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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy Państwu 

wszelkiej pomyślności, 
spokoju, zdrowia oraz zadowolenia 
z życia rodzinnego i zawodowego. 

Niech ten niezwykle ważny czas upłynie 
pod znakiem spotkań przy świątecznym stole, 

w atmosferze rodzinnego ciepła i wzajemnego zrozumienia.

Niech będzie to okres obfitujący w przeżycia duchowe 
oraz momenty refleksji nad wartościami 

decydującymi o naszym życiu.  

Mamy nadzieję, że święta będą także czasem odpoczynku 
od trudów dnia codziennego, a siła płynąca 

ze Zmartwychwstania Pańskiego 
pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Wesołego Alleluja życzą

 Adam Fudali Stanisław Jaszczuk 
 Prezydent Rybnika, Przewodniczący 
 pracownicy Rady Miasta

 Urzędu Miasta Rybnika
 i jednostek miejskich i radni



Zdrowych, pogodnych i ciepłych
Świąt Wielkanocnych
swoim Czytelnikom

życzy redakcja „GR”
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Zdrowych, pogodnych i ciepłych
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Drodzy Rybniczanie!
 
Wiosna wreszcie pokazała się z dobrej strony. Zrobiło się cieplej i jakoś weselej. Tylko 

czekać, kiedy nasze miasto zazieleni się i ożyje po dłuższej niż zwykle zimie. To również 
dobry moment, by prowadzić konkretne projekty promocyjne.

Promocja miast stała się już standardowym działaniem, bezpośrednio wpływającym na 
rozwój samorządowej wspólnoty. Bez niej trudno szukać chociażby inwestorów, których 
aktywność przekłada się wprost na rozwój usług i postrzeganie miasta, jako poważnego 
partnera. Potrzebę i wagę działań promocyjnych dostrzega też Unia Europejska, która 
wręcz narzuca konieczność promowania samego faktu unijnego dofinansowania przy 
okazji wszystkich przedsięwzięć realizowanych za europejskie pieniądze. Co więcej, 
UE stwarza nawet możliwości promocji miast z jej budżetu. Czując więc potrzebę 

promowania naszego miasta i korzystając przy tym ze sporego, bo aż 85–procentowego unijnego do-
finansowania, rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów promocyjnych. Zostały one dofinansowane 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. 

Z końcem ubiegłego roku ruszył projekt „Rybnik to dobry adres”, w ramach którego prawie 460 tys. zł 
przeznaczymy na promocję miasta pod kątem turystyki sportowej i biznesowej. Podczas całorocznej 
kampanii promocyjnej wydane zostaną m.in. katalogi typu biznes i sport, prezentujące podczas dużych 
ogólnopolskich branżowych imprez targowych ofertę sportowo–konferencyjną Rybnika. Już ruszyła 
kampania wizerunkowa projektu i przy drogach pojawiły się pierwsze billboardy, które co miesiąc zachę-
cać będą do korzystania z walorów miasta. Nie zabraknie też promocji rybnickich podmiotów – świad-
czących usługi konferencyjne, czy sportowo–rekreacyjne – w specjalnym informatorze internetowym 
i w katalogach. Zależy mi na tym, aby kompleksowo przedstawić szeroką ofertę miasta, bo wierzę, 
że w tym zakresie tylko wspólna promocja pozwoli zwiększyć zainteresowanie Rybnikiem i w rezultacie 
odnieść sukces, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego. Już teraz zachęcam więc wszystkich zain-
teresowanych do współpracy przy tworzeniu katalogów oraz internetowego informatora prezentują-
cego Rybnik, jako miasto turystyki sportowej i biznesowej. Szczegółowych informacji zasięgnąć można 
w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miasta.

Kolejnym dofinansowanym przedsięwzięciem jest projekt „Aktywny Rybnik – miasto z ikrą”. Na jego 
realizację przeznaczymy ponad milion złotych, z czego 880 tys. zł pochodzi z UE. Celem projektu jest 
promocja inwestycyjna rybnickich terenów sportowo-rekreacyjnych „Ruda” i „Kamień”, o łącznej po-
wierzchni około 100 hektarów. Na projekt, który realizowany będzie w latach 2009–2010, dopiero co 
pozyskaliśmy unijne pieniądze. Opracowane zostaną foldery reklamowo-inwestycyjne, przeprowadzona 
zostanie również ogólnopolska kampania promocyjna w mediach. Zaplanowano m.in. emisję spotów 
reklamowych na antenie TVN 24 i TVN CNBC, jak również promocję na portalu Onet.pl oraz w ogólnopol-
skich gazetach: Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej i Gazecie Wyborczej. Projekt przewiduje też prezentację 
oferty inwestycyjnej Rybnika na targach zagranicznych i krajowych – w Monachium, Cannes i Warszawie. 
Prowadzi go Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej UM. Warto wspomnieć, 
że takich możliwości promocji terenów inwestycyjnych miasta jeszcze nie mieliśmy.

Staramy się promować Rybnik, wykorzystując ku temu możliwości unijnego dofinansowania. Działań na 
tak szeroką skalę nie bylibyśmy w stanie prowadzić tylko w oparciu o budżet miasta. Będzie to również 
dla nas cenne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

 
 Wesołych Świąt!
 Adam Fudali
 Prezydent Miasta Rybnika
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Fasada za podatek...

Kamienica nr 1
Wyremontowana przez miasto przy 

współudziale  finansowym środków unijnych 
kamienica po adresem Rynek 1 stała się 
ostatnio najbardziej medialnym obiektem 
w mieście. A to za sprawą artykułu w jednym 
z lokalnych tygodników, w którym pojawiły się 
wątpliwości dotyczące przebiegu przetargu na 
wynajem lokali, m.in. rzekomego braku wpłaty 
przez oferentów wadium i niskie ceny czynszu. 
Sprawą zainteresowali się opozycyjni radni i poseł 
Marek Krząkała z PO, którzy już wcześniej, na 
specjalnej konferencji prasowej, poinformowali 
o skierowaniu wniosku o wyjaśnienie sprawy do 
Komisji Rewizyjnej RM. Równolegle pismo do 
przewodniczącego RM o złożenie podobnego 
wniosku do tejże komisji skierował prezydent 
Adam Fudali, zarządzając jednocześnie kontrolę 
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pod ką-
tem stawianych zarzutów. Prośbę o zajęcie stano-
wiska skierowali do władz miasta najemcy, którzy 
wg oceny dziennikarzy pisma, otrzymali lokale 
„za bezcen”. Odpowiedzią była multimedialna 
prezentacja, którą na forum Rady przedstawiła 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. Jak tłuma-
czyła, posesja przy Rynku nr 1 składa się z kilku 
obiektów, w których czynsz jest bardzo zróżni-
cowany. Zarówno pomieszczenia piwniczne, jak  
i oficyna nie zostały wyremontowane ze środków 
unijnych, co obniżyło możliwości pozyskania 
lepszej ceny za ich wynajem. Przedstawiła ona 
również przebieg trzech przetargów i zasady, 
jakie w nich przyjęto. Jak mówiła, niskie stawki 
wynikały z problemów na rynku nieruchomo-
ści i małego zainteresowania lokalami, mimo 
przeprowadzonej akcji promocyjnej w mediach, 
na stronie ZGM i wykorzystania innych form 
zareklamowania lokali potencjalnym najemcom. 
Pomieszczenia piwniczne zaoferowano m.in. 
znanemu aktorowi i koneserowi wina Markowi 
Kondratowi na winiarnię, wysłano też informacje 
do 20 firm, głównie banków. Bez odzewu. Wice-
prezydent zapewniła też o zgodności przetargów 
z przepisami i wpłacie przez uczestników wa-
dium. Lokal, który z założenia po preferencyjnej 
cenie i bez przetargu był przeznaczony dla orga-
nizacji społecznej, przypadł lokalnej TV, bo jak 
mówiła wiceprezydent, innych chętnych nie było.  
W zamian TVT ma informować mieszkańców  
o nadzwyczajnych wydarzeniach. Radny PO Piotr 
Kuczera miał wątpliwości czy miasto zrobiło 
wszystko, by wynegocjować wyższe ceny najmu, 

przynajmniej w atrakcyjniejszych niż oficyna  
i piwnice lokalach. Miał też zastrzeżenia do akcji 
promocyjnej.  

Do tematu wrócimy po przedstawieniu opinii 
w tej sprawie Komisji Rewizyjnej RM.

Problem kamienicy Rynek 1 wiceprezydent 
Kryszczyszyn przedstawiła w ramach tradycyjnej 
informacji prezydenta o aktualnych sprawach 
w mieście, a prezydent poruszył szereg innych 
kwestii. Poinformował m.in. o wizycie europar-
lamentarzystów, spotkaniu zespołu ds. polityki 
energetycznej, cyklu zebrań sprawozdawczych 
w dzielnicach i przyszłości rynkowego lodowiska. 
Decyzja czy pojawi się ono na Rynku w czasie ko-
lejnej zimy zostanie podjęta po oględzinach płyty 
po demontażu konstrukcji. Prezydent przedstawił 
też wysokość pozyskanych do budżetu środków 
z tzw. renty planistycznej – za rok 2008 kwota ta 
wyniosła nieco ponad 170 tys. zł.                     

Służby do raportu!
Od wielu lat właśnie na sesji marcowej 

radni zapoznają się ze sprawozdaniami  
z działalności policji, straży i służb inspekcyj-
nych miasta. Szczegółowe raporty za 2008 rok  
radni otrzymali już wcześniej, na posiedzeniu 
Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa RM,  
a na sesji szefowie służb dokonali syntezy działań.  
O sytuacji na rynku pracy poinformowała dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Bierza, 
zwracając uwagę, że stopa bezrobocia, która na 
koniec ub. roku wynosiła w Rybniku 4,7%, była 
jedną z najniższych w województwie. Ze względu 
na kryzys ekonomiczny wynik ten będzie w tym 
roku nie do utrzymania, choć wzrost dramatycz-
ny nie jest zakładany. Wg stanu na 31 grudnia 
2008 r. z obszaru Rybnika w PUP zarejestro-
wanych było 2.640 osób, w tym 290 z prawem 
do zasiłku. W ub. roku zwiększyła się liczba 
osób powracających z zagranicy – po powrocie 
zarejestrowało się 180 osób, głównie z Wielkiej 
Brytanii (rok wcześniej – 40 osób). Mniejsza 
też była liczba wyjeżdżających. Szefowa PUP za 
sukces uznała wysokość środków (prawie 11 mln 
zł) pozyskanych na aktywne formy przeciwdzia-
łaniu bezrobociu, a także stworzenie „Platformy 
poradnictwa zawodowego”. Zmniejszyła się 
liczba bezrobotnych do 25 roku życia i osób po 
50. Nadal wielki odsetek zarejestrowanych (ok. 
60%) to osoby o bardzo niskich kwalifikacjach 
i równie małych potrzebach, co skutecznie 
zmniejsza ich chęć podjęcia pracy.

Sprawozdanie z działalności Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
przedstawiła zastępczyni inspektora powiato-
wego Lidia Lazar. Wynika z niego, że popra-
wie uległa zgłaszalność chorób zakaźnych, co 
umożliwia szybkie podjęcie działań przeciwepi-
demicznych. Odnotowano zmniejszenie zacho-
rowalności m.in. na zatrucia pokarmowe (w tym 
salmonellozy) czy zapalenia opon mózgowych, 
zwiększyła się natomiast na wietrzną ospę czy 
świerzb. Większość przychodni oraz będące pod 
nadzorem szpitale realizują pozytywnie zaopi-
niowane programy dostosowawcze do przepisów 
unijnych. Ogólnie stan sanitarno–porządkowy 
nadzorowanych obiektów prowadzących działal-
ność związana z żywieniem i sprzedażą środków 
żywności ulega poprawie, choć występują jego 
naruszenia. L. Lazar zwróciła uwagę na wzrost 
np. wszawicy, co związane jest z obniżeniem 
standardów higieny osobistej, badania nad 
pojawiającą się w ciepłej wodzie bakterią le-
gionellą w szpitalach i hotelach, wycofywanie  
z obrotu kosmetyków i środków spożywczych,  
a także szeroko prowadzoną promocję zdrowe-
go trybu życia w szeregu akcjach, poruszających 
m.in. problem otyłości czy anoreksji. Złożyła też 
podziękowania za wsparcie przez miasto akcji 
szczepienia  przeciw meningokokom, która ob-
jęła ok. 1000 dzieci roczników 2003 i 2004.

Powiatowy rzecznik konsumentów Sonia 
Karwot przypomniała, że minął drugi rok re-
alizacji umowy dotyczącej wspólnej działalności 
rzecznika dla Rybnika oraz powiatu ziemskiego. 
W ub. roku o ok. 15% spadła liczba osób szuka-
jących porad konsumenckich, a najwięcej udzie-
lono ich w zakresie usług telekomunikacyjnych, 
remontowo – budowlanych, bankowych, ubez-
pieczeniowych i motoryzacyjnych oraz dostawy 
prądu, gazu, ciepła i wody. Najwięcej wystąpień 
do przedsiębiorców w sprawie ochrony intere-
sów konsumentów odnotowano, podobnie jak  
w poradach, w branżach: budowlanej, a na-
stępnie telekomunikacji (telefonia stacjonarna 
i komórkowa, TV kablowa) oraz pojedyncze 
interwencje jeśli idzie o usługi turystyczne i ho-
telarskie, motoryzacyjne (serwisy), pralnicze czy 
bankowe. Wśród wyrobów najczęściej reklamo-
wane były buty, elementy wyposażenie wnętrz  
i telefony komórkowe. Skuteczność załatwiania 
spraw oceniona została na ok. 50%.

Zdecydowanie optymistyczny wydźwięk 
miało wystąpienie komendanta miejskiego 
policji Krzysztofa Sowuli. Na obszarze Ko-
mendy Miejskiej Policji w Rybniku odnotowano 
średnio 245,6 zdarzeń przestępczych na 10 tys. 
mieszkańców, podczas gdy średnia wojewódzka 
wynosi 292. O 8,5%  spadła ilość postępowań  
w sprawach szczególnie uciążliwych dla lokalnej 
społeczności jak kradzież mienia, samochodu, 
kradzież z włamaniem, bójki, pobicia i prze-
stępstwa rozbójnicze, przy wyższej niż założono 
wykrywalności tych przestępstw (25,7%). Choć 
można pewnie dyskutować, czy są to wskaźniki 
satysfakcjonujące. O ponad 3% spadła liczba 

Czy dzięki zwolnieniom podatkowym centrum miasta odzyska blask – zobaczymy. 
To, że rynkowa kamienica, która już blask odzyskała, stała się przedmiotem 
kontrowersji, a nawet zasłużyła na uwagę Komisji Rewizyjnej – jest faktem.  
Ale na marcowej sesji radni dyskutowali nie tylko o nieruchomościach, ale 
również o działaniach służb mundurowych i inspekcyjnych, a nawet o będących  
„pod wpływem”…  
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wszczęć postępowań w kategorii przestępstw 
kryminalnych, co może mieć związek ze zdecy-
dowanym zwiększeniem liczby patroli, również 
dzięki środkom finansowym przekazanym przez 
miasto. Komendant podkreślił wyraźny wzrost 
liczby spotkań policji z dziećmi i młodzieżą oraz 
z mieszkańcami i lokalnym samorządem, a dzięki 
temu partnerskie podejście do budowy lokalnego 
systemu bezpieczeństwa. Niestety, tragiczna była 
końcówka roku jeśli chodzi o wypadki drogowe, 
nie udało się też polepszyć statystyk jeśli chodzi 
o pijanych kierowców – tych było więcej niż  
w 2007 r. Dużo do zrobienia jest również  
w kwestii przestępczości nieletnich, choć nie od-
notowano, kojarzonych głównie z młodocianymi, 
przypadków zbiorowego naruszenia porządku 
publicznego przy okazji zabezpieczania przez 
policję imprez masowych. Jak kryzys i sygnali-
zowane braki paliwowe wpłyną na tegoroczne 
statystyki, przekonamy się za rok...

Sprawozdanie z działalności Państwowej 
Straży Pożarnej przedstawił komendant 
miejski Erwin Jaworudzki. Na szczęście nasze 
miasto ominęły w ub. roku pożary duże i bardzo 
duże, jednak wciąż utrzymuje się powolny wzrost 
zagrożeń związanych z pożarami. W sumie na 
terenie miasta odnotowano ogółem 412 poża-
rów (396 małych i 16 średnich). Źródłem połowy 
pożarów są podpalane trawy, zanotowano też 
wzrost pożarów w domach jednorodzinnych, 
gdzie najczęstszym ich powodem jest zwarcie 
instalacji elektrycznej, a także nieostrożność 
mieszkańców w obchodzeniu się z ogniem  
i domowymi urządzeniami. W sumie w poża-
rach w ub. roku zginęły trzy osoby, rannych 
było 17. Straż pożarna interweniowała również  
w przypadkach tzw. zdarzeń miejscowych 
(ekologicznych – w ub. roku na terenie miasta 
64, w komunikacji drogowej – 90, na obszarach 
wodnych – 7, w przypadku przyboru wody  
– 6 oraz innych, związanych np. z aurą: silne 
wiatry – 67). Prawie 45% wszystkich zdarzeń 
stanowiły interwencje – raczej prewencyjne niż 
ratownicze –  związane z nietypowym zachowa-
niem się zwierząt i zagrożeniami stwarzanymi 
przez owady. We wszystkich zdarzeniach miej-
scowych utraciły życie 3 osoby, ranne zostało 43.  
W ramach prewencji przeciwpożarowej strażacy 
przeprowadzili kontrolę prawie 500 obiektów 
użyteczności publicznej i domów wielorodzin-
nych, wykrywając ponad 650 usterek, w tym 
zagrażające życiu. Wciąż rośnie liczba zatruć 
tlenkiem węgla, których powodem jest najczę-
ściej brak konserwacji i napraw przewodów 
kominowych, niewłaściwe podłączenie urzą-
dzeń grzewczych, głównie jednak nadmierne 
uszczelnienie pomieszczeń. W celu ograniczenia 
tego zjawiska Komenda Miejska PSP wdrożyła 
specjalny program, włączając w jego realizację 
zarządców budynków wielorodzinnych, korpo-
rację kominiarzy, inspektorat nadzoru budow-
lanego oraz młodzież, która przygotowuje spe-
cjalną prezentację multimedialną. W związku 
z zadaniami PSP dodać trzeba, że wspierają ją 

jednostki ochotnicze; do Krajowego Systemu 
Ratowniczo–Gaśniczego należą jednostki OSP 
w Kamieniu, Boguszowicach, Golejowie, Kło-
kocinie i Popielowie.

Realizację ubiegłorocznych zadań Straży 
Miejskiej zreferował komendant Janusz Bi-
smor. Do docelowych 50 etatów w tej jednostce 
brakuje jeszcze 6 – dużą konkurencję dla SM 
stanowią inne służby mundurowe, w tym policja. 
Odnotowano więcej niż w ub. roku zgłoszeń  
z prośbą o interwencję – w sumie ponad 6,5 tys.  
Do pracy w terenie skierowano łącznie 182 
patrole piesze, 1345 zmotoryzowanych oraz 89 
wspólnych z policją. Podczas wykonywania za-
dań służbowych ujawniono 13.403 wykroczenia 
– pouczenie zastosowano wobec 6.226 osób,  
w 5.877 przypadkach – mandaty na łączną kwotę 
ponad 866 tys. zł. Najwięcej zgłoszeń z prośbą 
o interwencję odnotowywano w weekendy,  
a w ilości przodowało Śródmieście. Nieodzownym 
narzędziem pracy SM jest monitoring wizyjny. 
Dzięki niemu ujawnionych zostało 1230 czynów 
zabronionych, w tym 33 przestępstwa. Swoje za-
dania spełnia również fotoradar, szczególnie na 
drogach wylotowych z miasta, głównie w kierunku 
Żor i Gliwic, wykonując ponad 4.300 zdjęć kie-
rowcom pojazdów przekraczających dozwoloną 
prędkość. Strażnicy wystawili 7.857 zawiadomień  
o niestosowaniu się do znaków drogowych, 
głównie zakazu parkowania, a 244 pojazdy unie-
ruchomili poprzez blokadę kół. SM ma również 
swój udział w realizacji programu profilaktyki 
antyalkoholowej, programu „Bezpieczny week-
end” (głównie poprzez kontrole i interwencje  
w przypadkach chuligańskich wybryków zakłóca-
nia spokoju i ciszy nocnej oraz niszczenia mienia 
i dewastacji), działaniach związanych z brakiem 
właściwego nadzoru nad zwierzętami oraz czy-
stością i porządkiem na ulicach. 

Ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego miasta zaprezentował naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności Janusz Abrahamowicz. Opracowany 
system zabezpieczeń jest efektem m. in. do-
świadczeń z 1997 roku, roku wielkiej powodzi. 
I choć zagrożenie powodziowe ma charakter lo-
sowy, wypracowane zasady pozwalają ograniczyć 
jego skutki. Sieć hydrograficzną miasta stanowią 
dwie rzeki: Ruda i Nacyna, kilka potoków i cie-
ków wodnych oraz dwa sztuczne zbiorniki wod-
ne: elektrowni „Rybnik” oraz na Paruszowcu 
na rzece Rudzie. Zarówno rzeki, jak i zbiorniki 
są monitorowane, a administratorzy prowadzą 
niezbędne inwestycje i remonty. Istnieje też 
odpowiedni system ostrzegania i alarmowania, 
utrzymywane są magazyny przeciwpowodziowe 
z niezbędnym sprzętem itp.

Swoje sprawozdania na piśmie przedstawili 
prokurator rejonowy Jacek Sławik (następca 
Bernadetty Breisy), powiatowy lekarz weterynarii 
Ryszard Wilk i powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego Piotr Mikołajec. Prokuratura 
Rejonowa potwierdziła tendencje spadkowe  
w przestępstwach przeciwko mieniu (kradzieże, 

kradzieże z włamaniem), rozbojach, kradzieży 
rozbójniczej, wymuszeniach, bójkach i pobiciach, 
handlu narkotykami, korupcji. Wzrost odnotowa-
no natomiast w takich kategoriach przestępstw 
jak uszkodzenie ciała, gwałt, przestępstwa go-
spodarcze i skarbowe, a także drogowe – w tym 
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  
(o 34,1% ). W sumie do prokuratury wpłynęło 
5385 spraw (o 1392 mniej niż w 2007 r.) co 
przełożyło się na 23 sprawy miesięcznie na 1 
prokuratora. Prokuratorzy skierowali do sądów 
2125 aktów oskarżenia, obejmujących 2566 osób. 
Na 31 grudnia ub. roku zarejestrowane były 3 
sprawy trwające ponad 1 rok.

Większych problemów w ub. roku nie odnoto-
wał Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Pro-
wadzony monitoring i badania kontrolne chorób 
zakaźnych u zwierząt nie wykazały zachorowań, 
poza ujawnieniem wirusa choroby Aujeszky’ego  
u jednego stada świń i salmonelli w trzech stadach 
drobiu. Profilaktycznemu szczepieniu na wście-
kliznę poddano 8856 psów i 99 kotów.

W ub. roku na terenie miasta nie odnotowano 
żadnej katastrofy budowlanej, za to Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego prze-
prowadził ponad 700 kontroli (w tym obiektów 
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, placów 
zabaw i istniejących na nich urządzeń, obiektów 
wielkopowierzchniowych i oświatowych), wydał 
305 decyzji i 135 postanowień. Można szacować, 
że łącznie w ub. roku w mieście rozpoczęto 
ponad 2200 mniejszych i większych inwestycji. 
Powiatowy inspektor po raz kolejny zwraca 
uwagę na niedoszacowanie dotacji celowej dla 
PINB, w związku z czym niewystarczająca jest 
liczba zatrudnionych w tej jednostce inspekto-
rów. W gminie, w której do użytkowania oddaje 
się rocznie ok. 800 obiektów, w której znajduje 
się kilkadziesiąt tysięcy obiektów budowlanych 
podlegających specjalnym rygorom i kilkaset 
obiektów pod stałym nadzorem, zadania me-
rytoryczne wykonuje zaledwie 4 inspektorów.  
W tej sytuacji powiatowy inspektor nadzoru zaape-
lował do władz miasta o wsparcie finansowe.

Zmiany w budżecie
Można się było spodziewać, że globalna 

sytuacja gospodarcza będzie miała po-
średnio wpływ również na finanse gmin,  
a lokalny budżet nie będzie opoką, a raczej 
planem finansowym, który trzeba będzie 
odpowiednio do okoliczności weryfikować. 
I ta sesja przyniosła zmiany w budżecie, które 
przedstawił skarbnik Bogusław Paszenda. 
W projekcie uchwały zapisano zmniejszenie 
dochodów per saldo o kwotę ponad 9,6 mln zł 
oraz zmniejszenie wydatków o prawie 13,9 mln 
zł. Zmniejszono też deficyt budżetowy o kwotę 
ponad 4 mln 200 tys. zł. Jak mówił skarbnik,  
w tym roku do strony dochodowej miasta 
trzeba podejść w szczególnie bezpieczny spo-
sób. Dlatego jedną z najważniejszych zmian 
jest zmniejszenie prognozowanych dochodów  
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o ponad 10 mln zł, w tym o 6 mln z tytułu 
wpływów z podatku dochodowego od osób 
fizycznych  i 1,7 mln od osób prawnych, a także 
2 mln 350 tys. zł z podatku od czynności cywil-
noprawnych. Można się domyślać, że to efekt 
narastającego kryzysu i już obserwowanego 
spadku wpływów do budżetu. O wcześniejszym 
sygnalizowaniu przez radnych PO możliwości 
pojawienia się takiej sytuacji przypomniał radny 
P. Kuczera, wyrażając obawy, że zmiany takie 
będą pojawiać się na każdej sesji. Przyznając, 
że w tym roku należy się spodziewać w budże-
cie wielkiego dynamizmu, prezydent A. Fudali 
wyjaśniał, że prognozowano dochody w oparciu 
o dane ministerstwa finansów. Więcej wiadomo 
będzie w połowie roku i wiele zależało będzie od 
sytuacji na rynku pracy. Wtedy też trzeba się bę-
dzie zastanowić nad możliwością sfinansowania 
realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

Wśród innych ważniejszych zmian jest zwiększe-
nie o 1,5 mln zł dotacji dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej na remonty lokali komunalnych. 
Niestety, nie uda się z tych pieniędzy wyremonto-
wać domów przy ul. Andersa w Niedobczycach,  
o co zabiega radny Henryk Ryszka (BSR), który 
wielokrotnie zwracał uwagę na złe warunki,  
w jakich mieszkają tamtejsi lokatorzy, choćby 
z powodu WC na zewnątrz. Wiceprezydent  
J. Kryszczyszyn poinformowała, że koszt napra-
wy tylko dachów i elewacji tych domów został 
wyliczony na 11 mln zł. O kwotę ponad 1,4 mln zł 
zwiększono wydatki Wydziału Informatyki UM,  
a to w związku z połączeniem w jedno zadanie dwu 
inwestycji –  budowy II etapu systemu monitoringu 
wizyjnego oraz budowy miejskiej sieci szerokopa-
smowej, a celem takiego zabiegu jest optymalne 
wykorzystanie planowanego dofinansowania ze 
środków unijnych dla obu zadań. 

Szczególne zaniepokojenie radnych wzbudziły 
plany zmniejszenia wydatków o kwotę ponad 12 
mln 300 tys. zł na budowę Obwodnicy Północnej 
na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na 
skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej. Wiąże 
się to z wydłużeniem okresu realizacji tej inwesty-
cji do 2011 r. Radny Franciszek Kurpanik (PO) 
nazwał ten fakt „rolowaniem” zaplanowanych na 
ten rok zadań na okres późniejszy, co musi budzić 
niepokój. Prezydent tłumaczył, że zadanie to, 
współfinansowane z pozakonkursowych środków 
unijnych, podlega zmienionym kryteriom insty-
tucji zarządzającej czyli marszałka województwa,  
z którym miasto nie podpisało jeszcze umowy. 
Chodzi również o danie niezbędnego czasu 
rodzinom wywłaszczonym ze swoich posesji 
na zbudowanie nowych domów. Przy okazji  
o planowaną budowę Obwodnicy Wschodniej 
pytał radny Józef Skrzypiec (BSR), jednak tu nie 
usłyszał dobrych wiadomości – dopóki nie uda się 
na realizację tego zadania pozyskać pieniędzy po-
zabudżetowych, sprawa jest nieaktualna. I jeszcze 
jedna inwestycja drogowa wzbudziła zaintereso-
wanie radnych – w związku z przyspieszeniem 
terminu przebudowy wiaduktu nad linią kolejową  

na ul. Raciborskiej, nastąpiło przesunięcie 
środków w kwocie ponad 2 mln zł z 2011 roku 
na rok bieżący i 2010. O konkretny termin roz-
poczęcia inwestycji pytał radny Henryk Cebula 
(PiS), otrzymując odpowiedź, że w zależności od 
rozstrzygnięcia przetargu, roboty mogą się zacząć 
jesienią br. lub wiosną 2010 r. Z kolei radnego 
Benedykta Kołodziejczyka (PO) najbardziej 
zainteresowała wprowadzona do budżetu kwota  
50 tys. zł, jako koszt ewentualnych usług sokolnika, 
który miałby „wyprowadzić” z Rynku gołębie czy 
zmniejszyć ich populację. Radny uważa, że pozby-
cie się gołębi, naturalnych żywicieli obrzeżków, 
może sprawić, że pasożyty te przejdą na ludzi.  
W tym przypadku miejsce opuszczone przez gołę-
bie trzeba poddać gruntownej dezynsekcji.

Dyskusję radnych wzbudziły też zmiany  
w zakresie finansowania składowiska odpadów 
komunalnych: zmniejszono wydatki w budże-
cie o kwotę prawie 490 tys. zł na zamknięcie  
i rekultywację II kwatery i ujęto tę kwotę w wy-
datkach PFOŚiGW; odnoścnie budowy III kwa-
tery zmniejszono wartość kosztorysową o około  
2,4 mln zł, wydłużono okres realizacji zadania 
do 2012 roku, a nakłady w 2009 roku zmniej-
szono o 6,4 mln zł, w tym finansowane pożyczką  
z WFOŚiGW w wysokości 1,7 mln zł. 

Prezydent Fudali uspokoił radnego Bronisła-
wa Drabinioka (PO), który obawiał się o losy 
tej inwestycji. Uchwała o zmianach w budżecie 
została przyjęta jednogłośnie.

Na deptaku...
Za sprawą kolejnej uchwały, której 

projekt przedstawił wiceprezydent Michał 
Śmigielski, miasto chce zachęcić właści-
cieli nieruchomości w historycznej części 
miasta do ich rewitalizacji. Projekt zakłada 
zwolnienie od podatku od nieruchomości bu-
dynków powstałych przed 1945 r., położonych 
na obszarze ścisłego centrum (ulice Powstańców 
i Sobieskiego, św. Jana, Kościelna i pl. Kościel-
ny, Rynkowa, Zamkowa, Rynek, Reja, Łony,  
pl. Wolności, częściowo Gliwicka), pod warun-
kiem remontu elewacji frontowej i widocznej 
połaci dachu. Remont powinien być przepro-
wadzony w ciągu roku od momentu złożenia 
wniosku, czego ostateczny termin mija wraz  
z końcem 2010 r. Zwolnienie od podatku przy-
sługiwać będzie do wysokości poniesionych 
przez podatnika kosztów rewitalizacji, jednak 
nie dłużej niż 10 lat. Celem przedsięwzięcia 
jest poprawa stanu technicznego i estetyczne-
go najbardziej reprezentacyjnej części miasta, 
obszaru objętego w większości ochroną kon-
serwatorską. Ze swej strony władze zapewniają 
zmianę nawierzchni staromiejskich ulic oraz za-
montowanie dostosowanego do stylowej całości 
oświetlenia. Ulice Sobieskiego i Powstańców Śl. 
mogą w przyszłości stać się bardzo atrakcyjnym 
deptakiem, pod warunkiem, że w zadanie to 
włączą się właściciele obiektów, wykorzystując 
je na kawiarenki czy inne lokale gastronomiczne 
z możliwością wystawienia stolika na zewnątrz. 

Radny B. Kołodziejczyk podziela pogląd,  
że o zabytki należy dbać, niekoniecznie jednak 
poprzez zwalnianie od podatków. Przedstawił 
przykład Rudy Śl., gdzie sukcesywnie wykorzy-
stuje się do tego ustawowe możliwości przezna-
czania środków finansowych na ochronę zabyt-
ków. Zauważył też, że uchwała dyskryminuje 
właścicieli podobnych obiektów poza centrum 
miasta. Prezydent odparł, że nasze miasto rów-
nież wykorzystuje fundusze na ochronę zabyt-
ków, m.in. na dotacje dla bazyliki św. Antoniego, 
drewnianych kościółków na Ligocie i w Wielo-
polu oraz kościoła ewangelicko–augsburskiego. 
Można też przypuszczać, że w niedalekiej przy-
szłości właściciele nieruchomości w centrum zo-
staną objęci znacznie wyższym niż w innych czę-
ściach miasta podatkiem katastralnym… Radny  
F.  Kurpanik wyraził obawy, czy remont związany 
ze zwolnieniem podatkowym nie będzie zbyt 
powierzchowny, jednak prezydent jest pewny, 
że remont elewacji zmotywuje właścicieli do 
głębszej modernizacji. Radny Kuczera uważa 
pomysł za dyskusyjny, dając przykład śród-
miejskiego hotelu, na którego dziedzińcu jest 
jeszcze wiele do zrobienia. O szerszą konsultację 
z właścicielami pytał radny Stanisław Stajer (IO 
„Nasz Rybnik”) uważając, że należało się dowie-
dzieć wcześniej, który z nich jest skłonny z oferty 
miasta skorzystać. Radny Michał Chmieliński 
(BSR) zaproponował koordynację tych działań  
z propozycjami banków, które byłyby zaintere-
sowane otwarciem specjalnej linii kredytowej, by 
remont mógł mieć jak najszerszy zakres. Radny 
H. Cebula wskazał na przypadek, gdyby jedna 
osoba była właścicielem kilku kamienic, co może 
mieć znaczenie przy określaniu terminu zakoń-
czenia remontu, zaś Jacek Piecha (PO) pytał  
o rozwiązania w przypadku zmiany właściciela. 
Ostatecznie uchwała przeszła 22 głosami za.

Po spożyciu za granicę… gminy
Niespodziewanie żywą dyskusję wywołał  

projekt uchwały o zawarciu porozumienia 
w sprawie powierzenia miastu Gliwice pro-
wadzenia izby wytrzeźwień dla mieszkańców 
naszego miasta, a ściślej zarezerwowania 
w istniejącej placówce odpowiedniej puli 
miejsc. Jak mówiła referująca projekt uchwa-
ły wiceprezydent Ewa Ryszka, dyskusja nad 
rozwiązaniem problemu osób będących „pod 
wpływem” i naruszających porządek publiczny, 
trwa w mieście od wielu lat. Zgodnie z przepisa-
mi, każda gmina powyżej 50 tys. mieszkańców 
może (ale nie musi) utworzyć i prowadzić izbę 
wytrzeźwień lub zlecić to zadanie innej gminie 
na zasadzie porozumienia, grunt, by problem 
był rozwiązany. Na to, że nie jest, narzekała 
policja, która delikwentów, najczęściej osoby 
bezdomne, musiała trzymać u siebie w areszcie, 
a także szpital, gdzie pokiereszowani pijani zakłó-
cali spokój innym chorym. W tej sytuacji miasto 
postanowiło zawrzeć formalne porozumienie  
z najbliższą, gliwicką placówką, gdzie dotąd za-
wożono nietrzeźwych z Rybnika mniej formalnie.  
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Radni, głównie opozycyjni, do takiego rozwiąza-
nia sprawy podeszli dość sceptycznie, szczególnie 
z powodu kosztów transportu ponoszonych przez 
policję, która dodatkowo, zamiast dbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców, będzie się zajmowała 
nietrzeźwymi. Radny St. Stajer wyraził nawet 
obawy, czy z powodu limitów paliwa policja, po 
odwiezieniu nietrzeźwego do izby, zdoła wrócić 
do Rybnika… Radni pytali też o koszty, jakie 
poniesie miasto, a powinny się one zamknąć 
kwotą ok. 50 tys. zł  w roku. Prezydent Fudali, 
który na początku lat ’90 sam jako radny głoso-
wał za likwidacją rybnickiej izby wytrzeźwień, 
przyznał, że decyzję o porozumieniu z gliwicką 
placówką podjął niechętnie, pod presją policji 
i szpitala. Mówił też, że nie jest wykluczone,  
że policja z powodu „kryzysu paliwowego”, może 
zwrócić się do miasta o wsparcie finansowe na 
zakup paliwa. „Usługa” w izbie kosztuje 250 zł, 
co zapewne nie zawsze da się od „usługobiorców” 
wyegzekwować, ale jak mówił radny Romuald 
Niewelt (BSR), ze względów humanitarnych 
miasto powinno zapewnić im fachową opiekę. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, 
jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Zmiany w programie 
„mieszkaniowym”
Projekt uchwały przedstawiony przez 

wiceprezydent J.Kryszczyszyn wprowadza 
kilka zmian w wieloletnim programie go-
spodarowania miejskim zasobem mieszka-
niowym, przyjętym w listopadzie ub. roku. 
Chodzi głównie o wprowadzenie nowych ele-
mentów umożliwiających bardziej sprawiedliwe 
naliczanie czynszu, tj. uwzględnienie czynników 
powodujących zwiększenie czynszu jak instalacja 
c.o , ciepła woda, dodatkowe urządzenia jak 
domofon, antena zbiorcza, winda itp. czy np. 
termomodernizacja oraz usługi jak monito-
ring czy sprzątanie. Wpływ tych czynników na 
cenę uwidoczniono w programie procentowo, 
a konkretne kwoty znajdą się w zarządzeniu 
prezydenta, które będzie wydawane w każdym, 
poszczególnym przypadku. Wprowadzono też 
możliwość przeznaczenia do sprzedaży miesz-
kań w budynkach po modernizacji i termomo-
dernizacji, będących w całości własnością miasta. 
Poszerzono także listę lokali przeznaczonych do 
sprzedaży o mieszkania położone we wspólno-
tach mieszkaniowych, przejęte przez miasto np. 
od PKP. Po wysłuchaniu kilku wyjaśnień, radni 
przyjęli uchwałę jednogłośnie.          

Likwidacja rok później
O jeden rok przesunięto likwidację Zespo-

łu Szkół nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej 
w Boguszowicach. O sprawie wygaszania pla-
cówek tworzących ZS nr 4 pisaliśmy w relacji 
z poprzedniej sesji. Likwidacja zespołu miała 
nastąpić z końcem sierpnia 2010 r. Jednak, 
by umożliwić uczniom ostatniego rocznika 
ukończenie nauki i przystąpienie do matury  
w dotychczasowym budynku, radni przesunęli  

o rok termin likwidacji placówki, która ostatecz-
nie ma zostać zamknięta 31 sierpnia 2011 r. Decy-
zją radnych usatysfakcjonowany był P. Kuczera,  
a za wprowadzenie tej zmiany dziękowali radni 
Waldemar Brzózka (PiS), Jan Mura (BSR)  
i St. Stajer. Z kolei wiceprezydent J. Kryszczy-
szyn poinformowała, że nauczyciele zatrudnieni 
w placówce zwrócili się do prezydenta z prośbą  
o przyznanie dodatkowych środków na dokształ-
canie w zakresie oligofrenopedagogiki. Liczą, 
że po ukończeniu kursu znajdą zatrudnienie 
w „Szkole Życia”, która po likwidacji ZS 4 
zostanie umieszczona w budynku placówki. Na 
takie dokształcanie miasto przeznaczy 10 tys. zł. 
Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Miasto wniesie aport... 
Również jednogłośnie radni zaakceptowa-

li dwie uchwały w sprawie wniesienia przez 
miasto aportu i objęcia nowo powstałych 
udziałów. Sprawa dotyczy podwyższenia ka-
pitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji, poprzez wniesienie przez 
miasto do majątku spółki aportu czyli wkładu 
niepieniężnego. Wnoszony majątek to głównie 
sieci i urządzenia wodno – kanalizacyjne. W ten 
sposób miasto obejmie 25.825 udziałów po 500 
zł każdy. Przyjęcie uchwały przed 1 kwietnia br. 
pozwoliło na uniknięcie konieczności doliczenia 
22% podatku VAT do wartości aportu, co byłoby 
niemałym obciążeniem dla budżetu miasta. 

Druga z uchwał „aportowych” miała na 
celu przystąpienie Rybnika do Górnośląskiej 
Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.  
w Katowicach. Wkładem miasta w majątek spół-
ki ma być zdegradowany teren poprzemysłowy 
w Niewiadomiu przy ul. Sportowej, o powierzch-
ni blisko 15 h. Teren ten jest byłym składo-
wiskiem odpadów kopalnianych, które przez 
pewien czas było przez gminę eksploatowane.  
W tej chwili obszar wymaga rekultywacji  
i takiego zadania podejmie się GAPP. Po wpro-
wadzeniu zmian do planu zagospodarowania 
przestrzennego, będzie to teren o charakterze 
mieszkaniowo–usługowym, z wyłączeniem 
budowy obiektów wielkopowierzchniowych. 
Docelowo ma tu powstać osiedle mieszkaniowe, 
na które spółka przygotowała już koncepcję. 

Rybnik obejmie w GAPP nowe akcje o warto-
ści wnoszonej nieruchomości, którą ostatecznie 
określi rzeczoznawca majątkowy. — Po wniesieniu 
aportu chcemy jako miasto mieć zapewnione miej-
sce w radzie nadzorczej GAPP. Wszystko po to, by 
mieć konkretny wpływ na wydatkowanie środków 
przez tę instytucję. Jestem przekonany, że taka 
współpraca pozwoli na dalszy rozwój Rybnika bez 
wykładania miejskich pieniędzy, ale w oparciu m.in. 
o majątek GAPP–u — wyjaśniał prezydent. 

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsię-
biorstw podejmuje m.in. działania służące prze-
łamywaniu bądź łagodzeniu barier w procesach 
strukturalnych i własnościowych przedsiębiorstw. 
Jednym z priorytetów agencji jest wspieranie 
wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju małych 

i średnich przedsiębiorstw. Większościowym 
udziałowcem spółki jest Skarb Państwa. Na 
terenie Rybnika GAPP zajmowała się zago-
spodarowaniem majątku po przedsiębiorstwie 
„PEBEROW” S.A. – w budynku byłej dyrekcji 
tej firmy przy ul. Jankowickiej powstał Inkubator 
Technologiczny, a w Żorach, także na terenach 
„PEBEROW”, powstała strefa przemysłowa. 
W planach jest również przystąpienie spółki do 
projektu rozbudowy lotniska w Gotartowicach.          

 
...oraz wydzierżawi, sprzeda, zakupi 

i ustanowi służebność
Po pakiecie uchwał aportowych, wiceprezy-

dent M. Śmigielski zreferował dwie uchwały 
w sprawie wydzierżawienia, nabycia, zbycia 
i zamiany nieruchomości oraz ustanowienia 
służebności gruntowej. Przyjmując jednogło-
śnie dwa dokumenty w tej sprawie, radni wyrazili 
zgodę na zawarcie umów dzierżawy nieruchomo-
ści gminnych lub ich części, na których znajdują 
się ogródki działkowe, obszary rekreacyjne oraz 
kioski „Ruchu”. Umowy zostaną podpisane 
na okres trzech lat i są kolejnymi kontraktami 
zawartymi przez miasto z dotychczasowymi 
dzierżawcami. Radni zaakceptowali także 
propozycję nabycia przez gminę kilku nierucho-
mości w Golejowie, Kamieniu, Orzepowicach 
i Gotartowicach (tereny przeznaczone głównie 
pod drogi). Poza tym miasto zakupi udziały  
w nieruchomości przy ul. Chrószcza, dzięki cze-
mu stanie się właścicielem całego budynku, który 
w drodze przetargu może zostać sprzedany.

Obwody ustalone
Rozpoczęły się przygotowania do zarządzo-

nych na 7 czerwca wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. W związku z tym radni przyjęli 
uchwały w sprawie podziału miasta na stałe 
i odrębne obwody głosowania. Rybniczanie 
będą mogli głosować w jednym z 69 obwodów 
stałych. Te jednak nie mogą liczyć więcej niż  
3 tys. mieszkańców. Tymczasem przeprowadzona 
niedawno analiza dotychczasowego podziału 
miasta pokazała, że liczba mieszkańców zamiesz-
kałych w granicach dwóch obwodów – nr 21  
w Zebrzydowicach ( SP 12) oraz nr 50 w Popielo-
wie (SP 24) wynosi powyżej 3 tys. i systematycznie 
się powiększa. Dlatego każdy z tych obwodów 
został podzielony na dwie części. Mieszkańcy będą 
głosować w tym samym lokalu wyborczym, zmieni 
się jedynie numer obwodowej komisji wyborczej,  
w której oddadzą swoje głosy. Natomiast, ze wzglę-
du na mniejszą liczbę uprawnionych do głosowa-
nia w obwodach nr 19 i 20, w filii Młodzieżowego 
Domu Kultury przy ul. Chabrowej funkcjonować 
będzie tylko jeden obwód. 

Ordynacja wyborcza do europarlamentu prze-
widuje również przygotowanie odrębnych obwo-
dów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy 
społecznej. Takie miejsca tworzone są jeśli w dniu 
wyborów w placówkach tych przebywać będzie 
co najmniej 50 wyborców. Wymóg ten spełnio-
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ny będzie zarówno w przypadku Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 
3, jak i Miejskiego Domu Pomocy Społecznej. 
Dzięki utworzeniu odrębnych obwodów, pacjenci 
tych trzech placówek również będą mogli oddać 
swój głos na europosłów. Uchwały radni przyjęli 
jednogłośnie.  

Wnioski na finał
Rozpoczynając ostatnią część posiedzenia 

Stanisław Jaszczuk (PiS) tradycyjnie już 
poinformował o pismach, jakie w ostatnim 
czasie wpłynęły do Rady Miasta. Wśród 
najważniejszych wymienił m.in. wniosek klubu 
radnych PO w sprawie projektu uchwały doty-
czącej gospodarki odpadami. Radni Platformy 
proponują scedowanie na rzecz gminy, w drodze 
referendum, obowiązków utrzymania czystości 
i porządku na posesjach prywatnych. Zdaniem 
PO, rybniczanie powinni wypowiedzieć się na 
temat pomysłu przejęcia przez miasto tego obo-
wiązku – miasto, a nie jak dotychczas właściciele 
nieruchomości, wyposażałoby posesje w urzą-
dzenia do zbierania odpadów, utrzymywałoby je 
w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym 
oraz usuwało śmieci z terenu nieruchomości.  
Za te usługi pobierana byłaby odpowiednia opłata, 
a gmina stałaby się „właścicielem” i dysponentem 
odpadów w momencie odbioru od mieszkańców. 
Już na wstępie krytycznie do pomysłu przeprowa-
dzenia referendum odniósł się St. Jaszczuk. Prze-
wodniczący zwrócił uwagę na procedury i koszty 
związane z pomysłem przeprowadzenia publicz-
nego głosowania. Dodał, że Państwowa Komisja 
Wyborcza negatywnie opiniuje przeprowadzanie 
referendum łącznie z innymi wyborami (radni PO 
proponują zorganizowanie referendum podczas 
wyborów do europarlamentu). — Powinniście 
wiedzieć nad czym pracuje wasz rząd. W tej chwili 
trwają konsultacje społeczne w sprawie pakietu 
ustaw związanych z gospodarką odpadami. Dopiero 
po spłynięciu uwag z tych konsultacji, będą formu-
łowane odpowiednie zapisy ustawowe. Robienie 
referendum, kiedy procedowana jest ustawa, która 
ma te kwestie regulować, jest co najmniej nieporo-
zumieniem — podsumował Jaszczuk. Szefujący 
klubowi radnych PO P. Kuczera przekonywał,  
że merytoryczna dyskusja z pewnością pomoże  
w rozwiązaniu „śmieciowego” problemu. Prosząc 
przewodniczącego o przekazanie projektu pre-
zydentowi i właściwej komisji do zaopiniowania, 
zaznaczył: — Jeżeli mamy okazję tworzyć prawo 
miejscowe, które może pomóc naszym mieszkań-
com, jeżeli możemy zrobić to szybciej, to prosimy 
o pochylenie się nad tym projektem. Krytycznie do 
pomysłu przeprowadzenia referendum ustosun-
kował się również J. Mura, a R. Niewelt powtórzył, 
że nie ma sensu podejmować tego typu inicjatywy 
w sytuacji, gdy rząd pracuje nad odpowiednimi 
regulacjami. Z kolei M. Chmieliński mówił o idei 
ustawy mającej regulować gospodarkę odpadami: 
— Chodzi o to, by gminy mogły wspólnie wywozić 

śmieci do spalarni, bo nie ma sensu budować 
spalarni dla jednej gminy. P. Kuczera przypomniał 
także o skierowaniu przez radnych PO do Komisji 
Rewizyjnej wniosków dotyczących wyjaśnienia 
kwestii związanych z wynajmem pomieszczeń  
w kamienicy przy Rynku 1 oraz z wymianą lamp 
ulicznych. Radny pytał również, kiedy zostaną 
wprowadzone zmiany do statutów dzielnic, ma-
jące doprecyzować zapisy w sprawie nieobecności 
dzielnicowych samorządowców na posiedzeniach 
rad dzielnic. O aktualizację statutów apelował też 
H. Ryszka. 

Radnym nie umknęła także sprawa utrudnień 
związanych z przełomami zimowymi. Władysław 
Horabik (BSR) przypomniał o konieczności 
naprawy fragmentu chodnika w rejonie skrzy-
żowania ulic Konarskiego z Worcella i po raz 
kolejny powrócił do kwestii poprawy nawierzchni 
ul. Niepodległości. Do „...chóru płaczących nad 
drogami” przyłączył się również J. Skrzypiec, 
wskazując na fatalny stan ul. Rudzkiej, zaś  
H. Ryszka zaproponował, by przyjrzeć się meto-
dzie, jaką przy usuwaniu pozimowych dziur stosują 
władze czeskiej Ostrawy. Udzielając wyjaśnień 
na temat sposobów radzenia sobie z drogowym 
problemem wiceprezydent Śmigielski zauważył: 
— Leczymy chorobę, ale nie leczymy jej przyczyny. 
Mamy fatalną podbudowę oraz odwodnienie dróg 
i dopóki nie będziemy dysponować odpowiednimi 
środkami na usunięcie tych usterek, dopóty poja-
wiać się będzie sprawa pozimowych przełomów.  
Z kolei prezydent zadeklarował, że miasto spró-
buje nawiązać kontakty z czeskim partnerami: 
— Być może ich doświadczenia da się zastosować 
na rybnickim gruncie. 

B. Kołodziejczyk przekazał prośbę miesz-
kańców Kamienia o zwiększenie liczby kursów 
autobusów komunikacji miejskiej w kierunku 
szpitala w Orzepowicach. Pytał również, czy 
udało się zidentyfikować właściciela kładki  
w Boguszowicach. Okazuje się, że badający sprawę 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
wskazał na kopalnię „Jankowice”, która jednak 
nie respektuje postanowienia w tej sprawie. — My 
robimy swoje. Niemniej, ze względu na wzrost 
wartości kosztorysowej remontu kładki, musimy 
przestrzegać wydłużonych procedur, a to z kolei 
spowoduje przesunięcie  terminu  oddania jej do 
użytku — mówił prezydent, a J. Mura apelował  
o jak najszybszą naprawę przejścia. Z kolei  
St. Stajer dziękował prezydentowi – co, jak 
przyznał, nieczęsto mu się zdarza – za szybką 
reakcję w sprawie utrzymania ciągłości ruchu 
na ul. Włościańskiej podczas budowy wiaduktu 
nad autostradą A1. Natomiast J. Skrzypiec prosił  
o interwencję w sprawie sytuacji mieszkańców 
ulic Długiej i Rudzkiej w Orzepowicach, których 
domy niszczeją z powodu przedłużających się prac 
związanych z budową sieci kanalizacyjnej. 

Natomiast B. Drabiniok zasygnalizował 
problem związany z wyjazdem z centrum han-
dlowego „Plaza”. Zdaniem radnego postój 
taksówek usytuowany w rejonie ul. Raciborskiej 
zajmuje cały prawoskręt, dlatego kierowcy jadący  

w prawo zmuszeni są do naruszania przepisów  
i przejazdu po linii ciągłej. B. Drabiniok poru-
szył również sprawę odwodnienia kilku działek  
w Zebrzydowicach, Józef Piontek (BSR) prosił 
o udrożnienie rowów melioracyjnych przy ul. 
Ks. Pojdy, a Andrzej Oświecimski (BSR) za-
proponował, by wpisane do rejestru zabytków 
familoki przy ul. Słonecznej, poddać renowacji 
przy udziale środków z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. H. Cebula poprosił 
o objęcie programem poprawy bezpieczeństwa 
przejść Szkoły Podstawowej nr 21, która znajduje 
się na skrzyżowaniu trzech niebezpiecznych ulic. 
W odpowiedzi usłyszał, że program ma charakter 
pilotażowy. Jeśli się sprawdzi, zostaną nim objęte 
kolejne punkty miasta. 

W trakcie dyskusji głos zabrał również  
Fr. Kurpanik. Radny stwierdził, że zmniejszyła się 
skuteczność prezydenta w pozyskiwaniu środków 
europejskich. W ten sposób odniósł się do infor-
macji prasowych w sprawie otrzymania przez Żory 
24 mln euro na realizację odcinka regionalnej 
drogi Racibórz – Pszczyna. — Mam nadzieję, że  
z moją skutecznością nic zatrważającego się nie 
stało. W otrzymaniu przez Żory środków na budo-
wę drogi, w ramach projektu kluczowego Rybnika 
i Żor, pomogłem jako przewodniczący związku 
subregionu. Z cytowanych przez pana 24 mln euro,  
14,5 mln euro przypada dla naszego miasta,  
a 9,5 mln euro dla Żor — tłumaczył prezydent, 
który przyznał jednak, że w ostatnim czasie nie 
udało się pozyskać środków zewnętrznych na kilka 
miejskich inwestycji. Mowa o budowie sal gimna-
stycznych przy II LO i G2, czy zrealizowanym już 
przedszkolu w Paruszowcu–Piaskach. — Projekty 
zostały pozytywnie ocenione pod względem meryto-
rycznym i technicznym. Niestety, nie znalazły się na 
liście rankingowej. Nie jestem w stanie wytłumaczyć 
dlaczego te projekty nie zostały zakwalifikowane. 
Czy kierowano się tylko kryteriami merytoryczny-
mi czy były to inne kryteria? — zastanawiał się  
A. Fudali. Natomiast o skuteczność radnych,  
a w szczególności parlamentarzystów wywo-
dzących się z partii będącej dziś u władzy, pytał 
Andrzej Wojaczek (PiS): — Czas zwrócić się do 
posłów z naszego okręgu, by coś zrobili, czegoś zażą-
dali od ich przedstawicieli w rządzie. By zrealizowali 
to, co obiecali. To byłby duży sukces — zachęcał 
wiceprzewodniczący. Tak więc po raz kolejny 
radni nie oparli się pokusie wplatania w dyskusję 
aluzji politycznych, nierzadko oderwanych od 
samorządowej rzeczywistości. Uszczypliwe uwagi, 
wytykanie przeciwnikom politycznym ich potknięć 
czy niezrealizowanych obietnic stało się już „chle-
bem powszednim” posiedzeń rybnickiej Rady 
Miasta, zatem prawdopodobnie nie unikniemy ich 
również w trakcie kolejnych sesji. W tej sprawie 
cudu raczej trudno się spodziewać...    

(r), (D)

Kolejna, absolutoryjna sesja RM 
odbędzie się

22 kwietnia o godz. 16.00 
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Zebrania sprawozdawcze w dzielnicach

Między potrzebami, 
a możliwościami

Głównym celem spotkań mieszkańców z dzielnicowymi samo-
rządowcami jest przedstawienie przez tych ostatnich sprawoz-
dania ze swojej działalności w ub. roku i rozliczenie niewielkiego 
budżetu przyznawanego radom dzielnic. Tradycyjnie jednak dys-
kusja dotyczy również konkretnych problemów poszczególnych 
mieszkańców, wybiega też poza lokalne opłotki.

Na spotkaniach nie mogło zabraknąć tematu kryzysu, który już 
miasta dotyka, a odbije się niewątpliwie również na dzielnicach. 
W ich trakcie mieszkańcy dowiadują się o decyzji prezydenta  

o wprowadzeniu oszczędności budżetowych na poziomie 10% 
wydatków w miejskich jednostkach. Obejmą one również re-
monty i inwestycje, za wyjątkiem tych, które realizowane będą 
przy udziale środków zewnętrznych. Wydaje się, że świadomość 
trudnej, kryzysowej sytuacji jest „w narodzie” spora, bo atmosfe-
ra na spotkaniach (w każdym razie tych, gdzie byliśmy) była dość 
spokojna. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy rozumieją sytuację,  
w której każda decyzja jest kompromisem między ich potrzebami, 
a możliwościami finansowymi miasta.

Zamysłów
Do SP nr 6 przybyło niezbyt wiele, bo 

ok. 30 osób, głównie tych, którzy liczyli na 
wyjaśnienia w konkretnych, ważnych dla 
siebie sprawach. 

Nim obecni na zebraniu wiceprezydent 
Michał Śmigielski i przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Jaszczuk odpowiedzieli na 
pytania, sprawozdanie z działań RD przedsta-
wił przewodniczący zarządu Ireneusz Jajko. 
Przypomniał zorganizowane przez RD im-
prezy kulturalno–rozrywkowe, których celem 
była głównie integracja lokalnej społeczności: 
biesiadę rodzinną i festyn, dzień dziecka i spo-
tkanie ze św. Mikołajem, spotkanie seniorów, 
udział w regatach żeglarskich, turniej skata 
czy wycieczkę na Ukrainę. Do najważniejszych 
zadań, jakie udało się w dzielnicy wykonać  
w ub. roku zaliczył m.in. utwardzenie systemem 
gospodarczym bocznej ul. Barwnej, uzupełnie-
nie oświetlenia na ulicach Liściastej i Dolnej, 
obniżenie krawężników na ul. Niedobczyckiej 
przed posesją nr 58, wywóz wielkogabaryto-
wych odpadów, uzupełnienie oznakowania 
dróg w dzielnicy. To drobne prace, których re-
alizację zainicjowali dzielnicowi samorządowcy. 
Oczekiwania mieszkańców są oczywiście więk-
sze, a uczestnicy spotkania wyartykułowali je  
w pytaniach. Obok mieszkańców, odpowiedzi 
oczekiwali też obecni radni opozycji Franciszek 
Kurpanik oraz Bronisław Drabiniok i Piotr 
Kuczera. Przedstawiający „politykę oszczęd-
nościową” miasta M. Śmigielski zapewnił,  
że zachowana zostanie ciągłość inwestycyj-
na, ale trudno w kryzysowej sytuacji myśleć  
o rozpoczynaniu nowych robót. Choć będzie to 
możliwe w przypadku ich współfinansowania ze 
środków zewnętrznych. Jednym z ważniejszych 
problemów dzielnicy to przecinająca ją ruchli-
wa ul. Wodzisławska, czyli odcinek Drogi Kra-
jowej nr 78. Mieszkańcy skarżą się na wielkie 
natężenie ruchu i hałas oraz zły stan techniczny 
tej drogi. Wiceprezydent przypomniał plany jej 
modernizacji, co jednak będzie możliwe tylko w 
przypadku pozyskania środków zewnętrznych, 
na co miasto cały czas liczy. Zamysłowianie 
są również zainteresowani stanem przygo-
towań do budowy drogi Racibórz–Pszczyna 
na odcinku Rybnik–Żory, która odciążyłaby 

ul. Wodzisławską. Póki 
co, miasto wystąpiło do 
marszałka wojewódz-
twa o sfinansowanie do-
kumentacji technicznej 

(koszt – 4 mln zł), otrzymując na razie... 200 
tys. zł. Rybnik wychodzi z założenia, że gminy 
nie są w stanie wziąć na siebie finansowania 
budowy drogi regionalnej (koszt ok. 400 mln zł) 
i inwestycja ta powinna znaleźć się w planach 
budżetowych państwa. Ale mówiono też o po-
trzebie drobniejszych remontów dróg, choćby 
mocno zdewastowanej Ujejskiego. Mieszkańcy 
wyszli również z propozycją, by usystematy-
zować wywóz wielkogabarytowych odpadów, 
powtarzała się też kwestia bezpieczeństwa 
przejścia przez tory. Jednak w tym przypadku 
przeszkodą mogą się okazać plany moderniza-
cji linii kolejowej przez PKP i brak możliwości 
budowy na kolejowym terenie kładki lub tune-
lu. Poruszono również temat spalania śmieci  
w przydomowych kotłowniach – przepisy mó-
wią, że Straż Miejska może w takich sytuacjach 
interweniować, jednak delikwenta trzeba 
nakryć „na gorącym uczynku”… Nie zabrakło 
tematu biblioteki, którą ku ubolewaniu wielu 
mieszkańców dzielnicy przeniesiono z piwnicz-
nych pomieszczeń przedszkola do Szkoły Pod-
stawowej nr 34 (już w sąsiedniej dzielnicy Smol-
na). Większość zebranych rozumie konieczność 
remontu przedszkola, w tym zagrzybionych 
piwnic, jednak po modernizacji widzieliby swój 
księgozbiór z powrotem u siebie. Słyszalne były 
również głosy o „pustyni kulturalnej”, jaką jest 
dzielnica, jednak, jak tłumaczył wiceprezydent, 
Zamysłów jest dzielnicą przylegającą do Śród-
mieścia i mieszkańcy nie powinni mieć proble-
mów z dostępem do dóbr kultury, jeśli tylko 
mają takie potrzeby. Podobnie jak i w innych 
dzielnicach, mieszkańcy Zamysłowa krytycznie 
ocenili podwyżki cen wody, a konieczność 
taką wyjaśniał wiceprezydent M. Śmigielski. 
Odpowiedział on również na pytania dlacze-
go nie są remontowane dwa wielkie parkingi  
w centrum (tereny czekają na inwestora),  
ale poinformował też o planach budowy par-
kingów wielopoziomowych. Najwięcej jednak 
czasu M. Śmigielski poświęcił na tłumaczenie 
problemu podziału geodezyjnego działek, 
wytyczania dróg i ogólnie kwestii związanych 
z planem przestrzennego zagospodarowania. 
Trudności są często związane ze zmianami 
ustawowymi i skomplikowaną procedurą, nie-
zależną od poczynań władz gminy.

Paruszowiec–Piaski
Nietypowo, bo od obejrzenia filmu pre-

zentującego dzielnicę oraz zakończoną 
tu niedawno budowę przedszkola i świe-
tlicy środowiskowej rozpoczęli spotkanie 
sprawozdawcze mieszkańcy Paruszow-
ca–Piasków. Zebranie, na które do nowej 
siedziby Zespołu Ognisk Wychowawczych 
przybyło ponad 100 osób, poprowadził 
przewodniczący rady dzielnicy Andrzej 
Oświecimski. 

Równie niekonwencjonalnie swoje wystąpie-
nie rozpoczął obecny na spotkaniu prezydent 
Adam Fudali, który podzielił się z zebranymi 
wspomnieniami, jakie wiąże z tą częścią miasta. 
— Jako chłopiec często tu przebywałem, bo na 
terenie Paruszowca pracowała moja mama. To 
tutaj zarobiłem pierwsze pieniądze, a w tutejszym 
stawie o mało nie utonąłem. Pamiętam też czasy, 
gdy w hucie pracowali Cyganie. 

Wcześniej jednak mieszkańcy wysłuchali 
sprawozdania przewodniczącej zarządu Heleny 
Szuleki, która podsumowała działalność Rady 
Dzielnicy w minionym roku. W 2008 r. RD 
dysponowała kwotą 10 tys. zł, którą w głównej 
mierze wykorzystała na organizację imprez 
integrujących mieszkańców dzielnicy. Opłat-
kowe spotkania seniorów, festyny, imprezy 
mikołajkowe dla dzieci z rodzin potrzebują-
cych wsparcia, wycieczki i konkursy to pro-
pozycje rady, które tradycyjnie już spotykają 
się z dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Paruszowca–Piasków. — Biorąc pod uwagę 
ilość środków, jakie miasto w ubiegłym roku 
przeznaczyło na inwestycje, nasza dzielnica 
uplasowała się na wysokiej, bo czwartej pozycji 
— mówiła H. Szuleka. W ten sposób prze-
wodnicząca nawiązała do przeprowadzonych 
tu największych projektów – zakończonej  
w grudniu ub. roku budowy przedszkola i świe-
tlicy środowiskowej, modernizacji familoków 
przy ul. Ogrodowskiego, budowy kanalizacji 
sanitarnej oraz deszczowej na osiedlu przy ul. 
Stawowej i Ptasiej, czy remontu parkietu w sali 
gimnastycznej SP nr 3. Spośród innych prac  
H. Szuleka wymieniła remont drogi dojazdowej 
do firmy „Tenneco”, modernizację nawierzch-
ni ul. Starej i Sosnowej, wykonanie parkingu  
w sąsiedztwie przychodni oraz odnowienie kilku 
bloków przy ul. Przemysłowej. Natomiast wśród 
przedsięwzięć zaplanowanych na ten rok, prze-
wodnicząca wskazała m.in. na budowę kanali-
zacji deszczowej wzdłuż ul. Sadowej, wymianę 
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sieci energetycznej  na 
ulicach Ptasiej i Sta-
wowej oraz zagospo-
darowanie terenów 
na kilku tutejszych 
osiedlach (m.in. w re-
jonie wyremontowa-
nych familoków przy 
ul. Ogrodowskiego). 
W planach jest rów-
nież przeprowadzenie 
kapitalnego remontu 
dwóch bloków przy ul. 
Wolnej oraz odnowie-
nie kilku budynków 
mieszkalnych przy ul. 
Przemysłowej. Wystąpieniu H. Szuleki przy-
słuchiwali się nie tylko mieszkańcy dzielnicy, 
ale również wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk, wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn oraz prezydent. Goście otrzymali 
od członków RD specjalne podziękowania za 
ich zaangażowanie w sprawę budowy  paruszo-
wieckiego przedszkola. 

Wśród najważniejszych problemów, jakie 
w trakcie dyskusji przywoływali mieszkańcy 
Paruszowca–Piasków pojawiły się sprawy zwią-
zane z pracami nad planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz klasyfikacją gruntów. Ta 
ostatnia kwestia wzbudziła sporo emocji, bo, 
jak twierdzili niektórzy z obecnych, zdarza 
się, że aktualizacja podziału gruntów jest 
dla ich posiadaczy niekorzystna. Prezydent 
wyjaśniał, że tego typu prace prowadzone są 
na mocy ustawy w całej Polsce: — Ustawa na-
kazuje władzom lokalnym dokonania z urzędu 
zmian w klasyfikacji. Jeśli uważacie państwo,  
że w jakimś konkretnym przypadku wyliczenia 
firmy geodezyjnej są niezgodne z rzeczywistością, 
zachęcam do złożenia odwołania do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego. Zebrani 
narzekali również na zbyt wysokie podatki oraz 
wciąż rosnące ceny wody i kanalizacji. Z kolei 
mieszkańcy ul. Stawowej prosili o interwencję 
w sprawie wzmożonego ruchu w sąsiedztwie ich 
posesji. Przejeżdżający tą drogą kierowcy nie 
stosują się do przepisów, co stwarza zagrożenie 
dla najmłodszych, utrudnia wyjazd z domów i 
niszczy elewacje. Swój problem przedstawili 
również lokatorzy jednego z bloków przy ul. 
Przemysłowej, którzy nie zgadzają się z decyzją 
ZGM w sprawie obciążenia ich dodatkowymi 
kosztami za zużycie wody. Wyjaśnień udzieliła 
wiceprezydent J. Kryszczyszyn, która przeko-
nywała, że ekspertyza wykonana przez PWiK 
wykazała, że woda została wykorzystana przez 
mieszkańców, więc to oni będą musieli do-
płacić brakujące kwoty. W trakcie spotkania 
pytano również o możliwość wykupu mieszkań 
w jednym z budynków przy ul. Wolnej oraz  
o plany ratowania ośrodka TKKF. Jak mówił 
A. Oświecimski, są szanse na to, by w jednym 
z tamtejszych pomieszczeń powstała siłownia. 

— Decyzje inwestycyjne, jakie podejmujemy 
w mieście są kompromisem pomiędzy tym, co 
chcemy, a tym, co możemy zrobić — podsumo-
wał St. Jaszczuk.   

Śródmieście
Serce dzielnicy i całego miasta, czyli 

rybnicki Rynek jest oczkiem w głowie wielu 
mieszkańców. W trakcie tego spotkania 
najwięcej miejsca poświęcono sprawie 
wjazdu i parkowania na płycie Rynku  
i ulicach przyległych, choć tematów war-
tych uwagi było znacznie więcej. Wystarczy 
dodać, że zebranie trwało ponad 2,5 godzi-
ny, a mogło dłużej…

Podsumowując działalność Rady Dzielnicy 
w 2008 roku, przewodniczący zarządu Józef 
Gawliczek mówił o tym, co udało się wykonać 
– kapitalny remont nawierzchni i chodników 
oraz oświetlenia ul. Mickiewicza, jak również 
o tym, czego zrobić się nie udało – wydzielenie 
zatoczki autobusowej przy ul. Kościuszki obok 
sklepu „Żabka” czy wybudowanie parkingu 
naprzeciw Technikum Górniczego. W zamian 
jednak powstał parking przy ul. Powstańców 
pomiędzy bazyliką, a szkołą muzyczną. J. Gaw-
liczek wspomniał również o podejmowanych 
przez RD inicjatywach sportowo–kultural-
no–społecznych i planach na przyszłość: — Jest 
wiele spraw, z którymi nie potrafimy się uporać 
– parkowanie samo-
chodów przy drogach, 
naprawa chodnika 
przy budynku PZU 
od strony ul. Tęczowej 
oraz chodników przy 
ul. Rudzkiej i Pod-
miejskiej. Niedrożne 
są studzienki, brakuje 
koszy na śmieci, rzu-
cane są niedopałki  
i gumy do żucia, miesz-
kańcy skarżą się na 
korki w Śródmieściu 
i nieodśnieżane tej 
zimy chodniki — wy-
liczał przewodniczący.  

— Zastanawiamy się nad tym, jak pomóc  
w rozwiązaniu wjazdu samochodów do Rynku 
i przyległych ulic, zwłaszcza zamieszkałych 
tam osób zmotoryzowanych. Zastępca prezy-
denta Michał Śmigielski wyjaśniał, że każdy 
podmiot gospodarczy (sklep) posiada jedną 
kartę wjazdową na dostawę zaopatrzenia,  
a mieszkańcy, którzy mają miejsce parkingowe 
na swojej nieruchomości, mogą do Rynku 
wjechać i parkować, jednak ci, którzy nie 
mogą skorzystać z takiego rozwiązania, muszą 
stosować się do obowiązujących na Rynku 
przepisów. — To temat kontrowersyjny, ale to 
deptak pieszy, a poza tym trudno dawać więcej 
przywilejów mieszkańcom Rynku, niż innych 
domów, których mieszkańcy nie mają żadnej 
możliwości zaparkowania, tak jak na przykład 
na ul. Gliwickiej — tłumaczył wiceprezydent. 
— Jest dyskryminacja — grzmiała z kolei 
jedna z uczestniczek spotkania. — Telewizja 
TVT już nie parkuje 4 aut na ul. Kościelnej, ale 
6 – na Rynku. Jedni mogą stać 24 godziny na 
dobę, bo ja to notuję, a inni nie. Telewizja was 
ładuje w tzw. balona! M. Śmigielski wyjaśniał, 
że posiadacze karty ze wskazanym numerem 
rejestracyjnym mogą wjechać w strefę przez 
24h na dobę, ale w godzinach od 17.00 do 
10.00 mogą się tam zatrzymywać tylko 30 
minut, a TVT i inne telewizje są wymienione 
na znaku, jako zwolnione z respektowania 
tych przepisów. — Też sobie okleję auto TVT 
— odpowiadała rozgoryczona mieszkanka. 
— Nie rozumiem dlaczego telewizja może 
wjeżdżać, a my nie! Wiceprezydent wyjaśnił, 
że przyjrzy się sprawie, bo być może przepis 
jest nadużywany (pozwolenie TVT miało do-
tyczyć 4 aut), mówił też o dobrym wychowaniu 
kierowców, odrzucał sugestie, że wydawane 
karty mogą być fałszowane i przekonywał, że 
Straż Miejska wyciąga konsekwencje wobec 
kierowców, którzy wjeżdżają na Rynek pod 
prąd. Uczestniczka spotkania przekonywała, 
że na kartach zamiast numeru rejestracyjnego 
winno być imię i nazwisko mieszkańca, bo auto 
można pożyczyć, zmienić, wynająć zastępcze… 
A naczelnik Wydziału Komunikacji UM Jerzy 
Wróbel oceniał, że sugestie mieszkańców  

Mieszkańcy Śródmieścia spotkali się tradycyjnie w siedzibie Powiatowej i Miejskiej  
Biblioteki Publicznej.                                                                                          Zdj.: s
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są trafne i wskazują na ponowną konieczność 
przeanalizowania sprawy i zwrócił uwagę 
również na inną kwestię: — Zgodnie z prawem  
o ruchu drogowym wydajemy też karty parkingowe 
osobom niepełnosprawnym. Upoważniają one do 
niestosowania się do znaków, które obowiązują 
na Rynku i w strefie śródmiejskiej. Tych kart wyda-
no ponad 2800 sztuk i niepełnosprawni, podobnie 
jak ich opiekunowie, są potencjalnymi osobami, 
które mogą się zjawić na Rynku. 

Problemy z parkowaniem mają też miesz-
kańcy bloków w innych częściach dzielnicy. 
— Rocznie przybywa 8 tysięcy nowych aut  
i problem z parkowaniem jest ogromny. Chcemy 
to rozwiązać, dlatego szukamy inwestora dla 
parkingów wielopoziomowych — odpowiadał 
M. Śmigielski. W czasie dyskusji mieszkańcy 
pytali, a przedstawiciele miasta rozwiewali 
wątpliwości dotyczące nienajlepszej kondycji 
sportu i boisk, złego stanu chodników i placu 
zabaw przy ul. Dworcowej oraz lokalizacji 
lodowiska. — Na podstawie przeprowadzonej 
ankiety 74% pytanych chciało, by lodowisko 
znalazło się na Rynku. Teraz również więk-
szość nie chce, aby zmieniano jego lokalizację 
— mówił wiceprezydent, a firma obsługująca 
miejskie lodowisko, porównując frekwencję  
z innymi obiektami w całej Polsce, wskazała, 
że była ona jedną z największych. — To bardzo 
dobry pomysł — mówił o lodowisku w centrum 
młody człowiek, którego razi z kolei graffiti na 
murach i oklejone najróżniejszymi plakatami 
słupy i latarnie. Mieszkańcy Śródmieścia mieli 
też kilka propozycji rozmieszczenia aktywnych, 
czyli reagujących na przechodnia pulsującymi 
światłami, przejść dla pieszych, a największą 
rywalizację stoczyli zwolennicy „Dworka”  
i ul. Kościuszki. I to właśnie o tej ostatniej, jako 
szczególnie niebezpiecznej, mówił Arkadiusz 
Szweda z rybnickiej policji. A Michał Śmigielski 
wyjaśniał, że decyzja o lokalizacji drugiego z ak-
tywnych przejść, jeszcze nie zapadła, bo niemal 
w każdej dzielnicy padają inne propozycje. 

Maroko–Nowiny
Spotkanie w liczącej niemal 25 tys. miesz-

kańców dzielnicy odbyło się w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Zebra-
nie poprowadziła przewodnicząca rady 
Jadwiga Lenort, a na pytania ponad 100 
mieszkańców odpowiadał nie tylko obecny 
na spotkaniu prezydent Adam Fudali, ale 
również jego trzej zastępcy. 

Do ZS nr 3 przybył także wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Kazimierz Salamon oraz poseł 
Grzegorz Janik. Nim jednak otwarto dyskusję, 
sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy 
przedstawił przewodniczący zarządu Lech Kuź-
niak, który szczegółowo poinformował o prze-
prowadzonych w ub. roku przedsięwzięciach. 
Na ich realizację RD otrzymała ponad 20 tys. zł.  
L. Kuźniak wymienił m.in. zorganizowane na 
terenie dzielnicy festyny, konkursy, spotkania 
z mieszkańcami, czy pomoc dla najbardziej po-

trzebujących rodzin. Wspomniał także o współ-
pracy ze stowarzyszeniem „Tu żyję, tu miesz-
kam”, klubem seniora, Młodzieżowym Domem 
Kultury oraz o odwiedzinach u wywodzących 
się z Maroka–Nowin podopiecznych Domu 
Opieki Społecznej. Wymienił też największe 
inwestycje, jakie w ostatnim roku udało się  
w dzielnicy sfinalizować. W sprawie szczegółów 
wszystkich zainteresowanych skierował do 
odwiedzenia prowadzonej przez dzielnicowych 
samorządowców strony internetowej. Pod 
adresem www.rdmn.rybnik.pl można znaleźć 
nie tylko informacje o bieżących pracach RD, 
ale również o przeprowadzonych i planowa-
nych projektach oraz wykonaniu budżetu 
za 2008 r. Wśród najważniejszych inwestycji 

znalazły się m.in. remonty przeprowadzone 
w placówkach oświatowych – modernizacja 
dachu i instalacji c.o. w V LO., łazienek  
w przedszkolach nr 11 i 42, wymiana drzwi i okien  
w szkole podstawowej nr 11, przedszkolach nr 36  
i 34, oraz remont instalacji c.o. i urządzeń na 
placu zabaw przy żłobku „Skrzat”. Z kolei  
w „Szkole Życia” dobudowano windę i pochyl-
nię dla niepełnosprawnych, w sali gimnastycz-
nej ZSE–U zainstalowano rozsuwane trybuny, 
a przy ZS nr 3 powstało nowe boisko. Ponadto, 
w ub. roku docieplono blok przy ul. Hibnera 21, 
zagospodarowano mini – amfiteatr przy MDK 
oraz przebudowano fragment ul. Kotucza.  
W planach jest m.in. budowa sieci szerokopa-
smowej oraz monitoringu wizyjnego, instalacja 
urządzeń na placach zabaw przy Przedszkolu 
nr 43 oraz przy ul. Zgrzebnioka i Dąbrówki, 
termomodernizacja ZSE–U oraz likwidacja 
azbestu i termomodernizacja ZS nr 3. 

Obecny na spotkaniu prezydent poinformo-
wał m.in. o planach przeniesienia posterunku 
policji mieszczącego się przy ul. Zebrzydowic-
kiej do sąsiedniego budynku. Zapowiadana 
przeprowadzka pozwoli na zmniejszenie 
kosztów utrzymania komisariatu. Z kolei 
swoimi spostrzeżeniami podzielili się miesz-
kańcy Maroka–Nowin. Niektórzy z obecnych 
drobiazgowo przygotowali się do dyskusji, 
bowiem zaopatrzeni w kilkustronicowe referaty 

z ogromną determinacją przywoływali dzielni-
cowe bolączki, a także sposoby ich rozwiązania. 
Mieszkańcy narzekali na niedrożne studzien-
ki, fatalny stan chodników wzdłuż ul. Kard. 
Kominka, Hibnera i Boh. Westerplatte oraz 
brak dojścia do targowiska przy ul. Zielonej 
od ul. Kard. Kominka. Sporo zarzutów doty-
czyło problemu dostaw wody dla mieszkańców 
osiedli, braku miejsc parkingowych w rejonie 
bloków przy ul. Budowlanych i Wandy czy złe-
go oświetlenia części dzielnicowych traktów. 
Oburzenie lokatorów wzbudzają mieszkańcy 
domów jednorodzinnych, którzy „pod osłoną 
nocy” zapełniają osiedlowe śmietniki nie-
czystościami z prywatnych posesji. Niektóre  
z zarzutów powinny być skierowane pod 

adresem spółdzielni 
mieszkaniowej zarzą-
dzającej sporą czę-
ścią lokali i terenów  
w dzielnicy. Nato-
miast kwestie „miesz-
kaniowe” pozostające  
w kompetencji miasta 
wyjaśniała wiceprezy-
dent Joanna Kryszczy-
szyn, która tłumaczy-
ła zebranym zasady 
wykupu lokali  ko-
munalnych oraz spo-
soby podejmowania 
decyzji przez wspól-
noty mieszkaniowe. 
Mieszkańcy postulo-

wali również o zainstalowanie spowalniaczy na 
wyremontowanej niedawno ul. Orzepowickiej 
oraz o oznakowanie ścieżki rowerowej przy  
ul. Dąbrówki. Pytano też o termin rozpoczęcia 
budowy obwodnicy północnej Budowlanych 
– Rudzka. — Otrzymaliśmy środki z Unii Eu-
ropejskiej, w połowie roku planujemy przetarg, 
więc najprawdopodobniej prace ruszą jesienią 
— wyjaśniał A. Fudali.

Orzepowice
„By w naszej dzielnicy żyło się nam lepiej” – to 

nie tylko tytułowe hasło z informatora, jaki 
rozdawano w czasie zebrania w SP nr 32, ale 
też dewiza, która z pewnością przyświecała 
wszystkim uczestnikom spotkania. 

— Miniony rok to głównie zmagania  
z kontynuacją robót przy budowie kanalizacji, 
które pociągnęły za sobą odnawianie dróg 
dzielnicowych, a planowana na 25 października 
data zakończenia prac okazała się nierealna. 
Miasto przedłużyło więc firmie „Tchas” termin 
zakończenia zadania na koniec czerwca tego 
roku — mówił przewodniczący zarządu RD 
Tadeusz Michalski. A informacje te potwierdził 
pełnomocnik prezydenta miasta ds. budowy 
kanalizacji Andrzej Bartela. Przypomniał też, 
że kontrakt z „Tchasem” wisiał na włosku, po 
zerwaniu z firmą umów na realizację kanali-
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zacji w innych dzielnicach. — Mamy słoneczną 
pogodę, więc nareszcie będzie można przystąpić do 
intensywnych prac przy odtwarzaniu dróg — mówił. 
A temat podchwycili mieszkańcy. — Pozostawiliście 
państwo tę drogę bez nadzoru i to, co wyprawia tam 
wykonawca, woła o pomstę do nieba. Do domów 
można dojechać tylko czołgiem! — mówiła Krystyna 
Trojan o skandalicznym stanie ul. Długiej, a inni 
mieszkańcy domagali się wyznaczenia alternatyw-
nego dojazdu do domów przy ul. Nad Zalewem 
i apelowali o remont ul. Energetyków oraz wyzna-
czenie przejść dla pieszych i ograniczenie prędkości 
dla TIR-ów jeżdżących właśnie tą drogą. Prezydent 
Adam Fudali wyjaśniał, że ulica zostanie w całości 
odnowiona, a przewodniczący zarządu mówił też 
o konieczności rozwiązania spraw dojazdu do po-
sesji na ul. Bratków i wód gruntowych spływających 
ul. Łączną oraz o pękających budynkach wzdłuż ul. 
Rudzkiej i Długiej, a także wskazał na konieczność 
tworzenia aktywnych przejść dla pieszych. Z kolei 
A. Bartela tłumaczył, że sprawa przyłączania się 
do kanalizacji zostanie przybliżona mieszkańcom 
po zakończeniu prac, podczas cyklu spotkań, jakie 

zostaną zorganizowane w dzielnicy. Uczestnicy 
spotkania poruszyli również temat lokalizacji placu 
zabaw i parkingu pod przedszkolem. — To już coś 
— mówił przewodniczący o wygospodarowaniu 
5 miejsc postojowych, ale zdaniem mieszkańców, 
to kropla w morzu, skoro dzieci w przedszkolu jest 
setka. Przy tej okazji T. Michalski przypomniał, 
że miasto zabiegało o możliwość wykupu dodatko-
wego terenu pod parking, ale bezskutecznie. Zwró-
cił też uwagę na brak możliwości zaparkowania pod 
kościołem, a mieszkańcy ul. Storczyków skarżyli 
się na kierowców, którzy zamiast pod szpitalem, 
parkują wzdłuż tej drogi. Szef rybnickiej Straży 
Miejskiej Janusz Bismor potwierdził: — Na ul. 
Storczyków mamy najwięcej interwencji w całym 
mieście. Mieszkańcy narzekali też, że nie udało 
się wyremontować kładki dla pieszych w rejonie 
ul. Wierzbowej (właścicielem nie jest miasto), 
a w dzielnicy brakuje świetlicy, w której mogliby 
się spotykać młodzi ludzie. Z kolei przewodnicząca 
Rady Ewa Pietrzak poinformowała o skrzynce na 
listy zlokalizowanej w pobliżu kościała, do której 
wrzucać można uwagi i pisma skierowane do RD. 
Sądząc po ilości poruszonych tematów, nie pozo-
stanie ona pusta.                               (r), (D), (S)

O zebraniach dzielnicowych prezy-
dent Adam Fudali powiedział: Zebrania 
w dzielnicach, na których jestem od wielu 
lat obecny, są bardzo potrzebne, a dla 
mnie niezwykle ważne. Poruszane na 
nich problemy wyznaczają niejednokrot-
nie kierunek dalszego rozwoju miasta. 
Z roku na rok spotkania te są coraz bar-
dziej spokojne, rzeczowe i merytoryczne 
i przynoszą naprawdę wiele satysfakcji. 
Zdarza się, że mieszkańcy przychodzą ze 
swoimi indywidualnymi, trudnymi przy-
padkami, które powinny być rozwiązywane 
raczej w Urzędzie Miasta, jednak w miarę 
możliwości i do nich się odnosimy. W tym 
roku staramy się informować mieszkań-
ców o oszczędnościach, jakie planujemy 
w związku z globalnym kryzysem, który 
odbija się na finansach miasta, a w konse-
kwencji np. ilości inwestycji w dzielnicach. 
I choć polityka globalna mieszkańców 
mniej interesuje, do moich obowiązków 
należy wyprzedzanie pewnych faktów 
i informowanie o tym. Informacji nigdy za 
wiele, im społeczeństwo jest lepiej poinfor-
mowane, tym więcej spraw rozumie. 

Czwartej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, jaka minęła 2 kwietnia, 
towarzyszyły słowa papieża – Polaka „Miłość wam wszystko wyjaśni”. Rodacy udowod-
nili, że pamiętają i kochają…

W Rybniku wierni wzięli udział w rocznicowej mszy św. w bazylice św. Antoniego w intencji 
kanonizacji Jana Pawła II. Nabożeństwo poprzedził koncert w wykonaniu orkiestry „szkoły 
Szafranków”, zaś po mszy odbył się Apel Jasnogórski. Następnie uczestnicy mszy udali się pod 
papieski pomnik, gdzie po modlitwie, o pamiętnej godzinie 21.37, zapalili znicze. 

Tego wieczora oddaliśmy się refleksji i wspomnieniom o naszym papieżu, jego osobie i nauce. 
Mimo, że czas mija, wciąż czujemy jego obecność…

(r), Zdj.: M.T.

Rachunki już mniejsze
Przeprowadzona na przełomie roku 

gruntowna modernizacja oświetle-
nia ulicznego już przynosi konkretne 
efekty. 

— Wymiana żarówek i opraw oświetle-
niowych spowodowała natychmiastową 
redukcję zużycia energii potrzebnej do 
oświetlenia rybnickich ulic — mówi wi-
ceprezydent Michał Śmigielski. Potwier-
dzają to pierwsze rachunki, jakie za okres 
od grudnia ub. roku do połowy lutego 
wpłynęły do Urzędu Miasta. W tym czasie, 
mimo trwającej jeszcze wymiany opraw, 
koszty oświetlenia miasta zmniejszyły się 
o prawie 24%. W kolejnych miesiącach, 
kiedy podsumowane zostanie zużycie prądu 
przez wszystkie nowe, energooszczędne 
lampy, rachunki spadną nawet o 35%. 

Szczegóły na temat przeprowadzonej 
przez firmę Vattenfall wymianie lamp 
ulicznych zamieściliśmy w poprzednim 
numerze „GR”.

(D) 

Miłość wam wszystko wyjaśni

Między potrzebami, 
a możliwościami

Pogotowie 
kominiarskie!
W związku z dużą ilością za-

truć tlenkiem węgla, ruszyła 
ogólnopolska infolinia, dzię-
ki której klienci błyskawicznie 
mogą uzyskać kontakt do ko-
miniarza ze swojego powiatu.
Nr infolinii:  0 801 600 600



Wspomnienie 

Heinz Ritter

W wieku 78 lat, 26 marca 
br., zmarł były Burmistrz 
Miasta Dorsten Heinz Rit-
ter, który piastował tę funk-
cję w latach 1984–1994. 
W trakcie sprawowania 
urzędu w szczególny sposób angażował się 
w rozwijanie kontaktów pomiędzy Rybnikiem 
i Dorsten. W roku 1994 podpisał umowę 
partnerską o współpracy pomiędzy naszymi 
miastami, która od tego czasu jest bardzo 
bliska. Również po zakończeniu swojej 
kadencji jako burmistrza nadal aktywnie 
wspierał nasze wspólne działania. Był On 
wspaniałym człowiekiem oraz przyjacielem 
nas wszystkich. W lutym tego roku ostatni 
raz odwiedził Rybnik. 

Jego imię i pamięć o Nim pozostaną na 
zawsze związane ze stosunkami partnerskimi 
miast Rybnika i Dorsten.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 13

Biciem dzwonów w bazylice św. 
Antoniego Rybnik pożegnał zmarłe-
go 6 marca br. ks. prałata Alojzego 
Klona, wieloletniego proboszcza tej 
świątyni, która w czasie jego posługi 
podniesiona została przez papieża 
Jana Pawła II do rangi bazyliki 
mniejszej. 

Uroczystości żałobne zainaugurowano 
w przeddzień pochówku eksportacją zwłok 
ks. prałata z mieszkania przy parafii św. 
Jadwigi, gdzie przebywał od czasu przejścia 
na emeryturę, do kościoła. Tam odbyło 
się pożegnalne nabożeństwo, a w homilii  
wspomnieniem o ks. Alojzym podzielił się 
ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz. Mszy 
św. towarzyszył śpiew chóru „Bel Canto” 
z I LO.

Nabożeństwo żałobne w bazylice św. 
Antoniego zgromadziło liczne grono 
kapłanów z wielu diecezji oraz parafian, 
krewnych, przyjaciół i znajomych – osób, 
które zetknęły się z ks. Alojzym, i który 
pozostanie w ich wdzięcznej pamięci. 
Nabożeństwu przewodniczył Metropo-
lita Katowicki, ks. arcybiskup Damian 

Zimoń, przypominając drogę Zmarłego 
z wielodzietnej, religijnej rodziny w Pszo-
wie do kapłaństwa i jego późniejsze zasługi 
duszpasterskie. — Jego życie było symbolem 
wiary, a miarą życia i duchowej mocy – za-
wierzenie Bogu — mówił ks. arcybiskup. 
Bliską i serdeczną współpracę Zmarłego 
z rybnickimi urszulankami oraz młodzieżą 
Zespołu Szkół Urszulińskich, gdzie był 
przez wiele lat katechetą, przypomniał 
list podpisany przez przełożoną Polskiej 
Prowincji Urszulanek Unii Rzymskiej 
s. Marię Jaworską: (…) ks. Klon był wraż-
liwym człowiekiem i dobrym przyjacielem… 
W imieniu rybnickiej „Solidarności” 
ks. Alojzego, kapłana tego ruchu w najtrud-
niejszym dla niego momencie, pożegnał 
Jerzy Frelich: — Byłeś naszym ojcem du-
chowym i doradcą, a parafia św. Antoniego 
naszym matecznikiem i ostoją…— mówił. 
Uroczysty charakter nabożeństwa podkre-
ślił udział w nim orkiestry szkoły muzycznej 
Szafranków oraz parafialnego chóru.

Odprowadzony przez rybniczan, 
ks. prałat Alojzy Klon spoczął na rybnickim 
cmentarzu przy ul. Rudzkiej.

Ks. prałat po raz ostatni opuszcza 
bazylikę.

Pożegnanie księdza prałata

Sylwetkę i zasługi zmarłego ks. Alojzego przy-
pomniał ks. abp Damian Zimoń.

Nabożeństwo żałobne uświetniła orkiestra 
szkoły Szafranków.

Ryba ma głos...
Żyj lokalnie, myśl globalnie…
Rybnik jest jednym z nielicznych znanych mi miast, w którym podział 

na dzielnice jest tak wyrazisty. No, może z wyjątkiem wielkich metropo-
lii, gdzie dzielnice miały nawet status gmin, co doprowadziło do wielu 
konfliktów. Podział dzielnicowy Rybnika wynika głównie z zaszłości 
historycznych, bo nasze miasto „obrastało” dzielnicami w różnym czasie, 
i  z różnych przyczyn. Władze samorządowe miasta od początku trakto-
wały dzielnice z wybranymi radami i nadanymi im statutami poważnie 
i po partnersku. Poważnie swoją działalność traktują też dzielnicowi 
samorządowcy. Celem wielu przedsięwzięć, czy to ogólnomiejskich czy 
dzielnicowych, jest integracja lokalnej społeczności i wydaje się, że ten 
cel udało się osiągnąć w dwójnasób. Rywalizacja w Turnieju Dzielnic 
w ub. roku była tak zacięta, że lała się krew (dosłownie), a rady dzielnic 
chętnie dzielą się (również z nami) osiągnięciami czy to na niwie spo-
łecznej, kulturalnej czy sportowej, podkreślając lokalność przedsięwzięć. 
W jednej z dzielnic przy oficjalnej okazji dzielnicowi samorządowcy 
używali wręcz terminu „nasza miejscowość, w naszej miejscowości”, 
a nie dzielnicy. Niektóre dzielnice, i to te z większych i o poważnym 
potencjale gospodarczym, były kiedyś samodzielnymi, miejskimi jed-
nostkami administracyjnymi. W niedalekiej przeszłości, w momentach, 
kiedy działania, nazwijmy to, „władz centralnych”, nie szły w parze 
z oczekiwaniami działaczy dzielnicowych, pojawiały się nawet dążenia 
separatystyczne. Tak więc „integracyjny” kij ma dwa końce…

Tendencje przeciwne hasłu „żyj lokalnie, myśl globalnie”, można było 
zaobserwować na, nie tylko tegorocznych, zebraniach dzielnicowych. 
Jak się wydaje, mieszkańcy dzielnic (przynajmniej niektórzy) woleliby, by 
każda dzielnica przypominała miasto w miniaturze: ryneczek, centrum 
kultury (choćby malutkie) czy kryty basen (też choćby nieduży), mimo, że 
do takich obiektów w centrum jest zupełnie niedaleko. Wiadomo, że mia-
sto rozwija się według pewnego planu: centrum z usługami handlowymi, 
administracyjnymi, oświatowymi (wyższymi) czy kulturalnymi, dzielnice 
przemysłowe i w końcu mieszkaniowe. Jak świat światem, potrzeby wyż-
szego rzędu zaspakajało się niekoniecznie w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zamieszkania, co miało również korzyści poznawcze… 

Może, poza Turniejem Dzielnic, należałoby zorganizować rywalizację 
między gminami subregionu, by zintegrować mieszkańców wokół miasta 
Rybnik?                                                                    Wiesława Różańska
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Nagrodzone marzenia
Rybnik został laureatem Oska-

ra Sportowego 2008 w I edycji 
konkursu „Gminess”, w katego-
rii Gminna Inwestycja Marzeń.

Uroczysta gala konkursu „Oskary Spor-
towe Gminess”, połączona z wręczeniem 
nagród, odbyła się w pod koniec marca w sali 
Senatu RP w Warszawie. Statuetkę dla miasta 
odebrał prezydent Rybnika Adam Fudali.

Nagrodę otrzymał projekt Koncepcja za-
gospodarowania terenu rekreacji i sportu 
w Rybniku – efektowny pomysł modernizacji 
ośrodka „Ruda” – jednego z największych 
kąpielisk w regionie oraz ośrodka MOSiR 
w dzielnicy Kamień, gdzie przed laty na 
zgrupowaniach gościła piłkarska kadra Polski 
Kazimierza Górskiego i Antoniego Piechnicz-
ka. Jury konkursowe oceniało wizję projektu, 
przydatność dla mieszkańców, atrakcyjność 
architektoniczną, założenia organizacyjne. 
Pod uwagę brano też stworzenie pomysłu, 
nawet trudnego do realizacji, który może 
mieć wpływ na zmianę wizerunku gminy.

Organizowany po raz pierwszy konkurs 
„Oskary Sportowe Gminess”, któremu patro-
nuje Senat RP, ma przede wszystkim wymiar 
społeczny. Aktywizuje środowiska „małych 
ojczyzn”, prezentuje i propaguje dokonania 
samorządowców, organizatorów, menadże-
rów, sportowców i osób fizycznych w szero-
ko pojętym sporcie, turystyce i rekreacji.

Na promocję zagospodarowania terenów 
Kamienia i Rudy Rybnik otrzymał  z UE prawie 
900 tys. zł – szczegóły na str. 3.

Krótką, bo zaledwie jednodniową wi-
zytę złożyli w Rybniku przedstawiciele 
partnerskiego miasta Bar na Ukrainie. 

Spotkanie było kontynuacją podróży sześcio-
osobowej, ukraińskiej delegacji, która wcześniej 
przebywała w Warszawie oraz partnerskim Kwi-
dzynie. W trakcie krótkiego pobytu w Rybniku 
goście z merem Aleksandrem Kozakiem na cze-
le, wzięli udział w otwarciu zawodów pływackich 
„Licealiada 2009” zorganizowanych na terenie 
ośrodka MOSiR. Odwiedzili również rybnicki 

Dom Dziecka, z którym, być może już wkrótce 
nawiązana zostanie bliższa współpraca. Z kolei 
w Urzędzie Miasta ukraińscy goście spotkali 
się z prezydentem Adamem Fudalim (na zdj.), 
któremu przedstawili plany związane z budową 
w Barze wielofunkcyjnego kompleksu sporto-
wego. — Chcemy, by był to projekt trzech miast 
– Baru, Kwidzynia i Rybnika – centrum, które 
jeszcze bardziej połączy naszych mieszkańców 
— mówił A. Kozak. Mer przyznał, że władze 
Baru poszukują chętnych do pomocy w sfinan-

sowaniu zakupu sztucznej nawierzchni, która 
pokryje boisko powstające w ramach realizowa-
nego tu ośrodka. — Taką prośbę przedstawiliśmy 
również w Kwidzynie. Chcemy kupić tego typu 
nawierzchnię w polskiej firmie. Niestety, koszty 
zakupu są bardzo wysokie i przerastają budżet 
naszego miasta — przyznał A. Kozak. Z kolei 
prezydent A. Fudali poinformował o planach 
pozyskania przez Rybnik środków finansowych 
w ramach programu polskiej pomocy zagra-
nicznej, na realizację projektu przygotowanego 
specjalnie dla mieszkańców Baru: — Jeśli uda 
nam się pozyskać te środki, zaprosimy do Rybnika 
45 mieszkańców waszego miasta, którzy wezmą 
udział w szkoleniach i praktycznych warsztatach 
z zakresu przedsiębiorczości oraz pozyskiwania 
grantów z Unii Europejskiej. Pomysł spotkał się 
ze sporym zainteresowaniem przedstawicieli 
Baru, którym bardzo zależy na zdobywaniu 
umiejętności związanych z rozwojem przedsię-
biorczości i przygotowaniem projektów współ-
finansowanych przez UE. 

Goście zapoznali się również z największymi 
inwestycjami na terenie Rybnika, zwiedzili 
kilka obiektów sportowych oraz Środowiskowy 
Dom Pomocy dla Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym przy ul. Karłowicza.                      (D)

Dni Rybnika 11–14 czerwca
Szczegółowy program imprez 

w majowej „GR” 
i na www.rybnik.pl

Dni Rybnika 11–14 czerwca

Najpierw Kwidzyn, potem Rybnik...

20 tysięcy rybników wejdzie do obiegu już 
12 czerwca. Autorem projektu lokalnego 
dukata jest Krzysztof Dublewski z rybnic-
kiego Muzeum. Moneta będzie miała 27 
milimetrów średnicy. — Na rewersie widnieć 
będzie Ratusz, herb oraz tekst określający, 
do kiedy będzie można płacić rybnikami 
w lokalnych sklepach. Z kolei na awersie, obok 
nominału, znajdzie się gałązka stylizowanego 
orzecha wodnego, która umieszczona jest także 
w herbie naszego miasta — wyjaśnia Bogdan 
Kloch, dyrektor Muzeum. 

W oficjalnym obiegu, wykonane przez 
Mennicę Polską dukaty będą funkcjonować 
do końca września tego roku. W tym czasie, 
w wybranych, specjalnie oznakowanych miej-
scach – sklepach, restauracjach, czy punktach 
usługowych – będzie można zakupić dukaty, 

a także płacić nimi za towary i usługi. Po zakoń-
czeniu akcji monety będą miały jedynie wartość 
kolekcjonerską. Już dzisiaj sporo rybników 
zamówili hobbiści i sklepy numizmatyczne. 
— Emisja tego typu monet jest doskonałą pro-
mocją dla miasta i świetną reklamą dla firm, 
które przystępują do akcji. Tylko w tym roku na 
taki krok zdecydowało się już kilkadziesiąt miast. 
Dukaty będą stanowiły atrakcyjną pamiątkę 
numizmatyczną i kolekcjonerską promującą wi-
zerunek miasta — mówi Andrzej Wiszniewski 
z Mennicy Polskiej. 

Handlowcy zainteresowani przystą-
pieniem do akcji, mogą do końca kwiet-
nia zgłaszać się do rybnickiego Muzeum. 
Szczegóły na www.rybnik.pl, dział Dni 
Rybnika/dukat lokalny.                         

(D)

Lato z dukatami
Tego lata mieszkańcy Rybnika oraz 

odwiedzający nasze miasto, będą mogli 
płacić dukatami w wybranych placówkach 
handlowych. Lokalna moneta o nominale 
4 rybniki, zostanie zainaugurowana podczas 
planowanych na czerwiec Dni Rybnika.
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Korytarze oddziału pediatrii Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego nr 3 zmieniły się nie do pozna-
nia. Na białych, pozbawionych wy-
razu ścianach pojawiły się barwne 
motywy, tęczowe akcenty i postaci  
z magicznego świata bajek.   

W Wielkiej Brytanii na oddziały pediatrii 
wprowadzane są psy. Dzięki kontaktowi ze 
zwierzętami dzieci szybciej dochodzą do zdro-
wia, a do domów wracają w lepszej kondycji 
psychicznej. Tego typu pomysły trudno byłoby 
zrealizować w polskich lecznicach, jednak już 
od kilku lat prowadzone są projekty mające 
ułatwić najmłodszym pacjentom adaptację do 
szpitalnych warunków. — Smutne, szare po-
radnie i oddziały dziecięce chciałbym zamienić 
w bajkowe miejsca, gdzie choć na chwilę można 
zapomnieć o bólu. Pobyt w szpitalu nie musi 
kojarzyć się jedynie z negatywnymi przeżyciami 
— wyjaśnia Maciej Kot, alternatywny artysta 
z Dąbrowy Górniczej, który od dziewięciu 

lat ubarwia ściany dziecięcych oddziałów 
szpitalnych. Rybnicka placówka jest 93 lecz-
nicą, w której Maciej Kot stworzył barwną 
aranżację. Tym razem artystę zainspirowały 
zmieniające się pory roku oraz to, co dzieci 
lubią najbardziej – zwierzęta i postaci z bajek: 
— Maluchy chcą uczestniczyć w malowaniu, 
zachwycają się moją poplamioną farbami ko-
szulą, podpowiadają co chciałyby na ścianach 
zobaczyć. Ich sugestie traktuję bardzo poważnie 
— dodaje T. Kot. W dekorowaniu szpitalnego 
korytarza wspierała artystę Ania Wyszkoni, 
wokalistka zespołu „Łzy”: — Macierzyństwo 
pomogło mi bardziej zrozumieć dzieci i ich 
potrzeby. Otworzyłam się na najmłodszych, 
chętnie biorę udział w tego typu inicjatywach. 
Jeśli tylko mogę, staram się im pomagać, dlate-
go od razu przyjęłam zaproszenie do Rybnika. 
To fantastyczna akcja, bo kiedy wchodzi się 
na ten oddział, na ustach od razu pojawia się 
uśmiech. Sądzę, że projekt pomoże małym pa-
cjentom w przetrwaniu najtrudniejszych chwil. 

Ania Wyszkoni przyznaje, że nigdy nie była 
„mistrzynią pędzla”, jednak podczas inaugu-
racji przedsięwzięcia przez kilkadziesiąt minut 
dzielnie dorysowywała jabłka na drzewach, 
które wcześniej namalował M. Kot. 

Z propozycją pomalowania oddziału dzie-
cięcego do dyrekcji rybnickiego szpitala 
zwróciła się fundacja Jolanty Kwaśniewskiej 
„Porozumienie bez barier”, która już od kilku 
lat prowadzi ogólnopolską akcję pod hasłem: 
„Motylkowe oddziały dla dzieci”. Dyrekcja 
placówki przyklasnęła inicjatywie, a projekt 
sfinansowała elektrownia „Rybnik”. — Kibicuję 
tego typu projektom, bo im mniej bieli szpitalnej, 
im mniej światła jarzeniowego i oderwania od 
domowego ciepła, tym lepsze są warunki dla 
szybszej rekonwalescencji najmłodszych. Jestem 
przekonany, że w tych wnętrzach mali pacjenci 
będą dobrze się czuli — mówi dyrektor WSS nr 3 
Tomasz Zejer. Patronat nad przedsięwzięciem 
objął prezydent Rybnika Adam Fudali. 

(D)

Wokalistka zespołu „Łzy” odwiedziła również dzieci w szpitalnych 
salach.

Dzięki bajkowym moty-
wom, wykonanym przez 
Tomasza Kota i Anię Wy-
szkoni, pobyt w rybnickim 
szpitalu nie będzie się już 
najmłodszym kojarzył 
jedynie z bólem i odizolo-
waniem od przyjaznych 
miejsc.

Pediatria na tęczowo

Przypominamy, że 2 maja przypada Dzień Flagi Narodowej!
Wywieśmy ją już tego dnia, by w trzeciomajowe święto 

nie zabrakło w mieście biało–czerwonych barw!

Święto Konstytucji 3 Maja
• Rynek, godz. 11.20 – zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji  

i mieszkańców miasta na Rynku, godz. 11.30 – intrada w wykonaniu 
MOD „Rybnik”, wysłuchanie hymnu państwowego, wciągnięcie flagi 
na maszt, wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta, złożenie 
kwiatów pod tablicą Powstań Śląskich, przemarsz do bazyliki, zło-
żenie hołdu pod pomnikiem Jana Pawła II.

• Bazylika pod wezw. św. Antoniego Padewskiego, godz. 12.00 
– uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem chóru „Sło-
wiczek” z Popielowa.

Rocznica 
Zbrodni Katyńskiej 

Stowarzyszenie Rodziny Katyńskie, Rybnickie 
Muzeum oraz Zespół Szkół Urszulańskich zapraszają 
do wzięcia udziału w obchodach 69. rocznicy doko-
nania przez NKWD Zbrodni Katyńskiej.

Na tradycyjny Wieczór Katyński w Muzeum, który 
odbędzie się 23 kwietnia o godz. 15.30., program 
poetycki przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ur-
szulańskich.

Msza św. w intencji ofiar Golgoty Wschodu,  
z udziałem chóru I LO „Bel Canto”, będzie miała miejsce  
w niedzielę 26 kwietnia o godz. 10.30. Organizatorzy 
zapraszają na nabożeństwo wszystkich rybniczan, szcze-
gólnie przedstawicieli organizacji niepodległościowych 
oraz młodzież szkolną i harcerską, a także poczty sztan-
darowe.                                                                 (r)
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W tym roku swoje oferty zaprezentowały 
głównie firmy prywatne, działające w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw. — W trakcie 
targów nie wystawiają się w zasadzie bardzo duże 
zakłady pracy. Być może dlatego, że to firmy małe 
i średnie zatrudniają najwięcej pracowników i to 
one są najbardziej mobilne i odporne na sytuację, 
jaka panuje na rynku — mówi Teresa Bierza, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który 
przygotował imprezę. Tradycyjnie już, najwięcej 
ofert skierowanych było do osób z wykształce-
niem zawodowym, głównie wykwalifikowanych 
robotników. Pracodawcy poszukiwali spawaczy, 
instalatorów, operatorów maszyn, murarzy 
oraz pracowników produkcji. — Firmy z branży 
budowlanej mają wciąż problem z pozyskaniem 
wykwalifikowanych kadr. Trudno jest znaleźć 
wartościowych pracowników, chętnych do ciężkiej 
pracy, często w trudnych warunkach atmosferycz-
nych. Co więcej, od kilku lat bezrobotni bardzo 
niechętnie szkolą się w tym kierunku — przyznaje 
dyrektor PUP. Giełda pokazała, że wciąż sporo 
ofert pracy można znaleźć w handlu i usługach. 

Przedsiębiorcy proponują zatrudnienie sprze-
dawcom, specjalistom usług finansowych czy 
kasjerom. Potrzebne są opiekunki, ankieterzy, 
księgowi, kosmetyczki i pielęgniarki. Nie braku-
je również propozycji dla osób z wykształceniem 
wyższym. W cenie są jednak głównie absolwenci 
szkół politechnicznych i ekonomicznych. Nie-
stety, od kilku lat w znacznie gorszej sytuacji są 
osoby legitymujące się dyplomem pedagoga czy 
socjologa. By znaleźć pracę, nierzadko muszą 
uzupełnić wykształcenie na specjalistycznych 
kursach czy studiach podyplomowych. 

W trakcie tegorocznych targów swoją ofertę 
przedstawiły również urzędy pracy z Wodzisła-
wia Śląskiego, Raciborza i Jastrzębia, a także 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz 
instytucje oferujące kursy, szkolenia i usługi  
z zakresu doradztwa zawodowego. Jak co roku, 
do udziału w giełdzie zachęcano prywatne 
agencje pośrednictwa pracy. Jednak tym razem 
na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 
znacznie mniej tego typu instytucji: — Być 
może to właśnie prywatne agencje pracy zaczęły 

odczuwać skutki kryzysu i mają mniej klientów, 
czyli pracodawców chcących skorzystać z ich 
usług — wyjaśnia T. Bierza, która zaznacza, że, 
jak dotąd recesja jest w regionie słabiej odczu-
walna. Przyznaje jednak, że pracownicy PUP 
odnotowują stopniowe zmiany zachodzące na 
rynku pracy. Nagłośnione przez media spo-
wolnienie gospodarki wpłynęło na zachowania 
pracodawców, którzy dzisiaj ostrożniej podej-
mują decyzje w sprawach zatrudniania nowych 
pracowników. — Nie otrzymaliśmy dotychczas 
sygnałów o zwolnieniach grupowych. Docierają 
do nas informacje o pojedynczych zwolnieniach 
w firmach, które mają swoje centrale np. w War-
szawie i redukują liczbę etatów we wszystkich 
oddziałach w kraju. Gorzej, gdyby likwidacji 
uległo duże przedsiębiorstwo, będące jedynym 
pracodawcą w okolicy. Z taką sytuacją mieliśmy 
do czynienia przed laty w momencie zamknięcia 
Huty Silesia. W tej chwili nie ma powodu do obaw. 
Również dzięki temu, że w Rybniku postawiono 
na różnorodność — uważa T. Bierza. 

Targi pracy już od dziesięciu lat przygotowywa-

Recesji na przekór...

Organizatorzy tegorocznej edycji Targów Pracy 
przygotowanych w siedzibie Cechu Rzemiosł oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości obawiali się,  
że w czasie zapowiadanej zewsząd recesji trudno 
będzie przekonać pracodawców do uczestnictwa 
w imprezie. Szczęśliwie, ich obawy okazały się 
przedwczesne, bo chęć udziału w giełdzie zgłosiło 
ponad trzydziestu wystawców, którzy przedstawili 
ponad 700 propozycji pracy. 

v

Podczas trwającej trzy dni giełdy, w hali spor-
towej Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych 
swoje produkty i usługi zaprezentowało prawie 
stu wystawców. — Przygotowując tegoroczną 
edycję targów, liczyliśmy na to, że będzie to sposób 
na złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego  
i doskonała okazja do spotkania firm ze swoimi po-
tencjalnymi klientami — mówi Grażyna Rycman 
z Izby Przemysłowo – Handlowej. W tym roku 
oprócz wystawców prezentujących tradycyjne 
produkty i usługi budowlane, pojawiły się również 
firmy specjalizujące się w nowoczesnych techno-
logiach. Zwiedzający zapoznali się z ofertą firm  

z branży materiałów i usług budowlanych, techni-
ki grzewczej i sanitarnej oraz wyposażenia wnętrz 
i aranżacji ogrodów. Z bliska mogli przyjrzeć się 
funkcjonowaniu kina domowego, ekologicznych 
kotłów na brykiety ze słomy, czy systemu monito-
ringu wizyjnego domów i mieszkań. Ciekawostką 
były okna z wmontowanym systemem rolet czy 
interesująco zaaranżowane stoisko meblowe. Jak 
co roku swoje oferty przedstawiły również biura 
nieruchomości oraz instytucje finansowe.   

Prezentacji towarzyszyło forum gospodarcze  
z udziałem m.in. prezydenta Adama Fudalego, 
zastępcy konsula generalnego Niemiec we 
Wrocławiu Micha-
ela Morgensterna 
oraz wicewojewo-
dy śląskiego Sta-
nisława Dąbrowy.  
W trakcie spotkania 
poruszono tematy 
związane z pozyski-
waniem funduszy 

europejskich, układem komunikacyjnym woje-
wództwa śląskiego oraz działaniami w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Tradycyjnie wręczono medale dla wystawców 
za najlepszy produkt i technologię targów. 
Produktem giełdy wybrano okna z nakładkami 
aluminiowymi i sterowaną automatycznie roletą 
wewnątrzszybową firmy „A–P Żory”, zaś tytuł 
najlepszej technologii zyskała technika krycia 
dachów membraną DachGam przedsiębiorstwa 
„Gamrat”, zaprezentowana przez firmę Krysty-
ny Purszke.                                                     (D)

Targi Pracy odwiedziły tłumy zwiedzających.                                                                        Zdj.: d

Zorganizowana po raz 14. rybnicka 
Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM 
przyciągnęła niemal 10 tysięcy zwiedzają-
cych. Tradycyjnie już wiosenne targi przy-
gotowała Izba Przemysłowo–Handlowa we 
współpracy z miastem. 

Jak co roku, giełda 
„Dom” cieszyła się du-
żym zainteresowaniem 
zwiedzających.

Zdj.: d

na wiosnęna wiosnę
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Stosowne porozumienie w tej sprawie pod-
pisali w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługo-
wych, gdzie zaprezentowano ofertę edukacyjną 
szkół ponadgimnazjalnych, prezydent Rybnika 
Adam Fudali oraz komendant Miejski Policji, 
inspektor Krzysztof Sowula. Klasa z wdrożoną 
innowacją pedagogiczną „Bezpieczeństwo pu-
bliczne” funkcjonować będzie w VII Liceum 
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 5  
w Niedobczycach. Ruszy 1 września br.,  
a w czasie trzyletniego cyklu nauczania, program 
takich przedmiotów jak wiedza o społeczeństwie, 
język angielski i geografia zostanie rozszerzony 
o dodatkowe treści związane z podstawami pra-
wa, kryminologii, etyki zawodowej, topografii, 
musztry oraz strzelectwa, a młodzież będzie się 
uczyła również podstaw terminologii policyj-
nej w języku angielskim. Z myślą o uczniach 
organizowane będą też warsztaty i prelekcje, 
zajęcia praktyczne w terenie, wycieczki do 
Komendy Miejskiej Policji oraz Szkoły Policji  
w Katowicach, a także obozy szkoleniowe. Pla-
nuje się również udział młodzieży w konkursach 
i akcjach związanych z bezpieczeństwem pu-
blicznym, a także współpracę z innymi szkołami 
o podobnym charakterze. Ponadto w ramach 
kół „patriotyczno–obronnego” i „bezpieczeń-
stwa publicznego” uczniowie poszerzać będą 
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, zasad służby w policji, jej struktur  
i obowiązków, odpowiedzialności za przestęp-
stwa i wykroczenia oraz poznają podstawy samo-
obrony. Zajęcia poprowadzi pracownik policji, 

który już w trakcie targów udzielał 
młodym ludziom zaciekawionym no-
wym kierunkiem, wszelkich informacji. 
Do kształcenia w ZS nr 5 zachęcała też 
dyrektor tej placówki: — Absolwenci 
klasy potocznie nazywanej „policyjną” 
lub „mundurową” niekoniecznie mu-
szą pracować w policji lub studiować  
w wyższych szkołach policyjnych. Zdo-
byta w naszej szkole poszerzona wiedza 
z zagadnień policyjno – prawnych z pew-
nością okaże się przydatna — wyjaśnia 
Dorota Wałach. — Tak wiele mówi się 
dziś o prawach człowieka, a młodzi lu-
dzie nie wiedzą, że ich prawa kończą się 
tam, gdzie zaczynają je łamać inni, więc 
aspekt wychowawczy też będzie miał nie 
lada znaczenie. W trakcie targów pod 
hasłem „Bezpłatne kształcenie jest 
cool”, jakie zorganizowały wspólnie 
Rybnickie Centrum Edukacji Zawo-
dowej, Zespół Szkół Technicznych  
i Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługo-
wych, rozdano setki ulotek, uczniowie 
i nauczyciele prezentujących się placó-
wek odpowiedzieli na wiele pytań doty-
czących zasad rekrutacji i kształcenia,  
a szkoły pokazały to, co mają najlep-
szego – od uczniów, którzy potrafią 
skonstruować ultranowoczesne roboty, 
upiec pachnące ciasto i uszyć szałowy 
ciuch, przez fotografie dokumentujące 
ich międzynarodowe podróże, a na 
okazałych pucharach skończywszy. 
Swoje oferty przedstawiły też Cech 
Rzemiosł, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP 
oraz Powiatowy Urząd Pracy. — Okazuje się, że 
współcześnie, aby osiągnąć sukces najważniejszy 
jest dostęp do informacji, a tutaj macie ich pod 
dostatkiem. Wystarczy dobrze wybrać, by spełnić 
swoje marzenia i zrealizować zawodowe cele 
— przekonywał prezydent A. Fudali. 

Targi miały też swoją drugą odsłonę.  
W Zespole Szkół Wyższych zaprezentowały 
się uczelnie wchodzące w jego skład, a także 
centra kształcenia ustawicznego i praktyczne-
go z całego regionu. Do wyboru Uniwersytetu 
Śląskiego zachęcała młodych ludzi prodziekan 
ds. studenckich prof. Aldona Skudrzykowa,  
a prof. Celina Olszak z Akademii Ekonomicznej 
przekonywała, że jej uczelnia posiada ofertę 
edukacyjną uwzględniającą potrzeby wyma-
gającego dziś rynku pracy. W podobnym tonie 
wypowiadał się senator RP, prof. Politechniki 
Śląskiej Antoni Motyczka: — Wybierając studia 

techniczne możecie znaleźć pracę w wielu zawo-
dach — zapewniał. A wychodząc naprzeciw 
współczesnym wymaganiom, niebawem na 
politechnice można będzie kształcić się na kie-
runku informatycznym o specjalności lotniczej,  
a studenci będą ćwiczyć na symulatorze lotów. 

Zachęceni taką dawką informacji maturzy-
ści z zaciekawieniem zaglądali na uczelniane 
stanowiska i wypytywali o najróżniejsze szcze-
góły. Targom towarzyszyła również konferencja 
„Edukacja przez całe życie – jest w niej skarb 
ukryty”, w trakcie której mowa była m.in.  
o szansach i zagrożeniach dla rozwoju kształce-
nia ustawicznego, kompetencjach e–nauczyciela 
w kształceniu zawodowym, dualnym modelu 
szkolenia i in. 

Czy młodym ludziom taka dawka informacji 
o możliwościach dalszego kształcenia pozwoli 
dokonać dobrych wyborów? Czas pokaże… 

(S)

— Dobrych wyborów… — takie słowa padały najczęściej podczas 
Regionalnych Targów Edukacji, jakie odbyły się w Rybniku. Życzenia 
kierowano pod adresem młodych ludzi, którzy stoją przed koniecznością 
wyboru dalszej edukacyjnej drogi, mają jednak do dyspozycji wiele 
ciekawych ofert kształcenia. Nowością na lokalnym rynku oświatowym 
będzie „klasa mundurowa”. 

Od września – klasa „policyjna”

Kształcenie jest cool...

W ZSE–U swoją edukacyjną przyszłość mogli wybrać absolwenci 
szkół gimnazjalnych…
… a w Zespole Szkół Wyższych – ponadgimnazjalnych. 

 W efekcie podpisanego przez prezydenta Adama Fudalego oraz 
komendanta Miejskiego Policji Krzysztofa Sowulę porozumienia, 
już od września w Rybniku będzie można uczyć się w „klasie 
policyjnej”. 

ne są z myślą o osobach bezrobotnych i poszu-
kujących zatrudnienia, a także o pracodawcach, 
starających się pozyskać pracowników o odpo-
wiednich kwalifikacjach zawodowych.  Przez 
ten czas rynek pracy bardzo się zmienił. — Przed 
dekadą uczyliśmy przedsiębiorców współpracy  
w zakresie korzystania ze środków zewnętrznych. 
Zazwyczaj nieufnie odnosili się do tego typu ini-
cjatyw, nie wierzyli, że mogą na tym skorzystać. 
Dzisiaj doskonale wiedzą, jakie korzyści daje im 
współpraca z urzędem pracy. Poza tym pracownicy 
urzędu zyskali ogromne doświadczenie, co również 
pomaga w kontaktach z naszymi partnerami — do-
daje T. Bierza, która mówi o planach zorganizo-
wania branżowych giełd pracy dla firm z całego 
regionu: — To byłby cykl targów przeznaczonych 
np. dla branży budowlanej, handlowej, czy dla firm 
zatrudniających osoby niepełnosprawne. Do tej idei 
powrócimy, jak tylko sytuacja na rynku nieco się 
ustabilizuje — zapowiada dyrektor PUP. 

(D)  

c
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Tak właśnie było w przypadku Bogumiły Pro-
cek, która już jako mała dziewczynka, wspólnie 
z bratem rozwijała swoje plastyczne umiejęt-
ności pod okiem mamy. Wspomina, że zawsze 
w okresie Wielkiej Nocy w ich domu barwiło się 
jajka, a wzorki wyskrobywało zgodnie ze śląską 

tradycją: — Co roku ozdabialiśmy bardzo dużo 
jajek, nawet tata się tym zajmował — B. Procek 
wraca pamięcią do dzieciństwa, kiedy nauczyła 
się również malować jajka, ozdabiać je techniką 
batikową oraz wytrawiać wzory kwasem. Ale 
dzisiaj w pobliskim Łukowie, gdzie mieszka, 
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Wielkanoc przez cały rok…
Najlepsze są jaja gęsie, najgorsze kurze. I nie chodzi tu o walory smakowe, 

ale o… skorupkę. Przecież nie od dziś wiadomo – czym skorupka za młodu nasiąknie…

znana jest z zupełnie innych pisanek: — Od 
kilku lat poświęcam się głównie metodzie, którą 
podpatrzyłam w czeskiej telewizji, a w której 
specjalizują się mieszkanki Moraw — mówi. 
To właśnie wtedy B. Procek po raz pierwszy 
zobaczyła, jakie cuda można wyczarować mając 
sporo cierpliwości, dużo umiejętności, a do 
dyspozycji odpowiedni… pilniczek. To właśnie 
dzięki niemu typowe jajko w rękach zdobiącej 
go Czeszki zmieniło się w wyjątkową, ażurową 
pisankę. B. Procek też postanowiła spróbować. 
Musiała jednak, metodą prób i błędów, opano-
wać sposób dziurkowania jajek, a następnie ich 
zdobienia. I opanowała…

Jajo „z jajem”

Co było pierwsze – jajko czy kura? W tym 
konkretnym przypadku ta odwieczna zagadka 
jest bez znaczenia, bo pierwsze muszą być… wy-
dmuszki. Od nich rozpoczyna się cała zabawa. 
Mogą być z jajek kurzych, gęsich, czy kaczych; 
malutkie od kur liliputów czyli popularnych 
na Śląsku „cwergów”, po duże, strusie, mniej 
lub bardziej porowate. B. Procek najczęściej 
kupuje wydmuszki w fermach, bo, jak mówi, 
dziś coraz trudniej zaopatrzyć się w gęsie jajka 
w tak dużych ilościach, a poza tym, ile można 
zjeść jajecznic i omletów? — Wydmuszki za-
mawiam na fermie zazwyczaj w Wielkopolsce. 
Oczywiście szukam też gęsich jajek w okolicy. 
Czasami udawało mi się nawet kupić 10 czy 
15, ale większej ilości – 50, 60 już nie — mówi. 
Wydmuszki powstałe metodą „chałupniczą” 
muszą być odpowiednio wykonywane – jajko 
należy wydmuchać przez precyzyjnie okrągłe 
otwory, by uniknąć późniejszego pęknięcia 
przy nawiercaniu (sic!). Potem wydmuszkę 
poddaje się kąpieli w proszku do prania lub 
w płynie „Ludwik”, następnie suszy i… bez 
względu na to, jak to brzmi, …nawierca: — Przy 
pomocy pilniczka–iglaczka nakłuwam jajko. 
Czasem używam też elektrycznej maszynki, którą 
robi się wstępne otwory, rozwiercane następnie 
wspomnianym już iglaczkiem — wyjaśnia 
B. Procek. Oczywiście trzeba mieć dobre 
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pilniczki – cieńsze i grubsze. Pani Bogumiła 
kupuje je w sklepach rzemieślniczych. — Drą-
żenie najlepiej udaje się w gęsich jajkach, których 
skorupka jest dużo twardsza, więc mniej pęka. 
W przeciwieństwie do kurzych – z trzech jedno 
udaje się nawiercić. Niezbyt nadają się też jaja 
strusie, bo mają za grubą skorupkę i po prostu 
nie wyglądają ciekawie. 

Podziurawione jajo czeka ponowna kąpiel, 
a po wyschnięciu kolejny zabieg – należy 
precyzyjnie oczyścić każdą dziurkę, wyjmując 
pilniczkiem błonkę, jaką od wewnątrz wyście-
łane jest jajko. I oczywiście zdarza się, że na 
ostatniej dziurce, wydmuszka robi „trach” i… 
już nic nie da się z nią zrobić; trafia do śmiet-
nika… Ale pani Bogumiła nie załamuje rąk 
– taka jest przecież natura jajka – lubi pękać. 
W przeciwieństwie do naszej bohaterki…

 
„Jajcarska” pasjonatka 

— Początki były naprawdę trudne. Na pewien 
czas zarzuciłam nawet robienie ażurowych 
pisanek, bo nie umiałam wypracować dobrej 
techniki. Dopiero kiedy nauczyłam się odpo-
wiednio rozwiercać dziurki, tak by jajka nie 
pękały, zaczęło mnie to wciągać — wspomina 
B. Procek. Niełatwe okazało się również ozda-
bianie „dziurawych” pisanek w sposób, w jaki 
robiły to Czeszki, więc nasza bohaterka musiała 
opracować własną metodę. Używa do tego 
metalicznych konturówek witrażowych. Ma 
do dyspozycji kilka odcieni złota i srebra oraz 
biel złamaną patyną. Dlatego ozdabia ażurowe 
jajka białe i brązowe. — Kolorystyka to rzecz 
gustu — mówi. — Mojemu synowi podobają się 
białe jajka ozdobione białymi wzorami, bo wtedy 
wyglądają jak wyhaftowane. Każda ażurowa 
pisanka, jaka wychodzi spod jej rąk jest inna, 
choć bywają podobne, bo układ dziurek suge-
ruje rysunek, jaki na nim powstanie. B. Procek 
pracuje hurtowo – przez tydzień maluje ok. 30 
jajek, fragmentami, bo rysunek musi wyschnąć. 
Potem pisanki trafiają do przeźroczystych pu-
dełek. I prezenty gotowe! Ażurowe jajka pani 
Bogumiły trafiły już do Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Włoch i Francji, ale najwięcej do Nie-
miec. — W ciągu roku często dzwonią do mnie 
znajomi i proszą, bym zrobiła im kilka jajek, bo 
jadą zagranicę i chcą je dać w prezencie — mówi. 
Podobno w Łukowie i okolicach nie ma domu, 
w którym nie byłoby wyjątkowych pisanek jej 
autorstwa. — Kiedy mój syn, ministrant wrócił 

z kolędy mówił, że wszędzie widział moje jajka 
— wspomina B. Procek. — Widać, że mam wie-
lu znajomych. Najwięcej pracy nasza bohaterka 
ma oczywiście przed Wielkanocą, ale nie tylko, 
bowiem swoim hobby zajmuje się praktycznie 
cały rok – dziurkuje, a zimą maluje i zdobi: 
— Mam Wielkanoc przez cały rok, nawet w Boże 
Narodzenie — śmieje się nasza bohaterka. 

Zróbmy sobie jaja

— Wystarczy to lubić i być cierpliwym — zdra-
dza przepis na sukces B. Procek, która nie ogra-
nicza się tylko do dziurawienia wydmuszek, 
ale wykonuje też pisanki bardziej tradycyjne. 
Wodoodpornymi pisakami maluje szlaczki, 
ornamenty, motywy roślinne, no i… widoczki 
– sielskie okolice, wiejskie chatki, strachy na 
wróble… Szczerze przyznaje, że troszkę ją to 
śmieszy, za to, podoba się innym. Lakieruje 
też pisanki farbą akrylową, by się błyszczały, 
a najczęściej wielobarwne stają się jajka gęsie, 
choć okazale prezentują się i strusie, które do 
Łukowa trafiają z Mazur. I mimo, że pocho-
dzą z jednej hodowli, zdarzają się gładkie, ale 
i chropowate, o różnych kształtach – nawet 
okrągłe jak piłki. Pani Bogumiła, z zawodu 
fizjoterapeutka, która na co dzień pracuje 
w kwiaciarni, często bierze udział w konkursach 
i warsztatach, w trakcie których uczy tej trudnej 
sztuki. I zachęca wszystkich, by spróbowali 
ozdabiać jajka najróżniejszymi metodami. 
A jest ich sporo, o czym nasza bohaterka 
przekonuje się co roku, kiedy zwiedza wystawę 
jajek w głównej siedzibie Muzeum w Gliwicach 
w Willi Caro. Ekspozycja podsumowuje kon-
kurs „Najpiękniejsze kroszonki”, w którym 
uczestniczy również B. Procek. Oczywiście 
z sukcesami. — Co roku jeździmy na tę wysta-
wę, którą zwykle można zwiedzać od Niedzieli 
Palmowej. Tam dopiero jest co oglądać. Jajka 
wyklejane sitowiem, wydrapywane czy obrabiane 
koronką klockową… Są tak doskonałe, że za-
stanawiamy się czy możliwe, że powstały ludzką 
ręką. Przepiękne… — mówi B. Procek, która nie 
ukrywa, że chciałaby spróbować innego sposo-
bu zdobienia jajek. Ale na razie nie ma czasu, 
bo ażurowe pisanki pochłaniają ją bez reszty. 
Dzięki czemu cieszą oczy kolejnych szczęśliw-
ców i sprawiają, że święta mają wyjątkowy 
charakter. Również w naszych domach… 

(S)

jadą jadą jad
Podobno w Podobno w ukowie i okolicach nie ma domu, 
w którym nie byłoby wyjątkowych pisanek jej 
autorstwa. — Kiedy mój syn, ministrant wrój syn, ministrant wró ój syn, ministrant wrój syn, ministrant wr cił 
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Pamięci Józika czyli …

…XXIII 
Spotkanie Smolnioków
Rada Dzielnicy Smolna zaprasza na 

tradycyjny festyn na Smolnej, który 
odbędzie się w sobotę 16 maja. Bawić 
się będziemy na parkingu u zbiegu ulic 
Raciborskiej i Zebrzydowickiej, początek 
o godz. 16.00.

Tegoroczna, XXIII edycja festynu zmieniła 
nie tylko tradycyjną, 1–majową datę i miej-
sce, ale i charakter. Imprezę poświęcono 
pamięci pomysłodawcy Spotkań Smol-
nioków – zmarłemu niedawno znanemu 
rybniczaninowi, aktorowi, kabareciarzowi 
i jednocześnie mieszkańcowi dzielnicy Smol-
na – Józefowi Polokowi. 

Na spotkaniu wystąpią bliscy rybnickiemu 
artyście wykonawcy – Mirek Szołtysek, Kapela 
Warszawska ze Staśkiem Wielankiem, Kapela 
ze Śląska im. Józefa Poloka, w której występu-
je jego syn – Paweł oraz kabaret RAK. 

Patronat honorowy nad imprezą objął 
prezydent Rybnika. 

Konkurs gawędziarzy
Dom Kultury w Niewiadomiu zaprasza 

do udziału w XI edycji Regionalnego 
Konkursu Gawędziarzy „W Niewiadomiu 
po Śląsku – downij i dzisiaj”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
a jego celem kultywowanie gwary śląskiej, 
uwrażliwienie młodego pokolenia na kultu-
rę, historię i obyczajowość „małej Ojczyzny” 
oraz stworzenie warunków do rozwoju ama-
torskiego ruchu artystycznego i prezentacji 
własnych talentów.

Konkurs odbędzie się 7 i 8 maja, zaś na 
zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 
kwietnia br. Kartę zgłoszenia można po-
brać na stronie www.dkniewiadom.eu . Tam 
również szczegóły regulaminu.  
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Baśnie do poduszki
— W trakcie trzech dni zgłosiło się do nas 70 

dzieci. Maluchy, dla których zabrakło miejsca 
były niepocieszone... — mówiła Halina Opo-
ka, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej o dużym zainteresowaniu, 
jakim cieszyła się „Noc z Andersenem”, 
którą placówka przygotowała wspólnie 
z radami dzielnic Śródmieście i Smolna. 

W tym roku do akcji włączyło się 600 bi-
bliotek z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, 
a rybnicka placówka zorganizowała nocną 
imprezę już po raz czwarty. Tym razem pod 
hasłem „Od baśni do baśni”, a w jej trakcie 
odbył się bal pod okiem mistrza tańca Janu-
sza Jurcimierskiego. Nie zabrakło też baśni 
czytanych na dobranoc … 
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Bazie, zajączki, baranki, kurki, kaczuszki 
są od dziesięcioleci kojarzone z wiosną. Nie-
odmiennie o tej porze witryny sklepowe atakują 
nas tandetnymi, ckliwymi, dekoracjami. Czy 
zawsze tak było? Czy też dopiero od niedawna  
niepohamowana komercja wtłacza nam nie-
najlepsze wzorce zachowań? Czas świąteczny, 
a takim bez wątpienia jest przypadająca właśnie 
wiosną Wielkanoc, służy od lat najbardziej nie-
racjonalnym zachowaniom. Trudno wyobrazić 
sobie w Wielką Sobotę tradycyjne święcone 
bez koszyka, w którym oprócz chleba i soli, 
wędlin i chrzanu zabrakłoby malowanych jaj, 
czyli kroszonek oraz baranka z ciasta, symbolu 
Zmartwychwstałego. Maluchy zaś w towarzy-
stwie mam, z przejęciem dźwigają wtedy do 
kościoła maleńkie, pięknie przybrane koszycz-
ki, w których siedzą marcepanowe zajączki, cu-
krowe baranki i czekoladowe jajeczka. Trudno 
też sobie wyobrazić Wielkanoc bez zajączka, 
którego szukało się w ogrodzie po powrocie 
z kościoła. Co prawda, minęły już czasy, kie-
dy świadectwem uczuć było obdarowywanie 
ukochanej jak największym marcepanowym, 
cukrowym bądź czekoladowym zającem, by 
w rewanżu otrzymać ozdobne cukrowe lub 
czekoladowe jajo.

W przedświątecznym zabieganiu rzadko 
pozwalamy sobie na chwilę refleksji związanej 
z tym, jak to nietrwałe słodkie cacko zostało 
zrobione. Wydaje się, że odpowiedź jest prosta 
– wyprodukowano je w fabryce.

Ludzie młodzi, a nierzadko i starsi, 

nie mają pojęcia jak wiele trudu, zachodu 
i umiejętności wymagała jeszcze niedawno, 
powiedzmy pięćdziesiąt lat temu, produk-
cja wielkanocnych łakoci. Spoczywała ona 
w ręku cukierników – rzemieślników, którzy 
z ogromnym wysiłkiem, przy minimalnej po-
mocy urządzeń mechanicznych, własnoręcznie 
formowali słodkie cuda. Wykorzystywali przy 
tym różnorodne formy, które zdarzało się im 
przygotowywać też we własnym zakresie, bo 
było taniej. Pomiędzy drewniane formy skła-
dające się z dwóch klocków z wyrzeźbionymi 
w nich kilkoma podobiznami np. zajączków, 
wtłaczano masę mającą przypominać praw-
dziwy marcepan. Po wyjęciu z form figurki 
lekko suszono, a następnie malowano. 
Figurki cukrowe wymagały od wykonują-
cych je ogromnego poświęcenia, i sporej 
siły fizycznej. Produkowano je w gipsowych, 
a więc znacznie cięższych formach, moczonych 
w lodowatej wodzie. Wlewano do nich gorą-
cy cukrowy syrop, który zastygał na zimnej 
powierzchni formy, nadmiar zaś wylewano. 
Uzyskiwano przez to figurki wewnątrz puste. 
Używano też foremek blaszanych, zwłaszcza 
do wyrobów z czekolady.

Okazją do przypomnienia sobie dawnych 
technik cukierniczych, zapomnianych już 
różnorodnych narzędzi i urządzeń wykorzy-
stywanych nie tak dawno jeszcze przez cukier-
ników, fantazyjnych, nierzadko wykonanych 
z artystycznym wyczuciem form, stała się 
wystawa Od ucznia do mistrza – Cukiernictwo 

w Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Otwarto 
ją 19 marca, w święto patronalne rzemieśl-
ników. Zaprezentowano na niej unikalne 
zabytki zgromadzone przez wspomniane już 
krośnieńskie muzeum, jak również niewielką 
część kolekcji związanej z tym rzemiosłem 
z zasobów Działu Historii Rzemiosła Muzeum 
w Rybniku. Z Rybnika do Krosna pojechało 
346 obiektów. Współistnieją na ekspozycji 
w nastrojowych staromiejskich piwnicach wraz 
ze współczesnymi, mistrzowskimi wyrobami 
cukierniczymi. Niezwykłe rzeźby z cukru 
i czekolady pochodzą z cukierni znanego 
w świecie mistrza Marka Bargieła, laureata 
wielu międzynarodowych konkursów.

A ile jest na wystawie wielkanocnych rybnic-
kich zajączków, baranków, kurek, kroszonek 
i innej wiosennej czelodki, warto się przekonać 
osobiście odwiedzając np. podczas majowego 
weekendu urokliwe i gościnne Krosno. 

Elżbieta Bimler–Mackiewicz

Świąteczne zwyczaje i  obrzędy, 
a także tajniki wykonywania kroszonek, 
wielkanocnych kartek i ozdób poznali 
uczestnicy warsztatów w Boguszowickiej 
Skarbnicy Dziedzictwa Kulturowego 
Małych Ojczyzn, które po raz pierwszy 
w tym roku miały integracyjny charakter.

W trakcie wielkanocnych warsztatów mło-
dzi ludzie z Boguszowic Osiedla poznawali 
nie tylko obrzędy związane ze świętami na 
Górnym Śląsku, ale także w innych regionach 
Polski. Zajęcia poprowadziły specjalistka od 
staropolskiej sztuki zdobienia wielkanocnych 
pisanek Maria Rączka i Kazimiera Drewniok, 
która przekazała, słowem i rysunkiem, urok 
Wielkanocy. Tym razem do udziału w warsz-
tatach zaproszono również uczniów Specjal-
nego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego wraz 
z opiekunkami Anną Jaszczuk i Anną Trzę-

siok–Pacenko oraz podopiecznych Szkolnego 
Koła „Caritas” działającego przy SP nr 18, 
wraz z Sabiną Matuszczyk. A podczas zajęć 
integracyjnych prowadzonych przez Edytę 
Palę młodzież wykonała ozdoby wielkanocne, 
w tym świąteczne kartki oraz 
wiosenne żonkile. 

Działania podjęto dzięki 
inicjatywie Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli i Informacji Pedago-
gicznej „WOM” w Rybniku 
i Stowarzyszenia Korzenie.pl, 
przy wsparciu finansowemu 
Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych w ramach akcji 

„1% podatku. 100% dla dzieci w mieście”. Swój 
udział miały też Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe” i Szkoła Podstawowa nr 18, a dzieci 
miały frajdę… Przecież Wielkanoc tuż, tuż.

(S)

Wielkanoc jak malowana

O zajączkach, barankach 
i kroszonkach małe co nieco

Wraz z coraz wcześniej wstającym słońcem, z nabrzmiewającymi na drzewach 
pąkami, na wiosennym spacerze chciałoby się głośno wykrzyczeć, tak jak śpiewali 
przed laty Skaldowie: Wiosna, wiosna, cieplejszy wieje wiatr. Cieszy nas budząca się do 
życia przyroda, a poszukując sposobu wyrażenia pojawiających się przy tej okazji 
żywszych uczuć, odwołujemy się do funkcjonujących powszechnie symboli.

Fragment ekspozycji w Muzeum Rzemiosła w Krośnie 
z rybnickimi zabytkami cukierniczymi.
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Aby zachęcić sześcio-
latki do nauki w Szko-
le Podstawowej nr 11, 
w placówce zorganizo-
wano Dni Przedszko-
laka, podczas których 
najmłodsi mogli do-
wiedzieć się co, tuż po 
wakacjach, czeka ich za 
szkolnymi murami. 

— Sześciolatki z radością 
czekają na moment rozpo-
częcia edukacji szkolnej. 
Temu oczekiwaniu towarzy-
szy jednak niepokój, bo maluchy, ale również ich rodzice, chcą wiedzieć jak 
„od środka” wyglądać będzie klasa, jaka będzie ich pani i co czeka ich w nowej 
szkole. Wcześniejsze uzyskanie odpowiedzi na te pytania może zaspokoić cie-
kawość dziecka, pomóc zniwelować stres przed nowym i nieznanym, a nawet 
wzmocnić pozytywną motywację do nauki — mówi Małgorzata Bober z SP 11, 
pomysłodawczyni spotkania z sześciolatkami. Organizatorzy imprezy wyszli 
z założenia, że należy pomóc najmłodszym bezstresowo powitać pierwszą 
klasę. Dlatego na początku marca zaprosili ponad 60 dzieci z Przedszkoli nr 
36 i 10 na „Dni Przedszkolaka w Jedenastce”. W ich trakcie dzieci dowie-
działy się jak wygląda życie ucznia, zwiedziły filię szkoły zarezerwowaną dla 
najmłodszych klas, bawiły się chustą animacyjną „Klanza” oraz zobaczyły 
przedstawienie teatralne przygotowane przez starszych kolegów. W szkol-
nej świetlicy mogli skorzystać z wszystkich gier i zabawek, a na pożegnanie 
otrzymali prezenty wykonane przez uczniów SP11 – broszki „Pomocne 
dłonie”, dzięki którym przyszłe pierwszaki będą mogły liczyć na pomoc 
starszych, bardziej doświadczonych kolegów. Spotkanie z sześciolatkami 
prowadziły Małgorzata Bober, Barbara Cichy oraz Beata Kowalska, zaś 
o przygotowanie prezentów zadbały Joanna Piechaczek i Katarzyna Zwie-
rzyńska, która wyreżyserowała przedstawienie.                                      (D)

„Klęska – powódź czy huragan… 
… – straż pożarna Ci pomaga” – takie hasło przyświecało 

konkursowi plastycznemu, którego laureaci spotkali się 
w Urzędzie Miasta Rybnika.

Spośród autorów 287 prac nagrodzono 40 młodych twórców, a swo-
ich laureatów wybrał zarówno zarząd oddziału miejskiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Rybniku, jak i Urząd Miasta. Zgodnie 
z regulaminem, pięć prac z każdej grupy wiekowej, po wystawie w UM 
zostanie wysłanych do wojewódzkiego etapu konkursu. Plastyczne 
wizje na temat niezawodności straży pożarnej wysoko ocenili uczest-
nicy wernisażu – prezes zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Józef Sorychta i naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego UM Janusz Abrahamowicz oraz przedstawicielki MDK. 
Laureatom gratulujemy! 

Zabawa z chustą animacyjną przyniosła sześciolat-
kom wiele radości.                         Zdj.: arch. org.

Jurassic Park 
w Stodołach

Roślinożerny Diplodok, drapieżny 
Cearadaktyl i Tyranozaur T–rex to tylko 
niektóre z prehistorycznych gadów, jakie 
osiedliły się w Stodołach. 

Postrachu raczej nie budzą, ale zaciekawie-
nie i owszem. Warto je zaspokoić i odwiedzić 
znajdujący się na terenie Ośrodka Rekreacji 
i Wypoczynku „Pod Żaglami” w Stodołach 
„Dino Park” (www.parkjurajski.net), który 
powstał z inicjatywy Bogdana Kulczyckiego. Już 
wkrótce pojawią się w nim pierwsze w Polsce 
dinozaury poruszające się i wydające dźwięki. 
O Dino Parku i jego mieszkańcach szerzej napi-
szemy w następnym numerze.                    (S)

Nareszcie w sieci!
Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza na swoją odświe-

żoną stronę internetową – www.dkboguszowice.pl. Znajdzie-
cie tam harmonogram zajęć odbywających się w placówce oraz 
aktualny repertuar kina „Zefir”, a także wiele innych przydatnych 
informacji. Można przeczytać o historii Domu Kultury i zobaczyć 
zdjęcia z najróżniejszych kulturalnych wydarzeń w Boguszowicach. 
Wystarczy zajrzeć. Polecamy!

Takie jajka na 
w i e l kanocnym 
stole byłyby nie 
lada atrakcją...

Nie wiesz jak udekorować wielkanocne jajka? Inspiracji możesz po-
szukać w rybnickim Muzeum, gdzie trwa wystawa kraszanek, pisanek i 
malowanek. Kolekcja pięknie przyozdobionych jajek pochodzi ze zbiorów 
Muzeum w Gliwicach. Można ją oglądać do 10 maja.  

Kraszanki, pisanki, malowanki

Przedszkolaki rządziły w jedenastce
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Roboty na start
W Zespole Szkół Technicznych odbyła się 

III konferencja naukowa „Jak odnieść suk-
ces na rynku”, połączona z Ogólnopolskim 
Turniejem Robotów „Follow the Line”. 
Przedsięwzięcie objęli patronatem prezy-
dent miasta i śląski kurator oświaty.

W trakcie konferencji zaprezentowano 
ciekawe zawody, 
w których kształcą 
się uczniowie ZST 
– mechatronik, in-
formatyk czy spedy-
tor. Odbył się rów-
nież ogólnopolski 
turniej robotów, w 

którym zmierzyło się 35 drużyn m.in. z Opola, 
Warszawy, Radomia, Gdańska, Szczecina, 
Wałbrzycha, Legionowa, Gliwic, Rybnika 
oraz Olsztyna, którego drużyny zdobyły 
pierwsze i drugie miejsca. Uczestnicy mu-
sieli zaprojektować i skonstruować robota, 
który od linii startu musiał rozpoznać trasę 
i jak najszybciej podążyć nią do linii mety. 
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, ufun-
dowane przez prezydenta Adama Fudalego 
i sponsorów. — Naszym celem jest rozwijanie 
u młodych ludzi wiedzy z zakresu mechaniki, 
elektroniki i programowania czyli ogólnie 
pojętej mechatroniki, jak również rozwijanie 
umiejętności posługiwania się wszelkiego 
rodzaju narzędziami i elektronarzędziami 
— podsumowuje doradca zawodowy ZST 
Barbara Kuwaczka. — Mamy nadzieję, 
że tego typu działania wpiszą się na stałe 
w tradycję naszej szkoły.

Uwaga! Konkurs
Papież oczami dzieci
Już po raz drugi Zespół Szkolno–Przed-

szkolny nr 3 w Ochojcu organizuje Mię-
dzyszkolny konkurs „Jan Paweł II w oczach 
dzieci. Papież przyjacielem młodych”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 
od IV do VI szkół podstawowych, a prace 
– plastyczne, informatyczne (prezentacja 
multimedialna do 10 slajdów) i wiersze 
– powinny odwoływać się do wydarzeń 
z życia papieża lub do jego nauczania. Na-
leży je dostarczyć lub nadesłać do ZSP nr 3, 
z dopiskiem „konkurs”, w terminie do 
20 kwietnia br. Zwycięzców poznamy 18 
maja podczas uroczystych obchodów świę-
ta szkoły, której Jan Paweł II jest patronem. 
Organizatorkami artystycznej rywalizacji są 
Anna Porwoł, Agata Sączek i Jolanta Stęp-
niak, a szczegóły konkursu na stronie www.
zszp3ochojec.edupage.org. 

Czeka na adopcję…
Niektórzy uczestnicy wymiany mię-

dzynarodowej nie mieliby nic przeciwko 
osiedleniu się w Rybniku. Tak dobrą opinię 
o mieście i naszej gościnności wyrobili 
sobie podczas wizyty w ramach progra-
mu Socrates Comenius realizowanego 
przez IV Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Kopernika.  

Uczniowie i nauczyciele z Sycylii, Portugalii 

oraz Bułgarii w drogę powrotną do domu 
zabrali słodkie „prince polo” i drożdżowe 
kołaczyki, i oczywiście polski chleb… podobno 
najlepszy na świecie. W Rybniku i rodzimych 
specjałach rozsmakowali się podczas kilku-
dniowego pobytu, w trakcie którego wzięli 
udział w zajęciach integracyjnych, poznali 
niektóre tajemnice kopalni „Chwałowice”, 
oklaskiwali zespół „Przygoda” oraz zwiedza-
li… Zobaczyli muzeum chleba w Radzionko-
wie, kopalnię soli w Wieliczce, Kraków oraz 
Oświęcim. No i poznawali naszą historię, bo 
jak się okazuje, Włosi i Portugalczycy zupeł-
nie nie znają naszych dziejów i bohaterów 
(z wyjątkiem Jana Pawła II). Kiedy dowiedzieli 
się o dwu okupacjach, ruchu oporu, tajnym 
nauczaniu, Powstaniu Warszawskim czy 
„Solidarności” byli pod wielkim wrażeniem. 
Zachwycali się też naszą kuchnią, gościnnością 
i poczuciem humoru. Projektem ze strony pol-
skiej zarządzała anglistka Katarzyna Siwczak, 
a gościom tak się spodobało, że pewna Włosz-
ka nie miałaby nic przeciwko temu, by zostać 
adoptowaną przez rybnicką rodzinę (!) … 

Pomogą Tymkowi!
Hufiec Pracy w Rybniku wspólnie 

z Niepublicznym Gimnazjum dla Dorosłych 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego objął 
patronatem akcję pomocy dla nieuleczal-
nie chorego Tymoteusza Bugli. 

Chłopiec choruje 
na mukowiscydozę, 
a opiekuje się nim 
matka, która sama 
nie jest w stanie 
sprostać wysokim 
kosztom leczenia. 
Miesięcznie wynoszą 
one 2.000–3.000 zł, 
a przeznaczane są 
na leki, inhalatory, 
nebulizatory… Dla-
tego młodzież i kadra Hufca Pracy oraz 
ZDZ zaangażowały się w pomoc dla Tymka 
– zwrócono się do firm i instytucji, ruszyła 
też akcja zbiórki plastikowych nakrętek 
z butelek: — W firmach, szkołach czy insty-
tucjach można ustawić kartonowe pudła, 
do których zbierane będą plastikowe na-
krętki. Potrzeba ich bardzo, bardzo dużo. 
Zostaną sprzedane w skupie w Trzebini, 
a z uzbieranych pieniędzy spróbujemy 
sfinansować zakup inhalatora ultradzwię-
kowego dla Tymka — przekonuje Mag-
dalena Szrek–Moroń z rybnickiego hufca. 
Komendantka zapewnia, że placówka chce 
pomóc Tymkowi, ale też uwrażliwić swoją 
młodzież na los innych osób: — Przykład 
Tymka, którego znamy oraz losy jego ro-
dziny, dają naszym uczestnikom możliwość 
innego spojrzenia na rzeczywistość i są spo-
sobem na wzbudzenie ich aktywności oraz 
poczucia, że mogą być potrzebni innym. 
Hufiec Pracy zachęca też do dokonywania 
wpłat i darowizn lub przekazania 1% swo-
jego podatku w rozliczeniu rocznym PIT 
(szczegóły na stronie internetowej www.
ohprybnik.pl). 

Jeśli nie technikum to co?
— Każdy kto ma problemy z matematy-

ką i fizyką niech się bierze ostro do nauki, 
bo obecnie największe możliwości zatrud-
nienia daje ukończenie kierunków tech-
nicznych — radził młodzieży Gimnazjum 
nr 1 prezes Izby Przemysłowo–Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego An-
drzej Żylak.

Spotkanie miało pomóc gimnazjalistom 
w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru dalszego 
kształcenia i przedstawić im perspektywy zna-
lezienia zatrudniania na lokalnym rynku pracy. 

Dlatego prezes uświadamiał młodym ludziom, 
że wybory teraz przez nich dokonane, będą 
mieć niebagatelne znaczenie dla ich przyszłości. 
— Musicie sami zdecydować, ale tak, by za parę 
lat uznać, że to był dobry wybór — przekony-
wał. — Ja też wybrałem ogólniak, bo chciałem 
studiować, ale wówczas nie wiedziałem jeszcze 
co. I to był błąd. A. Żylak, absolwent wydziału 
górnictwa Politechniki Śląskiej, przekonywał, 
że dzisiejsza młodzież ma wiedzę, która daje 
im spore szanse na dobre zaplanowanie 
dalszego kształcenia. Już nie zarządzanie 
i marketing, ale na przykład mechatronik czy 
spedytor to kierunki warte uwagi, a szlify 
w tych zawodach można zdobywać w Zespole 
Szkół Technicznych w Rybniku. Jednak okazuje 
się, że młodzież nie ma jeszcze skonkretyzo-
wanych planów, a jeżeli już je ma, to niestety, 
nie są one nakierowane na szkoły techniczne. 
Podczas pierwszego ze spotkań w G nr 1, 
w grupie młodzieży przeważali zwolennicy 
„ogólniaków”, a osób, które chcą swoją przy-
szłość związać z ZST czy ZSM–E można było 
policzyć na palcach jednej ręki. Za parę lat okaże 
się czy ich wybór był słuszny… 

Zaświecą przykładem?
Jedna z klas SP nr 12 znalazła się 

w gronie laureatów polskiego finału 9 
edycji międzynarodowego konkursu „Bez-
pieczeństwo dla wszystkich”. Czy pojadą 
do Francji?

Uczniowie realizowali program edu-
kacyjny, w ramach którego uczestniczyli 
w projekcie „Bezpieczna droga do szkoły” 
– poznali zasady bezpieczeństwa pieszych, 
niektóre znaki drogowe, korzysta-
li z programu multimedialnego 
„Droga i ja” i tworzyli hasła np.: 
„Bądź widoczny, świeć przykła-
dem” czy „Jak cię widzą, tak cię… 
wymijają”. Klasa przygotowała 
też plakat na temat bezpiecznej 
drogi do szkoły, z zebrą w roli 
głównej, który dał jej miejsce 
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And the winner is...
Przed wejściem na scenę należy przej-

rzeć tekst i założyć kostiumy. Warto też 
powtórzyć kilka ćwiczeń, które pomogą 
pewnie poczuć się na scenicznych deskach 
i zachować powagę, gdy publiczność wy-
bucha śmiechem. Tuż przed występem nie 
zaszkodzi jeszcze rozgrzać się dykcyjnie, 
bo dialogowanie w języku angielskim nie 
należy do najłatwiejszych.  

O tych zasadach z pewnością pamiętali 
uczestnicy Festiwalu Teatrów w Języku Angiel-
skim im. Floriana Nowaka, zorganizowanego 
już po raz piętnasty w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Powstańców Śląskich. Rywalizacja 
na angielskie słowa i żarty przyciągnęła siedem 
grup teatralnych z  Rybnika, Wodzisławia 
Śląskiego, Jastrzębia Zdroju i po raz pierwszy 
z Sanoka. Młodzi aktorzy zaprezentowali się 
przed międzynarodowym jury, w skład którego 
weszli: Katarzyna Couchman, dyrektor Szkoły 

Języków Obcych „Britannia”, Eric Young – lek-
tor w tejże szkole, Paweł Sigulski z wydawnic-
twa „MM Publications” oraz Grzegorz Górnik, 
właściciel księgarni językowej „Greg”. Jurorzy 
obejrzeli przedstawienia teatralne oparte na 
scenariuszach przygotowanych w języku an-
gielskim przez samych uczestników festiwalu. 

Inspiracją do nich były najczęściej znane utwory 
literackie. Jury, które, jak co roku oceniało treść, 
formę i kompetencje językowe aktorów, pierw-
szą nagrodę przyznało gospodarzom, czyli 
wykonawcom przedstawienia „The Final Duel” 
z I LO o odwiecznej walce bogatych i biednych. 
Druga nagroda trafiła w ręce uczniów II LO 

w Wodzisławiu Śląskim za klasyczną 
opowieść o Romeo i Julii: „Romeo and 
Juliet Evergreen”, zaś trzecie miejsce 
zajęło przedstawienie będące nowo-
czesnym spojrzeniem na bajkę o Czer-
wonym Kapturku: „Wild Riding Hood” 
w wykonaniu uczniów rybnickiego II LO. 
Tradycyjnie przyznano również wyróżnie-
nia specjalne – najlepszym aktorem festi-
walu okazała się Anna Sznajder z liceum 
w Wodzisławiu, a Zuzanna Oniszczuk 
z rybnickiego I LO została nagrodzona 
za najlepszą wymowę. 

w gronie 7 laureatów konkursu „Bezpie-
czeństwo dla wszystkich”. Pod koniec 
kwietnia klasa pojedzie na finał krajowy, a 
zwycięzcy będą reprezentować Polskę na 
finale międzynarodowym, który odbędzie 
się we Francji. Trzymamy kciuki!

Nie ma dzieci, są ludzie...
Szkolny Dzień Praw Dziecka zorganizo-

wano w Zespole Szkolno–Przedszkolnym 
Nr 2. 

Koordynatorem imprezy była pedagog 
szkolna Izabela Gorzelany. Celem projektu 
było uświadomienie dzieciom ich praw, 
zapoznanie z najważniejszymi aktami praw-
nymi dotyczącymi ich ochrony oraz poin-
formowanie, gdzie mogą szukać pomocy 
w przypadku nieprzestrzegania tych norm. 
Uczniowie uczestniczyli w lekcji pod hasłem: 
„Wokół praw dziecka”, a niektórzy wcielili 
się w doradców ONZ i sami układali zasa-
dy konwencji, które ich zdaniem powinna 
zawierać. Młodsi analizowali listy dzieci z 
różnych krajów pod kątem przestrzegania 
postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. 
Nie zbrakło również prezentacji multime-
dialnej oraz konkursu pod hasłem: „Znam 
swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je 
mają”. — Poprzez zastosowanie ciekawych 
form pracy udało nam się usystematyzować 
i utrwalić wiedzę związaną z problematyką 
praw dziecka — mówią organizatorzy szkol-
nej imprezy.

Oddali krew
Pod koniec marca w Medycznej Szkole 

Policealnej Województwa Śląskiego im. dr 
Feliksa Białego (dawny „Medyk”) odbyła 
się jedenasta już edycja akcji krwiodaw-
stwa. 

W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie 
i personel szkoły. Do oddania krwi zakwali-
fikowano 60 osób, a zebrano 26,25 litrów 
bezcennego leku. Krew trafi do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Raciborzu. Akcje w rybnickim „Medyku” 

organizowane są dwa razy w roku, a fre-
kwencja zawsze dopisuje.

Liga rządzi, liga radzi… 
47 gimnazjalistów z 14 szkół, 6 miej-

scowości i 5 powiatów wzięło udział w II 
edycji „Międzyszkolnej ligi języka angiel-
skiego” zorganizowanej przez Gimnazjum 
Dwujęzyczne nr 17 w Zespole Szkół nr 1.

Do finału zakwalifikowały się 23 osoby, 
które musiały dokonać krótkiej autopre-

zentacji, opowiedzieć zabawną historyjkę 
ze szkolnego życia i wykazać się praktyczną 
znajomością języka angielskiego. A najlepiej 
z tymi zadaniami poradzili sobie przedsta-
wiciele rybnickiego Gimnazjum Sióstr Ur-
szulanek Hanna Sitter i Eryk Zimończyk. Ze 
względu na bardzo wysoki poziom zaawan-
sowania językowego laureatów, w przypadku 
ubiegania się o przyjęcie do klasy dwuję-
zycznej w I LO im. Powstańców Śląskich, 
zostaną oni zwolnieni z czerwcowego testu 
kompetencji językowych. — Zadania, jakie 
proponujemy gimnazjalistom, nie są proste 
– ich stopień trudności jest porównywalny do 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Angielskiego — mówi pomysłodaw-
ca i animator Ewa Gatnar. — Prawie wszyscy 
„ligowicze” poleciliby nasz konkurs swoim 
młodszym kolegom i koleżankom!

Parli@menting 2009
Uczennice Gimnazjum nr 2 wzięły 

udział w konferencji poświęconej ma-
łym i średnim przedsiębiorstwom na 

rynku europejskim, którą zorganizowano 
w ramach projektu „Parli@menting’09”, 
na jaki pozyskano unijny grant.

W projekcie uczestniczą wybrane szkoły 
z Hiszpanii, Holandii i Niemiec oraz klasa 
europejska Gimnazjum nr 2, prowadzona 
przez polskiego koordynatora projektu 
Magdalenę Kaczmarek. A w jego ramach 
uczniowie zapoznają się z ogólnym działa-
niem i historią Parlamentu Europejskiego.  
Zwieńczeniem programu będzie majowa 
wizyta w Brukseli, a póki co gimnazjalistki 
Justyna Sobik, Anna Walento, Malwina Krzy-
stek i Agata Ciokan wraz z wychowawczynią 
Haliną Wilk wzięły udział w konferencji, jaka 
odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach. Wśród gości byli też  zagra-
niczni prelegenci m.in. europejski komisarz 
ds. rynku wewnętrznego i usług.

Kiermasz w SP 34
W Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku 

odbył się Kiermasz Wielkanocny podczas 
którego można było nabyć świąteczne 
ozdoby, kartki, dekoracje itp. Dochód 
z kiermaszu sięgający kilku tysięcy złotych 
zostanie przeznaczony na budowę placu 
zabaw dla dzieci na szkolnym podwórku 
rybnickiej podstawówki. Wcześniej szkoła 
zorganizowała zabawę karnawałową, 
z której dochód również został przeznaczo-
ny na ten cel. 

Zwyciężyli gospodarze...                                        Zdj.: arch. org.
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DebaTY, dylemaTY…
„Bo dawno temu, w jakichś małych, 

polskich miasteczkach, byli Żydzi...” 
— twierdzi Hanna Krall. — Bo warto 
rozmawiać na ciekawe tematy — dodają 
uczestnicy warsztatów humanistycznych, 
jakie już po raz czwarty odbyły się w I LO 
im. Powstańców Śląskich.

— Co roku nasze warsztaty poświęcone są 
innej tematyce, poruszaliśmy już m.in. motyw 
ojca oraz spotkaliśmy się „z innym” — mówi 
jedna z pomysłodawczyń imprezy, polonistka 
Aleksandra Kotas. — Tym razem to szeroko 
rozumiana kultura żydowska. — Do udziału 
w warsztatach zapraszamy zwykle nie tylko 
uczniów naszej szkoły, ale również młodzież 
z Wodzisławia, Jastrzębia, a nawet Katowic 
— dodaje druga ze współorganizatorek 
Joanna Mikszta. — Tegorocznym mottem 
przewodnim są słowa Hanny Krall. A warsz-
taty zainaugurował wykład „W poszukiwaniu 
żydowskiej tożsamości. Emancypacja, anty-
semityzm, syjonizm” przedstawiony przez 
dr. Jacka Surzyna z Uniwersytetu Śląskiego, 
który poprowadził też warsztaty filozoficzno 
– literackie „Idea Boga w judaizmie”. J. Su-
rzyn zadbał, by uczniowie wyszli z wykładu 
inauguracyjnego wzbogaceni o różnorodną 

wiedzę. Mówił im m.in. o stosunku chrze-
ścijaństwa do judaizmu, specyfice diaspor, 
wizerunku Żydów w sztuce („Mojżesz” Mi-
chała Anioła), o pogromach w carskiej Rosji 
i antysemityzmie, który z czasem przestał 
być religijnym i nabrał wymiaru ideologicz-
nego, a także o emancypacji, która była dla 
Żydów szansą, ale oznaczała odcięcie się od 
judaizmu. Przedstawił też historię syjonizmu 
politycznego, którego celem było znalezienie 
terytorium dla państwa żydowskiego (wśród 
pomysłów na osiedlenie się Żydów była 
Argentyna, Uganda i Madagaskar), a który 
ostatecznie wprowadzono w życie w 1948 
r. kiedy proklamowano powstanie Izraela. 
— Współczesny Izrael mocno się zmienia, 
rusyfikuje… — mówił J. Surzyn. 

W trakcie warsztatów młodzież I LO zapre-
zentowała też krótki program artystyczny, 
a podczas zajęć poprowadzonych przez Miro-
sława Ropiaka dyskutowano o filmie „Musimy 
sobie pomagać”. Zorganizowano również 
debatę „Free2Choose – debaTY/dylemaTY” 
i zastanawiano się nad wolnością słowa, 
wyznania, prawem do prywatności, wolności 
prasy, czy demonstracji. Warsztatom towa-
rzyszyła wystawa edukacyjna „Żydzi w Polsce 
– swoi czy obcy?”, która dotychczas prezento-

wana była w kilkudziesięciu polskich miastach 
(szczegóły na http://www.zydziwpolsce.edu.
pl/info_wyst_zywpl.html). Wystawę, zorga-
nizowało Centrum Polsko–Niemieckie w Kra-
kowie we współpracy z Domem Anny Frank 
w Amsterdamie, przy wsparciu finansowym 
holenderskiego ministerstwa spraw zagra-
nicznych. Udało się ją sprowadzić do Rybnika, 
a przewodnikami po niej byli sami uczniowie. 
— To cenne doświadczenie, mam nadzieję, 
że wyniesiecie z niego wiele życiowej mądrości 
— mówił młodzieży dyrektor placówki Tade-
usz Chrószcz.                                          S, D

Polonistka II Liceum Ogólnokształcą-
cego Katarzyna Nogły wzięła udział w 
seminarium w Międzynarodowej Szkole 
Nauczania o Holokauście w Jerozolimie.  

Placówka stawia sobie za cel przedstawienie 
losów ludzi, których dotknął kataklizm Shoah, 
upamiętnienie ich nazwisk – przywrócenie 
anonimowym ofiarom ludzkiej godności. Wśród 
wykładowców seminarium znaleźli się wybitni 
naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jero-
zolimie i Uniwersytetu w Tel Avivie. O skompliko-
wanych stosunkach polsko–żydowskich wykład 
wygłosił znany i ceniony w Polsce profesor Izrael 
Gutman, a z istotą pojęcia judaizmu zapoznał 
nauczycieli uczestniczących w seminarium 
rabin. Nie zabrakło też warsztatów przedmio-

towo–metodycznych, a dzięki gościnności go-
spodarzy, uczestnicy wzięli udział w obchodach 
rozpoczynających szabas oraz święta Purim w 
synagodze. — Najbardziej wzruszającym mo-
mentem seminarium było jednak spotkanie z 
trzema osobami uratowanymi przez polskiego 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, Henry-
ka Sławika — wspomina K. Nogły. Strona izrael-
ska przekazała polskim nauczycielom materiały 
dydaktyczne, które mogą wykorzystać podczas 
zajęć. Katarzyna Nogły już planuje przeprowa-
dzenie lekcji otwartej „Everyday life in Warsaw 
Getto – Życie codzienne w getcie warszawskim” 
podczas Dni Otwartych w II LO. 

Seminarium zostało zorganizowane przez 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Na-

uczycieli „WOM” w Katowicach w ramach 
programu „Zachować pamięć – historia i kul-
tura dwóch narodów”, realizowanego przez 
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Warszawie przy współpracy z Instytutem 
Yad Vashem w Jerozolimie, Instytutem Polskim 
w Tel Avivie oraz Ministerstwem Edukacji 
Izraela. A głównym celem zajęć w Yad Va-
shem było upowszechnienie wiedzy o historii 
i kulturze polskich Żydów, ze szczególnym 
uwzględnieniem Holokaustu oraz międzyna-
rodowa wymiana doświadczeń związanych z 
nauczaniem w polskich i izraelskich szkołach. 
— Być może uda się także nawiązać bliższe 
kontakty z izraelskimi szkołami poprzez re-
alizację wspólnych projektów edukacyjnych 
oraz organizację spotkań uczniów polskich 
i izraelskich — zastanawia się K. Nogły. 

W Jerozolimie (nie tylko) o Jerozolimie

Zatańczyli i zaśpiewali
Ponad stu przedszkolaków wzięło udział w zorganizowanym w Domu 

Kultury w Niedobczycach Rybnickim Festiwalu Przedszkoli. 
Przedszkolaki tańczyły, śpiewały i oklaskiwały swoich kolegów, którzy dzielnie 

reprezentowali placówki z Niewiadomia, Niedobczyc, Popielowa i Maroka–No-
win. Na scenie niedobczyckiego Domu Kultury pojawili się krakowiacy, dworza-
nie i królewny, których barwne i starannie przemyślane stroje zachwycały licznie 

zebraną publiczność. Najmłodsi 
wzięli udział w balu na dworze 
królewskim, witali wiosnę, 
tańczyli country i krakowiaka. 
Ich występom towarzyszył po-
kaz formacji tanecznej „Małe 
majoretki” działającej przy DK 
w Niedobczycach.              (D)

Warsztaty, które cieszyły się sporym zainteresowaniem 
młodzieży, zorganizowały polonistki Aleksandra Kotas 
(z lewej) i Joanna Mikszta, a wykład inauguracyjny 
wygłosił dr Jacek Surzyn. 

Wstąp i zostań w „Budowlance”
Ponad tysiąc osób odwiedziło Zespół Szkół Budowlanych pod-

czas zorganizowanych na początku marca „Dni Otwartych”.
Z ofertą placówki zapoznali się uczniowie szesnastu gimnazjów m.in. 

z Rybnika oraz Czerwionki–Leszczyn. — Co roku zdobywamy nowe 
doświadczenia i staramy się, by każda wizyta gimnazjalistów była dla 
nich przyjemna, ale przede wszystkim pożyteczna — mówi koordynator 
corocznej akcji, wicedyrektor szkoły Grażyna Budziarska. Przygotowany 
dla zwiedzających program obejmował m.in. prezentację multimedialną 
na temat rekrutacji, kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej placówki 
oraz zwiedzanie szkoły. Wśród uczestników „Dni...” codziennie rozloso-
wywane były darmowe karnety na szkolny basen. Dodatkową, cieszącą 
się olbrzymim zainteresowaniem atrakcją, był happening poświęcony 
prawom człowieka. Prezentację przygotowali uczniowie „budowlanki” 
pracujący pod kierunkiem Małgorzaty Pustelnik.                            (D)
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— To specyficzna impreza, bo promująca nie tylko muzykę i śpiew, 
ale również naukę języków obcych, bez znajomości których trudno 
byłoby większości z nas dzisiaj funkcjonować — mówił Michał 
Wojaczek, dyrektor chwałowickiego Domu Kultury podczas 
finału VII Festiwalu Piosenki Europejskiej. 

Jak na europejski festiwal przystało, kilkunastu uczestników finału 
kolejnej edycji muzycznego konkursu zorganizowanego przez DK Chwa-
łowice, Centrum Usług Językowych „Albion” oraz Alliance Française  
w Rybniku, oceniało międzynarodowe jury. Jurorzy pod przewodnictwem 
Czesława Gawlika, poddali ocenie nie tylko walory językowe i wokalne 
muzycznych prezentacji, ale również dobór repertuaru i ogólny wyraz 
artystyczny. Każdy z solistów miał również za zadanie dokonać krótkiej 
autoprezentacji w języku, w którym wykonywał utwór. 

W trakcie festiwalu, jak co roku „królował” język angielski, jednak nie 
zabrakło również występów w języku włoskim czy francuskim. I to wła-
śnie piosenka francuska triumfowała, bo jury pierwsze miejsce przyznało 
Karolinie Micor z Gilowic, która niezwykle dynamicznie zinterpretowała 
utwór „Je ne veux pas travailler”. Druga nagroda trafiła w ręce Karoliny 
Gilewskiej z Zabrza, która wykonała piosenkę „Beautiful”, a trzecia była 
Katarzyna Świniarska z Bytomia, która w języku francuskim przedstawiła 
„Hymn o miłości”. Wśród wyróżnionych znaleźli się młodzi wykonawcy 
reprezentujący placówki rybnickie: Joanna Płusa (OPP „Przygoda”) oraz 
Hanna Sładek i Mateusz Piecowski (ZSE–U). Zwycięzcy i wyróżnieni 
otrzymali atrakcyjne upominki, książki, a także kursy i zagraniczne obozy 
językowe. Natomiast laureatka pierwszej nagrody będzie uczestniczyć  
w czerwcowej wizycie przedstawicieli Rybnika we francuskim Mazamet.          

(D)

Na terenie kampusu odbył się finał zorganizowanego przez 
senatora Tadeusza Gruszkę konkursu Wiedzy o Unii Euro-
pejskiej. 

Patronat nad konkursem objął poseł do parlamentu europejskiego, 
wybitny historyk prof. Wojciech Roszkowski. W rywalizacji wzięło udział 
94 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Rybnika, Jastrzębia Zdroju, 
Raciborza, Wodzisławia Śląskiego i Mikołowa. Zadaniem uczestników 
było rozwiązanie testu składającego się z pytań sprawdzających wiedzę 
z zakresu historii, struktur i funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej. 
Zwyciężyła Katarzyna Łyczko (I LO Racibórz), drugie miejsce zajął 
Maciej Gojny (II LO Rybnik), trzecie Katarzyna Krupa (I LO Racibórz), 
a czwarte Michał Kamieński ( I LO Racibórz). W nagrodę cała czwórka 
wyjedzie na pięciodniową wycieczkę do Brukseli, gdzie będzie mogła  
z bliska przyjrzeć się pracy Parlamentu Europejskiego.

Celem konkursu było zwiększenie zainteresowania młodzieży 
kwestiami związanymi z Unią Europejską. To nie pierwsza inicjatywa 
promująca zasady funkcjonowania wspólnoty, jaką przeprowadził  
T. Gruszka. W maju ubiegłego roku na rybnickim Rynku senator 
przygotował stoisko z materiałami informacyjnymi związanymi z UE,  
a w tym roku, z okazji 5. rocznicy wstąpienia Polski do struktur europejskich,  
T. Gruszka planuje zorganizować Dzień Unii Europejskiej na terenie 
kilku miast należących do okręgu rybnickiego.                                 (D)

Lodowisko do przechowalni
Pierwsze w historii Rybnika, sezonowe lodowisko na Rynku zakończyło 

działalność. Czy i w jakiej formie wróci? Tego jeszcze nie wiemy…
Zdania na temat lokalizacji ślizgawki były podzielone: część rybniczan wi-

działaby ją w innym miejscu, część uważała, że to właśnie Rynek jest najbardziej 
odpowiednim miejscem, choć wiele osób krytykowało estetykę obiektu. Trzeba 
jednak przyznać, że pomysł był niezły, skoro tylko w „czasie biletowanym” czyli 
od 16.00 do 22.00 przez lodowisko przewinęło się ok. 50 tys. osób. A doliczyć 
trzeba dzieci i młodzież szkolną, które korzystały ze ślizgawki gratis od 8.00 
do 16.00. Takie w każdym razie dane przedstawiła Sonia Elber z firmy „Hefal 
Serwis”, która lodowisko wykonała . — To, w porównaniu z naszymi obiektami 
w innych miastach, znakomita frekwencja — mówi. Przyznaje natomiast, że suk-
cesem nie były zapowiadane okolicznościowe eventy. Na zakończenie sezonu na 
lodowisku odbył się mecz hokejowy juniorów GKS Jastrzębie ze skromną, doro-
słą ekipą rybniczan związanych ze sportem, zakończony honorowym remisem. 
Pokaz jazdy figurowej zaprezentowała mieszkanka Pszowa, którą organizatorzy 
wyłowili spośród korzystających ze ślizgawki. Po tafli kręcili się również klauni  
i bajkowe postaci rozdające dzieciom baloniki w kształcie zwierzątek, całość 
była jednak dość skromna…

Inicjator instalacji lodowiska radny Michał Chmieliński zapowiada, że dołoży starań, 
by również w Rybniku powstała dziecięca sekcja hokejowa. Życzymy powodzenia!(r)

Czy w Rybniku powstanie klub hokejowy? Radny M. Chmieliński (z tubą) 
jest pełen optymizmu.                                                                     Zdj.: r

Na euro...językach

Najpierw test, potem Bruksela

Laureaci Festiwalu Piosenki Europejskiej w komplecie.                                   Zdj.: d
Zwycięzcy konkursu już wkrótce odwiedzą Brukselę.                            Zdj.: arch. org.
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„Przyszli o zmroku”, zostali na dłużej… 
Piosenka Krzesimira Dębskiego i Jacka Cy-
gana to niemal znak rozpoznawczy grupy, 
nic więc dziwnego, że zabrzmiała na wstępie 
jubileuszowego koncertu. A potem zespół 
„6 na 6” (w składzie 7 na 8) przedstawił szereg 
innych, dopiero co włączanych do repertuaru, 

kompozycji, w tym zespołu „Manhattan Trans-
fer”, Seala, brawurowo wykonany utwór „Chili 
con carne” czy klasyczne szanty. Na scenie 
nie zabrakło inicjatorki powstania zespołu, 
dziś solistki Opery Krakowskiej i pedagoga 
krakowskiej Akademii Muzycznej Katarzyny 
Oleś–Blachy, która wspólnie z zespołem wy-
konała standard jazzowy Theleniousa Monka, 
dowodząc swojej muzycznej wszechstronności. 
O to, by duch muzyki chóralnej nie zaginął, 
zadba niewątpliwie „Małe 6 na 6” złożone 
z pociech członków „dużego” zespołu. Wspól-
nie wykonana piosenka o lwie stałaby się na 
pewno hitem wieczoru, gdyby nie… goście. 
Małgorzata Ostrowska i Maciej Maleńczuk 
spotkali się z rybnickim zespołem po raz 
pierwszy w ub. roku na festiwalu „Legnica 
Cantat”, którego organizatorzy postanowili, 
że w koncercie „Legnica Cantat Superstar” 
rockowym wykonawcom będą towarzyszyć 
nie chórki, ale chóry, spełniając przy tym rolę 
jedynego (oprócz perkusji) akompaniamen-
tu. Jak zdradził prowadzący jubileuszowy 
koncert Piotr Niewiarowski z poznańskiego 

Radia Merkury, a jednocześnie menadżer 
Małgorzaty Ostrowskiej, wykonawcy, którym 
przypisano nasz zespół, byli nieco zaniepo-
kojeni jego „kameralnością”. Szybko jednak 
wyszło na jaw, że gwarantem jakości nie musi 
być ilość i festiwalowa współpraca nie zakoń-
czyła się na jednym koncercie. Powstała płyta, 

a Ostrowska i Maleńczuk wystąpili wspólnie 
z jubilatami w TZR. Wykonali swoje najwięk-
sze przeboje ze „Szklaną pogodą” i „Kocham 
się” w niezwykłych aranżacjach, nadających 
kultowym utworom zupełnie nowego wyrazu. 
A kierownik artystyczny zespołu Michał 
Myszor miał okazję zadyrygować nie tylko 
zespołem „6 na 6” oraz potomstwem swoim 
i przyjaciół, Małgosią Ostrowską, ale również 
Maćkiem Maleńczukiem. Co, znając niezależ-
ność tego artysty, udało się pewnie niewielu… 
Współpraca z artystami tego formatu i wspólne, 
nowe doświadczenia w tym artystycznym eks-
perymencie, pozostaną dla „6 na 6” na pewno 
inspirującym przeżyciem.   

A jednak gwiazdą wieczoru byli jubilaci. 
Odebrali upominki oraz życzenia, które 
w imieniu prezydenta miasta złożyła wiceprezy-
dent Ewa Ryszka, a także gratulacje od przed-
stawicieli zaprzyjaźnionych placówek kultury. 
A publiczność, która długo tego koncertu nie 
zapomni (szczególnie, że każdy widz otrzymał 
jubileuszową płytę), podziękowała zespołowi 
owacją na stojąco.                  Tekst i zdj.: (r)

Jubileuszowy skład zespołu
Małgorzata Błaszczyk, Anna Marcol, 

Monika Sachs–Wajner, Katarzyna 
S o b o l e w s k a ,  D o r o t a  B o n e c k a , 
Karolina Filec, Barbara Kondrot, Dorota 
Kwiatoń–Strzelecka, Ireneusz Konsek, 
Michał Leśniak, Michał Szczepan, 
Michał Wojaczek, Paweł Mazurek, 
Michał Myszor, Rafał Wajner.
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Przyszli o zmroku…

Kiedy przed 15 laty Kasia Oleś skrzyknęła przyjaciół ze szkoły muzycznej, by 
zaśpiewać na Pasterce, nikt nie przypuszczał, że narodził się zespół, który na swoim 
jubileuszu zgromadzi w Teatrze Ziemi Rybnickiej kilkaset osób. I gwiazdy… 

Goście...
Nadzieja na przyszłość....
Jubilaci...
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Zespół wokalny „6 na 6” powstał w grudniu 1993 roku.
Jego trzon stanowią absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Swoje za-
miłowanie do muzyki wokalnej wynieśli ze szkolnego chóru „Can-
temus” prowadzonego przez Czesława Freunda. Nazwa pojawiła 
się spontanicznie i była pochodną faktu, że w pierwszym składzie 
śpiewało 6 dziewcząt i 6 chłopców. Zresztą szóstka jest ważną dla 
nich cyfrą, bo do ulubionych zespołów należała grupa „Take 6”. 
Zespół działał początkowo przy rybnickiej bazylice św. Antonie-
go, później przy Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl. 
w Rybniku. Obecnie jego siedzibą jest Dom Kultury w Chwałowi-
cach, którego dyrektor Michał Wojaczek jest członkiem zespołu 
„od zawsze”. Obok aktualnych członków grupy, w ciągu 15–lecia 
działalności przez zespół przewinęło się kilkanaście osób. Grupa 
współpracowała z Jadwigą Wandiger (której zawdzięcza pierwszy 
poważny występ w sali WOSPRiTV w Katowicach), Joanną Glenc, 
Czesławem Freundem (jako Zespół Kameralny Chóru Politechniki 

Śląskiej). Wszystkie te osoby miały wpływ na obecne brzmienie 
i charakter „6 na 6” i wszystkim należą się od zespołu podzięko-
wania za poświęcony mu czas i przekazaną wiedzę.

Repertuar grupy jest bardzo szeroki – od muzyki sakralnej po-
przez negro spiriuals, gospels, i jazz do szeroko rozumianej mu-
zyki rozrywkowej. Na swoim koncie zespół posiada wiele nagród 
i wyróżnień, m.in.: dwukrotne zwycięstwo w konkursie „Kolęd 
i Pastorałek” w Będzinie (1996/97), Srebrny Medal na festiwalu 
chóralnym „Il canto sul Garda” we Włoszech w kategorii gospel–jazz 
(1996), Złoty Medal na „Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym” 
w Ołomuńcu w kategorii gospel-jazz (2002), pierwsze miejsce na 
festiwalu kolędowym w Tychach (2003), najwyższe lokaty na Tur-
nieju Chórów w Legnicy w latach 2005–2008. Zespół koncertował 
w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Włochy, Czechy), nagrywał 
dla radia i telewizji. Zespół „6 na 6” jest trzykrotnym laureatem 
Nagrody Prezydenta Rybnika w dziedzinie kultury.

— Zainicjowane przez panią przed piętna-
stoma laty kolędowe spotkanie przyjaciół ze 
szkoły muzycznej stało się zaczątkiem zespołu 
„6 na 6”. Jak z perspektywy tego czasu odbie-
ra pani jego artystyczną działalność?

— Początek nie tylko zespołowi, ale 
w pewnym sensie i mojej karierze dał prowa-
dzony przez prof. Czesława Freunda szkolny 
chóru „Cantemus” i wyniesiona stamtąd, 
obok trwających do dziś przyjaźni, miłość 
do śpiewu. Ja byłam pianistką i nie myślałam 
wtedy o śpiewie operowym. Śpiew w chórze 
i kilkuletnie występy w „6 na 6” rozwinęły 
mój głos i uruchomiły pewien potencjał, dały 
mi też obycie sceniczne, bardzo pomocne 
w początkach solowej kariery. Bardzo się 
cieszę, że zespół bardzo się rozwinął – pre-
zentuje niezwykle wysoki, profesjonalny 
poziom – brzmi pięknie, śpiewacy są bardzo 
zgrani, a warto też zwrócić uwagę na świe-
żość interpretacji prezentowanych utworów. 
Myślę, że u podstaw sukcesów i trwałości 
zespołu leży przyjaźń i mocne więzi, najtrwal-
sze, bo wyniesione z młodości. Byłam bardzo 
wzruszona mogąc raz jeszcze stanąć z nimi na 
scenie... Cieszę się, że to trwa, jest kontynu-
owane i to na najwyższym poziomie!

— Zdając do Akademii Muzycznej w Kra-
kowie zdecydowała się pani na profesjonalną 
karierę muzyczną...

— W mojej rodzinie nie było tradycji 
muzycznych, nie miałam więc nikogo, kto 
by mi powiedział jak trudna to droga. Ale 
i piękna... Mój głos jako sopran kolora-
turowy został określony już na egzaminie 
wstępnym. A potem była już tylko ciężka 
praca. Z operą zetknęłam się wcześnie 
i w dość młodym wieku zadebiutowałam 
czołową partią koloraturową Królowej nocy 
w „Czarodziejskim flecie” Mozarta. Od tej 
pory jestem stale obecna na scenach opero-
wych w Polsce i zagranicą. Najbliższe plany 

to występ w „Napoju miłosnym” Donizet-
tiego na największym w Polsce festiwalu 
operowym w Bydgoszczy, a także spektakle 
„Don Giovanni” Mozarta z tytułową rolą 
Mariusza Kwietnia – solisty Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku czy „Łucja z Lam-
mermoor” Donizettiego na deskach Opery 
Krakowskiej...

— ...która wreszcie jest. Jak pani ją odbie-
ra, bo zdania są podzielone?

— Jednym się podoba, innym nie, ale 
najważniejsze, że jest. To wstyd, że miasto 
z takimi tradycjami kulturalnymi nie miało 
dotąd gmachu opery. A ponieważ z Ryb-
nika do Krakowa niedaleko, zapraszam na 
spektakle. Miło wspominam też koncert 
noworoczny z Filharmonią Śląską w Ryb-
niku i mam nadzieję na częstsze występy 
w rodzinnym mieście.

—Wiemy, że łączy pani karierę sceniczną 
z działalnością pedagogiczną...

— Jestem adiunktem w Akademii Mu-
zycznej w Krakowie, gdzie prowadzę klasę 
śpiewu. Wydaje mi się, że mam dobry 
kontakt z młodymi śpiewakami i chcę im 
przekazać własną wiedzę i doświadczenie. 
A ucząc innych, sama rozwijam swój warsz-
tat muzyczny, co też nie jest bez znaczenia. 
Jest i pozartystyczny kontekst działalności 
pedagogicznej – kariera śpiewaczki kolo-
raturowej nie trwa długo i tak jak wielkie 
diwy operowe zrobiły na scenie miejsce dla 
mnie, ja, kiedy przyjdzie czas, zrobię je dla 
młodszych. Nie wyobrażam sobie śpiewającej 
koloraturą prawie 60–latki, i tu kamyczek do 
ogródka naszych posłów, którzy ustanowili 
dla nas taki wiek emerytalny... Ja zawsze 
będą mogła uczyć...

— Dziękujemy za rozmowę, cieszymy się, 
że mamy tak utalentowaną rybniczankę 
i życzymy sukcesów na scenach operowych.

(r)

Katarzyna Oleś–Blacha pochodzi z Rybnika–Boguszowic. Jest 
absolwentką II LO oraz rybnickiej szkoły muzycznej Szafranków. 
W 2001 r. ukończyła Wydział Wokalno–Aktorski Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Jest doktorem sztuk muzycznych – wokalistyki i adiunktem 
Katedry Wokalistyki AM w Krakowie. W 1998 r. otrzymała pierwszą 
nagrodę na VII Międzynarodowym Festiwalu Wokalnym w Powell River 
w Kanadzie, w kategorii młodych solistów poniżej 25. roku życia; na 
VI Międzyuczelnianym Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju 
(2000) otrzymała wyróżnienie; jest laureatką Nagrody Publiczności na 
VIII Międzynarodowym Seminarium Wokalnym w Beeskow k. Berlina 
(1999). Otrzymała Nagrodę Twórczą Miasta Krakowa (2000) oraz III 
nagrodę i nagrodę publiczności na Kursie Interpretacji Muzyki Włoskiej, 
prowadzonym przez prof. Ryszarda Karczykowskiego (2000). W sezonie 
1999/2000 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Kunszt wokalny 
doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich i interpretacyjnych 
u znakomitych pedagogów i śpiewaków.

Jest solistką Opery Krakowskiej, gdzie debiutowała w 2001 r. partią 
Królowej Nocy w „Czarodziejskim flecie” Mozarta. Rolę tę wykonywała 
wielokrotnie w różnych teatrach i realizacjach. Podczas tournée z zespołem 
agencji „Pro Musica” z Wrocławia pod dyr. Marka Tracza spotkała się 
z żywiołową reakcją publiczności niemieckiej, również za kreację Królowej 
Nocy w realizacji Opery na Zamku w Szczecinie otrzymała nominację do 
nagrody „Bursztynowego Pierścienia” dla najlepszego aktora 2003 r. W tej 
partii gościła w spektaklu Teatru Wielkiego w Poznaniu, zaprezentowała ją 
też przed publicznością holenderską. W repertuarze ma dziesiątki partii 
operowych, a w kręgu jej zainteresowań artystycznych znajduje się także 
muzyka oratoryjno–kantatowa oraz kameralna. 

Z zespołami Opery Nova w Bydgoszczy, Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery 
Bałtyckiej w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Lublinie, Opery Krakowskiej, 
Opery na Zamku w Szczecinie odbyła kilka tournée po Austrii, Belgii, 
Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Szwajcarii, goszcząc w najbar-
dziej renomowanych salach operowych. Wykonywała dzieła J. S. Bacha, 
Purcella, Haendla, Mozarta, Orffa. Na szczególne wyróżnienie zasługują 
jej interpretacje pieśni Schuberta, Liszta, R. Straussa, Rachmaninowa, 
Szymanowskiego, Strawińskiego. O wszechstronności wokalistki świadczy 
również fakt, iż chętnie wykonuje utwory współczesnych kompozytorów, 
a także muzykę gospel i negro spirituals.

U zarania była przyjaźń...
mówi Katarzyna Oleś–Blacha
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— To już trzeci monodram odsłaniający 
kulisy kobiecej duszy, jaki w ostatnim czasie 
pokazano na deskach rybnickiego teatru. Czy 
aktorzy boją się takich wyzwań?

— Macie więc w Rybniku kobiecy festiwal… 
Jednak mój monodram napisał Sigitas Parulskis, 
litewską wersję podszlifował Cezary Harasi-
mowicz, a wyreżyserował Arkadiusz Jakubik, 
więc jestem usprawiedliwiona… Generalnie 
jednak chyba więcej dobrych tekstów pisze się 
dla kobiet, choć w podobnej konwencji utrzy-
many był spektakl „W obronie jaskiniowca” 
Emiliana Kamińskiego. To mój pierwszy mono-
dram. Jestem trochę lękliwa i wydawało mi się, 
że widownia nie wytrzyma ze mną tyle czasu, 
mimo, że każdy aktor chce mieć podobny epizod 
w swoim dorobku i marzy o sprawdzeniu się 
z publicznością. Ośmieliły mnie nieco występy 
w HBO „Na stojaka” i kiedy dostałam tekst 
„Kobiety pierwotnej” parę rzeczy mnie ujęło. 
Miałam oczywiście obawy, bo spektakl balansuje 
na granicy frywolności. Ale polska publiczność 
jest już do wielu rzeczy przyzwyczajona… 

— Widzowie odgrywają w spektaklu ważną 
rolę – są partnerem w rozmowie, momentami 
grają z panią. Czy łatwo nawiązać dobry kontakt 
z publicznością?     

— Czasem jest tak, że ludzie już na początku 
są rozbawieni i wtedy czuję się jak na udanym 
spotkaniu z dziewczynami, kiedy fajnie się 
gada. A ja mogę dużo gadać… (Oj tak! – przyp. 
redakcji). Zwykle jednak mam opory, kiedy 
w pierwszych rzędach widzę starsze osoby 
– myślę sobie, że oni znając mój wcześniejszy 
wizerunek, mogą być trochę zaskoczeni. 

Do tekstu powsadzałam też parę dowcipów, bo 
skoro już decyduję się na formę bezpośredniego 
kontaktu z widzem, muszę zadbać o dobrą atmos-
ferę. A widownia fajnie reaguje, może czasem 
potrzebuje się rozgrzać, a może czasem ja mam 
gorszą kondycję. Bo specyfika spektaklu wymaga 
ode mnie ogromnej koncentracji, ze względu na 
częste przeskoki z tematu na temat, tak jak w zwy-
kłej rozmowie. Kobiety coś o tym wiedzą (Oj tak! 
– przyp. red). Za to faceci lubią plotkować…

— To nie jedyne męskie przywary. Bohaterka 
spektaklu dostrzega ich znacznie więcej.

— Spektakl ma być terapią śmiechem i skłonić 
nas do śmiechu z siebie samych i stosunków męsko 
– damskich. Trzeba mieć dystans do życia, by unik-
nąć wielu niepotrzebnych napięć i problemów. Ja 
również w swoich poprzednich związkach się ob-
rażałam, a czasem obśmianie jakiejś sytuacji daje 
więcej niż moralizowanie. Oczywiście chciałabym, 
aby spektakl nie był odbierany powierzchownie, 
bo każdy aktor ma ambicje, by poważnie oddzia-
ływać na widza, ale przecież śmiech to potęga. 
I jeżeli można przyczynić się do tego, że człowiek 
się śmieje, to fajnie.

 
— A kto śmieje się bardziej: kobiety czy 

mężczyźni?
— Faceci też się śmieją, ale najgłośniej słychać 

kobiety. Oczywiście nie chciałam, by mężczyźni 
robili rachunek sumienia, ale żeby zastanowili się 
czy w spektaklu jest źdźbło prawdy. Kiedyś jeden 
z moich znajomych po obejrzeniu monodramu 
przyznał: — W kilku scenach widziałem siebie. 
Zdarza mi się tak właśnie rozmawiać zza gazety. 
Byłoby mi przykro, gdyby mężczyźni czuli się 
obrażeni. Nie chcieliśmy, by sztuka była napa-
stliwa i utyskująco–narzekająca, przecież wolimy 
śmiać się z Bridget Jones, która ma problemy 
z facetami, niż czytać poradniki, które radzą 
– to wolno, a tego nie. Jesteśmy tylko ludźmi. 
W moich związkach nie było takiego problemu, 
ale rozumiem kobiety, które nie potrafią wybaczyć 
mężczyznom, gdy ci porzucają je dla młodszych 
o połowę. Ale nie obwiniajmy wszystkich facetów! 
Człowiek jest złożony z wad i zależy, jaki zestaw się 
trafi. Podchodźmy do życia z mądrością, większym 
luzem i odrobiną uśmiechu. Wprawdzie mój staż 
z obecnym narzeczonym Jackiem jest krótki, ale on 
ma ten dar, że potrafi wszystko obrócić w żart.

 
— Tuż przed świętami, 11 kwietnia będą pani 

urodziny. To czas na refleksje, czy przeciwnie 
– odcina się pani od tego co było i spogląda 
w przyszłość?

— Ostatnio w programie „Mała czarna” za-
stanawiałyśmy się dlaczego kobiety stresują się 

mówieniem o swoim wieku. Skoro człowiek 
czuje się młodo i jest sprawny, powinien się 
cieszyć, a nie zastanawiać ile ma lat. Jednak 
w pewnym wieku kobietom zaczyna się 
wydawać, że wychodzą poza obieg zainte-
resowania facetów. Poza tym panuje kult 
młodości. Dla mnie szczególnie trudny był 
ostatni rok i kiedy staję przed lustrem twarzą 
w twarz, zastanawiam się jak to się stało, że 
mam aż tyle lat (śmiech). Jednak niedawno 
mój Jacek wypalił z pierścionkiem i zaręczy-
nami, więc na miłość i związek nigdy nie jest 
za późno. I to jest zachęcające. A urodziny? 
Cóż trzeba zmierzyć się z kolejną granicą, 
niezbyt fajną dla kobiety. Jednak ja bardziej 
przeżywałam chyba 30., niż potem 40. uro-
dziny. Fajnie jest być młodym i cieszyć się 
młodością. Najgorsze jest to, że wszystko 
tak szybko leci…   

— A plany na przyszłość? Pytam nie tylko 
o aktorskie, ale i te związane ze śpiewem, bo 
żałuję, że tak mało panią słychać, a przecież 
mówi się o pani „polska Liza Minnelli”. 

—  W planach mam mix musicalowy, 
ale nie lubię mówić o tym, co planuję, 
żeby nie zapeszać, bo może z tego nic nie 
wyjść. Choć muszę przyznać, że jestem 
już na tym etapie, że cieszę się, kiedy 
wypada mi jakaś praca. Mój młodszy syn 
Kuba mimo, że ma już 13 lat, lubi kiedy 
jestem w domu – chce żebym go przepytała 
z języka hiszpańskiego albo pouczyła się 
z nim z chemii. Teraz czeka mnie praca przy 
nowym serialu TVN–u „Cierniste wiatry 
miłości”, który będzie pastiszem takich 
produkcji jak „Dynastia” czy „Moda na 
sukces”. Najpierw zrobimy próbne odcinki 
i zobaczymy, jaki będzie odzew w narodzie. 
Będę tam pokojówką, która skrywa pewną 
tajemnicę…  

— A propos tajemnic, proszę odkryć kolejną – jak 
Hanna Śleszyńska spędzi nadchodzące święta? 

— Muszę przyznać, że nie mam patentu na 
Wielkanoc, choć lubię jego radosną atmosferę. 

 Terapia śmiechem

O tym, że życie z całą 
pewnością zaczyna się po 
…– tce?, o relacjach dam-
sko–męskich, dowcipnych 
pisankach i łzawej Wielka-
nocy rozmawiamy z przesym-
patyczną aktorką Hanną 
Śleszyńską, która pokazała 
rybnickiej publiczności kim 
jest „Kobieta Pierwotna”. 

V

Co mówią gwiazdy
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… to nie tytuł popularnego poradnika dla 
samotnych kobiet po 30-tce, choć, bez wąt-
pienia, tak właśnie można scharakteryzować 
dowcipny spektakl „Kobieta pierwotna”, 
jaki obejrzała publiczność w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. 

W głównej roli zobaczyliśmy doskonałą Hannę 
Śleszyńską – wulkan energii, której na scenie 
(głównie w łóżku) towarzyszył nietypowy partner 
– szmaciany „chłop”. Posłużył on bohaterce do 
snucia opowieści o jej nieudanych związkach, 
kompromitujących wpadkach na randkach  
i komicznych sytuacjach towarzyszących spotka-
niom z nowopoznanymi mężczyznami. Sztuka 
ukazuje kobietę XXI wieku, korzystającą z życia, 
podrywającą, a nie podrywaną, dla której nie 
ma tematów zakazanych, która marzy jednak  
o poważnym związku z odpowiednim mężczy-
zną. Chce, niczym kobieta pierwotna, upolować 
doskonałego kandydata. A wiadomo na łowach, 
jak to na łowach…

H. Śleszyńska bawiła do łez, wchodziła też  
w bliskie kontakty z publicznością, a co najważ-
niejsze, była tak wiarygodna, że sprawiała wra-
żenie, jakby opowiadała o swoich przeżyciach. 
Często nie pozostawiała suchej nitki na mężczy-
znach, ale jak nam powiedziała, sztuka nie jest 
skierowana przeciwko nim. To po prostu dosko-
nała charakterystyka związków damsko–męskich. 
Co więcej, za spektaklem stoi sztab mężczyzn 
– monodram napisał Sigitas Parulskis, litewską 
wersję podszlifował Cezary Harasimowicz,  
a wyreżyserował znany aktor i twórca takiego 
przeboju, jak „Goło i wesoło” Arkadiusz Jakubik. 
A Hanna Śleszyńska udowodniała, że kobieta jest 
jak wino… I walczyła z powiedzeniem, że facet 
po 30. bez rodziny to indywidualista, a kobieta 
– stara panna, która szybciej wpadnie pod pociąg, 
niż znajdzie męża. 

(S)

Grube ryby 
w sieci…
Wielkie aktorskie nazwiska w spektaklu 

„Grube ryby” Bałuckiego wystawionego 
przez teatr „Polonia” Krystyny Jandy  
i w jej reżyserii, przyciągnęły do Teatru 
Ziemi Rybnickiej komplet publiczności. 

Z owacji na stojąco po zakończeniu przed-
stawienia można wnioskować, że widzowie 
czuli się usatysfakcjonowani komediowym 
kunsztem niezrównanego duetu Cezary 
Żak i Artur Barciś, seniora scen polskich 
Ignacego Gogolewskiego oraz pozostałych 
wykonawców. Aktualny i dziś temat panów 
w sile wieku dających się omotać młódkom 
i związane z tym perypetie bawią, a miejmy 
nadzieję, również uczą…

(r)

Zwykle odgrażam się, że gdzieś wyjedziemy, 
ale im bliżej świąt, tym bardziej nabieram 
ochoty, by zostać w domu. W tym roku 
niemal do Wielkanocy będziemy kręcić 
kolejne odcinki „Rodziny zastępczej”, więc 
nie wymyślę specjalnych potraw. Zresztą 
moi synowie ze śniadania wielkanocnego 
uszczkną zwykle kawałeczek białej kiełbaski 
i jajka. Zamiast siedzenia przy stole, wolę 
atmosferę Wielkiego Tygodnia, no i malo-
wanie jajek! Co roku siadamy przy stole, 
rozkładamy farbki i malujemy. Jest potem 
sporo sprzątania, ale nie wyobrażam sobie, 
by jajka ugotować tylko w cebuli, włożyć 
do koszyka i pójść ze Święconką. Pisanki 
muszą być rozmaite – obok tradycyjnych… 
ekstremalne. Kiedyś mój starszy syn Mikołaj 
zrobił całą czarną pisankę, a w ubiegłym 
roku mieliśmy jajka dowcipne – Jacek, 

wielbiciel sportu namalował kask Kubicy, 
a Maks, syn Jacka – bohatera „Włatców 
móch” Czesia, z kolei Kuba – barwy Legii. 
Sporo jajek gotujemy też w skorupach od 
cebuli, ale ostatnio wyczytałam gdzieś,  
że fajne są te barwione szafranem – wycho-
dzą żółciutkie. W lany poniedziałek oczywi-
ście jestem oblewana wodą, a w tym roku 
w Wielką Sobotę, z powodu moich urodzin 
i przekroczenia kolejnej granicy, chwilkę 
sobie popłaczę, ale tylko chwilę…  

— Widząc pani optymizm, z pewnością 
tylko chwilę. Życzymy zatem jak najmniej 
łez, chyba, że tych ze szczęścia. Radosnych 
świąt! 

Rozmawiała: 
Sabina Horzela–PiskulaV

C

Jak znaleźć mężczyznę i nie zwariować…
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— Czy „pięćdziesiątka” jest dobrym wiekiem 
dla dyrygenta?

— Może rozpocznę od anegdoty. Mój mistrz 
Karol Stryja, w wieku 70. lat powiedział do 
muzyków swojej orkiestry: nadszedł czas, by 
odmłodzić zespół. Wśród innych zawodów 
muzycznych dyrygentura jest w tym względzie 
uprzywilejowana. Najlepszy czas dla dyrygenta 
to okres między 40, a 60. rokiem życia – wtedy 
nabiera się dojrzałości w ruchach i gestach, roz-
poznawalny jest nasz własny, wypracowywany 
przez lata język muzyczny. Dochodzenie do tej 
dojrzałości nie jest łatwe. Mogę tak powiedzieć 
w oparciu o własne doświadczenia, jak i moich 
studentów, z którymi od kilku lat prowadzę 
zajęcia w katowickiej Akademii Muzycznej. Za-
biegam, by w programie zwiększyć rolę takiego 
przedmiotu jak psychologia, by adepci tego za-
wodu mogli łatwiej wejść w swoją rolę. To spory 
problem stanąć twarzą w twarz z doświadczony-
mi, starszymi muzykami i jeszcze czynić im uwagi. 
Trzeba być konsekwentnym i wymagającym, 
jednocześnie ich nie zrażając. Mnie trzeba było 5 
lat na wyzbycie się stresu w sytuacji konfrontacji 
z orkiestrą, a pomógł mi fakt, że w wieku 30 lat 
miałem już własny zespół w Białymstoku.   

— Jak się zostaje dyrygentem?
— W mojej rodzinie nie było tradycji muzycz-

nych, ale kiedy miałem 5 lat, rodzice kupili pia-
nino z myślą o starszej siostrze, bo w tych latach 
było w dobrym tonie, by dziewczyna umiała grać. 
A ponieważ byłem chłopcem bardzo żywym, ro-
dzice doszli do wniosku, że lekcje na instrumencie 
spacyfikują mnie chociaż na 2 godziny dziennie. 
Siostra po czterech latach edukację zakończyła, 
dla mnie to był dopiero początek. Od 4 klasy 
szkoły podstawowej jeździłem sam kilka kilome-
trów tramwajem z Bobrka, gdzie mieszkaliśmy, 
do centrum Bytomia do szkoły muzycznej. Do 
dziś śmiejemy się z siostrą, że to jej „nadzór” 
sprawił, że zostałem profesjonalnym muzykiem... 
W czasie pierwszego etapu studiów muzycznych 
dorabiałem grą na organach i to ten instrument 
podsunął mi myśl o dyrygenturze. Siedząc 
przed klawiaturą miałem przed sobą wszystkie 
instrumenty na odpowiednich registrach, tak 
jak w „żywej” orkiestrze: tam skrzypce, altówki, 
wiolonczele, basy, dalej waltornie, trąbka, puzon 
i trzeba nad nimi zapanować i nadać odpowiednią 
barwę. Wystarczyło zamienić registry na żywych 
muzyków...

— Kiedy obserwuje się pana ekspresję i dy-
namizm za pulpitem, przychodzi refleksja, że 
dyrygowanie to ciężka praca, również w sensie fi-
zycznym... Aż ciśnie się pytanie o połamane batuty 
czy drzazgi lecące z dyrygenckiego podium. 

— Może to tak wygląda, ale to kwestia tech-

niki. Mięśnie ramion nie mogą być napięte, 
co sprawdzał niekiedy znienacka mistrz Karol 
Stryja, wtedy nie czuje się fizycznego wysiłku. 
Batuty z tworzywa, jakich teraz używam, trudno 
złamać, ale wcześniej, drewniane, i owszem, zda-
rzało się. Oczywiście nie na muzykach... Chociaż... 
Oto anegdota z batutą w roli głównej. Zdarzyło 
mi się w czasie próby w Tiranie w Albanii (gdzie 
prężnie działa polski konsul), że oboista odmówił 
grania, bo w sali było bardzo zimno. Przyjąłem 
do wiadomości jego tłumaczenie, ale muzyk nie 
dość, że nie grał, to rozśmieszał innych. Zareago-
wałem spontanicznie, wyrzucając batutę w górę. 
Wtedy oboista rzucił uwagę: „oto cyrk”, na co ja 
odpowiedziałem „oto klaun”. Pomogło...

— A propos klauna – zdarzyło się panu kilka 
koncertów żartobliwych. Nie miał pan oporu 
przed przebraniem się w kobiece ciuszki, założe-
niem szalika kibica i opowiadaniem dowcipów. 
Czy to wynika z pana osobistego poczucia humoru 
czy pewnej konwencji „z batutą i humorem”?

— Jeszcze w Bobrku zetknąłem się z kabare-
tem i nie bronię się przed takimi „występami”, bo 
sam, podobnie jak publiczność, również się bawię. 
Ale na takie koncerty rezerwuję tylko sylwestra 
i karnawał. Później nie przyjmuję nawet propo-
zycji dyrygowania spektaklami operetkowymi. 
Nie chciałbym dostać się do szuflady z etykietką 
„z batutą i humorem”, choć dyrygowanie walców, 
polek czy marszów wcale nie jest łatwe. Jestem 
raczej kojarzony z muzyką współczesną, ambit-
ną jak np. Lutosławski. Muzyka współczesna 
jest bardzo frapująca, jest niewiele wzorców jej 
wykonywania. Dlatego każda taka partytura jest 
jak nowa księga, którą niewielu jeszcze czytało... 
A ponieważ mam duszę romantyka, najbliższa 
jest mi twórczość Czajkowskiego, Brahmsa, 
Rachmaninowa, bo ich muzyka niesie uczu-
cia bliskie moim. Rzadko sięgam do muzyki 
z pogranicza renesansu i baroku, bo uważam, 
że za mało o niej wiem. Jeśli chodzi o dyrygentów, 
szczególnie podziwiam Leonarda Bernsteina, 
nota bene na moje 50. urodziny dostałem od Fil-
harmonii Śląskiej komplet symfonii Mahlera pod 
jego batutą. Bliski pod względem ekspresji jest 
mi też Zubin Mehta. A kiedy już jesteśmy przy 
naj... Za najlepszy zespół, jakim dyrygowałem 
uważam Narodową Orkiestrę w Waszyngtonie, 
gdzie co 2–3 lata jestem zapraszany. Duży budżet 
czyli świetni muzycy, znakomite instrumenty, 
a do tego wspaniała organizacja i dyscyplina. 
Tu przekonałem się, jak na jakość brzmienia 
wpływają właśnie instrumenty. Doświadczyłem 
tego również w czasie mojego jubileuszowego 
koncertu, kiedy za pulpitami zasiedli najlepsi 
w Polsce soliści–wioliniści ze swoimi instrumen-
tami... 

Mirosław Jacek Błaszczyk 
Pochodzi z Bytomia. Jest kierownikiem orkiestry symfo-

nicznej i dyrektorem artystycznym Filharmonii Śląskiej oraz 
doradcą i głównym dyrygentem Filharmonii Rybnickiej, której 
reaktywacji w 1999 r. był współinicjatorem. Po studiach na 
Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej 
w Katowicach, gdzie warsztat dyrygenta chóralnego zdobywał 
u prof. Jana Wincentego Hawela, kontynuował naukę na Wy-
dziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury; studia w klasie prof. 
Karola Stryji ukończył z odznaczeniem. W grudniu 1991 roku 
został laureatem IV Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów 
im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. W 1993 roku Ame-
rican Society for Polish Music ufundowało mu 3-miesięczne 
stypendium w Los Angeles. W latach 1984–86 dyrygował 
zespołem złożonym z muzyków katowickiej Wielkiej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji podczas festiwali 
„Warszawska Jesień” i „Śląskich Dni Muzyki Współczesnej”. 
Od 1986 roku był dyrygentem Państwowej Filharmonii Śląskiej 
i dyrektorem artystycznym Państwowej Orkiestry Symfonicz-
nej w Zabrzu. W 1990 roku został dyrektorem naczelnym 
i artystycznym Państwowej Filharmonii w Białymstoku. 
W 1995 roku wraz z jej orkiestrą dał serię koncertów w USA, 
zwieńczoną entuzjastycznie przyjętym występem w nowo-
jorskiej Carnegie Hall. W latach 1996–1998 był dyrektorem 
naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej. Od maja 
1998 r. jest dyrektorem artystycznym Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach oraz Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów 
im. Grzegorza Fitelberga. W latach 1999–2002 roku był głów-
nym dyrygentem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
w Porto (Portugalia), a w roku 2003 – jurorem i dyrygentem 
na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Maroku. 
M. J. Błaszczyk wiele koncertuje w kraju, łącznie z estradą 
Filharmonii Narodowej. Jego dyrygencki kunszt poznali także 
melomani wielu krajów: Austrii, Niemiec, Francji, Szwecji, 
Irlandii Płn., Hiszpanii, Portugalii, Białorusi, Litwy, Łotwy, 
Tunezji, Kanady, Korei Pd., Chin i Stanów Zjednoczonych. 
W minionym sezonie dyrygował orkiestrami m.in. Filharmonii 
Narodowej w Waszyngtonie oraz na Litwie i na Łotwie W 2000 roku 
w Bielsku–Białej poprowadził koncert Sinfonii Varsovii 
z udziałem Nigela Kennedy’ego. Za promowanie muzyki 
polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej 
oraz za osiągnięcia filharmoników śląskich pod jego batutą, 
prezydent Katowic w 2001 roku nagrodził Mirosława Jacka 
Błaszczyka w dziedzinie kultury. W 2005 roku otrzymał 
stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura. 
W Rybniku, gdzie mieszka, wraz z Towarzystwem Muzycznym 
im. Braci Szafranków, Filharmonią Rybnicką oraz miejscowymi 
chórami amatorskimi i z udziałem solistów zrealizował szereg 
ambitnych projektów muzycznych, w tym koncert muzyki 
Wojciecha Kilara z udziałem kompozytora, koncerty muzyki 
oratoryjno–kantatowej, wykonanie IX Symfonii Beethovena i in. 
M. J. Błaszczyk jest laureatem Złotej Honorowej Lampki Górniczej.

Partytura jest jak książka...

W roku jubileuszu 10–lecia reaktywowania Filharmonii Rybnickiej oraz w 50. 
rocznicę urodzin jej dyrygenta, z Mirosławem Jackiem Błaszczykiem rozmawiamy 
o muzyce i nie tylko...  

V
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Współczesna Filharmonia Rybnicka, 
spadkobierca idei i muzycznych 
tradycji braci Szafranków, a szczególnie 
Antoniego jako twórcy orkiestry, uczciła 
rocznicę śmierci swojego patrona 
koncertem In Memoriam. 

W bazylice św. Antoniego zabrzmiało ora-
torium Stabat Mater Gioacchina Rossiniego  
w wykonaniu orkiestry, przygotowanego przez 
Marię Kroczek i Waldemara Gałązkę chóru 
„Resonans con tutti” oraz solistów: Eweliny 
Szybilskiej (sopran), Anny Boruckiej (mezzo-
sopran), Sylwestra Targosza–Szalonka (tenor) 
i Jarosława Kitalę (bas). Zza dyrygenckiego 
pulpitu całość poprowadził Jacek Mirosław 
Błaszczyk. W nastrój dzieła wypełniającą 
świątynię publiczność wprowadził Wacław 
Mickiewicz. Utwór ten został w Rybniku za-
prezentowany po raz pierwszy, zaskakując na 
pewno wielu słuchaczy znających kompozytora 
z utworów o innym charakterze. Ze względu 

na swoją trudność Stabat Mater Rossiniego nie 
jest wykonywana zbyt często. Warto jednak 
było przymierzyć się do tego dzieła i poruszyć 
publiczność jego brzmieniem. Rozpowszech-
niony w sztuce, w tym w muzyce, motyw 
Matki Boskiej Bolesnej stojącej pod krzyżem 
syna jest symbolem cierpienia. Wykonywane  
w Wielkim Poście kompozycje wykorzystujące 
w warstwie słownej XIII–wieczną sekwencję 
liturgiczną, są modlitwą, nie zostawiającą 
obojętnymi ani wykonawców, ani słuchaczy. 
Tak też było w bazylice, gdzie wielki finał 
zabrzmiał dwa razy i był owacyjnie oklaski-
wany. Piękny hołd złożony przez muzyków 
Antoniemu Szafrankowi, piękny prezent dla 
melomanów...

W tym roku mija również 100. rocznica 
urodzin Antoniego Szafranka i rybnickie 
środowisko muzyczne już się do obchodów 
przygotowuje.

(r)

— Wiadomo, że nic tak nie brzmi jak muzyka 
na żywo, a jak się pan zapatruje na plany mul-
tipleksów, by pokazywać zarejestrowane wielkie 
spektakle operowe?

— Jestem za. Wybitne pod względem muzycz-
nym przedstawienie operowe, z wielkimi gwiaz-
dami i głosami oraz wspaniałą scenografią – to 
ogromny koszt, na który nasze teatry operowe nie 
mogą sobie pozwolić. Sprzęt nagłośniający musi 
jednak być najwyższej klasy, by można było od-
nieść wrażenie, że się ogląda „żywy” spektakl.  

— A wracając do Rybnika... Jednym, ale nie 
jedynym, „rybnickim śladem” w pana biografii 
są właśnie organy w kościele, dziś bazylice, św. 
Antoniego, gdzie został pan organistą, kiedy już 
pan w Rybniku zamieszkał.... Grywał pan tu 
jeszcze gościnnie w czasach białostockich, kiedy 
przyjeżdżał pan na święta. 

— Kolejne „rybnickie ślady” są konsekwencją 

pierwszego i najważniejszego czyli małżeństwa  
z rybniczanką Zosią de domo Mańka. Pochodzi 
ona z rodziny o wspaniałych muzycznych trady-
cjach, a mój teść Ludwik Mańka, którego zresztą 
nigdy nie poznałem, był nauczycielem i chórmi-
strzem, jednym z nielicznych w tamtych czasach 
wykształconym w wyższej uczelni muzykiem. Przez 
kilka lat mieszkaliśmy w domu rodzinnym żony  
w Popielowie, potem Białystok, Poznań i po obję-
ciu Filharmonii Śląskiej – znów Rybnik, tym razem 
we własnym domu na Nowinach. To dość material-
ny rybnicki ślad, który kosztował mnie sporo pracy.  
Mam nadzieję, że trwały ślad zostawiam również 
poprzez zaangażowanie w działalność Filharmonii 
Rybnickiej, w reaktywacji której miałem przed 
10. laty swój udział. Niejedną orkiestrę słyszałem 
i obiektywnie mogę stwierdzić, że to zespół na 
bardzo dobrym poziomie. I nie mówię tego, bo 
to w pewnym sensie „moja” orkiestra. Takie 

samo zdanie wyrażali m.in. Lidia Grychtołówna, 
Adam Makowicz czy znakomity skrzypek Piotr 
Pławner. Nie możemy sobie wprawdzie pozwolić, 
jak kiedyś Filharmonia ROW, na takiego solistę 
jak Światosław Richter, ale to kwestia kosztów,  
a nie poziomu – za czasów „sponsoringu węglowe-
go” wszystko było możliwe. Rola naszej orkiestry  
w rybnickim środowisku jest nie do przecenienia 
– kontynuuje ona tradycje Filharmonii ROW 
Antoniego Szafranka, wykorzystuje potencjał 
muzyków związanych z tą ziemią: daje dodatkową 
możliwość koncertowania instrumentalistom, 
absolwentom uczelni czy nauczycielom muzyki. 
Ważna jest również rola „szkoły Szafranków” 
wypuszczającej świetnych absolwentów, z którą 
chcemy współpracować na zdrowych zasadach, 
integrując muzyczne środowisko. I mam nadzieję, 
że mimo ostatnich zgrzytów, jest to możliwe...   

30. rocznica śmierci Antoniego Szafranka

Stabat Mater w hołdzie patronowi

c.d. na stronie 34

C

Forum 
instrumentalistów

W dniach 6–9 maja Rybnik będzie gościć 
ponad 100 młodych muzyków z całej Pol-
ski: pianistów, skrzypków, altowiolistów  
i wiolonczelistów – uczestników V Ogólno-
polskiego Forum Młodych Instrumentali-
stów im. Karola i Antoniego Szafranków. 
Jubileuszowa piąta edycja objęta została 
honorowym patronatem Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, a partnerem 
przedsięwzięcia jest Akademia Muzyczna im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach. Zaprosze-
nie do prac jury powołanego przez Centrum 
Edukacji Artystycznej w Warszawie przyjęli 
znakomici polscy muzycy, funkcję dyrektora 
artystycznego po raz kolejny objął rybnicza-
nin prof. Wiesław Szlachta. Organizatorami 
forum są Centrum Edukacji Artystycznej  
w Warszawie, Państwowa Szkoła Muzyczna  
I i II st. im. K. i A. Szafranków w Rybniku oraz 
Towarzystwo Przyjaciół tejże szkoły.

Tegoroczne forum będzie też inauguracją 
obchodów roku 100–lecia urodzin Antonie-
go Szafranka, jednego z patronów szkoły  
i konkursu. Obok forum, rocznicy będą towa-
rzyszyć inne wydarzenia artystyczne. 

Mistrzowi z dedykacją 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 

im. K. i A. Szafranków zaprasza 24 maja  
o godz. 17.00 do Teatru Ziemi Rybnickiej na  
koncert symfoniczny z okazji 10–lecia pracy 
pedagogicznej prof. Piotra Palecznego.  
W ramach cyklu „Młodzi wirtuozi na estradzie” 
wystąpią wychowankowie mistrza, laureaci 
ogólnopolskich i międzynarodowych konkur-
sów: Karolina Nadolska, Aleksandra Świgut 
i Julia Kociubarz z towarzyszeniem Orkiestry 
Symfonicznej Szkoły Szafranków. W programie 
dzieła Chopina, Mozarta i Liszta.

Współorganizatorami koncertu są Towarzy-
stwo Przyjaciół „szkoły Szafranków” oraz RCK.
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Dzięki więziom znakomitego pianisty 
i pedagoga, absolwenta rybnickiej szkoły 
muzycznej Szafranków, a dziś osiadłego  
w Belgii Wiesława Szlachty z dawną szkołą i jej 
dyrektor Romaną Kuczerą, mieliśmy okazję 
wysłuchania w szkolnej sali koncertowej recitalu 
młodego, ale już bardzo cenionego w świecie 
pianisty francuskiego Frédérica Vaysse–Knit-
tera. Ten dojrzały dziś artysta został przyjęty 
do paryskiego konserwatorium w wieku 13 
lat, gdzie studiował u znakomitych pedago-
gów Yankoffa i Beroffa. Swoje umiejętności 
doskonalił w Wyższej Szkole Muzycznej we 
Freiburgu, a także pod okiem m.in. Krystiana 
Zimermana, zaś w Akademii Muzycznej im. 
Szymanowskiego w Katowicach – Wiesława 
Szlachty. Dla nas szczególnie interesujący jest 
fakt, że francuski pianista ma polskie korzenie 
– mówi dobrze po polsku, a języka nauczył się 
od polskiej prababci i babci. Frédéric odwiedził 
Rybnik, miasto ważne dla jego nauczyciela,  
w drodze z Wrocławia do Zakopanego, gdzie  

w willi „Atma” miał zaplanowany recital złożo-
ny z utworów Karola Szymanowskiego, którego 
muzykę, podobnie jak W. Szlachta, promuje 
w świecie. „Fantazja” Szymanowskiego, obok 
utworów Chopina, Liszta i Debussy’ego, 
znalazła się też w programie koncertu w Ryb-
niku. Pianista trudny repertuar zagrał z wielką 
pewnością własnych umiejętności, ale ujmując 
jednocześnie wrażliwością, wzbudzając wśród 
słuchaczy zdecydowanie pozytywne emocje. 
Pod wrażeniem jego interpretacji byli m.in. je-
den najlepszych w ostatnim czasie absolwentów 
rybnickiej szkoły oraz klasy Piotra Palecznego 
w warszawskiej Akademii Muzycznej Artur 
Hes oraz były dyrygent Filharmonii ROW  
i jej długoletni dyrektor Bolesław Motyka,  
co wyrazili w dyskusji po koncercie. Frédéric, który 
jest częstym gościem w Polsce, bardzo sobie ceni 
pedagogiczne umiejętności Wiesława Szlachty  
i nie krył, jak wiele mu zawdzięcza. A my dzięki 
temu mogliśmy posłuchać muzyki na najwyższym 
poziomie wykonawczym…                             (r) 

Tym razem w wykorzystywaniu znajomości nie widzimy nic niestosownego, 
w wręcz przeciwnie…

Koncert po znajomości…

Blueset w najnowszej konfiguracji • Krakowska Grupa Bluesowa rozbawiła widownię • Dynamiczny Melvin Taylor, gwiazda pierwszego wieczoru • Węgierska grupa Jack 
Cannon – siła akustycznego grania.

Nie do wiary: to już po raz piąty? Tak,  
i znów – jak za pierwszym razem  
– w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Osobiście 
jestem zwolennikiem mniejszej sceny, 
ale na dużej sali łatwiej się upewnić, że 
festiwal dopracował się własnej, wiernej 
publiczności, innej podczas każdego  
z dwóch tegorocznych wieczorów!

Tak udany piątek 13 marca złamałby każdą 
wiarę w pecha. Zaczęła formacja Blueset, która 
rozbudowała znany nam z lat ubiegłych skład o 

sekcję dętą (trąbka i puzon). Blueset wyraźnie 
odnalazł własną ścieżkę w bluesowym gąszczu, 
ba, ma nawet własny hit pt. „Za pięć dwuna-
sta”! Muzycy czują się świetnie w głównym 
nurcie bluesa i na jego pograniczach rockowych  
i swingowych.

Interesująco wypadła również Krakowska 
Grupa Bluesowa. Grają już ćwierć wieku, mają 
swoje, pełne lokalnego kolorytu teksty, własne 
brzmienie i sceniczny, trochę „chacharski” cha-
rakter. A to się, szczególnie paniom, podoba.

Gwiazda wieczoru Melvin Taylor Chicago 
Blues Night to śpiewający gitarzysta Melvin, 
Pablo Groover na gitarze basowej i Polak 
– Krzysztof Zalewski – na perkusji. Trzeba 
przyznać, że nie zawiedli. Lider potrafi wydobyć 
z gitary każdy dźwięk, i to na różne sposoby 
(zębami, odwrotną stroną dłoni, kablem od 
gitary, by nie mówić o sposobach bardziej kon-
wencjonalnych), ot tak, żeby show trwał. Nic 
dziwnego, że sala zaśpiewała mu na koniec „Sto 
lat” (z okazji urodzin).

Blues po raz piąty! 

Kabaret Młodych Panów
na DVD

Jeden z najbardziej utytułowanych kabare-
tów młodego pokolenia, laureat najważniej-
szych ogólnopolskich festiwali kabaretowych, 
wydaje „dorobek kabaretowego życia” na 
płycie DVD. Na krążku znajdą się najlepsze 
skecze i piosenki ze wszystkich programów Ka-
baretu Młodych Panów. Kabaret jest znany ze 
skeczy o tematyce społeczno–obyczajowej, nie 
stroni też od pokazywania w krzywym zwiercia-
dle polityki. Od czasów pierwszych sukcesów 
na krakowskiej PACE, Młodzi Panowie na stałe 
zagościli w ramówkach telewizyjnych programów 
kabaretowych, takich jak HBO na stojaka, RING, 
Kabaretowa Scena Dwójki, Top Trendy, Mazurska 
Noc Kabaretowa czy cykl programów Piotra Bał-
troczyka, których Młodzi Panowie byli autorami, 
bądź je współtworzyli. 

Program podsumowujący 5 lat działalności zo-
stał nazwany „Z młodymi jak najbardziej”, a „mło-
dzi” to Mateusz Banaszkiewicz, Bartosz Demczuk, 
Łukasz Kaczmarczyk, Robert Korólczyk, a stroną 
techniczną zajmuje się Piotr Sobik.

Promujący płytę koncert odbędzie się  
29 kwietnia o godz. 18.00 w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. 



Wielki finał!                                                                                                       Zdj.: d
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 — Spektakl ma taki charakter, bo każdy z aktorów oddał mu cząstkę 
siebie — mówiła reżyser Izabela Karwot po ciepło przyjętym przed-
stawieniu. „Wdowy” Sławomira Mrożka określane są mianem czarnej 
komedii poruszającej temat śmierci. Wkracza ona na scenę pod postacią 
wytwornej damy, która zasiada przy stoliku w niewielkiej kawiarence. 
Wyróżniająca się scenografia Artura Stasiaka, którego pamiętamy rów-
nież z występów scenicznych, dodawała magiczności miejscu, w którym 
„śmiercionośna” Lucyna Wieczorek spotkała swoje ofiary – pogromcę 
krokodyli Szymona Skabę oraz miłośnika szampana z walerianą Ro-
mana Rygla. W rolę wdów wcieliły się Dorota Patas i Zofia Paszenda, 
a o odpowiedni nastrój w kawiarence zadbali kelnerzy – mistrzowie 
ceremonii Judyta Stocka i Tomasz Koźlik, doskonali jak zwykle. Nie 
dziwi więc spontaniczny śmiech z mrożkowego humoru i gry aktorów, 
a dyrektor RCK Adam Świerczyna podsumował: — Dobrze, że mamy 
Teatr „Rondo”. Podobnego zdania była publiczność… 

(S)

Gliwicki Teatr Muzyczny wystawił w Rybnickim Centrum Kul-
tury jeden ze swoich największych operetkowych przebojów. 

Nowa, odświeżona i uwspółcześniona wersja „Orfeusza w piekle” 
Jakuba Offenbacha – jednej z najzabawniejszych operetek w dziejach 
gatunku – przyciągnęła do sali RCK komplet widzów. Gliwiccy artyści 

zachwycili publiczność błyskotliwą muzyką, wspaniałymi ariami i ku-
pletami oraz trafnymi odniesieniami do współczesności. Nie zabrakło 
również wciąż żywego, piekielnego galopu, czyli niezapomnianego of-
fenbachowskiego kankana, który właśnie w tej operetce po raz pierwszy 
pojawił się na teatralnej scenie. 

Premiera gliwickiego „Orfeusza w piekle” odbyła się przed dziesięciu 
laty. Barwne, dowcipne i rozśpiewane widowisko wyreżyserował nie-
żyjący już Marcel Kochańczyk, a opiekę artystyczną nad wznowieniem 
spektaklu objął Paweł Gabara. Orkiestrę Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego poprowadził Maciej Niesiołowski.                                            (D)

Teatr Rondo pokazał „Wdowy” Mrożka. I to jak…                                         Zdj.: s.

Rondo z wdowami…
… I nie chodzi tu o któreś z popularnych miejskich skrzy-

żowań, ale o działający pod auspicjami Rybnickiego Centrum 
Kultury Teatr „Rondo”, który pokazał spektakl „Wdowy” 
Sławomira Mrożka. I wprawił licznie przybyłą publiczność 
w doskonały humor.

Mr. Blues&Friends w oczekiwaniu na odzew widowni • Mr. Blues&Friends: tym razem zagrało aż dwóch harmonijkarzy • Easy Rider czyli sztuka gry techniką slide • Patsy 
Gamble&Lester Kidson Band – udany akcent na koniec.

Drugi wieczór rozpoczęła grająca akustycznie 
grupa z Budapesztu Jack Cannon Blues Band. 
Lider Gyorgy Zoltai (gitara solowa, harmonijka, 
śpiew) z Adamem Biro (gitara solowa) i Petrem 
Gyergyadeszem (kontrabas) grają gęsto, dyna-
micznie, utwory własne oraz klasykę bluesa i rocka. 
Trzykrotnie słyszeliśmy na festiwalu pieśń „Little 
Wings” Hendricksa i przyznam, że to węgierskie 
wykonanie najbardziej zapadło mi w pamięć. 

Po nich gospodarz imprezy Bogdan Rumiak 
ze swoją grupą Mr. Blues oraz gośćmi: drugim 
perkusistą, wokalistką i harmonijkarzem. I trze-
ba przyznać, że właśnie pojedynek harmonijek 
ustnych był ozdobą tego występu. Odnotujmy, 
że grupa po ponad dziesięciu latach grania 

dorobiła się własnej płyty pt. „Mr. Blues is all 
right”. Gratuluję!

Zawitał wreszcie do Rybnika legendarny Easy 
Rider w składzie: Andrzej Wodziński (gitara 
solowa i slide, śpiew), Jacek Gazda (grywał już 
u nas w innych formacjach, zawsze na basie), 
Jarosław Wodziński (perkusja). Szeroki reper-
tuar: od klasyki bluesa przez rytm&blues po 
rock, znakomite rzemiosło wykonawcze, trochę 
nonszalancki wokal lidera mnie bardzo usatys-
fakcjonowały. Oni są jak wino: ciągle lubią grać 
P. Greena „Black Magic Women”, J. Hendricksa 
i Moody Watersa. I widać jak na dłoni, iż tu się 
nie wychodzi na scenę dla oklasków, lecz dla 
wykonywanej muzyki.

Imprezę kończył występ grupy Lester Kidson 
Band kanadyjskiego gitarzysty polskiego pocho-
dzenia z gościnnym występem Patsy Gamble, 
saksofonistki, która chwali się m. in. współpracą 
z Rodem Stewartem. To sprawne granie, czer-
piące garściami z muzyki soul, a także z rocka, 
jak w pięknej balladzie „On my life”, mogło się 
podobać. Na bis „Hey, Joe” ze wspaniałą partią 
saksofonu Patsy na pożegnanie.

Maleńki jubileusz festiwalu gromadził wielu 
miłośników bluesa w podziemiach Teatru,  
w restauracji „Pod Gwiazdami”, gdzie mnóstwo 
młodzieży muzykującej aż rwie się do jamowania. 
A to świadczy, że impreza na dobre się u nas za-
domowiła.      Tekst i zdj.: Grzegorz Walczak

Orfeusz w teatrze



Nocne prowokacje…
…po raz czwarty! Ta cykliczna, interdyscypli-

narna, kameralna impreza dla bardziej wymaga-
jących „konsumentów” kultury ma swoje grono 
wiernych odbiorców. W programie m.in. Noce 
Szeherezady – monodram Aleksandry Bożek 
(z towarzyszeniem harfistki Zofii Dowgiełło), 
która  odkrywa drugą, ciemną stronę „Baśni z tysiąca i jednej nocy”, 
dając kwintesencję arabskiej kultury. (…) To wielkie, małe przedsta-
wienie – pisali krytycy, a spektakl, grany z powodzeniem na wielu 
scenach, zdobywał nagrody na festiwalach małych form teatralnych. 
Drugą część wieczoru wypełni slide show Magdaleny Kuc.   

23 kwietnia, godz. 20.30.

Popek międzynarodowy
Krzysztofa Popka, znakomitego flecistę 

jazzowego rodem z Rybnika, przedstawiać 
nie trzeba, warto jednak przedstawić jego 
nowy projekt muzyczny. Obok K. Popka, 
projekt Krzysztof Popek International Quintet 
realizują: trębacz Piotr Wojtasik oraz Amery-
kanie: perkusista Victor Lewis, basista Cameron Brown i znany 
ze współpracy z Wyntonem Marsalisem i Sonny Collinsem, pianista 
Stephen Scott. Ekskluzywne tournée zespołu wiedzie przez Nowy 
Jork, Los Angeles oraz… Łódź i Katowice do Rybnika.

24 kwietnia, godz. 20.00

Kameralnie… 
… wystąpi muzyczne rodzeństwo Elżbieta i Paweł Stawarscy 

(skrzypce), a na fortepianie towarzyszyć im będzie Sławomir 
Cierpik. W programie wielkie dzieła muzyki kameralnej J. Brahmsa. 
B. Bartoka, P. Sarasate’a i F. Kreislera.

28 kwietnia, godz. 18.00. 

Europa moich marzeń…
…to muzyczno–taneczna podróż po Europie według scena-

riusza i w reżyserii Krzysztofa Piotrowskiego, w wykonaniu 
solistów Gliwickiego Teatru Muzycznego, z udziałem gości, 
m.in. Grażyny Brodzińskiej. Okazją do jego wystawienia jest 
majowa, piąta już rocznica, wejścia naszego kraju w struktury Unii 
Europejskiej.

30 kwietnia, godz. 19.00.

Popołudnie z tańcem
Studio Tańca TZR zaprasza na kolejną premierę swoich zespołów 

– efekt pracy warsztatów tanecznych.
9 maja, godz. 17.00

Marek i Fred przy klawiaturze
Koncert kameralny duetu fortepianowego Marek i Fred z Francji 

w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej.
12 maja, godz.18.00 

Sztuka kochania… 
... to komediowy spektakl Teatru Bajka z Warszawy, w któ-

rym o tejże umiejętności mówi się w sposób pikantny, acz bez 
wulgaryzmów, dowcipny, ale dający odczuć, że to ważna sfera 
życia. „Sztukę kochania”  napisał Zbigniew Książek, wyreżyserował 
Krzysztof Jasiński, a instrukcji udzielać będą Katarzyna Skrzynecka, 
Piotr Gąsowski, Anna Oberci i Jakub Przebindowski, który również 
napisał do przedstawienia muzykę.

25 maja, godz. 17.00 i 20.15
 
Wieczór dla matek, mam i mamuś 
„Twoim jest serce me” to nie tylko słowa pieśni, ale i tytuł 

koncertu z okazji Dnia Matki. Na scenie zobaczymy orkiestrę 
kameralną pod dyrekcją Ryszarda Uchera, znanych solistów scen 
operetkowych oraz pary taneczne, a całość poprowadzi Mieczysław 
Błaszczyk – śpiewak oraz znakomity konferansjer i gawędziarz.

27 maja, godz. 18.30

W RCK również:
• Wernisaż wystawy, będącej podsumowaniem konkursu dla dzie-

ci i młodzieży „Podwodny Świat” – Galeria Oblicza – 6 maja,  
godz. 16.30

•„Pomsta” czyli „Zemsta” po śląsku, wielokrotnie wystawiany 
i cieszący się popularnością spektakl autorstwa Mariana Makuli 
– 15 maja, godz. 19.00

• Jubileusz 15–lecia Śląskiego Centrum Muzycznego„Muzyka 
i Ruch” – 21 maja, godz.18.00 

• Wernisaż wystawy międzynarodowego konkursu plastycznego 
z cyklu „Wielcy znani i nieznani”. Bohaterem tegorocznej edycji 
jest  Diego Velasquez, hiszpański malarz i portrecista epoki baroku 
– Galeria Sztuki, 25 maja, godz. 12.00.
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— Wspólnie ze Stowarzyszeniem Muzycznym 
Braci Szafranków, w którego struktury wchodzi 
rybnicka orkiestra, wielokrotnie wykorzystał pan 
też potencjał lokalnych, amatorskich chórów, 
dając im szanse na uczestnictwo w wyjątkowych 
wydarzeniach muzycznych...

— Kiedy planowaliśmy wspólne wykonanie 
IX Symfonii Beethovena, wiele osób pukało 
się w czoło: tak monumentalne, trudne dzieło 
z amatorskimi chórami? Po jego wykonaniu 
gratulacjom nie było końca. Widziałem jaką 
satysfakcję czuli chórzyści i przygotowujący ich 
chórmistrzowie, o publiczności nie wspomina-
jąc. Albo koncert utworów Wojciecha Kilara, 
kiedy podziękowania za wykonanie składał sam 
kompozytor. Szkoda, że były to wydarzenia 
jednorazowe, ale przebicie się na zewnątrz z tak 
dużymi projektami jest bardzo trudne. Podzi-

wiam zarówno chórzystów, jak prowadzących 
ich dyrygentów, którzy spotykają się dwa razy 
w tygodniu, sięgając po coraz bardziej ambitny 
repertuar. Warto by uwiecznić efekt ich pracy, 
choćby na płycie, np. wykonanie „Victorii” Kilara 
czy „Trzech tańców” Henryka Mikołaja Górec-
kiego, który dedykował ten utwór Szafrankom 
i Filharmonii ROW, a może koncert rybniczanki 
Lidii Grychtołówny z Filharmonią Rybnicką? 
Jesienią tego roku będziemy obchodzić 10–lecie 
jej reaktywacji, może z tej okazji warto poszukać 
takich możliwości?      

— Na co, poza muzyką, starcza panu czasu?
— Na niewiele. W domu jestem gościem, 

a na półpiętrze stoi przepakowywana w zależności 
od okoliczności walizka. W młodości musiałem 
wybrać: treningi w Polonii Bytom czy ćwiczenia 
przy pianinie. Ale miłość do piłki pozostała. Mój 
najmłodszy syn Tomek (chce być dziennikarzem, 
studiuje w Collegium Civitas w Warszawie) jest 
fanem FC Barcelona. Mieliśmy nawet okazję 

odwiedzić stadion Nou Camp i klubowe muzeum, 
a w nim... m. in. wielki but Scottie Pippena, który 
przed NBA grał w Barcelonie. To było duże 
przeżycie... Kibicujemy więc razem. Zbieram też 
partytury, odkupiłem np. od rodziny prof. Karola 
Stryji ok. 300 partytur mojego mistrza. Ale to 
przecież nie hobby, ale praca...

— Syn Bartek szuka dopiero swojej drogi, córka 
Bogusia studiuje psychologię – żadne z pana dzieci 
nie poszło w ślady rodziców. Przecież żona Zofia 
jest też znakomitym muzykiem, chórmistrzem 
i dyrektorem Szkoły Muzycznej w Żorach.

— Nie poszło i tak się zdarza. Cała trójka 
ukończyła podstawową szkołę muzyczną , jednak 
nie złapała muzycznego bakcyla. Mam jednak 
nadzieję, że ja moich „knifów” do grobu nie 
wezmę, bo mam swoich studentów. Nazywam ich 
nawet moimi „muzycznymi synami”.

— Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych 
lat z batutą w ręku...

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Partytura jest jak książka...



Wtorek, 14 kwietnia, godz. 19.00
PANCERNIK POTIOMKIN, reż. Siergiej Eisenstein. 
LECĄ ŻURAWIE
prod. ZSRR, 1957 r., dramat/romans/wojenny, 
reż. Michaił Kałatozow, wk. Tatjana Samojłowa, 
Oleg Batałow.
Historia romantycznej i głęboko tragicznej miłości 
pary kochanków, których szczęściu przeszkodziła 
wojna. Niezwykły, wzruszający film pokazujący 
wojnę w nietypowy dla kinematografii radziec-
kiej sposób. Uroda obrazów, przełom w kinie 
lirycznym, aktorstwo!

poniedziałek, 20 kwietnia, godz. 19.00
JESZCZE NIE WIECZÓR
prod. Polska, Srebrne Lwy w Gdyni 2008; Spotkanie z reżyserem 
JACKIEM BŁAWUTEM oraz aktorem LECHEM GWITEM.
Wyk.: Jan Nowicki, Beata Tyszkiewicz, Lech Gwit, Irena Kwiatkowska
Film mówi o pięknie starości. Reżyser żartuje, że jego marzeniem 
jest, aby młodzi widzowie po projekcji filmu od razu chcieli się 
zestarzeć...

poniedziałek, 27 kwietnia, godz. 19.00
PACHNIDŁO – HISTORIA MORDERCY
prod. Francja/Hiszpania/Niemcy, 2006 r., dramat/
thriller, reż. Tom Tykwer, wyk. Ben Whishaw, Du-
stin Hoffman (popis aktorski), Alan Rickman.
Historia człowieka obdarzonego genialnym wę-
chem, który zafascynowany zmysłowym światem 
aromatów, pragnie stworzyć najpiękniejsze pach-
nidło na świecie. Aby zaspokoić swoje pragnienie, 
nie zawaha się zostać mordercą.

poniedziałek, 4 maja, godz. 19.00
3 KOBIETY W RÓŻNYM WIEKU
prod. Iran, 2008 r., dramat/obyczajowy, reż.: 
Manijeh Hekma, wyk.: Niki Karimi, Pegaz Ahan-
garani.
Losy kilku kobiet – niezbędnych w życiu spo-
łecznym, a traktowanych bezprzedmiotowo 
i poniżanych. Tradycja i pragnienie wolności, 
przestrzeni…

poniedziałek, 11 maja, godz. 19.00
MILCZENIE LORNY
prod. Belgia/Francja/Wlk. Bryt./Włochy, 2008 r., 
dramat/obyczajowy, reż. Pier i Luc Dardenne, 
wyk. Arta Dobroshi, Fabrizio Rongiore, Jeremie 
Renier.
Budzenie sumienia Zachodu. Historia Albanki, 
która daje się ubezwłasnowolnić po to, by… 
Mistrzowska reżyseria, zaskakujące zwroty w 
akcji. Nagroda w Cannes.

poniedziałek, 18 maja, godz. 19.00
DRZAZGI
prod. Polska, 2008 r., komedia, reż.: Maciej 
Pieprzyca, wyk. Marcin Hycnar, Antoni Pawlicki, 
Karolina Piechota.
O Śląsku inaczej. Historia życia trojga ludzi. Ob-
serwacja beznadziei przepleciona przenikliwym 
humorem i przekorą, naturalność. 

wtorek, 26 maja, godz. 19,00
JAGODOWA MIŁOŚĆ
prod. Chiny/Francja/Hongkong, 2007 r., romans, 
reż.: Wong Kar–wai, wyk.: Norah Jones, Jude Law, 
David Strathairn, Rachel Weisz.
Mix arcydzieł Wong Kar–waia w gwiazdorskiej 
obsadzie hollywoodzkiej. Historie miłosne, intym-
ne wyznania, mgła erotyzmu. Zdjęcia, reżyseria, 
montaż!!!

eż. Siergiej Eisenstein. 

Seanse odbywają się w sali Teatru Ziemi Rybnickiej. 

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

Karnety miesięczne (30.00 zł) i jednorazowe karty wstępu (10.00 zł) 
do nabycia codziennie w kasie Teatru.

— Dotrzeć do dobrego filmu, wy-
szarpać go od dystrybutorów i pokazać 
widzom — tak rolę DKF–ów widzi 
najdłużej w Polsce urzędujący prezes 
filmowego klubu Wojciech Bronow-
ski. Istnieją w kra-
ju nieliczne starsze 
niż DKF „Ekran” 
kluby, ale tylko w 
Rybniku kieruje 
nim od początku 
jeden prezes, a i w 
zarządzie wielkich 
fluktuacji nie było. 
Od trzydziestu lat pracują doświad-
czeni Mieczysław Żabicki i Kazimierz 
Grzonka, wiele lat towarzyszył im 
Stanisław Głowacz, zaś „młodość” 
reprezentuje Piotr Sobik.

— Jakie atrakcje były i jakie jeszcze 
znajdą widzowie w jubileuszowym 
repertuarze? — pytamy prezesa 
W. Bronowskiego.

— Jesteśmy na półmetku jubile-
uszu: luty był miesiącem kina pol-
skiego i filmów nagrodzonych na 
festiwalu w Gdyni, a były one po-
przedzone dokumentami, laureatami 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych. Specjalny program 
przygotowaliśmy na kilka wiosennych 
i jesiennych miesięcy. Przypomnę, że 
klub powstał 15 grudnia 1964 roku, 
a pierwszym zaprezentowanym fil-
mem była „Symfonia pastoralna” 
z Michèle Morgan. Pokazem tego fil-
mu chcielibyśmy 45–lecie działalności 
podsumować. Zgodnie z naszą misją 
propagowania kina artystycznego 
pokazujemy to, czego nie ma w mul-
tipleksach. Stąd sięgnęliśmy do historii 
kina i burleski amerykańskiej – Buste-
ra Keatona, Flipa i Flapa. Pokazaliśmy 
też genialne filmy Chaplina, w tym 
„Gorączkę złota”, a także „Pancernika 
Potiomkina” Eisensteina. Jak mówią 
znawcy, te dwa filmy sprawiły, że kino 
stało się sztuką. Przed nami prawdziwa 
perełka – radziecki melodramat „Lecą 
żurawie”… Gdzie, poza DKF–ami 
zobaczymy filmy, które tworzą historię 
kina? Może w TV, może z płyt DVD, 
ale wtedy nie doświadczymy czaru 
i magii ciemnej sali kinowej… 

— Podobnie jak kino z krajów 
dla nas egzotycznych, prezentujące 
jednocześnie wysoki poziom realiza-
cyjny, przełamujące często stereotypy 
myślenia o danej nacji…

— Filmy takie niejednokrotnie go-
ściły na naszym ekranie: niekiedy jako 
nagrodzone na ważnych festiwalach, 
niekiedy w prezentowanych cyklach 
czy na konfrontacjach. Teraz przymie-
rzamy się do pokazania dorobku filmo-
wego Afryki, wśród nich znakomitego 
ponoć filmu etiopskiego z ub. roku. Ale 
w ramach jesiennej odsłony jubileuszu 
chcielibyśmy pokazać też klasyków, 
choćby kilka filmów Felliniego. Oprócz 
tego chcemy zaproponować naszym 
widzom plebiscyt i wybór najlepszego 
filmu spośród kilkunastu tytułów – zwy-
cięzcę obejrzymy na ekranie…  

— Dla kogo są DKF–y?
— Dla wszystkich, którzy szukają 

w kinie nie tylko taniej rozrywki i naj-
prostszych emocji, ale refleksji, możli-
wości dowiedzenia się czegoś o świecie 
i o nas samych. Po kilku kryzysach DKF 
ma się coraz lepiej. Zresztą ruch dysku-
syjnych klubów został stworzony dla elity, 
nie zależy nam na ilości widzów, raczej 
na tych, którzy chcą po seansie przedys-
kutować pokazany problem czy formę 
przekazu. A już niedługo będzie można 
porozmawiać w kameralnej atmosferze 
w barku w Galerii RCK. Cieszymy się 
z widzów, którzy są nam wierni od lat, ale 
również z każdego nowego.

— Na urodzinach nie może zabrak-
nąć gości…

— Będą i goście. Jeszcze w kwietniu 
ze swoim filmem „Jeszcze nie wieczór” 
przyjedzie reżyser Jacek Bławut, chcemy 
też zaprosić dyrektor Polskiego Instytutu 
Sztuki filmowej Agnieszkę Odorowicz, 
sekretarza generalnego Polskiej Fe-
deracji DKF Macieja Gila, dyrektora 
Filmoteki Narodowej prof. Tadeusza 
Kowalskiego, w planach mamy też spo-
tkanie z Krzysztofem Zanussim. 

— My życzymy dotrwania w dobrej 
kondycji do „pięćdziesiątki”, a o ko-
lejnych punktach jubileuszowego pro-
gramu będziemy na naszych łamach 
informować.

Rozmawiała: W. Różańska

45 lat dobrego kina

Kiedy „szafirowe gody” obchodzi placówka tak zasłużona jak 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran”, jeden urodzinowy wieczór 
to za mało. Zaplanowano więc półroczne jubileuszowe obchody, 
a to znaczy, że wyjątkowych wieczorów będzie grubo ponad dwa-
dzieścia…

Dotrzeć, wyszarpać, pokazać…

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 35
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Jaki może być efekt spotkania 15 osób o różnych profesjach 
i doświadczeniach, których łączy jedna pasja? Stworzą 
„Mahakam”. — „Ma…” co? — ktoś zapyta. Mahakam!    

I nie idzie tu o nazwę rzeki w Indonezji, ale o masyw górski zamiesz-
kały przez krasnoludy i gnomy, który w sadze o „Wiedźminie” opisał 
Andrzej Sapkowski. Kraina wprawdzie zupełnie fikcyjna, ale zadania, 
jakie zamierza realizować rybnickie Stowarzyszenie Podróżników, 
noszące właśnie taką nazwę, jak najbardziej realne. Jego głównym 
celem ma być upowszechnianie wypraw o charakterze wyczynowym, ale 

również realizacja celów profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz 
dzieci, młodzieży i dorosłych z grup zagrożonych dysfunkcją społeczną. 
— Nawiązaliśmy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
— mówi prezes stowarzyszenia Bartłomiej Klocek. — Dzieciaki zagrożone 
patologią zabieramy na ściankę wspinaczkową do Niedobczyc oraz w góry. 
Pokazujemy im inne perspektywy i możliwości realizacji własnych pasji. 

Stowarzyszenie Podróżników „Mahakam” działa w Rybniku ledwo 
od dwóch miesięcy (www.mahakam.eu), ale już przygotowuje spore 
przedsięwzięcie dla wszystkich miłośników „nie siedzenia” w domu. 
I trudno się dziwić – członkowie rybnickiego stowarzyszenia do prze-
ciętnych nie należą, a pomysłów mają mnóstwo. Filozof, fotografik, 
psycholog, redaktor, wspinacz, prawnik i socjolog… Dzieli ich wiele, 
ale łączy podróżowanie w różnych wymiarach – przestrzennym oraz do 
wnętrza siebie. Piotr „Chudi” Kulik, na co dzień mieszka w Londynie, ale 
zdążył już samotnie przemierzyć Syberię, Mongolię, Chiny, Tybet, Nepal, 
Indie, Pakistan… Andrzej Wiśnik wyznaje zasadę – wszędzie dobrze, 
byle daleko od domu, Jan Liniany ma za sobą autostopowe doświadcze-
nia z Grecji, Maroka i Ukrainy, a Bartłomiej Klocek przemierza świat 
w poszukiwaniu… prądu. A to tylko część „zakręconej” ekipy tworzącej 
Stowarzyszenie… Zamierzają wykorzystać swój potencjał, a pierwszym 
dużym przedsięwzięciem będzie Festiwal Podróżniczy „Rozjazdy”, 
który zaplanowano na 25 kwietnia w Domu Kultury w Chwałowicach, 
gdzie odbędą się multimedialne prelekcje i prezentacje zdjęć z podróży, 
a zakończy koncert w klubie „Paleta”, w którym mieści się siedziba 
rybnickiego stowarzyszenia. — Festiwal adresowany jest do miłośników 
podróży i osób zainteresowanych poznawaniem innych kultur, a prelegen-
tami będą osoby, które dotarły, czasem w nietypowy sposób, do różnych 
nietypowych miejsc i chcą zaprezentować to, co przeżyły i zobaczyły — mówi 

Jan Liniany. Poznamy zatem efekty rowerowej podróży po 13 państwach 
Afryki, samotnej eskapady po 8 krajach Azji czy szczegóły wyprawy na K2. 
Podobny festiwal organizuje w Raciborzu Stowarzyszenie „Rosynant”, 
a ich „Wiatraki” zyskały już wielu miłośników. „Mahakam” postanowił 
więc nawiązać współpracę z doświadczonymi „kolegami po fachu” i za-
proponował wzajemną promocję. — Jest nawet taki pomysł, by stworzyć 
jeden śląski festiwal podróżniczy w dwu odsłonach – rybnickiej na wiosnę, 
a raciborskiej – jesienią — planuje B. Klocek. Organizacja imprezy to wy-
zwanie, które jednak nie przysłania realizacji podróżniczych celów, jakie 
stawiają sobie członkowie rybnickiego stowarzyszenia. A że wyobraźnię 
mają nieograniczoną… — Na czerwiec – lipiec „Chudi” zaplanował już 
spływ kajakowy najdłuższą rzeką Syberii, a ja przygotowuję się do wyprawy 
autostopem po Iranie i Pakistanie — mówi J. Liniany. — Autostopem?! 
— Pewnie! Podróż wygląda wtedy zupełnie inaczej – tnie się koszty i lepiej 
poznaje ludzi. A ile przeżyć i niecodziennych historii … — przekonuje 
wykładowca socjologii na UŚl. w Cieszynie, który pisze doktorat z pogra-
nicza socjologii i antropologii podróży. A Bartłomiej Klocek, który na co 
dzień prowadzi firmę informatyczną, dodaje, że nie jest ważne gdzie, byle 
wyjechać, choćby miała to być zwyczajna marszruta w Beskidzie Niskim. 
— Coś trzeba w życiu robić, bo człowiek staje się nudny — przekonuje. 
Walczmy więc z nudą. Zacznijmy od udziału w festiwalu! 

(r)

Wszędzie dobrze, byle… 
daleko od domu

Fotografie 
nad zalewem

Konsultacje, nocny maraton fo-
tograficzny z dokumentem, pokazy 
zdjęć na dużym ekranie, wystawy 
indywidualne i grupowe. Słowem 
trzy dni świętowania z fotografią… 
Takie rzeczy to tylko w Klubie Ener-
getyka Fundacji Elektrowni, podczas 
VI Międzynarodowego Festiwalu 
Fotografii zorga-
nizowanego przez 
Klub Fotograficz-
ny Format. Mimo, 
że impreza już za 
nami, festiwalowe 
wystawy prezen-
towane będą do 
końca kwietnia. 
Zachęcamy do 
zwiedzania… 

FESTIWAL PODRÓŻNICZY 
25 kwietnia 2009 r. godz. 14.00–20.30.

Szczegóły na plakatach i stronach internetowych 
www.dkchwalowice.pl, www.mahakam.eu, www.rosynant.pl.

WSTĘP WOLNY!!!

...a w dodatku na płycie CD, bo wydana 
w 2001 r. książka „Rybnik. Wydarzyło się... 
1900–2000” autorstwa Marka Wołoskiego 
i Bartosza Kwaśnioka doczekała się 
elektronicznej wersji. 

Premiera tradycyjnego, papierowego wydania 
publikacji prezentującej historię miasta w ubie-
głym stuleciu miała miejsce w październiku 2001 r. 
— Od tego czasu książka nie była uaktualniana, 
a od kilku lat nie jest już dostępna na rynku, dla-
tego zdecydowaliśmy się wydać ją na płycie CD 
— przyznaje Marek Wołoski, jeden z autorów 

publikacji. 
Autorzy przenieśli za-
wartość książki na no-

woczesny nośnik, mię-
dzy innymi po to, by 
dotrzeć do młodych 
ludzi. Elektroniczne 
wydanie zawiera infor-

macje o ponad 1650 najważniejszych wydarzeniach 
z dziejów miasta i jego mieszkańców, a także 
niemal 400 archiwalnych i współczesnych fo-
tografii. Płyta została dodatkowo wzbogacona 
o relacje ze spotkań promujących wydawnictwo, 
wypowiedzi osób współpracujących z autorami, 
rysunki znanej rybniczanki Kazimiery Drewniok 
oraz teksty kilku publikacji wydanych nakładem 
rybnickiego Muzeum. Spora część prezentacji 
poświęcona jest historii byłego szpitala „Juliusz”. 
— To swoiste kompendium wiedzy o naszym mie-
ście. Taka „pigułka” nie została, jak dotąd, opubli-
kowana. Kiedy będziecie chcieli znaleźć informacje 
o wydarzeniach, jakie w ub. wieku miały miejsce 
w Rybniku, wystarczy zamiast do internetu zajrzeć 
na nasza płytę — zachęcał M. Wołoski podczas 
spotkania w Muzeum promującego wydanie CD. 
Płyta „Rybnik. Wydarzyło się...1900–2000” jest już 
dostępna w księgarniach. 

(D)  

Jeden rok, jeden wiek, w jednym mieście...
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• 23 kwietnia – Regionalny Turniej Wiedzy o Zdrowiu dla 
uczniów szkół podstawowych z Polski i z Czech - w godz. 
10.00–12.00, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Hibnera 25.

• 24 kwietnia – Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
– w godz. 9.30–12.00, park przy ul. Chrobrego.

• 24 kwietnia – Międzynarodowa Konferencja „Aktywni dla 
zdrowia” dla lekarzy, pielęgniarek, pedagogów, nauczycieli 
oraz osób zainteresowanych – w godz. 9.00–13.00, Państwo-
wa Szkoła Muzyczna.

Dni odbędą się również w Domu Kultury Niewiadom (22–24 
kwietnia w godz. 9.00–14.00) oraz w NZOZ SALUS w Przegę-
dzy przy ul. Szkolnej 13a (25 kwietnia, w godz. 9.00–14.00). 

Kulminację działań profilaktyczno–zdrowotnych zaplanowa-
no na 25 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych przy ul. 
Kościuszki 5, w godz. 9.00–13.00. W trakcie imprezy będzie 
można poddać się m.in. bezpłatnym badaniom oraz uzyskać 
porady z zakresu zdrowia. Szczegóły na stronie: www.psse.
rybnik.pl 

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku i Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Rybniku zapraszają na

XVI Rybnickie i IV Regionalne Dni Promocji Zdrowia

Już pod koniec kwietnia nie będzie jej 
w Rybniku. Wyleci do USA, ale zapowia-
da, że wróci za rok. Podróżniczka Sylwia 
Bobrzyk, której samotną eskapadę do 
najodleglejszych zakątków kuli ziem-
skiej śledziliśmy na naszych łamach, 
zostawiła miłośnikom wypraw swoje 
wyjątkowe fotografie zrobione na całym 
świecie. Ot tak, na pożegnanie…

Wystawę „Dookoła świata” można oglądać 
do połowy maja w filii Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Paruszowcu–Piaskach, 
gdzie S. Bobrzyk spotkała się z czytelnikami, 
opowiadała o swoich podróżach, prezento-
wała zdjęcia, bilety, banknoty i inne pamiątki 
z wypraw. Wśród uczestników byli też rodzice 
globtroterki, bo to od nich wszystko się zaczę-
ło: — Rodzice wszczepili mi bakcyla włóczęgi, 
kiedy zabrali z sobą dwulatkę do Czechosłowacji 
— wspomina Sylwia, a jej mama dodaje, że za-
wsze wiedli „cygańskie życie”. Pola namiotowe, 
często niewygodne noclegi w samochodzie, 
no i konserwy – to podróżnicza codzienność 
tamtych lat. Najpierw były podróże po Polsce, 
potem przyszła pora na dalsze eskapady – byłe 
ZSRR, Rumunia, Bułgaria i Węgry. W latach 
’90 Sylwia rozpoczęła podróże na Zachód 
– Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein, 
Chorwacja… i Francja, w której zabawiła dłu-
żej, by podszlifować język. — Przez dwa lata 
wyjeżdżałam jako pilot wycieczek do Francji, 
a po drodze zwiedzałam inne ciekawe miej-
sca. Do Anglii popłynęłam promem, w Grecji 
zachwyciły mnie wiszą-
ce Klasztory Meteory, 
a w Afryce – Egipt 
— wspomina .  A le 
jej wciąż było mało. 
W Stanach Zjedno-
czonych podróżowała 
od Atlantyku po Pa-

cyfik, od Niagary w Kanadzie po Key West 
na Florydzie. Zobaczyła Grand Canyon w 
Arizonie i Las Vegas w Newadzie. W 2006 r. 
podróżowała pociągiem dookoła Ameryki, a 
rok później zabrała plecak i wyruszyła z Polski 
na wschód Europy, przez Azję, potem Afrykę 
i dalej przez Atlantyk do krainy Latynosów. 
Nie tylko nasza gazeta w cyklu „Tony Halik 
w spódnicy” pisała o podróżach rybniczanki. 

Artykuły o „włóczęgostwie” Sylwii ukazały 
się w „Kurierze Galicyjskim” na Ukrainie, 
„Kurierze Ateńskim” w Grecji i wydawanej 
w Anglii „Coolturze”, a o tym, jak to jest być 
podróżniczką, Sylwia opowiadała w rozgło-
śniach radiowych w Nowym Jorku, Filadelfii, 
Chicago, Moskwie, Chinach i Londynie. Teraz 
ponownie wróci do Stanów, ale marzy o innych 
zakątkach świata – Indonezji, Australii, wy-
spach… i o napisaniu książki, w której znajdą 
się relacje z kolejnych cudownych miejsc, jakie 
z pewnością odwiedzi. I rodzice znów będą 
się martwić, tak jak wtedy, gdy córka była 
w Mongolii, a brak zasięgu uniemożliwiał jej 
kontakt z domem. — Ale już w Chinach wysłała 
sms–a. Na całe szczęście są komórki i internet  
— przekonuje mama Sylwii. Bez względu na 
to, gdzie pojedzie, zawsze będzie jej towarzy-
szyć pamiętnik w pięknej oprawie, do którego 
wpisują się osoby, jakie Sylwia napotka na 
swojej drodze. Dziennikarz „Polskiego Radia 
Londyn” Marcin Antosiewicz, współpracujący 
także z TVP, napisał… „Jak znajdziesz koniec 
świata, daj znać”. Nam również!                 (S)

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

przy ul. Sobieskiego 15, 
tel. 032 755 79 90

Program zajęć na maj
• 3.05., niedziela – Uczestnictwo w 

uroczystościach Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja;

• 4.05., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy – Sędzia Witold Kołek; godz. 
12.00 – „Impresja” – prowadząca Maria 
Malczewska;

• 7.05., czwartek, godz. 11.00 – „Radość 
życia” – Karol Wilaszek;

• 11.05., poniedziałek, godz. 12.00 
– Medycyna niekonwencjonalna – Ludwik 
Semeniuk;

• 13.05., środa, godz. 13.30 – Depresja 
– dr Piotr Dragon;

• 14.05., czwartek, godz. 11.00 – Rok 
Korfantego – „Polak w Ślonsku” – Jerzy 
Frelich;

• 18.05., poniedziałek, godz. 10.00 – Dy-
żur prawniczy – mec. Szczepan Balicki; 
godz. 12.00 – „Impresja” – Maria Mal-
czewska;

• 19.05., wtorek, godz. 14.00 – Spotkanie 
solenizanckie;

• 21.05., czwartek, godz. 11.00 – Brama 
Morawska – Maciej Czernicki;

• 25.05., poniedziałek, godz. 12.00 
– „Matka w wierszu i w piosence” – Roma 
Kurowiec i Jerzy Frelich;

• 25.05. – 27.05. –„VIII Dni Ziemi, Wody 
i Powietrza” w Laboratorium Nowocze-
snych Technologii Przemysłowych Rybnik 
ul. Rudzka 13; w ramach „Dni...” spotka-
nie z autorami albumu „Nie pozwólmy 
zapomnieć o Hucie Silesia oraz wystawa 
UTW „Pamiętajmy o ogrodach...”;

• 28.05., czwartek, godz. 11.00 – Spotka-
nie autorskie pisarki Aleksandry Klich.

• poniedziałki: godz. 10.00 – gimnastyka 
Qi gong – Barbara Pietrasz, godz. 10.45 
– „Moderato”– Romana Kurowiec; wtorki: 
godz. 10.00 – szachy; środy i piątki: godz. 
10.00 – brydż; czwartki: godz. 10.00 – Qi 
gong – Barbara Pietrasz.

Pożegnanie z Rybnikiem

Tony Halik w spódnicy

Sylwia opowiadała o swoich 
egzotycznych podróżach 
i zachęcała innych, by poszli 
jej śladem.              Zdj.: s.



38 Nr 4/454; kwiecień 2009

Abecadło Rzeczy Śląskich

Ślązoki nie muszą płakać!
W styczniowej „GR” poprosiliśmy rybniczan o podzielenie się 

wrażeniami z podróży czy pielgrzymki do Ziemi Świętej. Odezwało 
się niewiele osób, ale ich refleksje są bardzo interesujące.

Barbara Padula napisała: (…) Jerozolima nie została moją miłością 
od pierwszego wejrzenia. Różnorodność kultur, stylów architek-
tonicznych, ludzkich ras jest trudna do pojęcia dla Europejczyka. 
Egzotyka miasta zafascynowała mnie, ale nie wciągnęła. Niemniej, 
syndrom Jerozolimy dotknął w końcu i mnie. Trudno bowiem 
pozostać obojętnym wobec wszechobecnej tu na każdym kroku 
historii. Atmosfera południowo–wschodniej części Starego Miasta 
jest niepowtarzalna. Chodząc po nim łatwo stracić orientację. 
Parafrazując słynne zdanie, mogę śmiało powiedzieć, że wszystkie 
drogi prowadzą do Ściany Płaczu. W tradycji żydowskiej ostatnia 
pozostałość Świątyni była nazywana „Ścianą Zachodnią”, ale  
w średniowieczu chrześcijanie nadali jej miano „Ściany Płaczu”. 
Żydzi uważają, że Boska Obecność unosi się wokół niej, a krople 
rosy, które nocą pokrywają gałęzie hizopu i dzikiego krzewu kapa-
rowego rosnącego między skałami, są łzami, które mur roni nad 
nieszczęściami Izraela. Po zburzeniu świątyni Żydzi zbierają się tu, 
by ją opłakiwać. (…)

A oto opowieść Ireny Kuczery: (…) W kolejnym dniu jadę do Ga-
lilei, która jest najpiękniejszym regionem Izraela. Zdecydowana jej 
większość to tereny górzyste, o wysokości około 500–700 metrów 
nad poziomem morza. Jest tu kilka wysokich gór, takich jak Tabor 
i Meron. Galilea to kraina pól, pastwisk i pachnących akacjami  
i różami ogrodów. Rosną tu na niskich drzewach banany, oliwki, 
figi, daktyle ale też  na tarasowych polach winorośle, len, pszenica 
i jęczmień. Z powodu górzystego terenu większość osad w Galilei 
stanowią małe miasteczka a współ-
cześnie ten region obejmuje około 
30 procent powierzchni Izraela. 
Galilea przechodziła różne okresy 
przemian, ale dla nas najważniej-
sze jest to, że była domem Jezusa 
Chrystusa, który większość swego 
życia spędził właśnie w Nazarecie, 
Kafarnaum, Tyberiadzie i nad Mo-
rzem Galilejskim. 

Wspomnienia pani Ireny uświadomi-
ły mi, że Chrystus był Galilejczykiem. 
I ten regionalny aspekt jest też za-
uważalny w Biblii. Cofnijmy się zatem 
dwa tysiące lat, do czasów biblijnych. 
W Ewangelii według św. Mateusza 
jest opisana słynna scena zaparcia się 
Chrystusa przez św. Piotra. Otóż mię-
dzy Wielkim Czwartkiem a Wielkim 
Piątkiem, kiedy Chrystusa pojmano 
w Ogrodzie Oliwnym i zaprowadzono 
przed sąd, św. Piotr spędził całą noc 
w okolicach świątyni jerozolimskiej. 
Grzał się wtedy przy ognisku. Mu-
siał też pewnie Piotr rozmawiać ze 
znajdującymi się tam strażnikami, 
innymi pielgrzymami i mieszkańcami 

Jerozolimy. I właśnie wówczas pewna kobieta przysłuchując się Piotrowi, 
wywnioskowała, że on nie jest Judejczykiem, ale Galilejczykiem. Odgadła 
więc po jego akcencie, po doborze wyrazów i sposobie mówienia, że Piotr 
pochodzi z innego regionu Ziemi Świętej. Natychmiast skojarzyła też 
Piotra z właśnie co aresztowanym Galilejczykiem – Jezusem z Nazaretu.  
I wtedy padły te słynne słowa: „Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja 
mowa cię zdradza.” (Mt 26,73). W polskim tłumaczeniu jest zastosowane 
słowo „mowa”. Ale grecki oryginał ma tam słowo – „η λαλιά” [he lalia],  
a łaciński przekład – „loquela tua”, co znaczy – „twój sposób wymawiania”. 
Również niemieckie tłumaczenie jest chyba lepsze, gdzie czytamy „deine 
Mundart”, czyli „twój dialekt, gwara”. Myślę więc, że po śląsku trzeba ten 
fragment przetłumaczyć: (…) twoja godka cie zdradziyła. Ale można by to 
też powiedzieć tak: godołeś po swoimu, toż żech zgodła ktoś ty je.  

Ten fragment Ewangelii jest jakby dla Ślązoków bardziej zrozumiały, 
bo przecież Ślązoki doskonale wiedzą, co to znaczy być rozpoznawanym 
po godaniu, po śląskim godaniu. A zatem można zaryzykować twier-
dzenie, że Ślązoki są podobni trochę do św. Piotra. To podobieństwo 
oczywiście nie polega na tym, że Ślązoki zapierają się Ponboczka, ale 
podobnie jak Piotr rozpoznawalni są po swojej regionalnej mowie. Ale 
czyż jednak Ślązoki nie mają też trochę z tego Piotrowego zaprzaństwa? 
Czyż czasami nie gańbią się, nie wstydzą się swojej regionalnej kultury? 
Nie ma jednak nic w tym złego, że ludzie mają i pielęgnują swoje lokalne 
„inności”, które są elementem bogactwa naszej kultury. I tylko głupcy 
czynią z tego zarzut. Tylko głupcy się tego wstydzą! Niech więc nasza 
śląsko godka nos zdradzo! Bowiem, nawet po trzykrotnej, a nawet wie-
lokrotnej zdradzie, kogut nie zapieje i nie będzie powodów do płaczu. 
Chyba, że ten kogut zapieje z zachwytu!

Marek Szołtysek

Św. Piotr grzejąc się przy ognisku został roz-
poznany po swojej regionalnej godce.
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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. 
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!

(cz. 70)
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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. 
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Wielki album Rybnika

Penetrując stare śląskie al-
bumy i szuflady pełne zdjęć, 
napotykam czasami na inne 
drobiazgi. Najczęściej więc 
między fotografiami znaj-
dują się dawne dokumen-
ty, święte obrazki z kolędy 
oraz kartki otrzymane od 
krewnych i znajomych na 
święta i urodziny. Dzisiaj 
więc proponuję zapoznanie 
się z czterema pocztówkami 
o charakterze wielkanocnym. 
Zatem pocztówka nr 70/1 
pochodzi z 1900 roku. To 
zdjęcie zrobione z wyjątko-
wym artyzmem. Jest zakom-
ponowane jak dawny obraz 
olejny. Podobnie misternej 
fotograficznej roboty jest 
pocztówka nr 70/2. Jej pro-
jekt pochodzi również z po-
czątku XX wieku, natomiast 
ze znaczka i pozostałych 
informacji na jej odwrocie 
dowiadujemy się, że została 
przysłana na Śląsk z Austrii. 
Na jej stemplu pocztowym 
na znaczku widnieje data 21 
marca 1913 roku.

Pocztówka nr 70/3 jest naj-
młodsza spośród wszystkich 
czterech i pochodzi z 1956 
roku. Przedstawia ona babę 
wielkanocną na świątecznym 
stole. Wszystkie ilustracje na 
prezentowanych kartkach 
łączy świeckość motywów 
na nich przedstawionych. 
I na koniec najśmieszniejsza 
kolorowa pocztówka nr 70/4 
z zakochanymi wielkanocny-
mi „hazokami”, czyli zająca-
mi. Zdjęcie zostało wysłane 
4  kwie tn ia  1940 roku 
z frontu II wojny świato-
wej do rodziny na Śląsku. 
Potwierdza to na odwrocie 
stempel pocztowy i pieczęć 
cenzorska z hitlerowskim 
orłem.

Wesołych Świąt

70/4

70/1 70/2

70/3



Koszykarki na finiszu
Dobiega końca sezon w ekstraklasie koszykarek. Koszykarki 

UTEX–u ROW Rybnik do rozegrania mają jeszcze dwumecz, 
którego stawką może być 5 albo 7 pozycja. 

Stawka tej konfrontacji zależeć będzie od wyniku rewanżowego 
spotkania w Toruniu. W pierwszym meczu tych drużyn w Rybniku, 
UTEX przegrał z Energą Toruń 63:77. Mecz kończący sezon w Rybniku 
odbędzie się w środę 15 kwietnia w hali sportowej w Rybniku–Bo-
guszowicach.

Pod nieobecność 
w drużynie ame-
rykanek szanse 
na grę na parkie-
tach ekstraklasy 
otrzymują młode 
rybnickie koszy-
karki.  
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Taśma w górę!
Żużlowa taśma poszła w górę. Zawodnicy RKM ROW Rybnik 

pierwszoligowe rozgrywki zainaugurowali na torze w Gnieźnie.
Kolejne dwa ligowe spotkania zostaną rozegrane w Rybniku. 13 

kwietnia z Rzeszowem i 19 kwietnia z Ostrowem. Kapryśna aura 
storpedowała sparingowe plany rybnickich „rekinów”. Z wielu za-

planowanych kontrolnych spotkań udało się zrealizować tylko dwa.  
W Opolu RKM ROW w dość okrojonym składzie przegrał z miejsco-
wym Kolejarzem 40:49, ale już kilka dni później, na torze w Ostrowie 
odniósł zwycięstwo 48:42.

Pomiędzy tymi dwoma sparingami żużlowcy jak i zarząd klubu znaleźli 
czas, aby spotkać się ze swoimi kibicami. W galerii Focus Mall w nie-
dzielne popołudnie odbyła się prezentacja drużyny, jednolitych kevlarów 
oraz obszyć motocykli na jakich będą prezentować się podopieczni 
jeżdżącego trenera Adama Pawliczka. Na scenie poza zawodnikami 
pojawił się także nowy zarząd klubu oraz byli zawodnicy ROW–u: Lu-
dwik Draga, Andrzej Wyglenda, Jerzy Gryt, Bronisław Klimowicz czy 
Eugeniusz Skupień, który w tym sezonie będzie pełnił rolę toromistrza. 
Licznie zgromadzonych kibiców rozbawił Adam Pawliczek: —Mimo, 
że jestem dziadkiem, postaram się wyzwolić z siebie bestię na torze. Mam 
samicę Javę i samca GM. Z tego coś się narodzi… — żartował trener. 
A co się narodzi? To pokaże sezon, który w tym roku rozpoczął się  
w niedzielę 5 kwietnia na torze w Gnieźnie. Nie zabrakło również ślą-
skich akcentów na prezentacji. Na zagadki z gwary śląskiej zadawane 
przez prowadzącego imprezę Adama Drewnioka bezbłędnie odpowia-
dali nowi zawodnicy RKM–u Marcin Rempała i Ronni Jamroży.  

Stypendia sportowe rozdane 
W Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się spotkanie ze sportow-

cami, którym prezydent Rybnika przyznał stypendia sportowe. 
Sportowcy wyróżnieni zostali za uzyskane wysokie wyniki w krajowym 
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2008 roku. Ze 
sportową młodzieżą oraz trenerami spotkała się zastępca prezydenta 
Rybnika, Ewa Ryszka.

Stypendia o łącznej kwo-
cie 82.200 zł otrzymało 20 
zawodników z 6 rybnickich 
klubów sportowych: Patryk 
Cichocki, Mateusz Mazik, 
Daniel Mętlewicz (RMKS, 
boks), Kamil Cichy, Angelika 
Dziodzio, Anna Krupa, Mar-
cin Krzyżanowski (na zdj.), 
Agnieszka Matras–Clement, 
Marcin Słomka, Karina Szczepkowska–Horowska, (Miejski Klub 
Szachowy), Krystian Fajkis, Wojciech Sworowski (RMKS, szermier-
ka), Nicole Kukuczka, Ariel Kuśka, Agata Perenc, Adriana Twardzik 
(Polonia Rybnik, judo), Michał Mitko (RKM, żużel), Natalia Morgała, 
Dawid Niesłańczyk (Stowarzyszenie Sportowe „Progres”, kolarstwo), 
Mariusz Prudel (TS Volley, siatkówka plażowa). 

Turniej dzielnic
W Klubie Energetyka w Rybniku rozegrano XXI Turniej Szacho-

wy Dzielnic Rybnika, którego organizatorem była sekcja szachowa 
TS „Kuźnia” Rybnik przy współudziale Urzędu Miasta Rybnik.

Turniej jest najstarszą cykliczną imprezą w rywalizacji mieszkańców 
dzielnic Rybnika, gdyż spotkania przy szachownicy trwają nieprze-
rwanie od 21 lat. Reprezentantami swoich dzielnic mogli być tylko ich 
mieszkańcy. W tym roku do rywalizacji o cenne trofeum zgłosiło się 
siedem zespołów. Tradycyjnym faworytem byli reprezentanci Chwa-
łowic, którzy do tej pory mają największą ilość zwycięskich spotkań.  
W rozgrywkach dobrze szło zarówno faworytom, jak i reprezentantom 
dzielnicy Chwałęcice, którzy wygrywali swoje pojedynki. O rozstrzy-
gnięciu zadecydował zatem bezpośredni pojedynek pomiędzy tymi 
drużynami w piątej rundzie. Padł w nim wprawdzie wynik remisowy 1:1, 
lecz we wcześniejszym etapie rozgrywek zawodnicy Chwałowic stracili 
jeden punkt, co dało minimalne zwycięstwo Chwałęcicom. Dzielnicę 
tę reprezentował rodzinny duet Wojciech i Adam Lisowscy. Na trzecim 
miejscu zawody ukończyli przedstawiciele Zamysłowa. 

Młodzieżowa Interliga
Pod patronatem prezydenta w Rybniku rozegrany został turniej 

kadetów w ramach Siatkarskiej Młodzieżowej Interligi 2009. 
Zwyciężyli gospodarze czyli zespół TS Volley.  

Siatkarska Młodzieżowa Interliga 2009 to projekt realizowany  
w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna „Prze-
kraczamy granice” i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Obok gospodarzy w rozgrywkach wzięły udział zespoły z Raciborza, 
Opawy i Ołomuńca.

Rybniczanie wygrali wszystkie pojedynki i zwyciężyli przed siatkarza-
mi KS AZS Rafako Racibórz, SK Opawa i  UP Ołomuniec.

Najlepszym siatkarzem turnieju został wybrany rybnicki rozgrywający 
Karol Graff.

Skład TS Volley: Mateusz Pyszny (kapitan), Michał Dudek, Prze-
mysław Wolny, Dawid Małysza, Paweł Lisewski, Karol Graff, Łukasz 
Bonk (libero) oraz Sebastian Kołodziejski, Sebastian Inglot, Tomasz 
Brzezina, Maurycy Kasperski, Piotr Paprzycki. Trenerem drużyny jest  
Lech Kowalski.

Drużyna RKM ROW Rybnik, nowe kevlary prezentowane przez modelki.
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Z ringów…
Mazik trzeci
Na zakończonym w Warszawie XXVI 

Międzynarodowym Turnieju Bokserskim 
im. Feliksa Stamma, zawodnik sekcji bok-
serskiej RMKS Rybnik Mateusz Mazik 
zajął III miejsce w wadze do 57 kg. Rybni-
czanin uległ w półfinale mistrzowi Polski w tej 
wadze Michałowi Chudeckiemu z Poznania.  
W I walce wysoko na punkty pokonał repre-
zentanta Słowacji Filipa Baraka 10:2, w ćwierć-
finale, po bardzo ciężkim pojedynku, pokonał 
na punkty zawodnika z Białorusi Michała Bier-
nawskija w stosunku 7:4. 

Medal dla dyrektora
W ostatnią niedzielę marca na hali MO-

SiR–u w Boguszowicach rozegrany został 
X. Turniej Bokserski o Puchar Dyrektora 
MOSiR–u. I znów rybniczanie byli najlepsi. 
Do rywalizacji w kategoriach  młodzik, kadet. 
junior oraz młodzieżowiec przystąpiło 102 za-
wodników i zawodniczek z 14 śląskich klubów. 
W klasyfikacji drużynowej turnieju I miejsce 
zajęli zawodnicy z Rybnika z dorobkiem 51 
pkt, II miejsce przypadło pięściarzom z Carbo 
Gliwice, a III miejsce zdobyli zawodnicy z Rudy 
Śląskiej. Po 3 punkty dla RMKS zdobyli: Kamil 
Romański, Karol Kostka, Mariusz Szubarczyk, 

Łukasz Mura, Miłosz Laskowski, Daniel 
Mętlewicz, Roman Mężyk, po 2 pkt. – Dawid 
Pierchała, Krzysztof Kowalak, Kamil Pierchała. 
Po 1 punkcie  przypadło: Piotrowi Hulimowi, 
Rafałowi Rdzeniowi, Karolowi Łachowi, Mate-
uszowi Matusiakowi, Dawidowi Rutkowskiemu 
i Sławkowi Matuszczykowi. 

Zwycięzcy walk otrzymali pamiątkowe meda-
le. Medal otrzymał również dyrektor MOSiR–u 
Rafał Tymusz, a był to medal pamiątkowy  
z MTB im. Feliksa Stamma za duży wkład  
w propagowanie boksu na Śląsku.

Euroliga
Tydzień wcześniej, również w Boguszowicach, 

odbył się I mecz bokserski w ramach Euroligi 
pomiędzy Śląskiem RMKS Rybnik, a drużyną 
Gladiatora KO Boxing–Węgry. Mecz zakoń-
czył się wynikiem remisowym 7:7. Stoczono 
8 pojedynków, w pierwszej walce towarzyskiej 
Marcin Lesiak z  Rybnika pokonał na punkty 3:0 
Daniela Zalka, zaś w oficjalnych punktowanych 
walkach zwyciężali: w  wadze 57 kg  Mateusz 
Mazik pokonał na punkty 3:0 reprezentanta Wę-
gier Ignaca Kaczoka i była to najciekawsza walka 
meczu. W Wadze 60 kg Benjamin Toth  pokonał na 
punkty Patryka Cichockiego, w wadze 64 kg Laszlo 
Toth 3:0 pokonał Dawida Torzeckiego, w wadze 
69 kg po dramatycznym pojedynku Rafał Schofer 

zremisował z Danielem Zambo, w wadze do 75 kg 
Wojciech Fligier pokonał 3:0 Balazsa Kelemana, w 
wadze 81kg po zaciętej walce Krzysztof Kowalski 
pokonał na punkty 3:0 Tibora Vargę z Węgier.  
W wadze ciężkiej do 91 kg. Dominik Milko wygrał 
przez poddanie sekundanta w 1 rundzie z Dawi-
dem Krajewskim. Sekundantami naszego zespołu 
byli Anatol Jakimczuk, Zbyszek Gąsiorowski  
i Józef Maczuga. W walce pokazowej  zmierzyli 
się dwaj 13–letni  zawodnicy (o wadze 32 kg)  
z Rybnika Dawid Pierchała i Krzysztof  Kowalak. 
Sędziowie orzekli remis, a za bardzo ładną walkę 
młodzi pięściarze otrzymali brawa od publiczności. 
Obecny na turnieju prezydent Adam Fudali prze-
kazał gościom upominki promujące nasze miasto. 
Na meczu obecny był również był przedstawiciel 
władz EABA i zarazem prezes organizacji „Boxing 
One” Bella Szilard 

Następny mecz w hali w Boguszowicach 
25 kwietnia z Debreczynem BC. 

Wodna licealiada
Na krytej pływalni MOSiR–u odbyła  się III 

edycja Licealiady 2009 w pływaniu, do udziału  
w której zgłosiło się ponad 80 zawodników z 11 szkół 
ponadgimnazjalnych z Rybnika i Wodzisławia oraz 
powiatów rybnickiego i wodzisławskiego. Zwyciężyli 
uczniowie I LO w Rybniku.

Organizatorami imprezy był Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Rybniku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1 w Rydułtowach. Impreza przebiegała pod hono-
rowym patronatem prezydentów Rybnika i Wodzisławia 
oraz starostów powiatu rybnickiego i wodzisławskiego. 
Podczas zawodów rozegrano 7 konkurencji, a zdobyte 
przez zawodników i zawodniczki miejsca przeliczano na 
punkty do klasyfikacji drużynowej szkół. Zwycięskie I LO 
z Rybnika z dorobkiem 172 pkt. pokonało Zespół Szkół 
Technicznych z Wodzisławia Śl z 85 punktami i Zespół 
Szkół Ekonomicznych z Wodzisławia z 76 punktami. Na 
4. miejscu sklasyfikowane zostało II LO w Rybniku, piąty 
był Zespół Szkół Technicznych z Rybnika, siódme – IV LO  
z Chwałówic, ósmy – Zespół Szkół Budowlanych, a jedena-
sty – rybnicki Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych. 

Biegaj z akademią
2 kwietnia swoje zajęcia zainaugurowa-
ła Akademia Biegania, organizowana 
przez MOSiR w Rybniku. W każdy 
wtorek i czwartek o godz. 18.00 na 
stadionie lekkoatletycznym pod okiem 
fachowca będzie można zażyć odrobinę 

aktywności ruchowej. W czasie wiosennej 
edycji Akademii Biegania 2009 odbędzie 
się 19 spotkań.  Każdy uczestnik, który 
będzie obecny na 15 spotkaniach, otrzy-
ma karnet dla dwóch osób na kąpielisko 
„Ruda” w sezonie letnim 2009. Akademia 
zakończy swoją działalność 9 czerwca.  

Siatkarski horror 
Siatkarze Volleya Rybnik wciąż 

walczą o utrzymanie w II lidze.  
W meczach ostatniej szansy przyszło 
im się zmierzyć z drugim zespołem 
Resovii Rzeszów, która na pierwszy 
pojedynek przyjechała do Rybnika 
naszpikowana gwiazdami Plus Ligi. 

Nasi siatkarze się jednak nie pod-
dali i rozegrali kapitalny mecz, grając 
z gwiazdami jak równy z równym. 
Choć przegrali 2:3 to pokazali charakter 
i duże siatkarskie umiejętności. Prawie 
wszystkie sety rozgrywane były na przewa-
gi, a w czwartym zawodnicy zafundowali 
kibicom horror, niestety, wygrany przez 
gości 39–37. W czwartym secie granym 
na przewagi nasz zespół 10 razy wycho-
dził na prowadzenie mając piłkę setową.  
Doświadczeni gracze Resovii jednak po 
przyjęciu zagrywki rozgrywali skuteczne 
akcje i nie pomylili się ani razu. Podobnie 
było w decydującym piątym secie. Przy 
stanie 14–12 wydawało się, że zwycięstwo 

zostanie w Rybniku.  Tak się jednak nie 
stało i ostatniego seta wygrali goście 16:14. 
Liczna widownia (pomimo konkurencji w 
postaci meczu koszykarek i meczu w TV 
reprezentacji Polski w piłce nożnej) gorąco 
dopingowała siatkarzy. Przy bardzo dobrej 
grze, po porażce pozostał szczególnie 
wielki żal. 

Spotkanie rewanżowe zostało rozegra-
ne tuż po zamknięciu numeru „GR”. O 
dalszych losach rybnickich siatkarzy poin-
formujemy w kolejnym wydaniu „Gazety 
Rybnickiej”.

Jedna z walk turnieju o Puchar Dyrektora MOSiR–u.
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Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik

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

Hity na święta

Bon towarowy 
wartości 150 zł

Pasaż pomiędzy Rynkiem, a pl. Wolności
Rybnik, tel. 032/755 80 25

Bon towarowy 
wartości 150 zł

Pasaż pomiędzy Rynkiem, a pl. WolnościPasaż pomiędzy Rynkiem, a pl. WolnościP
Rybnik, tel. 032/755 80 25

Wydawnictwo & Drukarnia

Dwa albumy o Rybniku
oraz kasetka na fotografie

Wydawnictwo & Drukarnia

tel./fax 032/42 80 88, www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

2 pozycje książkowe 
do wartości 50 zł każda

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

CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik

Kolacja 
dla 2 osób

Rybnik, 
ul. Gen. Hallera 25
tel. 032/42 23 820 

w. 33

Firmowa torba z zawartością

Placówka dbkredyt w Rybniku, 
ul. Sobieskiego 19, tel. 032 429 49 00

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 3 
– Ta urokliwa wieżyczka jest fragmen-
tem budynku Poczty Polskiej na rogu 
ul. Pocztowej i Korfantego.
 Nagrody za prawidłowe odpowiedzi 
otrzymują: • Empik – Urszula Król 
i Stanisława Boksa z Rybnika • Pizzeria 
– Anna Zmełty z Rybnika.
Po odbiór nagród należy się zgłosić w ciągu 1 miesiąca 

od ogłoszenia zwycięzców.

Zestaw klocków Lego

Rybnik, ul. Kościelna 5
Żory, ul. Szeptyckiego 23

Zaproszenie
do Gabinetu Kosmetycznego

Professionalline 

Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 
tel. 697 754 787

Mario Vargas Llosa, Pochwała 
macochy. Wydawnictwo „Znak”, 
Kraków 2009.

Jeden z najwybitniejszych współczesnych 
pisarzy, kandydat do Nagrody Nobla (wielu 
się dziwi, że jeszcze jej nie dostał), w prawie 
wszystkich swoich powieściach prowadził 
z czytelnikiem intelektualną grę, uśmiechając 
się przy tym złośliwie. Tak jest i tym razem, 
a najlepszą reklamą ostatniej książki jest ostrzeżenie przed jej czyta-
niem z powodu „…rozpasania, perwersji i wyuzdania.”   

•••
Wielka Historia Świata, Polska, 

t. 37. Polska edycja Educational 
Oxford sp. z o.o. 2009.  

Ostatni tom cyklu obejmuje czas pontyfika-
tu Jana Pawła II i okres późniejszy aż do rzą-
dów Donalda Tuska. Pozycja zawiera również 
omówienie najważniejszych zjawisk w kulturze 
i sztuce polskiej II poł. XX w. W jednym tomie 
zgromadzono ilustrowane zdjęciami wydarze-
nia, które zmieniły ustrój Polski, i które nadal 
kształtują naszą rzeczywistość. Każdy okres 
zakończony jest przejrzystym kalendarium. 
Do wszystkich tomów imponującego opisu 
świata i Polski od zarania dziejów do współ-
czesności, dołączony jest film na DVD – na 

święta biblijna opowieść „Moc zmartwychwstania”.
•••

CD Ryszard Rynkowski, „Za-
chwyt”. Kompania Muzyczna 
Pomaton, 2009.

Piosenki na nowej płycie tego lubianego 
wokalisty są pochodną jego sytuacji życiowej: 
po wielu latach ponownie się ożenił (ze Ślą-
zaczką zresztą) i … został ojcem. Jacek Cygan oddał cały „zachwyt” 
nad światem słowami piosenek, Rynkowski muzyką (do niektórych 
piosenek) i interpretacją. Wyszło prawdziwie…

•••
DVD „Przyjeżdża orkiestra”. 

Prod. Francja, Izrael, USA. Dys-
trybucja Kino Świat.

Nagrodzony w Cannes, laureat nagrody 
publiczności 23. Warszawskiego Festiwalu 
Filmowego film opowiada historię egipskiej, 
policyjnej orkiestry, która zagubiła się w Izra-
elu, gdzie miała uświetnić otwarcie centrum 

kulturalnego. Muzycy, którzy trafili nie tam gdzie trzeba i nikt po 
nich nie wyszedł, muszą sobie radzić sami… Zrealizowany „w duchu” 
Kusturicy film, to optymistyczne spojrzenie na możliwość porozumienia 
się między Żydami i Arabami. Ciepła komedia przekonująca, że ludzie 
są do siebie bardziej podobni niż by się wydawało. 

Konkurs świąteczny
Bohaterem konkursu jest bliski rybniczanom święty, którego nazwisko podane pośród 

innych o nim informacji, należy odgadnąć. W wielkanocny koszyczek autorka konkursu 
Kazimiera Drewniok wpisała podpowiedzi, a odgadnąć należy ostatnie słowo w każdym 
wersie. I te słowa będą pierwszym elementem rozwiązania, zaś drugim – hasło, które 
powstanie z liter oznaczonych cyferkami od 1 do 48. 

Mamy nadzieje, że dzięki konkursowi, lepiej naszego tajemniczego świętego po-
znamy.

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 19 maja br.
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Sponsorom serdecznie dziękujemy.
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Dopiero niezawodny Internet, ale i inne źró-
dła, potwierdziły: 65 rocznica małżeńska to gody 
żelazne. I taką właśnie uroczystość obchodzili 
państwo Chrószczowie, zapraszając nas wraz 
z dzielnicowymi samorządowcami do swojego 
domu przy ul. Komunalnej. Przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy Kłokocin Zygmunt Kula 
oraz towarzyszący mu zastępca Jarosław Kac-
przak wraz z kwiatami przekazali jubilatom list 
gratulacyjny prezydenta Rybnika oraz życzenia 
w imieniu całej kłokocińskiej społeczności.

Najlepiej rozmawia się przy kawie i kołoczu, 
nie trzeba więc było wyciągać od pana Stanika 
wspomnień, a jest ich wiele… Pochodzący 
z Marklowic pan Stanisław przeżył przymusowe 
roboty w Niemczech, powołanie do Wehr-
machtu, amerykańską niewolę, a w ostatnim 
etapie wojny służbę w XVI Pułku Dragonów 
w armii gen. Maczka. Z wojennych przeżyć nie 
zapomni desantu SS–owców, kiedy szykowali 
się z kolegą do przejścia na aliancką stronę, 

czarnych Amerykanów i pró-
by kradzieży walizek 
na katowickim dwor-
cu w czasie powrotu 
z Anglii. Przysłuchu-
jąca się tym wspo-
mnieniom pani Maria 
potwierdziła ich auten-
tyczność: — Opowia-
dał to tela razy, że jakby 
to nie była prowda, 
musioł by sie w kierymś miejscu pomylić… 

Państwo Chrószczowie poznali się na weselu, 
na którym byli drużbami, a  pobrali w lutym 
1944 r., jeszcze przed „epizodem angielskim”. 
Po powrocie w 1946 r. pan Stanisław poszedł 
do kop. „Jankowice”, gdzie w sumie przepra-
cował jako rębacz strzałowy 35 lat. Był cały 
czas wierny swojemu stanowisku czyli łańcu-
chowi w starej łaźni, choć wybudowano nową, 
maluchowi, którym do dziś jeździ do kościoła 

i oczywiście żonie Marii, która 
nie pracowała, ale była dobrym 
duchem domu i gospodarstwa. 

Wspólnie wychowali dwie córki Irenę i Helenę 
(z która mieszkają), cieszą się z czworga wnucząt 
i dziewięciorga prawnucząt. Pani Maria narzeka 
na nadciśnienie, Stanisław na stawy, ale w sumie 
oboje są w niezgorszej  formie fizycznej i jeszcze 
lepszej umysłowej. Jednak telefon komórkowy 
to domena pani Marii, bo jej mąż nie ma „ciągu” 
do nowinek… I my życzymy długich lat życia 
w zdrowiu i pomyślności…

(r)  

Zaprosili nas:
•Galeria Focus Mall na akcję „Zadbaj o swoje serce!” (15 marca).
• Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniej-

szy, Sekcja Rybnicka Studenckiego Koła Naukowego Historyków 
UŚ, Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego i Muzeum 
w Rybniku – na kolejne spotkanie z cyklu „Pomiędzy przeszłością 
a historią” (19 marca).

• Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedago-
gicznej WOM w Rybniku na III Targi książki edukacyjnej (26 marca).

• „PieM PROJEKT” i Stowarzyszenie Pro Futurum Polska do MDK–u 
na „Poezję z jajem” (27 marca). 

• Galeria „Pod Fikusem” w Wodzisławiu Śląskim na finisaż wystawy 
malarstwa Violi Gaszki (27 marca).

• Reżyserka Joanna Grabowiecka na spektakl „Baal”, prezentowany 
w ramach imprezy warszawskich szkół artystycznych „The Best of” 
(29 marca).

• Dom Kultury w Boguszowicach i Gimnazjum nr 7 na IX Miejski 
Konkurs Recytatorski (31 marca).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na uroczyste zakończenie VI Prze-
glądu Teatrów Dziecięcych „Scenka” (3 kwietnia). 

• Zespół Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” i RCK na wystawę 
malarstwa Krystyny Skupień (6 kwietnia).  

• Dom Kultury w Chwałowicach na warsztaty fotograficzne „Pod-
stawy pracy w fotograficznym studiu” (6 kwietnia).

•Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych do udziału w projekcie „Sys-
tem podatkowy a działalność gospodarcza w Polsce i w Czechach”, 
w ramach Programu Operacyjnego Wymiany Transgranicznej Polska 
– Czechy (21 kwietnia).

Jednak nie w Rybniku 
Zaplanowana na 1 maja w siedzibie Fundacji Elektrowni 

Rybnik III Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych 
zostanie przeniesiona w inne miejsce. — Z powodu dużego 
zainteresowania wystawą obawiamy się, że nie pomieścimy 
w tym obiekcie wszystkich zgłoszonych kotów, więc zmuszeni 
jesteśmy przenieść wystawę do Cieszyna — mówi prezes ryb-
nickiego Stowarzyszenia Miłośników Kotów Ludwika Małecka 
(szczegóły na stronie www.cc.rybnik.pl).

Bezpłatne kosultacje
Firma Bioderma zaprasza do udziału w II edycji akcji edu-

kacyjnej Twoja Skóra Bez Tajemnic przygotowanej pod patro-
natem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 
W tym roku akcja zorganizowana została również w Rybniku. 

W ramach akcji jeszcze do 24 kwietnia można rejestrować 
się na bezpłatne, profesjonalne konsultacje dermatologiczne 
obejmujące fachową diagnozę typu skóry. Szczegóły na stronie 
internetowej www.skorabeztajemnic.pl

Starość też radość…
… to temat konkursu fotograficznego organizowanego 

przez Dom Kultury w Niedobczycach oraz działający przy 
placówce Klub Fotograficzny „Forum Obiektywne”.

Konkurs jest adresowany zarówno do amatorów, jak i profesjo-
nalistów, a każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace, 
które przyjmowane będą w DK do 7 maja br. Regulamin konkursu 
oraz karta zgłoszenia na stronie www.dkniedobczyce.pl.

Zabrakło skali...

Nie wypalaj traw!!! • Nie wypalaj traw!!!

Na odwrocie jednej ze stron tradycyjnego kalendarza kartkowego, 
pomiędzy innymi ciekawostkami, znaleźliśmy nazwy małżeńskich 
rocznic. Niestety, kończyły się one na godach diamentowych czyli 60. 
rocznicy wspólnego pożycia. Tak więc dla długości małżeństwa Marii 
(83 lata) i Stanisława Chrószczów (88 lat) z Kłokocina, którzy są 
razem na dobre i na złe 65 lat, zabrakło skali.

Przed 65–laty... i dziś. Na zdjęciu 
jubilaci z przedstawicielami Rady 
Dzielnicy i córką Heleną.

Żelazne gody
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Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie

Skrócone sprawozdanie finansowe
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2008 rok

Obejmuje ono:
– budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych z dochodami w 

wysokości 536.979.499,51 zł i wydatkami w wysokości 534.017.101,81 
zł, zamykający się nadwyżką w kwocie 2.962.397,70 zł,

– zakłady budżetowe, których przychody wyniosły 193.405.002,91 zł, a 
koszty 194.568.411,81 zł,

– rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, których do-
chody wyniosły 330.285,02 zł, a wydatki 282.927,39 zł,

– gminny i powiatowy fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, których przychody wyniosły 11.169.251,85 zł, zaś koszty 
14.046.211,98 zł,

– powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i karto-
graficznym, którego przychody wyniosły 911.388,81 zł, zaś koszty 
854.195,41 zł.

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 101,14% założonego 
planu. Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne Miasta 29,94%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
(w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) 24,90%
C. Subwencja ogólna 20,71%
D. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 1,01%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa  7,81%
F. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 15,27%
G. Dotacje z krajowych funduszy celowych 0,36%

Realizacja dochodów własnych Miasta w 2008 roku przedstawia się 
następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie 
I. WPŁYWY Z PODATKÓW 71 636 898,91
Podatek rolny 436 700,92
– od osób prawnych 9 349,00
– od osób fizycznych 427 351,92
Podatek leśny 59 889,40
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej od rzemiosła 202 790,33

Podatek od nieruchomości 62 210 193,83
– od osób prawnych 48 055 985,75
– od osób fizycznych 14 154 208,08
Podatek od spadków i darowizn 986 022,80
Podatek od środków transportowych 2 466 680,37
– od osób prawnych 1 260 995,47
– od osób fizycznych 1 205 684,90
Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 164 965,66
– od osób prawnych 1 110 117,40
– od osób fizycznych 4 054 848,26
Rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów 107 464,00
Zaległości z podatków zniesionych 
(podatek od posiadania psów) 2 191,60

II. WPŁYWY Z OPŁAT 15 286 272,04
Targowej 1 515 484,80
Skarbowej 2 919 783,13
Eksploatacyjnej 4 617 504,06
Za koncesje 2 870 956,65
Od posiadania psów 128 430,00
Komunikacyjnych 3 063 464,69
Produktowej 30 414 ,95
Planistycznej – wzrost wartości nieruchomości 140 233,76
III. WPŁYWY Z MAJĄTKU MIASTA 13 335 817,74
IV. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 36 009 764,68
V. INNE DOCHODY 24 474 257,75

W zakresie dochodów własnych trudne są do oszacowania dochody podat-
kowe przekazywane przez Urzędy Skarbowe, na które miasto nie ma wpływu. 
Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym wyniosły 123.333.575 zł. Udziały te zaplanowano 

przyjmując za bazę wyjściową informację Ministerstwa Finansów, która - jak 
się okazuje - była zaniżona. Ponadto obniżono kwotę planu obawiając się 
skutków wprowadzenia ulg rodzinnych. Okazały się one w 2008 roku nie aż 
tak groźne (wiele osób nie zdołało z tych ulg skorzystać). Pomimo znacznego 
podwyższenia planu w ciągu roku (o 19,2 mln zł) jeszcze go przekroczono (o 
4,1 mln zł), realizując plan po korekcie w 103,5% (w stosunku do wskaźnika 
Ministerstwa Finansów osiągnięto 110,9%). Natomiast wpływy z tytułu 
udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 10.365.128 
zł, co stanowi 100,6% planu rocznego. Ich wpływ do budżetu uzależniony 
jest przede wszystkim od kondycji lokalnych przedsiębiorców. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych, pomimo występującego już od 
dłuższego czasu spowolnienia gospodarczego i spadku obrotów na rynku nieru-
chomości, przyniósł wpływy o ponad 1 mln zł wyższe niż w 2007 roku. Podobnie 
podatek od spadków i darowizn, z którego uzyskano dochody większe od pro-
gnozowanych (niskich), bo pomimo niekorzystnej dla gmin zmiany przepisów 
były jeszcze wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i od osób, które nie podlegały 
nowym przepisom. Także dochody z opłaty produktowej i planistycznej oraz 
odsetek od lokat i za zwłokę są do końca nieprzewidywalne.

Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w dochodach z tytułu 
wpływów:
• z podatku rolnego (436.701 zł, tj. 83% planu) – w wyniku modernizacji 

geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków zmieniła się klasyfikacja grun-
tów z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe (zmniejszenie wpływów 
o około 27 tys. zł), obniżenia stawki podatku nie uwzględnionego przy 
kalkulacji planu (zmniejszenie wpływów o około 44 tys. zł) oraz podziału 
gospodarstw rolnych,

• z podatku od środków transportowych (2.466.680 zł, tj. 87% planu) – z 
uwagi na ustawowe wyłączenie z opodatkowania od 1.1.2008 roku samo-
chodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony,

• opłaty targowej (1.515.485 zł, tj. 89% planu) – w związku z likwidacją 
targowiskaw dzielnicy Niedobczyce (w lutym 2008 roku) oraz ze zmniej-
szającą się liczbą osób wychodzących z ofertą prowadzenia handlu na 
targowiskach.

Plan dochodów z tytułu dotacji pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej wyniósł po zmianach 85.915.600,02 zł i został wykonany w 95,44%, z 
czego:
• na realizację zadań bieżących 6.066.974,05 zł (81,98%),
• na realizację zadań inwestycyjnych 75.932.522,59 zł (96,71%).

Do refundacji ze środków unijnych na koniec okresu sprawozdawczego 
pozostały wydatki w kwocie 3.374 tys. zł, które prefinansowano pożyczką z 
BGK (2.582 tys. zł) oraz środkami własnymi (792 tys. zł).

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  w 
związku z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujący: 
• 50% dochodów uzyskiwanych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 

– 69.839 zł,
• 40% lub 20% dochodów uzyskiwanych z tytułu zwrotu świadczeń wypła-

canych z funduszu alimentacyjnego (od 1.10.2008 r.) – 17.710 zł,
• 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, 

użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nie-
ruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie 
tych należności – 566.706 zł,

• 5% wpływów z pozostałych dochodów – 21.958 zł, wyniósł łącznie 676.213 
zł (plan roczny został zrealizowany w 161 %).
Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2008 r. 

wyniósł 25.429 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych), co stanowi 4,39% 
należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły w podatkach: 
od nieruchomości (17.499 tys. zł) oraz od środków transportowych (1.508 
tys. zł), a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (3.804 tys. zł), 
w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń 
pobieranych z funduszu alimentacyjnego (3.484 tys. zł). 

Zaległości w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych od 
przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji (27 podmiotów) 
wynosiły 11.395 tys. zł. Odsetki od zaległości z tytułu podatków lokalnych 
na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16.662 tys. zł.

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 95,37% zakładanego 
planu, w tym:
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• wydatki bieżące  95,21%
• wydatki majątkowe 95,70%.
W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 66,75% stanowią wydatki 

bieżące, a 33,25% wydatki majątkowe.
Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się nastę-

pująco:
r transport i łączność 10,93%
r gospodarka mieszkaniowa 2,46%
r administracja publiczna 5,46%
r bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,87%
r obsługa długu publicznego 1,33%
r oświata i wychowanie 29,72%
r edukacyjna opieka wychowawcza 1,61%
r pomoc społeczna i pozostałe zadania 
 w zakresie polityki społecznej 11,36%

w tym m. in.:
• Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” przy ul. Andersa 6 

– zakup samochodu osobowego, zakup sprzętu komputerowego oraz 
drzwi zewnętrznych, roboty ogólnobudowlane,

• Zespół Ognisk Wychowawczy przy ulicy Barbary 22 – remont i moder-
nizacja pomieszczeń, roboty malarskie, klimatyzacja poddasza,

• Dom Dziecka przy ulicy Powstańców Śl. – II etap modernizacji bu-
dynku,

• budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej w dzielnicy Paruszo-
wiec–Piaski

r gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26,68%
r kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,21%
r kultura fizyczna i sport 3,46%
r pozostałe 2,91%

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono przede 
wszystkim na:
wynagrodzenia i pochodne 58.829.060 zł
dotacje  172.438.858 zł
lokalny transport zbiorowy 24.630.887 zł
świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego (dotacja z budżetu państwa) 19.692.048 zł

utrzymanie, modernizacje i remonty dróg 12.500.759 zł
gospodarkę odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście 
oraz oświetlenie uliczne 7.164.273 zł

obsługę długu (odsetki od obligacji komunalnych, poży-
czek i kredytów) 7.062.244 zł

remonty budynków placówek oświatowych oraz obiektów: 
kultury,  zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej 6.326.518 zł

dodatki mieszkaniowe  3.996.922 zł
gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.540.084 zł
zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej (zasiłki 
stałe i usługi specjalistyczne – dotacja z budżetu państwa; za-
siłki okresowe (częściowo dofinansowane z budżetu państwa), 
zasiłki celowe i usługi opiekuńcze – środki własne miasta)

 3.067.526 zł

rodziny zastępcze 2.234.319 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową  2.055.133 zł
wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część 
równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 2.007.780 zł

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, 
finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad 26.284 tys. zł 
(bez nakładów na remonty i inwestycje oświatowe). Otrzymana subwencja 
(102.937.129 zł) nie pokryła nawet wydatków poniesionych na wynagro-
dzenia, pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(106.266.592 zł).

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczegól-
nych grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa
Średni 
koszt

na 1 ucznia

w tym:
średnia dopłata miasta 

do 1 ucznia
zł %

szkoły podstawowe 6.113 zł 1.894 zł 31%
gimnazja 5.899 zł 1.307 zł 22%

szkoły 
ponadgimnazjalne 5.055 zł 511 zł 10%

szkoły specjalne 24.096 zł 4.328 zł 18%

Ponadto wydatki obejmują dopłaty ze środków własnych do realizacji 
innych zadań finansowanych przez budżet państwa – ogółem 2.389.798 zł, 
w tym: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej (352.122 zł) 
oraz zadania z zakresu administracji rządowej (2.037.676 zł).

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2008 r. przeznaczono 
177.535.871 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w 
zakresie: gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (131.203 tys. zł), 
transportu i łączności (12.710 tys. zł), kultury fizycznej i sportu (10.053 tys. 
zł), oświaty i wychowania (6.299 tys. zł), pomocy społecznej (4.755 tys. zł),  
gospodarki mieszkaniowej (4.420 tys. zł), renowacji zabytkowej kamienicy 
Rynek 1 (3.355 tys. zł) oraz administracji publicznej (2.725 tys. zł), między 
innymi na następujące zadania inwestycyjne (w nawiasach podano kwoty 
wydatków niewygasających):
budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicach miasta 118.744 tys. zł  (12.311 tys. zł)
uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
Rybniku 11.342 tys. zł  (2.561 tys. zł)

budowa Obwodnicy Północnej na odcinku 
od ul. Budowlanych  do ronda na skrzyżo-
waniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej

1.383 tys. zł  (1.135 tys. zł)

przebudowa DK 78  (modernizacja 
ul. Gliwickiej – Rybnickiej) 2.925 tys. zł  

przebudowa nawierzchni jezdni 
i chodników ulicy Gliwickiej 2.828 tys. zł

przebudowa nawierzchni jezdni 
i chodników ulicy Kotucza 1.739 tys. zł

odnowa i rozbudowa bazy sportowej na 
potrzeby placówek edukacyjnych – budowa 
sali gimnastycznej i modernizacja budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących

1.080 tys. zł  (324 tys. zł)

odnowa i rozbudowa bazy sportowej na 
potrzeby placówek edukacyjnych 
– II etap (budowa boiska przy ZSP 3)

1.109 tys. zł  (1.109 tys. zł)

wymiana okien i drzwi w placówkach 
oświatowych 1.553 tys. zł  (35 tys. zł)

Dom Dziecka, ul. Powstańców 
– modernizacja budynku (II etap) 1.422 tys. zł  (30 tys. zł)

rozbudowa infrastruktury społecznej na po-
trzeby dzielnicy Paruszowiec–Piaski –  budowa 
przedszkola i świetlicy środowiskowej

2.981 tys. zł  (492 tys. zł)

modernizacja Domu Kultury, 
dz. Chwałowice 915 tys. zł  (123 tys. zł)

dokończenie budowy krytej pływalni 
w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 7.069 tys. zł  (868 tys. zł)

budowa boiska piłkarskiego i zaplecza 
szatniowego na terenie ośrodka sportu 
i rekreacji w Rybniku–Kamieniu

731 tys. zł  (647 tys. zł)

budowa boiska przy ul. Górnośląskiej, 
dz. Niedobczyce w ramach programu 
„Moje boisko – Orlik 2012”

1.657 tys. zł  (636 tys. zł)

renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 
1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze 3.355 tys. zł

modernizacja i adaptacja 5 budynków 
mieszkalnych na budynki z lokalami socjal-
nymi przy ul. Ogrodowskiego 1a – 9a

3.501 tys. zł  (704 tys. zł)

wodociągi w dzielnicach miasta 902 tys. zł  (395 tys. zł)

Realizacja Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”
W 2008 r. w ramach Projektu prowadzona była budowa kanalizacji sani-

tarnej w 5 dzielnicach miasta: 
– kontrakt 02.3/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Paruszowiec–Piaski, 

Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku – dokończenie robót”,
– kontrakt 02.2/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzy-

dowice w Rybniku – dokończenie robót”.
Wybudowano łącznie 88,4 km kanalizacji sanitarnej i 14 przepompow-

ni ścieków. Od początku realizacji Projektu powstało 526,2 km kanalizacji 
sanitarnej, co stanowi 96% kolektorów sanitarnych planowanych do wy-
budowania oraz 36 przepompowni ścieków, co stanowi 53% pompowni 
ogółem. Prace przy budowie pompowni na realizowanych kontraktach 
zostały rozpoczęte.

Ponadto, dokonano sprawdzenia 56,9 km kanalizacji sanitarnej wybu-
dowanej w ramach zerwanych kontraktów 02.2/I i 02.3/I, w tym:

– 9,0 km kanalizacji w dzielnicy Orzepowice,
– 15,6 km kanalizacji w dzielnicy Zebrzydowice,
– 20,3 km kanalizacji w dzielnicy Niedobczyce,
– 5,8 km kanalizacji w dzielnicy Niewiadom,
– 6,2 km kanalizacji w dzielnicy Paruszowiec–Piaski.
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W 2008 r. zakończano 5 kontraktów na roboty, tj.
– 02.6/I „Budowa kanalizacji w gminie Gaszowice”,
– 02.6/II „Budowa kanalizacji w gminie Jejkowice”,
– 02.6/III „Budowa kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) 

w Rybniku”,
– 02.7 „Budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice w Rybniku”,
– 02.8 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec 

w Rybniku”.
Dnia 8 września 2008 r. Miasto Rybnik odstąpiło od kontraktu 02.4/I 

„Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota–Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Bo-
guszowice Stare w Rybniku”. W ramach zerwanego kontraktu wybudowano 
91,8 km kanalizacji oraz rozpoczęto budowę 11 przepompowni ścieków, 
co stanowi 83% kolektorów sanitarnych planowanych do wybudowania w 
ramach tego kontraktu. Zamawiający ogłosi do końca marca 2009 roku 
przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy, który dokończy roboty 
na tym kontrakcie.

Ponadto w październiku 2008 r. miał zakończyć się kontrakt 02.2/II 
„Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku 
– dokończenie robót”. Ze względu na opóźnienia powstałe na kontrakcie 
Wykonawca zobowiązał się do zakończenia robót do czerwca 2009 r.

Przez cały okres prowadzenia robót sprawowany był nadzór inwestorski 
przez firmę JacobsGIBB Consortium, która pełni tę funkcję w ramach 
umowy „Inżynier Kontraktu i Asysta Techniczna dla PIU/PWiK w Rybniku 
– dokończenie nadzoru”.

Łącznie w 2008 roku w ramach Projektu ISPA/FS dokonano płatności w 
wysokości 119.371.846,62 zł, w tym:
– z budżetu Miasta:
  43.261.224,33 zł (w tym WNW z 2007 r. 10.960.678,65 zł)
– z pożyczki z WFOŚiGW:
  7.406.856,35 zł (w tym WNW z 2007 r. 1.978.206,19 zł)
– z Funduszu Spójności:     68.703.765,94 zł.

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście 
Rybnik”

Równocześnie z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicach realizowany 
jest Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”, 
który ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość Projektu 
wynosi 58,7 mln zł, z tego kwota wnioskowana z POIiŚ wynosi 47,8 mln zł, 
co stanowi prawie 84% kosztów kwalifikowanych.

Obecnie wniosek o dofinansowanie Projektu, złożony 26 maja 2008 r. w 
WFOŚiGW w Katowicach, jest nadal w trakcie weryfikacji w NFOŚiGW.

W 2008 r. w ramach kontraktu „Uporządkowanie i przebudowa istnieją-
cej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika – zlewnia 
kolektora A” wybudowano 1702 mb kanalizacji sanitarnej, co stanowi 
44% planowanej długości.

Przez cały okres prowadzenia robót sprawowany był nadzór inwestorski 
przez firmę SAFEGE S.A. która pełni tę funkcję w ramach umowy „Inżynier 
Kontraktu dla Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście 
Rybnik”.

Płatności dokonane w 2008 r. w ramach realizacji Projektu wyniosły 
9.139.523,18 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych miasta.

3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe zada-
nia z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obejmowały głów-
nie opiekę społeczną (świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, świad-
czenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Cogito Noster”) oraz administrację. Zadania powiatowe, oprócz 
administracji,  obejmowały wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz zadania realizowane przez Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Sprawozdanie obejmuje 
także budżet jednostek organizacyjnych administracji rządowej zespolonej 
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego). Miasto realizowało także zadania wynikające z 
porozumień z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego.

4. Rok budżetowy 2008 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.962.397,70 zł,  
tj. wynikiem lepszym o 31.982.503,57 zł od zakładanego w planie, na co 

złożyły się niezrealizowane wydatki (25.912.653,66 zł) oraz ponadplanowe 
dochody (6.069.849,91 zł). 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe, 
w trzech ostatnich latach, kształtowały się następująco:

2006 r. 2007 r. 2008 r.
dochody ogółem, w tym 3.281 zł 3.724 zł 3.894 zł
dochody bieżące 2.708 zł 2.914 zł 3.191 zł
dochody majątkowe 573 zł 810 zł 703 zł
wydatki ogółem, w tym 3.355 zł 4.117 zł 3.873 zł
wydatki bieżące 2.202 zł 2.434 zł 2.585 zł
wydatki majątkowe 1.153 zł 1.683 zł 1.288 zł

Wysokość pozyskanych środków unijnych ogółem oraz ich wielkość w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych latach kształtowały 
się następująco:

Wyszcze-
gólnienie

Liczba 
ludności

Pozyskane 
środki 

unijne (w zł)

w tym na 
inwestycje 

(w zł)

środki 
unijne 

w przeli-
czeniu

na 1 miesz-
kańca 

w tym na 
inwestycje 

(w zł)

2003 r. 141.374 1.836.963 1.836.963 12,99 12,99

2004 r. 140.420 21.118.715 21.118.715 150,40 150,40

2005 r. 139.873 27.163.067 25.921.237 194,20 185,32

2006 r. 139.040 59.409.488 56.780.993 427,29 408,38

2007 r. 138.265 100.475.240 92.741.317 726,69 670,75

2008 r. 137.887 82.309.918 76.242.944 596,94 552,94

Ponadto Miasto pozyskuje środki unijne na realizację projektów „mięk-
kich”. W 2008 r. dochody z tego tytułu wyniosły 6.066.974 zł, z tego m. in. 
na projekt „Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych” 
– 4.398.588 zł, „Skorzystaj z szansy” – 766.195 zł, projekty edukacyjne 
– 359.759 zł, EQUAL – 269.016 zł oraz z zakresu przeciwdziałania bezro-
bociu – 135.015 zł.

Pozostałe wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały 
się następująco:

wskaźniki zadłużenia
zobowiązania ogółem* / dochody bieżące 37,3%
obsługa zadłużenia* / dochody bieżące 4,6%
wydatki bieżące + spłata zadłużenia / dochody bieżące 84,0%

wskaźniki dochodów
dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące 50,1%
dochody bieżące / dochody ogółem 81,9%

wskaźniki wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne (łącznie z OZB) / wydatki bieżące 49,0%
subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące 44,1%
wydatki majątkowe / wydatki ogółem 33,2%

* po wyłączeniach z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja miasta jest stabilna. Skutki 
kryzysu finansowego, jaki pojawił się w świecie w drugiej połowie 2008 roku, 
w ubiegłym roku jeszcze nie dotknęły naszego Miasta. Wskaźniki zadłużenia 
oraz obsługi długu liczone do dochodów bieżących, co jest bardziej miaro-
dajne w porównaniu do wskaźnika ustawowego bazującego na dochodach 
ogółem, także mieszczą się w obowiązujących ograniczeniach. Dochody 
bieżące pokrywają z nadwyżką wydatki niezbędne do sprawnego funkcjono-
wania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). 
O potencjale Miasta świadczy również to, iż połowę dochodów bieżących 
stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze. Wśród wydatków 
bieżących, które w 44,1% sfinansowane zostały poprzez transfery z budżetu 
państwa, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne (uwzględniające 
również koszty OZB pokrywane z dotacji budżetu miasta), stanowiące 49%. 
W 2007 roku średnia dla miast na prawach powiatu poniżej 200 tys. miesz-
kańców wynosiła w tym zakresie 47,5%, a więc zaledwie o 1,5% mniej niż w 
Rybniku w 2008 roku. Na uwagę zasługuje także wysoki poziom wydatków 
inwestycyjnych (33,2%), co jest kontynuacją wyników budżetowych ostatnich 
lat (od roku 2003 do 2007 wskaźniki wynosiły odpowiednio: 19,2%,  23,5%, 
29,7%, 34,4% i 40,88%).
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W 2008 r. miasto korzystało ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finanso-
wania inwestycji w kwocie 9.187.942 zł. Obejmowały one pożyczki z WFO-
ŚiGW na współfinansowanie projektu ISPA/FS (5.045.527 zł) oraz z Banku 
Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektów w ramach ZPORR 
i SPOT (3.686.965 zł): przebudowa DK nr 78 (2.582.474 zł) i kamienica 
Rynek 1 (1.104.491 zł), a także kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju 
Inwestycji Komunalnych (455.450 zł) na opracowanie dokumentacji budowy 
obwodnicy od ul. Wielopolskiej do ul. Prostej.

Wysoce preferencyjne oprocentowanie pożyczek zarówno z WFOŚiGW 
(odpowiednio 0,2 stopy redyskonta weksli dla pożyczek ISPA/FS oraz 0,4 
dla pozostałych), jak i z BGK (0,75 rentowności 52-tyg. bonów skarbowych), 
a także kredytów preferencyjnych ze środków FRIK (0,5 stopy redyskonta 
weksli) pozwoliło na efektywne zarządzanie środkami własnymi. 

W 2008 roku był również do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym w 
wysokości 8 mln zł, z którego jednak nie korzystano. Poniesione koszty w 
okresie sprawozdawczym, wynoszące 20,10 zł, dotyczą odsetek pobranych 
przez bank w styczniu 2008 roku od zadłużenia - przez jeden dzień – w grud-
niu 2007 roku.

Czasowo wolne środki pieniężne korzystnie lokowano na rachunkach 
terminowych. Utrzymywano również na niezmienionym poziomie ilość 
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, łącznie na kwotę 55.650 
tys. zł. Przyniosło to miastu, łącznie z odsetkami od środków na rachunkach 
bankowych, dodatkowe dochody w kwocie 6.479 tys. zł (w tym odsetki od 
środków ISPA/FS na rachunku NFOŚiGW – 211 tys. zł oraz wzrost wartości 
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – 2.181 tys. zł). Dochody te 
w 91,45% pokryły koszty obsługi długu, które wyniosły 7.085 tys. zł.

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2008 roku wyniósł 166.890.897 zł i był 
niższy w stosunku do roku poprzedniego o 10.805.753 zł. 

Przychody w kwocie 9.187.942 zł, w tym z WFOŚiGW na  budowę kanali-
zacji (5.045.527 zł) oraz z BGK na dokumentację w ramach FRIK (455.450 
zł) i prefinansowanie DK 78 i Rynek 1 (3.686.965 zł), dotyczyły już podpisa-
nych umów na kontynuowanie realizowanych inwestycji i wraz   z wolnymi 
środkami  w kwocie 42.749.995 zł w całości pokryły potrzeby miasta. 

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 20.335.357 zł; kwota ta obejmowała 
wykup kolejnej serii obligacji (5.500.000 zł), raty pożyczek z WFOŚiGW 
i BGK (12.405.282 zł), a także raty kredytów preferencyjnych z BGK 
(2.430.075 zł). 

Zobowiązania wymagalne (852.576,37 zł) prawie w całości dotyczyły 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, którego niedostateczna płynność 
finansowa, związana przede wszystkim z nieściągalnymi należnościami, 
nie pozwoliła na uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec dostawców i 
wykonawców oraz wobec wspólnot mieszkaniowych. 

W strukturze zadłużenia obligacje komunalne stanowią 58,7%, pożyczki z 
WFOŚiGW 37,7%, pożyczki z BGK na prefinansowanie wydatków unijnych 
1,6%, kredyty preferencyjne 1,5%, natomiast zobowiązania wymagalne 
– 0,5%. 

Wskaźniki finansowe zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie: wskaź-
nik zadłużenia wyniósł 30,60% (bez wyłączeń, o których mowa w ustawie 
o finansach publicznych – 31,08%), a wskaźnik obsługi długu – 3,71% (bez 
wyłączeń, o których mowa w ustawie o finansach publicznych – 5,11%). 

Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzo-
na w połowie 2008 roku aktualizacja ratingu nadanego w 2002 r. 
przez agencję ratingową Fitch Ratings – rating został utrzymany 
na poziomie A(pol) z perspektywą stabilną. Jak podała agencja  
w uzasadnieniu rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne, 
umiarkowane zadłużenie oraz niskie ryzyko pośrednie związane z zadłuże-
niem spółek miejskich. Rating bierze również pod uwagę presję na wzrost 
zadłużenia, co jest związane z programem inwestycyjnym Miasta oraz 
zmieniające się otoczenie prawne, co może negatywnie wpłynąć na wyniki 
operacyjne Miasta.

Ocena ratingowa, jak i wynik 2008 roku, nie mogą być interpretowane 
przesadnie optymistycznie. W 2009 roku, a może i w latach następnych, także 
i nasze Miasto odczuje efekty recesji, w szczególności w wyniku zmniejszenia 
dochodów. Dochody maleją również z powodu zmian w przepisach (ulgi 

ustawowe w podatkach; utrata tytułów podatkowych przez gminy). Coraz 
trudniejsze będzie pozyskiwanie środków unijnych, między innymi z powodu 
zmian zasad konkursowych. Wszystko to determinuje restrykcyjną politykę 
budżetową w 2009 roku w mieście.

5. Zakłady budżetowe, dochody własne jednostek budżetowych i 
fundusze celowe.

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych, Gminnego i 
Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powia-
towego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
oraz dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku przedstawia 
się następująco:

 w tys. zł

Nazwa
Przychody Koszty

plan wyko-
nanie % plan wyko-

nanie %

oświatowe zakłady budżetowe 154.605  153.355 99,2 155.819 151.518 97,2
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu 145.716 145.137 99,6
Amortyzacja 3.792 3.792
Inne zwiększenia / zmniejszenia 238 250 3.203 3.300
w tym: wpłata do budżetu za 2007 r. 3.203
Ogółem 154.843  157.397 101,7 159.022 158.610 99,7
Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej 32.200 32.493 100,9 32.125 30.879 96,1

w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu 5.200 5.200 100
Amortyzacja 3.515 3.515
Inne zwiększenia / zmniejszenia 1.564
Ogółem 32.200 36.008 111,8 32.125 35.958 111,9
Ponadto dotacja inwestycyjna 500 454 90,8 500 454 90,8
Gminny FOŚiGW 8.000 7.933 99,2 13.935 12.081 86,7
Amortyzacja 160 160
Ogółem 8.000 8.093 101,2 13.935 12.241 87,9
Powiatowy FOŚiGW 3.500 3.016 86,2 2.262 1.745 77,2
Amortyzacja 60 60
Ogółem 3.500 3.076 87 2.262 1.805 79,8
Powiatowy FGZGiK 850 895 105,3 2.063 838 40,6
Amortyzacja 16 16
Ogółem 850 911 107,2 2.063 854 41,4
dochody własne j.b. 288 330 114,9 562 283 50,3

Koszty oświatowych zakładów budżetowych finansowane są dotacją bu-
dżetową w 95,8%. Struktura kosztów oświatowych zakładów budżetowych 
przedstawia się następująco: wynagrodzenia 66%, pochodne od wynagro-
dzeń 11 %, odpisy na zfśs 5% oraz pozostałe koszty 18 %. 

Oświatowe zakłady budżetowe zamknęły 2008 rok nadwyżką środków 
obrotowych z działalności podstawowej, podlegającą odprowadzeniu do 
budżetu miasta, w łącznej kwocie per saldo 2.595.535,82 zł. Nadwyżka 
środków obrotowych wystąpiła we wszystkich placówkach oświatowo – wy-
chowawczych i wynika z oszczędności wydatków (3.495.855,19 zł), w tym 
wynagrodzeń i pochodnych (2.114.807,61 zł) oraz pozostałych wydatków 
bieżących (1.381.047, 58 zł). Nadwyżka środków obrotowych jest niższa 
od oszczędności wydatków, ponieważ nie zrealizowano planu przychodów 
własnych (-840.010,17 zł) - głównie z odpłatności za wyżywienie, w związku 
z zaplanowaną i niezrealizowaną podwyżką stawki żywieniowej, a także jest 
ujemne saldo innych zwiększeń i zmniejszeń (- 60.309,20 zł) - w szczególności 
wynikające z odpisów aktualizujących należności, rozliczeń międzyokreso-
wych i kosztów dotyczących faktur zaliczonych bilansowo do 2007 roku, a 
które wpłynęły do OZB już po sporządzeniu sprawozdania Rb–30.

Dotację celową z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne otrzymała 
Szkoła Podstawowa nr 18 na zakup  patelni elektrycznej dla potrzeb sto-
łówki szkolnej. 

Oświatowe zakłady budżetowe w ramach środków własnych sfinanso-
wały:
– zakupy inwestycyjne–kserokopiarki, szafy chłodnicze, zmywarki (126.318 zł), 
– monitoring wizyjny – Szkoła Podstawowa nr 20 (13.778 zł),
– pokrycie dachu – Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej (35.000 zł),
– dokumentację projektowo–kosztorysową montażu dźwigu osobowego 

– Przedszkole nr 18 (5.002 zł).
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej finansuje swoją działalność przede 
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DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
W 2008 ROKU

I. Oświatowe zakłady budżetowe 145.137.499,91 zł
Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji
1. SZKOŁY PODSTAWOWE 42 112 041,70
2. ZESPOŁY SZKOLNO–PRZEDSZKOLNE 6 502 218,64
3. GIMNAZJA 23 455 807,81
4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 834 534,37
5. ZESPOŁY SZKÓŁ 16 994 558,36
6. ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH 23 199 990,89
7. SZKOLNICTWO SPECJALNE 10 770 814,00
8. PRZEDSZKOLA 16 501 788,98
9. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 1 329 363,52
10. OPP – ZESPÓŁ „PRZYGODA” 779 019,00
11. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA 1 657 362,64

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 5.200.000,00 zł
III. Instytucje kultury 9.892.288,47 zł 

Lp. Instytycja kultury Kwota dotacji
1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 642 400,00
2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 677 550,00
3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 702 400,00
4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 359 050,00
5. MUZEUM 1 139 400,00
6. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 3 978 400,00
7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 2 393 088,47

IV. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki  
oświatowo–wychowawcze prowadzone przez podmioty nienależące 
do sektora finansów publicznych 6.688.014,54 zł
Lp. Rodzaj placówki Kwota dotacji
1. SZKOŁY PODSTAWOWE 354 277,00
2. PRZEDSZKOLA 155 663,54
3. GIMNAZJA 1 832 621,00
4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 059 917,00
5. SZKOŁY ZAWODOWE 2 116 336,00
6. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 169 200,00

V. Podmioty należące i nienależące do sektora finansów 
publicznych (stowarzyszenia, kluby, związki, fundacje, parafie) 
3.813.447,42 zł

Lp. Realizowane zadania Kwota dotacji

1. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI
– organizacja imprez turystycznych 7 700,00

2.
DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY 
MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI

58 280,74

3. RATOWNICTWO WODNE – Wojewódzkie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, Oddział Rejonowy w Rybniku 20 500,00

4.
PROGRAM „RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ – WY-
RÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH” – Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych

57 684,86

5.

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNEJ ORKIESTRY SYMFONICZ-
NEJ Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola  
i Antoniego Szafranków w Rybniku, wyróżnione nagrodą Prezy-
denta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury 

5 000,00

6. ZWALCZANIE NARKOMANII 231 500,00

7. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – profi-
laktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych

 530 100,00

8. PROFILAKTYKA ORAZ REHABILITACJA ZDRO-
WOTNA 86 597,82

9.
PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMO-
POMOCY DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁO-
WYM W RYBNIKU PRZY ULICY KARŁOWICZA 48

403 765,00

10. OPIEKA SPOŁECZNA – realizacja zadań z zakresu pomocy 
społecznej 183 861,75

11.
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH – dofinansowanie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Rybniku

129 957,25

12. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA oraz organizacja imprez 
kulturalnych  287 000,00

13.
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 
– dofinansowanie prac remontowych oraz  projektu instalacji  
ochrony pożarowej  

250 000,00

14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – działalność sportowa wśród 
dzieci i młodzieży oraz  organizacja imprez rekreacyjnych 

1 561 500,00

VI. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w innych miastach za 
dzieci uczęszczające z terenu Rybnika 29.404,44 zł
VII. Dotacje dla powiatów za dzieci z terenu miasta Rybnika 
przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz 
rodzinach zastępczych 1.309.474,54 zł
VIII. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 44.780,00 zł
IX.Pomoc finansowa dla gminy Mykanów w związku z klęską 
żywiołową  50.000,00 zł
X. Wpłaty na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji  
w Rybniku:

• dodatkowe patrole – program Razem bezpieczniej 
   30.000,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu „mała więźniarka”
   60.000,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 
   37.000,00 zł 
   (środki z darowizny Elektrowni „Rybnik” S.A.)

DOTACJE UDZIELONE Z GMINNEGO FUNDUSZU 
OCHRONY ŚRODOWISKA    

I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  2.998,75 zł
II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 40.350,00 zł

wszystkim przychodami własnymi (czynsze z budynków mieszkalnych i lokali 
użytkowych), które wyniosły 27.292 tys. zł, co stanowi 84% przychodów 
ogółem. Otrzymana z budżetu miasta dotacja przedmiotowa przeznaczona 
została na remonty zasobów mieszkaniowych. Otrzymaną z budżetu miasta 
dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych (298 tys. zł) 
przeznaczono na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, drukarki, 
serwer, systemy informatyczne: płacowy, do rozliczania czynszów i mediów 
oraz płatniczy „Rekord”). Kwotę dotacji w wysokości 156 tys. zł wydano na 
dokumentację techniczną budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej (budowa 
rozpoczęta zostanie w 2009 roku). Nakłady własne ZGM w 2008 roku na 
zakupy inwestycyjne wyniosły 10.310 zł, a na budowę budynku mieszkalnego 
przy ul. Kolejowej – 1.830 zł.

Przychodami gminnego i powiatowego funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej były głównie udziały we wpływach z opłat za go-
spodarcze korzystanie ze środowiska, a także opłaty za wycięcie drzew i 
odsetki od nieterminowo regulowanych należności. Środki tych fundu-
szy wydawano przede wszystkim na realizację zadań modernizacyjnych  
i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, na utrzymanie i urzą-
dzenie terenów zielonych, edukację ekologiczną oraz propagowanie 
działań proekologicznych.

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym były wpływy ze sprzedaży map oraz wypisów z rejestrów grun-
tów, a także odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki tego funduszu 
przeznaczono na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjno–Kartograficznej oraz zakup oprogramowania komputerowego. 
20 % wpływów odprowadzono do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszy 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dochody własne jednostek budżetowych, obejmujące głównie darowizny 
od sponsorów (246 tys. zł), zamknęły się kwotą 330 tys. zł, w tym największe 
kwoty pozyskały: KM PSP (127 tys. zł na zakup samochodu), Dom Dziecka 
(64 tys. zł) oraz MOSiR (53 tys. zł na organizację imprez sportowych i akcję 
Lato dzieciom). Wydatki finansowane dochodami własnymi zamknęły się 
kwotą 283 tys. zł, a środki pieniężne pozostałe do wykorzystania w 2009 
roku wyniosły 208 tys. zł.

Pełne sprawozdanie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wy-
konania budżetu Miasta Rybnika za 2008 rok oraz materiały uzupełniające 
dostępne są w BIP.
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Z notatnika strażnika miejskiego
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Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na 
www.sm.rybnik.pl

Biuro Zamiany Lokali oferuje pomoc przy zamianie mieszkań pomiędzy kontrahenta-
mi. W zamianie mogą uczestniczyć najemcy lokali komunalnych (mieszkaniowy zasób 
gminy), właściciele lokali mieszkalnych, najemcy lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład innego zasobu gminnego oraz osoby, którym przysługuje spółdzielcze lub 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Przynajmniej jeden z zamienianych 
lokali musi należeć do mieszkaniowego zasobu gminy.
Głównym zadaniem Biura Zamiany Lokali jest wyrównywanie dysproporcji pomiędzy 
ilością osób w mieszkaniu, a jego metrażem oraz pomoc osobom, które nie mogą 
poradzić sobie finansowo z utrzymaniem dużych mieszkań.
Oferty mieszkań do zamiany  umieszczane są na tablicy ogłoszeń w ZGM oraz na 
stronie internetowej www.zgm.rybnik.pl

Posiadasz zaległości czynszowe za mieszkanie komunalne?
Chcesz uniknąć eksmisji?

Zamień lokal na mniejszy lub o niższym standardzie.
Do zamiany można zgłaszać zadłużone mieszkania.

Masz małe mieszkanie i stać cię na większe?
Skorzystaj z możliwości zamiany...

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
otwarto Biuro Zamiany Lokali.

Zadaniem tego biura jest pomoc w załatwieniu formalności związanych 
z zamianą mieszkań komunalnych między kontrahentami.

Zapraszamy

Zamień
mieszkanie!!!

Biuro Zamiany Lokali (1 piętro, pokój nr 8)
tel. 032/42 94 868, 

e–mail: bzl@zgm.rybnik.pl, www.zgm.rybnik.pl

 44-200 Rybnik tel. 032/42 26 036
 ul. 3 Maja 12 fax. 032/42 24 181

mieszkanie!!!

 44-200 Rybnik 
 ul. 3 Maja 12 fax. 032/42 24 181

Na podstawie zgody Prezydenta Miasta z dnia 25.03.2008 
w terminie od 1.04.2008–31.03.2009 odbyła się zbiórka publiczna 
do skarbony stałej umieszczonej w PSOUU Warsztacie Terapii 
Zajęciowej 2 przy ul. Andersa w Niedobczycach, w której zebrano 
2416,03 zł. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na dofinanso-
wanie wyjazdu turystyczno–terapeutycznego uczestników WTZ 2 
na Mazury w czerwcu br.

W nadchodzący niezwykły czas, 
czas  upamiętniający Mękę, Śmierć 

i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 
wszystkim Państwu 
składamy życzenia 

radosnych, pełnych pokoju i nadziei 
Świąt Wielkanocnych, 

obfi tych łask i błogosławieństw, 
pogody w sercu i radości płynącej 

ze Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz wielu chwil rodzinnego ciepła 

w gronie Najbliższych

Parlamentarzyści Ziemi Rybnickiej
Tadeusz Gruszka
Grzegorz Janik

Bolesław Piecha

pogody w
ze Zmartw
oraz wielu

w g

Par

Wiosna, ach to ty?
17 marca w godzinach wieczornych SM otrzymała zgłoszenie 

o mężczyźnie, który, stojąc pod jednym z bloków przy ul. Kiliń-
skiego, zakłócał spokój mieszkańców głośnym zachowaniem, a do 
tego wyzywał przechodniów. Przybyły na miejsce patrol mężczyznę 
uspokoił, a następnie odprowadził do jego mieszkania. Wiadomo, 
wiosna się zbliża, a w wśród niektórych ludzi po długim zimowym 
„śnie” wzrasta chęć do życia. Wszystko jednak musi mieć swoje 
granice…

Mandat za błoto
Dwa dni później strażnicy interweniowali w sprawie zabrudzonej 

jezdni na ul. Zagłoby w dzielnicy Niedobczyce. Sprawcami oka-
zali się kierowcy ciężarówek, przejeżdżający tą drogą w związku 
z prowadzonymi tam robotami kanalizacyjnymi. Błota na jezdni 
było tyle, że zagrażało ruchowi pojazdów. W związku z interwencją 
mandatem ukarano kierownika robót. 

Posiedzą i oddadzą
22 marca SM otrzymało zgłoszenie od mieszkańca osiedla Nowi-

ny–Maroko, który zauważył grupę podejrzanie zachowujących się 
młodych osób, chcących prawdopodobnie okraść jeden z zapar-
kowanych w pobliżu samochodów. Na miejsce wysłano najbliższy 
patrol. Odnalazł on zaparkowany samochód, ale owej grupki mło-
dych ludzi już przy nim nie było. Pojazd był co prawda zamknięty, 
ale wewnątrz brakowało foteli. Może posiedzą i oddadzą?

Na dnie…
Stara studnia na poboczu ul. Wodzisławskiej w dzielnicy Zamy-

słów, prawdopodobnie pozostałość po dawnym gospodarstwie, 
mogła stać się przyczyną nieszczęścia. Niczym niezabezpieczona 
studnia aż kusiła ciekawskie dzieciaki, które mogły znaleźć się na 
jej dnie. Jeden z mieszkańców wykazał się na szczęście rozsądkiem 
i poprosił SM o zabezpieczenie obiektu, co też strażnicy uczynili. 
Zabytki zabytkami, ale ich „zwiedzanie” nie może narażać na 
szwank zdrowia i życia...

Pies jak kot…
25 marca SM otrzymała zgłoszenie  o groźnie wyglądającym bez-

pańskim psie w dzielnicy Meksyk. We współpracy ze schroniskiem 
dla zwierząt SM podjęła interwencję. Wspomniany pies miał się 
często pojawiać się w pobliżu hurtowni stali przy na ul. Kolejowej. 
Tam więc przygotowano na niego „zasadzkę”. Niestety, pies nie 
pojawił się tym razem w swoim „ulubionym” miejscu. Okazuje się, 
że nie tylko duże koty bywają nieuchwytne, ale psy także. Póki co, 
„nasz” pies nie przykuł jeszcze takiej uwagi mediów, jak tajemniczy 
„dziki kot” z lasów Opolszczyzny. Ale kto wie….

Fr.

Podsumowanie zbiórki publicznej
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BIURO RACHUNKOWE 
LIBRA

tel. 032 42 27 858
libra@hoga.pl

ul. Rynek 6  (II piętro) 
44-200 Rybnik

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
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NIERUCHOMOŚCI
CHCESZ SPRZEDAĆ DOM,  DZIAŁKĘ ?

ZADZWOŃ ! PRZYJEDZIEMY!

www.ibon.pl

Znajdziemy klienta 
na Twoją nieruchomość

Domar 032-7559880
Libra 032-4238556
Manager 032-4153416
Betta 032-4260124
Posesor 032-7557621
Perfekt 032-4344105 
DaWiMa 032-4236241

Gabinety Lekarskie
ul. Hallera 32, Rybnik

tel. 032/ 422 61 56, Rejestracja od 10.00-20.00

 Andrzej Kupczak

Specjalista Ginekolog-Położnik
Anestezjolog

Diagnostyka niepłodności

dr n. med Kazimierz Nowak
tel. 602 691 135

Specjalista onkolog
USG piersi

lek. med Marek Majowski

Specjalista patomorfolog
Biopsje cienkoigłowe piersi

NIKI Centrum Dziecięce

MODNA
ODZIEŻ
CIĄŻOWA

Rybnik ul.Kościelna 15 (w pasażu)

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 10.00 – 17.00

•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
     – EKSTERNISTYCZNIE, 3 SEMESTRY, 15 MIESIĘCY

•   ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
•  KADROWO-PŁACOWY
•  KSIĘGOWO- PODATKOWY
•  OBSŁUGA KOMPUTERAe-mail: atenaatena@wp.pl

K U R S Y  MAJ 2009

ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWYCH
Mieszkańcy, którzy wykupili mieszkania na własność w budyn-
kach Gminy Rybnik lub w budynkach PKP SA (budynki kolejowe) 
oraz innych zakładowych, mogą odzyskać kaucje mieszka-
niowe, które wpłacili  przy zawarciu umowy najmu mieszka-
nia. Kaucje przeliczane są przy uwzględnieniu obecnych cen 
i wskaźników.
W celu skompletowania dokumentów koniecznych do zgłosze-
nia roszczenia prosimy o zgłoszenie się:

KANCELARIA ROZLICZENIOWA Finess Sp. z o.o.
ul. Raciborska 22 (I piętro), 44-200 Rybnik

tel.: 032 726 61 37

Dni przyjmowania:
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 16.00
Środa od godz. 12.00 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 10.00 do godz. 16.00

ZABRZE
ul. Plac Teatralny 10 (II piętro)
(budynek przy Centrum 
Handlowym „Platan”)
tel.: 032 726 32 22

PIEKARY ŚLĄSKIE
ul. Bytomska 134 

(I piętro)
tel.: 032 726 61 31

Konsultacje w powyższym temacie udzielane są bezpłatnie
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GABINETY LEKARSKIE

PARKING, WYMAGANIA NZOZ
Rybnik, ul. Borki 20, tel. 600 965 847

DO WYNAJĘCIA

Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 (wjazd od salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, tel. 032 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń

Specjalista chirurg

chirurgia małoinwazyjna,

laseroterapia żylaków

tel. 0602 759 931

lek. med. Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 032 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar

Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Holter ekg, Holter ciśnieniowy

tel. 032 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki

Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 0502 271 221

lek. med. Krzysztof Paruzel

Specjalista chirurgii ogólnej

USG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 0509 796 766

lek. med. Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman 

Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 0692 427 312

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

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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NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15, 0667 030 353
www.republika.pl/centrummuzyczne

ZESPOŁY WOKALNE: DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT
Kursy taneczne: 
tańce latynoamerykańskie i standardowe

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

SMERFETKOWO
2, 3, 4-latki ćwiczą 

z opiekunem
(muzyka i plastyka)

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

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch



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 500 543 300
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:

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (r) (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (S), Dominika Ingram–Nowaczyk (D) (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.bsrrybnik.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. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 032/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7.00–15.00)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 032/42 375 72 (pon.–pt. 7.00–15.00)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 032/42 371 88 (pon.–pt. 7.00–15.00)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300 (pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 

po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Całodobowy Telefon Zaufania – 42 33 555
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 032/25 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

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511, poniedziałek 10–12.
Spotkania „Amazonek” w każdy 2 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) 
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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 10.00–12.00, czwartek 16.00–18.00 i w piątek 15.00–17.00, 

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

Oferuje następujące usługi cmentarne: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych 

• umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

Dział Cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 032/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00



www.getex.com.pl
Zapraszamy do naszych placówek handlowych:

44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 1, Focus Mall
tel. +48 32 7555637

44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 34 
tel. +48 32 4233545

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 20 
tel. +48 32 2307199

OUTLET 44-210 Rybnik, ul. Grunwaldzka 46 
tel. +48 32 4244744

Sprzedaż na terenie całego kraju i za granicą
– info Dział Handlu, tel. +48 32 4226060

44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 38
tel./fax +48 32 4222660

Radosnego wiosennego nastroju,
Smacznych kolorowych jajek,
Udanego śmigusu-dyngusu
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy Klientom i Pracownikom

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku

ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik 
tel. 032 42 49 624, 032 42 49 599, 
 032 42 49 613
fax 032 42 49 644, 032 42 49 230
www.pwik-rybnik.pl, 
e-mail: pwik@pwik-rybnik.pl

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wszystkim Klientom i Kontrahentom 
pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych
spędzonych w rodzinnym gronie, wielu obfi tości 
na świątecznym stole oraz wiosennego nastroju



KSIĘGARNIA
JĘZYKOWA

ANGIELSKI, NIEMIECKI,
FRANCUSKI, HISZPAŃSKI,
WŁOSKI, ROSYJSKI, INNE.

RYBNIK
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 25A
/ 100 M PONIŻEJ BAZYLIKI – BOCZNY PLAC /

TEL. 032 422 58 06
www.ksiegarniajezykowa.rybnik.pl

www.ksiegarniagreg.pl

GREG

BIKE-SYSTEM
największy sklep rowerowy 

w regionie!

czynne od 900 do 1800

raty serwis

Rybnik-Zamysłów 
(skręt przy kaplicy na ulicy 

Wodzisławskiej)
ul. Nacyńska 25

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

www.bike-system.com.pl

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 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

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


