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Ponad 100 km ścieżek rowerowych 
zachęca do wycieczek na dwóch 
kółkach.

nie trzeba szukać daleko. W Rybniku można wypoczywać 
na wodzie, ziemi i w powietrzu...

Pierwsze, być może, tak bliskie spotkanie z koniem w stadninie 
w Stodołach.

Wakacyjnych atrakcji...

Ponad 100 km ścieżek rowerowych 
zachęca do wycieczek na dwóch 

Pod żaglami na Zalewie elektrowni „Rybnik”.

Na placu zabaw w parku Bukówka.

I ty możesz zostać lotnikiem... 
w Gotartowicach oczywiście.

Z wieży widokowej w Niewiadomiu 
rozciąga się imponujący widok na 
okolicę.

Wodny spacer na Rudzie.

Na placu zabaw w parku Bukówka.

I ty możesz zostać lotnikiem... I ty możesz zostać lotnikiem... 
w Gotartowicach oczywiście.

Z wieży widokowej w Niewiadomiu 
rozciąga się imponujący widok na 
okolicę.
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Drodzy Rybniczanie! 

Tradycyjnie już miesiące wakacyjne upłynęły w naszym mieście 
pod znakiem remontów w placówkach oświatowych. Tegoroczne 
inwestycje i prace remontowe w 32 przedszkolach, 25 szkołach 
podstawowych, 10 gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, 
zamknęły się kwotą ponad 10 mln złotych. 

Dbałość o warunki, w jakich wychowują się i kształcą młodzi 
Rybniczanie, to jednak nie tylko remonty szkół – to również kon-
sekwentna rozbudowa infrastruktury sportowej w mieście. Każda 

złotówka wydana na ten cel, to inwestycja w przyszłość, w prawidłowy rozwój dzieci 
i młodzieży, a tym samym w rozwój całego miasta. 

Obok wybudowanych w ostatnich latach kilkunastu sal gimnastycznych, powstały 
w naszym mieście również nowoczesne boiska o sztucznej nawierzchni – ich szczegółowe 
opisy zaprezentowaliśmy w ulotce, którą znajdziecie Państwo w bieżącym numerze „Gazety 
Rybnickiej”. Wkrótce informacje te znajdą się również na miejskiej stronie internetowej 
www.rybnik.pl. Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą poszczególnych obiektów. 

Warto również przypomnieć, że w dzielnicy Niedobczyce do końca roku powstanie boisko, 
realizowane w ramach rządowego programu „Orlik 2012”. Ta inwestycja, choć w zamie-
rzeniu miała być sfinansowana głównie z budżetu państwa, staje się de facto inwestycją 
miejską – pieniądze na większą część wartego ponad 1,5 mln zł zadania, wygospodarować 
musimy z budżetu miasta. 

Modernizacja hali widowiskowo–sportowej i trwający remont basenu w Boguszowicach, 
a także planowana budowa kolejnych boisk, to zadania, których realizacja sprawia, że baza 
sportowa do uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych stale się rozwija. Rybnik 
zaś staje się bardziej atrakcyjny dla młodych mieszkańców. Nikogo nie trzeba przecież 
przekonywać, jak ważne jest zapewnienie młodym ludziom możliwości rozwijania swoich 
sportowych pasji, jak i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Szanowni Państwo, choć dla większości z nas wakacyjny odpoczynek jest już tylko miłym 
wspomnieniem, życzę, by udało się Państwu jak najprzyjemniej wykorzystać ostatnie dni 
kończącego się lata. Wszystkim młodym mieszkańcom Rybnika, powracającym z początkiem 
września do szkolnych ław, życzę by powrót ten nie okazał się tylko przykrą koniecznością, 
ale by odbywał się w radosnym, pełnym entuzjazmu nastroju. 

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika 
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Jak mówi prezydent Adam Fudali, los 
leżącego na terenie miasta obiektu nie jest 
mu obojętny, o czym świadczy szereg działań 
mających na celu pozyskanie dla niego no-
wego gospodarza. — Żeby przejąć obiekt od 
marszałka, musieliśmy mieć koncepcję jego 
zagospodarowania oraz chętnego, który udźwi-
gnąłby wysokie koszty rewitalizacji i późniejszego 
utrzymania. I takie próby były ponawiane... 
— mówi prezydent. — W 1999 roku, mimo, że 
miasto nie było właścicielem „Juliusza”, mając 
jednak  świadomość tego, że koniec budowy 
szpitala w Orzepowicach jest bliski i jego zabu-
dowania opustoszeją, podjęliśmy kroki, by obiekt 
wykorzystać do celów edukacyjnych. Konkretnie 
– by powstał w Rybniku Górnośląski Wydział 
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W maju 1999 r. Rada Miasta 
podjęła nawet stosowną uchwałę o wsparciu 
tej inicjatywy, wsparł ją również ks. arcybiskup 
Damian Zimoń. Bogata korespondencja dowo-
dzi, że zebrano nawet kadrę naukową, chętną 

do prowadzenia zajęć. Jednak władze KUL–u 
z pomysłu w końcu się wycofały. Jak się można 
domyślać – z powodu spodziewanych kosztów 
tego przedsięwzięcia dla uczelni. W 2004 roku 
prezydent zwrócił się do ministra finansów z 
propozycją przejęcia obiektu na siedzibę Urzę-
du Skarbowego, którego warunki lokalowe były 
nie najlepsze. Po wizji lokalnej strona rządowa 
stwierdziła, że obiekt nie spełnia wymogów 
technicznych. Zainteresowanie wyraziła też 
fundacja prowadząca polsko–japońską szkołę 
technik komputerowych, lecz analiza kosztów 
sprawiła, że i to przedsięwzięcie nie doczekało 
optymistycznego zakończenia. W 2006 roku 
miasto zwróciło się do Akademii Medycznej 
w Katowicach z propozycją zagospodarowania 
dawnego szpitala na wydział pielęgniarski tej 
uczelni. Niestety, AM nie wyraziła inicjatywą 
zainteresowania, powołując się na przepisy w 
sprawie warunków tworzenia dydaktycznych 
ośrodków zamiejscowych, choć w przyszłości 
takiej współpracy nie wykluczono. 

W międzyczasie trwały rozmowy z Urzędem 
Marszałkowskim w Katowicach w kwestii for-
my ewentualnego przejęcia „Juliusza” przez 
miasto. W 2004 r. ze strony marszałka padła 
propozycja przekazania kompleksu, a miasto 
wyraziło chęć jego nabycia za symboliczną 
złotówkę. Jednak marszałek zaproponował 
darowiznę bądź sprzedaż za cenę rynkową. 
Miasto na darowiznę się nie zgodziło, gdyż to 
wiązałoby się z koniecznością wskazania celu 
publicznego i zgodne z nim zagospodarowanie 
całości. A określenie takiego celu przez samo-
rząd było w tym czasie niemożliwe. Również 
cena rynkowa wyliczona, na prawie 9 mln zł, 
była dla miasta za wysoka, dlatego zapropono-
wano kupno obiektu ze znaczną bonifikatą, na 
co z kolei nie było zgody ze strony marszałka. 
W 2007 r. ze strony miasta padła propozycja 
wspólnego zagospodarowania b. szpitala 
i terenu za Urzędem Miasta wraz z parkiem 
Bukówka i w drodze przetargu wyłonienia 
jednego inwestora. Koncepcja zakładała 
realizację na miejskiej części centrum hotelo-
wo–biznesowego, a w „Juliuszu” pomieszczenie 
usług z „górnej półki”, jak firmy kompute-
rowe, projektowe, kancelarie prawnicze itp. 
Cały kompleks, z wewnętrznym dziedzińcem 
b. szpitala, stanowiłby wtedy interesującą kon-
cepcję architektoniczną z otwartym widokiem 
z ul. 3 Maja na Miejską. Jednak ze względów 
prawnych pomysł wspólnego przetargu był nie-
możliwy do zrealizowania. W tej sytuacji miasto 
swój przetarg przygotowało na październik br. 
Również marszałek na jesień zapowiada prze-
targ licytacyjny na obiekty b. szpitala.    

Wnętrze  kaplicy.                                                        Zdj.: www.rybnik.com.pl

Co z „Juliuszem”?

Nawet najsolidniejsze mury kiedyś runą, jeśli nie będą poddawane renowacji 
i zabraknie użytkownika obiektu. Czy taki los czeka zabudowania po szpitalu 
„Juliusz”? Zabytkowy kompleks jest zbędnym bagażem dla właściciela czyli 
marszałka województwa, jednak nadzór konserwatorski i wysokość nakładów 
na jego rewitalizację odstraszają potencjalnych inwestorów. Jest też problemem 
dla miasta, bo mieszkańcy apele o ratowanie zabytku kierują głównie do władz 
samorządowych.

Medialne, ale nierealne... 

Zabudowania d. szpitala „Juliusz” czekają na nowego gospodarza. 
Zdj.: d
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W rocznicę przyłączenia Rybnika do 
odrodzonej Polski odbyła się uroczystość 
złożenia kwiatów pod tablicą upamięt-
niającą wydarzenia sprzed osiemdzie-
sięciu sześciu lat.

— Na tablicy symbolizującej przyłączenie 
Rybnika do Rzeczypospolitej wybito datę czerw-
cową, która dotyczy oficjalnego przejęcia władzy 
w Katowicach. W Rybniku stało się to 3 lipca 
o godz. 11.00 — wyjaśniał dyrektor rybnickiego 
Muzeum Bogdan Kloch. To wtedy do naszego 
miasta zawitała jednostka Wojska Polskiego 
oraz przedstawiciele administracji, którzy 
podpisali akt przejęcia miasta z rąk międzyna-
rodowej komisji sojuszniczej. — Przypominamy 
tę rocznicę po to, by upamiętnić wydarzenie, od 
którego rozpoczął się proces demokratyzacji 
i wprowadzania Rybnika w obszar woj. śląskiego, 

wzorca demokratycznych przemian. Pamiętajmy, 
że nie tylko Powstania Śląskie czy Plebiscyt, ale 
również działania międzynarodowe miały swój 
udział we włączeniu Rybnika i Ziemi Rybnickiej 
do Polski — dodał B. Kloch.

W uroczystości na Rynku wzięli udział przed-
stawiciele władz samorządowych z zastępcą 
prezydenta Ewą Ryszką oraz wiceprzewod-
niczącymi Rady Miasta Kazimierzem Sala-
monem oraz Andrzejem Wojaczkiem, a także 
reprezentanci służb mundurowych i rybniccy 
harcerze, którzy zaciągnęli honorową wartę 
pod tablicą wmurowaną we frontową elewację 
Ratusza. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć 
wystawę fotografii obrazującą wydarzenia 
sprzed 86 lat, jaka zaprezentowana została 
w rybnickim Muzeum. 

(D)  

Powrót do Macierzy

Kwiaty złożyła m.in. wiceprezydent 
Ewa Ryszka.

Wystawa w Muzeum przybliżyła 
wydarzenia z lipca 1922 r. 

Zdj.: d

Wrzesień ’39 – pamiętamy…Teren „Juliusza” (oprócz dobudowanej 
współcześnie części) jest, jak wiadomo, 
wpisany do rejestru zabytków, co warun-
kuje jego dalsze użytkowanie. W 2005 r. 
miasto zleciło specjalistycznej firmie kon-
serwatorskiej opracowanie studium histo-
ryczno–architektonicznego „Juliusza” pod 
względem adaptacji  pomieszczeń na nowe 
cele. Zawiera ono opis stanu techniczne-
go budynku, dokumentację fotograficzną, 
a przede wszystkim wytyczne konserwatorskie 
ze względu na wartość zabytkową obiektu. 
— I tych wytycznych każdy potencjalny in-
westor i użytkownik  będzie musiał wziął pod 
uwagę — mówi miejski konserwator zabytków 
Aleksandra Frydrychowicz. Na szczęście, 
w rejestrze zabytków osobno widnieją obiek-
ty poszpitalne, osobno kaplica, co, w razie 
sprzedaży, ułatwia jej wydzielenie z całości. 
Prezydent Rybnika uważa, że kaplica, a wła-
ściwie, ze względu na sporą powierzchnię, ko-
ściółek, powinien pozostać w rękach Kościoła 
i służyć wiernym. A. Frydrychowicz uważa, 
że „Juliusz” potrzebuje pilnie gospodarza, 
bo z roku na rok ten piękny obiekt niszcze-
je. Nawet w tej chwili trudno jest doprosić 
ochronę, by pomieszczenia były przynajmniej 
wietrzone.

Zdając sobie sprawę z tych uwarunkowań, 
prezydent sceptycznie podchodzi do inicjaty-
wy Stowarzyszenia Brackiego Rybniczan. Jego 
prezes, b. poseł Czesław Sobierajski zwrócił 
się w piśmie (z załączonymi podpisami ryb-
niczan) do radnych i prezydenta o przejęcie 
„Juliusza” od marszałka i przeznaczenie go 
m.in. na hospicjum, dom spokojnej starości, 
muzeum czy dom dziedzictwa papieża–Polaka. 
— Idea bardzo szczytna i medialna, ale... niere-
alna — mówi prezydent. — Prezes deklaruje 
zbiórki pieniężne na ten cel, nie zdając sobie 
chyba sprawy z mogących wynieść i 100 mln 
zł kosztów przystosowania zabytkowych obiek-
tów „Juliusza” do współczesnych wymogów. 
Z datków nie udało się wznieść pomnika Jana 
Pawła II, jak się uda zrewitalizować i utrzymać 
ogromny obiekt? Rzeczywistość wyglądałaby 
tak, że ciężar ten spadłby na samorząd. A. 
Fudali uważa, że w czasie, kiedy miasto za-
angażowane jest w realizację kilku wielkich 
inwestycji jak dokończenie kanalizacji czy 
poprawa układu komunikacyjnego, a także 
konieczność pilnej modernizacji Rudy i Ka-
mienia, takiego zadanie nie może się podjąć. 
— Inicjatywa ta służy tylko promocji prezesa i 
jego idei, a nie rozwiązuje problemu „Juliusza”. 
Jako prezydent miasta muszę do tej kwestii 
podejść odpowiedzialnie, a nie podejmować 
„hurra” decyzji. Znam możliwości miejskiego 
budżetu, a ta sprawa musi mieć trwałe i mocne 
podstawy finansowe... 

Okazuje się, że w tym przypadku nie ma 
prostych rozwiązań.

(r) 

Program obchodów 69 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana 
w naszym mieście:

1 września
• godz. 14.30, cmentarz komunalny – złożenie kwiatów na mogiłach żołnierskich, po-

wstańczych oraz pod „monumentem katyńskim”;
• godz. 16.00, Rynek – uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego oraz Dnia Wete-

rana i spotkanie w Muzeum.
2 września 

• godz. 12.00 – otwarcie wystawy „Generał Władysław Sikorski – naczelny wódz i premier rzą-
du polskiego na emigracji w latach 1939–43. W 65. rocznicę zamachu i tragicznej śmieci.

• godz. 11.00–17.00 – możliwość zwiedzenia obiektu obronnego na Wawoku – prezen-
tacja techniki wojskowej z czasów II Wojny Światowej.

Na obchody zaprasza prezydent Rybnika oraz komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
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— Na ziemię, kładź się na ziemię, już! Nogi 
szeroko! — krzyczy do napastnika policjant  
z grupy szybkiego reagowania, której członko-
wie uczestniczą w niebezpiecznych zdarzeniach 
i dbają o porządek oraz bezpieczeństwo miesz-
kańców Rybnika, Żor i Wodzisławia. Sprawna 
akcja zakończyła się powodzeniem i nie zakłó-
ciła Święta Policji, gdyż… była jedną z atrakcji 
uroczystości. Po raz pierwszy w tym roku 
świętowano na rybnickim Rynku, a to, zdaniem 
prezydenta miasta, dobry pomysł, bowiem po-
licja stanowi ważną część społeczeństwa, więc 
nie powinna świętować „w zaciszu” komendy. 
Adam Fudali dziękował funkcjonariuszom za 
gotowość do służby i obrony życia, zdrowia oraz 
mienia mieszkańców i wręczył wyróżnienia  
6 policjantom szczególnie zasłużonym dla mia-
sta – dzielnicowym Krzysztofowi Lubiakowi, 
Bogdanowi Łokajowi i Arkadiuszowi Góralczy-
kowi oraz Marcinowi Byczkowi z Zespołu ds. 
Nieletnich i Patologii KMP w Rybniku, a także 
asystentowi ds. nieletnich z Komisariatu Poli-
cji w Boguszowicach Krzysztofowi Mostkowi  
i Januszowi Szymurze z Referatu Patrolo-

wo–Interwencyjnego 
KMP w Rybniku. Tego 
dnia wręczono rów-
nież akty mianowa-
nia na wyższe stopnie 
policyjne, a o pracy 
swoich podopiecznych 
mówił  komendant 
miejski policji Krzysz-
tof Sowula: — Jesteśmy częścią społeczeństwa,  
a nasza działalność jest oceniana pozytywnie, co 
potwierdzają sondaże. Sądzę, że dzięki naszej 
pracy, która jest związana głównie z powstrzy-
mywaniem przestępczości i ograniczeniem 
zjawisk patologicznych, nadal będziemy tak 
postrzegani — mówił. W uroczystości uczest-
niczyły rodziny wyróżnionych policjantów,  
a wśród gości byli też przedstawiciele parla-
mentu, władz samorządowych, prokuratury, 
sądu, służby celnej, straży pożarnej, środowisk 
kombatanckich oraz Straży Miejskiej, której 
funkcjonariusze tego dnia testowali „segwaye”. 
Strażnicy przekonywali, że dwukołowy, elek-
tryczny pojazd bardzo łatwo się prowadzi, 

nie mieli więc żadnych problemów z szybkim 
przemieszczaniem się śródmiejskimi uliczka-
mi. Komendant SM Janusz Bismor wyjaśniał 
jednak, że to tylko jazdy testowe, gdyż decyzja 
o zakupie „segwayów” należy do prezydenta  
i Rady Miasta. Z pewnością w pracy rybnickich 
strażników przydałyby się takie dwukołowe 
„prezenty”, a z propozycją kolejnego „upo-
minku” dla mundurowych, tym razem – po-
licjantów, wyszła jedna z mieszkanek miasta, 
która zadzwoniła do naszej redakcji poruszona 
faktem, że rybnicka policja nie ma sztandaru. 
Może to pomysł na prezent dla policji przy 
okazji kolejnego święta? 

(S)

W trakcie uroczystych obchodów Święta Policji na rybnickim 
Rynku doszło do mrożących krew w żyłach scen – grupa 
terrorystów zaatakowała jednego z VIP–ów. Padły strzały, 
ale policjanci poradzili sobie z napastnikami, czym wzbudzili 
uznanie w oczach mieszkańców i... płacz najmłodszych. 

Policjant potrafi

Tego dnia strażnicy miejscy testowali budzące spore 
zaciekawienie „segwaye”. 

Komendant Krzysztof Sowula i prezydent miasta gratulują wyróżnionym 
funkcjonariuszom. 

Policjanci szybko  
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Na spotkaniu z dziennikarzami, obok gorą-
cych na początku lipca tematów dotyczących  
b. ministra Zb. Ziobry czy tarczy antyrakieto-
wej, poruszono kwestię tzw. ustawy metropoli-
talnej, a w jej kontekście miejsca Rybnika wraz  
z subregionem zachodnim woj. śląskiego, który, 
mimo znacznego potencjału ludzkiego i gospo-
darczego, w projekcie ustawy nie został ujęty. 
Jarosław Kaczyński odniósł się sceptycznie do 
aktu prawnego, który dawałby szczególne przy-
wileje tylko niektórym miastom i regionom, 
pomijając inne. W międzyczasie pojawiła się 
informacja o nowej, bardziej elastycznej, rządo-
wej koncepcji, zgodnie z którą status metropolii 
mógłby otrzymać każdy zespół gmin chcących 
ze sobą współpracować, pod warunkiem, że 
obszar taki zamieszkiwałoby ponad 500 tys. 
osób. Tyle, że za nazwą w nowej koncepcji 

nie pójdą żadne dodatkowe środki finansowe 
z wpływów z podatków, m.in. na wkład wła-
sny przy pozyskiwaniu środków unijnych, co 
zapisane było w pierwszym projekcie ustawy 
o metropoliach. Rybnik oraz miasta i gminy 
ościenne współpracę o jakiej mowa w nowym 
projekcie, realizują od dawna w ramach Związ-
ku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Woj. Śląskiego. 

Po spotkaniu z dziennikarzami J. Kaczyń-
skiego powitał prezydent Adam Fudali, towa-

rzysząc gościowi w czasie obiadu w restauracji 
„Pasja”. Gospodarz miasta był też obecny na 
otwartym spotkaniu prezesa PiS z mieszkańca-
mi w auli Akademii Ekonomicznej ZSW, która 
z ledwością pomieściła wszystkich chętnych, 
wśród których byli również rybniccy radni. 
Tuż przed spotkaniem, ale również po nim na 
ekranie pojawiły się polityczne prześmiewcze 

„wideoklipy” krytyczne wobec ekipy rządzącej. 
Oczywiście nie wzbudziło to zachwytu uczestni-
ków spotknia, którzy nie są zwolennikami PiS. 
A. Fudali zaprezentował Rybnik, w tym osią-
gnięcia samorządu w pozyskiwaniu środków 
UE, nowe inwestycje itp. J. Kaczyński określił 
Polskę jako kraj pod względem rozwoju bardzo 
zróżnicowany, a Rybnik zaliczył do „…miast, 
którym się udaje”, wyrażając zadowolenie, że 
miał okazję się o tym przekonać. Potwierdził, 
że koncepcja „lokomotyw” czyli lepiej rozwi-

niętych miast czy regionów ciągnących resztę 
kraju go nie przekonuje. Środki unijne (obec-
na i przyszła perspektywa finansowa) razem  
z wkładem  własnym przeznaczone na inwesty-
cje wyniosą ok. 800 mld zł. Jeśli chodzi o ich 
wydawanie, PiS, w odróżnieniu od „drogi libe-
ralnej” rządu, forsuje „drogę solidarną” czyli 
równomierny rozwój regionów. J. Kaczyński 
skomentował też słowa goszczącego niedaw-
no w tym samym miejscu Adama Michnika  
„...o państwie podejrzliwości i strachu” za cza-
sów rządów PiS, wyrażając zdanie, że „…Polska 
ma fatalne elity, które trzeba zmienić”. Szef 
PiS przedstawił też zamiar partii dotarcia do 
„…głów i serc” ludzi młodych, z wykorzysta-
niem m.in. Internetu. 

Mieszkańcy Rybnika chcieli m.in. poznać 
argumenty szefa PiS za instalacją tarczy rakie-
towej, jego poglądy na temat utrzymywania 
wojsk poza granicami kraju czy lustracji i de-
komunizacji w kontekście głośnej książki IPN 
o Lechu Wałęsie.

Wspólny obiad prezesa PiS i prezydenta 
miasta oraz udział A. Fudalego w otwartym 
spotkaniu polityka z mieszkańcami Rybnika nie 
umknął uwadze radnych Platformy Obywatel-
skiej. W specjalnym oświadczeniu zarzucili oni 
prezydentowi Rybnika zamanifestowanie w ten 
sposób poparcia dla PiS, wbrew hasłom wybor-
czym głoszonym przez Blok Samorządowy Ryb-
nik, zapowiadającym unikanie „politycznych 
gier”. A. Fudali twierdzi, że jako gospodarz 
miasta jest zobowiązany do uczestniczenia 
w podobnych spotkaniach, co miało miejsce 
również w przypadku wizyt innych ważnych 
dla kraju polityków, w tym europosłów jak 
prof. Jerzy Buzek, Bronisław Geremek czy Jan 
Olbrycht. — Nie ma to nic wspólnego z polityką 
i w dalszym ciągu uważam BSR za ugrupowanie 
stricte samorządowe, nie angażujące się w sprawy 
partii politycznych. 

(r)

Spotkanie w siedzibie PiS w Rybniku.

Prezes J. Kaczyński w Rybniku,

...mieście, któremu się udaje
Choć wizyta prezesa PiS Jarosława 

Kaczyńskiego w Rybniku miała miejsce 
u progu wakacji, była jak najbardziej ro-
bocza. Nasze miasto, wraz z Jastrzębiem, 
znalazło się na trasie objazdu przez szefa 
PiS południowej części kraju, a w czasie 
jej trwania towarzyszyli mu Joachim 
Brudziński oraz parlamentarzyści PiS, 
w tym senator Tadeusz Gruszka oraz 
posłowie Bolesław Piecha i Grzegorz 
Janik.

Aula AE z trudem pomieściła wszystkich chętnych.



Tuż przed wakacjami zniknęły rusztowania okalające jedną 
z rynkowych kamienic. Dzięki gruntownej renowacji, na którą 
miasto pozyskało środki z Unii Europejskiej oraz budżetu 
państwa, budynek mieszczący się pod adresem Rynek 1 nabrał 
świeżości i blasku.  

Trwająca od września ub. roku inwestycja miała na celu wyremonto-
wanie oraz adaptację na cele gospodarcze wpisanej do rejestru zabytków 
kamienicy oraz przylegającego do niej budynku przy ul. Kościelnej 2. 
Kosztowała prawie 3 mln 135 tys. zł, z czego ponad 1 mln 260 tys. sfinan-
sowały środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
a ponad 219 tys. z budżetu centralnego dołożyło państwo.

Obydwa budynki znajdowały się w złym stanie technicznym. Przepro-

wadzony przed piętnastu laty remont nie uchronił ich przed 
stopniowym niszczeniem, dlatego konieczne było przeprowa-
dzenie gruntownej modernizacji obiektów. W odnowionej, 
czterokondygnacyjnej kamienicy i sąsiadującym z nią budynku 
wyremontowany i ocieplony został m.in. dach, korytarze i klat-
ki schodowe oraz pogłębiono piwnice. Kapitalnej modernizacji 
poddane zostały pomieszczenia, które przystosowano na biura. 
Wykonano również niezbędne instalacje – centralnego ogrze-
wania, wodno–kanalizacyjne, elektryczne, klimatyzacyjne 
i wentylacyjne, a także  specjalistyczne instalacje: alarmową 
i przeciwpożarową. Zainstalowano sieć komputerową i tele-
foniczną. Dzięki wykonaniu pochylni oraz podnośnika (przy 
wejściu do klatki schodowej od strony podwórza), obiekt 
został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Odnowiona została również elewacja budynków. 

Projekty modernizacji zostały skonsultowane ze Śląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ze względu na to, 

że w kamienicy znajduje się wiele elementów drewnianych, np. stropy 
i klatki schodowe, konieczna była również opinia Śląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

Odrestaurowana kamienica stała się atrakcyjnym miejscem dla firm 
oraz instytucji chcących wynająć lokale w centrum miasta. W chwili 
obecnej obiekt dysponuje powierzchnią usługową wynoszącą ponad 
520 m2. Zarządzający budynkiem Zakład Gospodarki Komunalnej 
już podpisał kilka umów najmu. Na jednym z pięter będzie miała 
siedzibę m.in. redakcja lokalnej Telewizji TVT. W najbliższym czasie 
zorganizowany zostanie przetarg na wynajem piwnic oraz trzech lokali 
położonych od strony ul. Kościelnej. 

(D)

Wyremontowana kamienica jest niewątpliwą ozdobą rybnickiego Rynku.                            Zdj.: d
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To, że w trakcie roku szkolnego sporo dzieje się 
w rybnickich placówkach oświatowych dla nikogo nie jest 
niespodzianką. Jednak o tym, że również w środku lata, 
szkolne i przedszkolne korytarze nie pustoszeją, wiedzą przede 
wszystkim członkowie ekip budowlanych, którzy właśnie 
podczas wakacji przeprowadzają tu niezbędne modernizacje 
i remonty.

Jedną z bardziej wyczekiwanych inwestycji był z pewnością remont 
sali gimnastycznej oraz budowa klatki schodowej w Zespole Szkół nr 
2 (II LO i Gimnazjum Dwujęzyczne). Prace zostaną zakończone w 
grudniu br. Trwa również budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej 
w Paruszowcu–Piaskach, a termin zakończenia tej 
inwestycji zaplanowano także na koniec tego roku. 
Podczas wakacji, w kilkunastu placówkach wymie-
niono stolarkę okienną i drzwiową – nowe okna 
i drzwi pojawiły się m.in. w szkołach podstawowych 
nr 2, 6, 11, 12, 21 i 24, gimnazjach nr 11, 12 oraz 
13, przedszkolach nr 12, 25 i 36, a także w Zespole 
Szkół Ekonomiczno–Usługowych, OPP „Przygoda” 
oraz w kilku filiach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Z kolei w Gimnazjum nr 10 wyremonto-
wano podłogę sali gimnastycznej, a w kilku innych 
placówkach (m.in. w G nr 12 i 13 oraz SP20 i P41) wy-
mienione zostały wewnętrzne instalacje centralnego 

ogrzewania. W SP 28 i ZSzP nr 1 zaizolowano piwnice, a w SP 35 dodat-
kowo osuszono tę część budynku. W P 17 wymieniono instalację węzła 
cieplnego oraz dokonano częściowej wymiany sieci wodno–kanalizacyj-
nej. Z kolei w SP 3 i 22 oraz G4 pojawiły się nowe parkiety, a w SP 34 
przeprowadzono adaptację łącznika na potrzeby biblioteki. Natomiast 
w Zespole Szkół Budowlanych wymieniono instalację elektryczną, 
a w P 18 zainstalowano zabezpieczenie przeciwpożarowe klatki scho-
dowej. W P 1 wyremontowano łazienki oraz blok kuchenny, natomiast 
wokół SP18 wykonano ogrodzenie. 

W kilkunastu placówkach przeprowadzono też drobne roboty elek-
tryczne i brukarskie, odnowiono parkiety i schody, poddano pielęgnacji 
drzewa, a większość z zaplanowanych prac zakończono przed rozpo-
częciem roku szkolnego.

(D)

Wakacyjne remonty

Po wakacjach, na uczniów II LO będzie czekała odnowiona sala 
gimnastyczna.

Zdj.: d

Kamienica po liftingu
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Budowa kanalizacji, modernizacja 
wiaduktów, remonty i obniżanie dróg 
to powody, dla których poruszający się 
po mieście kierowcy od miesięcy muszą 
wykazywać się sporą dozą cierpliwości. 
Część z prowadzonych inwestycji udało 
się już zakończyć, inne wciąż trwają, 
a kolejne są w trakcie przygotowania. 

Jednym z zakończonych już projektów jest 
przebudowa wiaduktu kolejowego, która 
pociągnęła za sobą konieczność zamknięcia 
na niemal miesiąc odcinka ul. Mikołowskiej 
w rejonie ronda Mikołowskiego. Droga jest 
już przejezdna, za to wciąż trwają prace na 
drugim z modernizowanych przez PKP wia-
duktów. Nie udało się bowiem dotrzymać 
zaplanowanego na sierpień terminu oddania 
do użytku estakady położonej nad ul. Zebrzy-
dowicką. Po wykryciu przez robotników ma-
teriałów wybuchowych z okresu drugiej wojny 
światowej, trzeba było na jakiś czas wstrzymać 
prace. Jednak wszystko wskazuje na to, że 
jeszcze we wrześniu zostanie poprowadzony 
tu ruch, choć budowa kanalizacji może nawet 
do końca września wyłączyć z ruchu kolejny 
fragment ul. Zebrzydowickiej – odcinek od 
skrzyżowania z ul. Buhla do ul. Granicznej. 
Kończący się remont wiaduktu to dobra wia-
domość dla kierowców jadących w kierunku 
Zebrzydowic czy Jejkowic, którzy ze względu 
na przedłużające się prace wciąż zmuszeni są 
korzystać z objazdów poprowadzonych ulica-
mi Budowlanych i Raciborską. Modernizacja 
wiaduktu oraz obniżenie jezdni pozwolą na 
swobodny przejazd również większym samo-

chodom, które wcześniej miały spore proble-
my z przejechaniem pod przęsłami.

Do połowy września potrwają utrudnie-
nia związane z remontem i odtworzeniem 
nawierzchni ulicy Gliwickiej, na odcinku po-
między rondem Gliwickim a skrzyżowaniem 
z ulicą Janiego. W sierpniu nastąpiło połów-
kowe zajęcie jezdni i wprowadzenie ruchu 

jednokierunkowego w stronę Gliwic. Dla 
kierowców jadących od strony Gliwic poprowa-
dzono objazdy, a na czas wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego przystanek komunikacji 
miejskiej z ulicy Gliwickiej (obok szpitala psy-
chiatrycznego – kierunek do centrum) został 
przeniesiony na ulicę Kotucza (przystanek 
rondo Gliwickie – kierunek do centrum). 

Już wkrótce ruszą roboty dodatkowe 
w rejonie ronda Gliwickiego. Pracami objęty 
zostanie 150 metrowy odcinek ul. Kotucza od 
ronda w kierunku centrum, ulica Wyzwolenia 
do skrzyżowania z ul. Jagiełły oraz fragment 
ul. Gliwickiej w kierunku śródmieścia. — Na-
silenie robót w rejonie ronda Gliwickiego będzie 
miało miejsce od połowy września do końca 
października. W tym okresie trzeba będzie się 
liczyć z dodatkowymi utrudnieniami w ruchu 
— przyznaje naczelnik Wydziału Dróg Urzędu 
Miasta Andrzej Kopka. Zakończenie inwestycji 
finansowanej w połowie z budżetu państwa 
zaplanowano na koniec października.   

Jesienią ruszy remont wiaduktu położonego 

na ul. Wodzisławskiej. Ale tu również mamy 
dobrą wiadomość dla kierowców – roboty kon-
serwacyjne prowadzone będą nocą, dlatego na 
tym odcinku przyjeżdżający nie powinni natra-
fić na większe utrudnienia. W przygotowaniu 
natomiast jest przetarg na remont ul. Kotucza 
na odcinku od ronda Dorsten do ulicy Zebrzy-
dowickiej. Inwestycja ta będzie możliwa dzięki 

środkom, jakie udało się miastu zaoszczędzić 
po przetargu na remont ul. Gliwickiej.

Część utrudnień związanych jest z budową 
systemu kanalizacji w kilku rybnickich dziel-
nicach. Do końca listopada potrwają prace na 
ul. Rudzkiej w centrum miasta, na odcinku po-
między ulicami Kotucza i Curie–Skłodowskiej. 
Roboty prowadzone są również w Niedo-
bczycach i Niewiadomiu (ulice: Górnośląska, 
Sportowa, Niedobczycka, Racławicka i Morcin-
ka), gdzie prace nawierzchniowe potrwają do 
końca września oraz w Ligocie–Ligockiej Kuźni 
(ul. K. Miarki), gdzie koniec prac zaplanowa-
no na październik. Również jesienią powinno 
zakończyć się odtworzenie nawierzchni kilku 
dróg po przeprowadzonych pracach kanaliza-
cyjnych w Orzepowicach i Zebrzydowicach. 

Jak widać, jeszcze przez jakiś czas kierowców 
podróżujących po Rybniku czeka jazda z prze-
szkodami. Na pocieszenie pozostaje fakt, że nic 
nie trwa wiecznie, więc i  rozkopane jezdnie 
z czasem znikną z krajobrazu miasta...

(D)     

Jeszcze przez jakiś czas na części ul. Gliwickiej będzie obowiązywał ruch 
jednokierunkowy...
... za to przejezdna jest już ul. Mikołowska pod wyremontowanym wiaduktem. 

Zdjęcia: d

Jazda z przeszkodami
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Najgorzej sprawa wyglądała w miesiącach 
zimowych. Dziennie przychodziło ok. 120 
osób, a urzędnicy byli w stanie załatwić po-
łowę. — Problemy rozpoczęły się już jesienią 
ub. roku — mówi naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Jerzy Wróbel. — Zdawaliśmy sobie 
sprawę z niezadowolenia naszych klientów i 
konieczności wprowadzenia zmian organiza-
cyjnych. Ich pierwszy etap polegał na rozdzie-
leniu zadań i wprowadzenia dwóch odrębnych 
stanowisk do odbioru i rejestracji dokumentów 
oraz wydawania gotowego dokumentu. 

Jak mówi naczelnik, jedną z przyczyn wą-
skiego gardła były firmy leasingowe, które 
jednocześnie rejestrowały większą liczbę aut 
– i dla nich stworzono odrębne stanowisko. 
Kolejny problem to użytkowany w całym 
kraju, ministerialny program komputero-
wy, który nie pozwala na skrócenie czasu 
składania i rejestracji dokumentów. Można 
go jednak nieco zaoszczędzić przy ich wy-
dawaniu – urzędnicy przygotowywali zatem 
wcześniej teczkę dla konkretnego klienta w 
ramach nadgodzin, a odbiór dowodu rejestra-
cyjnego polegał na złożeniu jednego podpisu. 
Wymagało to jednak zatrudnienia dodatko-
wych osób – w sumie Wydział Komunikacji 

otrzymał dodatkowo 5 etatów. Pamiętać 
jednak trzeba, że nawet w kryzysowej sytuacji 
nowi pracownicy zobowiązani są do przejścia 
procedur dopuszczających do informacji 
niejawnych, związanych z ustawą o danych 
osobowych, muszą też zapoznać się z pro-
gramem komputerowym, co opóźnia objęcie 
przez nich stanowiska pracy. Są one zwycza-
jowo wyposażane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – aktualnie 
miasto stara się o uruchomienie kolejnych. 
Przez pewien czas dla klientów „rejestra-
cyjnych” UM był dostępny również w jedną 
sobotę miesiąca, jednak koszty nadgodzin 
uznano za zbyt wysokie. Powyższe działania 
sytuację nieco poprawiły, choć kolejka nie 
została zlikwidowana. Kolejną próbą, jeśli 
nie skrócenia oczekiwania, to przynajmniej 
lepszego wykorzystania czasu przez klienta, 
było umieszczanie 
na bilecie z numer-
kiem z automatu 
godziny załatwia-
nia jego sprawy. W 
pewnym momencie 
numerki stały się 
obiektem handlu 

– tak jak przed laty pod kinami, w których 
wyświetlano atrakcyjny film – wokół automa-
tu pojawiły się „koniki”. Wczesnym rankiem, 
dysponujący wolnym czasem przedsiębiorczy 
„biznesmeni” pobierali po kilkadziesiąt 
biletów, a następnie odstępowali je reje-
strującym, oczywiście nie za darmo. I znów 
przy maszynie musiał stanąć człowiek, który 
wpisywał na bilecie nazwisko… A przecież 
mógł robić coś innego i przyczynić się do 
rozładowania kolejki. Komputer okazał się 
niezastąpiony przy tzw. „systemie parkowa-
nia” czyli zatrzymywania w pamięci numerku, 
którego „właściciel” nie zareagował na pierw-
sze wezwanie. Termin przepada dopiero po 
drugim, bezowocnym, wywołaniu.

Dziś postęp kolejki można śledzić przez 
telefon lub Internet na stronie  http://www.
rybnik.pl/bip/wirtualny_urzad/system_kole-
jkowy i spokojnie czekać na swój termin. 
Dzięki ostatnio wprowadzonej usłudze, 
termin rejestracji (dzień i godzinę) pojazdu 
zarezerwować można za pośrednictwem 
strony Biuletynu Informacji Publicznej, pod 
adresem: http://www.rybnik.pl/bip/wirtualny_
urzad/rezerwacje. Rozwiązanie to spotkało 
się z dużym zainteresowaniem i korzysta z 
niego wiele osób. Na koniec sierpnia można 
się było rejestrować na tydzień naprzód. 

Póki co, poszukiwanie rozwiązań zarówno 
w „zasobach ludzkich”, w zmianach organiza-

W sierpniu w Wydziale Komunikacji 
ruch był niewielki.                            Zdj.: r

Zestawienie ilościowe pojazdów 
zarejestrowanych w Rybniku w latach 2003–2008

• 2003 r. – 54.543 pojazdów 
 (w tym 43.507 samochodów osobowych)

• 2004 r. – 59.358 pojazdów 
 (45.182 – samochody osobowe) 

• 2006 r. – 63.135 pojazdów 
• 2007 r. – 70.999 pojazdów. 

• Pierwsze półrocze 2008 r. – ok. 72.480 pojazdów.
Od dnia wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej 
liczba pojazdów gwałtownie wzrosła. W tym czasie 
zanotowano wzrost o 18.000 pojazdów, co stanowi 

niespełna 25% ogółu zarejestrowanych.

Poskramianie ogonka 
Kilkudziesięciometrowy ogonek ustawiający się od wczesnych godzin rannych 

do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta był w ostatnich miesiącach jednym z 
ulubionych obiektów zainteresowania mediów. I trudno się dziwić – kolejki to w 
naszej rzeczywistości już rzadkość. A wszystko za sprawą lawinowego wzrostu 
liczby osób chcących zarejestrować pojazd…

Wzrosła liczba rejestrujących auta

cyjnych, a także poprzez wykorzy-
stywanie najnowszych technologii 
przyniosło efekty. Aktualnie ko-
lejka zniknęła i klienci załatwiani 
są „od ręki”. Jednak trzeba pa-
miętać, że w sierpniu zawsze jest 
mniej chętnych do rejestracji, ale 
urzędnicy zapewniają, że poradzą 
sobie nawet ze stuprocentowym 
wzrostem ich liczby.     

 (r) 
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— W środku sezonu urlopowego spotykam 
wiele osób, które nie oddają się wakacyjnej 
nudzie, ale zastanawiają się jak rozwijać 
przedsiębiorczość. To dobrze świadczy o tym 
regionie — mówiła europarlamentarzystka 
prof. Genowefa Grabowska o uczestnikach 
lipcowej konferencji zorganizowanej przez 
Izbę Przemysłowo–Handlową Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego.

Konferencja pod nazwą „Sięgnij po unijne 
pieniądze – fundusze strukturalne szansą roz-
woju przedsiębiorstw” odbyła się w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej, a zorganizo-
wano ją by omówić założenia Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007 – 2013 i źródła finansowania 
inwestycji oraz by dowiedzieć się jak skutecznie 
pozyskiwać dotacje, również na szkolenia 
pracowników. — Chcemy podzielić się z wami 
wiedzą — mówił Andrzej Żylak prezes Izby, w 
której działa punkt konsultacyjny dla przedsię-
biorców, i która jest akredytowanym ośrodkiem 
krajowego systemu usług dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (więcej na www.izbaph.rybnik.
pl). — Jeżeli macie problemy z pozyskaniem 
informacji, zapraszamy do nas. Póki co, w trak-
cie konferencji, swoją wiedzą z uczestnikami 
podzieli się przedstawiciele firm „Nexum” i 

„Praxis” oraz Banku BGŻ, a radzono im m.in. 
jak uzyskać dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
zdobyć dotacje na rozwój przedsiębiorstw i 
ochronę środowiska oraz jaką rolę w pozyski-
waniu środków unijnych mogą odegrać banki 
i firmy doradcze. Z kolei eurodeputowana G. 
Grabowska mówiła w Rybniku o nowej inicja-
tywie Komisji Europejskiej nazwanej „Akt dla 
drobnej przedsiębiorczości w Europie”, który 
ma ułatwić życie przedsiębiorcom, głównie 
poprzez likwidację barier administracyjnych i 
łatwiejszy dostęp do pomocy finansowej. Jak 
mówiła profesor, w całej Unii działa 23 mln 
małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi 
ogromny sektor, którego problemów nie można 
bagatelizować. Stąd „Akt…”, który przewiduje 
m.in. łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego, 
pomoc dla bankrutujących firm, środki na roz-
wój innowacyjności oraz szereg ułatwień admi-
nistracyjnych – czas założenia firmy ma skrócić 
się do tygodnia, wszystkie formalności można 
będzie załatwić przy „jednym okienku” czyli w 
punkcie kompleksowej obsługi, a w urzędach 
przedsiębiorca będzie traktowany jak partner, a 
nie jak petent. Czyżby miały się sprawdzić słowa 
piosenki… „jeszcze będzie przepięknie, jeszcze 
będzie normalnie”?                                    (S) 

Pomoc dla powodzian 
z Iwano–Frankiwska

Miasto Rybnik, kierując się po-
czuciem ludzkiej solidarności oraz 
mając na uwadze partnerską współ-
pracę, włączyło się aktywnie w akcję 
pomocy dla partnerskiego miasta 
– Iwano–Frankiwska na Ukrainie, 
dotkniętego żywiołem powodzi.

W związku z tym, w Rybniku do 30 
września 2008 r. przeprowadzana bę-
dzie zbiórka publiczna, której koordyna-
torem będzie Stowarzyszenie Współpra-
cy Międzynarodowej Rybnik–Europa.

Tragiczna powódź, w wyniku której 
kilkadziesiąt osób – w tym dzieci – stra-
ciło życie, a setki rodzin niejednokrotnie 
cały swój majątek, nawiedziła zachodnią 
Ukrainę. Tym strasznym żywiołem 
dotknięci zostali również mieszkańcy 
Iwano–Frankiwska – partnerskiego 
miasta Rybnika. Mieszkańców Iwano–
–Frankiwska czeka teraz trudny okres. 
To czas odbudowy, olbrzymich nakładów 
finansowych i nierzadko wielu lat ciężkiej 
pracy w zmaganiu człowieka z ogromem 
zniszczeń. To również czas żmudnej pra-
cy na rzecz odbudowy strat moralnych 
i negatywnych emocji.

Stowarzyszenie apeluje o wsparcie 
naszych przyjaciół z Ukrainy poprzez 
pomoc finansową i rzeczową. 

Wszelkie dary składać można 
w placówce terenowej Polskiego 
Czerwonego Krzyża, znajdującej 
się w Rybniku przy ul. Chrobrego 
16, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00, 
telefon kontaktowy 032/42 22 563, 
e–mail: pckrybnik@neostrada.pl.

Szczególnie potrzebne są teraz lekar-
stwa, środki opatrunkowe i dezynfeku-
jące, (w szczególności do dezynfekcji 
wody), środki czystości, śpiwory, koce, 
filtry węglowe do studni, pompy wodne 
elektryczne, urządzenia do osuszania 
pomieszczeń. 

Natomiast pomoc finansową 
przesyłać można na specjalnie utwo-
rzone konto nr: 23 1500 1214 1212 
1008 0142 0000 z tytułem „Pomoc 
dla powodzian z Iwano–Frankiw-
ska”.

Organizatorzy wierzą, że rybniczanie 
nie pozostaną obojętni na ludzką trage-
dię i nieszczęście i aktywnie włączą się 
w akcję pomocy naszym przyjaciołom 
na Ukrainie.

Pieniądze (unijne) są dla ludzi

Prof. Genowefa Grabowska życzyła lokalnym przedsiębiorcom, by wykorzystywali swój potencjał: — Najpierw myślcie 
na małą skalę — mówiła. To również zasada, która leży u podstaw „Aktu...”.                                              Zdj.: s.

Paszporty zostają 
Wydaje się, że problem lokalowy rybnic-

kiej delegatury wydziału paszportowego 
znalazł rozwiązanie. Jak pamiętamy, staro-
sta rybnicki Damian Mrowiec wypowiedział 
delegaturze umowę na darmowe użyczenie 
pomieszczeń w budynku starostwa, argu-
mentując tę decyzję brakiem pomieszczeń 
dla własnych urzędników, głównie wydziału 
komunikacji oraz aspektem finansowym. 

Starosta podkreślał również, że wśród zała-
twiających tu paszporty klientów najmniej jest 
mieszkańców powiatu rybnickiego, najwięcej 
– Rybnika i innych dużych miast subregionu. 
Wojewoda przyjął sugestie, że odpowiednim 
obiektem dla delegatury jest mieszczący się 
nieopodal, również przy ul. 3 Maja, budynek, 
gdzie znajduje się delegatura Kuratorium 
Oświaty. Do czasu adaptacji pomieszczeń, 
sprawy paszportowe nadal będzie można 
załatwiać w starostwie. 
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W czołówce
Nasze miasto znalazło się w gro-

nie laureatów rankingu samorządów 
„Rzeczpospolitej” w kategorii „Najlep-
sze miasto na prawach powiatu”. To nie 
jedyne laury...

W ogólnopolskim konkursie „Rzeczpo-
spolitej” Rybnik uzyskał dwa wyróżnienia za 
zajęcie trzecich miejsc w kategorii „Najlepsze 
miasto w dziedzinie innowacji” i „Najlepsze 
Miasto w dziedzinie wykorzystania funduszy 
unijnych”. W uroczystości ogłoszenia wyni-
ków wziął udział prezydent Adam Fudali. 

Z kolei w ogólnopolskim konkursie „Eu-
ropejska Gmina, Europejskie Miasto” Rybnik 
zajął drugie miejsce w kategorii miast na 
prawach powiatu. Konkurs zorganizowały 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i redak-
cja „Gazety Prawnej”, a celem rankingu jest 
wyróżnienie polskich gmin i miast, które naj-
lepiej wykorzystują unijne fundusze. Ocenia-
no absorpcję środków w latach 2004–2007, 
a wyniki konkursu ogłoszono pod koniec 
czerwca w Warszawie.

Sukces CRIS–u 

Projekt na utworzenie sieci inkubato-
rów organizacji pozarządowych opraco-
wany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 3 343 268,00 zł.

Pierwsze miejsce w konkursie, w któ-
rym oceniano 185 wniosków z całej Polski 
i pula środków, jaką udało się pozyskać dla 
śląskich inicjatyw, to spory sukces rybnic-
kiego CRIS–u. Rzadko bowiem zdarza się, 
by instytucja jednorazowo otrzymywała 
dotację w takiej wysokości. Projekt rusza 
we wrześniu, kiedy to na obszarze naj-
mniej aktywnych społecznie województw 
śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego 
i podkarpackiego utworzona zostanie sieć 
18 inkubatorów organizacji pozarządowych. 
W ofercie każdego z nich znajdą się szkolenia 
i spotkania z doradcami. Pojawi się również 
możliwość współpracy z organizacjami 
z całego regionu, a pomoc będzie bezpłatna. 
Inkubatory mają pomagać w powoływaniu 
do życia stowarzyszeń i fundacji, gdyż 
z obserwacji CRIS–u wynika, że jedynie 
nowe organizacje mogą przywrócić ducha 
aktywności i zmieniać rzeczywistość według 
dobrych, europejskich wzorców. 

Partnerami Centrum są Śląskie Forum Or-
ganizacji Socjalnych KAFOS i Stowarzyszenie 
Współpracy Regionalnej, a projekt CRIS–u 
„Osiemnastka w sieci – porozumienie inku-
batorów organizacji pozarządowych” jest 
kolejnym nagrodzonym grantem. Wcześniej 
środki zdobyły inicjatywy CRIS rozwijające 
przedsiębiorczość w środowisku akademic-
kim (więcej na www.cris.org.pl)

.  

Sportretuj Rybnik! 
Jeszcze tylko do 15 września można nad-

syłać prace na konkurs, którego motywem 
są najmilsze skojarzenia lub wspomnienia 
związane z Rybnikiem.

Zarówno te najnowsze, jak i te sprzed lat, 
bardzo osobiste i powszechnie znane, które 
zawrzeć można w formie tekstu, wiersza, aneg-
doty, luźnych przemyśleń, grafik, rysunków, 
fotografii i in. Konkurs adresowany jest nie 
tylko do mieszkańców miasta, ale również do 
wszystkich tych, którym kontakt z Rybnikiem 
utkwił w pamięci. Prace konkursowe znajdą 

się w odrębnym dziale na stronie internetowej 
www.rybnik.pl, zatytułowanym, podobnie jak 
konkurs, „Portret Rybnika malują rybniczanie”. 
— Mamy nadzieję, że portret ten będzie barwny 
oraz bogaty w symbole, a co najważniejsze po-
zwoli nam zobaczyć w Rybniku jego najlepsze 
strony — mówią pomysłodawcy konkursu 
z Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta 
w Rybniku. Wśród uczestników rozlosowane 
zostaną ciekawe nagrody rzeczowe oraz nagrody 
pocieszenia, a szczegóły konkursu znajdują się 
na miejskiej stornie internetowej. Zachęcamy 
do twórczych poszukiwań... 

(S)

Emeryci docenieni 
Podczas pobytu w Karwinie przedstawiciele zarządu Koła Emerytów i Rencistów 

z Paruszowca–Piasków spotkali się z prezydentem czeskiego miasta, a rozmawiano 
nie tylko o dalszej współpracy…    

W trakcie spotkania przewodniczący rybnickiego koła Benedykt Główka otrzymał od 
prezydenta Karwiny list gratulacyjny w podziękowaniu za dotychczasową, pięcioletnią 
współpracę z tamtejszym kołem emerytów oraz miastem. — Zaproponowałem dalsze 
zacieśnienie kontaktów — dodaje przewodniczący Rady Dzielnicy Paruszowiec–Piaski 
Andrzej Oświecimski. — Chcemy, by na niwie sportowej i kulturalnej współpracowali 
z sobą również młodzi ludzie z karwińskiej podstawówki oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w naszej dzielnicy. Rozmawiano też o dalszej współpracy zaprzyjaźnionych kół emeryckich, 
a jest o czym, gdyż polscy i czescy seniorzy udowodnili, iż Karwina i Rybnik leżą na tyle 
blisko, by zawrzeć wiele przyjaźni, podtrzymywanych również w trakcie międzynarodowych 
imprez festynowych. Oby tak dalej…                                                                           (S)

Sierpniowa nawałnica, jaka przeszła 
nad Rybnikiem, na szczęście, nie była tak 
groźna, by zniszczyć domy i zagrozić życiu 
mieszkańców. Ucierpiały jednak ponad 
80–letnie drzewa. 

Widok jak z katastroficznego filmu – po-
tężne drzewa powyrywane z korzeniami, inne 
połamane jak przysłowiowe zapałki. W czasie 
wichury w parku „Silesia” w Paruszowcu–Pia-
skach najbardziej ucierpiały 30–metrowe topo-
le – największa z nich miała 420 cm w obwo-
dzie! Żywioł nie oszczędził też dwóch dużych 
wierzb, klonu jesionolistnego, akacji i brzozy, a 
silny wiatr połamał konary wielu innych drzew. 
Z „krajobrazem po bitwie” sprawnie poradzili 

sobie pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, 
ale już wiadomo, że będą musieli wyciąć kolejne 
dwie, uszkodzone 30–metrowe topole, rosnące 
w pobliżu tamtejszych familoków – wszystko 
z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców. Leje 
po wyrwanych drzewach zostaną zasypane, a te-
ren będzie systematycznie zazieleniany. Środki 
na ten cel już są i jesienią w parku pojawią się 
nowe drzewa. Z pewnością nie uda się przy-
wrócić dawnego wyglądu „Silesii”, ale cieszy 
fakt, że nawałnica nie zagroziła ludziom i nie 
uszkodziła pobliskich domów. To się nazywa 
szczęście w nieszczęściu… 

Tekst i zdj.: (S)

I po burzy…  
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Niecodzienny, bo liczący dziesięć 
metrów list otrzymał z początkiem lipca 
prezydent Adam Fudali.

 Najdłuższy list do prezydenta napisany został 
w trakcie Jarmarku Śląskiego, odbywającego 
się podczas tegorocznych Dni Rybnika. Ini-
cjatorami niecodziennego przedsięwzięcia byli 
przedstawiciele Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych oraz studenci rybnickiego Kampu-
su. Oni również, podczas spotkania w Urzędzie 
Miasta, wręczyli list prezydentowi. — Byliśmy 
zaskoczeni tym, że wszyscy bardzo chętnie doko-
nywali wpisów, które niejednokrotnie tworzone 
były wspólnie. Ktoś pisał, ktoś inny podrzucał 
nowe pomysły, a następne osoby zastanawiały 
się nad kolejnymi wpisami. Wpisywali się młodzi 
i starsi, a nawet całe rodziny, które razem decydo-
wały o tym, jakie treści mają się w liście pojawić 
— mówią organizatorzy przedsięwzięcia.

Trwająca dwa dni akcja „Najdłuższy list do 
prezydenta” miała charakter happeningu. 
Z racji otwartej formy, kolejne wątki listu zosta-
ły ze sobą luźno powiązane. — Niektóre mają 
charakter merytoryczny, inne humorystyczny. Są 
skargi, zażalenia, pozdrowienia, gratulacje, sprawy 
drobne, ale i większej wagi... Rybniczanie wskazy-
wali też na problemy dotyczące różnych dziedzin 
życia. Dziesięć metrów w dwa dni to powód do 
satysfakcji! — dodają przedstawiciele CRiS. W 
nietypowym liście rybniczanie przesyłali pozdro-
wienia, wyrazy sympatii, a nawet miłości („Panie 
Prezydencie. Kocham Pana!”). Zaznaczali pozy-
tywną rolę prezydenta w modernizowaniu miasta. 

„Rybnik jest pięknym miastem i stale się rozwi-
ja”, „Miło nam się tu mieszka” – pisali miesz-
kańcy, którzy podkreślali również satysfakcję 

z obecności Polski w strukturach europejskich. 
Oprócz uroków miasta, doceniona została także 
uroda rybniczanek – „Rybniczanki są najpiękniej-
sze na świecie”. Najwięcej miejsca autorzy listu 
poświęcili jednak prośbom. Pojawiły się prośby 
trudne do zrealizowania, np.: „o gwiazdkę z 
nieba”, ale też bardziej rzeczowe i dotyczące kon-
kretnych spraw. Rybniczanie prosili o rozbudowę 
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (miesz-
kańcom marzy się m.in. aquapark i lodowisko), 
o „więcej koszy pozwalających na segregowanie 
śmieci” oraz o rozwiązanie problemów komu-
nikacyjnych. Autorzy listu poruszyli też kwestię 
obwodnicy, upominali się o „więcej ciekawych 
imprez i koncertów”, skarżyli na komunikację 
w mieście. 

W ten oryginalny sposób, organizatorzy 
zabawy chcieli zachęcić do pochylenia się nad 
problemami Rybnika i nad tym, co w mie-
ście jest dobre. Wszystko po to, by pokazać, 
że w demokratycznym państwie każdy obywatel 
może zgłaszać uwagi o pracy swoich reprezen-
tantów. — Bardzo cenię sobie tę inicjatywę, to 
przecież jedna z form tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego. List będzie dla mnie dobrym ma-
teriałem do przemyśleń, choć obawiam się, że nie 
wszystkie życzenia uda się zrealizować — przyznał 
A. Fudali. Organizatorzy zapowiadają, że to nie 
ostatnia inicjatywa tego typu: — Postaramy się, 
by kolejny list był dwa razy dłuższy!               (D)

Dotacje, dotacje 
Jednostki organizacyjne miasta otrzyma-

ły dotacje w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej na finansowe wspieranie programów 
z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. 

Na konkurs napłynęły 534 wnioski, a mini-
sterstwo oceniało m.in. innowacyjność projek-
tów i stopień zaspokajania potrzeb środowiska 
lokalnego. Ostatecznie pieniądze otrzymało po-
nad 300 samorządów. Łącznie do Rybnika trafi 
147.700 zł., a największą dotację – 100.000 zł
 – otrzyma Zespół Ognisk Wychowawczych 
na realizację projektu „Zostawmy ich w domu 
– rozwój systemu wspierania naturalnego 
środowiska dzieci i młodzieży zagrożonej wy-
kluczeniem społecznym w oparciu o rozwój 
placówek wsparcia dziennego ZOW”. Pozo-
stałe dotacje pomogą Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej zrealizować programy „Bliżej domu” 
oraz „W drodze do domu – elementy systemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną rybnickiego 
powiatu grodzkiego”, a Ośrodkowi Adopcyjno 
– Opiekuńczemu posłużą do realizacji projektu 
„Wiedzieć – Rozumieć – Pomóc. Szkolenie 
uzupełniające dla zawodowych rodzin zastęp-
czych”. Dzięki dotacji placówka przeprowadzi 
również cykl zajęć warsztatowo – terapeutycz-
nych dla młodzieży przebywającej w rodzinach 
zastępczych. A wszystko to w ramach projektu 
pod nazwą „Przez trudy do gwiazd”. 

Blisko, coraz bliżej?
Wśród miast rekomendowanych przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki na centra 
pobytowo – treningowe dla reprezentacji 
poszczególnych państw w trakcie Euro 
2012, znalazł się również Rybnik. 

44 proponowane centra wyłoniono w wy-
niku weryfikacji przeprowadzonej przez mini-
sterstwo oraz spółkę PL.2012, ale to jeszcze 
nie koniec. W kolejnych etapach weryfikacji 
zarekomendowanych zostanie 16 potencjal-
nych baz pobytowych i treningowych, które 
będą gotowe do użytku w 2010 roku. Tyle samo 
centrów ma zaproponować Ukraina. Tak więc 
Rybnik wciąż w grze, a póki „piłka” w grze ...

Fitch potwierdził... 
... krajowy długoterminowy rating 

Rybnika na poziomie A(pol). Perspektywa 
ratingu jest stabilna.

Rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki 
operacyjne, umiarkowane zadłużenie oraz niskie 
ryzyko pośrednie związane z zadłużeniem spół-
ek miejskich. Bierze również pod uwagę presję 
na wzrost zadłużenia, co jest związane z progra-
mem inwestycyjnym miasta oraz zmieniające się 
otoczenie prawne, co może negatywnie wpłynąć 
na wyniki operacyjne Rybnika. Z kolei stabilna 
perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania 
Fitch Ratings, że miasto będzie kontrolować wy-
datki bieżące na oświatę, wyniki operacyjne nie 
pogorszą się, a polityka zadłużeniowa pozostanie 
ostrożna (więcej na www.rybnik.pl).

Wybory, wybory... 
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów i Inwalidów 

w Rybniku zaprasza swoich członków na zebranie wyborcze. W jego trakcie wyłonio-
ny zostanie nowy zarząd koła związku. Zebranie odbędzie się 24 września w sali Cechu 
Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, przy ul. Wysokiej 15\17, o godz. 11.00. 
W przypadku braku odpowiedniej frekwencji, drugi termin zebrania zaplanowano 
na 11.20. Zarząd Oddziału Rejonowego zachęca do licznego udziału członków związku.     

 Dziesięć metrów w dwa dni...

 To z pewnością najdłuższy list, jaki wpłynął do Urzędu Miasta...                                                                   Zdj.: d

Uwaga emeryci!
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Pluszowa maskotka naszego miasta czyli rybnicki Rybek czuł się nad morzem… 
jak ryba w wodzie. Pozował do zdjęć, witał się z dziećmi, defilował ulicami miasta, 
a wszystko to w Rowach koło Ustki, w ramach II Festiwalu Maskotek.

Wzięło w nim udział kilkanaście maskotek z całej Polski, wzbudzając spore zainteresowanie 
wśród turystów i wczasowiczów. Obok Rybka, w barwnym korowodzie przez Rowy przemasze-
rowały m.in. ogórki Beczusie, upierzony Gorzuś, słonik Popo, słupski Niedźwiadek Szczęścia 
i krakowski smok policyjny Inspektor Wawelek, który zdobył tytuł „maskotki naj”. Na scenie 
zaprezentowano historię każdej z pluszowych postaci, a w miasteczku namiotowym zaproszone 
miasta i instytucje, w tym Rybnik, umieściły swoje promocyjne stoiska. Wśród zwiedzających 
nie zabrakło mieszkańców naszego regionu spędzających wakacje w Rowach. 

Rybek „urodził się” w … Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miasta, a samą maskotkę za-
projektowano przy okazji kampanii promującej budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku. 
Dlatego też tęczowego Rybka najczęściej spotkać można podczas imprez plenerowych związanych 
z tą inwestycją. Na brak pracy rybnicki Rybek narzekać nie może, więc z pewnością należał mu się 
urlop. Niezwykle krótki, ale przecież ryba nie może długo pozostawać bez wody, a w rybnickich nur-
tach Rybek czuje się najlepiej…                                                                                                    (S)

4 dni marszu, nie-
mal 115 km do poko-
nania, 8 grup, ponad 
3,5 tysiąca uczestni-
ków i status najwięk-
szej pieszej pielgrzym-
ki w Archidiecezji ka-
towickiej i siódmej 
w Polsce...

Tak w telegraficznym 
skrócie przedstawia się 
„bilans” 63 rybnickiej  
pielgrzymki na Jasną 
G ó r ę ,  n a j w i ę k s z e j 
i jednej z najstarszych 
pielgrzymek w naszej ar-
chidiecezji. Zanim jed-
nak pątnicy z Rybnika, 
Pszowa, Wodzisławia 
i Jastrzębia wyruszyli na 
trasę, tradycyjnie wzięli 
udział w mszy świętej odprawionej w bazylice św. Antoniego. Część piechurów zapewniała, 
że nie straszny im upał, w którym przyszło im wyruszać na pielgrzymkę, ale prawie każdy miał 
z sobą odpowiednie nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, sporo wody, no i wygodne buty. 
Pielgrzymka odbyła się w 25. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Katowicach, a peregrynowano 
pod hasłem „Jesteśmy uczniami Chrystusa”. W różnych intencjach... – dziękować za udaną ope-
rację, narodziny długo wyczekiwanego potomka, z prośbą o zdrowie i przychylność dla siebie 
i bliskich, by tradycji stało się za dość, bo pielgrzymują co roku i nie wyobrażają sobie, by mogło 
być inaczej... Słowem ilu pielgrzymów, tyle intencji...                                                                (S)

Pracować 
   bez barier 

Była licealistką, kiedy 10 lat temu w wy-
niku wypadku złamała kręgosłup. Wtedy 
jej świat się zawalił – była przekonana, że 
to koniec marzeń i planów na przyszłość. 
Teraz już tak nie myśli... 

Obecnie Joanna Goebel (na zdj.) skończyła 
trzeci rok studiów na wydziale farmaceutycznym 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, a w lipcu rozpoczęła praktykę w rybnickiej 
aptece Edwarda Kaszy, placówce „bez barier” 
według miesięcznika „Integracja”. Apteka 
posiada podajniki sterowane komputerowo, 
wystarczy więc wpisać nazwę leku lub jego kod 
na klawiaturze komputera, a do aptekarza pod-
jeżdża odpowiednia szalka z wybranym lekiem: 
— Dopiero teraz uwierzyłam, że na pewno sobie 
poradzę, a moja praca może być naprawdę przy-
jemna — mówi Joanna Goebel. — W taki sposób 
spełniają się marzenia... W ich realizacji pomógł 
aptekarz E. Kasza, który zachęcił J. Goebel, by 
studiowała farmację. Ta najpierw się wahała, ale 
teraz nie żałuje, choć nie jest łatwo: — Studia 
wymagają ode mnie wiele pracy i wysiłku. Wiem, 
że to trudny kierunek, ale cieszę się, że nikt nie 
traktuje mnie ulgowo z racji mojej niepełnospraw-
ności. Uczę się i pracuję tyle samo co moi sprawni 
koledzy z roku. Największą trudność sprawiają 
mi zajęcia laboratoryjne, jednak metodą prób 
i błędów wykonuję wszystkie ćwiczenia. Warto więc 
pokonywać bariery, wszelakie... 

Kamery w „banku”
Monitoring wizyjny Śródmieścia 

i stadionu miejskiego został wybrany do 
Banku Dobrych Praktyk.

Zarząd Europejskiej Sieci Prewencji Kry-
minalnej (EUCPN) w ramach konferencji 
organizowanej w Paryżu ogłosił konkurs, do 
którego zgłaszane są przykłady dobrych prak-
tyk w prewencji. Wśród zakwalifikowanych 
projektów znalazł się również rybnicki system 
monitoringu. Projekt w całości finansowany 
był z budżetu miasta i miał przyczynić się do 
spadku poziomu przestępczości w Rybniku 
i jak pokazują statystyki – na monitorowanych 
terenach ilość przestępstw znacznie spadła. 
Dla przykładu: w 2007 roku w rejonie byłego 
komisariatu policji Rybnik–Nowiny odnotowa-
no o 1100 przestępstw mniej niż w 2006 roku 
(spadek o 31%). Monitoring Śródmieścia dzia-
ła od listopada 2006 roku, natomiast stadionu 
– od końca stycznia 2007 roku.            (S)

Marszruta z intencją 

Rybniczanie wyruszają w trasę na Jasną Górę.                                               Zdj: s

Zdj.: arch. Wydz. Promocji 
i Informacji UM.

Zdj.: arch. Wydz. Zdj.: arch. Wydz. 
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Rybnik już od czasów przedwojennych ma opinię miasta 
zielonego, co potwierdzają również współczesne rankingi. 
Przyjeżdżający do nas goście podziwiają najczęściej kwiatowe 
kompozycje w centrum, ale mieszkańcom bliskie są również 
zielone tereny, gdzie ingerencja człowieka jest mniejsza. 
W nomenklaturze planów przestrzennego zagospodarowania 
obszary te nazywane są użytkami ekologicznymi.

Jeden z takich użytków zwany Okrzeszyń-
cem, znajduje się bardzo blisko centrum 
miasta, w dzielnicy Zamysłów, od północy 
dotykając osiedla Reymonta. Uchwałą 
Rady Miasta z września 2004 r. ponad 
14–hektarowy obszar (teren jest znacznie 
większy, ale właścicielami pozostałej części są osoby prywatne) został 
przekazany na zasadzie użyczenia Zarządowi Zieleni Miejskiej. Można 
tu pospacerować, pojeździć na rowerze, urządzić piknik czy poobser-
wować naturę. Jest las, dużo zieleni i 9 stawów tzw. perełkowych czy 
kaskadowych z roślinnością wodną, częściowo dzierżawionych przez 
prywatnego hodowcę ryb. Korzystający z tych „zielonych płuc” miesz-
kańcy dzielnicy zwracają uwagę, że stan użytku nie jest zadawalający. 
I rzeczywiście – wokół rury doprowadzającej wodę ze źródła walają 
się śmieci, nie inaczej wyglądają miejsca piknikowe. W kilku stawach 
poziom wody jest znikomy, jeden zupełnie suchy. — Brakuje tablic 
z zakazem wjazdu samochodów, czytelnej informacji o tym miejscu 
i regulaminu korzystania. Dobrym wyjściem byłyby słupki umożliwiające 
wjazd tylko rowerom... — mówi Czesław Goliński, którego posesja 
graniczy z Okrzeszyńcem. — To piękne miejsce, trzeba tylko lepiej 
o nie zadbać… A zadbać powinniśmy wszyscy – i użytkownicy, i zarzą-
dzający. Przewrócony betonowy kosz i rozsiane po terenie plastikowe 
worki, torebki po chipsach, butelki, również po piwie i inne śmieci, 
to najwyraźniej wynik już nie niskiej, ale zerowej świadomości ekologicznej 

bywalców tego miejsca. Wiele osób przychodzi tu po źródlaną wodę 
płynącą (coraz węższym zresztą strumieniem) z rury, zostawiając 
wokół śmietnik. — Śmieci zbieramy raz w tygodniu, ale widocznie to 
już nie wystarcza. Najgorzej jest po weekendzie — mówi dyrektor ZZM 
Andrzej Kozera. W ciągu ostatnich dwu lat wykonano tu roboty finan-
sowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wartości 60 tys. zł. 
Koszone były zarośla, karczowano samosiejki, uformowano główną 

groblę, plantowano skarpy i korony 
nasypów stawów, usuwany był nad-
miar mułu ze stawów, wykonano 
również montaż mnichów odpły-
wowych. Znajdujące się w głębi 
lasu źródełko nie jest już jednak 

w stanie zasilić wszystkich stawów na odpowiednim poziomie. Powodem 
zaś może być pęknięcie rury i utrata wody do gleby. W każdym razie 
suchy dół po stawie nie wygląda zachęcająco i coś z nim trzeba zrobić. 
— By teren ten utrzymał swoją ekologiczno–rekreacyjną funkcję, należy 
w pierwszym rzędzie uporządkować jego gospodarkę wodną — uważa 
A. Kozera. — I do tego zadania miasto się przymierza…Po wizji lokalnej 
tego miejsca w maju br. z udziałem przedstawicieli ZZM i Wydziału 
Ekologii UM podjęto decyzję o zleceniu fachowcom z Politechniki Śl. 
w Gliwicach przygotowania opracowania, w którym zostaną określone 
warunki gruntowo–wodne Okrzeszyńca dla potrzeb wykonania jego 
rewitalizacji. Opinia ta będzie podstawą do oceny, czy jest możliwe 
wykonanie projektu techniczno–budowlanego prac rewitalizacyjnych. 
Po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia mogłaby tu powstać interesująca 
ścieżka przyrodnicza, pełniąca nie tylko funkcję rekreacyjną, ale również 
edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej. Już kiedyś Okrzeszyniec 
znalazł się w sferze zainteresowań uczniów SP nr 11, i chyba nic nie stoi 
na przeszkodzie, by do tej tradycji wrócić, choćby poprzez opis miejsca 
z jego przyrodniczymi ciekawostkami...                                               (r)

Eko–użytkowanie
Okrzeszyniec

— To piękne miejsce — mówi o Okrzeszyńcu Czesław 
Goliński —  tylko trzeba o nie lepiej zadbać. Na zdj. z dyr 
ZZM Andrzejem Kozyrą na „roboczym” spacerze.

Tak wygląda Okrzeszyniec po letnim weekendzie... 
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Od pewnego czasu kapryśna aura próbuje zniweczyć plany 
członków rybnickiego klubu, którzy już od kilkunastu lat or-
ganizują w mieście pachnące wystawy. Niemniej, i w tym roku 
udało im się zaprosić sporo wystawców, którzy zaprezentowali 
najpiękniejsze okazy i wymyślne kompozycje. Pierwsza z eks-
pozycji przygotowana na początku lipca, przyciągnęła do holu 
Rybnickiego Centrum Kultury miłośników lilii i kompozycji 
kwiatowych, których lilie były niewątpliwą ozdobą. — Tym ra-
zem musieliśmy zorganizować konkurs nieco szybciej niż w latach 
ubiegłych. Wegetacja ruszyła już w lutym i gdyby nie ochłodzenie, 
które nieco powstrzymało ją dwa miesiące później, w lipcu nie 
byłoby czego wystawiać — mówi Piotr Wistuba z Rybnickiego 
Klubu Miłośników Kwiatów. 

Podczas tegorocznej prezentacji do konkursu wystawiono ponad 160 
łodyg lilii w ponad 100 odmianach. Swe najpiękniejsze okazy zapre-
zentowało 15 wystawców. Lilie wabiły kolorami, kształtami, a niektóre 
odmiany intensywnym zapachem. — To już osiemnasta wystawa, a za-
wsze trafi się odmiana lilii, której do tej pory nie spotkaliśmy. Zdarza się, 
że niektóre okazy mają nawet od kilkunastu do kilkudziesięciu kwiatów 
— dodaje P. Wistuba. Hol RCK zdobiło również niemal 40 kompozycji 
kwiatowych, które przygotowały kwiaciarnie oraz indywidualni wy-
stawcy. W konkursie na najpiękniejszą kompozycję amatorską zwycię-
żyła Katarzyna Ochenkowska z Zabrza, prezentująca bukiet „Bujając 
w obłokach”. Za najpiękniejszą kompozycję przygotowaną przez 
„zawodowców” uznano „Cień wiatru”, który przywiozła Daria Pająk 
prowadząca kwiaciarnię w Rybnickiej Kuźni, natomiast w kategorii 
siewek, czyli tzw. krzyżówek lilii po raz kolejny zwyciężył Roman Wider-
ski. Z kolei publiczność najwyżej oceniła kompozycję „Wschód słońca” 
przygotowaną przez kwiaciarnię „Cztery Pory Roku”, a najpiękniejszą 
lilią wystawy okrzyknięto okaz wyhodowany przez Zdenka Seidla 
z czeskiego Hluczyna. 

Zwiedzający mogli zaopatrzyć się w sadzonki roślin, a po zakończeniu 
prezentacji zakupić któryś z eksponatów. Ci, którzy brali udział w głoso-
waniu, otrzymali zestawy roślin, które będą mogli wysadzić już jesienią. 
Nagrody ufundował Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów. 

I nie była to ostatnia pachnąca ekspozycja. Jak co roku w okresie świę-
ta Matki Boskiej Zielnej, rybnicki Klub zorganizował międzynarodową 
wystawę kwiatów drugiej połowy lata … czyli mieczyków i dalii. Tym 
razem uwagę wielu zwiedzających przykuło aż 518 „gladioli” czyli mie-

czyków, których nazwa pochodzi od słowa gladius (miecz) i nawiązuje 
do kształtu wąskich, sztywnych liści. Mieczyki mogą mieć od kilku do 
ponad 30 wielobarwnych kwiatów, czasem z „pofalowanymi” brzegami, 
których średnica waha się nawet do 15 centymetrów. Niecodziennie, bo 
w sali kameralnej Teatru Ziemi Rybnickiej, 7 wystawców pokazało aż 
168 odmian tych kwiatów, w hodowli których od lat prym wiodą Czesi 
i Słowacy. Również w Rybniku potwierdzili swoją klasę – najwyżej 
oceniono siewkę Petera Lelka, a jego mieczyk „Bombaj” nagrodziła 
też publiczność. Słowak okazał się najlepszy także w punktacji siewek, 
a w klasyfikacji ogólnej zwyciężył Juraj Beliczka. 

Drugim kwiatem wystawy była pochodząca z Meksyku i Gwatemali da-
lia, która obecnie staje się coraz bardziej popularna i jak mówi P. Wistuba, 
przestaje być kwiatem sadzonym pod wiejskim płotem, a dumnie 
„wkracza na salony”. W TZR podziwiano aż 180 odmian „georginii” 
wyhodowanych przez 10 wystawców. W punktacji ogólnej zwyciężył 
Grzegorz Sztymala, którego dalia zachwyciła również publiczność. Przy-
słowiową dobrą rękę do kwiatów ma też Izabela Borecka, zwyciężczyni 
w kategoriach dalie dekoracyjne i pomponowe. 

Urodę kwiatów podkreślili floryści wykonując 31 kompozycji z mie-
czykami i daliami, a autorami najładniejszych byli Henryk Kiermaszek 
ze Świętochłowic oraz Maria Windischova–Martin ze Słowacji. Pu-
bliczność swoją nagrodę przyznała K. Ochenkowskiej za kompozycję 
„Feniks”. 

Na podziwianie kolejnych kwiatowych okazów przyjdzie nam czekać 
kolejny rok. Ale warto uzbroić się w cierpliwość… 

(D), (S)

Dalie królowały „piętro” niżej, w foyer teatru.                                        Zdjęcia: d i s. 

Tradycyjnie już w czasie wakacji członkowie Rybnickiego 
Klubu Miłośników Kwiatów zaprosili do odwiedzenia 
dwóch międzynarodowych wystaw florystycznych.  

Kompozycja „Bujając w obłokach” została uznana 
za najpiękniejszą kompozycję amatorską.

„Wschód słońca” najbardziej 
spodobał się publiczności. 

W sali kameralnej TZR rzadko pojawiają się kwiaty – tym razem zagościły w niej 
mieczyki. 
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Jubileusz „Ekonomika”
Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół „Ekonomika i Gastronomika” za-
praszają serdecznie 27 września br. przyjaciół, absolwentów, 
sympatyków, uczniów i ich rodziców na obchody jubileuszu 
80–lecia szkoły. 

Program obchodów:
• 10.00 – msza św. w bazylice św. Antoniego;
• 12.00 – uroczysta gala jubileuszowa w Teatrze 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 programem jubileuszowych 
propozycji mogą wykupić karnet w kwocie 50 zł lub 30 zł, 
uprawniający do otrzymania okolicznościowych 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 
informacji udziela sekretariat ZSE–U – 032/42 23 663, 42 25 
134, 42 23 549. 

Osoby, które chciałyby finansowo przyczynić się do uświet-
nienia jubileuszu, proszone są o dokonywanie wpłat na konto: 
Rada Rodziców przy ZSE–U w Rybniku BISE SA o/Rybnik 20 
1370 1213 0000 1761 4794 7600 (w tytule należy wpisać: 
Jubileusz ZSE–U).

Statystycznie rzecz biorąc…
Rozstrzygnięto kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu 

Statystycznego, zorganizowanego pod patronatem prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. Tuż „za podium” znalazła 
się uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych. 

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności i wiedzy 
młodzieży w zakresie statystyki krajowej i międzynarodowej 
w oparciu o „Mały Rocznik Statystyczny Polski”. W tegorocznej 
edycji wzięło udział 1192 uczniów szkół średnich z całej Polski, 
a czwarte miejsce zajęła uczennica klasy „technik rachunkowo-
ści” Barbara Podbioł. — Serdecznie gratuluję laureatce. Cieszę 
się, że mogłam przyczynić się do jej sukcesu, a tym samym 
promować wiedzę statystyczną wśród uczniów — komentuje 
nauczycielka statystyki Elżbieta Wilczek. 

Uczniowie ZSE–U stawiają nie tylko na naukę. W roku szkol-
nym 2007/2008 w placówce zorganizowano i przeprowadzono 
kolejne trzy akcje krwiodawstwa, w których wzięło udział 227 
uczniów, a ZSE–U został zgłoszony do VI okręgowej edycji akcji 
honorowego krwiodawstwa PCK szkół ponadgimnazjalnych 
i szkół wyższych woj. śląskiego, nad którą patronat objął Śląski 
Kurator Oświaty w Katowicach.

Będą bezpieczniejsi?
Dwie rybnickie szkoły znalazły się na liście placówek, któ-

rym komisja Kuratorium Oświaty w Katowicach przyznała 
dofinansowanie do zakupu i instalacji monitoringu. 

Szkoła Podstawowa nr 11 otrzymała środki w wysokości ponad 
21 tys. zł, a boguszowickie Gimnazjum nr 5 – prawie 23,5 tys. zł. 
O dofinansowanie ubiegało się 638 szkół i placówek z wo-
jewództwa śląskiego, ale ze względu na ograniczone środki 
finansowe, powołany przez wojewodę zespół wytypował 
do dofinansowania jedynie 203 szkoły i placówki. Dobrze, 
że w tym gronie są również rybnicka podstawówka i gimnazjum, 
bo bezpieczeństwa nigdy za wiele... 

(S)

Szkoła muzyczna im. Szafranków w Rybniku
zaprasza absolwentów i wychowanków na

Jubileusz 75–lecia
5 października 2008 r. (niedziela)

• godz. 10.30 – msza św. w Bazylice św. Antoniego
• godz. 12–15.30 – spotkania rocznikowe w siedzibie szkoły

• godz. 16.00 – koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
solista – Piotr Paleczny, Orkiestra Symfoniczna Szkoły Szafranków 

pod dyr. Sławomira Chrzanowskiego.
Zgłoszenia i informacje: www.psmrybnik.strefa.pl, tel. 032 7558894

Muzycznie za oceanem   
Po raz drugi grupa młodych muzyków z Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków repre-
zentowała Polskę i miasto na prestiżowym festiwalu „Idyllwild 
Arts” w Los Angeles. 

Wizyta w Kalifornii była efektem ubiegłorocznego sukcesu jaki za 
oceanem osiągnęli uczniowie rybnickiej placówki. Znaleźli się w gronie 
najlepszych uczestników tych spotkań muzycznych, otrzymali stypendia 
i zostali zaproszeni do ponownych odwiedzin. Nic dziwnego, młodzi 
rybniccy muzycy są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów, stypendystami, członkami orkiestry symfonicznej szkoły… 

W ramach „Idyllwild Arts Summer Program 2008” rybniczanie uczestni-
czyli w warsztatach muzycznych, próbach i publicznych występach, a każdy 
z młodych solistów zagrał trzy koncerty w zespołach kameralnych lub solo, 
co w sumie dało imponującą liczbę ponad 20 prezentacji artystycznych 
w czasie trzech tygodni. Z sukcesem wystąpił kwartet smyczkowy, na co 
dzień prowadzony przez prof. L. Mielimąkę. Anna Trefon (skrzypce) otrzy-
mała propozycję udziału w koncercie solowym, a w prestiżowych Master 
Class prowadzonych przez znakomitych amerykańskich i europejskich 
muzyków uczestniczyli Jacek Francuz (wiolonczela), Marek Ludwik (obój) 
i Anna Skrobol (altówka). Funkcję koncertmistrza orkiestry kameralnej (II 
skrzypce) objęła Barbara Kuczera. Bardzo dobrze zadebiutowały też dwie 
najmłodsze skrzypaczki – Agata Francuz i Anna Wieczorek, którym w ze-
społach kameralnych powierzono partie pierwszych głosów. Finał festiwalu 
odbył się w Walt Disney Concert Hall w Los Angeles, gdzie rybniczanie 
wraz z kolegami z Europy, Izraela, Azji i obu Ameryk, zagrali w trzech fe-
stiwalowych orkiestrach (kameralnej, dętej i symfonicznej) pod batutami 
znakomitych dyrygentów, a w programie zaprezentowano dzieła Bacha, 
Bartoka, Mahlera, Williama i Mackey’a. Rybnickich muzyków oklaskiwała 
również konsul generalna RP w Los Angeles Paulina Kapuścińska, która 
przyjęła zaproszenie na koncerty i zadbała o promowanie wśród Polonii 
i mieszkańców Kalifornii rodzimych talentów, dzięki czemu Rybnik po 
raz kolejny uznany został przez publiczność i uczestników festiwalu za 
niezwykle ciekawe miejsce na artystycznej mapie świata…

Rybniczanie wraz z menadżerem Festiwalu Tomaszem Porwołem (pierwszy od lewej) 
oraz dyrektorem Summer Program Stevenem M. Fraiderem.                  Zdj.: arch. pryw.
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W największej dzielnicy Rybnika akcja 
„Lato na Nowinach” wyjątkowo się udała, 
co najmniej z dwóch powodów – sprzyja-
jącej aury i dużej dotacji z Urzędu Miasta 
i Rady Osiedla „Nowiny”. Pozwoliło to na 
przygotowanie pełnego atrakcji wypoczynku 
z kąpielami na rybnickiej „Rudzie” i zajęciami 
plastycznymi. Jednak główną atrakcją trzytygo-
dniowej akcji były wycieczki, a precyzyjniej... 
8 wycieczek! — Odwiedziliśmy „Wiejską Chatę” 
w Bojkowie i wspólnie wypiekaliśmy bułeczki, 
a potem mogliśmy karmić zwierzęta w zagrodzie 
wiejskiej — wspominają uczestnicy akcji, któ-
rzy dotarli również do ośrodka żeglarskiego 
„Koga” w Rybniku, gdzie piekli kiełbaski 
i pływali łodzią. W Cieszynie zobaczyli Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego, Studnię Trzech 
Braci, Wieżę Piastowską i Romańską Rotundę, 
a w trakcie kolejnej wyprawy najmłodsi miesz-
kańcy Nowin, wyjechali kolejką na Czantorię, 
gdzie zjeżdżali letnim torem saneczkowym. Na 
mapie ich wojaży nie zabrakło też Tarnowskich 
Gór z kopalnią srebra i sztolnią „Czarnego 
Pstrąga” oraz „Leśnego Parku Niespodzia-
nek” w Ustroniu i toru na Równicy, a także 
chorzowskiego ZOO. Młodzi ludzie z pewno-
ścią miło wspominać będą konne przejażdżki 
w Stodołach, spotkanie z policyjnym psem oraz 
wizytę gości z odległej... Australii. Wspólnie 
z nimi w Młodzieżowym Domu Kultury wzię-

li udział m.in. w warsztatach muzycznych, 
w trakcie których uczestnicy uczyli się polskich 
i australijskich piosenek, a młodzi mieszkańcy 
Nowin poszerzali wiedzę na temat odległego 
kontynentu i gry w futbol australijski.... 

Nie były to jedyne atrakcje dla najmłod-
szych mieszkańców Nowin, gdyż po trzech 
tygodniach półkolonii, przez kolejne dwa, 
o ich kondycję i sprawność fizyczną zadbał 
ośrodek Bushido, co dało dzieciom możliwość 
aktywnego wypoczynku aż przez pięć tygodni 
wakacji. Z propozycji skorzystało ponad 250 
młodych ludzi, którzy wzięli udział w zaję-
ciach sportowo–rekreacyjnych prowadzonych 
przez nauczyciela wychowania fizycznego 
Marka Michalika i instruktorkę Darię Het-
man. Dzieci grały w piłkę nożną, siatkówkę, 
koszykówkę, tenisa stołowego i uczestniczyły 
w zajęciach profilaktyczno–wychowawczych 
pod okiem pedagoga. Codziennie każdy 
uczestnik otrzymywał słodki poczęstunek, 
a pod koniec każdego tygodnia rozgrywane 
były turnieje z nagrodami. W słoneczne dni 
podopieczni wraz z opiekunami odwiedzali 
kąpielisko „Ruda”. Bezpłatne zajęcia zorgani-
zowały „Bushido” i Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzielnicy Maroko–Nowiny. 

O dzieciach wypoczywających w mieście nie 
zapomniały również pozostałe domy kultury. 
I tak na przykład w Niedobczycach na uczest-
ników półkolonii czekały zajęcia plastyczne, 
gry interaktywne, zabawy sportowe, projekcje 
filmów, nauka tańca towarzyskiego, wyjazdy na 
kąpielisko, a w Niewiadomiu, w ramach akcji 
„Wakacje na Ignacym”, dzieciom zapropono-
wano wyjazdy na basen, spektakle teatralne, 
pokaz tresury psów, pobyt w „Fikolandii”, 
ognisko i wycieczki. W Chwałowicach po-
stawiono na kino oraz eskapady do Ojcowa 
i śląskiego Planetarium, a zajęcia w Domu 
Kultury odbywały się pod koniec sierpnia. 
Jednak już na początku lipca najmłodsi 
mieszkańcy tej dzielnicy nie mogli narzekać 
na nudę, bo wakacyjnych atrakcji nie zabrakło: 
— Dzieciom tak się podobało na naszych pół-
koloniach, że chciały, by trwały one przez całe 
dwa miesiące — mówi przewodnicząca Rady 
Dzielnicy Chwałowice, dyrektor Przedszkola 
nr 13 Joanna Cichecka. Dwutygodniowy 
wypoczynek, z którego skorzystało 50 dzieci 
w wieku od 5 do 12 lat, udało się dofinansować 
dzięki rybnickiemu projektowi „Co słoneczko 
widziało”, który został nagrodzony w konkur-
sie „Tak, pomagam!”, zorganizowanym przy 
współpracy Centrum Wolontariatu z Warszawy. 
Jego założeniem była integracja lokalnej spo-
łeczności, a cel udało się osiągnąć. Jak mówi 

Pyszne bułeczki samodzielnie przygotowały dzieci 
z Maroka–Nowin.

Taaakie widoki... 
to tylko w czasie wakacji....

Koniec laby
No i stało się... Wakacje dobiegły końca, pozostały jednak 

wspomnienia. Najwięcej mają ich z pewnością młodzi 
ludzie, dla których rybnickie placówki kulturalne i sportowe 
przygotowały całą moc atrakcji. Czego tam nie było...   

Spotkanie bliskiego stopnia w Leśnym Parku 
Niespodzianek w Ustroniu.          Zdjęcia: arch. MDK

Spotkanie z policyjnym psem na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Dzielnicy Maroko–Nowiny. 
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Chwałowickie dzieci chciały, by półkolonie trwały całe 2 miesiące.                                              Zdjęcia: arch. org. 

J. Cichecka, ofertę wypoczynku przygotowano 
również z myślą o dzieciach z chwałowickich 
„familoków”, które rzadko w czasie wakacji, 
mają możliwość wyjazdu z miasta. Jednak 
dzięki półkoloniom, w organizację których 
zaangażowały się również RD i DK w Chwa-
łowicach, dzieci sporo podróżowały. Odwie-
dziły mini–zoo w Rogowie, „Chlebową Chatę”  
w Brennej, wybrały się na wycieczkę do Wisły 
Czarne oraz… na „Tropikalną wyspę” do Mar-
klowic. W upalne dni dzieci szukały ochłody na 
pobliskiej „Rudzie”, a kiedy pogoda okazywała 
się mniej łaskawa, uczestniczyły w zajęciach 
ceramicznych, plastycznych i sportowych lub 
w seansach kinowych. O tym, jak ważne, nie 
tylko w czasie wakacji, jest bezpieczeństwo, 
dzieci dowiedziały się w czasie pogadanki  
z policjantem, a codziennie czekały na nie pysz-
ne śniadania i obiady. Na zakończenie każdego 
z dwóch turnusów jego uczestniczy otrzymali 
upominki i dyplomy. Teraz już wiemy dlaczego 
zdaniem dzieci, takie półkolonie powinny trwać 
2 miesiące…

O tym, że w czasie wakacji można rozwijać 
własne talenty przekonała się młodzież, która 
uczestniczyła w przygotowanych przez Ryb-
nickie Centrum Kultury warsztatach inter-
dyscyplinarnych, a czy było warto, przekonamy 
się już niebawem, bo efektem ich pracy będzie 
musical, jaki wystawiony zostanie na deskach 
rybnickiego teatru. Z kolei Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna wspólnie z Radą 
Dzielnicy Śródmieście zaprosiły na wakacje 
„z książką w plecaku”, w czasie których dzieci 
obejrzały wiele filmów, ale przede wszystkim 

uczestniczyły w najróżniejszych zajęciach, 
konkursach, grach i zabawach tematycznie 
związanych z książkami. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w okresie letnim zorganizował imprezy cyklicz-
ne oraz turnieje, starając się promować sport  
i rekreację zarówno wśród zagorzałych spor-
towców, jak i amatorów, pragnących spróbować 
swych sił w różnych dyscyplinach. A wakacje 
to najlepszy ku temu czas… Ośrodek nie 
zapomniał też o najmłodszych – w miesiącach 
lipcu i sierpniu trwała akcja „lato dzieciom”, 
w ramach której w miejscowości Doba na Ma-

zurach, zorganizowano cztery dwutygodniowe 
turnusy, z których skorzystało 440 dzieci, a dla 
odwiedzających kąpielisko „Ruda”, MOSiR 
zorganizował turnieje siatkówki plażowej, piłki 
nożnej plażowej oraz zawody kajakowe. Atrak-
cji wiele, jednak wszystko co dobre... 

Na pocieszenie warto więc przypomnieć 
piosenkę kabaretu OT.TO „...jeszcze tylko... 
wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, 
luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... waka-
cje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, 
wakacje będą znów”. I tej wersji będziemy się 
trzymać!                                                       (S)

Obozowe życie w Wapienicy
Tegoroczna akcja letnia w stanicy  

w Wapienicy zgromadziła łącznie ok. 450 
uczestników: harcerzy, zuchów i dzieci 
niezrzeszonych. 

Od zwykłych kolonii obozowe życie różni się 
harcerską obrzędowością, sypialniami w na-
miotach, flagami na masztach, ozdobnymi bra-
mami i totemami, a wśród atrakcji były ogniska 
ze śpiewem przy gitarach, gry terenowe, górskie 
wędrówki, alarmy, podchody i wiele innych 
zajęć. Program oczywiście przewiduje wycieczki 
np. na basen czy do kina, jednak większość 
czasu poświęcona jest zajęciom survivalowym 
i kursom przynoszącym sprawności w różnych 
dziedzinach. Od kilku lat letniemu wypoczyn-
kowi towarzyszy też realizacja programu Czas 
na Zdrowy Styl Życia bez Nałogów. Program 
ten, częściowo dofinansowywany przez Urząd 
Miasta Rybnika, pozwala na wypoczynek wielu 
dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. 
W ramach współpracy międzynarodowej na 
stanicy zorganizowano także polsko–angielską 
wymianę. Członkowie The Woodcraft Folk 
wraz z rybnickimi harcerzami już po raz kolejny 

spędzili w Wapienicy dwa tygodnie. 
Tradycyjnie też Wapienicę odwiedzają 

goście, przyjaciele rybnickiego harcerstwa,  
a w tym roku byli wśród nich: przewodniczący 
Rady Harcerstwa ks. dh Franciszek Skórkie-
wicz, zastępca prezydenta Rybnika Ewa Ryszka, 
Janina Grossek i Grzegorz Potysz z Starostwa 
Powiatowego, wójt gminy Gaszowice Andrzej 
Kowalczyk oraz proboszcz tamtejszej parafii ks. 
Marek Paszek, 
przedstawicie-
le kuratorium 
Jan Bochenek 
i Aleksandra 
Derska, a Ko-
mendę Hufca 
reprezentowali 
Teresa i Tade-
usz Knurowie 
oraz Szczepan 
Balicki.  Go-
ście zwiedzili 
podobozy, roz-
mawiali z har-

cerzami wspominając dawne czasy i minione 
obozy. Następnie wszyscy wzięli udział w har-
cerskim festiwalu. Kręgi zaszczyciły wszystkich 
nie tylko udziałem jako publiczność, ale także 
zaprezentowały znane sobie piosenki. Ponadto 
Rada Przyjaciół przedyskutowała problemy 
stanicy związane z budową Domu Zucha i 
organizacją jubileuszu 85. lecia rybnickiego 
hufca. Harcerze dziękują za wsparcie organi-
zacji letniego wypoczynku Urzędowi Miasta 
Rybnika, gminie oraz proboszczowi Gaszowic 
oraz GS w Jejkowicach.



Na festynie w Rybnickiej Kuźni nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych...
            ... starsi próbowali swych sił w oryginalnych turniejach sportowych.

Zdjęcia: s, d i arch. org.

Chwałowiczanie nie przestraszyli się aury i licznie wzięli udział w „kopalnianym” 
festynie. 

Głośno po burzy
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Po całonocnych burzach z gra-
dobiciem i ulewie, jaka jeszcze 
przed południem przetoczyła 
się przez Chwałowice, niewielu 
spodziewało się, że to może być udany festyn. Dlatego organizatorzy 
– NSZZ „Solidarność”, kop. „Chwałowice”, Rada Dzielnicy, miasto, 
Dom Kultury w Chwałowicach, ZZ „Przeróbka” – z niepokojem patrzyli 
w niebo, a z radością – na gęstniejący tłum, gdyż mieszkańcy po raz 
kolejny udowodnili, że duch festynowych zabaw w narodzie nie ginie. 
Niepewnej aury nie przestraszyli się pracownicy kopalni i ich rodziny, 
bo to z głównie z myślą o nich, w Parku Górnika przy Domu Kultury 
odbył się festyn z okazji jubileuszu 105–lecia kopalni Chwałowice. Jak 

magnes podziałały atrakcyjne fanty w loterii, a wielu szczęśliwców 
wróciło do domu z… zestawem komputerowym, laptopem, wycieczką 
do Grecji, aparatami cyfrowymi, telewizorem, sprzętem AGD, kursem 
językowym, rowerem i wieloma innymi nagrodami, a w rolę „sierotek” 
losujących szczęśliwe numery wcielili się m.in. senator Tadeusz Gruszka, 
wiceprezydent Michał Śmigielski, dyrektor DK Michał Wojaczek oraz 

szef dzielnicy Andrzej Wojaczek. 
Nie zabrakło też atrakcji dla dzie-
ci, grillowanych specjałów oraz 
występów artystycznych, które 

jednak z obawy o niepewną aurę, odbywały się w sali widowiskowej 
Domu Kultury. Pogoda się utrzymała, choć niebo zadrżało… Jednak 
nie od piorunów, ale od pięknych, sztucznych ogni… Tak więc wszystko 
się udało! 

Podobnie jak w Rybnickiej Kuźni, gdzie organizatorzy rodzinnego 
festynu, czyli tutejsza Rada Dzielnicy oraz Stowarzyszenie Promocji 
Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” zapowiedzieli, że w trakcie dwu-
dniowego, plenerowego spotkania, każdy znajdzie coś ciekawego dla 

siebie. Obietnicy dotrzymali, bo tradycyjny festyn połączony  
z uroczystościami odpustowymi był pełen atrakcji i nie-
spodzianek. Dla tych, którzy sportową rywalizację śledzą 
nie tylko na ekranach telewizorów, przygotowano zawody 
strzeleckie oraz speedrowerowe. Tym ostatnim z zacieka-
wieniem przyglądali się m.in. przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk oraz radni Romuald Niewelt i Henryk 
Wilk. Uczestnicy zabawy mogli sprawdzić się też w kilku 
turniejach, podczas których ważono worki z kamieniami, 
turlano beczki piwa, przeciągano linę czy przywoływano 
wspomnienia z dzieciństwa. Z kolei znawcy kultury i histo-
rii regionu mogli spróbować swych sił w konkursie wiedzy 
o kulturze śląskiej, a najmłodsi poszaleć na karuzelach  
i dmuchańcach. Nie zabrakło też biesiadnej muzyki, po-
kazów tańca, loterii fantowych, gier i zabaw dla dzieci, 
smacznych przekąsek oraz finałowego pokazu sztucznych 
ogni, który już tradycyjnie zamyka dzielnicowe imprezy 
„pod chmurką”. 

(S), (D) 

Festynowe imprezy „pod chmurką” obarczone są sporym 
ryzykiem… pogodowym. Dlatego też organizatorzy plenerowych 
spotkań zwykle z uwagą śledzą meteorologiczne prognozy. 
Tym razem aura nie pokrzyżowała planów i zabawa w dwóch 
rybnickich dzielnicach była udana. Mimo wcześniejszych 
perturbacji... 



Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 032 755 79 90
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Podczas zakończonych tuż przed wakacjami Dni Rybnika, 
w naszym mieście gościła Joséphine Noworyta – mieszkająca 
we francuskim Lens autorka książki, opisującej losy polskich 
emigrantów, którzy w pierwszej połowie XX wieku opuścili kraj 
i związali swe losy z Francją. 

— W tej książce opisuję życie moje i mojej rodziny — mówi Joséphine 
Noworyta, dla której przyjazd do Polski był dużym przeżyciem. To jej 
druga, po wielu latach, wizyta w naszym kraju. Niestety, nie udało jej 
się odwiedzić Rzeszowa, skąd pochodzi jej ojciec, ale dwa tygodnie 
spędzone w Rybniku pozwoliły na nawiązanie kontaktów, dzięki któ-
rym być może już wkrótce książka Joséphine Noworyty zatytułowana: 
„Chemin noir, chemin blanc” („Czarna droga, biała droga”) zostanie 
przetłumaczona na język polski. 

Joséphine Noworyta urodziła się w rodzinie polskich emigrantów, 
mieszkających w północno–francuskim regionie Nord–Pas de Calais. 
To tu w początkach XX wieku, przyjeżdżali „za chlebem” Polacy, którzy 
szukali pracy w kopalniach, dających zatrudnienie nie tylko Francuzom, 
ale również emigrantom z Europy Wschodniej. — Gdy byłam dzieckiem, 
nie było mi łatwo. Fakt, że moja rodzina pochodzi z Polski był często okazją 
do kpin ze strony moich francuskich kolegów. Ale byłam twarda i nigdy 
nie pokazałam po sobie, jak bardzo bolą mnie ich niesprawiedliwe uwagi 
— wspomina Joséphine, która dzięki temu, że rodzice rozmawiali z nią 

po polsku, dzisiaj swobodnie 
posługuje się językiem przod-
ków. Przez lata pracowała w 
szpitalu w Lens – miejscowości 
sąsiadującej z Liévin – part-
nerskim miastem Rybnika. 
Nagromadzone wspomnienia 
spisała w książce, którą zapre-
zentowała podczas uroczystego 
zakończenia obchodów Roku 
Polskiego w regionie Nord–Pas 
de Calais, jakie miało miejsce 
w grudniu ubiegłego roku, 
a w którym uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele naszego miasta. 
— W regionie, gdzie jeden na 
ośmiu mieszkańców ma polskie 
korzenie, integracja dokonywała 
się bez szkody dla kultury i historii 
Polaków. To wszystko znajdziecie w mojej powieści — mówi Joséphine Nowo-
ryta, która zapowiada, że już wkrótce ponownie zawita do Rybnika.

(D)

Program zajęć – wrzesień 2008

• 1.09., pon., godz. 14.00 – Upamiętnienie wybuchu 
II wojny światowej – złożenie kwiatów na cmentarzu; 
godz. 16.00 – Udział w obchodach Święta Wojska 
Polskiego i Dnia Weterana – Rynek;

• 4.09., czw., godz. 12.00 – Piknik „Pożegnanie lata” 
– Rybnik–Piaski siedziba TKKF;

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

• 8.09., pon., godz. 12.00 – Finisaż wakacyjnych warsz-
tatów malarskich grupy twórczej „Impresja” UTW 
Rybnik, pt. „Nie tylko sztuka także integracja” (Maria 
Budny–Malczewska);

• 11.09., czw., godz. 11.00 –  „Jak być nowoczesną damą” 
(Sylwia Stasikowska – Polski Dom Kreacji – Katowice);

• 15.09., pon., godz. 12.00 – Medycyna niekonwencjo-
nalna (Ludwik Semeniuk);

• 17.09., śr., godz. 14.00 – Sprzątanie świata – Gole-
jów–Grzybówka; prelekcja pt. „Stosunek do przyrody 
miarą człowieczeństwa” (Janina Kuczera);

• 18.09., czw., godz. 11.00 – „Śmiech to zdrowie” 
(Karol Wilaszek);

• 25.09., czw., godz. 11.00 – Warsztaty literackie – prezen-
tacja dokonań literackich studentów UTW (Jerzy Frelich).

Pozostałe zajęcia wg programu sprzed wakacji.

Zarząd UTW tą drogą składa serdeczne 
podziękowanie wszystkim osobom, 

które 1% od podatku ofiarowały na rzecz 
wzbogacenia działalności Uniwersytetu. 

Studenci–seniorzy nie czekają 
na październik, by rozpocząć aka-
demickie zajęcia. Już we wrześniu 
będą zdobywać nowe umiejętności 
i wiedzę o otaczającym ich świecie 
na wykładach specjalistów z róż-
nych dziedzin. 

Szczególnym zainteresowaniem cie-
szą się prelekcje związane z dbałością 
o zdrowie i kondycję fizyczną. Z wie-
kiem posłuszeństwa odmawiają również 
zmysły, w tym wzrok, warto więc wyko-
rzystać rady doświadczonego okulisty 
dr Anieli Kalicińskiej–Kempińskiej, któ-
ra zwraca uwagę na powszechność scho-
rzenia, jakim jest zwyrodnienie plamki 
żółtej (z ang. AMD). Choroba ta jest 
najczęstszą przyczyną utraty widzenia 
u osób po 65. roku życia. Plamka żółta 
jest najważniejszą częścią siatkówki oka, 
odpowiedzialną za widzenie centralne, 
dzięki czemu dostrzegamy szczegóły, 
np. litery tekstu. Uszkodzenie komórek 
plamki żółtej powoduje wykrzywianie 
i zniekształcanie liter i linii prostych, wy-
padanie liter z tekstu czy pojawianie się 
pustej przestrzeni bądź czarnej plamy 
w centrum pola widzenia. Choroba jest 
spowodowana niedoborem substancji 
o właściwościach antyoksydacyjnych, 
takich jak cynk, miedź, selen, betaka-
roten i witaminy A,C czy E. AMD jest 

również zdeterminowane wiekiem: im 
więcej lat, tym ryzyko zachorowania 
jest większe. Ale do jej rozwoju przy-
czyniają się również choroby ogólne 
jak nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, 
niewydolność krążenia i choroby serca, 
a także palenie papierosów, nadmierna 
ekspozycja na słońce, otyłość, a także 
skłonności dziedziczne. Obecne meto-
dy leczenia mogą jedynie zahamować 
rozwój choroby i bardzo rzadko dają 
poprawę widzenia.

Ograniczenie możliwości czytania 
jest zarówno dla młodszych, jak 
i starszych osób ogromnym dramatem, 
dlatego dr Kempińska radzi stosowa-
nie wczesnej profilaktyki: rzucenie 
papierosów, prowadzenie zdrowego 
trybu życia, unikanie dużego nasło-
necznienia, szczególnie w krajach 
południowych, używaniu okularów 
przeciwsłonecznych z filtrem UV. 
Wskazana jest dieta z dużą ilością wit. 
A, jarzyn, owoców, a także suplemen-
tacja diety np. luteiną.

Osoby mające objawy zamglonego 
widzenia powinny poddać się jak naj-
wcześniej badaniu, by przynajmniej 
chorobę zahamować i nie odmawiać 
sobie przyjemności płynącej z lek-
tury… 

— W Polsce czuję się jak u siebie — mówi 
Joséphine Noworyta — autorka książki 
o losach polskich emigrantów żyjących 
we Francji.                                          Zdj.: d

Historia czarno–biała

Uwaga, zwyrodnienie plamki żółtej

Widzieć lepiej



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…”. 

Tony Halik w spódnicy
przemierza 
cz
z naszymi czytelnikami. Kontynuujemy zatem wyprawz naszymi czytelnikami. Kontynuujemy zatem wypraw
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Odcinek piąty, czyli miejsca, 
w których ludzie stają się bogami

Meksyk 2008. — Piaszczyste plaże, lazurowe Morze Karaibskie, słodkie 
ananasy, tania tortilla i nieograniczony wypoczynek pod drzewami kokoso-
wymi, a to wszystko w styczniu w Meksyku — wspomina Sylwia, która teraz 
powinna być gdzieś w Ameryce Południowej – w kwietniu pisała do nas 
z Peru, kiedy planowała wyprawę do Machu Picchu, nad jezioro Titicaca 
i do Boliwii. No i znalazła czas, by opisać kolejne etapy swojej podróży i po-
dzielić się swoimi przeżyciami. W dobie internetu to nie takie trudne… 

Sylwia zawsze chciała dotrzeć do Meksyku; marzyła o tym jeszcze 
w czasie podróży po USA (więcej GR 2/2007). A marzenia są po to, 
by je spełniać… Kiedy więc dobiegał końca 12–godzinny lot do Mexico 
City wiedziała już, że zaczyna się nowy etap jej wielkiej przygody na 
kolejnym kontynencie: — Jak ja to lubię! 

Do hostelu nie dotarła zielonym garbusem, czyli tamtejszą popularną 
taksówką, ale metrem: — Tam ciągle coś się dzieje. Na każdej stacji 
wsiada osoba, która próbuje sprzedać najróżniejsze 
towary – od cukierków, przez lizaki i ciastka, a na 
płytach CD z meksykańską muzyką skończywszy. 
„Sprzedawca” najpierw wchodzi i krzycząc nama-
wia do kupienia płyt, a za moment już sam śpiewa 
— wspomina rybniczanka. Po kilkudniowej akli-
matyzacji Sylwia pojechała zobaczyć piramidy 
Słońca i Księżyca w Teotihuacan, gdzie według 
indiańskich wierzeń miał powstać świat. Nazwa 
miejscowości pochodzi z języka azteckiego i ozna-
cza „miejsce, w którym ludzie stają się bogami”: 
— Na samym szczycie piramidy zobaczyłam przepiękną panoramę miasta 
— wspomina Sylwia. Kiedy już nacieszyła się miejscem, które dotychczas 
oglądała tylko w książce „Cuda świata” i uświadomiła sobie jak daleko 
zawędrowała, nagle usłyszała „... uśmiechajcie się, powiedzcie coś do 
kamery, niech w Polsce wiedzą, że mamy wakacje w Meksyku”. 

Gwatemala. Podróż rozpoczęła się w małym „busiku”, który na trasie 
zatrzymało dwóch mężczyzn, domagając się pieniędzy za przejazd drogą. — 
Protestujemy, nie chcemy płacić, ale oni nie chcą nas przepuścić. Ostatecznie 
doszliśmy do porozumienia i zapłaciliśmy połowę żądanej sumy — wspomina 
Sylwia, która już wtedy wiedziała, że wróci jeszcze do Meksyku. 

Zanim dotarła na miejsce, czekała ją przeprawa łodzią i podróż wiej-
skim autobusem po wyboistej drodze w potężnym upale: — Marzę tylko 
o tym, by się wykąpać, choć wiem, że woda będzie zimna. Niespodzianka, 
woda była … lodowata. Aby dotrzeć do Tikal – miasta Majów wstała o 
2 w nocy. — Chcę przywitać dzień razem ze wschodem słońca. — relacjo-
nuje podróżniczka. — Docieram do lasu tropikalnego, kapie na mnie z 
drzew. Wąskimi uliczkami trzymając w ręku małą lampkę próbuję omijać 
kałuże. Teraz przede mną ogromne schody. Kiedy dotarłam na miejsce było 
jeszcze ciemno, ale po 20 minutach spektakl się rozpoczął. Widzę dżunglę, 

a po chwili słyszę przepiękną 
muzykę graną na flecie. Później 
dowiedziałam się, że to turysta, 
który w prezencie od jednego 
z Indian dostał flet i posta-
nowił stworzyć tajemniczy 
nastrój. Nagle budzą się ptaki, 
a kiedy kończą swój koncert, 
słyszę małpy i wiele innych 
zwierząt. To wszystko wygląda 
i brzmi jak w najlepszym pro-
gramie „National Geogra-
phic”. Spore wrażenie na Syl-
wii zrobił również Wielki Plac 
w gwatemalskim Tikal otoczo-
ny świątyniami i akropolem 

z ponad 46. me-
trową Świątynią 
Wielkiego Jagu-
ara, czy Świąty-
nią Dwugłowego 
Węża. Do Gwatemali Sylwia jeszcze wróci, a my razem z nią. Podobnie 
jak do Belize, do którego na krótki wypad, rybnicka podróżniczka wyru-
szyła autobusem wprost z Tikal. Na trasie zauważyła wiele szkół – małych 
i kolorowych, a co charakterystyczne, każdy z uczniów nosił mundurek 
w kolorze, w jakim pomalowana była szkoła. — Uczniowskie stroje są 
bardzo pomysłowe, modne, a nawet eleganckie. Może warto spróbować 
wprowadzić taki sposób ubierania również w naszym kraju? — zastanawia 
się Sylwia, kiedyś nauczycielka języka francuskiego w jednym z rybnickich 
gimnazjów. Obecnie... podróżniczka. 

Jak Sylwia pomagała amerykańskim lekarzom w meksykańskiej 
klinice dla zwierząt, co zobaczyła w Chichicastenango i jak dra-
matyczna może okazać się podróż autobusem po krętych drogach 
Gwatemali? Czytaj w kolejnym numerze „GR” i podróżuj z Sylwią 
przez świat…                                                                                      (S)

Rajskie widoki Meksyku.

Tikal – miasto Majów  
w Gwatemali ze Świątynią 

II przy Wielkim Placu.

Malowane mury Meksyku: — Aż chce się space-
rować takimi uliczkami — zapewnia Sylwia. 

Mali Meksykanie, duże zadania – siedząca z tyłu dziewczynka 
w niebieskiej koszulce, zastępuje mamę w sklepie.

Niezwykle popularne, nie tylko w Gwatemali, kolorowe amerykańskie 
autobusy, które jeszcze odegrają ważną rolę w wyprawie Sylwii przez 
świat... 

Kawa z Gwatemali uwa-
żana jest za jedną 

z najsmacz-
niejszych...
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Przyjechały z całej Europy, jednak mru-
czały jednym głosem, zrozumiałym dla 
wszystkich zwiedzających, którzy licznie 
uczestniczyli w I i II międzynarodowej 
wystawie kotów rasowych.

Wystawa to wielkie święto hodowców ko-
tów, sportowa rywalizacja, konkurs piękności, 
promocja rzadkich ras i popularyzacja hodowli. 
Ale to również spore wyzwanie organizacyjne, 
szczególnie kiedy uczestniczy w niej aż czterysta 
pięćdziesiąt kotów wielu ras, ocenianych przez 
sędziów z Włoch, Słowacji, Czech, Rosji, Słowenii 
oraz Polski. Wielkość wystawy zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat 

Club Rybnik przeszła wszelkie oczekiwania: 
— Wystawcy naprawdę dopisali. Oprócz hodow-
ców z Polski, Czech i Słowacji, byli także miłośnicy 
kotów ze Szwecji i z Mołdowy, a przez wystawę 
przewinęło się prawie 2500 zwiedzających — mówi 
prezes rybnickiego stowarzyszenia Ludwika Ma-
łecka, której dwa koty z sukcesami pokazały się 
na wystawie – kot egzotyczny europejski premior 
Bon–Bon oraz 9–letnia kotka rasy maine coon 
Bacara Bordi, która okazała się najlepszym... 
weteranem. Jednak najmilej pobyt w Rybniku 
zakończył się dla pochodzącego z Czech, brytyj-
skiego kocura z warszawskiej hodowli Martyny 
Paturalskiej, który wygrał obydwa dni wystawy.  

Najpopularniejszą rasą w rybnickim Zespole 
Szkół Ekonomiczno–Usługowych były „łagodne 
olbrzymy” czyli maine coony; najmniej było 
kotów egzotycznych. Wśród hodowców sporo 
było Czechów i Słowaków. Ci pierwsi są potęgą 
w hodowli kotów brytyjskich czy bengalskich, 
drudzy szczególnie upodobali sobie koty perskie 
i egzotyczne, a niektóre hodowle z tych krajów 
należą do ścisłej europejskiej czołówki. 

Patronat nad wystawą objął prezydent Adam 
Fudali, a miasto ufundowało puchary dla zwy-
cięskich kotów. Cat Club Rybnik jest jednym 
z młodszych klubów zrzeszonych w organizacji 
„Felis Polonia”, co nie znaczy mniej prężnym. 
Przeciwnie! Kilka razy w roku, klub zaprasza do 
udziału w kocich pokazach, odbywających się 
w różnych częściach miasta, angażuje się 

również w pomoc dla 
schroniska w Wielo-
polu, a teraz podjął się 
organizacji między-
narodowej wystawy. 
Po raz pierwszy, ale 
wiadomo już, że nie 
ostatni. Impreza była 
tak udana, że w przy-
szłym roku w Rybni-
ku mają odbyć się aż 
trzy międzynarodowe 
wystawy. Miłośnicy 
kotów już czekają...               
(S)

Zdjęcia arch. CCR

Państwo Tarcholikowie od wielu lat mieszkają na Smolnej. Poznali się 
przed ponad sześćdziesięciu laty, w jednej z wówczas działających tu re-
stauracji. Przy okazji diamentowego jubileuszu, pan Czesław wspomina 
koniec lat trzydziestych ub. wieku, kiedy, jako zaledwie szesnastoletni 
chłopiec został wysłany na przymusowe roboty do Niemiec. — W czasie 
okupacji żona też była deportowana. Przez trzy lata pracowała u niemiec-
kiego „bauera” — mówi pan Czesław. W 1944 r. wojenne losy rzuciły 
go do II kompanii warsztatowej III Dywizji Strzelców Karpackich. 
Służba w wojsku na ponad dwa lata związała go z Włochami: — Co 
kilka miesięcy zmienialiśmy bazę. Stacjonowaliśmy w kilkunastu włoskich 
miejscowościach. Po wojnie mogłem wyemigrować, ale zdecydowałem 
się na powrót do kraju — wspomina. Wrócił do rodzinnego Rybnika 
i w lipcu 1948 r. ożenił się z panią Heleną. Żona zajęła się domem, a on 
rozpoczął pracę w Hucie „Silesia”. — Wtedy nikt po pracy nie siedział 
w domu. Razem z kolegami z huty graliśmy w piłkę, biegaliśmy po trawie 
na bosaka, a gdy ktoś się skaleczył, owinął nogę liściem babki i biegł dalej 
przed siebie. Nikt z nas nie myślał o wizycie u lekarza... — przyznaje pan 

Czesław, który zawsze był 
niezwykle aktywny. Przez 
14 lat pełnił funkcję rad-
nego, był też ławnikiem 
Sądu Wojewódzkiego 
w Katowicach. Dzisiaj 
może poszczycić się wie-
loma odznaczeniami, m.in. 
Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Pol-
ski i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Za udział w działaniach wojennych na terenie Włoch podczas 
II wojny światowej, otrzymał prestiżowe brytyjskie odznaczenia woj-
skowe: „Italy Star” oraz „The War Medal”.

Mimo, że życie nie szczędziło im tragedii i trudnych chwil, państwo 
Tarcholikowie patrzą optymistycznie w przyszłość. Regularnie biorą 
udział w „Spotkaniach Smolnioków”, podczas których pani Helena 
opowiada anegdoty: — Helcia jest bardzo wesoła. Żadna impreza nie 
obejdzie się bez jej wiców! — zapewnia pan Czesław. 

(D)

Jubileusz 60–lecia pożycia 
małżeńskiego obchodzili 
państwo Helena i Czesław 
Tarcholikowie. 

Rybnik miau wystawę

Łagodne olbrzymy...Prawie 2500 zwiedzających podziwiało kocie piękności.



Na byzuchu
Klub Filmu Niezależ-

nego zakończył pra-
cę nad czwartym ślą-
skim filmem. „Byzuch” 
Eugeniusza Klucznio-
ka i Mirosława Ropiaka 
to historia kilku przyja-
ciół, którzy spotykają się 
po latach.

Co może się wydarzyć 
kiedy do Polski na „by-
zuch” przyjeżdża miesz-
kający od ponad 20 lat 
w Niemczech Jorg, a towa-
rzyszy mu rodowity Nie-
miec – Andreas? Koniecz-
nie trzeba to zobaczyć 
– premiera 28 września 
w Domu Kultury w Chwa-
łowicach, podczas ko-
lejnej edycji „RePeFeNe”.
– zdradzimy tylko, że ko-
micznych sytuacji nie za-
braknie, a ciekawskich 
odsyłamy na stronę klubu  
http://www.kfn.strona.pl.

3 x 4000…
… r ó w n a  s i ę …  n i e z w y k ł e  w i d o -

ki i niewyobrażalne emocje, jakie musiały 
towarzyszyć uczestnikom wyprawy na trzy 
czterotysięczne szczyty. 

„3 x 4000” to tytuł wystawy, na którą składają się foto-
grafie Grzegorza Siby, powstałe podczas wyprawy w Alpy 
w 2004 r., a jej celem było wejście na  Breithorn (4164 
m), Pollux (4092 m) i Castor (4228 m). Cel osiągnięto, 
a G. Siba, pasjonat fotografii i gór, rodem z Będzina, na-
wet w trudnych chwilach nie rozstawał się z aparatem: 
— Fotografowanie zmagań ludzi walczących z padającym 
deszczem, burzą, śnieżycą, zawieszonych gdzieś wysoko, 
na grani, to jest to! Ich strach, walka i radość – to właśnie 
pragnę pokazywać. Człowieka w górach. I pokazuje, a jego 
fotografie publikowane były m.in. w Magazynie Turystyki 
Górskiej „npm” (m.in. rewelacyjne zdjęcia z akcji ratun-
kowej na grani Matterhornu) i w portalach o tematyce 
górskiej. Obecnie redaguje stronę poświęconą Beskidom 
(www.beskidy24.pl) i przygotowuje się do wypraw 
w góry. — Kiedy po raz pierwszy znalazłem się w Tatrach, 
doznałem niesamowitego uczucia wolności. Zapomniałem 
zupełnie o domu, pracy, obowiązkach... Liczyło się tylko 
to, co widzę, co mnie otacza. Ten jeden dzień spędzony 
w Tatrach zadecydował o tym, że ilekroć tylko mam okazję, 
wracam w góry — tłumaczy G. Siba. 

Warto więc „wrócić w góry” i w „TeleGalerii” 
mieszczącej się w „TelePizzy” obejrzeć niezwykłe fo-

tografie. Jeszcze tylko do 
5 września. —W letnie dni, 
widoki śnieżnych alpejskich 
szczytów może ochłodzić... 
— ocenia kurator galerii 
Krzysztof Łapka.        

Totalny odlot
Nie tylko w „Galerii Jasna” w Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej, ale również na lotnisku w Gotar-
towicach podziwiano wystawę fotografii Tomasza Pacana 
„Samoloty moje spojrzenie”. A to tylko część „lotnic-

zych” atrakcji, które 
wciąż przed nami… 

Udało mu się połą-
czyć dwie pasje – foto-
grafię, którą zajmuje się 
od kilkunastu lat oraz 
zainteresowanie samolo-
tami wyniesione jeszcze 
z dzieciństwa. Kielcza-
nin T. Pacan z łatwością 
określa sylwetki latają-
cych maszyn, zna taj-

niki samolotów, z chęcią uczestniczy w piknikach i pokazach 
lotniczych w Radomiu, Brnie, Berlinie… Zawsze z aparatem. 
Samoloty fotografuje z ziemi, a efekty jego pracy można oglądać 
w rybnickiej PiMBP jeszcze do 26 września. Tego dnia właśnie 
odbędzie się finisaż wystawy, który zaplanowano na godz. 18.00. 
Przed południem w bibliotece odbędzie się spotkanie z autorem 
wystawy i albumu „Samoloty – moje spojrzenie” T. Pacanem 
(www.autofocus.pl). Wezmą w nim udział uczniowie nowopow-
stałej klasy o profilu lotniczym z Czerwionki–Leszczyn, akrobaci 
z rybnickiego Aeroklubu, przedstawiciele WKU i oficerowie wy-
konujący akrobacje na samolotach wojskowych. To wciąż przed 
nami, a za nami – plenerowy epizod wystawy. „Samolotowe” 
fotografie podziwiano również w Gotartowicach podczas święta 
lotnictwa, w czasie imprezy zorganizowanej przez zarządu 
Areoklubu ROW, kończącej szkolenie szybowcowe członków 
koła lotniczego „Orzeł” (www.aeroklub.rybnik.pl).

Podbój przestworzy nigdy nie był tak łatwy – wystarczy zajrzeć 
do biblioteki…          (S), Zdjęcia: arch. G. Siba,T. Pacan.
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Brygida Przybyła jest Ślązaczką od wielu pokoleń, od 14. 
roku życia rybniczanką, dziś z Chwałęcic, ale  z radziejowskimi 
korzeniami. 

Miała zamiar studiować archi-
tekturę wnętrz, ale wyszło inaczej. 
Podjęła studia na Wydziale Włó-
kiennictwa Politechniki Łódzkiej, 
ukończyła jednak pomaturalne 
technikum budowlane oraz studia 
ekonomiczne. Po przepracowaniu 
kilkunastu lat w przedsiębiorstwach państwowych, miłość 
do projektowania zwyciężyła: przez wiele ostatnich lat 
prowadziła własną firmę branży odzieżowej – projekto-
wała, produkowała i sprzedawała we własnym butiku. 
Ponieważ nie udało się jej w pełni zrealizować na ścież-
ce zawodowej, dlatego w 2000 r. postanowiła spełnić 
marzenie swojego życia – usiąść przed sztalugami. 
Wiele pani Brygida zawdzięcza zajęciom w Stowarzy-
szeniu Artystów Nieprofesjonalnych „Oblicza” pod 
kierunkiem Mariana Raka oraz w ognisku plastycznym 
w Rydułtowach prowadzonym przez Urszulę Berger. 
Ważne dla rozwoju plastycznej wrażliwości B. Przybyły 

były kontakty z artystami i ich twórczością prezentowaną w galeriach 
i muzeach. Największy wpływ ze wszystkich nurtów w malarstwie wywarł 
na niej impresjonizm i jego piękne, nasycone barwami pejzaże. Niezmien-
nie inspirują ją otaczająca przyroda i cud jej odradzania się.

Pierwsze próby malarskie B. Przybyły to martwe natury w paste-
lach, potem pejzaże 
wykonywane techni-
ką olejną na deskach 
i płótnach. Większość 
prac odzwierciedla  
piękne zakątki i oko-
lice Rybnika, których 
urok fascynuje ją od 
lat.  Są to miejsca, 

w których odnajduje spokój  i  harmonię, 
z których emanuje pozytywna energia – i to wszystko 
stara się uchwycić w swoich obrazach. Również tych, 
które pokazała niedawno na wystawie w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Organizatorzy  ekspozycji wzbogacili wernisaż mu-
zycznym akcentem, a nastrój prac Brygidy Przybyły 
podkreśliło bogatym repertuarem klasycznym trio 
w składzie: Elżbieta Stawarska (skrzypce), Magda-

lena Grzonka (śpiew) i Anna Brachman (akompa-
niament).

(r)
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Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 25

Zaprosili nas
• Paweł Dębski na plenerową wystawę malarstwa Alfreda Dyrbusia 

„Przyroda i jej barwy” (od 4 do 17 sierpnia).
• Dom Kultury w Niewiadomiu na cykl imprez, w tym „Kino letnie” 

(2 sierpnia) oraz na festiwal „Rewelka 2008” z udziałem amator-
skich, młodzieżowych zespołów muzycznych, jaki zaplanowano na 
6 września w parku przed Domem Kultury. 

• Dom Kultury w Niedobczycach na cykl imprez, w tym akcję krwio-
dawstwa (20 sierpnia) oraz koncert Rock & Roll–Fest (23 sierpnia).

• Organizatorzy ogólnopolskiej akcji „LGry”, w ramach której 
można było zagrać w gry komputerowe w multimedialnym autobusie 
(20 sierpnia).

• Bar Wegetariański „Masala” i Port Sztuki na „Spotkania ze sztuką 
w Masali” (29 sierpnia). 

• Rybnickie Centrum Kultury na I Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego (30–31 sierpnia, więcej w następnym numerze).  

• Zespół Szkół Technicznych na uroczystość nadania szkole imie-
nia Stanisława Staszica i poświęcenia sztandaru (1 września, więcej 
w następnym numerze).

1 lipca w całym kraju ruszyła społeczna kampania mająca 
na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz 
zmniejszenie liczby nowych zakażeń drogą kontaktów seksual-

nych. W kampanię „Wróć bez HIV” zaangażował 
się również Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Rybniku. 

Kampania, która skończy się 1 grudnia 2009 r. jest 
skierowana do osób podróżujących w kraju i za granicą 
– zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych. 

Pojawiające się na plakatach i ulotkach hasła „Wakacje marzeń 2099 zł. 
HIV gratis”, czy „Przystanek w podróży 50 zł. HIV gratis” mają uświa-
damiać i ostrzegać przed zagrożeniami, jakie niosą z sobą przypadkowe 
znajomości. Natomiast logo kampanii – walizka z napisem „Wróć bez 
HIV” – ma przestrzegać przed nieprzemyślanymi zachowaniami, któ-
rych skutkiem może być dodatkowy... „bagaż”. Pamiętajmy – problem 
HIV/AIDS może dotyczyć każdego, tak jak każdy gdzieś, kiedyś 
podróżował lub zamierza podróżować...                                      (S)

Po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Rybniku odbył się 
turniej salsy kolumbijskiej. Imprezę zorganizowała działająca 
w mieście szkoła „El Pachanguero”, która poszukuje utalento-
wanych tancerzy do nowego przedsięwzięcia. 

W turnieju, który odbył się pod koniec czerwca w Kulturalnym 
Clubie (www.kulturalnyclub.eu), swoje umiejętności prezentowali do-
świadczeni „salseros” oraz tancerze, którzy uczą się salsy nie dłużej niż 
rok. Przygotowania do turnieju trwały kilka tygodni, ale najważniejsza 
była dobra zabawa, a nie sportowa rywalizacja, szczególnie, że było to 
pierwsze takie wydarzenie w Polsce. — Oczywiście w kraju odbywają się w 
turnieje salsy, ale w innych stylach. Jeżeli chodzi o styl kolumbijski – trud-
niejszy i bardziej wymagający – był to pierwszy tego typu turniej — mówi 
tancerz Aleksander Piecha ze szkoły salsy „El Pachanguero”. Nagrody 
dla uczestników ufundowali Klub Culturalny i Ośrodek „Bushido”, 
w którym działa szkoła. A placówka odnosi kolejne sukcesy – formacja 
taneczna „Los Pachangueros” zajęła III miejsce w kategorii salsy ku-
bańskiej (Rueda de Casino) na wrocławskim turnieju „Primavera Salsa 
Open”, zorganizowanym przez Izę i José Torresów. — We wrześniu 
planujemy zorganizowanie castingu do nowej, młodzieżowej formacji 
tanecznej, która będzie uczestniczyć w turniejach i festiwalach tańca 
— mówi A. Piecha. — Poszukujemy utalentowanych tancerzy i tancerki, 
liczymy w szczególności na udział młodzieży licealnej. Znajomość salsy 
nie jest wymagana, ale mile widziane są umiejętności w innych stylach 
tanecznych. (Więcej informacji na oficjalnej stronie szkoły www.salsa.
rybnik.pl). Warto więc postarać się, by gorące rytmy towarzyszyły nam 
nie tylko latem…                                                                                  (S) 
Rybniccy uczestnicy pierwszego w Polsce turnieju kolumbijskiej salsy.       Zdj.: arch. org. 

Gorące rytmy 

Zespół jazzu tradycyjnego South Silesian 
Brass Band nabrał nowego wiatru w żagle. 
W zmienionym składzie i z nowym repertuarem, 
ta wielce zasłużona i z długimi tradycjami grupa 
w ciągu kilku ostatnich miesięcy wystąpiła 
w szeregu prestiżowych imprez. 

Wszystko zaczęło się od udziału w 5. edycji Zakopiańskiej 
Wiosny Jazzowej w ramach United Europe Jazz Festival, organizowanego 
na terenie Węgier, Czech, Słowacji i Polski. W Zakopanem SSBB zagrał 3 
koncerty obok europejskiej czołówki zespołów jazzowych. W ramach tegoż 
festiwalu zespół uczestniczył w międzynarodowym koncercie w Salgotarjan na 
Węgrzech. Szczególnym wyróżnieniem dla SSBB było zaproszenie przez wi-
leński Instytut Adama Mickiewicza na obchody 600-lecia Kowna, gdzie zespół 
reprezentował nasz kraj jako jedyna formacja z Polski. W ostatnim czasie SSBB 
został zaproszony na dwa festiwale jazzowe do Czech. I tak 2 sierpnia wystąpił 
na Festiwalu Dixielandowym w Kriżanach koło Liberca, zaś tydzień później 
na podobnym festiwalu w Revnicach obok Pragi. Obydwa występy zostały 
owacyjnie przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność, a potwierdzeniem 
tego są kolejne zaproszenia na przyszłoroczne edycje wymienionych festiwali 
— między innymi do Banskiej Bystricy na Słowacji i do Hradca Kralove 

w Czechach, gdzie odbywa się największa impreza tego typu ramach United 
Europe Jazz Festival. Oprócz udziału w imprezach zagranicznych, SSBB 
prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju, co świadczy o rosnącym 
zainteresowaniu tym gatunkiem muzyki. Od listopada 2007 SSBB gra w skła-
dzie: Adam Abrahamczyk (lider, trąbka, wokal), Antoni Kucznierz (klarnet), 
Saturnin Abrahamczyk (puzon), Czesław Gawlik (fortepian), Marian Siwicki 
(banjo), Piotr Rożankowski (kontrabas) i Jerzy Wenglarzy (perkusja). 

SSBB jest również współorganizatorem i oczywiście uczestnikiem 
Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego, którego 
pierwsza edycja właśnie trwa. (Estrada Kampus 30–31 sierpnia 
br.). Pomysłodawcą tego muzycznego wydarzenia jest dyrektor 
Rybnickiego Centrum Kultury Adam Świerczyna. Więcej o festiwalu 
w następnej „GR”.

SSBB w trasie!

Wracaj bez bagażu! 



Już od 10 zł/60 min !!!
Pierwsze zajęcia gratis !

Informacje: Rybnickie Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, tel. 032/42 23 235, 512 537 507

– Skuteczna nauka w małych grupach
– Przygotowania do egzaminów

– Doświadczona i wykwalifikowana 
kadra

Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych !!!

ANGIELSKI

FRANCUSKI

HISZPAŃSKI

KURSY JĘZYKOWE
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. JANA GLENCA
naszego długoletniego współpracownika

Żonie i Najbliższej Rodzinie Zmarłego
składamy najszczersze wyrazy współczucia

dyrekcja i pracownicy 
Rybnickiego Centrum Kultury

Zagrają DJ Twister ze Szczecina, DJ Domel ze 
Strzegomia, DJ M.O.D.Y ze Świdnicy, a imprezę po-
prowadzi ZagmadFany. „After party” odbędzie się w klubie 
„Magic 2” przy ul. Zebrzydowickiej. Koncerty: Grubson & Meter, 
Alfatnujah, gościnnie: Firma JP. Początek o godz. 22.00 (wjazd 10 zł, wstęp od 
lat 18, dojazd autobusami nr 26, 27, 28, 29 z przystanku Rybnik – Sąd). 

Bilety do nabycia w kasie teatru – 15 zł w przedsprzedaży, a w dniu 
imprezy – 20 zł. Organizatorem „Bez Spiny” jest Rybnickie Centrum 
Kultury (www.kultura.rybnik.pl, www.bezspiny.pl). 

DJ Twister ze Szczecina, DJ Domel ze 
widnicy, a imprezę po-

dzie się w klubie 

Lubisz break dance? Koniecznie weź udział 
w IV edycji międzynarodowego 
turnieju tańca, jaki odbędzie się 
13 września o godz. 14.00 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

Chcesz tańczyć, grać na scenie czy malować?
Przyjdź do Teatru Ziemi Rybnickiej! Z początkiem września Rybnickie 
Centrum Kultury rozpoczyna nabór do prowadzonych w placówce zajęć. 
Warto przyjść na spotkanie organizacyjne i wybrać rodzaj artystycznej 
aktywności. A może stanie się ona Twoja pasją na dłużej? 

Spotkania organizacyjne w TZR
Szkółka break dance
Środa, 3 września, godz.18.00, sala kameralna: dzieci i młodzieży 
od 10 roku życia. Prowadzący: Łukasz Wykrota
   
Studio Tańca TZR
Piątek 5 września, sala baletowa: godz. 17.00 –  dzieci od 6 lat; godz. 18.00 
–  młodzież gimnazjalna i licealna. Prowadząca: Izabela Barska–Kaczmarczyk

Kółka plastyczne 
Poniedziałek, 15 września, pracownia plastyczna: godz. 17.00 – dzieci 
i młodzieży w wieku 5-18 lat; godz. 18.00 – chętni na kurs rysunku dla doro-
słych. Prowadząca: Sabina Pieczka

Zespół teatralny dla dzieci 
Piątek 26 września, godz. 16.00, sala kameralna: dzieci w wieku 3–5 lat. 
Prowadząca: Izabela Karwot

Zajęcia kursu tańca towarzyskiego 
Czwartek, 11 września: I stopień (godz.18.00); IV stopień (19.30).
Piątek, 12 września: II stopień (18.00); III/IV stopień (19.00).
Niedziela, 14 września (dorośli): I stopień (15.00–17.00); II stopień (17.00–
–19.00); III stopień (19.00–21.00). Prowadzący: Janusz Jurcimierski

II wojna światowa w Rybniku
Rybnickie Muzeum zwraca się z prośbą do miesz-

kańców miasta i okolic o pomoc w zebraniu ma-
teriałów do przygotowywanej wystawy na temat 
życia codziennego mieszkańców Rybnika w okresie 
II wojny światowej, w związku z 70. rocznicą jej 
wybuchu w przyszłym roku.

Ekspozycję można będzie oglądać od 1 września 
2009 roku w Muzeum w Rybniku. W związku z tym 
pracownicy Muzeum poszukują; fotografii dokumentu-
jących zwyczaje rodzinne (narodziny, zaślubiny, śmierć) 
i doroczne (obrzędowość religijną i świąteczną) doku-
menty i przedmioty z tego okresu, jak prasa, plakaty, 
bilety, militaria oraz przedmioty związane z ówczesnym 
życiem. Informacji udziela Dział Historii i kultury Regio-
nu Muzeum w Rybniku tel. 032/43 27 466 lub e–mail: 
keller@muzeum.rybnik.pl.

Poszukają śladów…
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersy-

tetu Śląskiego oraz Muzeum w Rybniku zachęcają 
do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym 
pt. „Ślady skandynawskie w Polsce”. 

Konkurs jest częścią festiwalu Nordalia, a jego celem 
jest propagowanie kultury skandynawskiej w Polsce 
i ukazanie jej w twórczym ujęciu oraz promocja talentów. 
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwa zdję-
cia w jednej z trzech kategorii konkursowych: ślady prze-
szłości, wydarzenie i idea. Odpowiednio opisane zdjęcia 
w dowolnej technice, należy przesłać do 20 września br. 
na adres rybnickiego Muzeum, Rynek 18, Rybnik 44–200, 
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Szczegółowy regu-
lamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych 
Studenckiego Koła... (http://sknhus.ovh.org) i Muzeum 
(www.muzeum.rybnik.pl). 

Jury pod przewodnictwem znanego fotografika Zeno-
na Kellera, wyłoni najlepszych autorów prac, na których 
czekają cyfrowe aparaty fotograficzne. Uzyskane zbiory 
fotografii pozwolą stworzyć wystawę, której efekty zo-
staną zaprezentowane w Rybniku i Katowicach, a także 
przy placówkach państw skandynawskich. Zachęcamy 
do udziału… 

Muzeum wyjaśnia…
W zamieszczonej w ostatnim numerze „GR” relacji 

z jarmarku historycznego, mylnie podaliśmy, że w jego 
organizację zaangażowało się również Bractwo Księżnej 
Konstancji z Wodzisławia. Bractwa zabrakło, a szkoda, 
bo rybnicka impreza była wyjątkowo udana!            (S)
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Happy People
Musical pod tym optymistycznym tytułem jest dowodem na to, 

że od prawdziwej pasji nie ma wakacji. Wystawią go młodzi ludzie, 
uczestnicy letnich, artystycznych warsztatów interdyscyplinarnych.  

5 września, godz. 19.00, wstęp wolny 

Abrahamowy koncert José
I kto by pomyślał, nasz ulubiony polski, 

a właściwie śląski Kubańczyk José Torres 
kończy we wrześniu 50 lat! Ten piękny jubileusz 
uczci specjalną trasą koncertową, na której znaj-
dzie się również Rybnik. Na tę okazję powstała 
nowa formacja Quinteto Cubano, w której, obok 
jubilata i jego syna Tomasza (perkusja), zagrają 

rodacy José rozsiani po całym świecie: Carlos del Pino – kontrabas 
(Nowy Jork), Mario Morejon El Indio – trąbka, saksofon (Niemcy) 
i Rei Ceballo – piano (Polska). W trakcie koncertu José oraz jego goście 
zaprezentują nowe kompozycje oraz nawiązujące stylistyką do muzyki 
kubańskiej aranżacje standardów jazzowych. Szykuje się gorący wieczór 
i impreza, której nie można przegapić.

10 września, godz. 20.00.

Szwajcarzy kameralnie
Artyści z tego kraju dość rzadko goszczą 

na naszych estradach. Tym bardziej warto wy-
brać się na koncert kameralny z  udziałem Lionela 
Cotteta (wiolonczela), któremu na fortepianie 
towarzyszyć będzie Louis Schwizgebel–Wang. 
W programie utwory L. van Beethovena, F. Po-
ulenca, G. Zinstaga i E. Griega. 

11 września, godz. 18.00

Międzynarodowy Dzień Muzyki…
…Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków uczci koncertem 

z udziałem skrzypka Piotra Pławnera, pod dyrekcją Mirosława 
Jacka Błaszczyka. Solista (rocznik 1977) jest jednym z najbardziej 
uzdolnionych skrzypków młodego pokolenia, zwycięzcą prestiżowych 
konkursów, w tym X Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wie-
niawskiego w Poznaniu (1991) i Międzynarodowego Konkursu ARD 
w Monachium (1995). Legendarny dyrygent Yehudi Menuhin uznał go 
po wspólnym koncercie za wybitny talent. 

23 września, godz.18.00

Skóra…
…to tytuł spektaklu w wykonaniu Teatru Sztuki naszego rodzi-

mego artysty Mariana Bednarka. W opartym o tekst  XVI–wiecznej 
tradycyjnej pieśni francuskiej „La blanche biche” widowisku, nieba-
gatelną rolę gra (nomen omen) muzyka dawna francuskiego zespołu 
Le Poéme Harmonique.

24 września, godz. 12.00 i 18.00.   

Rzeźbiarskim prologiem
…Rybnickich Dni Literatury będzie wy-

stawa wybitnego artysty rodem z Popielowa 
Adolfa Ryszki. W ramach XXXIX edycji RDL 
w Galerii TZR zaprezentowane zostaną prace 
nieżyjącego już znakomitego rzeźbiarza, absol-
wenta warszawskiej ASP, profesora Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu 

i  wieloletniego prezesa Rady Artystycznej Sekcji Rzeźbiarstwa Zarządu 
Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. Warto poznać twór-
czość wybitnego krajana…

25 września, godz. 17.30 – wernisaż 

2 września (wtorek) godz.19.00, 
kościół pod wezw. św. Józefa Robotnika (oo. Franciszkanów)

RECITAL ORGANOWY – wystąpi: Sylvain Pluyaut (Francja), wstęp wolny
9 września (wtorek) godz. 19.00, 

kościół pod wezw. św. Józefa Robotnika (oo. Franciszkanów)
KONCERT IMPROWIZACJI ORGANOWYCH 

– wystąpi: Wolfgang Seifen (Niemcy), wstęp wolny
14 września (niedziela) godz. 17.30, 

kościół pod wezw. Matki Boskiej Bolesnej
KONCERT KAMERALNY – wystąpi: Kaja Danczowska 

oraz Orkiestra Kameralna „Amici”. W programie utwory A. Vivaldiego; wstęp wolny
16 września (wtorek) godz. 18.45, 

kościół pod wezw. Matki Boskiej Bolesnej
KONCERT KAMERALNY – wystąpi Zespół Muzyki Dawnej „Concerto Polacco” 

w składzie: Aleš Rypan, Petra Myšková – oboje, flety proste, 
Dymitr Olszewski – skrzypce, altówka, Martyna Pastuszka – skrzypce, 

Teresa Kamińska – wiolonczela, Marek Toporowski – klawesyn; wstęp wolny
21 września (niedziela) godz.16.00, 
kościół pod wezw. św. Barbary w Boguszowicach

KONCERT ORGANOWY – w wykonaniu Elżbiety Włosek–Żurawieckiej 
wraz z uczniami i absolwentami klasy organów PSM II stopnia w Rybniku 

oraz Marty Nużyńskiej (organistki parafii św. Barbary w Boguszowicach); wstęp wolny
23 września (wtorek) godz. 19.00, 

kościół pod wezw. św. Józefa Robotnika (oo. Franciszkanów)
KONCERT ORGANOWY – wystąpi: Ursula Grahm (Szwecja); wstęp wolny

30 września (wtorek) godz. 18.45, 
kościół pod wezw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach

KONCERT ORGANOWO–KAMERALNY – wystąpi: Trio Barokowe z Czech 
w składzie: Pavel Hromadka – trąbka, Dušan Foltyn – obój, 

Tomaš Thon – organy; wstęp wolny
Organizator:

Filmostrada
Ruszyła VII edycja Ob-

jazdowego Festiwalu Film-
owego „Filmostrada”, im-
prezy dla kinomaniaków 
organizowanej  przez 
niezależnego dystrybutora 
SPI International Polska 
(SPInka). To niepowtarzalna 
okazja do zaprezentowania 
kina ambitnego: filmów 
prezentowanych i nagradza-
nych na międzynarodowych 
festiwalach, dzieł uznanych 
mistrzów oraz fi lmowe 
eksperymenty, a wśród nich 
japoński western „Sukiyaki 
Western Django” z Quenti-
nem Tarantino w roli głównej, 
najnowsze dzieło Kim Ki–Duka 
(„Oddech”), niezwykły dramat „Cztery minuty” (laureat Niemieckiej Aka-
demii Filmowej) i wiele innych filmów. W sumie na program festiwalu 
składa się 7 tytułów reprezentujących filmografie różnych krajów. Każdy 
z tych tytułów to film intrygujący, zmuszający do myślenia… 

W Rybniku „Filmostrada” potrwa od 12 do 18 września. Szczegó-
ły na stronie www.kultura.rybnik.pl, na plakatach oraz w RCK.  



Ile małżeństw, tyle wspomnień z dnia ślubu, który związał 
ich na długie, długie lata. A to świadek nie dojechał, a to pan 
młody zaspał, wiatr hulał tak, że o mało nie zniszczył welonu, 
a rzęsiste opady omal nie przerwały uroczystości…

W tym ostatnim przypadku szczęśliwie nie sprawdziła się obiegowa 
opinia, że deszcz w dniu ślubu oznacza dużo łez w przyszłym życiu. 
Potwierdzają to niezwykle pogodni Eugenia i Bronisław Boda z Bo-
guszowic: — Jesteśmy z wszystkiego zadowoleni — mówią małżonkowie, 
którzy przed 50 laty musieli stawić czoła kapryśnej, kwietniowej aurze: 
— Deszcz padał niesamowicie, więc do kościoła szłam w gumowcach 
i płaszczu. Dopiero na miejscu się przebierałam — wspomina pani Euge-
nia, która swojego męża poznała na innym ślubie, gdzie byli drużbami. 
Pobrali się po dwóch latach znajomości, 
a wesele było huczne, z wieloma gośćmi. 
Wychowali trójkę dzieci i doczekali się 
10 wnuków i jednej prawnuczki (druga 
„w drodze”). — Miłość, praca i zrozumienie, 
to się liczy w życiu i małżeństwie — mówi 
pan Bronisław, który 31 lat przepracował 
na kopalni „Jankowice”. Jego żona również 
ma krótki, zawodowy epizod – 7 lat praco-
wała w kopalnianej stołówce. Dziś mówi: 
— Cieszymy się z tego co jest…

Podobnym optymizmem tryskają inni 
małżonkowie, którzy spotkali się w Urzę-
dzie Miasta, by wziąć udział w uroczystości 
Złotych Godów i otrzymać Medale ze 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. — Po-
litycy nie mogą się dogadać, my zawsze... 
— mówią Maria i Józef Worynowie, a inni 
„złoci” małżonkowie Jadwiga i Marian 
Androszowie nie ukrywają, że chcieliby 
razem przeżyć następne 50 lat. — …Ale 
czy Bóg pozwoli — zastanawiają się kolejni 
jubilaci Maria i Hubert Manderowie, 
którzy doczekali się 2 dzieci, 5 wnuków 
i jednej prawnuczki. Elżbieta i Zygmunt 
Brodalowie porównali małżeństwo do 
statku, którym, wbrew pozorom, steruje 
się nie tak trudno, a Dorota i Tadeusz 
Nowakowie przekonywali, że trzeba pa-
miętać jedynie dobre chwile. Z małżonkami 
spotkała się wiceprezydent miasta Joanna 
Kryszczyszyn, która w imieniu swoim i pre-
zydenta Adama Fudalego, złożyła wszyst-
kim „złotym” jubilatom najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności: 
— Jesteście wzorem dla młodych małżonków 
i udowadniacie, że w Rybniku warto żyć. 
Wspierajcie się wzajemnie przez kolejne lata 
— mówiła. A życzeń tych wysłuchali rów-
nież Irena i Tadeusz Dębowi, Elżbieta 
i Arkadiusz Mandryszowie, Agnieszka 
i Jerzy Wójcikowie oraz Arnold Miera, 
którego żona, nie doczekała niestety, uro-
czystości w UM…  

Z kolejną grupą jubilatów spotkał się 
prezydent Adam Fudali, a byli wśród nich: 
Krystyna i Ryszard Adamczykowie, 
Julia i Zygfryd Boczkowie, Wanda 
i Stanisław Bujakowie, Łucja i Zygfryd 

Grzybowscy, Helena i Jan Henzelowie, Regina i Józef 
Kała, Krystyna i Gerard Kuczerowie, Maria i Jan 
Nieweltowie, Aniela i Mieczysław Ościakowie, Irena 
i Józef Pakułowie, Urszula i Jerzy Pokojowie, Łucja 
i Roman Porałowie, Kazimiera i Bolesław Praskowie 
oraz Maria i Antoni Tkoczowie. — To wyjątkowy medal, 
który można otrzymać tylko raz w życiu, dlatego przyznawany 
jest osobom szczególnym, takim jak wy, gdyż udowadniacie, 
że rodzina jest największą wartością — mówił jubilatom 
prezydent, a ci nie kryli radości ze spotkania. — Tyle wesołych chwil ... 
— ocenia pani Julia Boczek. — Wciąż nie mogę uwierzyć, że minęło już 
50 lat. Proszę sobie wyobrazić ile to miesięcy, tygodni i dni, upływających 
wspólnie rok po roku... A ile wspomnień?! 

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

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

Znaki wspólnoty
Niewiadom

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 29
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Niewiadom – dzielnica Rybnika, najbardziej 
dziś znana z Zabytkowej Kopalni Ignacy.  
Malowniczo rozłożona na stokach wzgórza 
z dominującą, charakterystyczną wieżą ciśnień, 
schodząca w dół w stronę Niedobczyc i doliny 
Nacyny, swymi początkami sięga połowy XIV 
wieku. Wówczas była wsią rycerską, którą histo-
ria już wtedy silnie związała z Rybnikiem. Czę-
ste zmiany właścicieli, a co za tym idzie, po-
działy wsi, doprowadziły do ukształtowania się 
Górnego, Średniego i Dolnego Niewiadomia. 
Typowo rolniczy charakter osady utrzymał się 
jeszcze w XIX wieku. Dopiero rozpoczęcie 
eksploatacji węgla kamiennego przez powstałą 
w 1792 r. w  Niewiadomiu Górnym kopalnię 
„Hoym”, a następnie, już w połowie XIX w., 
kopalnię „Szczęście Beaty” w Niewiadomiu  
Dolnym, doprowadziło do zmian w strukturze 
zajęć mieszkańców. Do odwiecznych prac 
rolniczych, doszło zatrudnienie w rodzącym 
się przemyśle wydobywczym, co znalazło swe 
odbicie w godłach pieczęci używanych przez 
Górny i Dolny Niewiadom. W 1928 roku, samo-
dzielne dotychczas gminy złączono w jedną. Po 
II wojnie światowej, z dniem 1 stycznia 1946 r., 
gminę Niewiadom włączono do sąsiednich 
Niedobczyc. W niespełna dziesięć lat później, 
w 1955 r., Niewiadom awansował do rangi 
dzielnicy Niedobczyc. Te ostatnie niedługo 
jednak cieszyły się prawami miejskimi. Refor-
ma administracyjna z roku 1975, odbierająca 
Niedobczycom prawa miejskie, spowodowała 
ich włączenie wraz z Niewiadomiem do Ryb-
nika. W ten sposób Niewiadom stał się jedną 
z dzielnic stolicy Rybnickiego Okręgu Węglo-
wego, równorzędną z Niedobczycami.

Od drugiej połowy XVIII wieku aż po rok 
1939, Niewiadom jako gmina wiejska, miał 
prawo do własnej pieczęci. Na przestrzeni 
prawie dwustu lat używano ich kilka z różnymi 
wyobrażeniami. Geneza i symbolika nawią-
zywała do miejscowych realiów – oddawała 
zarówno rolniczy charakter gminy, jak i związki 
z przemysłem wydobywczym.

Pierwszy typ pieczę-
ci związany z gmina-
mi Niewiadom Górny 
i  Niewiadom Dol-
ny zawierał w godle 
narzędzia rolnicze. 

W polu okrągłej pieczęci o średnicy 30 mm 
znalaz ły  s ię  skrzyżowane kosa  i  cep 
z grabiami pośrodku, a otaczała je legenda: 
O[BER]NIEWIADOMER. GEM[EINDE] 
S[IEGEL]|RYBNIKER|KREIS. Pieczęć 
tę opisał według dokumentu z 1835 r. Marian 
Gumowski, zaś według wcześniejszych nie-
mieckich badaczy używano jej już w 1775 r. 
Mniej więcej z tego samego czasu co pieczęć 
opisana przez M. Gumowskiego, poświadczo-
na jest pieczęć dla gminy Niewiadom Dolny. 
Była ona nieco mniejsza, bo o średnicy 28 
mm, z legendą: G[EMEINDE]N[IEDER] 
NIEWIADOM|RYBNIKER|KREIS, a na 
niej skrzyżowane cepy i grabie. Najpóźniejszą 
odmianą godła jest wariant, w którym skrzyżo-
wane są dwie kosy z grabiami pomiędzy nimi. 
Pojawiła się ona w końcu lat 20. XX wieku, 
jako wyraz procesu łączenia się Niewiadomia 
Górnego i Dolnego w jedną gminę.

Drugim typem pieczęci poświadczonym 
dla gminy Niewiadom Dolny, była pieczęć 
używana w latach 1922 – 1928. Tą pieczęcią, 
o średnicy 31 mm, ze skrzyżowanymi młotkami 
górniczymi w polu i legendą w otoku: GMINA 
NIEWIADOM – DOLNY * Powiat Rybnicki 
* opieczętowano m.in. dokument z 21 września 
1923 r., dotyczący złączenia obszarów dwor-
skich z gminnymi.

W trzecim typie pieczęci pojawiają się narzę-
dzia rolnicze i górnicze. Odnoszą  się zarówno 
do gminy Niewiadom Górny,  jak i połączonej 
z nim po roku 1928 , gminy Niewiadom Dolny. 
Zachowały się cztery wyobrażenia pieczęci, 
wszystkie o średnicy 30 mm, z podobną treścią 
legendy, choć różniące się krojem czcionek. 
Pierwszą nich można znaleźć na dokumen-
tach od drugiej połowy XIX wieku do roku 
1911. Zaopatrzono ją w legendę w języku 
niemieckim:  Gemeinde Ober – Niewiadom 
* Kreis : Rybnik * i skrzyżowany cep, kosę 
i grabie. Ponad godłem z narzędziami rolni-
czymi, powyżej ozdobnych nie stykających się 
ze sobą wolut, umieszczono młotki górnicze. 

Nawiązują one do funkcjonującej tu od 1792 r. 
kopalni „Hoym” oraz istniejących w XIX w. 
na tym terenie licznych pól górniczych.

Pieczęć druga, z polską legendą: Gmina 
Niewiadom * Górny Powiat Rybnicki *, 
ma w polu skrzyżowane dwie kosy i grabie, 
widoczna jest przykładowo na dokumencie 
z 14 grudnia 1926r.

Pieczęć trzecia, z podobnym godłem i le-
gendą, choć zapisaną inną czcionką, powstała 
z pewnością przed połączeniem się Niewia-
domia Górnego i Dolnego w 1928 r. Jej ory-
ginalny, mosiężny tłok przechowywany jest 
w zbiorach Muzeum w Rybniku. 

Pieczęć czwarta reprezentuje ostatnią od-
mianę godła, tym razem już gminy Niewiadom. 
Sprawiono ją po połączeniu się obu miejsco-
wości wraz z obszarami dworskimi w 1928 r. 
Tu, woluty rozdzielające dawne godła obu gmin 
tworzą rodzaj kartusza, którego fragmenty 
wspierają się na ostrzach kos.

Ostatnim typem pieczęci pojawiającej się 
w zachowanych archiwaliach niewiadom-
skich jest pieczęć z godłem herbu państwa. 
Ta pieczęć, o średnicy 36 mm, z polskim godłem 
państwowym i legendą w otoku: PRZEŁO-
ŻONY OKRĘGU NIEWIADOM|Pow[iat] 
Rybnicki – Woj [e]w[ództwo] Śląskie: była 
w użycie obok pieczęci z godłem gminy w latach 
20. XX w. 

Wyobrażenia napieczętne pieczęci z Niewia-
domia Górnego i Dolnego M.Gumowski uznał 
w swej publikacji z 1939 r. za herby i przydał 
im barwy. Godło Niewiadomia Dolnego okre-
ślił następująco: „…czarne młoty, złote rączki 
i niebieskie tło”. Przy Niewiadomiu Górnym 
zauważył, że „…kolory tego herbu są takie same 
co w gminie Niewiadom”, a więc mają „…białą 
kosę, złote drzewce i niebieskie tło, a w górze 
czarne młoty złotych drzewcach”. Tę wersję też 
publikują autorzy kolejnych opracowań.

E. Bimler–Mackiewicz

ryc. 1. – Pieczęć Niewiadomia Dolnego z połowy XIX w. 
ryc. 2. – Pieczęć Niewiadomia Dolnego używana w latach 
1922–1928. 
ryc. 3. – Pieczęć Niewiadomia Górnego używana w końcu 
XIX i początku XX w.
ryc. 4 i 5. – Pieczęcie Niewiadomia używane w latach 
1928–1939.
ryc. 6. – Pieczęć przełożonego okręgu Niewiadom z lat 
20. XX w.



„Dzióbka dej, dzióbka dej, moja 
kochaneczko...” – taki tekst słyszymy 
w jednej ze śląskich pieśniczek,  
w której chłopak prosi dziewczynę  
o „dzióbeczka”, czyli o całusa. 

Ale to było tylko w pieśni. W rzeczywisto-
ści natomiast publiczne „kuskowanie” czy 
„cmoknięcie” było dozwolone, ale dotyczyło 
tylko całowania małych dzieci. W przypadku 
dorosłych tradycyjna dawna śląska obycza-
jowość akceptowała wyłącznie „dowanie 
dzióbeczków” na powitanie lub pożegnanie. 
Takie niewinne całusy nazywano też po śląsku 
„kuskiem”, „kusikiem”, daniem „pyska” albo 
„gymby”.

Natomiast czymś zupełnie innym było ca-
łowanie się kochanków czy małżonków. Taka 
forma okazywania sobie czułości, miłości, za-
żyłości cielesnej... była publicznie źle widziana  
i w tradycyjnych śląskich rodzinach dawniej 
niewidoczna. Całowanie się, podobnie jak 
publiczne przytulanie się, traktowano jako 
nieskromność. Nie do pomyślenia było więc, 
aby narzeczeni „na zolytach” podczas space-
ru się całowali. No chyba, że to robili gdzieś  
w ciemnym lesie czy w nocy za domem... ale czy 
im pozwolono na takie późne spacery? 

Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że całowanie 
w tradycyjnej śląskiej obyczajowości jeszcze  
w połowie XX wieku było na tyle intymnym zja-
wiskiem, że nawet nie było na niego odpowied-
niego słowa. Oczywiście określenia „całować 
się” prawie nie używano. O całującej się parze 
mówiło się: „Patrz co oni robią!” albo „Oni 
się mamlają”. Przy czym warto zauważyć, że 
dosłowne znaczenie słowa „mamlać” to – prze-
żuwać, czy trzymać coś w ustach. Przykładowo 
mamlo się gumę do żucia albo twardego cu-
kierka. Natomiast „mamlok” to albo usta, albo 
ktoś kto długo coś je. Ale wracając do rzeczy-
wistości całowania, jeszcze w latach 70. XX w.,  
kiedy telewizja zaczynała wyświetlać coraz 
więcej filmów z całującymi się kochankami, 
podczas takich scen niejedna Ślązoczka była 
„fest zgorszono”. Konkretnie zaś kiedy moja 
„staro ciotka” widziała całujących się na ekra-
nie, to zawsze komentowała: „Skończcie sie już 
mamlać!” albo „Wszyndzie yno te mamlanie  
i mamlanie!” 

Dawna śląska kultura miała też poważny 
problem z zaakceptowaniem radości płynącej 
z miłości cielesnej, co współcześnie nazywa 
się seksem. Bo z jednej strony była małżeńska 
miłość Ślązoczki i Ślązoka. Z drugiej strony 
był niezawiniony dyskomfort, który zresztą 
płynął z nieco zawiłej i na szczęście odrzuco-
nej już dzisiaj nauki chrześcijańskiej. Nauka 
ta, reprezentowana m.in. przez poglądy św. 
Izydora z Sewilli (VI/VII wiek), ukształtowała  
w naszej kulturze na wiele wieków ponurą wizję 

małżeństwa jako „zła koniecznego”, a jego 
seksualność umieszczono „w sferze zwierzę-
cej”. Małżeństwa więc w żadnym wypadku nie 
uznawano za drogę do świętości, ale za zmarno-
wany czas w ziemskiej wędrówce ku zbawieniu. 
Trudno więc się dziwić, że śląskie obyczaje 
małżeńskie chowały w najtajniejsze zakamarki 
i milcząco traktowały całą sferę małżeńskiej 
intymności. Także w gwarze śląskiej nie było 
nawet konkretnego wyrażenia na określenie 
pożycia małżeńskiego. Używano jedynie wielo-
znacznego słowa „łonaczyć”, czyli „robić coś”. 
Stosowano też słowo „kulać sie” lub podobne, 
co jednak było już wulgaryzmem.

A jak to wygląda dzisiaj? Współczesne 
śląskie małżeństwa nie stoją już wobec dyle-
matu: „łonaczyć sie czy rzykać”, bo nie ma 
tu sprzeczności. Ale ta świadomość powoli 
buduje się dopiero od soboru watykańskiego II 
(1962–1965). To nowe rozumienie małżeństwa 
zaczęli głosić m.in. papieże Paweł VI i Jan 
Paweł II, którzy podkreślali, że małżonkowie 
przez swoje cielesne obcowanie pomnażają 
swą miłość i uczestniczą w boskiej miłości, 
czyli czynią dobro. A dotyczy to też Ślązoków. 
A więc nie wszystko co na Śląsku było dawniej 
– to było lepsze. 

Marek Szołtysek
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Całusy i mamlanie 

„Wszyndzie yno te mamlanie i mamlanie!” – tak to dawne zdjęcie skomentowałaby moja staro ciotka.



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

(cz. 64)

64/1

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Zdjęcie 64/1: 
Prezentujemy zdjęcie opublikowane w „En-

cyklopedii Powstań Śląskich”, wydanej w Opolu 
w 1982 roku. Fotografię tę można tam znaleźć na 
stronie 490 i jest ona podpisana: „Przegląd ryb-
nickich oddziałów powstańczych w 1921 roku”. 
Pozostaje pytanie, gdzie to zdjęcie zostało 
zrobione? A jedynym elementem moż-
l iwym do rozpoznania  jes t  widoczne 
w tle charakterystyczne ogrodzenie, a zwłaszcza 
słupki między przęsłami. Może więc ktoś roz-
poznaje to miejsce lub posiada inne zdjęcie, na 
którym widoczne jest to ogrodzenie?  

Natomiast nie można absolutnie podważać 
związku tego zdjęcia z Rybnikiem, bowiem 
w środku, jedną z osób odbierających przegląd 
jest Władysław Weber, późniejszy wieloletni 
burmistrz Rybnika. A kim są pozostałe osoby?

Zdjęcie 64/2:
Prezentowana fotografia jest kopią obrazu, który znajduje się w 

rękach osoby chcącej pozostać anonimową. Jest to olej na dużej płycie 
drewnianej o szerokości 92 i wysokości 80 centymetrów. Obraz nie jest 
stary i ma nie więcej jak 30 lat, ale jego autor jest nieznany. Więc może 
ktoś go wskaże? Dla ułatwienia możemy podpowiedzieć, że obraz ten 

został znaleziony około 5 lat temu w jednym z magazynów pomiędzy 
Wodzisławiem Śląskim a Radlinem.

Obraz przedstawia panoramę Rybnika widzianą od strony Rud, 
czy ulicy Rudzkiej. Pierwowzorem tego motywu jest słynny miedzioryt 
z 1765 roku autorstwa Fryderyka Endlera, przechowywany w Instytucie 
Herdera w Marburgu w Niemczech. 

64/2
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Puchar Wyszehradu
W wyniku porozumienia prezesów federacji 

piłkarskich Węgier, Słowacji, Czech i Polski 
podjęto decyzję o zorganizowaniu Turnieju 
Piłki Nożnej „Wyszehrad – Cap 2008–2009” 
dla zawodników rocznika 1993–1991. 

W turnieju Polskę reprezentują KS „Polonia” 
Głubczyce, Szkółka Piłkarska MOSiR Jastrzębie 
Zdrój oraz KS „Energetyk – ROW” Rybnik. I run-
da rozpoczęła się 23 sierpnia, a zakończy – 31paździer-
nika. Rewanże potrwają od marca do maja 2009 r.,  
a finał rozegrany zostanie w czerwcu 2009 r. 

24 sierpnia w Rybniku odbył się pierwszy mecz 
w grupie III, w którym trenowany przez Remi-
giusza Danela KS „Energetyk – ROW” Rybnik 
(rocznik 1993 – U–16) podejmował drużynę 
Vác VLSE z Węgier i niestety przegrał 1:2 (0:1).  
W innym meczu (rocznik 1991 – U–18) Ener-
getyk ROW zremisował z Vác VLSE 1:1. 
Rybnickich piłkarzy trenuje Krzysztof Skupień. 
Następne dwa mecze I rundy, drużyny Energe-
tyka rozegrają na wyjeździe. 
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Najlepiej w historii
Rybnicki Klub Taekwondo zajął VIII miejsce w Mistrzostwach 

Polski Seniorów w Radzyniu i został najwyżej sklasyfikowanym 
klubem z województwa śląskiego. W zawodach wzięło udział 171 za-
wodników z 35 klubów. W klasyfikacji medalowej mężczyzn 4 miejsce zajął 
Łukasz Kubiak, 15 – Rafał Poleszak i Grzegorz Szałkowski na 26 sklasyfi-

kowanych osób. — Do mistrzostw 
przygotowywałem się intensywnie 
od maja indywidualnie oraz na 
treningach w klubie, trenując boks 
oraz szlifując formę na wyjeździe  
w Norwegii — tak po zawodach 
swój pierwszy złoty medal w ka-
tegorii walk do 54 kg komentował 
Łukasz Kubiak. 

Ponadto Rafał Poleszak zajął 
II miejsce w kategorii ukła-
dy mistrzowskie IV–VI dan,  
a Grzegorz Szałkowski zdobył 
dwa brązowe medale w ukła-
dach formalnych stopień I dan  
i w walkach w kategorii wagowej 
do 80 kg. To największe sukcesy 
rybnickich zawodników osią-
gnięte nie tylko w tym roku, ale 
i w całej historii klubu. 

Jednak o pozostanie
Aż 9 punktów w 4 ostatnich 

meczach rundy zasadniczej 
zdobyli żużlowcy RKM-u Ryb-
nik, jednak do pełni szczęścia 
zabrakło zwycięstwa na torze 
lidera w Bydgoszczy. Tylko taki 
scenariusz dawał rybniczanom  
4 miejsce w tabeli i możliwość 
walki o awans do ekstraklasy. 
RKM jednak zajął z dorobkiem 
16 punktów miejsce 5 i w kolej-
nych 6 meczach będzie bronił się 
przed spadkiem do ligi niższej.  
A właściwie przed barażem, gdyż 
ostatni w tabeli Kolejarz Rawicz 
nie zdobył jeszcze w tym sezonie 
ani jednego punktu i powoli może 
myśleć o występach w przyszłym 
sezonie na drugoligowych torach. 
Już na wstępie rundy finało-
wej rybniczanie mieli przewagę  
3 punktów nad łotewskim Lo-
komotivem i 4 punktów nad 
Grudziądzem. Po wygranej po 
raz trzeci w tym sezonie z Rawi-
czem, tym razem 54:35, dwa ko-
lejne mecze tej rundy odbędą się  
w Rybniku: 31 sierpnia z SK Loko-
motive Daugavpils oraz 7 września 
z Grudziądzem. Rewanże odbędą 
się 21 września w Grudziądzu, 28 
września w Rawiczu i 5 paździer-
nika na Łotwie.  

Były emocje
Sześciu medalistów mi-

strzostw Europy i świata, 
zacięte walki na torze, krak-
sy, ale również doskonała at-
mosfera wśród zawodników 
oraz spora liczba widzów 
– tak wyglądała tegoroczna 
edycja Otwartych Indywidu-
alnych Mistrzostw Rybnika 
w Speedrowerze w połowie 
sierpnia w Rybnickiej Kuź-
ni. W czasie trwających kilka 
godzin zawodów nie było czasu 
na nudę. Organizatorzy przewi-
dzieli turniej główny (z udzia-
łem najlepszych zawodników 
w Europie i na świecie), który 
poprzedziły eliminacje. Ponadto rozegrano wyścigi o tytuł najlepszego 
zawodnika mistrzostw w różnych kategoriach wiekowych, a także o miano 
najlepszego zawodnika z Rybnika. Niedzielne ściganie zakończył bieg 
pamięci Adama Pastuszka (zawodnik SPR Rybnik, który zginął tragicznie 
rok temu). Indywidualnym mistrzem Rybnika został Maciej Ganczarek 
(Szawer Leszno), wicemistrzem jego klubowy kolega Radosław Handke, 
trzeci był Tomasz Włodarczyk z Częstochowy. Rybniczanie Jakub Jakubiak 
i Kamil Greszla zajęli odpowiednio miejsca  7 i 15 miejsce. 

Jubileuszowa liga
15 września rusza dziesiąta, a zatem jubile-

uszowa edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. 
Do udziału w niej organizatorzy zapraszają wszystkie 
męskie, amatorskie drużyny z okolic Rybnika i nie 
tylko. Termin zgłoszeń mija 5 września, a zebranie 
organizacyjne odbędzie się tego dnia o godz. 10.00 
w karczmie „Sękata” przy ul. Rudzkiej 10.

Warunkiem uczestnictwa w lidze jest złożenie 
komisarzowi Ligi (Tadeusz Bonk, tel. 603 770 779, 

tados2@o2.pl) pisemnego zgłoszenia drużyny 
i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł 
od drużyny (istnieje możliwość rozłożenia wpłaty 
wpisowego na dwie raty), na konto: TS VOLLEY  
numer rachunku: 25 1500 1214 1212 1005 6567 0000 
(z dopiskiem Amatorska Liga i nazwą drużyny).

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie w roz-
grywkach Ligi rywalizowało 26 drużyn (z siedmiu 
powiatów), w ramach pierwszej i drugiej ligi. 370 za-
wodników rozegrało 316 meczy. Zwyciężyła drużyna 
Soraya – Tomex Brenna.

Tour de Rybnik
Amatorska Grupa Kolarska Rybnik oraz Funda-

cja Elektrowni Rybnik organizują Tour de Rybnik.  
W wyścigu będą mogli uczestniczyć kolarze szosowi, 
którzy ukończyli 16 lat i do dnia wyścigu, tj. 20 września, 
zgłoszą chęć udziału w zawodach na stronie internetowej 
AGK lub w dniu wyścigu w biurze zawodów w siedzibie 
Fundacji Elektrowni „Rybnik” przy ul. Podmiejskiej, 
od godz. 9.00 do 11.00 . Start wyścigu zaplanowano na 
godz. 11.30. Rywalizacja odbywać się będzie w kilku 
kategoriach wiekowych: kobiety – 16–30 lat i powyżej 31 
lat, a mężczyźni: 16–18, 19–30, 31–45, 46–60 i powyżej 
61 lat. Kolarze, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą 
wziąć udział w wyścigu wyłącznie za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów, którą należy złożyć w biurze 
zawodów. Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach 
sztywnych. Opłata startowa wynosi 20 zł. Na najlepszych 
czekają puchary oraz nagrody pieniężne. Wyścig zostanie 
przeprowadzone na pętli o długości 5,2  km. Wszyscy 
zawodnicy mają do pokonania 10 okrążeń + ok. 1 km 
dojazd do mety, co daje łączny dystans 53 km. Start i meta 
usytuowana będzie na ul. Podmiejskiej. 

Autorzy największych sukcesów

Najważniejszy jest start.

mailto:tados2@o2.pl
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Tenisowy mistrz–senior
Weteran tenisowych kortów Stanisław Nowak zwyciężył  

w XIX Międzynarodowym Turnieju Tenisowym seniorów Kato-
wice CUP w kategorii +75 lat. 76–letni rybniczanin wygrał wszystkie 
swoje spotkania. — Grając ze starszymi kolegami musiałem każdego 
gema zaczynać od wyniku 0:30, ale i tak udało mi się wszystkie partie 

wygrać — wspomina swoją 
grę podczas katowickiego 
turnieju S. Nowak. Repre-
zentujący barwy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku (dla 
słuchaczy UTW prowadzi 
raz w tygodniu zajęcia) 
rybnicki tenisista wcześniej 
zajął 2 miejsce na Halowych 
Mistrzostwach Polski ama-
torów, a teraz przygotowuje 
się do turnieju na Węgrzech: 

— W Kestheyli nad Balatonem zagram po raz 13. Do tej pory raz udało 
mi się tam zwyciężyć, dwa razy byłem drugi. Po 6 latach przerwy ponownie 
udaję się na ten największy na świecie turniej amatorów — tak o swoich 
najbliższych planach opowiada S. Nowak. Pozazdrościć kondycji!  

Złota para
Rybnicka para Michał Mitko – Patryk 

Pawlaszczyk (startował za Rafała Flegera) 
zdobyła na gorzowskim torze żużlowym 
tytuł Młodzieżowych Mistrzów Polski 
Par Klubowych. Żużlowcy RMK–u Rybnik 
zgromadzili na swoim koncie 21 punktów 
(Mitko 12, Pawlaszczyk 9) i o dwa oczka wy-
przedzili ekipy z Ostrowa i Rzeszowa. Rybni-
czanie stanowili tego dnia najrówniejszą parę,  
a o końcowym sukcesie zadecydowały dwa 
podwójne zwycięstwa w ostatnich startach. Jest 
to trzeci tytuł mistrzowski w tej konkurencji 
w historii rybnickiego klubu. W 1983 roku  
w Tarnowie zwyciężyli: Piotr Steuer, Mirosław 
Korbel, Piotr Liszka, a w 2003 r. w Pile – Rafał 
Szombierski, Łukasz Romanek i Konrad Rysz-
ka. Sukcesu z Gorzowa nie udało się dwa dni 
później powtórzyć w Rybniku, podczas Finału 
Indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski. W ostatnim swoim 
starcie P. Pawlaszczyk, mijając 
jako drugi linię mety stracił 
szansę na medalową pozycję 
i z dorobkiem 10 punktów 
zajął 6 miejsce. Michał Mitko 
z 6 punktami uplasował się 
na miejscu 11. Po trwającym 
ponad 3 godziny finale 
(upadki, dwukrotna wy-
miana części dmuchanej 
bandy, awaria maszyny 
startowej) i po zwycię-
stwie w biegu dodatko-
wym o złoto, mistrzem 
Polski juniorów został 
17–letni Maciej Janow-
ski z Atlasu Wrocław. 
Drugi był startujący z pozycji rezerwowego 
Daniel Pytel z PSŻ Milion Team Poznań,  
a trzeci Grzegorz Zengota z ZKŻ Kronopol 

Zielona Góra. Na czwartym miejscu zawody 
ukończył najmłodszy finalista, również 17–letni,  
Przemysław Pawl icki  z  Uni i  L eszno.  
Ale to nie koniec młodzieżowych rozstrzygnięć. 
W Lesznie odbędzie się finał Młodzieżowych 
Drużynowych Mistrzostw Polski, w którym 
rybniczanie bronią zdobytego przed rokiem  
w Rybniku mistrzowskiego tytułu. 

Ruda Extreme
Prawdziwym sukcesem  organizatorów okazała się tegoroczna edy-

cja Rudy Extreme, która odbyła się 13 lipca tradycyjnie na kąpielisku 
„Ruda”. Do udziału w imprezie zgłosiło się 25 zawodników, a musieli oni  
pokonać w jak najkrótszym czasie wyznaczony przez organizatorów etap 
podzielony na 7 dyscyplin: bieg, jazda na quadzie, tor rowerowy, strzelanie, 
pływanie kajakiem i pływanie wpław oraz tor przeszkód na piasku. Rywa-
lizacja była bardzo zacięta, a w poszczególnych kategoriach wiekowych 
zwyciężyli: Sandra Fizia, Krzysztof Androsz (15–20 lat), Tomasz Trociński 
(21–30 lat) i Arkadiusz Keller (powyżej 31 lat). Najstarszym zawodnikiem 
był Alfred Mazur (rocznik 1944), dając dowód na to, że z uprawiania sportu 
można się cieszyć w każdym wieku. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni 
dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Organizator czyli Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji dziękuje sponsorom, których wsparcie pomogło wzbo-
gacić Rudę Extreme 2008 o nowe konkurencje.

Wodne kule
Kule wodne stały się nową atrakcją kąpieliska „Ruda”. Jedyne 

na Śląsku dwie kule o średnicy 2 m. każda, na całym świecie robią wiel-
ką furorę, a w naszym kraju są zupełną nowością. Warunkiem zabawy  
w kuli było ukończenie 7 roku życia i wniesienie opłaty w wysokości 10 zł  
za 10 minut. (Zdjęcie na II stronie okładki).

Jeźdźcy w siodle
Śląski Związek Jeździecki, Sekcja 

Jeździecka Towarzystwa Sportowego 
„Kuźnia” i Ośrodek Jeździecki Indeks 
w Stodołach byli organizatorami mię-
dzyregionalnych zawodów w skokach 
przez przeszkody. Na 110 koniach zapre-
zentowało się 60 zawodników z 14 klubów 
województw małopolskiego, opolskiego, 
dolnośląskiego i śląskiego. Na parkurze 
pojawili się również jeźdźcy reprezentujący 
TS Kuźnię Rybnik: Zuzanna Kubica była 
2 i 3, Sabina Tomala zajęła 1 i 3 miejsca 
w swoich konkursach, a Monika Stańko 
na Grandi wygrała konkurs o wysokości 
przeszkód do 125 cm.

8 bieg rybnickiego finału MIMP, na zdj. Michał Mitko.

Stanisław Nowak na tle swoich trofeów
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Do ligi 3 tygodnie
Utex ROW Rybnik – 7 drużyna ubiegłego 

sezonu ekstraklasy koszykarek – 4 sierpnia 
rozpoczęła przygotowania do nowego se-
zonu. Przed rybniczankami mecz u siebie  
z Cukierkami Odra Brzeg, który odbędzie 

się 21 września. Tydzień później, również we 
własnej hali, Utex podejmie drużynę z Jeleniej 
Góry, a między tymi pojedynkami rybniczanki  
rozegrają spotkanie wyjazdowe – 24 września 
w Poznaniu zmierzą się z miejscowa Ineą. Na 
pierwszym treningu pojawiło się siedem zawod-
niczek, w tym dwa nowe nabytki: Aleksandra 

Chomać oraz Magdalena Radwan. 
Pozostałe nowe zawodniczki dołączą 
do zespołu we wrześniu: Elżbieta 
Międzik przyjedzie prosto ze zgru-
powania reprezentacji Polski, Nata-
lia Trafimava – uczestniczka Igrzysk 
w Pekinie, po krótkim pobycie na 
Białorusi również dołączy do dru-
żyny. Z trzech nowych zawodniczek 
amerykańskich najszybciej w Rybni-
ku powinna pojawić się LaTangela 

Atkinson, pozostałe dwie: Jia Perkins i Kasha 
Terry przyjadą zaraz po zakończeniu sezonu  
w WNBA. Trener Mirosław Orczyk, poza nowy-
mi zawodniczkami, będzie miał do dyspozycji 
grające w ubiegłym sezonie w Utex–ie: Małgo-
rzatę Chomicką, Natalię Przekop, Karolinę Sta-
nek, Sonię Moszkowicz i Agnieszkę Jaroszewicz, 
ale to dopiero po wyleczeniu przez nią kontuzji.  
Z drużyną trenuje również kolejna wychowan-
ka RMKS–u Rybnik Lucyna Gozdawa–Gra-
jewska, która po rocznym pobycie w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego powróciła do Rybni-
ka. Ze względu na taki stan rzeczy, rybniczanki 
w tym sezonie nie wezmą udziału w turniejach 
przedsezonowych oraz nie wyjadą na żaden 
obóz. Cały okres przygotowawczy spędzą na 
rybnickich obiektach sportowych. Z mocnym 
przemeblowaniem składu nastąpiła również 
kosmetyczna zmiana klubowego logo. 

Plażówka pod hałdą
W parku im. Czempiela pod egidą Rady Dzielnicy Niedobczyce odbył się finał VI 

edycji Regionalnych Mistrzostw Miast Śląska w Siatkówce Plażowej. Na pięknie poło-
żonych boiskach 8 najlepszych par wyłonionych podczas 11 turniejów eliminacyjnych, walczyło 
o zwycięstwo w tegorocznej edycji imprezy. Jego końcowe rozstrzygnięcia należy uznać za nie-
spodziankę, gdyż zwycięska para: Bartosz Łosiak i Kamil Kowalewski z Jastrzębskiego Węgla 
to młody duet, który w pokonanym polu zostawił doświadczonych seniorów: Kamila Gildera 
i Adama Barteczko (2 miejsce) oraz Karola Jaciów i Michała Poterę z Rybnika – 3 miejsce. 

Zwycięzcy zawodów zostali nagrodzeni 
medalami oraz nagrodami rzeczowymi, 
a każdy uczestnik finału otrzymał spe-
cjalną koszulkę turniejową.

Boiska, na których był rozgrywa-
ny finał, są na co dzień bezpłatnie 
udostępniane wszystkim chętnym. 
Wystarczy tylko wypożyczyć słupki  
i siatkę z pobliskiego Ośrodka Opie-
kuńczo–Wychowawczego. 

Błękitny zalew
Na Zalewie Rybnickim odbyły się dwie imprezy że-

glarskie: „Puchar Nadziei Olimpijskich” oraz piknik 
„Nivea Błękitne Żagle”. Pierwsza z nich była połączona  
z regatami o Mistrzostwo Śląska w klasach Optimist i La-
ser 4.7 i Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików 
w klasie Optimist do 13 lat. W imprezach tych startowali 
zawodnicy z południa Polski i Czech – w sumie 80 młodych 
żeglarzy walczyło o medale i punkty. W klasie Laser 4.7 do-
brze zaprezentowali się zawodnicy TS Kuźnia Rybnik: złoty 
medal Mistrzostw Śląska zdobył Wiktor Kobryń, natomiast 
brązowy Iga Fojcik. W Optymiście złoty medal wśród dziew-
cząt wywalczyła Agnieszka Dubiel. 

„Nivea Błękitne Żagle” to cykliczne święto najmłodszych 
żeglarzy. Tym razem zawody zawitały do Rybnika, a jego organizatorem 
był UKS Kuźnia Rybnik. Stworzony z myślą o najmłodszych program 
pozwala im na stawianie pierwszych „kroków” w żeglarstwie. W rybnic-
kich regatach prym wiedli miejscowi zawodnicy z UKS Kuźnia Rybnik 

– Agata Nowara, Kacper i Cyprian Błaszczyk, Wojciech Bartoniek  
i Tymoteusz Bardecki. Regaty rozpoczęły się od przecięcia wstęgi 
(„bramy do jeziora”) przez zastępcę prezydenta Joannę Kryszczyszyn. 
Atrakcją imprezy były skoki spadochronowe zorganizowane dzięki 
współpracy z Aeroklubem Gliwice.

Aleksandra Chomać, w tle Magda Radwan 
– nowe koszykarki Utex–u.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Adam 
Niespodziany nagradza rybnicką parę.

Rowerowe szaleństwo
Na „Wiśniowcu” odbyły się zawody 

rowerowe „Rybnik 4x & Dirt Masters”.  
Z powodu wakacji na rybnickim torze po-
jawiła się mniejsza liczba zawodników, ale 
polska czołówka i kilku zawodników z Czech 
dostarczyła i tak wielu emocji. W konkurencji 
„4x” wystartowało 23 zawodników. Zwyciężył 
jeden z faworytów – Łukasz Baran. Drugi był 
Dawid Niesłańczyk, który po zaciętej walce 
pokonał Jaroslava Peskara i Sławka Bobra. 
W „dircie” również nie było niespodzianek. 
Wśród 14 zawodników najlepiej skakał fawo-
ryt Paweł Turno. W imprezie nie wystartował 
kontuzjowany Piotr „Frutis” Solarski – jeden 
z organizatorów zawodów. Jego powrotu na  
tory nie mogą doczekać się już rybniccy kibice 
sportów rowerowych.

Niebieskie żagle na rybnickim zalewie.
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Melania Mazzucco, Vita. 
Wydawnictwo W.A.B. 2008. 
Seria „Z miotłą”.

Vita znaczy po włosku życie, jest 
również imieniem bohaterki tej książ-
ki. Jako kilkulatka, na początku XX 
w. zaczyna ona nowe życie w nowej 
ojczyźnie – Ameryce. To opowieść 
o poszukiwaniu korzeni i miłości 
w imigranckim „raju”. Wymarzona 

lektura dla osób, które wolą wypoczywać nostalgiczną jesienią 
niż zgiełkliwym latem…

Jarosław Kurski, Wódz. 
Mój przyczynek do biografii. 
Biblioteka  „Gazety Wybor-
czej” 2008.

Do biografii Lecha Wałęsy, oczywiście. 
Autor, zastępca naczelnego „GW”, dzien-
nikarz i publicysta, rzecznik prasowy 
przewodniczącego „S” od października 
1989 do lipca 1990, próbuje obiektywnie 
ocenić osobę Wałęsy na tle wydarzeń 
politycznych ostatniego ćwierćwiecza. 
Nie jest bezkrytyczny wobec autokratyzmu Wałęsy i momentów 
słabości, ale docenia jego zasługi dla Polski i darzy go szacunkiem. 
Nie godzi się też na to, by zbiorową świadomością Polaków za-
władnął „esbecki”, wykrzywiony obraz przywódcy sierpniowego 
strajku i byłego prezydenta RP.

Anna Karenina. Wyd. 
Audiobook. Czyta Marcin 
Troński.

Klasyki powieści rosyjskiej przed-
stawiać bliżej nie trzeba, chcemy 
jednak zwrócić uwagę na duży 
wybór książek zarejestrowanych na 
płytach CD, najczęściej w formacie 
MP3 w rybnickim Empiku, gdzie 
zajmują osobny regał. Są wśród 

nich zarówno pozycje klasyczne, jak i literatura współczesna oraz 
„młodzieżówka”, a także bajki czytane przez wybitnych aktorów 
lub autorów. Przeznaczone są one nie tylko dla osób niedowidzą-
cych, ale również dla podróżujących autem, a wyjątkowo mogą 
wyręczyć wieczorem mamę…

CD Polk in Love. Ql Music 
2008. 

Pierwsza płyta, choć nie pierwsze 
spotkanie z muzyką Piotra Polka, aktora 
ze śląskimi korzeniami. W polsatowskim 
show zajął on wprawdzie drugie miejsce, 
ale zaskarbił sobie niezwykłą sympatię 
wielu widzów oraz… osób, od których nagranie płyty zależało. I jest 
– 10 standardów, 10 opowieści o miłości wyśpiewanych ciepłym gło-
sem z muzyczną kulturą i aktorską wrażliwością. Ślązak potrafi!

Dziękują...
Zarząd Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Rybniku pragnie podziękować wszystkim 
osobom za dokonanie wpłat z tytułu 1% 
podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Poprzez 1% podatku Stowarzyszenie wspiera 
działania na rzecz wyrównywania szans osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, prowadząc 
ich ku lepszemu życiu i wsparciu ich rodzin poprzez 
terapię zająciową w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowym Domu Samopomocy.

Przewodnicząca PSOUU 
Koło w Rybniku, Janina Pohl 

Przyjedzie 
mammobus...

W ramach Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi finansowanego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na 
terenie Miasta Rybnika, w ruchomej 
pracowni mammograficznej, ambu-
lansie rentgenowskim – mammobusie, 
zostaną przeprowadzone bezpłatne 
badania mammograficzne dla mieszka-
nek urodzonych w latach 1939–1958.

Programem profilaktycznym są objęte 
kobiety ubezpieczone w Śląskim Oddziale 
NFZ. Od ostatniego badania w ramach 
programu muszą upłynąć pełne 2 lata. 
Pacjentki leczone w Poradniach Chorób 
Piersi nie podlegają bezpłatnym badaniom 
w ramach tego programu. Nie jest wyma-
gane skierowanie ani zaproszenie – należy 
zabrać kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Harmonogram:
• 8–10.09. – Rybnickie Centrum Kultu-

ry, ul. Saint Vailler 1, tel. 032/42 22 132 
(8.00–12.00 i 13.30–15.00)

• 11, 12.09. – NZOZ „NIEWIADOM”, 
ul. Mościckiego 4, 032/42 13 944 

• 15, 16.09. – NZOZ „AXIS”, ul. Górno-
śląska 140, 032/42 26 969 

• 18, 19.09. – NZOZ „RODZINA”, 
ul. Reymonta 60, 032/755 75 10–11.

Badania przeprowadzi Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „MED–JOLAN” 
z siedzibą w Sosnowcu.

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

Po odbiór nagród należy się zgłosić 
w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia 

zwycięzców.

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

się również zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w nowym 
konkursie. Wystarczy obejrzeć publikowane niżej zdjęcie i odgadnąć, gdzie znajduje 
się ten budowany obiekt i czego będzie siedzibą?

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 19 września br. Wśród osób, które 
przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową z prawidłowym rozwiąza-
niem, 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 sierpień

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 6–7: zdjęcie przedstawia 
ż y r a n d o l  z n a j d u j ą c y  s i ę 
w bazylice św. Antoniego.
Nagrody otrzymują:
• bony towarowe – EWA WAŁEK 

i MAREK SKUPIEŃ z Rybnika
•  s u p l e m e n t y  –  T E R E S A 

WAWRZYNEK z Rybnika

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dział Świadczeń Rodzinnych 

w Rybniku, ul. Raciborska 20 informuje że:
można pobierać oraz składać wnioski 

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 
7 września 2007 o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. z 19.10.2007, Nr 192, 
poz. 1378 ze zmianami). Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługują osobom mającym 
zasądzone alimenty od dłużnika, których eg-
zekucja jest bezskuteczna a dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 725,00 zł, netto. Wnio-
ski wydają  oraz udzielają dodatkowych informacji 
pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych. 

Potrzebna meblościanka!
Nasza podopieczna, osoba niepełnospraw-

na o skromnych warunkach finansowych, 
prosi o nieodpłatne przekazanie meblościanki. 
Chętni darczyńcy proszeni są o kontakt tele-
foniczny pod nr 088 04 09 372.  



Zasady gospodarki finansowej – co to jest budżet?
Podstawą gospodarki finansowej Miasta jest budżet, uchwa-

lany przez Radę Miasta na okres jednego roku. Budżet Miasta 
– podobnie jak i budżet rodzinny – jest zestawieniem planu 
dochodów, jakie uzyska Miasto oraz wydatków które zo-
staną nimi sfinansowane.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi 
nadwyżkę bądź deficyt budżetu miasta. Jeżeli uzyskane dochody przewyż-
szają poniesione wydatki, to wynik finansowy budżetu zamyka się nadwyżką 
budżetową. W sytuacji gdy dochody nie wystarczają na wszystkie niezbędne 
wydatki – wynik jest ujemny i stanowi deficyt budżetowy. W takiej sytuacji 
Miasto zaciąga kredyt, pożyczkę lub emituje obligacje komunalne, co stanowi 
zadłużenie gminy i podlega spłacie z przyszłych dochodów – podobnie jak 
kredyt konsumpcyjny bądź na zakup samochodu lub budowę domu.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca budżet miasta kształtował się nastę-
pująco:

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej należy do kompetencji Prezy-
denta Miasta. Projekt ten Prezydent Miasta zobowiązany jest przedłożyć Radzie 
Miasta oraz – celem zaopiniowania – Regionalnej Izbie Obrachunkowej (organ 
nadzoru nad finansami jednostek samorządu terytorialnego) w terminie do 15 
listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu Rybnika otrzy-
mują ponadto indywidualnie wszyscy Radni oraz Przewodniczący Rad Dzielnic. 
Radni są aktywnie zaangażowani w prace nad projektem budżetu w ramach 
poszczególnych komisji Rady Miasta. Za pośrednictwem radnych mieszkańcy 
mogą zgłaszać ewentualne wnioski i uwagi do projektu budżetu.

Finanse Miasta są jawne. Każdy mieszkaniec ma prawo dostępu do informacji 
o działalności Miasta i realizowanym budżecie, m. in. przysłuchując się 
obradom sesji Rady Miasta. Co roku informacje o uchwalonym budżecie 
oraz sprawozdanie z realizacji budżetu za rok ubiegły są publikowane na 
łamach „Gazety Rybnickiej”. Informacje te są również dostępne na stronie 
internetowej (www.rybnik.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej. Osoby nie 
posiadające dostępu do internetu mogą skorzystać z darmowego stanowiska 
w Urzędzie Miasta oraz infokiosków i telecentrów na terenie miasta. Jeżeli 
poszukiwana informacja nie została zamieszczona w serwisie, a w myśl ustawy 
o dostępie do informacji publicznej powinna ona zostać udostępniona, należy 
się bezpośrednio skontaktować z Urzędem Miasta.

Źródła dochodów
Gospodarstwo domowe czerpie swoje dochody z wynagrodzenia za 
pracę, z oszczędności (odsetek od lokat bankowych) bądź pomocy 
finansowej rodziny.

A skąd Miasto czerpie swoje dochody?
Na dochody Miasta składają się:

• dochody własne:
– podatki lokalne: rolny, leśny, od nieruchomości, spadków i daro-
wizn, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, od 

posiadania psów (od 2008 roku podatek zastąpiono opłatą) oraz wpływy 
z karty podatkowej od rzemiosła

– opłaty lokalne: targowa, administracyjna
– pozostałe opłaty: skarbowa, eksploatacyjna, opłaty rejestracyjne, za prawa 

jazdy i inne
– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
– inne dochody: jednostek budżetowych Miasta, darowizny, odsetki od lokat 

bankowych itp.
• udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa 

- wpłacanych do Urzędu Skarbowego przez mieszkańców i zwracany 
Miastu przez budżet państwa oraz przez firmy mające siedzibę na terenie 
Miasta (przekazywany bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe)

• dotacje celowe z budżetu państwa, ze środków Unii Europejskiej oraz 
innych funduszy

• subwencje z budżetu państwa (głównie na utrzymanie placówek oświatowych).

Wielkość osiąganych dochodów jest tylko w pewnym stopniu uzależniona 
od władz lokalnych.

Stawki podatków lokalnych ustalane są w przedziałach określonych 
ustawowo. Największe dochody z tego tytułu przynoszą podatki od nieru-
chomości oraz od środków transportowych.

Udział (określany ustawowo) w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa uzależniony jest generalnie od zamożności mieszkańców oraz kondycji 
finansowej przedsiębiorstw działających na terenie Miasta. Im większe dochody 
mieszkańców oraz zyski firm, tym więcej pieniędzy wpływa do budżetu miasta.

Dotacje celowe oraz subwencje z budżetu państwa przekazywane są 
w zależności od rodzaju wykonywanych zadań oraz możliwości budżetu 
centralnego. Największe niedoszacowanie występuje w subwencji przezna-
czonej na oświatę, do której Miasto musi dopłacać znaczne kwoty.

Duże możliwości dla rozwoju miasta, jak i wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego, stanowią środki unijne. Rybnik przoduje w tym zakresie, na co 
dowodem jest największa w mieście inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej 
w dzielnicach, realizowana przy olbrzymim zaangażowaniu środków Funduszu 
Spójności UE. Również w przyszłości dalsza realizacja miejskich inwestycji 
będzie uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych, na co Miasto kładzie duży nacisk. Pozyskane środki unijne w 
latach 2002–2007 na jednego mieszkańca wyniosły odpowiednio:

  
Na co przeznacza pieniądze gospodarstwo domowe?

Każda rodzina ponosi wydatki na swoje utrzymanie. Obejmują 
one zakup żywności, ubrań czy regulowanie podatków i innych 
opłat. Są to tak zwane wydatki bieżące niezbędne do normalnego 
funkcjonowania.  

Natomiast nadwyżki środków pieniężnych przeznaczane są 
zazwyczaj na przebudowę lub modernizację mieszkania, zakup samochodu 
i inne. Są to tak zwane wydatki inwestycyjne.

Coroczny informator dla mieszkańców 
„Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

Podstaw
lany przez Rad

Na dochody Miasta sk

 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

 4,26 zł 12,99 zł 150,40 zł 194,20 zł 427,29 zł 726,69 zł

Gospodarstwo domowe czerpie swoje dochody z wynagrodzenia za 
pomocy 

Na co przeznacza pieni
Każda rodzina ponosi wydatki na swoje utrzymanie. Obejmuj
one zakup 
opłat. S
funkcjonowania.  

Natomiast nadwy
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Co składa się na wydatki Miasta
Prawo nakłada na jednostki samorządu terytorialnego wiele zadań, 

które Miasto musi sfinansować własnymi dochodami. Ponadto państwo 
dodatkowo przekazuje do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego 
niektóre zadania, należące do kompetencji państwa, i przekazuje na ten cel 
dotacje celowe lub subwencje. Są to tak zwane zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej.

Ponadto wydatki, tak jak w gospodarstwie domowym, dzielą się generalnie 
na bieżące oraz inwestycyjne – służące poprawie infrastruktury miejskiej, two-
rzeniu nowych miejsc pracy oraz podniesieniu jakości życia mieszkańców.

W latach 2002–2007 średnio na każdego mieszkańca wydatki bieżące 
Miasta wyniosły 1.976 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 877 zł. Źró-
dłem finansowania wydatków inwestycyjnych w latach 2002–2007 były 
zarówno dochody własne, jak i środki pozyskane przez Miasto ze źródeł 

zewnętrznych.

Struktura wydatków poniesionych w 2007 r.

W strukturze poniesionych wydatków dominują koszty utrzymania 84 
placówek oświatowych (oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką 
wychowawczą), w skład których wchodzą szkoły podstawowe, przedszkola, 
zespoły szkolno–przedszkolne, gimnazja, licea ogólnokształcące, zespoły 
szkół ponadpodstawowych, szkoły zawodowe, placówki wychowania po-
zaszkolnego oraz szkolnictwo specjalne. W 2007 r. Miasto wydało na ten cel 
łącznie ponad 161 mln zł, z czego subwencja z budżetu państwa wyniosła 
93 mln zł. Pozostałe wydatki miasto pokryło ze środków własnych.

Ponadto bardzo dużo środków w 2007 roku przeznaczono na wydatki związane 
z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Obejmują one gospodarkę ście-
kową i ochronę wód (m. in. budowę kanalizacji w dzielnicach, współfinansowaną 
środkami unijnymi), gospodarkę odpadami, oczyszczanie i utrzymanie zieleni oraz 
oświetlenie ulic, placów i dróg. W 2007 r. wydatki na ten cel wyniosły 175 mln zł, 
z czego inwestycje 164 mln zł.

Znaczącą pozycję stanowią także wydatki w dziale 600 – transport (2007 r. 
– łącznie 78 mln zł, w tym na inwestycje 38 mln zł). Dział ten obejmuje 
budowę, modernizację i utrzymanie dróg oraz utrzymanie transportu 
lokalnego.

9,5% budżetu (54 mln zł) przeznaczono na pomoc społeczną. Są to koszty 
związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo–wychowawczych (Zespół 
Ognisk Wychowawczych, Dom Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka), Miejskie-
go Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Ośrod-
ka Adopcyjno–Opiekuńczego oraz wydatki na wypłatę zasiłków. 

Pozostałe wydatki wyniosły:
• administracja publiczna – 30 mln zł (koszty funkcjonowania Urzędu 

Miasta i Rady Miasta oraz wydatki inwestycyjne – 7 mln zł; m. in. środki 
zarezerwowane na budowę Sądu Okręgowego przy ul. Piłsudskiego 
oraz karta miejska)

• kultura fizyczna i sport – 17 mln zł (utrzymanie obiektów sportowych 
oraz MOSiR i BUSHIDO, w tym wydatki inwestycyjne – 9 mln zł; m. in. 
basen kryty w dz. Boguszowice oraz modernizacja boiska sportowego 
przy stadionie miejskim)

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14 mln zł (dotacje dla insty-
tucji kultury – biblioteki miejskiej, RCK, Muzeum oraz domów kultury, a 
także organizacji pozarządowych, w tym wydatki inwestycyjne – 3 mln 
zł; m. in. przebudowa DK w Boguszowicach)

• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 mln zł (koszty 
funkcjonowania straży pożarnej, straży miejskiej oraz obrony cywilnej)

• gospodarka mieszkaniowa – 8 mln zł (dotacja dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, wykupy nieruchomości, przygotowanie terenu pod 
zabudowę)

• ochrona zdrowia – 5 mln zł (utrzymanie Ośrodka Leczniczo–Rehabi-
litacyjnego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii, 
profilaktyka zdrowotna)

• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 mln zł (m. in. koszty 
funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

• obsługa długu publicznego – 5 mln zł (spłata odsetek od zadłużenia 
Miasta)

• działalność usługowa – 4 mln zł (plany zagospodarowania przestrzennego, 
koszty funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno–Kartogra-
ficznej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz koszty 
utrzymania targowisk, parkingów i szaletów)

• obowiązkowa wpłata do budżetu państwa – 4 mln zł
• pozostałe wydatki – 1 mln zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca poszczególne kategorie wydatków 
kształtowały się następująco:
Czym finansowany jest niedobór środków pieniężnych?

Na realizację wydatków inwestycyjnych, na które brakuje środków, Miasto 
zaciąga zobowiązania w postaci kredytu, pożyczki lub emisji obligacji, które 
stanowią zadłużenie Miasta i podlegają spłacie z przyszłych dochodów. 

Maksymalny poziom, do jakiego Miasto może się zadłużać, regulują 
przepisy prawa i ograniczają go do 60% dochodów ogółem.

Zobowiązania, wliczane do zadłużenia Miasta, z ww. tytułów w latach 
2002–2007 kształtowały się następująco:

Oznacza to, że na każdego mieszkańca, wg stanu na koniec poszczegól-
nych lat, przypadało do spłaty odpowiednio: 639 zł (2002 r.), 591 zł (2003 r.), 
595 zł (2004 r.), 639 zł (2005 r.), 757 zł (2006 r.) i 1.240 zł (2007 r.).

Co wpływa na kondycję finansową Miasta?
Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza 

nie tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik 
budżetowy, ale przede wszystkim tzw. wynik operacyjny. 

dokończenie na stronie 38
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Wynik operacyjny, liczony jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, 
w przypadku osiągania dodatnich wartości, stanowi nadwyżkę operacyjną, która okre-
śla zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji 
ze środków własnych.

Z tego względu o kondycji finansowej Miasta decyduje nie tylko wielkość zadłużenia, 
ale przede wszystkim poziom nadwyżki operacyjnej.

W 2007 r. miasto wygenerowało nadwyżkę operacyjną w kwocie 66.378.582 zł, 
którą sfinansowano spłatę zadłużenia (10.187.452 zł) oraz część wydatków 
inwestycyjnych (56.191.130 zł).

Nadwyżka operacyjna wraz z pozyskanymi dochodami ze sprzedaży mienia 
oraz zewnętrznymi środkami na inwestycje (głównie z Unii Europejskiej) wyznacza stopień 
samofinansowania inwestycji, który w ubiegłym roku wyniósł 76,6%. Tak wysoki wskaź-
nik jest wynikiem przywiązywania dużej wagi do pozyskiwania bezzwrotnych środków 
zewnętrznych i stanowi kolejny element bezpieczeństwa finansowego Miasta. 

W celu uzyskania niezależnej opinii Miasto w ubiegłym roku po raz kolejny poddało 
się obiektywnej ocenie wiarygodności kredytowej, tzw. ratingowi przeprowadzonemu 
przez Fitch Polska S. A., która potwierdziła dobre zarządzanie budżetowe.

Jakie są założenia budżetu na lata następne?
1. Najogólniej rzecz biorąc kontynuacja realizacji miejskich inwestycji 

zmierzających do poprawy infrastruktury miejskiej oraz podniesienia 
jakości życia mieszkańców. 

2. Wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym głównie 
środków unijnych.

3. Utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji w wydatkach budżetowych 
ogółem.

W 2007 r. miasto wygenerowa

Mini–słownik do Informatora budżetowego 
Urzędu Miasta Rybnika:
• deficyt budżetowy – ujemna różnica pomiędzy dochodami 

i wydatkami budżetu miasta (wydatki przewyższają dochody),
• nadwyżka budżetowa – dodatnia różnica pomiędzy 

dochodami i wydatkami budżetu miasta (dochody większe 
od wydatków),

• nadwyżka operacyjna – dodatnia różnica pomiędzy 
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi,

• kredyt konsumpcyjny – kredyt zaciągany w banku przez 
osoby fizyczne na pokrycie wydatków związanych ze 
swoim utrzymaniem, w przypadku braku wystarczających 
własnych dochodów,

• dotacja celowa – podlegające rozliczeniu środki z budżetu 
państwa przekazywane jednostkom samorządu terytorial-
nego na realizację zadań należących do kompetencji pań-
stwa lub na dofinansowanie zadań własnych samorządu,

• subwencja – środki z budżetu państwa przekazywane 
jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie 
zadań własnych, głównie z zakresu oświaty,

• dotacja – środki przekazywane z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych 
przez podległe jednostki organizacyjne lub podmioty 
zewnętrzne,

• rating – niezależna i obiektywna ocena wiarygodności kredy-
towej Miasta, przeprowadzana przez agencję ratingową.

Z notatnika strażnika miejskiego
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Wakacje dobiegają końca, ale w naszym 
mieście także w tym okresie działo się 
bardzo wiele. Główną rolę w większości 
zdarzeń grał… alkohol.

Nocny „turysta”
Nocą 5 lipca strażnicy patrolujący okolice 

Rynku zauważyli grupkę osób, które nie zważając 
na późną godzinę i ciszę nocną, zachowywały się 
głośno i wulgarnie. Szczególny prym wśród nich 
wodził 34–letni mieszkaniec Rydułtów, który 
pomimo napomnień ze strony Straży Miejskiej, 
w dalszym ciągu zakłócał ciszę nocną. Dopiero 
skierowanie wniosku do sądu ostudziło jego za-
pał. Nie minęła jednak godzina, kiedy patrolujący 
centrum Rybnika strażnicy otrzymali polecenie 
od dyżurnego udania się na ulicę Raciborską, tym 
razem w sprawie spożywania alkoholu w miejscu 
publicznym. Na miejscu okazało się, że spraw-
cą czynu jest ten sam mieszkaniec Rydułtów. 
W efekcie skierowano przeciwko niemu drugi 
wniosek o ukaranie za spożywanie alkoholu 
w miejscu publicznym. Jak widać, dla niektórych 
„turystów” odwiedzających nasze miasto, waka-
cje wcale nie muszą należeć do najtańszych.

Rowerem na gazie
Nieco przed 10.00 rano 9 lipca, strażnik pełnią-

cy dyżur przy monitoringu zauważył na ul. Raci-
borskiej leżącego mężczyznę. Na miejsce udał się 
najbliższy patrol SM, jednak w międzyczasie męż-
czyzna zdołał się podnieść i pojechał na rowerze 
w kierunku ul. 3 Maja. W ślad za nim udali się straż-
nicy, gdyż zachodziło podejrzenie, że mężczyzna 
prowadzi rower będąc pod wpływem alkoholu 
i może stanowić potencjalne zagrożenie dla ruchu. 
Przypuszczenia te okazały się trafne. Nietrzeźwy 
rowerzysta został przekazany policji.

Krok od tragedii
Kilka dni później, 12 lipca w godzinach przed-

południowych na przystanku autobusowym przy 
ul. Hallera przewrócił się mężczyzna uderzając 
głową o chodnik. Na miejscu natychmiast poja-
wili się funkcjonariusze SM, którzy udzielili mu 
pierwszej pomocy, a następnie wezwali karetkę 
pogotowia. Mężczyzna trafił do szpitala.

O trzy za dużo
Przed północą 17 lipca strażnicy zauważyli 

na ul. Hallera motorowerzystę, który nie po-
trafił zachować kierunku jazdy, poruszając się 
„zygzakiem” od krawężnika do środka jezdni. 
Kierujący został natychmiast zatrzymany i okazał 
się oczywiście nietrzeźwy. 20–letni rybniczanin 
tłumaczył się, że wypił trzy piwa czyli o... trzy 
za dużo, co przyznał z rozbrajającą szczerością. 
Sprawa została przekazana policji.

Niedoszły samobójca
Dzień później, w godzinach wieczornych dyżur-

ny SM otrzymał zgłoszenie w sprawie mężczyzny, 
który na ul. Morcinka wszedł na słup wysokiego na-
pięcia i groził, że się zabije. Na miejsce udał się patrol 
SM, powiadomione zostały również odpowiednie 
służby. Strażnicy starali się nakłonić mężczyznę do 
zejścia ze słupa, a także zabezpieczyli teren, gdzie 
zaczął się gromadzić tłum gapiów. Mężczyzna 
w końcu dał się namówić strażnikom i wyczerpany, 
dobrowolnie zszedł ze słupa. Po przybyciu pogo-
towia okazało się że, niedoszły samobójca leczy 
się psychiatrycznie. Na prośbę lekarza został on 
odwieziony do szpitala na ul. Gliwickiej.

Wakacje z alkoholem
23 lipca SM otrzymała informacje, iż przy 

ul. Wroniej w dzielnicy Paruszowiec–Piaski grupa 
młodych ludzi zakłóca spokój mieszkańcom. 

Okazało się, że grupa młodych ludzi zrobiła sobie 
biwak i racząc się alkoholem, w najlepsze „cieszy” 
się wakacjami. Przystępujący do czynności służbo-
wych strażnicy wykryli, że trójka „obozowiczów” 
to osoby nieletnie, zaś jedna z nich wymagała 
interwencji lekarskiej po spożyciu zbyt dużej ilości 
alkoholu. Osoby nieletnie zostały przekazane policji, 
a pozostałych ukarano mandatami. Okazało się, 
że upić do nieprzytomności można się również pod 
oknem własnego domu…  

Głośno imprezowali...
W poniedziałek 28 lipca, po godz. 22.00 roz-

dzwonili się oburzeni mieszkańcy ul. Raciborskiej, 
informując, iż w jednym z bloków lokatorzy urzą-
dzili sobie głośną imprezę. Na miejscu o głośności 
imprezy przekonali się strażnicy na „własne uszy”. 
Właściciel mieszkania będzie musiał tłumaczyć się 
przed sądem. Także w nocy 3 sierpnia. ok. godz. 
2.50 SM otrzymała zgłoszenie o zakłócaniu ciszy 
nocnej na ul. Grota–Roweckiego, gdzie na jednej 
z działek odbywała się głośna libacja. Także wobec jej 
właścicielki został skierowany wniosek do sądu. 

Z monitoringu...
Oczywiście nie dali o sobie zapomnieć w te 

wakacje amatorzy spożywania alkoholu „pod 
chmurką”. 4 sierpnia trójka młodych mężczyzn 
raczyła się nim  na ławeczce przy ul. Dworcowej. 
Zapewne nie zwrócili uwagi na kamery monito-
ringu w tamtym rejonie. Patrol, który przybył na 
miejsce, stwierdził że osoby te są nieletnie. Młodzi 
ludzie zostali przekazani policji. Natomiast nocą, 
również w wyniku obserwacji z monitoringu, na 
ul. Raciborskiej zostali zauważeni dwaj mężczyźni, 
z których jeden dopuścił się dewastacji samochodu 
zaparkowanego na tej ulicy. Mężczyźni zostali ujęci 
przez strażników, kiedy już siedzieli w taksówce. 
Wandala przekazano w ręce policji.                 Fr.

Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl.



Strona przygotowywana jest przez Fundację ER.

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



40 Nr 8/446; sierpień 2008

Każdy może popaść w duże problemy 
finansowe. 
– Pierwszy kredyt wziąłem, bo chcia-
łem wyremontować mieszkanie – 
mówi Marek Kownacki, piekarz 
z  Rybnika. – Potem córka obwieściła, 
że wychodzi za mąż, a ślub chciała 
wziąć jak najszybciej. Wziąłem dru-
gi kredyt – przecież mam dobrą pra-
cę. Niestety posypało się zdrowie i by 
zapewnić sobie lepszą opiekę korzy-
stałem z karty kredytowej. Problem 
w   tym, że dopóki nie wyzdrowieję, 

mam o wiele niższe zarobki i ciężko 
jest spłacać tyle rat. Wyjściem mógł 
być kredyt konsolidacyjny. Płacił-
bym jedną, mniejszą ratę, dalibyśmy 
z   żoną radę. Niestety. Mieszkanie nie 
jest moją własnością i nie mogę na 
nim ustanowić hipoteki.

Takich głosów, jak pana Władysława, 
słyszymy na około coraz więcej. Gdzie 
szukać wyjścia z tego rodzaju zadłu-
żenia? Poprosiliśmy o poradę Piotra 
Struzika, kierownika oddziału SKOK 
Stefczyka w Rybniku.

– Co SKOK Stefczyka jest w stanie zro-
bić dla klientów, takich jak pan Marek, 
którzy mają kilka kredytów?
– (Piotr Struzik) SKOK Stefczyka pro-
ponuje bardzo proste rozwiązanie. Pan 
Marek może teraz wziąć nową pożyczkę 
refi nansową, która służy właśnie spłacie 
takich zobowiązań zewnętrznych, czyli 
pożyczek, kredytów, linii pożyczko-
wych, debetów, kart kredytowych itp., 
które posiada się w innych instytucjach 
fi nansowych.

– Tak, ale co mają zrobić osoby, które 
nie mają np. mieszkania na własność?
– Zabezpieczeniem pożyczki refi-
nansowej nie musi być hipoteka, 
ale poręczenie – tzw. żyrant. O  taką 
pożyczkę może starać się każdy. 
Pożyczka jest bardzo korzystnie 
oprocentowana. Co więcej, obniżka 
oprocentowania zależy od długości 
okresu kredytowania oraz wysokości 
kwoty pożyczki i można ją spłacać 
od 1 roku do 6 lat.

– Czy SKOK Stefczyka wprowadził 
jakieś ułatwienia proceduralne dla 
klientów?
– Oczywiście. Wniosek jest rozpatry-
wany bardzo szybko. Jeśli pożyczka 
refinansowa nie przekracza 36 tys. zł 
– nie jest nawet potrzebne zaświad-
czenie z banku o zaciągniętym kredy-
cie. Wystarczy umowa, plan spłaty, lub 
inny dokument, który pozwoli ustalić 
saldo zadłużenia w banku. Ponadto 
do 36   tys. pożyczka przyznawana jest 
bez poręczyciela. Wszystkie formal-
ności przy spłacie kredytu załatwią 
pracownicy Kasy.

– Czy kwota takiej pożyczki konsolida-
cyjnej może być wyższa niż suma sta-
rych zobowiązań?
– Przygotowując nową ofertę Kasa po-
myślała i    o   tego rodzaju rozwiązaniu. 
Kwota pożyczki refi nansowej może być 
większa niż spłacane w bankach zobo-
wiązania. To powinno rozwiązać pro-
blemy fi nansowe tych, którzy zdecydują 
się na pożyczkę refi nansową w SKOK 
Stefczyka. Wiele osób z problemami fi -
nansowymi stara się je ukryć. Jeśli przyj-
dą po kredyt, to nie informują, że jest im 
potrzebny na spłatę innych kredytów w 
bankach. Biorą na ten cel zwykłą po-
życzkę gotówkową. Nie wiedzą, że tracą, 
ponieważ konsolidowanie zobowiązań 
zewnętrznych jest tańsze niż zwykła po-
życzka.

– Można powiedzieć, że staracie się 
rozwiązywać problemy Waszych klien-
tów.
– Tak, zawsze staramy się doradzać, 
podsuwać lepsze rozwiązania. Chcemy 
oferować możliwość konsolidacji zo-
bowiązań zewnętrznych osobom, które 
przy mniejszych kwotach tych zobowią-
zań nie chcą ustanawiać hipoteki lub nie 
mają takiej możliwości. Chcemy by nasi 
klienci mieli wybór, nie musieli się decy-
dować tylko na jedno rozwiązanie.

SKOK Stefczyka
Rybnik, ul. Sobieskiego 30

Tel.: 032 422 40 84, 032 422 43 22

Pozbądź się starych długów! 
Konsolidacja w SKOK Stefczyka
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DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

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

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 
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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

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

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, hiperlipidemii, chorób 

metabolicznych
tel. 0502 271 221

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

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

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

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

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem

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

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH
(gitara elektryczna)

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

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

Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

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

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

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

•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

     – EKSTERNISTYCZNIE, 3 SEMESTRY, 15 MIESIĘCY

•  KADROWO-PŁACOWY

•  OBSŁUGI KOMPUTERA

•  KSIĘGOWO-PODATKOWY

•  J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKIe-mail: atenaatena@wp.pl
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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. 
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00), 

ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów). 
W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

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

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

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 032/42 24 170

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porady prawne w każdy poniedziałek od 17.30–19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)
Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14.00–16.00
Dyżur Biura poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13.00–15.00

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



RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

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

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

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

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic www.ololmet.t cocom.m lpl

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
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Biuro Rachunkowe
BIZNES S.C.

Rybnik, ul. Wysoka 15-17
(na parterze budynku Cechu Rzemiosł
– okrąglak koło teatru)

Od pon. do piąt. 
w godz 9.00 – 17.00, tel. 032 422 31 34
e-mail: biznes.kb@vp.pl

OFERUJEMY:
• ZWROT VAT-u ZA MATERIAŁY BUDOWLANE
• OPRACOWYWANIE BIZNES PLANÓW:

• NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – DLA URZĘDÓW PRACY
• DLA FIRM – KREDYTY INWESTYCYJNE

• KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)
• KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT
•  DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

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

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

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

CAŁODOBOWE KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

Henryk Kłosek

Kamień, ul. Sąsiedzka 12 
Rybnik, ul. Wyzwolenia 26

tel.: 032 421-97-97
kom.: 0501-338-144



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

BIKE-SYSTEM
największy sklep rowerowy 

w regionie!

czynne od 900 do 1800

SKORZYSTAJ Z OKAZJI:
TERAZ JESZCZE LEPSZE CENY!!! 

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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