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Smolnioki pamiętają...
Kwiaty Bogumile Polok 
wręczają samorządow-
cy Gabriela Pierchała  
i Kazimierz Salamon.

Na „Spotkania Smolnio-
ków” chodzi się całymi 
rodzinami...

Czytaj na stronie 29

W trakcie festynu w Popielo-
wie wystąpił świętujący jubile-
usz 90–lecia swojego istnienia 
tamtejszy chór „Słowiczek”.

Klaun Dyzio zmieniał chwa-
łowickim maluchom kolory 
włosów.Chwałowicka majówka, jak zwy-

kle, cieszyła się sporym zaintereso-
waniem.

W Paruszowcu dopisała 
pogoda...
Jedni zajadali się słodkimi 
przysmakami...
... a inni korzystali z festy-
nowych atrakcji.

Plenerowy 
przedsmak 

wakacji
Zdjęcia: r, d, s
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Drodzy Rybniczanie!

Od pięciu lat nasz kraj jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. 

Oceniając rzetelnie ten czas trzeba stwierdzić, że Rybnik dobrze go wykorzy-

stał. Co więcej, nawet przed formalną integracją korzystaliśmy z niemałych 

dobrodziejstw zjednoczonej Europy.

Piąta rocznica unijnego członkostwa świadczy bezsprzecznie o słuszności 

naszego wejścia w struktury UE. Z perspektywy samorządu miasta Rybnika 

można tu mówić wyłącznie o korzyściach. Okres ten dał Rybnikowi ogromne 

możliwości inwestycyjne, płynące chociażby ze sprawnego wykorzystania unijnych pieniędzy. 

Znaleźliśmy się w ścisłej czołówce polskich gmin, które z powodzeniem postawiły na korzyści 

płynące z unijnej integracji. W naszym mieście zrealizowano, bądź jest realizowanych, wiele pro-

jektów finansowanych w całości lub znacznie dofinansowanych z unijnego budżetu. Wspomnę, 

że pieniądze te nie są przeznaczane wyłącznie na inwestycje. Projekty unijne prowadzone są nie 

tylko przez Urząd Miasta, ale w dużej mierze również przez przedsiębiorców, stowarzyszenia 

i organizacje, placówki oświatowo–wychowawcze oraz wiele innych. Najważniejsze, że w Rybniku 

wiemy, jak z tych środków korzystać. To pozwala nam skutecznie uczestniczyć w nieustannym 

procesie unijnej integracji.

W Europie Polska jest od tysiąca lat. I choć różnie toczyły się nasze dzieje, jedno jest pewne 

– w całej historii cywilizowanej Europy nie było tak długiego okresu pokoju i współpracy, jakie 

funkcjonują w Unii Europejskiej, a wcześniej we Wspólnotach Europejskich. To wielki sukces 

„unijnych ojców” oraz wszystkich kontynuatorów ich dzieła, w tym również nasz. Nie bez 

znaczenia oczywiście jest tutaj powszechna zasada zrównoważonego rozwoju, w myśl której 

wszelkie przedsięwzięcia w ramach unijnych projektów powinny uwzględniać w równym stopniu 

czynnik społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. 

Faktyczna obecność w Unii Europejskiej daje nam nie tylko prawo, ale i obowiązek aktywnego 

oraz odpowiedzialnego udziału w ciągłym budowaniu pokoju i jedności na naszym kontynencie. 

Pamiętajmy więc o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W niedzielę, 

7 czerwca, postawmy na ludzi kompetentnych, odważnych i otwartych, którzy poważnie 

traktują pracę na rzecz przyszłości Polski i Śląska w zjednoczonej Europie.

Szanowni Państwo! Zapraszam też do wspólnego świętowania kolejnych Dni Rybnika 

(11–14 czerwca). Wierzę, że staną się one okazją do miłych spotkań, przyczyniając się do inte-

gracji wszystkich dzielnicowych społeczności.

 Z serdecznym pozdrowieniem

 Adam Fudali 

 Prezydent Miasta Rybnika

Kolejny, 
czerwcowo–lipcowy numer „GR”

ukaże się 5 lipca br.



Absolutoryjna Sesja Rady Miasta – 20 kwietnia 
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Z absolutorium w tle…
Tego należało się spodziewać – głosami koalicji prezydent Adam Fudali otrzymał 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. Tego z pewnością mało kto 
się spodziewał – absolutoryjna sesja Rady Miasta zakończyła się dopiero po 2.00 
w nocy, a największe emocje wzbudziła uchwała „śmieciowa”.  

Dzieje się, dzieje…
— Budynek Straży Miejskiej powinien 

być ukończony za rok — mówił prezydent  
w swoim cyklicznym wystąpieniu o pra-
cach w mieście, informując radnych  
o przekazaniu placu budowy firmie, która 
przy ul. Reymonta wybuduje siedzibę SM.  
A. Fudali wspomniał też o dobiegających koń-
ca budowach boisk przy SP nr 18 i ZSP nr 3,  
a także o wymianie okien w wielu placówkach 
oświatowych, m.in. przedszkolach nr 35, 6, 12, 
19, 36 oraz ZSZS, ZST, SP nr 21 i 27. Mówił też 
o planach ukończenia w tym roku budowy mo-
nitoringu dla dzielnicy Maroko–Nowiny, per-
spektywie uroczystej inauguracji nowego roku 
szkolnego na krytej pływalni w Boguszowicach, 
o toczących się w mieście procedurach prze-
targowych i staraniach o pozyskanie środków 
zewnętrznych. A. Fudali poinformował też  
o wydaniu 171 decyzji umarzających zaległości 
podatkowe na łączną kwotę ponad 1,7 mln 
oraz 15 decyzji dotyczących odroczenia termi-
nów płatności oraz rozłożenia należności na 
raty. Przedstawił również informacje o ulgach  
w zakresie należności, do których nie stosuje się 
ustawy – ordynacja podatkowa, udzielanych na 
mocy uchwały Rady Miasta przez prezydenta 
miasta i dyrektorów jednostek organizacyjnych. 
Na tej podstawie należności umorzono 745 
podmiotom na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł,  
w tym 718 osobom fizycznym i 27 innym osobom 
prawnym (lub podmiotom prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą i fundacjom). Natomiast 
odroczono lub rozłożono na raty należności 
428 podmiotom na łączną kwotę 652.594,84 
zł. Zastosowane ulgi dotyczyły m.in. należno-
ści z tytułu czynszu i umów najmu, mandatów 
karnych, opłat dodatkowych za brak uiszczenia 
opłaty parkingowej i za przejazd komunikacją 
miejską bez biletu, za dzierżawę terenu czy 
pobyt w placówkach opiekuńczych. 

— Powołanie do życia Biura Zamiany Lo-
kali przynosi pierwsze pozytywne efekty — tak 
prezydent ocenił działalność placówki funkcjo-
nującej w strukturach ZGM–u, której siedzibę 
otwarto w kwietniu (więcej na str. 16). Przyto-
czył też dane, z których wynika, że w Rybniku  
odnotowuje się spadek bezrobocia: — Mam 
nadzieję, że to już stała tendencja — komento-
wał prezydent. Na koniec marca w rejestrach 
rybnickiego PUP widniały 3174 osoby bezro-
botne (na koniec lutego – 3178). — Wciąż reje-
struje się wiele osób powracających z zagranicy  

– w marcu było ich 42 — informował prezydent. 
4 firmy zasygnalizowały też zamiar zwolnień 
grupowych (rzecz dotyczy 11 osób), wzrasta  
z kolei liczba ofert pracy w branży budowlanej. 
A. Fudali przytoczył również dane z całego 
regionu, na podstawie których okazuje się, 
że stopa bezrobocia w województwie śląskim 
wynosi 8,2% – w podregionie rybnickim kształ-
tuje się na poziomie 7,5% (dla porównania  
w podregionie częstochowskim – 11,5%, a ty-
skim – 4,9%). (W Rybniku na koniec I kwartału 
br. stopa bezrobocia wynosiła 5,7%). A. Fudali 
mówił również o pracach drogowych, które 
mają rozwiązać problem „pozimowych przeło-
mów” oraz poinformował o przygotowaniach 
do Dni Miasta, jakie zaplanowano na 11 do 14 
czerwca (więcej na str. 28).  

Absolutorium udzielone!
— To sesja szczególnie ważna dla prezydenta 

— przypomniał przewodniczący RM Sta-
nisław Jaszczuk (PiS). — Będziemy oceniać 
całoroczną pracę prezydenta i podległego mu 
urzędu. A oceny, jakie wystawiono, były 
skrajnie różne… Wcześniej jednak skarbnik 
miasta Bogusław Paszenda przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta Rybnika za rok 
2008 oraz udzielenia absolutorium prezy-
dentowi z tego tytułu, a prezydent A. Fudali, 
wykorzystując prezentację multimedialną, 
szczegółowo temat omówił. Dochody miasta 
wyniosły 536.979.499,51 zł (według pierwot-
nych założeń – 478.481.767,95 zł), z kolei 
wydatki zamknęły się kwotą 534.017.101.81 zł  
i były niższe od planowanych. Rok budżeto-
wy 2008 zamknął się nadwyżką w wysokości 
2.962.397,70 zł, co jest wynikiem lepszym 
od zakładanego w budżecie pierwotnym  
o 132.358.459 zł, a w planie po zmianach  
o 31.982.504 zł – na co składają się ponadpla-
nowe dochody (6.069.850 zł) oraz niezrealizo-
wane wydatki (25.912.654 zł). Skumulowany 
niedobór w 2008 r. zmniejszył się o kwotę 
3.226.238,98 zł. Przyglądając się wydatkom 
przedstawionym w prezentacji w formie kolo-
rowego „tortu” widać, że największe „porcje” 
trafiały do działów – oświata i wychowanie 
(30%) oraz gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska (27%). Do państwowej subwencji 
oświatowej miasto dopłaciło ponad 26 mln zł 
(bez nakładów na remonty i inwestycje). Oka-
zale przedstawiały się wydatki inwestycyjne 

– ponad 177,5 mln zł (tj. ponad 33 % ogółu 
poniesionych wydatków budżetowych), a po 
uwzględnieniu wydatków z Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Powiatowego FOŚiGW oraz nakładów 
PWiK – wydatki wyniosły ponad 191 mln zł.  
Na inwestycje i inne projekty udało się pozyski-
wać środki zewnętrzne, nie dziwi więc wysokie 
miejsce Rybnika w rankingach – w grupie miast 
na prawach powiatu wykorzystujących środki 
zagraniczne, Rybnik w ocenie pisma „Wspólno-
ta” ponownie znalazł się na drugim miejscu, tuż 
za Koninem. W 2007 r. na jednego mieszkańca 
Rybnika z unijnej kasy przypadało 1407,73 
zł. Nakłady na drogi wyniosły 30.528.552 zł  
(w tym na inwestycje drogowe niemal 12 mln zł),  
a A. Fudali przypomniał m.in. o przebudowie 
nawierzchni i chodników na ul. Gliwickiej 
(2.897.960 zł) i ul. Kotucza (1.738.500 zł) 
czy obniżeniu drogi w rejonie wiaduktu na  
ul. Zebrzydowickiej (581.345 zł). Największą 
inwestycją prowadzoną w mieście nadal jest 
budowa kanalizacji sanitarnej (120.289.905 zł),  
a wybudowano już ponad 526,2 km sieci, co 
stanowi 96% całości zadania oraz 36 prze-
pompowni ścieków (53% pompowni ogółem). 
Prezydent szczegółowo omówił też ile i jakie 
drogi zostały odtworzone po robotach ka-
nalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach.  
I tak dla przykładu w Chwałowicach takich 
ulic było 24, a na remont ich nawierzchni wy-
dano 627 tys. euro, w Meksyku – 950 tys. euro,  
w Niedobczycach – 2,65 mln euro, a w Nie-
wiadomiu – 1,01 mln euro. Również Wydział 
Dróg realizował roboty odtworzeniowe po 
kanalizacji (za 709.672 zł), a były to m.in. 
ulice Grota Roweckiego, Buhla, Rybackiej… 
Sięgając ponownie do pisma „Wspólnota”, 
prezydent informował, że Rybnik uplasował się 
na 3 miejscu po Koninie i Płocku w rankingu 
poświęconym inwestycjom w infrastrukturę 
techniczną.  

A pozostałe wydatki budżetowe, o jakich 
mowa była w sprawozdaniu, przedstawiają 
się następująco – nakłady na kulturę i sztukę 
wyniosły 11.790.704 zł, na kulturę fizyczną 
i sport – 18.453.105 zł, na ochronę zdrowia 
– 5.223.030 zł, pomoc i opiekę społeczną 
– 60.672.797 zł (m.in. modernizacja Domu 
Dziecka oraz budowa przedszkola i świetlicy 
środowiskowej), bezpieczeństwo publiczne  
i ochronę przeciwpożarową – 10.007.631 zł, 
a na administrację publiczną – 25.120.745 zł.  
Przy tej okazji prezydent, po raz kolejny  
w swoim sprawozdaniu sięgnął do „Wspólno-
ty”, aby przedstawić, że niskie wydatki bieżące 
na administrację w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca (161,52 zł) plasują miasto na 3 miejscu 
po Sosnowcu i Suwałkach. A. Fudali poinfor-
mował również o ilości spraw realizowanych  
w Urzędzie Miasta. I tak, dla przykładu w 2008 r.  
do rybnickiego magistratu wpłynęło ponad 82 
tys. pism (rok wcześniej było ich ponad 74 tys.),  
a zarejestrowano 73.125 aut (w 2007 r. było 
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ich 70.999). Wydano też 1002 pozwolenia na 
budowę, rozbudowę oraz zmianę sposobów 
użytkowania obiektów budowlanych (w 2007 r.  
było ich 915). Warto podkreślić, że już  
w pierwszym kwartale tego roku wydano 246 
pozwoleń na budowę, a w tym samym okresie 
w roku ubiegłym było ich 197, co, zdaniem 
prezydenta, zadaje kłam powszechnej opinii  
o kryzysie. Zadłużenie na koniec 2008 r. 
(30,60% dochodów) zmalało w minionym roku 
o kwotę 10.806 tys. zł. Zarówno zadłużenie, 
jak i koszty jego obsługi (3,71%) mieszczą się  
w ustawowym limicie zadłużenia (60%) i limicie 
obsługi (15% dochodów ogółem). Spadło też 
bezrobocie – jeszcze w roku 2004 wynosiło ono 
14%, w 2008 r – 4,7% (5,7% w lutym 2009 r.).  
Z kolei nadwyżka operacyjna w 2008 r. (środki, 
które miasto może przeznaczyć na częściową 
spłatę zadłużenia i na inwestycje, kiedy już 
zaspokoi potrzeby bieżące), wyniosła ponad 
83,5 mln zł. Tzw. wolne środki czyli nadwyżka 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych, na koniec 2008 r. zamknęła 
się kwotą ponad 34 mln zł. Swoją prezentację  
A. Fudali zakończył przypomnieniem o na-
grodzie „Złota @” i o laurach w konkursie 
„Rzeczpospolitej” na najlepsze miasto na pra-
wach powiatu. Warto podkreślić, że sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 2008 r. poparły 
wszystkie branżowe komisje RM (opozycja 
wstrzymała się od głosu), a pozytywną opinię 
wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa. 
(Skrócone sprawozdanie z wykonania budżetu 
publikowaliśmy w kwietniowym numerze „GR”, 
a omówiona prezentacja dostępna jest na stro-
nach internetowych miasta). 

Tradycyjnie już dyskusję nad wykonaniem 
budżetu rozpoczęły oświadczenia wygłoszone 
przez przedstawicieli poszczególnych klubów 
(stanowiska publikujemy na str. 10 i 11). — Pa-
trząc na ogromną rozbieżność pomiędzy tym, 
co się deklarowało, a tym co się wykonało, nasz 
klub będzie przeciwny udzieleniu absolutorium 
— zadeklarował w imieniu PO Piotr Kuczera, 
zarzucając, że miejskie inwestycje pozostały 
na papierze, rybniczanie stoją w korkach, sieć 
drogowa jest w opłakanym stanie, a wydatki na 
promocję miasta służą … promocji prezydenta. 
PiS z kolei zwrócił uwagę na blisko 3 miliono-
wą nadwyżkę, która oznacza jednak, że część 
zadań nie została zrealizowana lub przesunięta 
na okres późniejszy, a zdaniem koalicjanta 
BSR–u, winę za to ponosi „góra”: — Efektyw-
ność każdego samorządu jest w ogromnej mierze 
uzależniona od efektywności rządu. Dlatego za 
ten stan rzeczy nie można obwiniać prezydenta 
i podległych mu urzędników — mówił Andrzej 
Wojaczek, który zapowiedział, że PiS zagłosuje 
za przyjęciem absolutorium. Inaczej niż Stani-
sław Stajer. Radny IO „Nasz Rybnik” skrytyko-
wał upolitycznianie obrad, o co obwinił właśnie 
PiS, a odnosząc się do meritum, wskazał na plu-
sy – pracowników UM i zakładów budżetowych  

oraz służby finansowe miasta, które budżet 
realizowały, ale i minusy – inwestycje, głównie 
budowę dróg i kanalizacji. Zdaniem radnego 
fakt uzyskania nadwyżki budżetowej świadczy  
o niezrealizowaniu inwestycji, więc nie może 
być powodem do dumy. Z kolei Romuald 
Niewelt, który zabrał głos w imieniu klubu 
BSR, uznał, że z nadwyżki powinni się cieszyć 
również radni PO, którzy zawsze podkreślali, 
że deficyt jest „...największym złem tego mia-
sta”. — Nareszcie wasz postulat został speł-
niony — mówił radny o prawie 3 milionowej 
nadwyżce, dlatego jedynym wytłumaczeniem 
dla negatywnego stanowiska PO, zdaniem  
R. Niewelta, musi być „czarny, polityczny PR”, 
zważywszy, że podczas głosowania w komisjach 
radni PO wstrzymywali się od głosu. Zdaniem 
szefa klubu BSR–u, radni powinni być przede 
wszystkim samorządowcami, a nie politykami. 
— Żądacie żebyśmy wykonali wszystko, co jest 
zapisane w budżecie, ale to jest niemożliwe  
z wielu powodów, choćby dlatego, że nie dosta-
jemy pieniędzy zewnętrznych — mówił. — Po-
równajmy sytuację do rekordu świata w skoku 
wzwyż, który wynosi 2,42, ale nikt nawet nie zbli-
ży się do 2,50, bo to niemożliwe. A my skaczemy 
na wysokości 2,38 czyli na wysokim poziomie 
olimpijskim. Zanim doszło do powszechnej 
dyskusji, wiceprzewodniczący RM Kazi-
mierz Salamon (BSR) przekonywał radnych,  
że przedłużanie debaty nie ma sensu, skoro 
znane jest już stanowisko wszystkich klubów. 
Radni niechętnie na to przystali, ale zanim 
doszło do głosowania, swoją opinię na temat 
wysłuchanych stanowisk przedstawił również 
prezydent, a rozpoczął od… rozczarowania. 
— Byłem przygotowany na ostrą dyskusję, lubię 
„ostrą jazdę” — mówił. Tymczasem zdaniem 
prezydenta, w oświadczeniu PO zabrakło 
konkretnych argumentów, dlatego było ono 
„słabe”. A. Fudali mówił, że środki, jakimi 
dysponowało miasto, nie zostały zmarnowane 
i „przejedzone”, ale dobrze zainwestowane. 
— Nie mieliście się do czego doczepić, to był 
dramatyczny głosik, pisk Platformy — oceniał  
A. Fudali. Podkreślał też, że spadające bezro-
bocie i rosnąca ilość wydawanych pozwoleń na 
budowę, są w dobie kryzysu dowodem na to, że 
miasto dobrze się rozwija. Dla opozycji zdaje 
się to być problemem, dlatego to, co dobre 
stara się ukazać w złym świetle: — Odrzućcie 
czarny PR — radził A. Fudali. — Posłuchajcie 
ludzi z doświadczeniem samorządowym. Pre-
zydent wyjaśniał, że najpierw stawia na rzecz 
w mieście najistotniejszą – infrastrukturę, po 
której przyjdzie czas na drogi: — Najpierw 
trzeba zrobić to, co jest pod jezdnią, a dopiero 
potem samą jezdnię — mówił. Potwierdził,  
że nie sprawdzają się wieszczone od lat przepo-
wiednie o zderzeniu z górą lodową i katastrofie 
miasta i odniósł się do bezpodstawnych zarzu-
tów, jakie usłyszał w związku z kamienicą przy 
Rynek 1, wygłaszanych przez PO i posła Marka 
Krząkałę: — Ten człowiek był przewodniczącym 

Rady Miasta i nic nie wie o samorządzie, a dziś jako 
poseł decyduje o rozwoju naszego kraju! (do tema-
tu kamienicy wrócono w dalszej części sesji).

Ostatecznie w głosowaniu nad rozpatrze-
niem sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Rybnika za rok 2008 oraz udzielenia 
absolutorium prezydentowi miasta z tego 
tytułu, 17 radnych opowiedziało się „za”,  
8 było przeciwnych. Wynik głosowania część 
RM przyjęła oklaskami, a St. Jaszczuk pogra-
tulował prezydentowi i dziękował wszystkim 
pracownikom UM. — To również zasługa Rady 
Miasta — doceniał wspólny wysiłek prezydent, 
który również dziękował osobom, z którymi 
współpracuje na co dzień – swoim zastępcom, 
sekretarzowi i skarbnikowi oraz urzędnikom. 
— Aby to osiągnąć, musi istnieć team, a w mie-
ście mamy właśnie taki dobrze działający zespół 
— podsumował prezydent.   

Budżet na bis
Od tematu budżetu radni nie odpoczęli 

zbyt długo, bo już kolejny punkt sesji 
dotyczył zmian budżetowych na 2009 r.,  
a szczegółowo omówił je skarbnik Bogu-
sław Paszenda. Do budżetu wprowadzono 
ponad 251 tys. zł dotacji z WFOŚiGW na 
dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”, a na 
mocy porozumienia z samorządem wojewódz-
twa śląskiego – dotację w wysokości 299.300 
zł na realizację projektu „Eurostypendium 
drogą do dyplomu” oraz w wysokości 57.750 
zł na projekt „Nauka drogą do sukcesu na 
Śląsku”. Z uwagi na fakt, że koszt modernizacji 
kąpieliska w Chwałowicach oszacowano na 
poziomie 2,4 mln zł, zadanie zostało wykre-
ślone z budżetu, a z planowanych na ten cel 
660 tys. zł, 60.000 zł przeznaczone zostanie na 
wykonanie niezbędnych prac remontowych 
umożliwiających uruchomienie kąpieliska  
w tym sezonie. Budżetowe zmiany dotyczyły też 
innego obiektu w Chwałowicach – w Przedszko-
lu nr 14 wykonane zostaną roboty malarskie  
i wymieniona zostanie instalacja elektryczna, 
na co przeznaczono ponad 117.000 zł. Z kolei 
na mocy ugody Kompania Węglowa, oddz. 
kop. „Marcel”, przeznaczyła ponad 376 tys. zł 
na naprawienie szkód górniczych na terenie 
wokół boiska przy ul. Górnośląskiej i Ander-
sa w Niedobczycach. Co więcej, w ramach 
ugody, Kompania zobowiązała się naprawić 
elewację zewnętrzną budynku Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Niedobczycach, a mia-
sto sfinansuje zakup materiałów izolacyjnych  
i masy tynkarskiej, po to, by w trakcie prowa-
dzonych tam prac, ocieplić ściany budynku. 
Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 
30.000 zł, a informacje te usatysfakcjonowały 
szczególnie radnych z Niedobczyc – Henryka 
Cebulę (PiS) i Henryka Ryszkę (BSR), który 
zwrócił uwagę na korzyści płynące z naprawy 
szkód górniczych w „symbiozie” z miastem, 
bo wówczas, jak mówił, można zrobić więcej 



c.d. ze strony 5

6 Nr 5/455; maj 2009

i taniej. Radny nawiązał też do innej kwestii 
i zaproponował, by wyremontować obiekt po 
byłej szkole górniczej w Niedobczycach i na 
czas modernizacji przenieść tam dzielnicowy 
Dom Kultury. — Trzeba to przeanalizować 
— odpowiadał A. Fudali. 

W uchwale mowa była również o zmniej-
szeniu o 450.000 zł środków na dotację dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz o 
zmianie rocznej stawki nakładów na remonty 
zasobów mieszkaniowych na 23,22 zł/m2. Do 
proponowanych obniżek odniósł się radny 
Franciszek Kurpanik (PO): — Na dzień dzi-
siejszy gros mieszkań znajduje się w kiepskim 
stanie, a my, zamiast zwiększać nakłady na 
remonty, obniżamy je. Skarbnik wyjaśniał, że 
ZGM ma własne przychody, z których pokrywa 
koszty bieżące i nakłady związane z remontami. 
— Jeżeli w uchwale zmniejszamy dotację przed-
miotową i stawkę jednostkową na remonty, to nie 
mówimy, że ZGM zmniejszy nakłady na remonty 
— wyjaśniał. — Oznacza to, że na remonty bę-
dzie przeznaczana większa kwota z przychodów 
własnych ZGM–u, a mniejsza z dotacji.  

Wątpliwości radnych wzbudziły też inne 
zmiany w uchwale – zwiększono bowiem wy-
datki ze środków miasta na budowę kanalizacji 
sanitarnej o 26.233.000 zł, zapowiadając, że 
wzrost ten, choć uzasadniony, stanowić będzie 
poważne obciążenie budżetu roku bieżącego, 
jak i finansów miasta w dalszej perspektywie. 
Konieczne było również wprowadzenie zmian 
w wydatkach dotyczących wieloletnich progra-
mów inwestycyjnych Biura Realizacji Projektu. 
Dotychczas na dokończenie robót kanalizacyj-
nych w dzielnicach Ligota–Ligocka Kuźnia, Go-
tartowice i Boguszowice Stare planowano 11,5 
mln zł wydatków kwalifikowanych i 4,6 mln zł  
wydatków niekwalifikowanych z VAT. Tymcza-
sem w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na-
leży zapewnić środki w wysokości co najmniej 
kosztorysu inwestorskiego, powiększonego 
o podatek VAT, a kosztorys ten opiewa na 
blisko 41 mln zł, w tym ok. 10 mln zł stano-
wią wydatki kwalifikowane, a ok. 31 mln zł 
to wydatki niekwalifikowane i podatek VAT. 
Dodatkowo, konieczne było zaktualizowanie 
kwot pozostałych do wypłaty dla wykonawców 
kanalizacji w Orzepowicach, Zebrzydowicach, 
Paruszowcu–Piaskach, Niedobczycach i Nie-
wiadomiu. Dotychczas bowiem wydatki na 
2009 r. przeliczane były po kursie 3,70 zł, co 
przy znacznym wzroście kursu euro, okazało się 
niewystarczające (obecnie do przeliczeń przy-
jęto kurs 4,50 zł). Sumarycznie więc, wszystkie 
te zmiany skutkują wprowadzeniem do WPI 
kwoty 26.233.000 zł w 2009 r. oraz 20.417.000 zł  
w 2010 r. ze środków budżetu miasta. 

Radni ustosunkowali się również do infor-
macji na temat planowanego deficytu miasta, 
a szczególnie do zapisu, jaki znaleźli w uzasad-
nieniu do projektu uchwały, w którym czytamy 
m.in. o tym, że zwiększenie deficytu na sesji 

lutowej miało mieć charakter incydentalny. 
Tymczasem, jak zauważył P. Kuczera, cytując 
zapis z uzasadnienia: „…nadwyżka wolnych 
środków na koniec ubiegłego roku, przekraczają-
ca kwotę ujętą w budżecie, zamiast pomniejszyć 
nowe zadłużenie, musi być niemal w całości 
przeznaczona na finansowanie zwiększonego 
zadłużenia w wyniku nowych wydatków, przede 
wszystkim związanych z budową kanalizacji  
w dzielnicach. Stawia to miasto w trudnej 
sytuacji w perspektywie wieloletniego zadłuże-
nia i możliwości jego obsługi”. — I kto tutaj 
piszczy…? — pytał szef opozycyjnego klubu. 
Prezydent wyjaśniał, że kieruje się zasadą 
„prawda i tylko prawda”, a budżet rządzi się 
pewnymi prawami. — Zabezpieczamy środki  
w nadmiarze. Organizując przetarg na dokoń-
czenie kanalizacji nie wiemy jeszcze, jakie roboty 
trzeba będzie zrealizować, bo dotychczasowy wy-
konawca nie zdał dokumentacji powykonawczej, 
o jaką zabiegaliśmy przez 2 lata. Nie mamy jej, 
więc przygotowując dokumentację przetargową 
musieliśmy w niej uwzględnić o wiele więcej 
robót. Po rozstrzygnięciu przetargu i zmonitoro-
waniu sieci może się okazać, że środki w takiej 
wysokości nie będą potrzebne, ale zasady są takie 
– jeżeli organizujemy przetarg, musimy pokazać 
źródła finansowania tego zadania. Prezydent 
uspokajał, że wprawdzie sytuacja jest „...niecie-
kawa, ale nie dramatyczna”. Innego zdania był  
St. Stajer, który pytał dlaczego miasto nie 
wzmogło czujności i, po perypetiach z Hydro-
budową, doszło do powtórki z firmą Tchas: — 
Co u nas szwankuje? — zastanawiał się radny. 
A. Fudali wyjaśniał, że nie ma mowy o żadnym 
zaniechaniu ani zaniedbaniu i przypomniał  
o wielu kłopotach, z jakimi dotychczas bory-
kano się realizując tę gigantyczną inwestycję  
i zapewniał, że budowa jest nadzorowana przez 
Biuro Realizacji Projektu i inżyniera kontrak-
tu: — Wszystko jest kontrolowane, ale trudno 
sobie wyobrazić, że inżynier kontraktu będzie 
cały czas stał nad rozkopaną dziurą. Prezydent 
wyjaśniał też wątpliwości Jana Mury (BSR) 
odnośnie terminu, w jakim do kanalizacji będą 
mogli się podłączać się mieszkańcy Boguszowic 
Starych. — Przy bardzo sprzyjających okoliczno-
ściach, jeszcze w tym roku, przy złych – dopiero  
w przyszłym. Może się bowiem okazać, że nie 
uda się rozstrzygnąć czerwcowego przetargu, 
bo procedura odwoławcza może trwać aż  
9 miesięcy. I nic na to nie poradzimy. A. Fudali 
odpowiadał też na inne pytania – Bronisława 
Drabinioka (PO) interesowało, czy miasto musi 
pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego 
przy budowie kanalizacji? — Obliguje nas do 
tego ustawa — wyjaśniał prezydent. Radny PO 
uzyskał też informacje na temat przebudowy ul. 
Podmiejskiej, a Andrzej Oświecimski (BSR) 
– płatności dla firmy Buskopol, która budowała 
kanalizację w dzielnicy Paruszowiec–Piaski. 

Uchwała wprowadza też zmiany w wydat-
kach dotyczących wieloletnich programów 
inwestycyjnych Wydziału Infrastruktury 

Miejskiej i Inwestycji, a związanych z budową 
budynku SM oraz termomodernizacją Zespołu 
Szkół Budowlanych i basenu krytego wraz  
z budową instalacji solarnej, zaplanowanych do 
realizacji do końca 2011 r. A wszystkie zmiany 
w budżecie miasta na 2009 r. radni przyjęli 
jednogłośnie. 

A jednak wespół w zespół
Rada Miasta wyraziła zgodę na zawar-

cie porozumienia z miastem Racibórz na 
wspólną realizację projektu dotyczącego 
promocji kultury. W kontekście ostatnich 
promocyjno–billboardowych nieporozu-
mień między miastami, nie mogło obyć się 
bez dyskusji. Jak wyjaśniła wiceprezydent 
Ewa Ryszka, obydwa miasta zamierzają ubie-
gać się o dotację na projekt o nazwie „Promocja 
kultury ziemi raciborsko – rybnickiej” w trwają-
cym właśnie konkursie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego. A jednym z niezbędnych załączników 
do wniosku aplikacyjnego jest porozumienie 
między miastami ubiegającymi się o dotację. 
Wiceprezydent doprecyzowała, że inicjatywa 
ma pomóc w znalezieniu dofinansowania na 
organizację przyszłorocznych Dni Rybnika, bo 
miasto wykorzystuje każdą możliwość, by na 
tego typu przedsięwzięcia pozyskiwać środki 
zewnętrzne. 

W trakcie dyskusji nad uchwałą A. Oświe-
cimski proponował, by na tegoroczne obchody 
Dni Rybnika zaprosić prezydenta Raciborza, 
R. Niewelt chwalił pomysł współpracy z tym 
miastem, ale zalecał ostrożność w kontaktach,  
mając na uwadze zamieszanie z rybnickimi 
billboardami, które w Raciborzu nie zostały 
dobrze odebrane, a Benedykt Kołodziejczyk 
(PO) dopytywał o wielkość środków, o jakie 
ubiegają się miasta i zastanawiał się, czy wy-
bór Raciborza, a nie na przykład Pszczyny, 
był podyktowany sentymentem prezydenta do 
miejsca swojego urodzenia. A. Fudali zwrócił 
uwagę na dobre kontakty z tym miastem i fakt, 
że wspólna realizacja projektu może pomóc 
w integracji całego subregionu, a E. Ryszka 
mówiła o aspekcie historycznym oraz o pozy-
tywnych rozmowach z prezydentem Raciborza. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Kosmetyczne zmiany
Równie jednomyślni byli radni podczas 

zatwierdzania zmian w Statucie Ośrodka 
Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo 
im. Jana Pawła II. A dotyczyły one nowej 
nazwy jednej z komórek organizacyjnych re-
alizujących zadania tej placówki, a mianowicie 
Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci 
(wcześniej nazwa brzmiała – Placówka Pobytu 
Dziennego).
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Wesprzemy pogorzelców
— Solidaryzujemy się z Kamieniem Po-

morskim — mówiła E. Ryszka. — Zawsze, 
gdy zdarza się podobna tragedia, reagujemy. 
Rybnik zareagował więc po raz kolejny, a RM 
jednogłośnie postanowiła udzielić pomocy 
finansowej w wysokości 30 tys. zł z myślą  
o pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru 
budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim. 

Uczelnie z dotacją
Rada Miasta postanowiła również udzie-

lić dotacji na rzecz ośrodków zamiejscowych 
uczelni tworzących Zespół Szkół Wyższych. 
Jak wyjaśniała wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn, utrzymanie budynków przy ul. Rudzkiej 
wymaga stałych nakładów, w związku z czym po-
jawiła się propozycja dotacji z przeznaczeniem 
na pokrycie opłat za media i koszty bieżących 
remontów. I tak Politechnika Śląska, Akademia 
Ekonomiczna i Uniwersytet Śląski otrzymają 
dotacje w wysokości 150.000 zł (dotychczas 
uczelnie otrzymywały te kwoty za pośrednic-
twem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej). 

Tylko nie pal!
Radni (również ci palący) postanowili 

ustalić na terenie Rybnika miejsca wolne 
od dymu tytoniowego. A będą to: dworzec ko-
munikacji miejskiej przy ul. Budowlanych, ciągi 
przeznaczone dla ruchu pieszych w tym rejonie 
oraz przystanki autobusowe. Rybnik nie jest 
jedynym miastem, które wypowiedziało wojnę 
palaczom – podobne obostrzenia dla nałogow-
ców wprowadziły już Warszawa, Kraków, Łódź 
czy Nowy Sącz. Kiedy więc Zarząd Transportu 
Zbiorowego oznakuje dworzec i przystanki zna-
kiem „zakaz palenia”, przyłapani „na dymku” 
podróżni muszą liczyć się z karą. Jaką? Pytał o to 
przeciwnik palenia P. Kuczera. — Jeżeli ktoś bę-
dzie palić w miejscu zabronionym, musi liczyć się 
z sankcjami ze strony policji czy Straży Miejskiej 
— odpowiadała J. Kryszczyszyn. — Jednocześnie 
to oręż dla niepalących pasażerów, którym teraz 
łatwiej będzie zwrócić uwagę palaczom. Zanim 
radni przystąpili do głosowania, Jacek Piecha 
(PO) zapowiedział, że zagłosuje przeciwko, bo 
wprawdzie palenia nie pochwala, ale nie popiera 
też ograniczania wolności osobistej. Uchwałę 
przyjęto 23 głosami „za”.

Na remont bazyliki
Na mocy kolejnej uchwały parafia rzym-

sko–katolicka pod wezwaniem św. Antonie-
go otrzyma dotację z budżetu miasta na 
prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane w wysokości 500.000 zł. 
Zostanie ona przeznaczona na wykonanie re-
nowacji elewacji i ogrodzenia bazyliki. Świąty-
nia wpisana jest do rejestru zabytków, a jednym 
z zadań gminy jest ich ochrona i opieka nad 
zabytkami. Jak wyjaśniał wiceprezydent Michał 

Śmigielski, obecnie największym problemem 
jest zły stan elewacji zewnętrznych kościoła 
oraz murowanego ogrodzenia, a sytuacja jest 
na tyle niebezpieczna, że stanowi zagrożenie 
dla wiernych przebywających w otoczeniu bu-
dynku. Stąd decyzja o dotacji. Również sama 
parafia czyni starania o pozyskanie kredytu na 
sfinansowanie tych robót. Jednak warunkiem 
potrzebnym do jego uzyskania jest udzielenie 
poręczenia jego spłaty. W związku z powyższym 
w kolejnej uchwale RM wyraziła zgodę na 
udzielenie poręczenia do kwoty 1.300.000 zł 
kredytu zaciągniętego przez parafię na wyko-
nanie renowacji elewacji i ogrodzenia. Obydwie 
uchwały przyjęto jednogłośnie. 

Przychodnie z pierwszeństwem
Podmioty gospodarcze, które wynaj-

mują lokale w budynkach należących do 
miasta i świadczą usługi z zakresu opieki 
zdrowotnej, będą miały pierwszeństwo  
w nabywaniu tych lokali. Sprawa dotyczy przy-
chodni przy ulicach: Więźniów Politycznych, 
Górnośląskiej, Jankowickiej, Mikołowskiej, 
Mościckiego, Patriotów, Reymonta i Śląskiej, 
a więc budynków, w których pomieszczenia 
wynajmowane są przez więcej niż jeden pod-
miot gospodarczy. Bezprzetargowa sprzedaż 
zostanie dokonana po cenie określonej w ope-
racie szacunkowym. Ze względu na specyficzny 
charakter prowadzonej przez te podmioty dzia-
łalności (gabinety lekarskie i apteki), uchwała 
stwarza preferencyjne warunki prywatyzacji 
wspomnianych lokali. Chodzi przede wszyst-
kim o przyznanie pierwszeństwa w ich nabyciu  
i możliwość rozłożenia odpłatności na pięć 
rat. Kupujący będą jednak zobowiązani do za-
chowania funkcji zdrowotnej, czyli aktualnego 
sposobu użytkowania lokali lub ich części przez 
okres 10 lat. Za niedotrzymanie tego terminu 
zapłacą karę w wysokości 25% ceny, po której 
nabyli lokal od gminy wraz z ustawowymi 
odsetkami. Najemcy już wyrazili zaintereso-
wanie zakupem najmowanych przez siebie 
lokali. Głosowanie nad uchwałą poprzedziła 
krótka dyskusja, podczas której radny Wal-
demar Brzózka (PiS) zasygnalizował problem 
przychodni przy ul. Jastrzębskiej, która funk-
cjonuje w budynku należącym do Kompanii 
Węglowej, natomiast Fr. Kurpanik zwrócił 
uwagę na utrudnienia związane z parkowaniem  
w rejonie przychodni przy ul. Reymonta. Radny 
twierdził, że po rozpoczęciu budowy nowej 
siedziby Straży Miejskiej, pacjenci ośrodka 
zostali pozbawieni możliwości bezpiecznego 
parkowania. Jak mówił referujący uchwałę 
Michał Śmigielski, w okresie budowy siedziby 
SM trzeba będzie korzystać z pobliskich par-
kingów (np. na terenie sąsiedniego osiedla). Po 
zakończeniu inwestycji powstaną stanowiska 
postojowe również dla pacjentów przychodni, 
a liczba miejsc parkingowych będzie taka sama 
lub nawet nieco większa. W uzupełnieniu tej 

informacji St. Jaszczuk dodał, że w przyszłym 
roku, w pobliżu przychodni, spółdzielnia 
mieszkaniowa wybuduje dodatkowy parking na 
ponad 20 samochodów. Uchwałę radni przyjęli 
jednogłośnie. 

Nieruchomości w obrocie
Sprawy zbycia, nabycia i zamiany nieru-

chomości są przedmiotem obrad na każ-
dym z posiedzeń Rady Miasta. Tym razem 
radni jednogłośnie wyrazili zgodę na bezprze-
targową sprzedaż działek przy ul. Hibnera, 
Rymera oraz gruntu u zbiegu ulic Podmiejskiej 
i św. Maksymiliana, gdzie powstanie parking 
dla korzystających ze sklepu „Biedronka”. 
Dodatkowo, na rzecz Skarbu Państwa, miasto 
przekaże darowiznę w postaci nieruchomości 
na Osiedlu Południe. Zabieg ten pozwoli na 
ujednolicenie sytuacji prawnej gruntów (w tej 
chwili część użytkowana jest przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Południe”, a część należy 
do miasta) i umożliwi wykup wynajmowanych 
mieszkań przez ich lokatorów w kilku blokach 
położonych w tym rejonie.

Będą konsultacje...
...na temat statutów rybnickich dzielnic. 

Społeczne konsultacje przeprowadzi zespół 
radnych, w skład którego zostali powołani: Wal-
demar Brzózka, Maria Polanecka–Nabagło, 
Romuald Niewelt, Piotr Kuczera, Stanisław 
Stajer, Henryk Ryszka oraz Henryk Cebula. 
Konsultacje, których celem ma być zaciągnię-
cie opinii rybniczan w sprawie nowelizacji 
dokumentów regulujących pracę dzielnicowych 
samorządowców, mają ruszyć jeszcze przed 
wakacjami.  

Statut miasta zmodyfikowany
W związku z nowelizacją ustawy  

o pracownikach samorządowych, radni 
wprowadzili zmiany w statucie miasta. 
Modyfikacje dotyczą statusu prawnego pra-
cowników samorządowych. Chodzi głównie  
o kwestie związane z nawiązywaniem stosunku 
pracy i ustalaniem wynagrodzenia prezydenta 
oraz sekretarza i skarbnika miasta. Temat nie 
wywołał kontrowersji, a tuż przed rozpoczę-
ciem głosowania B. Kołodziejczyk wspomniał 
o konieczności powołania zespołu roboczego, 
który przyjrzałby się zapisom statutu Rybnika 
pod kątem dalszego dostosowania ich do obo-
wiązujących przepisów prawa. Radni przyjęli 
uchwałę jednogłośnie. 

Nie dla referendum, tak dla polemiki
Paradoksalnie, projekt uchwały „śmie-

ciowej”, której przyjęcie, ze względu na 
rozkład głosów w radzie, było z góry skazane 
na niepowodzenie, stał się jednym z ostrzej 
dyskutowanych tematów na  kwietniowym 
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posiedzeniu rady. Przypomnijmy: w trakcie 
ubiegłej sesji radni Platformy Obywatelskiej 
zaproponowali przyjęcie uchwały dotyczącej go-
spodarki odpadami. Przedstawiciele PO chcieli, 
by to gmina przejęła obowiązek utrzymania 
czystości i porządku na prywatnych posesjach. 
Miasto, a nie jak dotychczas firmy, z którymi 
mieszkańcy podpisali umowy, wyposażałoby po-
sesje w urządzenia do zbierania odpadów, utrzy-
mywałoby je w odpowiednim stanie technicznym 
i sanitarnym oraz usuwałoby śmieci z terenu 
nieruchomości. Za te usługi pobierana byłaby 
odpowiednia opłata, tzw. „podatek śmieciowy”, 
a miasto stałoby się właścicielem i dysponentem 
odpadów w momencie odbioru od mieszkańców. 
Za przyjęciem lub odrzuceniem tej propozycji 
rybniczanie mieliby się wypowiedzieć w drodze 
referendum, które radni PO chcieli przeprowa-
dzić wspólnie z wyborami do europarlamentu. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił szef 
klubu radnych PO P. Kuczera, który uzasadnia-
jąc intencje wnioskodawców mówił o efektach, 
jakie przyniosłaby akceptacja tego rozwiązania: 
— Wprowadzenie proponowanego w referendum 
rozwiązania pozwoliłoby na ograniczenie problemu 
wyrzucania przez mieszkańców odpadów do lasów, 
na pobocza, czy w terenach niezabudowanych oraz 
ograniczyłoby ich spalanie w domowych piecach. 
Radny powołał się przy tym na przykłady miast, 
które przejęły na siebie „śmieciowy” obowiązek. 
— Jeżeli jako radni mamy możliwość i szansę 
zmiany rzeczywistości prawnej w naszym mieście, 
to możemy to zrobić — mówił P. Kuczera, który 
zapewnił, że nowe regulacje wpłyną na obniże-
nie opłat, które z tytułu wywozu śmieci dzisiaj 
ponoszą mieszkańcy. Wyraził też żal, że projekt 
uchwały zbyt późno został skierowany do pracy  
w komisjach, co, jego zdaniem, utrudniło dysku-
sję nad problemem. Odnosząc się do wypowiedzi  
P. Kuczery, St. Jaszczuk podkreślił, że referen-
dum to sprawa, której nie należy przygotowywać 
„ad hoc”, zaś Władysaw Horabik (BSR) przypo-
mniał, że Państwowa Komisja Wyborcza zaleca 
unikanie łączenia referendum z wyborami do 
europarlamentu. Sporo wątpliwości do propo-
zycji radnych PO miał również J. Mura. Radny 
torpedował wnioskodawców pytaniami o efekt 
ekologiczny, o to, w jaki sposób miasto ma śmieci 
przejąć, ile w kolejnych latach wyniesie podatek  
i wreszcie co robić z zebranymi przez miasto śmie-
ciami. Pytał też, w jaki sposób rozwiązać problem 
„podrzucania” śmieci przez mieszkańców gmin 
ościennych, a przede wszystkim na co, w związku 
z proponowanymi rozwiązaniami, mają przygo-
tować się mieszkańcy: — Nigdy nie zgodzę się, 
by właścicielem moich odpadów, na moim placu 
było miasto — zarzekał się J. Mura. Natomiast 
B. Drabiniok zauważył, że sprawa wywozu śmieci 
nie jest problemem poszczególnych ugrupowań 
zasiadających w Radzie Miasta, ale troską 
wszystkich mieszkańców. Pomimo postawienia 
przez J. Piechę wniosku formalnego o zamknięcie 
dyskusji, polemika nie wygasła. Wniosek został 

odrzucony, a dyskusja nabrała jeszcze większego 
rozmachu i wyższej temperatury. Emocji nie krył 
K. Salamon, który zarzucił radnym PO nieodpo-
wiedzialność oraz przygotowanie uchwały „na ko-
lanie”, z błędami, które już na starcie przekreślają 
jej wejście w życie. — Uchwała zawiera elementy 
walki politycznej, to co planowaliście z góry było 
nie do zrealizowania, walka o władzę została 
przeniesiona z Warszawy do Rybnika — grzmiał 
radny. Podobnie jak H. Ryszka, wiceprzewod-
niczący przypomniał, że rząd Platformy pracuje 
nad ustawą „śmieciową”, która ma systemowo 
uregulować gospodarkę odpadami w całym kraju: 
— Nie może być białej plamy, a wokół brudno, bo 
wtedy zawsze ta biała plama się zabrudzi. Z kolei 
Michał Chmieliński (BSR) pytał wnioskodawców 
o wiedzę rybniczan na temat proponowanego 
referendum: — Zaproponowaliście mieszkańcom 
naszego miasta referendum, nie tłumacząc im za 
czym mają głosować. Dodał, że gminy nie stać na 
„wyrzucanie w błoto” 300 tys. zł, bo tyle miałoby 
kosztować przeprowadzenie głosowania. Mówił 
też o konieczności wybudowania spalarni, która 
przyjmowałaby odpady od większej liczby gmin. 
— Jeżeli PO weźmie na siebie koszty przeprowa-
dzenia referendum, będę głosował za — zakończył. 
Natomiast Józef Piontek (BSR) zastanawiał się 
nad prognozowanymi kosztami wywozu śmieci 
na wysypiska, zaś o potrzebie ujednolicenia 
systemu co najmniej na terenie województwa 
mówił również R. Niewelt. Radny przypomniał, 
w jaki sposób przed ośmiu laty budowany był  
w mieście system wywozu i segregacji odpadów. 
Pomysł przeprowadzenia referendum skrytyko-
wał także Wojciech Piecha (PiS), który stwierdził, 
że to mieszkańcy produkują śmieci, i to oni, a nie 
miasto powinni za nie odpowiadać. O porzucenie 
sporów apelował A. Oświecimski, zaś P. Kucze-
ra bronił zapisów uchwały i idei referendum. 
Zapewnił, że po zamknięciu głosowania, miasto 
będzie miało czas na przygotowanie systemu  
i przeprowadzenie akcji informacyjnej. Podkreślił, 
że radni PO nie są za „odgórnym” rozwiązaniem 
problemu, a jedynie za umożliwieniem rybnicza-
nom samodzielnego podjęcia decyzji: — Samo-
rząd ma okazję przekonać mieszkańców do tego 
rozwiązania — dodał. W imieniu klubu radnych 
PiS głos zabrał A. Wojaczek, który wymienił 
powody, dla których, zdaniem jego klubu, organi-
zowanie referendum mija się z celem. Wspomniał 
m.in. o kosztach, konieczności przeprowadzenia 
kampanii informacyjnej oraz znacznie bardziej 
korzystnym rozwiązaniu, jakim byłoby ure-
gulowanie problemu „śmieciowego” na skalę 
ogólnopolską. Jego zdaniem, uporządkowanie 
sprawy odpadów jedynie w naszym mieście, bez 
załatwienia problemu w gminach ościennych, nie 
daje żadnych gwarancji, że mieszkańcy sąsiednich 
miast nie będą podrzucać śmieci do Rybnika. 
A. Fudali wątpił w skuteczność referendum ze 
względu na prognozowaną, niską frekwencję 
podczas zbliżających się wyborów do europar-
lamentu. Dodał, że już od przyszłego roku będą 
obowiązywały spore restrykcje finansowe dla 

krajów, które nie podporządkują się unijnym 
dyrektywom i nie zmniejszą produkcji śmieci 
o 25%. Do tego potrzebna jest ustawa, która, 
tworząc ogólnokrajowy system odbioru odpadów, 
załatwi problem kompleksowo. — Robicie to ze 
względów politycznych, sugerując, że opodatkując 
mieszkańców pięcioma złotymi miesięcznie, roz-
wiążecie problem gospodarki śmieciami w naszym 
mieście. Efekt waszej pracy, nauki samorządu przez 
trzy lata można określić jednym słowem: Platforma 
Obywatelska w Rybniku urodziła mysz. Idea jest 
słuszna, ale przyjęcie jej w formie referendum jest 
nie do zaakceptowania — podsumował prezy-
dent. Ostatecznie uchwała została odrzucona 14 
głosami. Za jej przyjęciem głosowało 7 radnych, 
przy jednym głosie wstrzymującym. 

Po odrzuceniu propozycji referendum, radni 
pochylili się nad treścią apelu do parlamen-
tarzystów o przyśpieszenie prac nad ustawą 
śmieciową. Uchwałę w tej sprawie wprowadzono 
pod obrady już w trakcie sesji, co wzbudziło 
oburzenie radnych PO, którzy twierdzili, że nie 
znają treści dokumentu, co więcej, nie został 
zachowany siedmiodniowy termin niezbędny do 
zapoznania się z projektem.  — To była inicjatywa 
przedstawiciela PO na połączonych komisjach, 
a my się do tego przychyliliśmy  — twierdził  
St. Jaszczuk. Irytację radnych PO wzbudził rów-
nież fakt, że na posiedzeniu pojawiły się dwie 
wersji uchwały. W jednej wnioskodawcą była 
Komisja Gospodarki Komunalnej, w drugiej 
klub radnych PO.  — Koalicja podszywa się pod 
opozycję, kierując apele do jej rządu — grzmiał  
P. Kuczera. Po kilkuminutowej przerwie i zaciętej 
dyskusji, która skoncentrowała się głównie na 
tym, czy uchwałę wprowadzić pod obrady, radni 
przyjęli dokument, w którym zaapelowali do 
rządzących o przyśpieszenie prac związanych 
ze zmianą ustaw o odpadach. Czytamy w nim 
m.in., że dotychczasowe rozwiązania prawne 
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, zatem 
nowe regulacje powinny pozytywnie wpłynąć na 
wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego pań-
stwa i realizację zobowiązań nałożonych na Pol-
skę traktatem akcesyjnym. — Z punktu widzenia 
gminnej gospodarki odpadami, najistotniejsze jest 
stworzenie systemu, który pozwoliłby na skuteczną 
likwidację dzikich wysypisk, obniżenia kosztów 
wywozu odpadów, wprowadzenia opłaty za odzysk, 
unieszkodliwianie odpadów oraz uszczelnianie ca-
łego systemu (...) — referował St. Jaszczuk, który 
tuż przed rozpoczęciem głosowania odczytał 
treść dokumentu. Na znak protestu, radni PO nie 
wzięli udziału w głosowaniu nad apelem, który 
ostatecznie został przyjęty 15 głosami.

Pod lupę Komisji Rewizyjnej...
...trafiła umowa w sprawie modernizacji 

lamp ulicznych, jaką z końcem ubiegłego 
roku miasto podpisało z firmą „Vattenfall”. 
Komisja dokonała również kontroli postę-
powań przetargowych na najem lokali w ka-
mienicy przy Rynku 1. Sprawozdania Komisji 
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Rewizyjnej w tych dwóch sprawach przedstawił 
jej przewodniczący Józef Skrzypiec (BSR).  
I tak, komisja przeanalizowała postanowienia 
umowy, na podstawie której firma „Vattenfall” 
gruntownie zmodernizowała lampy uliczne 
w mieście. W dokumencie podsumowującym 
prace komisji, J. Skrzypiec wskazał na kilka 
uchybień, które mogły rzucić cień na legalność 
kontraktu – brak ewidencji punktów świetlnych 
będących własnością miasta, a wchodzących  
w skład tzw. „majątku mieszanego” oraz brak 
precyzyjnych zapisów co do zakresu prac 
modernizacyjnych i konserwacyjnych. Prze-
wodniczący zwrócił również uwagę na fakt,  
że kalkulacja kosztów została sporządzona jedy-
nie w postaci odręcznych notatek, co przy takim 
zakresie prac powinno przyjąć formę zapisu 
elektronicznego. I właśnie tych kwestii dotyczyły 
wytyczne po przeprowadzonej kontroli, bowiem 
członkowie komisji zalecili miastu niezwłoczne 
zewidencjonowanie punktów oświetleniowych 
(ze wskazaniem, które z nich należą do „ma-
jątku mieszanego”), a przy kolejnych tego typu 
inwestycjach precyzyjne określanie kosztów,  
w tym przygotowywanie kosztorysów i kalkulacji 
w formie wydruków komputerowych. Pozwoli to 
na maksymalną przejrzystość ustaleń i wydatków 
ponoszonych przez miasto. Po wysłuchaniu spra-
wozdania, głos zabrał P. Kuczera, który wyraził 
zaniepokojenie faktem, że przy tak istotnych 
umowach, kosztorysy robione są „...na kolanie”. 
Wyraził też zdziwienie faktem, że w momencie 
podpisywania umowy, miasto nie posiadało 
ewidencji lamp będących w posiadaniu gminy 
oraz „Vattenfalla”. Nadzorujący inwestycję 
wiceprezydent M. Śmigielski przyznał, że taka 
ewidencja już została przygotowana, jednak 
obejmuje jedynie majątek miasta za okres 
ostatnich dziesięciu lat. Brak dokumentacji 
uniemożliwia stworzenie podobnego zestawie-
nia za wcześniejsze okresy. Sprawozdanie radni 
przyjęli jednogłośnie. 

Komisja Rewizyjna zajęła się również 
sprawą postępowań przetargowych na na-
jem lokali w wyremontowanej kamienicy 
przy Rynku 1. O wyjaśnienie tej sprawy 
wnioskował prezydent A. Fudali, po serii 
doniesień prasowych co do rzekomych 
nieprawidłowości przy wynajmie lokali.  
Z podobnym wnioskiem wystąpili radni PO, 
którzy kilka miesięcy temu zorganizowali również 
konferencję prasową w tej sprawie. J. Skrzypiec 
szczegółowo zreferował tryb pracy komisji, która 
skontrolowała postępowania przetargowe pod 
kątem ich legalności, rzetelności i gospodarności. 
Analizie poddane zostały m.in. wyjściowe oraz 
przyjęte stawki czynszu w kolejnych przetar-
gach. Ponadto członkowie komisji  dokonali 
wizji lokalnej w pomieszczeniach znajdujących 
się w budynku przy Rynku 1. W trakcie postę-
powania nie dopatrzyli się uchybień, twierdząc,  
że poszczególne lokale zostały wynajęte zgod-
nie z zasadami postępowania określonymi  
w przepisach prawa, z zachowaniem zasad rzetel-

ności i gospodarności. Odpowiadając na pytanie  
St. Stajera o powody zróżnicowania stawek za 
wynajem lokali w poszczególnych częściach bu-
dynku, wiceprezydent J. Kryszczyszyn wyjaśniła, 
że zgodnie z zarządzeniem prezydenta z 2008 r.,  
w kamienicy (podobnie jak w wielu innych 
miejskich budynkach lub pasażach), w której 
wejścia do kolejnych pomieszczeń znajdują się 
w różnych miejscach, lokale zakwalifikowane 
zostały do dwóch różnych stref.  Konsekwencją 
tego są zróżnicowane, wyjściowe stawki czynszu 
– wyższe dla pomieszczeń z wejściem od Rynku, 
niższe dla lokali dostępnych od ul. Kościelnej. 
Dezaprobatę, co do wysokości stawek wyraził  
Fr. Kurpanik. Radny twierdził, że kwoty wyj-
ściowe zostały zaniżone, a biorąc pod uwagę 
realia rynku nieruchomości powinny wynosić 
co najmniej 20–30 zł.: — Dlatego można było 
domniemywać, że coś tu nie grało. Jeśli jednak 
komisja stwierdza, że nie było tu znamion błędnego 
postępowania, nie mam prawa tego kwestiono-
wać — mówi radny. — A może nie warto było 
remontować kamienicy, tylko ją sprzedać, bo zwrot 
kosztów z czynszów wpłacanych przez najemców 
będzie możliwy dopiero za kilka lat? — zastanawiał 
się St. Stajer, na co prezydent przypomniał, że 
na renowację obiektu miasto otrzymało ponad  
1 mln zł z Unii Europejskiej, które w przypadku 
rezygnacji z przeprowadzenia inwestycji trzeba 
byłoby zwrócić. Prezydent tłumaczył, że to Rynek  
ustala cenę, na którą niewątpliwy wpływ mają 
m.in. trudności w pozyskaniu najemców na 
część miejskich lokali położonych w centrum. 
Zdarza się, że, aby wynająć pomieszczenie, trze-
ba zorganizować przetarg kilkakrotnie. — Na 
ul. Zamkowej mamy świetnie wyposażony lokal. 
Organizujemy już trzeci przetarg, bo dotychczas nie 
było chętnych na jego wynajem — wyjaśniał prezy-
dent. Zwracając się bezpośrednio do szefa klubu 
PO P. Kuczery, A Fudali domagał się przeprosin: 
— Czy po wyjaśnieniach Komisji Rewizyjnej, prze-
prosicie za insynuacje, które przedstawiliście na 
jednej z konferencji prasowych? P. Kuczera odparł, 
że nie przeprosi, bo jako radny ma prawo stawiać 
pytania i oczekiwać odpowiedzi. Zapytał również, 
czy miasto ma zamiar zmienić zasady promocji 
tego typu inwestycji, by skutecznie docierać do 
potencjalnych najemców, dzięki czemu możliwe 
będzie wynegocjowanie większych stawek czyn-
szu zasilającego miejską kasę. Prezydent odparł, 
że przed rozpoczęciem wynajmu lokali w kamie-
nicy przy Rynku 1 przeprowadzono intensywną 
akcję promocyjną w mediach lokalnych, a także 
na plakatach i banerach.  Z kolei  J. Piecha, 
który uczestniczył w pracach Komisji Rewizyjnej, 
przyznał, że brak procedur kontrolnych utrudniał 
działania jej członków, dlatego przy najbliższej 
zmianie statutu miasta należałoby wprowadzić 
zapisy o procedurze regulującej działalność 
tejże komisji.

Sprawozdanie dotyczące kontroli przetargów 
na wynajem pomieszczeń w kamienicy przy 
Rynku 1 radni przyjęli 15 głosami za, przy 
pięciu wstrzymujących się. 

Wnioski w środku nocy
Ze względu na późną porę punkt poświę-

cony wnioskom, interpelacjom i zapyta-
niom nie zajął radnym zbyt wiele czasu. 
Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący  
St. Jaszczuk, który tradycyjnie poinformował  
o pismach, jakie w ostatnim czasie wpłynęły na 
jego ręce. Wśród najbardziej istotnych wymienił 
m.in. prawomocny, korzystny dla miasta, wy-
rok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Gliwicach w sprawie skargi Krzysztofa 
Gromysza na jedną z uchwał RM (o sprawie 
pisaliśmy kilkakrotnie). Z kolei prezydent poin-
formował o udanym udziale miasta w konkursie 
„Złote Formaty” (więcej na ten temat na str. 17), 
a Jerzy Lazar (PiS) o sytuacji na rybnickich ką-
pieliskach tuż przed otwarciem sezonu. Radny 
pytał również, kiedy zostanie nawodniony jeden 
ze stawów w sąsiedztwie boiska przy ul. Gliwic-
kiej. Z kolei W. Horabik ponownie apelował 
o przyśpieszenie remontu ul. Niepodległości 
i chodnika przy fragmencie ul. Konarskiego, 
zaś St. Stajer prosił o interwencję u prezydenta 
Żor w sprawie skrócenia objazdu planowane-
go na czas remontu wiaduktu w Kłokocinie.  
Z objazdu korzystać będą dzieci dojeżdżające 
do gimnazjum w Boguszowicach. R. Niewelt 
zaproponował, by miasto przekazało środki 
finansowe na położenie asfaltu na drogach, 
które już zostały do tego przygotowane. Inicja-
tywę poparł P. Kuczera, który chciał również 
wiedzieć, czy jadące do Jastrzębia autobusy 
linii E3, będą zatrzymywać się na przystanku 
w Popielowie i w rejonie bazyliki (najprawdo-
podobniej transport na tym kierunku zostanie 
zagwarantowany przez jedną z prywatnych firm 
przewozowych). Wywołany do odpowiedzi przez 
prezydenta, powrócił do przeprosin w sprawie 
kamienicy przy Rynku 1: — Na temat rzekomych 
nieprawidłowości pojawiły się artykuły prasowe. 
Na ich podstawie postawiliśmy publicznie pyta-
nia. Moim zdaniem taka jest rola radnego. Jeżeli 
ktokolwiek personalnie poczuł się obrażony, to 
mogę przeprosić. Jeśli opozycja nie będzie pytać 
i sprawdzać, to będzie to ze szkodą dla rządzą-
cych. A. Fudali odparł, że nie prosi radnych  
o rezygnację z funkcji kontrolnej, a o sprawdza-
nie faktów i nie opieranie się jedynie na me-
dialnych doniesieniach. Natomiast St. Jaszczuk 
zarzucił radnym opozycji posługiwanie się me-
todą „zawoalowanych insynuacji”: — W sposób 
nieodpowiedzialny posługujecie się tego rodzaju 
sugestiami, zasłaniacie się innymi, próbując rzucić 
cień na nasze dobre imię — podsumował. I był 
to jeden z ostatnich głosów podczas trwającego 
ponad dziesięć godzin posiedzenia…

(S), (D)

Kolejna sesja RM 
odbędzie się 

17 czerwca br. o godz. 16.00
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Blok Samorządowy Rybnik
Oceniając wykonanie budżetu za 2008 rok 

trzeba podkreślić, że po raz  pierwszy od paru 
lat udało się wykonać ten budżet w sposób 
zrównoważony i to na bardzo wysokim, jak na 
nasze miasto, poziomie + 535 mln zł. Obser-
wując dochody miasta przez ostatnie 10 lat, 
jest to poziom najwyższy. Wydatki zaś poprzez 
systematyczne oszczędzanie zostały dostosowa-
ne do tych dochodów. Było to trudne, ale jak się 
okazało, wykonalne. 

Jak co roku ponad 30% wydatków prze-
znaczono na inwestycje. Duże były wydatki na 
kanalizację sanitarną, powstaje kryta pływalnia 
w Boguszowicach – inwestycja oczekiwana od 
lat, wybudowano przedszkole na Paruszowcu, 
wyremontowano ulice Gliwicką i Kotucza w cen-
trum miasta oraz, jak co roku przeprowadzono 
remonty w infrastrukturze sportowej i zasobach 
oświatowych. Ponad 65% pochłonęły wydatki 
bieżące, takie jak obsługa komunikacyjna 
miasta, mieszkalnictwo, kultura i oświata, ad-
ministracja publiczna, pomoc społeczna opieka 
zdrowotna. Potrzeby te zostały zapewnione na 
wysokim, jak w ubiegłych latach, poziomie. 
Zwracamy uwagę na wysoki wskaźnik samofi-
nansowania – 102% i wysoką nadwyżkę opera-
cyjną – 83 mln zł. Cyfry te świadczą o zdrowych 
podstawach finansowych miasta. Sporo środ-
ków finansowych zostało pozyskanych z UE, 
w tym również na projekty wspierające kapitał 
ludzki z EFS tzw. projekty miękkie, wymagające 
dużego wkładu własnego w formie własnego 
zaangażowania. Niektórzy krytycy mówią, 
że należałoby zrobić więcej. Ale mówi to opozy-
cja, która nie odpowiada za miasto, ba, licząc, 
że przy wyżej zawieszonej poprzeczce łatwiej ją 
strącić. Sytuację miasta i jego wyniki można by 
porównać do zawodnika, który skacze wzwyż 
regularnie na poziomie 235 cm, ale ta specyficz-
na grupa kibiców mówi: „...ustawcie poprzeczkę 
na wysokości 270 cm, wtedy wyjdzie na nasze 
– strącenie poprzeczki jest pewne”. Blok Samo-
rządowy Rybnik i odpowiedzialny prezydent 
miasta nie może takich kibiców słuchać. Kibice 
ci są „przebiegli” , dobrze, gdyby to uświadomili 
sobie mieszkańcy miasta, i to jeszcze na 1,5 roku 
przed wyborami. 

W minionym roku oprócz remontu ulic 
Gliwickiej i Kotucza wykonano ponad 60 km 
remontów nawierzchni dróg po wybudowaniu 
kanalizacji sanitarnej w dzielnicach. Właśnie 
te remonty potwierdzają, że drogi stanowią 
główne zadanie, które miasto realizuje. Szko-
da, że osiągniętej nadwyżki w wys. 3 mln zł 
nie zainwestowano dodatkowo w drogi, np. 
w budowę obwodnicy zachodniej miasta przez 
Orzepowice. 

Każdego roku sesja absolutoryjna jest okazją 
do oceny finansowej miasta, ale również oce-
ny gospodarności, celowości wydatków oraz 
kierunku rozwoju miasta. Trzeba stwierdzić, że 
wykonane inwestycje i związane z tym wydatki 
były celowe. Przyczyniły się do rozwoju gospo-

darczego miasta i dobrze służą mieszkańcom. 
Oczywiście trudności i kłopoty w realizacji zadań 
budżetowych są i będą. Duże kwoty pieniężne 
muszą zostać „przerobione” przez firmy budow-
lane, robotników, urzędników i kierowników na 
różnych szczeblach zarządzania. Trzeba wydać 
tysiące pism, decyzji, zorganizować przetargi 
– rozwiązać setki problemów. Ale podjęty wysi-
łek jest celowy i jest z konsekwencją realizowany. 
Za ten trud trzeba podziękować prezydentowi 
i Urzędowi Miasta. Cieszą pochlebne opinie 
formułowane pod adresem Rybnika, które 
są efektem śmiałych decyzji, ciężkiej pracy 
i dużego wysiłku całego zespołu ludzi. Finan-
se są przejrzyste i klarowne, miasto korzysta 
z najdogodniejszych i preferencyjnych  kredytów 
WFOŚ i BGŻ oraz obligacji komunalnych.

Radni Bloku Samorządowego Rybnik popiera-
ją udzielenie absolutorium prezydentowi miasta 
za wykonanie budżetu miasta za 2008 rok.

W imieniu Klubu Radnych BSR 
Romuald Niewelt

Inicjatywa Obywatelska
„Nasz Rybnik”
Oceniając wykonanie budżetu za 2008 rok, 

należy rozpocząć od słów uznania dla pracow-
ników Urzędu Miasta, zakładów budżetowych 
i wszystkich służb (w tym szczególnie finanso-
wych), którzy ten budżet realizowali. Zacho-
wana została jak zawsze dyscyplina finansów, 
a podstawowe zadania jak: oświata i wychowa-
nie oraz pomoc społeczna, pochłaniające zna-
czącą część budżetu, bo pow. 40%, wykonano 
bez zastrzeżeń. Jednak tak pozytywnej oceny nie 
można wydać w przypadku inwestycji. Ambitna 
uchwała budżetowa z 12 grudnia 2007 roku 
zawierała niepodważalne dla miasta priorytety 
jak dalsza budowa kanalizacji i budowa dróg. 
Głównie z tego powodu budżet Miasta Rybnika 
na 2008 rok był nazywany budżetem proin-
westycyjnym. Realizacja inwestycyjnych zadań 
mówi sama za siebie. W budowie kanalizacji 
znowu wystąpiły  opóźnienia i idące za tym prze-
sunięcia płatności na następne lata. Oczywiste 
jest, że miasto ponosi z tego tytułu wymierne 
straty. Znowu nie ruszyła budowa Obwodnicy 
Północnej na odcinku od ulicy Budowlanych do 
ulicy Rudzkiej. Komunikacja w centrum miasta 
i okolicy wymaga poprawy, a tymczasem mo-
dernizacja rozwiązań komunikacyjnych pozo-
staje tylko na papierze. Także wiadukt na ulicy 
Włościańskiej w Kłokocinie czeka na remont od 
2005 roku. Chociaż widoczny jest postęp robót 
na autostradzie A1, to Rybnik nadal nie ma 
przygotowanych dojazdów do węzła  w Świer-
klanach i w Rowniu. Przesunięciu uległa budowa 
III kwatery składowiska odpadów. Przesunięciu 
uległo wiele zaplanowanych inwestycji, które  
wyszczególniono w sprawozdaniu. Zasadniczo 
o niezrealizowanych inwestycjach świadczy 
nadwyżka budżetowa, która w tym przypadku 
nie może być powodem do dumy. Niezrealizo-
wane zadania, a więc i niezrealizowane nakłady 

skumulują się w latach następnych, pogarszając 
prognozę długu. W konsekwencji będzie to ne-
gatywnie wpływać na wyniki operacyjne miasta, 
co nie wróży optymistycznej przyszłości.

Generalnie, niepowodzenia w inwestycjach 
wpływają według mnie na negatywną ocenę 
wykonania budżetu miasta za 2008 rok, co 
winno skutkować nieudzieleniem absolutorium 
prezydentowi miasta. 

Stanisław Stajer
radny niezależny IO „Nasz Rybnik” 

Platforma Obywatelska
Klub radnych Platformy Obywatelskiej w Ryb-

niku zdaje sobie sprawę, że finanse publiczne są 
zjawiskiem dynamicznym i w ciągu roku ulegają 
licznym zmianom – to zjawisko dotyczy również 
budżetu naszego miasta. Wskazywaliśmy już 
w okresie uchwalania projektu budżetu, że 
przyjęte założenia mogą nie zostać, szczególnie 
w części inwestycyjnej, w całości zrealizowane. 
Np. wpisanie do projektu budżetu remontu 
hali w Boguszowicach, czy przebudowy układu 
komunikacyjnego w dzielnicy Kłokocin, miało 
znaczenie czysto propagandowe i służyło 
stworzeniu wrażenia gigantycznej proinwesty-
cyjności budżetu miasta. 

Zrealizowanymi inwestycjami w mieście są 
przedszkole w dzielnicy Paruszowiec i pływalnia 
kryta w Boguszowicach. Prosimy jednak zwrócić 
uwagę, jak długo musieli rybniczanie czekać, 
aby wreszcie doszło do szczęśliwego finału tych 
inwestycji. Po długich latach wreszcie się udało 
– swoisty to sukces. 

Stwierdzamy, że projekty kanalizacyjne z róż-
nych przyczyn nie zostały ukończone o czasie. 
Sieć drogowa miasta przedstawia obraz nędzy 
i rozpaczy. Rybniczanie stoją w korkach, niszczą 
zawieszenia swoich samochodów, w niektórych 
dzielnicach nie znaleziono nawet małych sum 
na budowę i naprawę chodników. Drogi wy-
lotowe z miasta w kierunku Żor, Wodzisławia, 
Raciborza, chociaż od kilku lat przewidziane 
w budżecie, za każdym razem wypadają z nie-
go. Monitoring w tzw. „trudnych” dzielnicach 
oraz szerokopasmowy Internet są cały czas 
w sferze deklaracji. 

„Nie każda salwa zwiastuje rewolucję” – re-
wolucji nie było, deficyt malał, a zapowiadane 
inwestycje pozostawały na papierze. Czy głów-
ne hasło budżetu pt. proinwestycyjność zostało 
zrealizowane? Naszym zdaniem nie! Główne 
cele zapisane w projekcie budżetu na 2008 rok 
nie zostały zrealizowane.

Zdajemy sobie sprawę, że budżet miasta 
jest zjawiskiem dynamicznym, szkoda że, 
w przypadku miasta Rybnika jest to dynamika 
spadku. Jedynymi wydatkami miasta Rybnika, 
niewykazującymi tendencji spadkowej to wydat-
ki na promocję miasta, które w przeważającej 
części służą promocji osoby pana prezydenta. 
Np. Miejski Program Informacyjny produko-
wany i emitowany za pieniądze podatników, 
naszym zdaniem, nie spełnia podstawowych 
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zadań, jakie wynikają z jego nazwy i przesłania. 
Przekazuje bowiem nieistotne dla mieszkań-
ców informacje, a pomija te najważniejsze, jak 
np. przekazanie właścicielom nieruchomości 
rzetelnych informacji o pracach nad planem 
zagospodarowania przestrzennego, o pracach 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, czego wynikiem jest znaczny wzrost 
kwot płaconych przez właścicieli nieruchomości 
z tytułu podatku od nieruchomości. 

Dlatego też patrząc na ogromną rozbieżność, 
pomiędzy tym co się deklarowało, a tym co się 
wykonało, nasz klub jest przeciwny udzieleniu 
absolutorium. Klub radnych Platformy Obywa-
telskiej tą drogą wyraża jednocześnie dezapro-
batę dla sposobu w jaki pan prezydent zarządza 
naszym miastem, czyli majątkiem wszystkich 
jego mieszkańców.

W imieniu Klubu Radnych PO RP
przewodniczący Piotr Kuczera

Prawo i Sprawiedliwość
Miniony rok budżetowy zamknął się nad-

wyżką w kwocie blisko 3 milionów złotych. Na 
komisjach oceniających wykonanie budżetu za 
2008 r. radni tradycyjnie nie wnieśli żadnych 
uwag. Widmo miasta tonącego w długach, 
nadpływającej góry lodowej i tonącego Titani-
ca, snute przez opozycyjnych radnych, oddaliło 

się na kolejny rok. – Nic tylko się cieszyć!?
Jest to w zasadzie realizacja postulatów opo-

zycji, która forsuje politykę oszczędności. Swoją 
drogą ciekawe jak będzie głosować w sprawie wy-
konania budżetu? Do tej pory radni PO krytykowali 
każdy odważny, proinwestycyjny, budżet, również 
ten będący dzisiaj przedmiotem naszej oceny. Za 
to chętnie pozowali do zdjęć i udzielali wywiadów 
przy okazji oddawania do użytku nowych obiek-
tów. My jednak dalecy jesteśmy od radości! – Bo 
co oznacza taki wynik? Taki wynik oznacza, że albo 
część zadań nie została zrealizowana, albo też, że 
ich realizacja została przesunięta na okresy później-
sze. Zawsze powtarzaliśmy, że obecny okres to nie 
jest czas na oszczędzanie. To nasze 5 minut, kiedy 
mamy ogromną szansę na pozyskanie unijnych 
środków na inwestycje. Za rządów PiS pozyskano 
w skali kraju 24 mld unijnych środków. Zaś obec-
nie, za rządów PO, nastąpiła totalna stagnacja. 
Na szczęście PO w Rybniku nie rządzi. Głęboko 
wierzymy, że dzięki operatywności prezydenta 
i wszystkich aktywnych rybniczan uda się nadrobić 
stracony czas i pieniądze.

Doprawdy, czasem trudno zrozumieć dla-
czego niektóre z naszych wniosków nie mogą 
doczekać się realizacji? Brak jasnych i przejrzy-
stych reguł przyznawania środków unijnych 
w ramach nowej perspektywy – do 2013 r., 
ciągłe i nieprzewidywalne zmiany do zadań już 

uzgodnionych, powodują niemożność realizacji 
nowych inwestycji, z których wiele jest uzależ-
nionych od przyznania dofinansowania. Zamiast 
niezbędnych ustaw, serwuje się nam „medialne 
show” w postaci np. – lokalnych referendów .

Trzeba to jasno powiedzieć: – efektywność 
każdego samorządu jest w ogromnej mierze 
uzależniona od efektywności rządu! Dlatego 
za ten stan rzeczy nie można obwiniać pana 
prezydenta i podległych mu urzędników. 
Oni wykonują to co do nich należy w sposób 
zasługujący na uznanie. Dzięki ich wysiłkowi 
wskaźniki zadłużenia są pod kontrolą, a rating 
miasta charakteryzuje się stabilną perspektywą. 
Korzystając z okazji chcę w imieniu wszystkich 
radnych naszego klubu oraz wszystkich sym-
patyków PiS podziękować panu prezydentowi 
i podległym mu pracownikom za wysiłek wło-
żony w realizację zadań minionego roku.

Z uwagi na powyższe, radni Prawa i Sprawie-
dliwości w Radzie Miasta Rybnika głosowali za 
przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ryb-
nika za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta z tego tytułu!

W imieniu Klubu Radnych PiS
przewodniczący Andrzej Wojaczek

Redakcja nie ingerowała w treść opinii.

Starostwo 
jak nowe

Jeden z najpiękniejszych i najbardziej 
stylowych budynków w mieście – rybnickie 
Starostwo – odzyskuje blask. Od ponad mie-
siąca trwa czyszczenie elewacji powstałej pod 
koniec XIX w. zabytkowej budowli. Zgodnie 
z zaleceniami konserwatora zabytków, pod 
którego opieką Starostwo się znajduje, stylowa 
klinkierowa cegła czyszczona jest chemicznie, 
a potem spłukiwana gorącą wodą. Jak mówi 
Adam Pszczółka z Wydziału Architektury 
Starostwa Powiatowego, efekt czyszczenia jest 
zaskakujący. — Wyczyszczona cegła elewacji 
frontowej wygląda jak nowa, nie widać żadnych 
ubytków. Zgodnie z programem konserwator-
skim, tzw. hydropiaskowanie stosujemy tylko na 

części obłożone piaskowcem. Remont budynku, 
w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków 
i zgodnie z jego zaleceniami, trwa od kilku lat. 
W tym czasie wymieniono izolację budynku, 
wszystkie instalacje, okna, wyremontowano dach. 
Wycięcie zasłaniających budynek drzew sprawi-
ło, że można go podziwiać w całej okazałości, 
a dzięki nowym nasadzeniom otoczenie budynku 
nie będzie pozbawione zieleni. Przypomnijmy, 
że budynek, jako jedyny w Rybniku, pełni od 
początku swojego istnienia tę sama funkcję 
– jest siedzibą władz powiatu. Współ-
czesne Starostwo Powiatowe stara 
się, by nadal był jednym z 
najbardziej reprezenta-
cyjnych gmachów 
w mieście.

(r)

Najserdeczniejsze podziękowania 
za udział w pogrzebie 

naszego ukochanego męża, ojca, teścia i dziadka

ś.p. Józefa Lazara
za złożone wieńce, kwiaty, ofiarowaną komunię świętą 

i wyrazy współczucia
księżom parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, druhowi Tadeuszowi 

Ochwatowi, delegacjom: Komendy Hufca ZHP Rybnik, pocztowi 
sztandarowemu, Harcerskiemu Kręgowi Seniorów Rybnik–Chwałowice, 

Radzie Miasta Rybnika, radom dzielnicy Chwałowice i Orzepowice, Zarządowi 
Rejonowemu WOPR Rybnik, KWK „Chwałowice”, PSSE w Rybniku, Polskiemu 

Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Szkolnemu 
Związkowi Sportowemu, Związkowi Zawodowemu NSZZ „Solidarność”, 

krewnym, znajomym, sąsiadom, kolegom z pracy, orkiestrze

składa żona Maria oraz córka i synowie z rodzinami

Prezydent Miasta Rybnika
poszukuje 
kandydatów do pracy 
w Urzędzie Miasta 
na stanowiska:
•Referent w Wydziale Dróg, Referacie 

Inwestycji i Rozliczeń Funduszy 
Europejskich

• Inspektor w Wydziale Dróg, 
Referacie Inwestycji i Rozliczeń 
Funduszy Europejskich

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

i realizacji ambicji zawodowych
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu 

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

w dziale „ogłoszenia urzędowe”.
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Trzeciomajowe obchody w TV 

Biało–czerwona 
na maszt… 

Pod umiejscowioną na Ratuszu tablicą upamiętniającą powrót Rybnika 
do Macierzy, kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta z prezydentem 
Adamem Fudalim, posłowie Bolesław Piecha i Grzegorz Janik oraz 
senatorzy Antoni Motyczka i Tadeusz Gruszka, radni, reprezentanci or-
ganizacji wolnościowych, kombatanckich i społecznych, a także jednostek 
miejskich, służb mundurowych, związków zawodowych, ugrupowań po-
litycznych, młodzieży szkolnej i harcerskiej z rybnickiego hufca ZHP.

Na płycie Rynku nie zabrakło sztandarów organizacji skupiających 
żołnierzy walczących o niepodległość Polski oraz osób za tę walkę repre-
sjonowanych w różnych okresach naszych dziejów, ale również pocztów 
sztandarowych pokolenia najmłodszego – szkół i szczególnie licznych 
harcerzy. Obok flagi unijnej na Rynku załopotała też „biało–czerwona” 
wciągnięta na maszt przez harcerski poczet sztandarowy. 

Prezydent Rybnika przypomniał historyczny kontekst podpisanej 
w „…w duchu wielkiego kompromisu politycznego, pierwszej w Europie 
i drugiej na świecie ustawy zasadniczej”, dokumentu wyprzedzającego 
swój czas, choć mającego krótki żywot, gdyż „…Niestety, znaleźli się 
i tacy, którzy swój prywatny i polityczny interes przedłożyli nad dobro kraju. 
Nie chcieli oni zmieniać Polski, ani jej reformować. Jak mówił gospodarz 
miasta, uchwalenie Konstytucji 3 Maja obchodzimy również „…w kon-
tekście wydarzeń, umacniających międzynarodową pozycję naszego kraju. 
Przedwczoraj obchodziliśmy piątą rocznicę wejścia Polski w struktury Unii 
Europejskiej. Mamy tym samym nie tylko prawo, ale i obowiązek aktywne-
go udziału w ciągłym budowaniu jedności europejskiej. Pamiętajmy więc 
o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Postawmy na 
ludzi kompetentnych, odważnych i otwartych, którzy wzorem twórców Trze-
ciomajowej Ustawy odpowiedzialnie podejdą do pracy na rzecz przyszłości 
Polski i Śląska w zjednoczonej Europie. Dla Ślązaków data 3 maja to rów-
nież ważna rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, wspominamy więc 

nie tylko twórców konstytucji, ale również powstańców, którzy przywrócili 
Śląsk, w tym Rybnik, do Macierzy. Złożone na Rynku kwiaty zostały 
przeniesione pod pomnik Powstańców Śląskich i Żołnierzy Września na 
cmentarzu przy ul. Rudzkiej.

Po uroczystościach na Rynku ich uczestnicy przeszli do bazyliki św. An-
toniego, a biorący udział w prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dętą 
„Rybnik” pochodzie oddali hołd Janowi Pawłowi II pod poświęconym mu 
pomnikiem.  Uroczystemu nabożeństu w intencji Ojczyzny przewodniczył 
proboszcz parafii w Jejkowicach, ks. dziekan Karol Matera. — To wyjątkowe 
święto — mówił w czasie homilii. — Jednocześnie czcimy wielkie wydarzenie 
historyczne i oddajemy hołd Matce Boskiej Królowej Polski. Ojczyzna i wiara 
to w Polsce jedno… Ksiądz przypomniał najbardziej chwalebne dla nasze-
go narodu wydarzenia jak odsiecz wiedeńską czy wojnę z bolszewikami 
w 1920 r., które miały ogromny wpływ na historię Europy. Nabożeństwo 
pod względem muzycznym pięknie oprawiły obchodzący jubileusz 90–lecia 
chór „Słowiczek” z Popielowa oraz kwartet wokalny „Vox Animum” – oba 
zespoły pod dyrekcją Aleksandry Orzechowskiej–Niedzieli.

Tradycyjnie już w obchodach święta 3 Maja wzięli udział miesz-
kańcy Chwałowic. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji 
Ojczyzny w Sanktuarium św. Teresy, w której wzięli również udział 
zaproszeni goście, a wśród nich senator Tadeusz Gruszka. Następnie 
delegacje, poczty sztandarowe i mieszkańcy w towarzystwie orkiestry dętej 
kop. „Chwałowice”, przeszli pod pomnik „Bohaterów i męczenników, 
bojowników o wolność i niepodległość Polski, poległych i pomordo-
wanych w latach 1939–1945”, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, 
a wartę honorową zaciągnęli harcerze. Popołudniowe obchody święta 
3 Maja mieszkańcy spędzili na festynie w parku za Domem Kultury 
w Chwałowicach, gdzie sporo atrakcji przygotowano dla najmłodszych 
mieszkańców. Klaun Dyzio wspólnie ze swoim pomocnikiem obdaro-

Dzięki pierwszej w historii, bezpośredniej transmisji 
telewizyjnej rybniczanie mogli uczestniczyć w tegorocznych, 
miejskich obchodach 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja bez wychodzenia z domu. Ilu z tej możliwości skorzystało, 
nie wiemy. Odnieśliśmy natomiast wrażenie, że na Rynku, miejscu 
głównych uroczystości, pojawiło się nieco więcej mieszkańców 
niż w latach poprzednich.

Na Rynku kwiaty składają przedstawiciele samorządu...,                                                   ... a pod pomnikiem Jana Pawła II parlamentarzyści.
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wywali dzieci zwierzątkami z baloników i niczym wytrawni fryzjerzy 
błyskawicznie zmieniali maluchom kolory włosów, a obecny na festynie 
senator Gruszka wspólnie z przedstawicielami Rady Dzielnicy oceniał 
prace plastyczne najmłodszych chwałowiczan i sprawdzał ich znajomość 
UE. Dzieci korzystały też z dmuchanych zjeżdżalni i basenu z piłeczkami, 
a ich rodzice raczyli się „małym co nie co” oraz bawili przy dźwiękach 
disco polo i przebojach muzyki włoskiej. 

• • •
Mimo coraz lepszej promocji ustanowionego przez sejm na dzień  

2 maja Święta Flagi Rzeczpospolitej, w naszych miastach „biało–czer-
wonych” nadal jak na lekarstwo. Data ta nie została wybrana przypad-
kowo – w czasach komuny tego dnia szybko ściągano flagi po święcie 
pierwszomajowym, by przypadkiem nie pozostały na budynkach na  
3 maja, nie uznawanego wtedy święta konstytucji. Dziś nikt nie zabra-
nia „flagowania” 1 maja, ale też nie narzuca wywieszania flagi w dwa 
kolejne, świąteczne dni. To zależy tylko od nas i świadczy o naszej świa-
domości narodowej. Jaka ona jest, każdy widział…            (r), (S)

— Od 130 lat skuteczna walka z pożarami wciąż wymaga tego samego 
– ofiarności i umiejętności człowieka oraz niezawodności sprzętu — mówił 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Erwin Jaworudzki, 
podczas uroczystego apelu zorganizowanego na Rynku z okazji 
przypadającego w maju „Dnia Strażaka”.

Kiedyś dwie sikawki, węże, transporter beczkowy oraz bosaki i kopaczki pomagały 
strażakom w pełnieniu ich służby. Dzisiaj to nowocześnie wyposażona formacja, która 
obok spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym przyjmuje na siebie zadania  
z zakresu ratownictwa medycznego, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz kata-
strof budowlanych. — Służba ta wymaga od nas nie tylko umiejętności i ofiarności, ale 
również refleksji. To pewność i szybkość działania decyduje często o powodzeniu akcji 
— mówił komendant, który dziękował za udział w strażackim święcie przedstawicielom 
władz samorządowych miast i gmin powiatu rybnickiego, a także reprezentantom służb 
mundurowych oraz firm i instytucji, które od lat wspierają rybnickich strażaków. Jak co 
roku, uroczystość była okazją do wręczenia najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom 
wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe (na zdj. poniżej). Niestety, nie 

wszyscy świętujący mogli 
wziąć udział w spotkaniu 
na Rynku, bowiem kil-
kudziesięciu strażaków z 
rybnickiej komendy oraz 
OSP zostało wezwanych 
do gaszenia pożaru, jaki 
tuż przed rozpoczęciem 
uroczystości wybuchł w za-
bytkowym kościele w Dę-
bieńsku. — Właśnie taka jest 
nasza służba — podsumował  
E. Jaworudzki.               (D)

Tradycyjnie już w obchodach święta 3 Maja wzięli udział mieszkańcy Chwałowic, 
również ci najmłodsi.

Zbliża się dwudziesta rocznica pierwszych  
w powojennej historii Polski, częściowo wolnych, 
wyborów do sejmu i senatu 4 czerwca 1989 r.,  
obchodzona też  jako  rocznica  obalenia 
komunizmu. 

Wybory były konsekwencją zmian zapoczątkowanych w roku 
1980 r. przez „Solidarność” oraz późniejszych przemian poli-
tyczno–społecznych i kompromisu osiągniętego przy Okrągłym 
Stole. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku 
wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele 
społeczeństwa uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. 
Zdecydowaną większość w obu izbach parlamentu zyskali 
kandydaci Komitetów Obywatelskich „Solidarności”, dzięki 
czemu mógł powstać pierwszy od zakończenia wojny nieko-
munistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego.    

Wydarzenia, które zmieniły bieg historii chcą uczcić rów-
nież świadkowie tamtych dni, byli członkowie  Rybnickiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Wspólnie z Powia-
tową i Miejską Biblioteką Publiczną są oni organizatorami 
okolicznościowej wystawy pod nazwą „Wybory do wolności 
– działalność Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” w latach 1989–1990”. Ekspozycja przypomni  
kampanię wyborczą do wyborów czerwcowych 1989 r.,  
ale również samorządowych oraz prezydenckich w 1990 
roku w Rybniku. Zebrana dokumentacja przybliży nastrój 
tych czasów i ludzi, którzy w tych, jakże ważnych dla naszej 
współczesnej historii wydarzeniach, czynnie uczestniczyli. 
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w przeddzień 
rocznicy, 3 czerwca o godz. 17.00. 

Natomiast w samą rocznicę wyborów w Muzeum otwar-
ta zostanie wystawa plakatu „Rok Polskiej Demokracji”. 
Ekspozycja ta jest pokłosiem konkursu zorganizowanego 
przez Kancelarię Senatu, związanego z ogłoszeniem 2009 
roku – Rokiem Polskiej Demokracji. Z inicjatywą prze-
niesienia wystawy do Rybnika wyszedł senator Tadeusz 
Gruszka. Dla zwiedzających wystawa będzie dostępna 
od 5 do 12 czerwca br., w godzinach pracy Muzeum.  

Obejrzenie obu ekspozycji polecamy głównie ludziom mło-
dym, by mieli świadomość, że wolna Polska w której żyją, jest 
efektem walki o niepodległość, ale i dobrych wyborów.  Udział 
w jej powstaniu miało również pokolenie ich rodziców…  (r)

Konsultacje w sprawie zmiany granic dzielnic
Mieszkańcy Rybnika mają okazję do wypowiedzenia się w sprawie 

zmian granic czterech dzielnic: Gotartowic, Ligoty–Ligockiej Kuźni, 
Boguszowic i Kłokocina.

Konsultacje społeczne trwają od 18 maja, a zakończone zostaną 19 czerwca br. 
Uwagi pisemne przyjmowane są w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta przy 
ul Chrobrego 2, w pokoju nr 110, w godzinach otwarcia UM. Uwagi w formie ustnej 
do protokołu można składać wyłącznie w godzinach pracy Zespołu ds. Konsultacji, 
tj. w czwartki w godzinach od 15.00–17.00 (pokój 110). By wziąć udział w konsulta-
cjach należy wpisać się na odpowiednią listę i dysponować dowodem tożsamości. 

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.rybnik.pl  
w zakładce KONSULTACJE. Istnieje także możliwość skorzystania z tej strony  
w telecentrach, infokioskach oraz punkcie konsultacyjnym. 

Ważne wystawy w Roku Polskiej Demokracji

Wybory do wolności…

Święto w cieniu pożaru
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Wysokość pozyskanych środków europej-
skich może się różnić w zależności od tego 
czy podajemy kwoty wynikające z decyzji 
odpowiednich organów, podpisanych umów 
czy te, które już wpłynęły na konto miasta. 
Wartości poszczególnych projektów, a co 
za tym idzie, ich dofinansowanie, zmieniają 
się również wraz z kolejnymi rozstrzygany-
mi przetargami. Pamiętać też trzeba, że za 
każdym otrzymanym euro musi iść złotówka 
wkładu własnego beneficjenta, zabezpieczona 
w miejskim budżecie czy to z pieniędzy 
własnych czy z kredytów. Całkowity koszt in-
westycji to suma tych składowych. Jakby jednak 
nie liczyć, Rybnik wciąż utrzymuje czołowe 
miejsca, również w skali ogólnopolskiej, jeśli 
chodzi o wykorzystanie pieniędzy unijnych, 
zarówno na inwestycje, jak i na realizację tzw. 
projektów „miękkich” w sferze społecznej. 
Pozyskiwanie środków zewnętrznych to nadal 
jeden z priorytetów władz samorządowych.

W okresie przedakcesyjnym oraz perspekty-
wie finansowej 2004–2006 miasto pozyskało po-
nad 370 mln zł (na inwestycje oraz tzw. projekty 
miękkie) Perspektywa finansowa 2007–2013 
przyniosła na razie 134 mln zł, z których współ-
finansowanych będzie kilkanaście projektów, 
ale są szanse na realizację kolejnych, tak więc 
kwota ta może się zwiększyć. 

Kanalizacja
Niekwestionowanym liderem współfinan-

sowanych z unijnych pieniędzy inwestycji 
jest zmierzająca do finiszu budowa kana-
lizacji sanitarnej. W sumie z Funduszu Spój-
ności (wcześniej ISPA) Rybnik otrzymał 71 mln 
euro na inwestycję, której koszt całkowity prze-
kroczy 140 mln euro. W 17 
dzielnicach miasta powstaje 
sieć długości ok. 540 km, 68 
przepompowni, odtwarzane 
są setki kilometrów dróg. 
Jak wielka to inwestycja, 
rybniczanie przekonują się 

od kilku lat na własnej skórze, choć wydaje 
się, że najgorsze już za nami. Uciążliwościami 
płacimy za poprawę środowiska naturalnego, 
któremu służy uporządkowanie gospodarki 
ściekowej oraz za spełnienie wymogów prawa 
polskiego i unijnego, a także podniesienie 
atrakcyjności regionu dla inwestorów.

Drogi
W rejestrze największych problemów 

miasta widnieje od lat coraz mniej drożny 
układ komunikacyjny. Dzięki pieniądzom 
unijnym udało się zrealizować kilka inwestycji 
drogowych mających go poprawić. Najważniej-
sze z nich to modernizacja Drogi Krajowej nr 78 
w kierunku Gliwic i autostrady A 4 oraz, 
w ramach tego samego zadania, remont wia-
duktu na ul. Wodzisławskiej (w sumie ponad 
42,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego). W planach jest dokończenie 
modernizacji DK 78 na odcinku w kierunku 

Wodzisławia oraz przez centrum miasta 
(ul. Kotucza i Reymonta). Już niedługo powin-
na rozpocząć się realizacja przygotowywanego 
od wielu miesięcy projektu mającego na celu 
dostosowanie układu komunikacyjnego do po-
wstającej autostrady A1. W jego skład wchodzić 
będzie: modernizacja ul. Żorskiej (Droga Wo-
jewódzka 935 w kierunku węzła autostrady A1 
w Rowniu), kolejny etap realizacji Obwodnicy 
Północnej od ul. Budowlanych do Rudzkej, 
przebudowa wiaduktu nad linią kolejową na ul. 
Raciborskiej oraz budowa I etapu Obwodnicy 
Północnej Żor. Na ten realizowany wspólnie 
z Żorami projekt, oba miasta otrzymały 24 mln 
euro, w tym 14,5 mln  dla Rybnika. Zapewnione 
mamy też środki europejskie na budowę drogi 

przez teren „Ryfamy” od ul. Chrobrego do ul. 
Powstańców Śl, oraz na przebudowę układu ko-
munikacyjnego w Kłokocinie wraz z remontem 
wiaduktu na ul. Włościańskiej.

Inne inwestycje
Europejskie pieniądze wspomogły też in-

westycje z zakresu kultury, edukacji, tury-
styki i ekologii oraz rozwoju społeczeństwa 
elektronicznego. Modernizacja Rybnickiego 
Centrum Kultury kosztowała w sumie prawie 
12 mln zł – na dofinansowanie z Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego miasto pozyskało prawie 9 mln. 
Adaptacja wieży ciśnień w kop. „Ignacy” na 
wieżę widokową to dofinansowanie ze środków 
europejskich w wysokości prawie 600 tys. zł; 
wsparcie z Regionalnego Programu Operacyj-
nego otrzymała promocja turystyki biznesowej 
i sportowej w ramach projektu „Rybnik to 
dobry adres”, a także promocja inwestycyjna 
w ramach projektu „Aktywny Rybnik – Mia-
sto z ikrą”. Nie zapomniano o młodzieży 
studiującej –  tablica z unijnymi gwiazdkami 

i informacją o wsparciu finansowym UE zawisły 
w Laboratorium Nowoczesnych Technologii 
Przemysłowych oraz Centrum Upowszechnia-
nia Technologii Informatycznych, działających 
w ramach Zespołu Szkół Wyższych. Pieniądze 
unijne wsparły również remont kamienicy 
Rynek 1, przywracając jej stylowe piękno. Za-
mknięcie i rekultywacja I kwatery składowiska 
odpadów w Boguszowicach „kosztowało” Unię 
ponad 700 tys. zł, wprowadzenie miejskiej karty 
elektronicznej i publiczne punkty dostępu do 
Internetu – prawie 4 mln zł, ponad 350 tys. 
– przypadająca na Rybnik część wprowadze-
nia elektronicznego systemu komunikacji dla 
administracji SEKAP. Dodać do tego trzeba 
dotację na budowę kolejnych etapów (w naj-
bliższych planach dzielnica Maroko-Nowiny) 
monitoringu wizyjnego oraz realizację szeroko-
pasmowej sieci internetowej, do której trwają 
przygotowania. Unijne środki wspomogą też 
remont hali sportowej w Boguszowicach.    

Projekty „miękkie”
Są mniej spektakularne niż widoczne go-

łym okiem place budów, ale czy mniej ważne? 
Projekty takie, współfinansowane najczęściej 

5 lat w Unii Europejskiej

Minęła piąta rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, nadszedł czas  
podsumowań. Korzyści, jakie z akcesji wyniósł Rybnik są bezdyskusyjne. Biorąc 
pod uwagę kolejno: okres przedakcesyjny, pierwsze lata 2004–2006 oraz realizowaną 
aktualnie perspektywę finansową 2007–2013, nasze miasto pozyskało z tzw. 
pieniędzy unijnych w sumie ponad 500 mln zł. To tylko trochę mniej niż jeden 
całkowity, roczny budżet miasta...  

To nie był czas stracony... 

Liderem współfinansowanych 
z unijnych środków inwestycji jest 
kanalizacja.      Zdj.: arch. „GR”



Chór „Aramus” z Rzymu, gość ze 
wspólnej już od pięciu lat Europy, 
zawitał do Rybnika w dzień po 
ważnej dla nas rocznicy wejścia do 
Unii Europejskiej, stając się ele-
mentem jej obchodów. Chór działa 
w ramach Stowarzyszenia „Romana 
Arte Musica” w Rzymie. Występuje 
w kościołach oraz bierze udział 
w wielu prestiżowych festiwalach 
i koncertach w całej Europie. Chór 
nagrał płytę CD i DVD, śpiewał z wie-
loma znanymi orkiestrami i artystami 
takimi jak José Carreras, Luciana 

Serra, Ines Salazar czy Montserrat 
Caballé. W kościele Matki Boskiej 
Bolesnej chór „Aramus” pod dyrekcją 
Osvaldo Guidottiego zaprezentował 
program złożony z dzieł muzyki sa-
kralnej. Solistą był niewidomy Robert 
Curione (baryton), którego rybnicka 
przyjęła owacyjnie.  Kontakt z rzym-
skim chórem ułatwiła jego członkini 
Barbara Seppi, mieszkająca obecnie 
w Dorsten, mieście partnerskim Ryb-
nika. Cóż, Europa jest mała…

(r)

Robert Curione (z lewej) i dyrygent Osvaldo Guidotti dziękują rybniczanom za gorące 
p  Zdj.: r

Gość ze wspólnej Europy

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

— Witajcie młodzi rybniczanie! Witajcie młodzi Europejczycy! 
— tak senator Tadeusz Gruszka zwracał się do uczniów 27 
rybnickich podstawówek, którzy wzięli udział w happenin-
gu zorganizowanym przez niego z okazji 5 rocznicy wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. 

W trakcie obchodów uczniowie w barwnym korowodzie przema-
szerowali ulicami miasta na Rynek, na którym po części oficjalnej 
z udziałem zaproszonych gości – posła Grzegorza Janika, prezydenta 
Adama Fudalego, wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn oraz radnych, 
młodzi ludzie ułożyli wielką flagę Unii Europejskiej. A potem na wzór 
popularnego „Chińczyka”, z flag państw tworzących Unię ułożono 
planszę do gry w… „Europejczyka”, w której rywalizowało 5 uczniów 
wyłonionych spośród uczestników happeningu. Dzieci musiały wykazać 
się znajomością walut, stolic i położenia geograficznego państw UE, 
a zwyciężyła Roksana Czarnowska ze SP nr 18. Laureatka, oprócz 
nagród rzeczowych miała możliwość wypuszczenia w rybnickie nie-

bo 27 baloników z sym-
bolami Unii Europejskiej; 
a wszystko to przy dźwiękach  
„Ody do radości”. Wśród 
uczestników happeningu 
rozlosowano też prawie 
sto  upominków związanych 
z Unią Europejską. 

Warto  przypomnieć , 
że senator PiS Tadeusz Grusz-
ka jest członkiem senackiej 

Komisji Spraw UE i propaguje Unię w naszym regionie. W marcu br. wraz 
z prof. Wojciechem Roszkowskim zorganizował okręgowy konkurs poświę-
cony UE, dzięki któremu 4 uczniów szkół średnich wyjechało do Brukseli. 

•••
Dzień Unii Europejskiej i piątą rocznicę wstąpienia Polski do 

UE świętowano również w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym nr 2. Uczniowie mieli okazję do sprawdze-
nia swojej wiedzy o państwach członkowskich UE, a dla uczestników 
konkursu przewidziano nagrody opatrzone unijnymi symbolami. Roz-
dawano też ulotki i informatory o UE, a sporym powodzeniem cieszyły 
sie słodkie, unijne… „krówki”. 

„W Unii od 5 lat” pod takim hasłem w Zespole Szkolno–Przed-
szkolnym nr 2 odbył się konkurs wiedzy o krajach członkowskich 
zorganizowany przez Elwirę Dziwoki i Ewę Starczewską. A I miejsce 
zdobyli przedstawiciele gospodarzy Agata Babińska i Maciej Swierczy-
na. Konkurs patronatem objął prezydent miasta.                             (S)

z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczą głównie 
sfery społecznej i edukacji, i są również inwestycją, tyle że 
w człowieka i jego rozwój. Od 2004 r. Rybnik uczestniczy 
w programie stypendialnym dla uczniów i studentów, zysku-
jąc na ten cel prawie 1 mln zł środków zewnętrznych (z unij-
nych funduszy społecznych i z budżetu centralnego). „Równy 
start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych 
w Rybniku” to program finansujący dodatkowe zajęcia 
i koła zainteresowań dla uczniów, na który miasto otrzymało 
prawie 7 mln zł z UE i ponad 2 mln od państwa.  

Celem projektu „Odziedzicz Pracę” realizowanego 
w partnerstwie m.in. z miastem, przez Rybnickie Centrum 
Edukacji Zawodowej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL, było przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu 
i wykluczeniu z rynku pracy. Z funduszy strukturalnych 
oraz budżetu państwa pozyskano na ten cel prawie 6 mln 
zł. W aktywne przeciwdziałanie bezrobociu włączył się 
Powiatowy Urząd Pracy, wykorzystując kilka milionów zł 
z unijnych funduszy strukturalnych. Na wsparcie aktyw-
ności kobiet miasto, poprzez udział w projekcie „Kobieta 
aktywna – kobietą jutra” realizowanym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, uzyskało ponad 400 tys. zł. Do wy-
mienionych projektów i kwot dodać trzeba udział Rybnika 
w „Innowacyjnym Śląskim Klastrze Czystych Technologii 
Węglowych” czy Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG, 
mającej na celu współpracę przygraniczną z zakresu kultury 
i sportu z Czechami. 

Miasto wciąż składa kolejne wnioski i lista unijnych 
dotacji nie jest zamknięta.  Dla Rybnika czas w Unii Eu-
ropejskiej nie był czasem straconym...

(r)

W Rybniku czyli... w Europie

o           o           o          o
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Laureaci konkursu wspólnie z inicjatorem 
happeningu Tadeuszem Gruszką.

Uczniowie rybnickich podstawówek ułożyli na płycie Rynku flagę unijną.
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Śląskie Davos
Prezydent Adam Fudali wziął udział 

w Europejskim Kongresie Gospodar-
czym, jaki odbył się w połowie kwietnia 
w Katowicach. Wraz z innymi gospo-
darzami śląskich miast uczestniczył 
w sesji tematycznej poświęconej inwe-
stycjom komunalnym.

Europejski Kongres Gospodarczy to 
największa impreza biznesowa w Europie 
Środkowej, wyznaczająca kształt europej-
skiej gospodarki w najbliższych latach.  
W kongresie wzięło udział ponad 2000 go-
ści – wśród nich najważniejsze postaci polityki, 
biznesu, nauki. W ciągu 3 dni odbyło się ponad 
20 paneli tematycznych.

Samorządowcy dyskutowali o planach inwe-
stycyjnych, ofercie dla partnerów prywatnych  
i możliwości współpracy w dziedzinie inwestycji 
komunalnych. — Zorganizowane z bardzo du-
żym rozmachem forum zyskało miano „śląskiego 
Davos” — mówił prezydent. — W jego trakcie 
poruszono bardzo wiele istotnych dla naszego 
kraju spraw. W panelu, w którym brałem udział, 
pojawił się temat poświęcony inwestycjom w 
samorządach. Debata przerodziła się w dyskusję  
o 
 inwestycjach w aglomeracji katowickiej. Na 
takie podejście do sprawy dosyć ostro zare-
agowałem, bo województwo śląskie to przecież 
nie tylko aglomeracja katowicka, ale również 

Częstochowa, Bielsko–Biała i Rybnik. Na ten 
fakt bardzo mocno zwracałem uwagę, dobija-
jąc się o interesy wszystkich miast tworzących 
nasz subregion. Opinie wypowiedziane przez 
premiera Donalda Tuska o tym, że Polska dosyć 
skutecznie broni się przed kryzysem znalazły 
potwierdzenie w wielu wypowiedziach w trakcie 
kilku paneli dyskusyjnych. Województwo śląskie 
również dzielnie stawia czoło recesji, także dzięki 
środkom pomocowym z Unii Europejskiej. Me-
tropolia katowicka wydała o 1 miliard zł więcej 
na inwestycje niż Warszawa. W różnorodnych 
rankingach jest określana jako najbardziej 
proinwestycyjna i rokująca największe nadzieje  
w tym względzie, tuż za nią, bo na drugim miejscu 
klasyfikowany jest subregion rybnicki. To świad-
czy o potencjale naszego województwa.

(D)

Biuro funkcjonuje w rybnickim ZGM–ie 
od listopada ub. roku. Na parterze budynku 
przy ul. 3 Maja 12, do dyspozycji mieszkańców 
są pracownicy, których zadaniem jest pomoc 
przy dokonywaniu zamiany mieszkań, które ze 
względu na zbyt duży metraż, usytuowanie lub 
wysokie koszty utrzymania, powodują trudności 
z regulowaniem opłat czynszu. Biuro zachęca 
do zamiany najemców z zadłużeniem, którym 
grozi eksmisja i do dostosowania mieszkań 
do własnych możliwości i potrzeb. Co więcej, 
umożliwia zamianę lokali nie tylko właścicielom 
lub najemcom lokali komunalnych, ale również 
własnościowych i spółdzielczych. — Funkcjono-
wanie biura jest próbą racjonalnego zarządzania 
zasobami komunalnymi — mówił prezydent 
Adam Fudali, podczas oficjalnego otwarcia 
biura. 

Działalność Biura Zamiany Mieszkań ma 
zatem odnieść podwójny efekt. Z jednej strony 
umożliwia najemcom, którzy z przyczyn loso-
wych popadli w problemy finansowe i nie są 

w stanie regulować czyn-
szu, uniknąć interwencji 
komornika. Z drugiej zaś 
najemcy, którzy chcą prze-
nieść się do większego mieszkania, bo poprawiła 
się ich sytuacja finansowa i są w stanie regulować 
większy czynsz, będą mieli taką szansę. Do tej 
pory biuro pośredniczyło w dziewięciu zamia-
nach. — Zainteresowanie działalnością biura jest 
duże, choć niektórzy wciąż z obawą podchodzą do 
złożenia wniosku. Chcę zaznaczyć, że nikogo nie 
zmuszamy do zamiany mieszkania, pomagamy 
jedynie wszystkim tym, którzy takiej zamiany chcą 
dokonać. Są już chętne rodziny, które spłacają 
zadłużenie poprzedniego lokatora i obejmują 
mieszkanie o większej powierzchni — wyjaśnia 
Danuta Kolasińska, dyrektor Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej.

Zamiana mieszkań będących w zasobach 
ZGM była możliwa jeszcze przed powstaniem 
biura, jednak trudność polegała na tym, że to 
najemca na własną rękę musiał znaleźć chęt-

nego do zamiany i ustalać jej warunki. Dzisiaj 
biuro pośredniczy i ułatwia kontakty między 
mieszkańcami, tłumaczy zasady i warunki 
transakcji po to by, każdy znalazł jak najlepszą 
ofertę. Pracownicy biura prowadzą również 
komputerową bazę danych o mieszkaniach 
zgłoszonych do zamiany, która dostępna jest  
w internecie pod adresem: www.zgm.rybnik.pl.

Danuta Kolasińska przyznaje, że straty 
ZGM wynikające z tego, że niektórzy z najem-
ców nie opłacają czynszu, wynoszą miesięcznie 
średnio 200 tys. złotych. Dzięki podjętym dzia-
łaniom, w tym funkcjonowaniu Biura Zamiany 
Mieszkań, w br. kwotę tę udało się zmniejszyć 
o połowę. — Planujemy przeprowadzić restruk-
turyzację ZGM–u. Myślimy również o budowie 
nowych mieszkań w ramach TBS — zapowiada 
prezydent.                                                  (D)

Nagroda 
dla miejskiej strony

Strona internetowa Rybnika www.rybnik.pl 
otrzymała prestiżową nagrodę EuroCrest 
Award 2009. Wspólnie z Rybnikiem wyróż-
nione zostały serwisy czeskiej Jihlavy oraz 
słowackiej Bratysławy.

Nagrodę dla Rybnika odebrała wiceprezy-
dent Joanna Kryszczyszyn w Hradec Kralowe 
(Czechy) (na zdj.), podczas międzynarodowej 
konferencji ISSS – Internet w Administracji 
Państwowej i Samorządowej.

Konferencja ISSS to największa impreza 
tego rodzaju w Europie Środkowej. Poświęco-
na jest głównie wprowadzaniu nowych techno-
logii informatycznych do urzędów administra-
cji publicznej. W konferencji co roku bierze 
udział szereg znanych osobistości z czeskiej 
i zagranicznej sceny politycznej, ministerstw, 
miast i wsi oraz firm IT.

Pomogą w zamianie
Już ponad 100 ofert czeka na najemców lub właścicieli lokali 

komunalnych, którzy chcą dokonać zamiany swojego mieszkania. 
Każdy, kto myśli o zamianie lokalu na większy, mniejszy lub położony 
w innej części miasta, może zgłosić się do działającego w ramach 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Biura Zamiany Lokali.   

Dyrektor ZGM Danuta Kolasińska (po prawej) w towarzystwie pracowników Biura 
Zamiany Lokali wyjaśnia zasady jego funkcjonowania.                            Zdj.: d
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Odkąd w centrum powstały dwie duże gale-
rie, właściciele sklepów na „starym” rybnickim 
szlaku handlowym czyli ulicach Sobieskiego, 
Powstańców Śl. i kilku innych, skarżą się na 
zdecydowane mniejszy „ruch w interesie”. 
— Tędy przechodzą już tylko babki idące do 
lub z kościoła — mówi właścicielka jednego 
ze sklepów na ul. Powstańców. Sprawdziliśmy: 
aż tak źle jeszcze nie jest, ale widoczne jest 
częste „przebranżowianie” lokali: w miejscu 
wielu zamkniętych sklepów powstają banki, 
których witryny specjalnie oka i spacerowi-
czów nie przyciągają, dają jednak właścicielom 
kamienic lepiej zarobić. Czy poparta uchwałą 
Rady Miasta inicjatywa samorządu sprawi, 
że stare centrum wypięknieje? Zwolnienie 
będzie przysługiwało do wysokości nakładów 
finansowych remontu, nie dłużej jednak niż 
przez 10 lat. Władze samorządowe zadeklaro-
wały natomiast modernizację nawierzchni dróg  
i montażu stylowego oświetlenia, co ma spra-
wić, że staromiejskie uliczki staną się atrakcyj-
nym deptakiem. 

Zainteresowanie właścicieli kamienic jest 
spore, czego dowiodła frekwencja na spotkaniu 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, gdzie odbyło się spotkanie informacyjne. 
Szerzej ideę rewitalizacji centrum przedsta-
wili oraz na pytania odpowiadali prezydent 
Adam Fudali, jego zastępca Michał Śmigielski 
oraz naczelnik Wydziału Podatków Krystian 
Dziurok, który przybliżył m.in. procedury 
wnioskowania o zwolnienie z podatku. Obec-
ni byli także przedstawiciel Banku Ochrony 
Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
jako, że i te instytucje mogą mieć pośredni 
udział w przedsięwzięciu poprzez przedstawie-
nie korzystnej oferty na sfinansowanie remontu 
na większą skalę.

Jak mówił prezydent, odebranie po wojnie  
kamienic ich właścicielom i kierowanie do 
centrów miast ludzi, których dziś nazwalibyśmy  
„potrzebującymi wsparcia”, miało na celu 
utrudnienie tworzenia się klasy średniej, która 
zakłócałaby proces komunalizacji społeczeń-
stwa. Efektem była degradacja tych obiektów. 

Wiele kamienic już odzyskało świetność, 
niektóre ponownie wymagają liftingu, ale są  
i takie, które straszą przechodniów. Zwolnie-
nie podatkowe ma zmotywować właścicieli do 
remontu, a władze zakładają, że zakres robót 
w niektórych przypadkach będzie szerszy niż 
ten wymagany uchwałą. 

Właściciele kamienic pytali o szczegóły: czy 
ze zwolnienia można skorzystać w przypadku 
modernizacji już rozpoczętej, czy obejmuje 
ono montaż nowych okien, odnowę sztukaterii 
i elementów kutych czy też oczyszczenie elewa-
cji z gołębich odchodów, czy trzeba zapłacić 
za zajęcie pasa drogowego i wiele innych. 
Na wszystkie wymienione wątpliwości padła 
odpowiedź pozytywna, zaś koszt zajęcia pasa 
drogowego można włączyć w koszty remontu. 
Pytano również jak rozwiązać sprawę współ-
własności, a przy okazji poruszono problem 
niskiej emisji. Prezydent przypomniał o możli-
wości wsparcia przez miasto sfinansowania wy-
miany źródła ciepła na ekologiczne, również 
w przypadku kolektorów słonecznych. 
O wszelkie wyjaśnienia należy się 
zgłaszać do Wydziału Podatków, 
który prowadzi wszystkie sprawy 
związane z realizacją uchwały. 
Dyrektor rybnickiego oddziału 
BOŚ Adam Miczajka przedsta-
wił propozycje preferencyjnych 
kredytów m.in. na sfinansowanie 
termomodernizacji czy pożyczek 
hipotecznych. Warta rozważenia 

jest też oferta WFOŚiGW, gdzie w grę wchodzą 
nawet umorzenia.

Właściciele kamienic założenia uchwały 
przyjęli z zadowoleniem choć z rezerwą po-
deszli do oferowanych pożyczek, które trzeba 
będzie przecież spłacić. Niektórzy uczestnicy 
spotkania żałowali, że pośpieszyli się z remon-
tem, wielu zadeklarowało chęć skorzystania ze 
zwolnienia.

Rusztowania wyrosły np. przy rynkowej 
kamienicy, gdzie mieści się popularny sklep 
kosmetyczny. Jak mówi współwłaściciel budyn-
ku Franciszek Staszczyszyn, planowany remont 
elewacji budynku i poszycia krawędzi dachu od 
Rynku wpisał się dokładnie w regulamin zwol-
nienia podatkowego i trudno z tej możliwości 
nie skorzystać. Podatek od tej nieruchomości to 
rząd kilku tysięcy zł rocznie i Fr. Staszczyszyn 
zakłada, że ze zwolnienia będzie korzystał 6–7 
lat. Andrzej Korbasiewicz, właściciel budynku 
na ul. Sobieskiego i Reja uważa, że ta decy-
zja to krok w dobrym kierunku, szkoda 
jednak, że tak późno. On również 
zamierza z propozycji miasta 
skorzystać.

(r)

Kampania promocyjna budowy kanalizacji sanitarnej 
w Rybniku otrzymała nagrodę specjalną (i 10 tys. zł) 
Związku Miast Polskich w konkursie  Złote Formaty. 

Miasto nagrodzono w kategorii „Całokształt działalności 
promocyjnej – Grand Prix Festiwalu” (pozostałe kategorie 
to kampania outdoorowa, event, serwis internetowy i wydaw-
nictwo promocyjne).Nasz projekt został oceniony jako jeden 
z pięciu najlepszych prowadzonych przez polskie samorządy. 
Nagrodę podczas uroczystej gali Festiwalu Miast Polskich  
w Warszawie odebrał naczelnik Wydziału Promocji i Infor-
macji, rzecznik prasowy UM Krzysztof Jaroch (na zdj. po 
odebraniu nagrody). 

Konkurs Złote Formaty jest częścią Festiwalu Pro-
mocji Miast i Regionów – największego w Europie 
wydarzenia dedykowanego szeroko pojętej promocji 
miejsc, organizowanego przez Grupę Ströer, która 
ufundowała również nagrody. Zdaniem organizatorów 
konkursu, Rybnik okazał się prawdziwym „czarnym 
koniem”. Jednym z elementów nagrodzonej pro-
mocji, której towarzyszyło hasło „Czysty Rybnik za 
moim oknem”, był film TVP, w którym tę największą  
w mieście inwestycję promował „pierwszy kanalarz RP”  
(w serialu „Miodowe lata”), aktor Artur Barciś. Przy-
pomnijmy, że w roku 2007, w pierwszej edycji konkursu, 
w gronie 5 nominowanych do nagrody polskich miast 
znalazł się serwis internetowy www.rybnik.pl.          (r)

„Specjalne” Złote Formaty

Zwolnienia podatkowe za remonty

. . .czy zwolnienia z podatku od 
nieruchomości właścicieli kamienic 
powstałych przed 1945 r. w zamian 
za remont elewacji i dachów sprawi, 
że „stare miasto” stanie się bardziej 
atrakcyjne.

Czas pokaże...

Właściciele tej rynkowej kamienicy już 
wykorzystują możliwość zwolnienia 
podatkowego.
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Pierwszy był Stanisławów, skąd do Rybnika 
przyjeżdżały na letni wypoczynek dzieci, głów-
nie z rodzin o polskich korzeniach. Inicjatywę 
s. Krystyny pracującej w stanisławowskiej parafii 
Chrystusa Króla, wcześniej rybnickiej urszu-
lanki, podjęło miasto, a praktycznie Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z jego ówczesnym 
dyrektorem Józefem Śliwką. Potem rybniczanie 
zaangażowali się w budowę domu parafialnego 
przy kościele Chrystusa Króla, współpracę 
nawiązały placówki oświatowe, mieszkańcy 
Rybnika przyjmowali dzieci i młodzież w ramach 
„zielonej szkoły”, a polska i ukraińska młodzież 
wspólnie wypoczywała na obozie na Mazurach 
nad jeziorem Doba. Podejmowane były również 

akcje wsparcia rzeczowego i finansowego, głów-
nie szkół, gdzie uczęszczały dzieci z polskich 
rodzin. Ale beneficjentami pomocy byli również 
Ukraińcy. Działaniom tym, obok MOSiR–u, 
patronowało Stowarzyszenie Współpracy Mię-
dzynarodowej Rybnik–Europa, którego sekcją 
wschodnią kieruje dyrektor MOSiR–u Rafał Ty-
musz. Współpracę poszerzono o kontakty władz 
samorządowych Rybnika i Iwanofrankiwska 
(d. Stanisławów), które zwieńczyło podpisanie 
umowy partnerskiej.

Zaangażowany od początku w ukraińskie 
kontakty pracownik MOSiR–u Wiesław Sojka, 
jednocześnie prezes stowarzyszenia b. wycho-
wanków salezjańskich, które również wspoma-

gało rodaków 
na Ukrainie , 
doprowadził do 
współpracy kil-
ku podmiotów. 
Reprezentują-
cy je wolonta-
riusze, w tym 
z  R y b n i k a 
(wśród których 
był nieżyjący już 
wiceprezydent 
Józef Cyran), 
w ł ą c z y l i  s i ę 
w rewitalizację 
katolickich ko-
ściołów w Prze-
myślanach w re-

jonie lwowskim i okolicznych parafiach. Pomoc 
objęła też mieszkających tam Polaków. Również 
turystycznie rybniczanie coraz częściej i liczniej 
odwiedzają Stanisławów, Lwów i wiele innych, 
znanych z historii, miejsc Zachodniej Ukrainy, 
kiedyś kresów wschodnich Rzeczpospolitej. 
Rzadko przyjeżdżają tam z pustymi rękami… 

Ks. Piotr Smolka, proboszcz parafii świętych 
Piotra i Pawła w Przemyślanach, gdzie często 
zatrzymują się grupy z Rybnika, bardzo sobie 
bezinteresowną pomoc rybniczan ceni, co 
wyraził m.in. w podziękowaniu przesłanym 
na ręce prezydenta Rybnika. Przesłał on 
również „dowody” w postaci zdjęcia kościoła 
w Wyżynianach, gdzie naprawiono poszycie 
dachu. Nie tak dawno grupa wolontariuszy, 
w tym rybniczanie Tomasz Sojka, Henryk Pi-
lich, Krzysztof Niewęgłowski i Wiesław Sojka 
jako koordynator całości, podjęła się robót 
budowlanych w skromnym mieszkaniu samot-
nie wychowującej trzy córki Anny Karpyszyn, 
dzięki czemu rodzina zyskała toaletę i łazienkę. 
Do mieszkania doprowadzono też ciepłą wodę 
oraz przebudowano drzwi. Sprzęt i materiał 
pochodziły od sponsorów, transport zapewniło 
miasto, za co ks. Smolka szczególnie dziękował. 
Ksiądz P. Smolka, który wraz z wieloma innymi 
polskimi kapłanami na Ukrainie, doprowadził 
do stanu użyteczności wiele świątyń, teraz 
niesie tam pociechę duchową. Jak pisze ks. 
Smolka, „…Żywa i serdeczna więź z rodakami 
pomaga nam tu żyć i pracować.”

(r)

Już po raz jedenasty rybnickie 
instytucje działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych włączyły  s ię 
w  o b c h o d y  o r g a n i z o w a n e g o 
w całym kraju Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
W tym roku świętowano w Niedobczycach, 
gdzie swoją siedzibę ma Warsztat Terapii 
Zajęciowej nr 2. 

„Dzień Godności...” to nie tylko święto niepeł-
nosprawnych i ich rodzin. To przede wszystkim 
dzień, w którym osoby zaangażowane w reha-
bilitację społeczną osób niepełnosprawnych in-
telektualnie starają się obalać stereotypy, które, 
choć już w mniejszym stopniu, wciąż widoczne są 
w postrzeganiu ich przez osoby zdrowe. — Chce-
my, by każdego roku „Dzień Godności...” odbywał 
się w innym miejscu. Dzięki temu docieramy do 
różnych środowisk, by mieszkańcy różnych części 
miasta mogli oswoić się z niepełnosprawnością. 
Nasi wychowankowie nie wymagają szczególnego 
traktowania. Trzeba im jedynie okazać szacunek. 
Impreza ma przypominać, że niepełnosprawni są 

wśród nas — mówi Joanna Kluba z WTZ 2. Co 
więcej, mają sporo trudności, z którymi na co 
dzień muszą się borykać, za to podobne potrzeby 
i te same prawa. — W tej chwili główną dome-
ną Warsztatów Terapii Zajęciowej jest pomoc 
w realizacji prawa niepełnosprawnych do pracy. 
To ważne, by oprócz renty socjalnej mieli również 
własne, zarobione przez siebie pieniądze — doda-
je J. Kluba, która przyznaje, że paradoksalnie, 
kryzys ułatwił zatrudnianie niepełnosprawnych. 
Pracownicy WTZ otrzymują sporo telefonów 
od pracodawców, którzy zgłaszają się z pyta-
niami o to, w jaki sposób mogą zatrudnić lub 
przyjąć na praktykę osobę niepełnosprawną, 
dopytują o refundację kosztów, składek ZUS 
i dofinansowanie z PFRON. Przyjmować nie-
pełnosprawnych chcą już nie tylko instytucje 
miejskie, które jako pierwsze przełamywały 
bariery, ale również prywatni przedsiębiorcy. 
Dzięki temu już dwunastu wychowanków dwóch 

rybnickich WTZ podjęło pracę. Urząd Miasta, 
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 
supermarket „Tesco”, przedsiębiorstwa „Eko” 
czy „Max Ceramika”, to instytucje, które zde-
cydowały się zatrudnić lub przyjąć na praktyki 
osoby niepełnosprawne. Pracodawcy przyznają, 
że to niezwykle oddani i sumienni pracownicy. 
— Oczywiście wykonują proste czynności – kse-
rują dokumenty, zszywają i porządkują akta, wy-
kładają towar, obsługują maszynę do prasowania 
śmieci, a nawet pomagają jako asystenci innych 
niepełnosprawnych. W każde wykonywane przez 
siebie zajęcie wkładają dużo serca — wyjaśnia 
J. Kluba. To kolejny krok w przełamywaniu izo-
lacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz integracji ze środowiskiem, w którym żyją. 
Temu celowi ma służyć również „Dzień Godno-
ści...”, który od ponad dekady organizowany jest 
przez rybnickie koło Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Integracja nie tylko od święta

Rybniccy wolontariusze na UkrainieZapoczątkowane w latach ’90 
kontakty Rybnika ze środowiskiem 
Polaków na Ukrainie wciąż się 
rozwijają i obejmują coraz to nowe 
obszary działalności. 

Dostrzec bliźniego…

Wolontariusze robią na Ukrainie „dobrą robotę”...



Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 19

Do udziału w tegorocznej edycji „Dni Promocji 
Zdrowia” organizatorzy zaprosili nie tylko do 
ZST, ale również do Domu Kultury w Niewia-
domiu oraz NZOZ–u „Salus” w Przegędzy. 
W programie „Dni...” znalazły się prelekcje, 
konkursy, badania i porady specjalistów. — Co 
roku z naszej oferty korzysta kilkaset osób. Duże 
zainteresowanie imprezą świadczy o tym, że 
taka forma promocji zdrowia i prozdrowotnych 
zachowań jak najbardziej się sprawdza — mówi 
Lidia Lazar, zastępca Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. Odwiedzający targi w Zespole 
Szkół Technicznych mogli skorzystać z konsultacji 
lekarskich i wykonać bezpłatne badania – m.in. 
cukru we krwi, dermatologiczne, wydolności 
mięśnia sercowego, ciśnienia tętniczego, słuchu, 
spirometryczne czy poziomu dwutlenku węgla. 
Dużą popularnością cieszyły się badania EKG 
oraz USG piersi. Niektórzy zasięgali porad 
lekarskich, inni poddawali się relaksacyjnym 
masażom i konsultacjom stomatologicznym, 
degustowali zdrową żywność, wysłuchiwali po-
rad dietetycznych, jeszcze inni mogli poprawić 
swe samopoczucie u fryzjera i kosmetyczki 
(na zdj. wyżej). Pracownicy Szpitala dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych udzielali konsultacji 
i wskazówek osobom po kryzysach psychicznych 
oraz proponowali wsparcie dla ich rodzin. Nie za-
brakło również prezentacji sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego, wykładów, pokazów udziela-

nia pierwszej pomocy, zajęć dla pań w ciąży oraz 
przesiewowych badań wad postawy.

Z kolei uczniowie sześciu rybnickich szkół po-
nadgimnazjalnych wzięli udział w Rejonowych 
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedme-
dycznej rozegranych na 
terenie parku przy ul. 
Chrobrego. Najlepiej 
z wydobyciem uwięzio-
nych z bunkra będące-
go w rejonie skażenia, 
udzieleniem pierwszej 
pomocy, opatrywaniem 
ran i korzystaniem 
ze specjalistycznego 
sprzętu poradzili so-
bie uczniowie Zespołu 
Szkół Budowlanych, 
którzy pokonali m.in. 
ekipy z Zespołu Szkół 
Urszulańskich i IV Li-
ceum Ogólnokształ-
cącego.

W programie imprezy zaplanowano 
również międzynarodową konferencję 
pod hasłem „Aktywni dla zdrowia”, 
która odbyła się w auli Państwowej 
Szkoły Muzycznej. Uczestnicy spotkania 
z udziałem m.in. przedstawicieli Polskie-
go Towarzystwa Medycznego w Republice 
Czeskiej oraz Rheinische Kliniken, na 
co dzień współpracującej z rybnickim 
Szpitalem Psychiatrycznym dyskutowali 
m.in. o przemocy w cyberprzestrzeni oraz 
prewencji zaburzeń psychicznych. — Go-
ście z Niemiec pokazali w jaki sposób, 
w ich kraju pomaga się dzieciom funkcjonującym  

w rodzinach, gdzie jeden z ro-
dziców jest dotknięty chorobą 
psychiczną. To ważna wiedza, 
którą warto przełożyć na nasz grunt — dodaje 
L. Lazar.                                                    (D) 

Targi dla zdrowiaW Zespole Szkół Technicznych odbyło 
się podsumowanie XVI Rybnickich i IV 
Regionalnych Dni Promocji Zdrowia. 
Jak co roku, na uczestników imprezy 
zorganizowanej przez Regionalne 
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
i  Po w i a t o w ą  S t a c j ę  S a n i t a r n o -
Epidemiologiczną czekało sporo 
„prozdrowotnych” atrakcji.   

wspierane przez pracowników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i wolontariuszy. Do zabawy 
zaproszeni zostali podopieczni 
WTZ, Środowiskowego Domu 
Pomocy dla Osób Upośledzo-
nych Umysłowo, uczniowie 
szkół specjalnych, a także ich 
rodziny i przyjaciele. Plene-
rową imprezę poprzedziła 
msza św. w kościele pod wezw. 
NSPJ w Niedobczycach, po 
której uczestnicy uroczystości 
w barwnym korowodzie prze-
szli na teren warsztatu. Już na 
miejscu wszyscy oklaskiwali wy-
stępy artystów, którzy wystąpili 
w interesującym programie. 
Prezentacjom przyglądali się 
zaproszeni goście, wśród któ-
rych zasiedli przedstawiciele 
władz samorządowych, spon-
sorów, a także wszyscy ci, któ-

rzy od lat wspierają działania 
integracyjne. Niepełnosprawni 
wzięli również udział w plene-
rze malarskim pod hasłem: 
„Mam talent”, w trakcie któ-
rego wspierani przez uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 21 
tworzyli prace, które jeszcze 
przed wakacjami zostaną za-
prezentowane na wystawie po-
plenerowej w niedobczyckim 
Domu Kultury. Nie zabrakło 
również smacznego poczęstun-
ku, aukcji oraz jarmarku prac 
wykonanych przez uczestników 
WTZ. Wszyscy, którzy poczu-
li sportowego ducha walki, 
mogli wziąć udział w grach 
i zabawach integracyjnych, zaś 
spragnieni mocnych wrażeń 
śledzili pokazy grupy parami-
litarnej. 

(D)  

Tegoroczny „Dzień Godno-
ści...” zorganizowano na terenie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Niedobczycach.
W trakcie pleneru malarskiego 
niepełnosprawnych wspierali 
uczniowie SP nr 21.

Zdjęcia: d

Wydobycie rannych z bunkra wymagało sporych 
umiejętności.                                                       Zdj.: d
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3Git ma hit!
Redaktorzy radia „3Git” nadającego 

w Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach znaleźli się 
w gronie laureatów ogólnopolskiego konkur-
su na najlepszą audycję radiową promującą 
fundusze europejskie – „Szkolne radio na 
tropie funduszy europejskich”. 

Kasia Brze-
zina, Zuzia Le-
w a n d o w s k a , 
Piotr Kiljańczyk 
i Dawid Szyma-
nowicz byli jedy-
nymi przedsta-
wicielami gim-
nazjów w gronie 

wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych szkół. 
Na konkurs nadesłano ponad 50 audycji, które 
miały promować przykłady dobrej praktyki lub 
zachęcać do korzystania z dotacji unijnych na lata 
2007–2013. Zespół chwałowickiego Gimnazjum 
pod okiem nauczyciela Wojciecha Wasylko stwo-
rzył 5 minutowy program, w którym przybliżył 
zasady pozyskiwania funduszy i przedstawił 
wzorcowe projekty. 

Serduśne igrzyska   
Ponad 90 uczestników wzięło udział 

w „Olimpiadzie z sercem”, którą zorganizo-
wała Szkoła Podstawowa z oddziałami inte-
gracyjnymi nr 1. Rywalizacja toczyła się już po 
raz 13, ale o pechu nikt nie myślał…

— To będzie szczęśliwa trzynastka — prze-
konywał dyrektor Zdzisław Plisz zawodników 
reprezentujących m.in. Szkołę Życia, Gimnazjum 
nr 7, SP nr 7, klasy integracyjne z SP nr 34 i SP 
nr 1. Zanim jednak rozpoczęła się sportowa ry-
walizacja, wzorem tradycyjnych igrzysk, odbyła 
się uroczysta ceremonia otwarcia – zapalono 
symboliczny znicz, odśpiewano hymn, a pro-
gram artystyczny przygotowały m.in. maluchy 
z P nr 5 oraz uczennice G nr 1 z Pauliną Grzonką. 
Zmaganiom młodych ludzi przyglądali się zapro-
szeni goście – przedstawiciele Urzędu Miasta, 
Rady Dzielnicy Śródmieście i Rady Rodziców. 
A najszczęśliwszym momentem dla uczestników 
była chwila wręczenia medali… 

Matematyka to jest to…
… wiedzą uczestnicy konkursów adreso-

wanych do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z Rybnika i okolic.

W pierwszym – na projekt matematyczny 
wzięło udział 160 młodych ludzi z Rybnika, 
Rydułtów oraz Czerwionki–Leszczyn, a do finału 
zakwalifikowało się 14 drużyn z gimnazjów i 8 
ze szkół ponadgimnazjalnych. W tej ostatniej 
kategorii laureatkami zostały Agata Błaszczyk 

i Monika Paniczek z I LO im. Powstańców Ślą-
skich, których opiekunem był Adam Doliba, a w 
kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła Wikto-
ria Siwiaszczyk (Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17 

w ZS im. Powstańców Śl.), którą przygotowywała 
Aleksandra Wolny–Kowalska. Organizatorami 
konkursu byli nauczyciele matematyki II i V LO 
oraz G 2 i 6, a dyplomy i nagrody w II LO wręczyła 
najlepszym Joanna Kryszczyszyn. 

Wiceprezydent doceniła również autorów 
prac konkursu ogłoszonego przez Zespół Szkół 
Budowlanych na pomoc dydaktyczną z mate-
matyki. Uczestniczyło w nim 85 uczniów z 14 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego 
powiatu rybnickiego, a jury w składzie: Joanna 
Mikułka, Aniela Grębocka i Agnieszka Kulas, 
oceniało prace w dwóch kategoriach „plansze 
i gry” oraz „pomoce multimedialne”. Najbardziej 
poprawne merytorycznie i przydatne do lekcji 
okazały się prace Jacka Sztangreta i Krzysztofa 
Widaka (ZSM–E), Anny Kukli (VI LO), Mateusza 
Szuły (ZSB), Dominiki Rosy (G4), Magdaleny 
Sieczki (G1), Emilii Porszke (G1) i Pawła Hanaka 
(G2). W ZSB podsumowano też inny konkurs 
matematyczno–budowlany „Bob Budowniczy 
wszystko wyliczy”, a I miejsce zajął w nim 
Karol Ochojski z G nr 13. Honorowy patronat 
nad konkursami objął prezydent miasta. 

Nie taki podatek straszny…
… kiedy go wyjaśnią. Wiedzą o tym ucznio-

wie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, 
którzy biorą udział w projekcie współfinan-
sowanym ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 
państwa.

A jego tematem jest „System podatkowy 
a działalność gospodarcza w Polsce i w Cze-
chach”. Projekt ma pomóc w rozwijaniu współ-
pracy pomiędzy ZSE–U a szkołą w Bohuminie 
i w zgłębieniu systemu podatkowego oraz 
formalności związanych z podejmowaniem dzia-
łalności gospodarczej po obu stronach granicy. 
— Mam nadzieję, że nową wiedzę zastosujecie 
w praktyce, zdobywając unijne rynki pracy — 
mówiła koordynator projektu Renata Mandrysz, 
która wspólnie z Joanną Liszką i Marią Uherek 
zaangażowała się w realizację współpracy ze 
średnią szkołą ekonomiczną z Bohumina. Projekt 
zainaugurowano w Rybniku, a z pierwszą wizytą 
do ZSE–U przyjechała grupa ponad 30 uczniów 
wraz z 6 opiekunami. Gości przywitała dyrektor 

szkoły Urszula Warczok oraz wiceprezydent 
miasta Joanna Kryszczyszn, która zachęcała 
młodych ludzi do wykorzystania szansy, jaką 
daje im możliwość poznania unijnych rynków 
pracy i procedur zakładania własnej firmy 
w obu krajach. O systemie podatkowym młodym 
ludziom opowiadały przedstawicielki rybnickiego 
Urzędu Skarbowego, a w rolę tłumacza ekono-
micznych zawiłości wcieliła się pracująca na co 
dzień w UM Jadwiga Kowalczyk, która świetnie 
poradziła sobie z tym językowym wyzwaniem, 
gdyż studiowała w Pradze.  

Ekologia na olimpiadzie…
— O przyrodę dbamy, zniszczyć jej nie damy! 

— skandowali uczestnicy I Dziecięcej Eko–Olim-

piady zorganizowanej dla najmłodszych rybni-
czan przez Przedszkole nr 14 z Chwałowic. 

Sukienka z worka na śmieci? Korale z zakrę-
tek od butelek, a peruka z rolek po papierze 
toaletowym?! Eko–rewia mody czyli prezentacja 
oryginalnych strojów ekologicznych była jedną 
z atrakcji konkursu, w którym wzięło udział aż 
150 dzieci z 6 rybnickich placówek. Dlatego 
rywalizacja musiała odbyć się w sali gimnastycz-
nej zaprzyjaźnionego z organizatorami IV LO. 
— Celem naszej olimpiady jest kształtowanie 
świadomości ekologicznej u dzieci, stąd jej hasło 
„Żyjemy w zgodzie z przyrodą” — mówi Beata 
Duda z P nr 14. Dzieci grały w „eko–kręgle”, 
segregowały śmieci, konstruowały budowle 
z odpadów i wykazały się wiedzą o przyrodzie 
i ochronie środowiska. A rywalizacja była tak 
wyrównana, że I miejsce ex aequo zdobyły aż trzy 
placówki – Przedszkole Nr 13 oraz Szkoła Podsta-
wowa Nr 13 z Chwałowic, a także Przedszkole 
Nr 37 z Rybnickiej Kuźni. Ekologicznej rywalizacji 
patronował prezydenta Rybnika, a w organizację 
zaangażowało się wielu sponsorów. 

Stowarzyszenie działa  
Przy Zespole Szkół Technicznych powstało 

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół 
Technikum Górniczego i ZST. 

Ma ono organizować spotkania, sympozja, 
narady, konferencje i seminaria, a także wycieczki 
i obozy naukowe, prowadzić działalność infor-
macyjną, wydawniczą i integrującą członków 
Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, 
rekreacyjną i towarzyską. Odbyło się już pierwsze 
spotkanie absolwentów w ramach „kwartalnika”, 
czyli cyklicznych spotkań zaplanowanych co 
kwartał. W jego trakcie były dyrektor placówki Jan 
Bujak przybliżył historię szkoły i przeżycia wojenne 
jej nauczycieli, a głos zabrał wychowanek i były 
nauczyciel Roman Pustołka. Z zaciekawieniem 
wysłuchano też prelekcji absolwenta TG Stefana 
Hładyka, który jest obecnie przewodniczącym 



            • Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy
Zjednoczenia Łemków w Polsce i wiceprzewod-
niczącym światowego Zjednoczenia Łemków. Jak 
podaje przedstawicielka zarządu Stowarzyszenia 
Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego 
i ZST Barbara Kuwaczka, jego członkowie planują 
udział w majówce, rajdzie rowerowym i kursie 
komputerowym dla seniorów.

Wiosna zawitała do...
... Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 

w Golejowie, gdzie w ramach Programu 
Comenius zorganizowano warsztaty pod ha-
słem: „Jedno Słońce – jedna wspólnota”. 

Nauczyciele golejowskiej placówki przygoto-
wali dla uczniów niekonwencjonalne i różno-
rodne zajęcia warsztatowe. Było więc pieczenie 
pizzy, sporządzanie sałatek według włoskich, 
hiszpańskich i greckich przepisów, redagowanie 
baśni, układanie piosenek, tworzenie oryginal-
nych obrazów z nasion, a także konstruowanie 
zegara słonecznego i nietypowego piecyka 
ogrzewanego energią słoneczną. W urządzonej 
przez uczącą plastyki Barbarę Hołę pracowni 
malarskiej, młodzi artyści zainspirowani repro-
dukcjami van Gogha, malowali obrazy przedsta-
wiające kwiatowe kompozycje. Podsumowaniem 
była prezentacja prac plastycznych, degustacja 
potraw i spotkanie z goszczącymi w tym dniu 
w szkole przedstawicielami rybnickiej delegatury 
Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Ich mała ojczyzna
W ramach obchodów Dni Województwa 

Śląskiego w Specjalnym Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym odbył się konkurs „Śląsk 
nasza mała ojczyzna”. 

Oprócz gospodarzy wzięli w nim udział ucznio-
wie rybnickiej 
Szkoły Podsta-
wowej nr 7 oraz 
Zespołu Szkół nr 
3 z Rudy Śląskiej. 
Dzieci z niepeł-
nosprawnością 
intelektualną 
rywalizowały 

w różnych konkurencjach, m.in. kulały śląskie 
kluski, rysowały węglem i godały. — Zależało 
nam na tym, aby dzieci bliżej poznały swoją 
małą ojczyznę, jej herb i charakterystyczne dla 
niej elementy dziedzictwa kulturowego. Treści 
te są trudne do przyswojenia dla naszych pod-
opiecznych i niewielu nauczycieli decyduje się 
na takie zajęcia — mówią organizatorki Mar-
tyna Płonowska–Troszka, Danuta Borysewicz 
i Zuzanna Zatoń.

Mistrzowie recytacji
Już po raz IX Młodzieżowy Dom Kultury 

gościł najlepszych recytatorów, a okazją był 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Młodzieży 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 

W młodszej grupie wiekowej do słownej 
rywalizacji przystąpiło 24 laureatów eliminacji 
powiatowych i miejskich reprezentujących 
miejscowości województwa śląskiego. A ich wy-
stępy oceniało jury w składzie Bożena Paczuska, 
Aleksandra Kotas i Tadeusz Kolorz. Tym razem 
w gronie laureatów zabrakło przedstawicieli na-

szego miasta, za to przyznano aż dwa pierwsze 
miejsca, a zdobyły je Ewa Bukała z Turzy Śląskiej 
i Kamila Smyk z Raciborza. 

Z kolei w gronie gimnazjalistów na uznanie 
jurorów – Izabeli Karwot, Wojciecha Bronow-
skiego i Mateusza Banaszkiewicza zasłużyła 
Dominika Handzlik z Bielska Białej, a wśród 
wyróżnionych znaleźli się uczniowie rybnickich 
placówek – Wojciech Kowalski (G nr 7) i Marta 
Witos z (G nr 5).

Ja Wisła, ja Wisła wzywam cię… 
Kiedy jedni z niecierpliwością czekali na 

wyniki testu, inni z równym niepokojem za-
stanawiali się czy uda się nawiązać łączność 
w eterze. W Zespole Szkół Mechaniczno–Elek-
trycznych podczas V finału konkursu wiedzy 
technicznej „Przygoda z techniką”, działal-
ność zainaugurował klub krótkofalowców 
(znak wywoławczy SP9ZAF).   

To jedyny taki konkurs w Polsce, a wyróżnia 
go specyfika – gimnazjaliści z całego regionu 
sprawdzają wiedzę techniczną w konkursie 
organizowanym przez szkołę średnią. Ale to nie 
przypadek. W czasie kiedy komisja ocenia test, 
jego uczestnicy zwiedzają szkołę i biorą udział 
w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. 
Może zechcą uczyć się w tej szkole? 

— W tej edycji konkursu wzięła udział rekor-
dowa liczba 13 gimnazjów m.in. z Wodzisławia, 
Radlina, Czerwionki–Leszczyn i Rybnika — mówi 
dyrektor ZSM–E Marek Holona. — Poziom był 
bardzo wyrównany, a o zwycięstwie zdecydowa-
ła dogrywka. Wygrał ją Paweł Kaspar z Radlina, 
przed rybniczanami Maciejem Drągiem i Konra-
dem Palengą. Gimnazjaliści musieli wykazać się 
wiedzą z zakresu mechaniki, elektrotechniki, in-
formatyki, elektroniki, historii odkryć naukowych 
i technicznych. A w kategorii zespołowej najlepiej 
poradziła sobie drużyna Gimnazjum nr 2 z Ryb-
nika w składzie Bartosz Kuchta, Jakub Kołodziej 
i Marcin Janeta (na zdj.). Konkurs odbył się pod 
patronatem prezydenta miasta, Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich oraz koncernu Vattenfall, 
z którym ZSM-E rozpoczęła współpracę. — Spo-
śród wielu szkół wybraliśmy właśnie tę placówkę 
i mamy nadzieję, że będzie to współpraca dłu-
gofalowa. Pierwsze praktyki ruszą już jesienią 
— mówił przedstawiciel Vattenfall Polska Adam 
Marcol. — W niedługim czasie, na obszarze 
Rybnika będziemy potrzebować co najmniej 15 
nowych pracowników. Mam nadzieję, że ktoś 
z was będzie pracował w naszej firmie… 

Konkurs „Przygoda z techniką” jest wyjątkowy 
jeszcze z jednego powodu – każda kolejna edycja 
wiąże się nie tylko z prezentacją oferty edukacyj-
nej, ale i z ważnym wydarzeniem z życia szkoły. 
To właśnie w trakcie konkursów otwarto „Labo-

ratorium robotów mobilnych”, szkolne radio in-
ternetowe, a rok temu – nowoczesną pracownię 
elektroniki użytkowej. Teraz przyszła pora na klub 
krótkofalowców: — Chcemy przedstawić mło-
dzieży kolejną alternatywę zajęć pozalekcyjnych 
— przekonywał dyrektor M. Holona podczas uro-
czystego otwarcia pomieszczeń klubu. — Tutaj 
nasi teleinformatycy, elektronicy i elektrycy mogą 
poszerzać wiedzę w dziedzinie radiokomunikacji. 
Klub powstał w efekcie współpracy z Polskim 
Klubem Krótkofalowców, a pierwsi na aparatu-
rze zakupionej przez szkołę pracowali Sławomir 
Kania i Paweł Kupilas. — Liczymy, że uda się nam 
zainteresować tym hobby wielu młodych ludzi 
— podsumowuje krótkofalowiec Grzegorz Rot-
ter, który z ramienia szkoły opiekuje się klubem.  
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Ekspresem przez szkoły 
Gimnazjum nr 7 gościło przedstawicieli 

szkół z Francji i Grecji w ramach programu 
Socrates Comenius pod nazwą „Poznać, aby 
chronić” • W Szkole Policealnej Wojewódz-
twa Śląskiego im. Dr F. Białego odbył się 
koncert wielkanocny w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Urszulańskich • ZST zorganizo-
wał Dni Otwarte • Ponad 500 wielkanocnych 
pejzaży nadesłali przedszkolacy i uczniowie 
szkół podstawowych na konkurs plastyczny 
Domu Kultury w Niewiadomiu • Szkoła Pod-
stawowa nr 18 zorganizowała VII Rybnicką 
Międzyszkolną Olimpiadę Mitologiczną oraz 
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej 
• „Awantura o zdrowie” to nazwa I Mię-
dzyszkolnego Turnieju, jaki odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 35 • W Szkole Podstawowej 
nr 19 miał miejsce międzyszkolny konkurs 
ekologiczny „EKO–Rybnik 2009” przeznaczony 
dla uczniów szkół podstawowych • Zespół 
Szkolno–Przedszkolny nr 3 zorganizował 
święto szkoły • W Zespole Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych odbył się wojewódzki finał 
zawodów sportowo–obronnych „Sprawni jak 
żołnierze” • „Najmłodsi w Europie” to hasło 
II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Krajach 
UE dla 10–latków, który odbył się w Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym Nr 2 • W trakcie 
przeglądu tańców i piosenek śląskich, dzieci 
z Przedszkola Nr 9 wystąpiły dla maluchów 
z Przedszkola Nr 7 oraz uczniów Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 • Uczniowie Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 zdobyli 
I miejsce w Wojewódzkiej Paraolimpiadzie Klas 
Integracyjnych.                                           (S)

Dzieci i personel 
,,Wesołej Dziesiąteczki”
serdecznie zapraszają 
absolwentów, rodziców, 
krewnych i sympatyków 
na festyn z okazji 

jubileuszu 50–lecia istnienia 
Przedszkola nr 10 w Rybniku 
30 maja 2009 r., od godz. 10.00 na terenie 
przedszkolnego ogrodu, przy ul. św. Józefa 9.
Festyn objął patronatem Prezydent Miasta Rybnika

teczki”
ą 
w, 
w 
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— Czy uczycie dzieci myślenia? — pytała nauczycieli Galina Dolya.  
— A w jaki sposób to robicie? Konferencja przygotowana przez Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” 
w Rybniku pomogła odpowiedzieć na to pytanie. 

„Klucz do uczenia się” to nowatorski program edukacyjny opracowany przez 
wybitnych pedagogów i psychologów rosyjskich i angielskich, na podstawie badań 
Lwa Wygotskiego – rosyjskiego pioniera psychologii społecznej. W trakcie kon-
ferencji, jaka odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, nauczyciele edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej dowiedzieli się dlaczego warto przełamywać dotych-
czasowy model edukacji i zamiast uczyć dziecko odtwarzania zapamiętywanych 
informacji, wykształcać w nich umiejętność samodzielnego myślenia i szybkiego 
zdobywania wiedzy. A wiedzą tą dzieliła się z ponad 180 uczestnikami, autorka 
programu zatwierdzonego przez MEN, specjalistka pedagogiki L. Wygotskiego, 
Rosjanka Galina Dolya, która udowodniła, że świat matematyki nie musi budzić 
obaw. Wszyscy uczestnicy mogli bez przeszkód dowiedzieć się jak poprzez zabawę 
rozwijać u dzieci umiejętność poznawania cech przedmiotów, myślenia sekwen-
cyjnego, wyciągania wniosków, segregowania i systematyzowania informacji oraz 
badania związków między przedmiotami: więcej, mniej, tyle samo. Więcej takich 
konferencji, a mniej będzie edukacyjnych problemów, bo o korzyściach mogą 

mówić nauczyciele, 
a w konsekwencji  
i dzieci. A maluchy 
czyli  „gąsienicz-
ki”, jak nazywa je 
G. Doyla, szybko 
p r z e o b r a ż ą  s i ę  
w wysoko fruwające 
„motyle”. 

(S)

— Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem – na etapie 
szkolnym wzięło w nim udział blisko 1000 uczniów — nie krył 
zadowolenia ks. Marek Bernacki. Konkurs był częścią 
obchodów Roku św. Pawła, 
ogłoszonego przez papieża 
Benedykta XVI, a jego 
bohaterem był oczywiście 
apostoł narodów. 

Uczniowie szkół podsta-
wowych mieli możliwość po-
twierdzenia swoich plastycz-
nych umiejętności w konkur-
sie pod hasłem „Idziemy po 
śladach św. Pawła Apostoła”,  
a w najlepszej piątce znaleźli 
się również przedstawiciele 
rybnickich placówek – Zuzan-
na Gomola i Adrian Pleśniar ze SP nr 15 oraz Patrycja Biadacz 
z ZSP nr 4. Plakaty inspirowane życiem św. Pawła przygotowali 
też uczniowie gimnazjów i szkół średnich, a jurorzy najwyżej 
ocenili prace Piotra Wierzbickiego (V LO), Damiana Paszka 
(ZST), Moniki Liszki (I LO), Martyny Cichoń (G 11), Iwony 
Kuśki (G1) i Macieja Procka (G 2). Jednak młodzi ludzie  
z całego regionu rywalizowali też w innych dziedzinach – 29 
uczniów przygotowało prezentacje multimedialne na temat 
św. Pawła, a zwyciężył Miłosz Kapuściński z G 1 przed Renatą 
Goszką (ZS 5) i Jakubem Froehlichem (G Sióstr Urszulanek). 
Kolejna kategoria mogła sprawić młodym ludziom trudność 
– należało bowiem napisać tekst i skomponować piosenkę. 
Spośród 6 utworów największym przebojem okazał się „Św. 
Paweł” autorstwa gimnazjalistów z Chwałowic – Androniki 
Sobik i Piotra Kiljańczyka. Nagrody podczas uroczystej gali 

Organizatorami tej jednej z największych studenc-
kich imprez kulturalnych w regionie były samorządy 
studenckie uczelni działających w ramach ZSW wraz 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego 
przy wsparciu Urzędu Miasta i sponsorów. Tegoroczne 
Juwenalia otworzył Akademicki Dzień Sportu, w trakcie 
którego studenci rywalizowali ze sobą w kilku dyscy-
plinach. Największą popularnością cieszyły się sporty 
zespołowe, choć nie zabrakło chętnych do spróbowania 
sił w wyciskaniu ciężarów czy badmintonie. 

Podczas trwającej cztery dni zabawy nie zabrakło też 
barwnego korowodu oraz spotkania z prezydentem Adamem 
Fudalim. Po zweryfikowaniu swych sportowych umiejętności, 
rybniccy żacy „wtargnęli” do Urzędu Miasta, by odebrać 
symboliczny klucz do bram Rybnika. Prezydent, zaatakowany 
przez podstępnego wirusa „cHrum 1 Łi1” musiał poddać się intensywnemu 
leczeniu, na czas którego oddał miasto we władanie rozbawionych studentów. 
— Tegoroczne, piąte Juwenalia są kolejnym dowodem współpracy trzech rybnic-
kich uczelni wyższych. Chcemy, by święto promowało kulturę akademicką oraz 
integrowało środowisko studenckie, młodzież oraz wszystkich mieszkańców regionu 
— mówi Dariusz Laska, koordynator imprezy. Rybniccy żacy bawili się na 

koncertach, imprezach 
plenerowych, a także 
w klubach i pubach.  
W aul i  Centrum 
Kształcenia Inżynierów 
spotkali się z uczest-
niczkami popularnego 
programu telewizyjne-
go „You can dance”, 

które poprowadziły warsztaty taneczne. Na zaproszenie studentów odpowie-
działy Aneta Gąsiewicz i Roksana Saniuk, które wzięły udział w drugiej edycji 
programu. Finałowy koncert odbył się na scenie kampusu, gdzie wystąpiły 
wschodzące gwiazdy zespołów amatorskich oraz znane szerszej publiczności 
grupy: „Indios Bravos” i „Enej”. Punktem kulminacyjnym finałowego wieczoru 
był koncert Kasi Kowalskiej.                                                                                   (D) 

Studenci przejęli władzę

Galina Doyla uczyła na-
uczycieli, jak uczyć… 

Zdj. s

Poznali apostoła         narodów

Klucz do nauki

Barwny korowód studentów w drodze po „przejęcie władzy”.            Zdjęcia: d

Nie pomogła interwencja 
pielęgniarek z rybnickie-
go Kampusu. Prezydent 
na kilka dni musiał od-
dać władzę...

Choć rybnickie Juwenalia nie mają jeszcze długiej tradycji, 
studenci trzech uczelni skupionych w Zespole Szkół Wyższych 
starają się, by z każdym rokiem, program imprezy poprzedzającej 
czerwcową sesję egzaminacyjną był bardziej interesujący.  
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W auli Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śląskiej wręczono wyróżnienia 
laureatom kolejnej edycji Interdyscyplinarnego 
Konkursu Indeksów. Ponad dwudziestu rybnickich 
studentów doceniono za najlepsze wyniki w nauce. 

Interdyscyplinarny Konkurs Indeksów to przedsię-
wzięcie zrealizowane dzięki współpracy rybnickich samo-
rządów studenckich Uniwersytetu Śląskiego, Akademii 
Ekonomicznej oraz Politechniki Śląskiej. Już po raz 
trzeci nagrodzono studentów poszczególnych kierunków 
trzech uczelni tworzących Zespół Szkół Wyższych, którzy  
w ubiegłym roku akademickim uzyskali najwyższe śred-
nie ocen. Każdy z laureatów może pochwalić się średnią 
powyżej 4.00. 

Uroczystą galę z udziałem władz uczelni, przedstawi-
cieli samorządu i świata biznesu oraz rodziców prymusów 
zorganizowano w auli CKI przy ul. Kościuszki. Konkurs 
ma integrować studencką brać i pokazywać potencjał 
rybnickiego kampusu jako ośrodka akademickiego. 
— Nagrodziliśmy studentów, którzy najpilniej przykładali 
się do nauki w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że najlepsi 
zostaną zauważeni nie tylko przez organizatorów IKE, ale 
również przez obecnych na uroczystości gości — mówi 
Mikołaj Buszman, jeden z organizatorów imprezy. — My 
mamy kim się pochwalić, ale wy podziękujcie waszym 
rodzicom za stworzenie warunków, dzięki którym może-

cie się uczyć i osiągać 
tak znakomite wyniki 
— zwrócił się do stu-
dentów prof. Czesław 
Martysz, prorektor ds. 
kształcenia UŚl. 

W tym roku, po raz 
pierwszy społeczność 
akademicka wyróżniła również instytucje i osoby, które 
przyczyniają się do rozwoju życia studenckiego w mie-
ście. Nagroda honorowa trafiła w ręce wiceprezydent 
Ewy Ryszki, zaś za przyjazną organizację rybniccy żacy 
uznali Fundację Ekoterm Silesia. Z kolei tytuł przyjaciela 
studentów otrzymali: duszpasterz akademicki ks. dr Rafał 
Śpiewak, dr Andrzej Górny z UŚl. oraz Stefan Makosz, 
zastępca dyrektora CKI Politechniki Śl. Studentem Kam-
pusu został Dariusz Laska, który od października ub.r. 
kontynuuje naukę na Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach, jednak wciąż zaangażowany jest w życie rybnickiego 
ośrodka. — Darek jest rzadkim przykładem łagodnego, ale 
skutecznego w działaniach lidera — chwalił nagrodzonego 
dr Zbigniew Kadłubek, pełnomocnik rektora UŚl. ds. 
ośrodka dydaktycznego w Rybniku.  Oprawę uroczystości 
stanowił recital Marysi Górniok. 

(D) 

Studenci wyróżnieni w III Interdy-
scyplinarnym Konkursie Indeksów: 

Akademia Ekonomiczna: 
Magdalena Czyż, Marcin Bednarz, 

Justyna Knura, Tomasz Gruszczyński,  
Marzena Szulc, Ewa Karwot, Monika 
Szewczyk

Uniwersytet Śląski: 
Alicja Achtelik, Izabela Badura, 

Wojciech Kiljańczyk, Jarosław Wi-
chura, Rafał Oleś, Marzena Mazij, 
Michalina Sołtys, Ewa Piechaczek

Politechnika Śląska: 
Daria Waniek, Marta Szydłowska, 

Alina Styrnol, Marek Marcinowski,  
Bartosz Franosz, Eliza Pawluś

Najlepsi wyróżnieni

Rybnicki Urząd Miasta był miejscem  
I Forum Szkół Społecznych Województwa 
Śląskiego, którego organizatorem było 
rybnickie Stowarzyszenie Oświatowe 
„Rodzice – Dzieciom”.

 W województwie śląskim ponad 20 stowarzyszeń 
prowadzi kilkadziesiąt różnego typu placówek 
szkolnych, będących ważnymi punktami na edu-
kacyjnej mapie Polski. Widząc potrzebę integracji 
tego środowiska, Stowarzyszenie „Rodzice –  Dzie-
ciom”, które w naszym mieście prowadzi Społeczną 
Szkołę Podstawową oraz Społeczne Gimnazjum, 
postanowiło zorganizować debatę pt. „Szkoły 
społeczne wczoraj, dziś i jutro”. Celem spotkania, 
które honorowym patronatem objęli śląski kurator 
oświaty Stanisław Faber oraz prezydent Rybnika 
Adam Fudali, było m.in. zapoznanie uczestników 
z planami rządowymi dotyczącymi szkolnictwa 
społecznego. Udział w forum wzięli przedstawiciele 
organów prowadzących społeczne szkoły z naszego 
województwa, a także goście specjalni, a wśród nich 
poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, 
sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Edukacji 
Narodowej  Krystyna 
Szumilas oraz parla-
mentarzyści z naszego 

regionu. Eurodeputowany J. Olbrycht przybliżył 
strukturę szkolnictwa w krajach Unii, podkreślając, 
że jest ona niejednorodna i nie może być dla nas 
wzorcem – ten musimy wypracować sobie sami. 
Przedstawiciele szkół społecznych nie kryli rozcza-

rowania brakiem współpracy z samorządami. Na do-
bre relacje i jasny podział ról między tymi podmiota-
mi liczy rząd, co wyraziła wiceminister K. Szumilas. 
Z dyskusji wynikało, że zróżnicowanie podmiotów 
prowadzących placówki oświatowe wzbogaca ofertę 
edukacyjną i jest procesem pożądanym. — Szkoły 
społeczne i publiczne powinny być partnerami,  
a nie konkurencją, możemy nawzajem korzystać ze 
swoich doświadczeń — uważa dyrektor obu szkół 
społecznych prowadzonych przez Stowarzyszenie 
„Rodzice–Dzieciom” Katarzyna Jarska.

Efektem dyskusji będzie wydanie biuletynu 
informacyjnego „Szkolnictwo społeczne w woje-
wództwie śląskim”, a wnioski staną się podstawa 
tzw. „Deklaracji Rybnickiej”, w której szkoły spo-
łeczne deklarują współpracę i wspólne rozwiązywa-
nie problemów.                                                   (r)

Laureaci tegorocznej edycji 
konkursu z dumą prezen-
towali się w auli Centrum 
Kształcenia Inżynierów.                 

Zdj.: d

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Doceniono też umiejęt-
ności poetyckie, a autorkami najlep-
szych wierszy inspirowanych osobą 
i nauczaniem św. Pawła okazały się 
Natalia Brzozowska (G2), Dominika 
Chrzanowska (G Społeczne) i Beata 
Stańko (G1). Jednak największym za-
skoczeniem okazała się kategoria – gry 
planszowe. Jak mówił ks. M. Bernacki, 
nie spodziewano się, że napłynie ich 
aż 12, a bezkonkurencyjny okazał się 
Jakub Gojny (G Sióstr Urszulanek) 
– (na zdj.), który swoją grę oparł na 
podróżach misyjnych św. Pawła, a do 
jej skonstruowania użył elektroniki. 
Jakub był chyba najszczęśliwszym 
uczestnikiem „Gali Pawłowej”, gdyż 
to właśnie do niego uśmiechnęło się 
szczęście podczas losowania nagrody 
głównej – telefonu komórkowego.  
W czasie gali poznaliśmy również lau-
reatów ostatniej kategorii konkursu 
pod hasłem „inne” – Agatę Mazur  
z G2 i Annę Nodzyńska z Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek. — Dzięki tak duże-
mu zainteresowaniu ze strony młodych 
ludzi, z pewnością treści związane  
z życiem św. Pawła pozostaną w nas na 
dłużej… — podsumował ks. Marek 
Bernacki.

(S)

Wczoraj, dziś i jutro szkolnictwa społecznego

Poznali apostoła         narodów

Gośćmi Forum byli wice-
minister Krystyna Szumilas  
(w środku) i europoseł Jan 
Olbrycht (z lewej). 
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Organizowany już po raz XIX, podsumowuje 
dorobek szkół i placówek oświatowo – wycho-
wawczych w zakresie wychowania artystyczne-
go, a swoje talenty muzyczne, taneczne i aktor-

skie, co roku ujawniają 
kolejne rzesze młodych 
ludzi. Najlepszych okla-
skiwano w Rybnickim 
Centrum Kultury, gdzie 
odbył się koncert laure-
atów połączony z wrę-
czeniem nagród i dyplo-
mów wszystkim uczest-
nikom festiwalu. Młodzi 
ludzie potwierdzili swoje 

rozliczne zdolności, począwszy od tańców  
w śląsko – afrykańskich klimatach po piosenki 
z repertuaru Osieckiej „Wariatka tańczy”. I to 
właśnie popisy wokalne cieszyły się najwięk-

szym zainteresowa-
niem, a jury, któremu 
przewodniczył Jerzy 
Michalski, wysłucha-
ło aż 66 zespołów  
i solistów. W gronie 16 
nagrodzonych najwyż-
szymi wyróżnieniami 
„specjalnymi” byli 
też przedstawiciele 
rybnickich placówek 
– Rafał Kozik (op. 
Agnieszka Dziwoki) 
i zespół instrumen-
talno–wokalny „Za... 
kątkiem” (op. Andrzej 
Betka) – reprezen-
tanci Młodzieżowego 

Domu Kultury, Magdalena Piechoczek z Ze-
społu Szkół nr 3 oraz zespół wokalny „Cantate” 
z Domu Kultury Boguszowice (z którymi pra-
cuje Mirela Szutka), Jagoda Klimek z Zespołu 
Szkół nr 2 (op. Alina Klimek), Marta Augustyn 
z Zespołu Szkół nr 4 (op. Jolanta Holisz) oraz 
zespoły reprezentujące Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej „Przygoda” – „Bez Nazwy” (op. Joanna 
Rzymanek) i „Remedium” (op. Agnieszka Ja-
nas), a także zespół instrumentalny „Fermata” 
z SP nr 3 (op. Hanna Krupka.). 

Sporo pracy mieli też jurorzy oceniający 
42 festiwalowe tańce, a niemal wszystkie 
wyróżnienia „specjalne” zgarnęli rybniczanie 
– zespoły „Black Sabat” i „Reflex” (op. Mo-
nika Floryszak) oraz „Efekt” (op. Marzena 
Butyłkin i Maja Wolfard) z Młodzieżowego 
Domu Kultury oraz reprezentanci Rybnickiego 
Centrum Kultury – zespoły „Vivero” i „Szał” 
(op. Karolina Kotyrba i Izabela Barska–Kacz-
marczyk). — Niestety, niewielkim zainteresowa-
niem cieszył się przegląd teatralny. Jurorzy ocenili 
tylko 7 spektakli. Zachęcam zatem młodzież i ich 
opiekunów, by sięgali po tę formę sztuki — pod-
sumowała dyrektor MDK Barbara Zielińska. 
Komisja oceniająca, której przewodniczyła 
Jadwiga Demczuk–Bronowska, postanowiła 
przyznać tylko jedno wyróżnienie specjalne, 
które trafiło do „Supełka” z Domu Kultury  
w Boguszowicach (op. Izabela Karwot). 

Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej po raz 
kolejny potwierdził hasło „młodzi zdolni”… 

(S)

Festiwal Nauki to wydarzenie promujące naukę 
oraz kulturę studencką w naszym regionie. W od-
różnieniu od innych tego typu przedsięwzięć, festi-
wal zorganizowany został przez samych studentów 
UŚl., którzy w nietypowy sposób chcą promować 
naukę, edukację, kulturę oraz samą uczelnię. 
Impreza, skierowana zarówno do środowiska aka-
demickiego – studentów i wykładowców – jak i do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i zaintereso-
wanych mieszkańców, połączona 
została z dniami otwartymi na 
uniwersytecie. — Jeśli spojrzymy 
na mapę i wskażemy miasta,  
w których działa UŚl. to zoba-
czymy, że swoim zasięgiem obej-
muje prawie całe województwo, 

dlatego myślą przewodnią tegorocznego festiwalu 
była współpraca miast, a także rozwój regionalny  
w kontekście funduszy europejskich i samej 
wspólnoty — mówi Dariusz Laska, koordynator 
imprezy, w trakcie której studenci promowali 
uczelnię i zachęcali młodszych kolegów do kon-
tynuowania nauki na UŚl. — Zależało nam, by 
kandydaci oprócz zwykłej ulotki, otrzymali komplet 
dodatkowych informacji, by zobaczyli, nie tylko za 
pośrednictwem strony internetowej, jak wygląda 
uniwersytet  — dodaje D. Laska. 

Uczestnicy rybnickiej części festiwalu mo-
gli wziąć udział w różnorodnych wykładach, 
konferencjach i warsztatach, w trakcie któ-
rych dyskutowano o wyzwaniach stojących 
przed młodymi ludźmi na początku XXI, roli 

kultury czy karykaturalnym obrazie Polaków 
w polskich kabaretach. Z kolei nad tym skąd 
wziął się rock and roll zastanawiał się prof. 
Tadeusz Sławek, zaś kulminacją imprezy był 
panel dyskusyjny podejmujący temat śląskości  
z udziałem Kamila Durczoka, Jerzego Gorzeli-
ka – prezesa Ruchu Autonomii Śląska, Marka 
Szołtyska – historyka i autora wielu książek  
o Śląsku, Józefa Buszmana – prezesa Związku 
Górnośląskiego, Andrzeja Stefańskiego z „Ga-
zety Wyborczej oraz socjologa Piotra Wróblew-
skiego. Interesująca dyskusja dotykała różnych 
wymiarów śląskości i  sposobów promowania 
i budowania wizerunku Śląska. Honorowy 
patronat nad imprezą objął m.in. prezydent 
Rybnika Adam Fudali.                               (D)

Mają talent!
Jeżeli w organizację jednej imprezy angażują się 

aż 4 instytucje – Kuratorium Oświaty w Katowicach, 
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Czerwionce i tamtejsze Powiatowe Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej, znaczy to, że mamy do czynienia ze 
sporym artystycznym przedsięwzięciem. I takim właśnie 
jest Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. 

Pod koniec  kwie tn ia  s tudenc i 
Uniwersytetu Śląskiego zaprosili 
mieszkańców regionu na Studencki 
Festiwal Nauki. Piąta edycja imprezy 
o d b y ł a  s i ę  w  p i ę c i u  o ś r o d k a c h 
akademickich uniwersytetu. W tym 
roku festiwal po raz pierwszy zawitał 
do Rybnika, gdzie gościem specjalnym 
f inałowego spotkania był  znany 
dziennikarz telewizyjny Kamil Durczok.

Festiwal na piątkę

Debata o różnych wymiarach  śląskości 
zakończyła studencki festiwal nauki. 

Zdj.: d
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Co mówią gwiazdy

— Jak z perspektywy osoby spędzającej sporo 
czasu w Warszawie, postrzegany jest Śląsk? 

— Obraz Śląska w oczach mieszkańców 
innych regionów nie jest jednorodny, choć 
ciągle zmienia się na korzyść. Przypominam 
sobie zdarzenie z 1997 r., kiedy to przyjechałem 
do ówczesnego szefa publicystyki programu 
pierwszego TVP. Rozmawialiśmy na temat wie-
czoru wyborczego, a on mówi – wiesz, wróciłem 
właśnie z Katowic, wy tam macie całkiem fajne, 
normalne dziewczyny. Ta anegdota dobrze 
obrazuje to, jak przed laty patrzyło się na Śląsk 
z różnych miejsc w Polsce. W świadomości wie-
lu to była, i pewnie jeszcze trochę jest, czarna 
dziura. Ale ten obraz się zmienia. Dzisiaj, jeśli 
ktoś w mojej redakcji chce nagrać rozmowę 
z przedstawicielem dobrze funkcjonującej 
placówki służby zdrowia w Polsce, ośrodka 
medycznego na europejskim poziomie, to 
jedzie do co najmniej jednej z trzech klinik 
na Śląsku. Śląskie szpitale stały się symbolem 
dobrej medycyny w kraju. Niestety, na drugim 
biegunie jest serial „Święta wojna”, który 
narobił nam wiele złego, pokazując stereotyp 
ograniczonego intelektualnie Ślązaka, którego 
jedynym marzeniem jest spotkanie „blondyny” 
i wyjście z kolegami na piwo. To jest straszne 
i szczerze mówiąc, nie wiem, w imię jakiej misji 
telewizja publiczna produkuje ten serial przez 
tak wiele lat. 

— Tak więc Ślązak to brzmi dum-
nie?

— Musimy sobie uświadomić, że 
mamy z czego być dumni. Póki nie 
będziemy przekonani, że pochodzimy 
z jednego z pięciu najlepszych regio-
nów na świecie – o ile nie najlepszego 
– dopóty nie ma co opowiadać o tym, 
co chcemy pokazać innym, również za 
granicą. To my musimy wiedzieć, że 
jest nam dobrze z naszą tożsamością, 
że mamy najlepsze cechy kultury 
germańskiej, czeskiej i polskiej. Taka 
mieszanka dobrych genów Habsbur-
gów i Piastów, jaką mają Ślązacy, 
musi skutkować fenomenalnym 
poczuciem, jakie powinniśmy mieć 
w sobie mieszkając w tym miej-
scu. Z takim dziedzictwem śmiało 
w Europę!... Na poczucie wartości 
i na to, co osiągamy w życiu składa się 
przede wszystkim historia, dziedzic-
two, tożsamość i ambicja. To buduje 
silne regiony. Jeśli będziemy mieli 
ambicje zrobić ze Śląska wiodący, 

najbogatszy region w Europie, posiadający 
kilka rozpoznawalnych marek, to z pewnością 
to zrobimy. Bo jesteśmy mądrzy i pracowici, 
a ci którzy tacy nie są, niech nam w robocie 
nie przeszkadzają. Ale mam też świadomość, 
że mój idealny obraz Śląska bierze się również 
z tęsknoty. Cztery, pięć dni w tygodniu spę-
dzam w Warszawie, po czym kiedy wjeżdżam 
do Sosnowca, mówię, że jestem u siebie. Jeśli 
ktoś wie, jaka jest różnica między Śląskiem 
a Zagłębiem, to rozumie jakie to może być 
faux pas... W Warszawie jestem gastarbeiterem 
– pracownikiem najemnym wykonującym pracę 
poza miejscem zamieszkania. Tam, wracając ze 
studia jadę do mieszkania, na Śląsku jadę do 
domu. Bo dom ma się jeden... 

— Czy Warszawa da się lubić?
— W przeciwieństwie do tego co mówiłem 

kilkanaście lat temu, dzisiaj, po piętnastu la-
tach pracy w stolicy, mogę śmiało powiedzieć, 
że Warszawa jest bardzo fajnym miastem. 
Oczywiście jest miastem o swojej specyfice, 
tak jak swoją specyfikę ma Śląsk. Jest miastem 
trudnym, w którym wszyscy gdzieś się śpieszą. 
Tam stawka, o którą się walczy jest bardzo 
wysoka, dlatego metody stosowane w tej walce 
są znacznie ostrzejsze, niż gdziekolwiek indziej. 
Ale tak jest w każdej stolicy. Tam znacznie czę-
ściej można się naciąć na niezłe świństwo, które 
zrobi ktoś, kogo uważaliśmy za przyjaciela...

W Warszawie są ludzie, którzy kochają Śląsk, 
ale też tacy, którzy uważają, że jest to najbar-
dziej beznadziejne miejsce na ziemi. Jeśli uzna-
my, że stolica jest miejscem, w którym sukces 
jest bardziej widoczny, to Ślązacy nie mają tam 
gorszego punktu startu niż Kaszubi, ludzie 
z Wielkopolski czy z Warmii i Mazur. 

— Praca w Warszawie przyniosła Panu 
sukces i pozycję zawodową, o jakiej wielu może 
tylko marzyć...

— W Warszawie osiągnąłem to, co w poło-
wie stanowi o moim wewnętrznym poczuciu 
sukcesu. Tam zrobiłem programy, o których 
wiedziałem, że ogląda je kilkanaście milionów 
ludzi. Tam prowadziłem wieczory wyborcze, 
tam osiągnąłem sukces zawodowy. Warszawa 
mnóstwo mi dała, dlatego wiem, jak niespra-
wiedliwe były te pierwsze oceny, gdy mówiłem, 
że jak tylko mi się uda i zarobię pierwszy milion, 
to wyjadę z tego okropnego miasta. Bzdura! 
To jest miejsce, w którym są ludzie i mądrzy, 
i głupi, uczciwi i złodzieje, kulturalni i chamy. 
Jak wszędzie na świecie. Warszawa bardzo się 
zmienia, tam bliskość centralnych, budżeto-
wych pieniędzy sprawia, że o wiele łatwiej jest 
realizować pewne inwestycje. To miasto dzisiaj 
potrafi urzekać i czasem jest tak „sexy”, jak to 
pokazują np. w serialu „Magda M”. 

— Dawno nie był Pan w Rybniku. Jakie ma 
Pan skojarzenia z naszym miastem?

— Jakkolwiek podejrzanie to zabrzmi, mam 
wyłącznie pozytywne skojarzenia z Rybnikiem. 
Nie byłem tu ładnych parę lat. Mimo to, kiedy 
tu przyjechałem, natychmiast poczułem, że je-
stem u siebie. To są moje rejony. Te skojarzenia 
nie mogą być inne, bo dziesięć kilometrów stąd 
przeżyłem mnóstwo fantastycznych miesięcy 
podczas wakacji u dziadków w Radlinie. Po 
drugie muszę pochwalić Urząd Miasta za dobrą 
komunikację z mediami. Regularnie dostaję 
miejski newsletter, co w zasadzie jako dzien-
nikarza ogólnopolskiego mogłoby mnie nie 
interesować. Jednak kiedy otrzymuję kolejny 
mail z ciekawymi informacjami, to zaczynam 
tam zaglądać. Pamiętam np. informację 
o e–bilecie. Poza tym, gdy wjedzie się do cen-
trum Rybnika i zobaczy jak wszystko jest tu 
pomyślane, zagospodarowane i zadbane, to 
naprawdę... czapki z głów. Na pewno włodarze 
Katowic mogliby uczyć się od władz Rybnika 
gospodarskiego spojrzenia i porządku, a przede 
wszystkim świadomości tego, czym jest Rynek 
i centralne miejsca w mieście.

Jestem gastarbeiterem...

Z Kamilem Durczokiem spotkaliśmy się przy 
okazji jego wizyty w rybnickim Kampusie. Ten 
popularny dziennikarz telewizyjny, publicysta, 
redaktor naczelny i prowadzący w stacji TVN 
główne wydanie „Faktów”, opowiedział nam 
o miłości do Śląska, pracy w Warszawie, roli 
mediów i poczuciu sukcesu.
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— Tutaj mamy głowę słynnego tyranozaura 
jeszcze większego drapieżnika niż allozaur — wy-
jaśnia znawca tematu, rybniczanin Andrzej Kieś, 
który w „Dino Parku” pełni rolę przewodnika. 
— I zbliżamy się największego okazu, wielkiego 
zauropoda diplodoka. Jak widać, mimo swojej 
ogromnej masy, przez kilka sekund potrafi on 
utrzymać się na dwóch tylnych nogach, by się-
gnąć po liście z drzew. Ma 25 metrów długości  
i w swoim środowisku praktycznie nie miał wro-
gów. Był za duży nawet dla tyranozaura, który 
polując na diplodoka, musiał raczej zadowolić 
się jego małymi. Skąd A. Kieś wie tyle o prehi-
storycznych gadach? Mówi, że już jako młody 
chłopak interesował się tą tematyką, a spory 
wpływ na rozwój jego pasji miał film Stevena 
Spielberga „Park Jurajski”: — Kiedy więc w ręce 
wpadła mi ulotka o tym, że w Stodołach powstaje 
„Dino Park”, zadzwoniłem do właściciela z pyta-
niem czy nie potrzebuje przewodnika. Potrzebo-
wał… Bogdan Kulczycki, bo o nim mowa, wpadł 
na pomysł powstania niecodziennego parku, 
by przyciągnąć na teren Ośrodka Rekreacji  
i Wypoczynku „Pod Żaglami” jak najwięcej 
osób. — Potrzebny był dobry pomysł, a taka atrak-

cja z pewnością zaciekawi zarówno starszych, 
jak i młodszych — mówi właściciel, który wie, 
co zrobić, by park szybko się nie znudził i wciąż 
stanowił atrakcyjne miejsce spacerów. Pierwszy 
krok już uczyniono – rybnicki park jest pierw-
szym w Polsce, w którym gady ożyły – wydają 
groźne dźwięki i poruszają się – widać nawet 
jak Triceratops oddycha! W ruch wprowadza 
dinozaury specjalny mechanizm uruchomiany 
również… pilotem. Robią naprawdę spore 
wrażenie, nie dziwi zatem fakt, że niektóre 
dzieci boją się ryczących, ruchomych gadów. 
Sympatię może budzić niewielki owiraptor, ale 
to tylko pozory. Piszczy z radości, bo właśnie 
ukradł jajo z gniazda. — Owiraptor był najbar-
dziej spokrewniony z ptakami, a jego ciało praw-
dopodobnie było pokryte piórami — tłumaczy  
A. Kieś. — Sama nazwa gada oznacza złodzieja 
jaj. Ruszające się okazy przyjechały do Rybnika 
z dalekich Chin i są nowością na dinozaurowym 
rynku, a B. Kulczycki już zapowiada, że w parku 
zadomowią się kolejne, w tym potężny „żywy” 
tyranozaur. — Tego typu parki będą powstawały 
jak grzyby po deszczu – najpierw w Polsce były 
tylko 4, teraz jest ich już 8, a ma być 10. Jednak 

ruchome dinozaury jako pierwsze pojawiły się 
w Rybniku — ocenia B. Kulczycki, który ma 
już plany co do przyszłości parku. — Za dwa 
lata chcę go przenieść w inne, większe miejsce. 
Planuję jego rozbudowę, tak by można tam 
było ustawić 100, a nawet 200 dinozaurów,  
a co najważniejsze organizować ciekawe imprezy 
— mówi Kulczycki. — Miałby to być duży kom-
pleks z wieloma atrakcjami, tak by goście chcieli 
w nim zostać znacznie dłużej. Lokalizacja nie 
jest jeszcze przesądzona, podobnie jak decy-
zja o tym, by właśnie w Rybniku produkować 
dinozaury, które miałyby trafiać głównie do 
„Dino Parku”, by wciąż go uatrakcyjniać. Póki 
co, w parku, który powstawał ponad 2 miesiące, 
można miło spędzić czas, a zaglądają do niego 
również grupy zorganizowane ze szkół i przed-
szkoli z całego regionu. Park przeżywa najazd 
fanów prehistorii szczególnie w weekendy przy 
pięknej pogodzie, a na małych archeologów 
czeka też inna atrakcja – mogą odkopać 8 me-
trowy szkielet gada, zatopionego w pokaźnej 
piaskownicy. Bo dinozaury są wiecznie żywe. 
Prawie jak Elvis… 

(S)

— Czy funkcja, którą Pan w tej chwili pełni 
– szefa „Faktów” w TVN i prowadzącego jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych serwisów infor-
macyjnych jest dla dziennikarza telewizyjnego, 
publicysty szczytem zawodowych marzeń? 

 — W życiu powinno się samemu sobie 
stawiać cele. One nie zawsze są tożsame ze 
stanowiskami. Nie postrzegam swojej działal-
ności przez pryzmat tego, że jestem dyrektorem 
czy redaktorem naczelnym „Faktów”. Miarą 
mojego sukcesu jest możliwość realizowania 
własnych marzeń zawodowych. A takim ma-
rzeniem jest robienie w telewizji najbardziej 
oglądanego, najlepszego i najbardziej profesjo-
nalnego i opiniotwórczego, a przede wszystkim 
ciekawego dla ludzi programu informacyjnego. 
Jeśli ktoś zaoferował mi jakiś tytuł czy sta-
nowisko, to rozumiem, że głównie po to, by 
wyposażyć mnie w narzędzia, które pozwolą mi 
na realizację mojej wizji. Niesamowitą frajdę 

sprawia mi to, że od prawie dwudziestu lat, 
codziennie rano wstaję i idę do roboty, którą 
kocham. 

— Czy praca w prywatnej stacji telewizyjnej 
różni się od pracy w telewizji publicznej?

— Zasadniczo. Głównie przez to, że jest 
czysto dziennikarska. Tu nie muszę walczyć  
o to, jaki materiał wyemitować. Jeśli w gronie 
reporterów i wydawców uznamy, że coś jest 
tematem do zrealizowania, to zastanawiamy 
się, jak to ciekawie pokazać, a nie czy pokazy-
wać. Telewizja publiczna, którą zresztą bardzo 
ciepło wspominam i w której spotkałem mnó-
stwo ciekawych i zaangażowanych ludzi, była 
jednak miejscem, w którym cień polityki kładł 
się na naszą działalność. Mocniej lub słabiej, 
ale zawsze. Odsunięcie od siebie tego typu 
problemów przyjąłem z dużą ulgą. 

— Jak wygląda dzień w którym wraz z zespo-
łem przygotowuje Pan „Fakty”?

— Zaczynam około ósmej rano pierwszą 
kawą, przeglądem prasy, internetu i pierwszą 
próbą wyboru tego, nad czym będą pracowali 
reporterzy. Potem spotykamy się na kolegiach 
– najpierw w małym gronie, następnie przy-
mierzamy się do wstępnego kształtu serwisu 
i wreszcie spotykam się z zespołem „Faktów”, 
by zaplanować pracę. Potem jest czas na obo-
wiązki, które wynikają z administracyjnej części 
mojej pracy, czyli z określenia, którego nie 
lubię – „dyrektor”. Jednocześnie jest to czas 
intensywnej komunikacji między reporterami, 
wydawcą a mną, czyli prowadzącym program. 
Po chwili wytchnienia „na obiad” czytamy 
materiały, dyskutujemy z dziennikarzami. Po 
godzinie 14.00 czas nabiera nieprawdopodob-
nego przyśpieszenia i tak przychodzi 19.26 
– koniec „Faktów”. 

— Jak ocenia Pan poziom dziennikarstwa 
w naszym kraju? 

— Media niczym nie różnią się od innych 

Dinozaury 
na pilota

Tuż za bramą wita nas groźny tyranozaur,  
a właściwie jego rozdziawiona paszcza. Zwykle 
ustawia się do niej kolejka chętnych. Przecież 
takie zdjęcia będą hitem nie tylko na „Naszej 
klasie”. Ale w „Dino Parku” w Stodołach czekają 
też inni drapieżnicy i kolejne okazje do zrobienia 
mrożących krew w żyłach fotografii, ale przede 
wszystkim do miłego spędzenia czasu. w
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… Z pewnością! Przychodzimy do niej już nie tylko,  
by wypożyczyć interesujące książki, ale też, aby ciekawie 
spędzić wolny czas. Stąd hasło, jakie przyświecało tej edycji 
„Tygodnia bibliotek”. 

Takie rzeczy to tylko… w fili nr 6. To właśnie tam otwarto „Galerię 
Smolna” i pokazano prace Macieja Kozakiewicza, a Paweł Spleśniały 
dzielił się wiedzą na temat współczesnej japońskiej sztuki płatnerskiej. 
Z kolei Sylwia Mazur poprowadziła warsztaty lalkarskie i happening 
„śmiecio–sztuka”. Ale, jak mówiła szefowa filii Marzena Oleksy, nie 
były to jedyne atrakcje, a sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
związane ze starodawną techniką wytwarzania papieru. — Wymyślili 
go Chińczycy — mówił zaciekawionym dzieciom, przyodziany w strój 
mnicha Jan Sznura, wyjaśniając, że przed wiekami właśnie zakonnicy 
posiedli wiedzę na temat wytwarzania papieru. Wiedzą tą podzielił się 

więc z uczniami SP nr 34, którzy nie tylko sami czerpali pa-
pier, ale też barwili go, a na każdej własnoręcznie zapisanej 
gęsim piórem kartce, inny z „zakonników” reprezentują-
cych czerpalnię papieru Flawiusza Pietrzyka, przystawiał 
pieczęcie lakowe. 

A była to tylko mała część z całej gamy różnorodnych imprez, jakie 
w ramach „Tygodnia…” przygotowały dla swoich czytelników PiMBP 
oraz jej filie. Zorganizowano zajęcia surfowania po internecie, wystawy 
prac m.in. uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej czy codziennych 
przedmiotów naszych dziadków, kiermasze książek, pokazy układania 
kwiatów, przedstawienia teatralne, dyskusje na temat gwary śląskiej 
i góralskiej, spotkania z ciekawymi ludźmi, festiwal piosenki „Sowa” 
oraz plener wysokich lotów. I to dosłownie, bo w Focus Mall Rybnik, 
gdzie zebrali się artyści, by uchwycić miasto widziane z dachu hiper-
marketu. 

Takie rzeczy to nie tylko w czasie „Tygodnia bibliotek”! Warto się  
o tym przekonać i częściej zaglądać do biblioteki. 

(S)  

Dzieci nie tylko czerpały papier, ale też pisały gęsim piórem.
Zdj.: s 

C
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Biblioteka to plus...

zawodów, poza tym, że znacznie więcej osób 
śledzi ich działalność. Wśród nas, podobnie 
jak w innych grupach zawodowych, jest mnó-
stwo fantastycznych, oddanych temu zawo-
dowi ludzi. Ludzi głębokiej idei, uczciwości, 
bezstronności i odwagi. Ale jest też grupa,  
w której są lenie i osoby niezdolne, które idą 
po najmniejszej linii oporu, oportuniści i ama-
torzy. Kłopot polega jednak na tym, że słaby 
ślusarz może zrobić krzywdę głównie sobie, 
natomiast słaby dziennikarz, lekarz, czy sędzia 
robi również krzywdę innym. Gdybyśmy my, 
dziennikarze, budzili się co dzień z przekona-
niem, że mamy gigantyczną władzę w rękach  
i że powinniśmy jej używać niezwykle roztrop-
nie i ostrożnie, byłoby dużo lepiej. My czasem 
albo się tą władzą zachwycamy, albo używamy 
jej do zniszczenia drugiego człowieka – i to jest 
w tym zawodzie paskudne. Chyba najgorsze 
jest samoupajanie się tym, że możemy komuś 
bezkarnie dokopać, choć minimalna praca in-
telektualna wykonana przed podjęciem takiego 

kroku, wskazywałaby, że robimy to nieuczciwie 
i niesłusznie. Byłoby dobrze, gdybyśmy zdawali 
sobie z tego sprawę .

— Jest Pan autorem dwóch książek. Czy 
przymierza się Pan do napisania kolejnej?

— Bardzo bym chciał, bo pisanie książek to 
praca, która uczy zdyscyplinowania, rzetelności 
i odpowiedzialności za słowo. Tylko że ja mam 
w tej chwili co najmniej dwa razy za krótki 
dzień. Po prostu nie mam czasu... Przyznam 
nieskromnie, że trochę znam się na polityce. 
W przeciwieństwie do 99% moich widzów, 
mam ten przywilej, że zaglądam za kulisy  
i wiem, jak wyglądają techniki podejmowania 
decyzji. Dzięki temu łatwiej jest mi pewne pro-
cesy i zachowania zrozumieć. To jest unikalna 
wiedza, którą warto byłoby przełożyć na język 
pisany. Nie po to, by zdradzać tajniki kuchni, 
bo do żadnej kuchni na świecie się nie zagląda 
– także do telewizyjnej, do tych czterech minut 
przed programem, i do tego, jaką polszczyzną 

posługuje się wtedy Durczok... Dlatego nie 
zamierzam zaglądać do kuchni politycznej. Ale, 
jeśli miałbym pisać o procesach politycznych 
związanych z najważniejszymi wydarzeniami 
w kraju, to ta wiedza jest unikalna, bo pozwala 
pokazać pewne sytuacje w zupełnie innym świe-
tle. Mam poczucie, że powinienem się nią po-
dzielić z moimi widzami, którzy w zasadniczej 
części są wyborcami. Wszystko po to, by mogli 
bardziej świadomie uczestniczyć w czymś, co 
jest najważniejszym momentem, absolutnym 
misterium demokracji czyli chwili głosowania. 
By mieli możliwie pełną, głęboką, rzetelną  
i uczciwą wiedzę na temat tego, co się dzieje 
w polityce. Tylko wtedy będą mogli wybierać 
mądrych i sensownych ludzi, a nie cwaniaków, 
hochsztaplerów i obiboków, których dzisiaj  
w polityce mamy, niestety, w nadmiarze.

— Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: 
Dominika Ingram–Nowaczyk

Masz zespół? Zagraj!

W bibliotece „bez prądu”
W maju w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

zainaugurowano nową cykliczną imprezę organizowa-
ną wraz z Rybnicką Amatorską Sceną Muzyczną. 

— Naszą ideą jest stworzenie kameralnej imprezy, podczas 
której prezentowane i promowane będą oryginalne brzmie-
niowo i ciekawe zespoły muzyczne z Rybnika i okolic — mówi 
Lidia Białecka, jedna z współorganizatorek cyklu koncertów 
akustycznych „Bez Prądu”. Jako pierwszy na scenie w biblio-
tece zaprezentował się istniejący od 2008 r. zespół „Bezz 
Jazz”, grający standardy jazzowe. A pomysłodawcy imprezy 
chcieliby, aby publiczność miała okazję oklaskiwać zespoły 
grające jazz, blues, lekki rock, poezję śpiewaną czy soul. 

Koncerty będą się odbywać co 2 miesiące, a organi-
zatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane zespoły 
do współpracy (Lidia Białecka, e–mail: Lidia.Bialecka-
@gmail.com i Dariusz Grzonka, e–mail: Superlysy@wp.
pl,). Zachęcamy!

mailto:Superlysy@wp.pl
mailto:Superlysy@wp.pl
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CZWARTEK 11.06 
Kampus
godz. 18.00 
Inauguracja II Dni Rybnika

• Wielka gala operetkowa 
 z udziałem Bogusława Kaczyńskiego, w wykonaniu Filharmonii 

Rybnickiej oraz gwiazd polskiej sceny operetkowej 

PIĄTEK, 12.06
Rynek
godz. 10.00–20.00

• Jarmark śląski 
 regionalne wyroby użytkowe i artystyczne, naturalne produkty 

spożywcze, przedmioty sztuki i dawne wyroby użytkowe,  występ 
zespołów muzycznych, kabaretowych i  folklorystycznych

godz. 12.00
• Inauguracja dukata lokalnego – 4 RYBNIKI 
godz. 15.00
• Jarmark muzealny – prezentacje historycznych warsztatów i zawo-

dów (Rynek i dziedziniec Muzeum)
godz. 17.00
• Uczta książęca – widowisko historyczne, m.in. narada książę-

ca, koncert muzyki dawnej, turniej rycerski, przemarsz bractw 
rycerskich

Kościółek akademicki
godz. 19.30
• Msza rycerska po łacinie, z udziałem scholi gregoriańskiej Schola 

Cantorum Minorum Chosoviensis

Kampus
godz. 20.30

• Bitwa kabaretowa 
 z udziałem Kabaretu Młodych Panów, Kabaretu Skeczów 

Męczących oraz Tomasza Jachimka 

Focus Mall – parking górny
godz. 22.30 
• Kino samochodowe: „Lejdis”, „Ślubne wojny”

SOBOTA 13.06
Rynek 
godz. 10.00–20.00

• Jarmark śląski 
godz. 14.00
• II Turniej dzielnic połączony z Piknikiem Samorządowca
godz. 17.30 
• Koncert Andrzeja Rybińskiego 
godz. 19.00 
• Bajkowóz – widowisko teatralne dla dzieci, jedyna na świecie 

jeżdżąca scena teatru lalek

Kampus
godz. 21.00
• Koncert zespołu KASHMIR 

• Koncert gwiazdy wieczoru – BAJM 

Focus Mall – parking górny
godz. 22.30 
• Kino samochodowe: „Babylon”, „Oko”

NIEDZIELA 14.06
Bazylika pw. Św. Antoniego Padewskiego
godz. 10.30
• uroczysta suma odpustowa
godz. 13.30 
• IV Rybnicki rajd rowerowy im. Jana Pawła II
 (start: Bazylika pw. Św. Antoniego – meta: Rybnik–Gotartowice 

lotnisko)

Rynek
godz. 11.00
• zbiórka publiczna na motocykl ratunkowy dla Rybnika, prezenta-

cja motorów, quadów, samochodów terenowych, ok. godz. 14.00 
przejazd na lotnisko w Gotartowicach

Lotnisko – Rybnik–Gotartowice
godz. 14.00
• Rybnik wysokich lotów – piknik rodzinny, występy zespołów 

muzycznych, wioska klaunów
godz. 15.55
Blok Lotniczy

• Air show 
 – grupa akrobacyjna „Żelazny” (jedna z najlepszych światowych 

grup akrobacji lotniczej)
• Prezentacje Aeroklubu ROW – dwuhol, akrobacje szybowcowe, 

skoki synchroniczne, pokazy modelarskie i inne
godz. 18.00
• Koncert zespołu SOUND SABOTAGE
• Koncert zespołu POPIÓŁ
• Koncert zespołu UNDERGROUND
• Gwiazda wieczoru – niemiecka grupa rockowa TRI STATE CORNER 

Focus Mall – parking górny
godz. 22.30 
Kino samochodowe: „Mroczny rycerz”, „Transporter 3”

Ponadto: 

Atrakcje dla najmłodszych:
12–13 czerwca, w godz. 14.00–19.00 – okolice Rynku
• animacje dla dzieci prowadzone przez klaunów i postacie 

z bajek
13 czerwca, w godz. 15.00–19.00, pasaż pomiędzy placem Wol-

ności a Rynkiem
• artystyczna wioska dziecięca – przestrzeń zabaw i atrakcji dla 

dzieci, konkursy z nagrodami i inne
13 czerwca, godz. 19.00 – Rynek 
• Bajkowóz – widowisko teatralne dla dzieci, jedyna na świecie 

jeżdżąca scena teatru lalek.
14 czerwca, lotnisko w Gotartowicach 
• darmowe Dmuchane Miasteczko, konkursy i zabawy sportowe, 

a także animacje dla dzieci

Informacje dodatkowe:
• Dnia 14.06 kursował będzie specjalny AUTOBUS – Dworzec KM 

– plac Wolności – Gotartowice

Szczegółowe informacje na stronie www.rybnik.pl

II Dni Rybnika 
11–14 czerwca 2009



Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 29

— Miało grzmieć, a świeciło słońce – nie tak, 
jak dziewiętnaście lat temu, kiedy po raz pierwszy 
organizowaliśmy „Festyn Farski” — mówią przed-
stawiciele Rady Dzielnicy Paruszowiec–Piaski, 
którzy tradycyjnie już wraz z parafią pod wezw. św. 
Jana Sarkandra zaprosili mieszkańców dzielnicy 
do udziału w plenerowej zabawie. 

— Kiedy po raz pierwszy, przed dziewiętnastu laty 
przygotowywaliśmy nasz majowy festyn, sypał śnieg, 
a termometry wskazywały plus pięć stopni. Potem, 
w kolejnych latach przyjeżdżali do nas przedstawi-
ciele innych dzielnic, by przyjrzeć się jak ciekawie 
zorganizować zabawę na świeżym powietrzu 
— wspomina Andrzej Oświecimski z RD Pa-
ruszowiec–Piaski, która i tym 
razem dla uczestników festynu 
przygotowała sporo niespodzianek. 
Najmłodsi korzystali z atrakcji 
sporych rozmiarów lunaparku 
„Dinoland”, nieco starsi wysłu-
chali występów Mirka Szołtyska 
i „Wesołego Trio” oraz orkiestry 
dętej kop. „Chwałowice”. Zabawę 
na scenie rozstawionej na terenie 
ośrodka TKKF poprowadzili Zofia 
Mokry i Piotr Scholz. Nie zabrakło 
również popisów dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 3, przedszkolaków 
oraz wychowanków działającej 
w dzielnicy świetlicy środowiskowej, zaś do tańca 
zaprosił zespół „Barbados” prezentujący melodie 
chorwackie. Przybyli na festyn mieli okazję zasma-
kować w regionalnych przysmakach – grochówce 
(która rozeszła się w godzinę !), swojskim kołoczu, 
czy kreplach z niespodziankami. Na uczestników 
loterii fantowej czekały wspaniałe nagrody, zaś za-
bawę taneczną do późnego wieczora poprowadził 
zespół „Tanero”. 

Organizatorzy 23. już Spotkania Smolnioków 
od rana z niepokojem patrzyli w niebo – deszczowa 
pogoda nie napawała optymizmem. Ku radości 
wszystkich, późnym popołudniem pokazało się 
pogodne niebo, co pozwoliło zrealizować bogaty 
program festynu poświęconego pamięci zmar-
łego aktora, wieloletniego mieszkańca dzielnicy 
Smolna Józefa Poloka. Inicjatorami takiej formuły 
tegorocznej edycji imprezy organizowanej trady-
cyjnie przez Radę Dzielnicy byli przewodnicząca 
Zarządu Dzielnicy Gabriela Pierchała, radny 
i przewodniczący RD Kazimierz Salamon oraz 
syn Józefa Poloka Paweł, kontynuujący działal-
ność ojca w Kapeli ze Śląska, która była jednym 
z wykonawców. Smolnioki zmienili nie tylko 
tradycyjną datę festynu, który dotąd pokrywał 
się z odpustem we franciszkańskiej parafii 
św. Józefa Robotnika, ale i miejsce zabawy. Wielka 
scena stanęła bowiem w sąsiedztwie „Domusu”. 

Obok Kapeli ze Śląska wystąpili bliscy Józefowi 
Polokowi wykonawcy: Mirek Szołtysek, Kapela 
Warszawska Staśka Wielanka i Kabaret Rak. Tym 
razem bez Krzysztofa Hankego, który walczył 
w programie „Jak oni śpiewają”, ale z Krzysztofem 
Respondkiem, który zwycięstwo w nim ma już 
w kieszeni i wspólnie z Grzegorzem Poloczkiem 
mogli się nieco z nieobecnego kolegi ponabijać. 
Jak co roku przeprowadzono sprzedaż „cegiełek” 
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypoczynku 
dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia z dziel-
nicy Smolna, tym razem w Poroninie. „Cegiełki” 
wzięły udział w losowaniu nagród przekazanych 
przez zawsze hojnych tu sponsorów, do pozy-
skiwania których samorządowcy ze Smolnej 
mają wyjątkowy talent. Wśród nagród był m.in. 
rower, sprzęt AGD, karnet na rozgrywki żużlowe, 
a najcenniejszą – wyjazd na pielgrzymkę do Włoch 
wylosowała Janina Piasecka. W roli „sierotki” 
wystąpił i świetnie sobie poradził poseł i kandydat 
do europarlamentu Bolesław Piecha... I nie był to 
jedyny VIP, jaki Smolnioków odwiedził, wcześniej 
zrobił to prezydent Adam Fudali. W podziękowa-
niu za wielkie serce i wieloletnie wsparcie inicja-
tyw Rady Dzielnicy jej przedstawiciele wręczyli 
najbardziej hojnym sponsorem małe, za to złote 
serduszka. Uhonorowano również kolegów z Rady 
Dzielnicy, dzięki którym idea Spotkań Smolnio-

ków zaistniała i trwa – byłych przewodniczących 
Janusza Kowackiego, Henryka Wodeckiego oraz 
autora nazwy Spotkanie Smolniaków Eugeniu-
sza Jarczyka, a także aktualnie zaangażowanych 
w organizację festynu Gabrielę Pierchałę oraz 
Beatę Muszala. Bukiet czerwonych róż wręczo-
ny żonie Józefa Poloka Bogumile był wyrazem 
pamięci dla szczególnie tu lubianego aktora, 
popularyzatora śląskiej gwary i tradycji.

Nie straszny im deszcz, ni słota! – mieszkańcy 
Popielowa i wykonawcy zaproszeni do udziału 
w dzielnicowym festynie udowodnili, że biesia-
dować można nawet wówczas kiedy woda leje się 
z nieba. Bo przecież najważniejszy jest dobry hu-
mor, a o ten zadbali zarówno przedstawiciele tzw. 
małej gastronomii, jak i organizatorzy – Dom Kul-
tury w Niedobczycach i Rada Dzielnicy Popielów, 
przygotowując majówkowe atrakcje – konkursy 
i zabawy z nagrodami dla dzieci i młodzieży, loterię 
fantową, występy Miejskiej Orkiestry Dętej „Ryb-
nik” i Formacji Tanecznej „Enigma” oraz zespołów 
„Magia” i „Volare”, a także świętującego jubileusz 
90–lecia swojego istnienia chóru „Słowiczek” 
z Popielowa, który uświetnia wiele dzielnicowych 
uroczystości. Cierpliwość festynowiczów została w 
końcu nagrodzona, bo nad Popielowem zaświeciło 
słońce, a przy takiej aurze, biesiadowanie to już 
sama przyjemność…                          (D), (r), (S)

Plenerowy przedsmak wakacji

Maj był niezwykle przychylny jedynie dla części organizatorów 
plenerowych imprez. Letnia aura sprzyjała „wypadom” za mia-
sto i zabawie podczas festynów przygotowywanych w rybnickich 

dzielnicach. „Pechowcy” musieli jednak zaopatrzyć się w peleryny 
i parasole, by stawić czoła kapryśnej pogodzie. Ta jednak nie 
przeszkodziła rybniczanom w znakomitej zabawie.

Najbardziej zasłużeni sponsorzy oraz dzielnicowi samorządowcy 
ze Smolnej.                                                                     Zdjęcia: r

„Spotkanie Smolnioków” 
było w tym roku poświęcono 
Józefowi Polokowi. 
Na zdj. jego dzieci Marty-
na i Paweł, Krzysztof Re-
spondek, Kazimierz Sala-
mon oraz Szymon, jeden 
z najmłodszych uczestników 
festynu.

Główną nagrodę – pielgrzymkę do Włoch dla  Janiny Piaseckiej 
(w środku) wylosował poseł Bolesław Piecha, a szczęśliwy 
numerek odczytał ks. proboszcz Terencjan Wawrzonkowski. 
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Transparentna pasja
Na początku była… wizytówka Policeal-

nego Studium Zawodowo – Plastycznego 
„Opus – Art” w Sosnowcu, która wpadła  
w ręce Elwiry Zembrzuskiej jeszcze w ognisku 
plastycznym w Rydułtowach. Pomyślała, że to 
może być to. I nie pomyliła się… — Kiedy już 
poznałam technikę tworzenia witraży uznałam, 
że mimo całej żmudności, to piękne i ciekawe 
zajęcie. Wtedy zamarzyło mi się stworzenie 
pracowni… — wspomina rybniczanka. Zanim 
jednak udało się zrealizować to marzenie mi-
nęło kilka lat. Po drodze była ASP w Poznaniu 
– wydział edukacji artystycznej oraz trzylet-
nia praca w poznańskiej pracowni witrażu  
i mozaiki, potem – w rybnickich pracowniach 
reklamowych. Rok temu działalność zainau-
gurowała pracownia „Piekarnia”, gdzie Elwira 
pracuje nad projektowaniem i realizowaniem 
witraży, ich naprawą, restaurowaniem, mo-
zaiką artystyczną oraz organizuje warsztaty 
plastyczne i witrażowe. — Udało mi się znaleźć 
pomieszczenie w samym sercu Rybnika, gdzie 
kiedyś mieściła się prawdziwa piekarnia, więc 
uznałam, że nie będę wymyślać innej nazwy. 
Ostatecznie pracownia powstała w innym 
miejscu, ale nazwa pozostała… — wspo-
mina E. Zembrzuska. „Piekarnia”, która 
dziś mieści się przy ul. Białych (wejście od 
strony Mickiewicza), rozpoczęła działalność 
od mocnego akcentu: — Krótko po otwarciu 
otrzymałam pierwsze zlecenie w sanktuarium 
w krakowskich Łagiewnikach! — mówi ryb-
niczanka. Tak powstały dwa witraże – jeden  
w kapliczce św. Józefa, drugi – w fasadzie 
starej części sanktuarium, tuż nad rozetą św. 
Cecylii, która również została odrestaurowana 
przez „Piekarnię”. 

Wśród zamawiających witraże nadal prze-
ważają kościoły. Artystka twierdzi, że rynek 
dopiero się kształtuje, dlatego witraże wciąż 
kojarzą się ze świątyniami. — Sytuacja powoli 
się zmienia i ludzie zaczynają otwierać się na 
takie nowości, a właściwie „starości”, w swoich 
domach czy biurach — mówi Elwira. — Przed 
wojną witraż w Polsce był bardzo popularny.  
W Rybniku, w dzielnicy willowej, niedaleko ba-

zyliki św. Antoniego możemy jeszcze zauważyć 
sporo secesyjnych, ale niestety zniszczonych 
już witraży. 

Witrażami można dziś ozdabiać drzwi, 
okna, meble, parawany, biżuterię, lampy, 
szyldy… – możliwości jest nieskończenie 
wiele… W swojej pracy E. Zembrzuska wyko-
rzystuje szkła malowane i kolorowe – polskie, 
opalowe, antyczne…, a pracuje w technikach 
ołowiu i Tiffany, której, jak przyznaje, nie 
lubi tak bardzo jak fusingu czyli niezwykle 
efektownego stapiania w jedną całość róż-
nych szkieł. Pracochłonna jest też renowacja 
witraży – demontaż, rozłożenie, wyczyszczenie 

i ponowne złożenie oznacza dwa razy więcej 
pracy. Artystka korzysta również z komputera, 
choćby dla ustalenia wariantów kolorystycz-
nych witrażu czy aranżacji pomieszczenia,  
w którym ma się on pojawić. Metr kwadratowy 
może powstawać około tygodnia, a koszty 
wahają się w zależności od wielkości, stopnia 
skomplikowania i użytych w witrażu materia-
łów. — Wykonując witraż należy zrobić wiele 
nieartystycznej i żmudnej pracy. Bardzo niebez-
pieczny jest też sam jego montaż, bo najczęściej 
to praca na wysokościach. Pamiętam jak  
w łagiewnickim sanktuarium musiałam skakać 
po wysokim rusztowaniu, ustawionym na wą-
skim balkonie, więc ktoś kto ma lęk wysokości 
może mieć kłopot — uśmiecha się Elwira. Na 
szczęście nie każdy musi podejmować takie 
wyzwania, każdy za to może spróbować swych 
sił i wykonać własny witraż – w rybnickiej 

„Piekarni” organizowane są warsztaty (szcze-
góły na stronie www.stainedglass.com.pl),  
w trakcie których uczestnicy poznają technikę 
Tiffaniego. 

O tym, jak powstają wyjątkowe szklane 
kompozycję dowiedzieli się również uczest-
nicy wystawy witrażu i szkła artystycznego, 
którą przygotowała Elwira zapraszając do 
udziału Marzenę Szarkowską, Celinę Szele-
jewską i Katarzynę Wyrobek. Ich wyjątkowe 
i różnorodne prace zawisły w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. A obecnie E. Zembrzuska pracuje 
nad kolejnym witrażem przedstawiającym 
Syna Marnotrawnego, który ozdobi kościół 

w Bukownie. — Chciałabym 
częściej zajmować się mo-
zaiką, bo to równie piękna  
i przyjemna praca — mówi 
E. Zembrzuska. A do stwo-
rzenia mozaiki wykorzystuje 
się szkło, kamień, otoczaki, 
ceramikę, muszle…, a w tak 
niebanalny sposób ozdabia 
się ściany, posadzki, blaty 
stołów, ramy luster, ale 
również werandy czy ba-
seny. Rybniczanka może 
się pochwalić wykonaniem 
mozaiki ołtarzowej, która 

mieści się w kościele pod wezwaniem Chry-
stusa Wieczystego Kaplana w Gnieźnie. „Pan 
Jezus w Wieczerniku” ma 50 m2, a jego ukła-
danie trwało ponad 7 miesięcy! 

E. Zembrzuska lubi swoją pracę i ma wiele 
dystansu do świata, który zdobywa między 
innymi dzięki jodze.

 Joga – sposób na życie
 Na początku był … plakat. — Wisiał i wi-

siał. Zanim zdecydowałam się pójść na zajęcia 
upłynęło 6 lat — wspomina. — Ale kiedy już 
znalazłam się na zajęciach u Kornelii Popek, 
bardzo mi się spodobało. Elwira skończyła 
kurs instruktorski w Poznaniu, a potem na 
wrocławskim AWF-ie – techniki relaksacyjne, 
a od dwóch lat prowadzi zajęcia w Żorach, 
Czerwionce i Orzeszu. — Joga to moja pasja, 

Spotykamy się w „Piekarni”. Jednak tematem 
naszej rozmowy nie będą wypieki, bo „Piekarnia” to 
nazwa rybnickiej pracowni działań artystycznych, 
a stojący w kącie pokaźny piec służy Elwirze 
Zembrzuskiej wyłącznie do „wypieku”… szkła. 

Pasjonaci są wśród nas

c.d. na stronie 36

http://www.stainedglass.com.pl/
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Ogród Farski przy kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach 
Starych zgromadził około 600 młodych ludzi 
w barwnych, regionalnych strojach. Reprezen-
towali oni ponad 20 ludowych zespołów m.in.   
z Radlina, Wodzisławia, Knurowa, Jaworzna, 
Żywca, Tychów, Orzesza, Raciborza, Szczyr-
ku, Bielska–Białej i Zebrzydowic. Jak mówią 
organizatorzy, głównym celem projektu jest 
prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji 
ludowego śpiewu, muzyki i tańca wśród dzieci 
i młodzieży, a co za tym idzie, wspieranie 
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. 
Istotą przeglądu jest pielęgnowanie lokalnej 
i regionalnej tradycji, a także popularyzacja 

dorobku zespołów prezentujących bogactwo 
i zróżnicowanie kulturowe województwa ślą-
skiego. Ważna jest także integracja środowisk 
animatorów kultury, dla których impreza jest 
idealną okazją do wymiany doświadczeń. Rów-
nież tegoroczne spotkanie w Boguszowicach 
pokazało z jaką pasją i radością dzieci oraz 
instruktorzy prowadzący zespoły angażują się w 
swoje działania. Stroje uroczych raciborzanek 
mieszały się z charakterystycznymi beskidzkimi 
„perkalikami” oraz swojskimi, rybnickimi kiec-
kami. Było gwarnie i kolorowo, aż szkoda, że 
popisy dzieci nie miały większej widowni…       

Jury, w skład którego wchodziły Mirela Szutka 

Nagrodzeni i wyróżnieni
Zwyczaje i obyczaje
I miejsce ex aequo – Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Groj-

cowianie” i „Raciborzanie” – trzeci skład; II miejsce – Zespół 
Pieśni i Tańca „Vladislavia” z Wodzisławia Śl.; III miejsce – Zespół 
„Łężczok” (grupa młodsza),

Zespoły wokalno–taneczne
I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Beskid” z Bielska–Białej; 

II miejsce – „Raciborzanie” – drugi skład; III miejsce ex aequo 
– Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” i Zespół „Łęż-
czok” (z Raciborza – grupa starsza),

Zespoły śpiewacze
II miejsce ex aequo – Kapelka Dziecięca „Beskidek” (Biel-

sko–Biała) i Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie”, 
III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Żwakowskie Bajtle”; I miejsca 
nie przyznano

Soliści
I miejsce – Magdalena Piechaczek – Zespół Szkół nr 3  

w Rybniku; II miejsce – Sara Brejza – GOK Zebrzydowice – Świe-
tlica Kaczyce; III miejsce ex aequo – Artur Wystub – SP nr 19  
w Rybniku i Kinga Brzoska – Zespół „Łężczok”.

W każdej z kategorii zostały także przyznane wyróżnienia.

Słoneczna „Kotewka”
Tegoroczna, jubileuszowa edycja X Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych 

Zespołów Regionalnych „Złota Kotewka”, przeglądu organizowanego tradycyjnie 
przez Dom Kultury w Boguszowicach, była podwójnie złota. Dodatkowo „wyzłociło” 
ją słońce, a w przypadku imprezy plenerowej pogoda jest nie bez znaczenia.

… „chleba żodyn na chasiok nie 
wyciepowoł”, „na łobiod w łodpust były 
rolada, zołza, no i kompot z pozimek”, 
„było więcej biedy, no i ludzie fest se 
łobgadywali i skokali se do ślypii o byle 
co” – tak przynajmniej twierdzili 
uczestnicy Regionalnego Konkursu 
Gawędziarzy.  

Dwudniowa impreza „W Niewiadomiu 
po śląsku – downij i dzisioj” odbyła się  
w tamtejszym Domu Kultury, a do gwarowej 
rywalizacji przystąpiło 46 uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów z Rybnika, Jejkowic, 
Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Jastrzębia–
–Zdroju i Żor. Uczestników oceniali eksperci 
śląskiej gwary – Marta Twardzik, Kazimiera 
Drewniok i Bogdan Dzierżawa. I postano-
wili przyznać I miejsca w poszczególnych 
kategoriach Radosławowi Reclikowi (SP nr 
9 w Wodzisławiu Śl.), Wojciechowi Zimoń-
czykowi (SP nr 3 z Rybnika) (na zdj.) oraz 

Aleksandrze Zielonce (Zespół Szkół nr 8  
w Jastrzębiu Zd.). Ci, co „najpiyknij godali” 
otrzymali statuetki „Ignasia” wykonane 
przez Zygmunta Łacioka, książki oraz… 
czas antenowy w Radiu Vanessa. Pojadą 
też na Górę św. Anny i zwiedzą Muzeum 
Czynu Powstańczego, a wycieczka zostanie 
zorganizowana dla upamiętnienia 90. rocz-
nicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Warto 
dodać, że konkursowi towarzyszyły występy 
zespołów folklorystycznych i wystawa koro-
nek Ireny Paprotny i Jadwigi Mandrysz oraz 
haftu Ewy Kościelniak. Zorganizowano też 
mini – jarmark, na którym nie zabrakło sto-
isk z rękodziełem ludowym przygotowanym 
przez „Pikotki” z Rydułtów, a przedstawi-
cielki kół gospodyń wiejskich z Jejkowic 
i Gaszowic serwowały pyszne smakołyki. 
Imprezę współfinansowano z budżetu Sa-
morządu Województwa Śląskiego. 

(S)

Dysponująca wspania-
łym głosem rybniczanka  
Magdalena Piechaczek.

Śląskie gospodynie przygotowały 
pyszne potrawy.

W gwarowych monologach 
uczestnicy mówili o… wyjazdach 
na kolonie, ekologii „downiej  
i dziś”, śląskich odpustach, 
szkolnym lenistwie, „wadzących 
się” politykach… 

Zdjęcia: s

Downij to było życie… 

c.d. na stronie 33

Urocze przedstawicielki „Małych 
Grojcowian”.

Z goikiem – Kapelka Dziecięca „Beskidek”.                                                Zdjęcia: r



32 Nr 5/455; maj 2009

— W ub. roku obchodziła Pani 80. urodziny. To piękny wiek! Jak 
Pani utrzymuje tak znakomitą formę, bo wciąż jest Pani czynną solistką 
i pedagogiem?

— To zasługa muzyki, która jest moją siłą napędową. Miałam 
niedawno poważne problemy zdrowotne, ale jak tylko rozpoczęłam 
przygotowania do występów, zapomniałam o chorobie. Z okazji jubi-
leuszu zorganizowano mi kilka koncertów w miastach Śląska, w tym 
w Filharmonii Śląskiej, stąd okazja do odwiedzenia Rybnika.  

— Jakie miejsce w Pani życiu zajmuje rodzinne miasto?
— Jedno z najważniejszych. Bardzo lubię do Rybnika przyjeżdżać, 

choć nie mam tu już bliskich krewnych. Ale mam przyjaciół, u których się 
zatrzymuję, którzy są zawsze serdeczni i znajdują dla mnie czas. Cieszy 
mnie dbałość o miasto, szczególnie obiekty kulturalne czy edukacyjne, 
jak nowa szkoła muzyczna. Jestem szczęśliwa, że blasku nabiera też mój 
rodzinny dom przy ul. Powstańców. Kojarzy mi się on z najpiękniejszymi 
momentami dzieciństwa. W moim wieku wspomnienia z najmłodszych 
lat stają się bardzo wyraziste. Pamiętam nasze przestronne mieszkanie 
z oszkloną werandą, zabawy w ogrodzie podglądane przez rówieśników 
z domu dziecka. Planowałam, że jak zarobię dużo pieniędzy, wykupię 
je, by nikt nie robił im krzywdy…

— Pamięta Pani na pewno również swój debiut w Białej Sali Hotelu 
Polskiego, gdzie wystąpiła Pani w wieku 4,5 lat…

— Oczywiście, to było niezapomniane przeżycie. Pierwszy kontakt 
z muzyką zawdzięczam mojej mamie, rodowitej lwowiance, która do-
brze grała na fortepianie. Jak mówiła mamusia, kiedy jako niemowlę 
płakałam, wystarczyło zagrać parę taktów na fortepianie i od razu się 
uspokajałam. Melomanem był ojciec, posiadający bogatą płytotekę i śle-
dzący przez radio muzyczne wydarzenia, jak np. Konkurs Chopinowski 
w 1937 r. Fortepian dość szybko stał się moja ulubioną „zabawką”. Jako 
4–latka, podglądając grającą mamę, składałam nutki i w końcu zagrałam 
mazurka Chopina. Wprawdzie Antoni i Karol Szafrankowie już przed 
wojną prowadzili w Rybniku prywatną szkołę muzyczną o dużej renomie, 
ale ja jeździłam na prywatne lekcje do Katowic–Ligoty, gdzie mieszkał 
Karol Szafranek. Był on znakomitym pedagogiem, a jego rzeczowe 
uwagi były wyjątkowo celne i przydatne w szlifowaniu przez młodego 
pianistę warsztatu pianistycznego. W czasie okupacji rodzice stracili 
wszystko, w tym fortepian, ćwiczyłam więc w zimnej salce restauracji 
pod Rybnikiem na straszliwie rozstrojonym instrumencie. Zdarzało się, 
że jeździłam do Sosnowca, gdzie grałam zakazanego Chopina, a znajomi 
stali na czatach, by nie przyłapały nas władze okupacyjne. Szafrankowie 
swoją działalność kontynuowali po wojnie. Objęli dyrekcję państwowej 
już wtedy szkoły, a w roku 1960, z inicjatywy Antoniego Szafranka, 
powstała Filharmonia ROW, której byłam jedną z pierwszych solistek. 
Koncertowaliśmy również za granicą, a Rybnik kojarzył się wtedy nie 
tylko z górnictwem, ale i dobrą orkiestrą symfoniczną. Przyjeżdżali tu 
znakomici artyści, którym orkiestra towarzyszyła. Pamiętam, że wystę-
powali z nią pianiści Karol Małcużyński i Bella Dawidowicz, skrzypek 

Igor Ojstrach i wielu innych. Dzięki zabiegom Szafranków na scenie 
Teatru Ziemi Rybnickiej wystąpił też z recitalem Światosław Richter. 
Szafrankowie, którzy byli twórcami muzycznych tradycji odeszli, ale na 
szczęście znaleźli się kontynuatorzy ...   

— Trzeba do nich zaliczyć przede wszystkim Towarzystwo Muzyczne  
im. Braci Szafranków powstałe głównie po to, by rozwiązaną w poło-
wie lat ’90 orkiestrę reaktywować. Zabiegali o to obecny przy naszej 
rozmowie prezes Towarzystwa Norbert Prudel, dyrygent Mirosław 
Jacek Błaszczyk czy Antoni Smołka, późniejszy dyrektor orkiestry. Ale 
zaangażowanych w pracę Towarzystwa jest więcej osób jak wiceprezes 
Wacław Mickiewicz, Jolanta Smołkowa czy Bogusława Kalamarz,
 a w pierwszym okresie działalności również Zofia Błaszczyk czy Kry-
stian Szczęsny. Ale spadkobiercami tradycji muzycznych Szafranków 
jest również szkoła ich imienia…  

— Prezesa Norberta Prudla pamiętam jako ślicznego, 10–letniego 
chłopca, którego przyprowadził ojciec, żebym oceniła umiejętności 
pianistyczne syna. Wykonanie przez niego koncertu Feliksa Rybickiego 
wywołało u mnie prawdziwe wzruszenie... To wyjątkowa osobowość 
– pasję muzyczną potrafił połączyć z medycyną (od red.: N. Prudel jest 
absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach, a także Śl. Akade-
mii Medycznej, praktykował jako stomatolog, obecnie jest dyrektorem 
wojewódzkiego szpitala w Jastrzębiu). Nie wiem, jak on znajduje czas 
na pogodzenie i pracy zawodowej, i działalności promującej muzykę 
w Rybniku... Byłam wśród osób, którzy wsparli ideę reaktywacji orkie-
stry, również poprzez udział w nagraniu płyty „Mojemu Rybnikowi”, 
przypominającą muzyczne tradycje Rybnika, artystów stąd się wywo-
dzących i fakt, że Rybnik na kulturalnej mapie Polski nie jest miejscem 
anonimowym. W sferze muzyki dzieje się tu niejednokrotnie więcej niż 
w większych ośrodkach i to mnie bardzo cieszy... Zdaję sobie sprawę, 

Lidia Grychtołówna, ur. 18 lipca 1928 r. w Rybniku, wybitna pianistka i pedagog. 
W latach 1945–1951 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach 
pod kierunkiem Wandy Chmielowskiej. Po ukończeniu studiów z najwyższym wyróż-
nieniem kontynuowała naukę u prof. Zbigniewa Drzewieckiego, a w latach 1957–1959 
doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem Artura Benedettiego Michelangeliego. Jest 
laureatką VII miejsca na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie w 1955. W 1956 zdobyła III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym im. Roberta Schumanna w Berlinie. W latach 1958 i 1959 triumfowała na 
konkursach w Bolzano i Rio de Janeiro. Koncertowała w całej Europie, Ameryce Południo-
wej, Australii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, na Kubie, w Japonii, Chinach i Tajlandii. 
Ma bardzo szeroki repertuar sięgający od Bacha, przez Mozarta, Beethovena, Chopina, Schumanna, 
aż po klasyków XX wieku. Dokonała wielu nagrań płytowych, telewizyjnych i radiowych. Brała udział w 
międzynarodowych festiwalach muzycznych w Bergen, Atenach, Taorminie, Warszawie, Adelajdzie, 
Perth, Berlinie oraz Dubrowniku. Prof. Lidia Grychtołówna zasiada w jury Konkursu Chopinowskiego, 
a także innych międzynarodowych konkursów, prowadzi też działalność pedagogiczną na 
Uniwersytecie im. Gutenberga w Moguncji. (Na zdjęciu z Norbertem Prudlem)

Lidia Grychtołówna 
o Rybniku i tradycji muzycznej

W roku 10–lecia reaktywowania Filharmonii 
Rybnickiej (obchody jesienią br.), orkiestry 
kontynuującej tradycje powstałej przed prawie 
półwieczem Filharmonii ROW, o roli tradycji 
muzycznej i „swoim” Rybniku mówi wybitna pianistka 
Lidia Grychtołówną, rybniczanka, uczennica Karola 
Szafranka.

Muzyka jest 
siłą napędową…

V
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Wystąpili znakomici muzycy, a jed-
nocześnie pedagodzy – skrzypek Adam 
Mokrus, któremu towarzyszył przy for-
tepianie Piotr Sałajczyk. Zaprezentowali 
oni Sonatę d-moll Karola Szymanow-
skiego i tegoż kompozytora Mity op. 30, 
najbardziej znany cykl muzyczny w jego 
dorobku. Składające się nań utwory, 
ze szczególnie popularnym „Źródłem 
Aretuzy”, są wyjątkowym przykładem 
muzycznego impresjonizmu, ukocha-
nego przez Szymanowskiego kierunku 
sztuki. Wykonane z wielką wrażliwością,  
ale i precyzją, przekonują i dziś o wielkim 
nowatorstwie kompozytora. Na koniec 
wykonawcy zaprezentowali jedną z od-
krytych w szkolnej bibliotece kompozycji 
Antoniego Szafranka „Pastele na skrzypce 
i fortepian”. Jak mówiła dyrektor szkoły 
Szafranków Romana Kuczera, Antoni to 
wciąż niedoceniana i, mimo ogromnych 
zasług, zbyt mało znana postać. — Był on 
muzykiem wszechstronnym – kompozyto-
rem, pedagogiem, dyrygentem, animatorem 
środowiska muzycznego, a obchody roczni-
cy jego setnych urodzin są okazją, by ją lepiej 
zaprezentować, również poprzez prezentacje 
jego kompozycji.  

•••
W Forum wzięło udział 114 uczestni-

ków (50 skrzypków, 31 wiolonczelistów,  
5 altowiolistów i 28 pianistów) z wielu 
renomowanych szkół muzycznych całej 

Polski, w tym z Warszawy, Krakowa, Gdań-
ska, Bydgoszczy, Legnicy oraz z bliższych 
nam rejonów: Wodzisławia Śl., Tychów, 
Bytomia czy Bielska. Przesłuchania odbyły 
się w trzech grupach wiekowych, a uczest-
ników oceniało jury złożone z wybitnych 
pedagogów – pracowników naukowych 
wyższych szkół muzycznych z całej Polski. 
Komisji „smyczkowej” przewodził prof. 
Paweł Głombik, „pianistycznej” – prof. 
Wiesław Szlachta, pełniący również funk-
cję dyrektora artystycznego tegorocznego 
Forum. Ten osiadły w Belgii znakomity 
pianista pochodzący z pobliskiej Turzy 
Śl., jest absolwentem szkoły i chętnie do 
Rybnika wraca…

Jury bardzo wysoko oceniło poziom 
wykonawczy uczniów, a także organiza-
cyjny imprezy, podkreślając wyjątkową 
jej atmosferę. Wśród rybniczan, uczniów 
„szkoły Szafranków”, bardzo dobrze 
zaprezentował się Piotr Rachwał z klasy 
skrzypiec Adama Mokrusa, który zdobył 
III miejsce; wyróżniono Magdalenę Bijok  
z klasy fortepianu Marii Warchoł–Sobie-
siak, Annę Wieczorek z klasy skrzypiec 
Renaty Mielimąki oraz Elżbietę Szczyrbę 
z klasy wiolonczeli Leona Mielimąki

Wyróżniono też akompaniatorów, 
wśród nich absolwenta rybnickiej szkoły, 
ucznia Piotra Palecznego, a teraz również 
pedagoga Artura Hesa.

(r)

Następcy Szafranków na estradzie 
V Forum Młodych Instrumentalistów 

Spotkaniu młodych instrumentalistów z całego kraju patronują bracia 
Karol i Antoni Szafrankowie, założyciele szkoły i twórcy rybnickiej trady-
cji muzycznej. Koncert inaugurujący Forum rozpoczął jednocześnie rok 
obchodów 100–lecia urodzin Antoniego.

jako przewodnicząca oraz Mirosława Kieloch i Lu-
cyna Szłapka, podkreśliło wyjątkowo wysoki poziom 
wykonawców, szczególnie w kategorii zwyczaje  
i obyczaje. Nas uwiodła głosem jakby stworzonym 
do zaśpiewania „Ondraszka” z repertuaru zespołu 
„Śląsk”, zwyciężczyni kategorii solistów, rybniczan-
ka Magdalena Piechaczek, reprezentująca Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Ale bardzo udanie 
zaprezentował się również Artur Wystub z SP 19 
w Rybniku, jedyny „rodzynek” wśród solistów. 
Nagrody pieniężne i dyplomy wręczyli laureatom 
przewodnicząca jury M. Szutka oraz dyrektor DK  
w Boguszowicach Cezary Kaczmarczyk. Podzięko-
wał on również za użyczenie terenu jego gospoda-
rzowi, księdzu proboszczowi Krzysztofowi Błotko, 
a także samorządowi Województwa Śląskiego za 
dofinansowanie projektu.

(r)

Dyrektor szkoły Romana Kuczera w towarzystwie jurorów: Pawła 
Głombika i Wiesława Szlachty.                                    Zdjęcia: r

że byłoby to niemożliwe gdyby nie przychylność władz 
miasta i ich zrozumienia dla poczynań animatorów 
kultury. Tutaj ludziom się po prostu chce coś robić, i 
to cała tajemnica...

— Jest Pani obywatelką świata, grała Pani z wie-
loma znakomitymi orkiestrami i ma Pani możliwość 
porównania ich poziomu z naszą filharmonią. Czy 
powinniśmy popadać w jakieś kompleksy...

— Absolutnie nie. Tu pracują profesjonaliści – od 
dyrygentów po muzyków. Zawsze chętnie korzystam  
z możliwości występu z tą orkiestrą… 

— Dziękujemy za rozmowę i czekamy na Pani występ…  

Wykorzystano materiały z niedawnego spotkania Lidii 
Grychtołówny z lokalnymi mediami zorganizowanego przez 
Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego i Karola Szafranków. W 
rozmowie udział wzięli również Norbert Prudel – prezes i Wa-
cław Mickiewicz – wiceprezes Towarzystwa. Za udostępnienie 
materiałów i zdjęcie dziękujemy Januszowi Rzymankowi.  

c.d. ze strony 31

Na inaugurację – koncert w wykonaniu Adama Mokrusa (skrzyp-
ce) i Piotra Sałajczyka.

Zdobywca III miejsca, uczeń A. Mokrusa Piotr Rachwał i akom-
paniujący mu Artur Hes.

C Koncert 
organowy…
…w wykonaniu prof. Julia-

na Gembalskiego odbędzie 
się 7 czerwca o godz. 17.30  
w kościele św. Brata Alberta  
w Kamieniu. 

Zamontowane tam przed 
paru laty dobrej klasy organy 
pozwalają na koncertowe wy-
konania klasycznej literatury 
muzycznej, ku satysfakcji zarów-
no słuchaczy jak i wykonawców. 
Koncert, współorganizowany 
przez Radę Dzielnicy, odbędzie 
się w ramach cyklu „Wieczory 
z muzyką organową”, a kolej-
nego możemy się spodziewać 
jesienią.

Słoneczna „Kotewka”



• Koncert laureatów XXVII Festiwalu 
 Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego
• Pokaz finalistów konkursu „Pokaż styl 

– sztuka ulicy”
• Koncert laureatów X Festiwalu Młodych 

Talentów im. I. Jeszki
• „Na koniec świata” – fragmenty spek-

taklu tanecznego w wykonaniu Teatru 
Tańca Mirago

• Klaun Dyzio Show – występ klauna 
Dyzia wraz z przyjacielem, pokaz iluzji 
na wesoło oraz śmieszne konkursy 
z nagrodami 

• Kapela Wujka Idziego – koncert
  W programie piosenki ekologiczne oraz 

wspólna zabawa z dziećmi połączona 
z nauką śpiewania 

• Wiele bezpłatnych atrakcji dla dzieci!

Dom Kultury w Chwałowicach, 
Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”, 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, 
Młodzieżowa Rada Miasta 

   31 maja 
 godz. 14.30
Estrada Kampus, ul. Rudzka 13

Sztuka kochania… 
... to komediowy spektakl Teatru Bajka 

z Warszawy, w którym 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 Katarzy-
na Skrzynecka, Piotr Gąsowski, Anna Oberc 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 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.

W rocznicę „obalenia komunizmu” 
Czerwiec 1989 roku był czasem przełomu politycznego: 

odbyły się częściowo wolne wybory, powstał rząd Tadeusza 
Mazowieckiego, a Joanna Szczepkowska ogłosiła koniec 
komunizmu. W 20. rocznicę tych wydarzeń odbędzie się kon-
cert Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka 
z udziałem solistów rybnickiej szkoły muzycznej oraz recytatorów 
z Teatru Rondo TZR.

2 czerwca, godz. 18.00

Płk Kukliński a III wojna światowa 
W ramach tych samych obchodów: wykład 

prof. Józefa Szaniawskiego „Tajna misja – jak płk 
Kukliński uratował świat przed III wojną świato-
wą” oraz projekcja filmu „Sprawa pułkownika 
Kuklińskiego”.

4 czerwca, godz. 11.00, Sala Kameralna 

Na koniec świata…
…chce zaprowadzić publiczność zespół  Mirago z Teatru Tańca 

RCK. Spektakl taneczny pod tym tytułem we własnej choreografii 
wyreżyserowała Izabela Barska–Kaczmarczyk.

6 czerwca, godz. 17.00

W Galerii Oblicza…
…swoje prace malarskie wystawi Brygida 

Przybyła. Inspiracją dla twórczyni są przyroda 
i malownicze zakątki Rybnika.

11 czerwca, godz. 17.30
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• 19 czerwca, godz. 14.00
Inauguracja na Rynku – parada orkiestr i zespołów tanecznych, 
uroczyste otwarcie festiwalu oraz konkurs mażoretek o Puchar 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wieczorem w parku im. H. Czempiela w Niedobczycach – kon-
certy orkiestr i mażoretek.

• 20 czerwca
Przesłuchania konkursowe orkiestr, po południu i wieczorem 
koncerty w Świerklanach.

• 21 czerwca
Koncerty w Chorzowie. 
godz.18.00 – gala w Rybnickim Centrum Kultury, ogłoszenie 
zwycięzców,  przyznanie nagród, dyplomów, pucharów.
Festiwal został objęty honorowym patronatem ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa śląskiego, 
prezydenta Rybnika oraz ambasadora Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkiego. Wystąpią orkiestry i formacje 
taneczne z Czech, Słowacji, Litwy, Węgier, Grecji i Polski. 

XVIII Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych „Złota Lira” 19–21czerwca 

w programie:
konkurs 
na najpiękniejszy, dzielnicowy 
wianek świętojański
koncerty zespołów 
Los Bomberos, Yaroslav 
oraz
gwiazda wieczoru zespół 

FEEL
na zakończenie 
pokaz sztucznych ogni

Pokaz dla dzieci
Z okazji Dnia Dziecka, Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat 

Club Rybnik zaprasza na pokaz kotów rasowych, który odbędzie 
się 31 maja w Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Wolna 17) w godz. 
od 10.00 do 17.00. Każde dziecko otrzyma upominek, a maluchy 
do lat 4, będą mogły wejść na pokaz za darmo.
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Premiera w pięć dni… 
… to nazwa spektaklu przygotowanego przez 

siedemnastu tancerzy podczas pięciodniowych warsztatów 
w górach, pierwszego tego typu przedsięwzięcia w historii 
Studia Tańca. 

Żywiołowy spektakl w wykonaniu działającego przy Rybnickim 
Centrum Kultury zespołu „Vivero” składa się z 7 etiud tanecznych 
o zróżnicowanej stylistyce i dynamice – od lirycznego duetu przez 
współczesne impresje po dynamiczny pop i locking. Jest efektem 
wytężonej pracy pod okiem Karoliny Kotyrby i Izabeli Barskiej-
-Kaczmarczyk, które podjęły się organizacji, reżyserii i choreografii 
spektaklu. A młodzi tancerze udowodnili, że na sali treningowej 
można spędzać od ośmiu do dziesięciu godzin dziennie i wciąż 
cieszyć się ruchem i tańcem…                                                

„Baśnie tysiąca i jednej nocy” 
większości z nas kojarzą się z bogatą 
i wzorzystą jak orientalny dywan 
kulturą arabską. Okazuje się jednak, 
że za tym imponującym i barwnym 
wizerunkiem może kryć się druga, 
ciemna strona kultury Wschodu. 
Chęć zdobycia władzy, bezwzględna 
walka, podstęp i odwieczna rywali-
zacja damsko–męska, to elementy 
stosunków panujących na dworach 
Damaszku czy Bagdadu. Pracując 
nad spektaklem „Noce Szehereza-
dy”, reżyser Natalia Babińska, się-
gnęła po mało znany cykl opowieści 
o kalifie Omarze an Numanie, okrut-
nym władcy z Bagdadu, który toczy 
bezwzględną walkę z chrześcijanami. 
Okazuje się, że znany z dzieciństwa 
tekst „Baśni ...” stracił niewinność 
i przemówił nowym głosem, bowiem 
Szeherezada opowiada o gwałtach, 
nienawiści religijnej, walce między 
muzułmanami i chrześcijanami oraz 
dyskryminacji kobiet. Spoglądając na 
wydarzenia mające miejsce dzisiaj na 
Bliskim Wschodzie, nie trudno jest 
pokusić się o współczesne odczyta-
nie cyklu. 

Monodram z ogromnym sukcesem 
prezentowany był na kilku festiwalach 
oraz warszawskich i krakowskich 
scenach teatralnych. Publiczność, 
również tę zebraną w sali Rybnickiego 
Centrum Kultury, zachwyciła kreacja 
Aleksandry Brożek, absolwentki 
Wydziału Aktorskiego Akademii 
Teatralnej, na co dzień związanej z 

warszawskim Teatrem Powszechnym. 
Aktorka perfekcyjnie wcieliła się 
w bohaterów opowieści Szeherezady. 
Na oczach widzów z księżniczki prze-
mienia się w starą kobietę, mężczyznę, 
a nawet wierzchowca, po to, by za chwi-
lę ponownie stać się ponętną niewiastą. 
W postaci Szeherezady, aktorce udało 
się odnaleźć tragizm kobiety sprowa-
dzonej do roli niewolnika. Jej wspaniały 
naszyjnik okazuje się obrożą, na której 
aktorka chodzi uwiązana jak pies. „To 
wielkie, małe przedstawienie” – podsu-
mował monodram Roman Pawłowski 
z „Gazety Wyborczej”. I trudno się 
z nim nie zgodzić...

Dopełnieniem wieczoru był „Ko-
bietnik” – slideshow „Magdaleny 
Kuc”, w którym autorka zgromadziła 
fotografie kobiet – kwiatów i kobiet 
– śmieci.

(D)

Aleksandra Brożek znakomicie wcielała się 
w bohaterów opowieści Szeherezady.  Zdj.: d

Czy królestwa ognia i wody – dwóch tak różnych ży-
wiołów mają szansę na pojednanie i długotrwałą zgodę? 
Oczywiście, że tak – twierdzą autorzy spektaklu „Dwa kró-
lestwa”, którego premiera odbyła się w połowie kwietnia 
w Rybnickim Centrum Kultury. 

Teatr Najmłodszych prowadzony w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
przez Izabelę Karwot zaprosił na kolejną premierę. Tym razem 
wzięto na warsztat historię dwóch zwaśnionych królestw – żywiołów 
ognia i wody. Dzięki szczerej i prawdziwej przyjaźni następczyń 
tronu, królestwa zbliżają się do siebie, a morał płynący z tej opo-
wieści jest oczywisty – tylko zgoda buduje i łączy. 

Przedstawienie pt. „Dwa królestwa” powstało na motywach scena-
riusza Antoniny Schejbal. W niezwykle barwnej opowieści o potrzebie 
zgody, przyjaźni i porozumienia wystąpili młodzi aktorzy, z których 
część zadebiutowała na deskach scenicznych. — Staramy się korzystać 
ze spontaniczności i pomysłowości dzieci bawiących się z nami w teatr, 
dlatego podczas przygotowań do przedstawienia wzięliśmy pod uwagę 
ich propozycje, dotyczące np. zmian w scenariuszu czy wprowadzeniu 
nowych postaci — wyjaśnia Izabela Karwot, reżyser spektaklu.

(D) 

Barwne iluminacje były niewątpliwym atutem spektaklu.                         Zdj.: d

Jak ogień i woda Uczestnicy kolejnej edycji „Nocnych Prowokacji” nie byli za-
skoczeni tym, że w opowieści o „Nocach Szeherezady” zabrakło 
Alladyna i jego cudownej lampy, Ali Baby, czy bohaterskiego 
Sindbada Żeglarza – postaci znanych z orientalnego cyklu „Baśni 
tysiąca i jednej nocy”. Wszak przygotowana w Rybnickim Cen-
trum Kultury impreza ma zaskakiwać, inspirować, prowokować 
i zmuszać do refleksji. 

Prowokacje z Szeherezadą

Ognisko nie próżnuje!
Ognisko Muzyczne w Rybniku w ramach audycji „Dzieci 

– Dzieciom” zorganizowało koncert wiosenny dla przedszkolaków 
z P nr 1 „Wesoła Nutka”. I nie była to jedyna impreza, jaką 
w ostatnim czasie zorganizowano… 

…Bowiem największą i sztandarową imprezą rybnickiego SOM–u jest Fe-
stiwal Muzyki Instrumentalnej, który odbył się już po raz dziesiąty. Co roku 
na scenie Domu Kultury w Chwałowicach prezentują się młodzi wykonawcy 
z całego województwa, którzy rozwijają swoje talenty w szkołach muzycznych 
oraz w innych placówkach kształcenia artystycznego. W tegorocznej edycji festi-
walu przyznano kilkadziesiąt wyróżnień, a otrzymali je zarówno soliści (najwięcej 
było skrzypków i pianistów), jak i zespoły. Wśród wyróżnionych byli też młodzi 
muzycy z czeskiego Hluczyna oraz podopieczni rybnickich placówek – Jakub 
Ledwoń ze Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych i Marek Skupień ze Śląskiego 
Centrum Muzycznego Muzyka i Ruch.                                                             (S)
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Seniorzy w ogrodzie, na harley’u, 
huśtawce  i  ławce ,  w  muzeum  
i w samochodzie, grający w bule, 
w większości uśmiechnięci. Ale  
i smutni i nie do końca przystający 
do tematu trzeciego już konkursu 
fotograficznego, zorganizowanego 
przez Dom Kultury w Niedobczycach 
i Klubu Fotograficznego Forum 
Obiektywne. 

Na konkurs pod hasłem „Starość też 
radość” przysłano prawie 90 prac autorstwa 
35 miłośników fotografii z całe Polski,  
w tym nie tylko z miejscowości bliskich jak 
Wodzisław, Żory czy Rudy, ale i dalszych  
– z Warszawy, Lublina, Łodzi, Kielc, Krako-
wa i kilku innych, a nawet Ukrainy. Impreza 
wydaje się więc być rozwojowa…

Jak mówił szef klubu Klaudiusz Mitko, 
poziom prac był wyjątkowo wysoki i jury 
miało nie lada kłopot z wyborem najlep-
szych. Pierwsze miejsce przyznano Toma-
szowi Zdulskiemu z Rud Raciborskich za 
cykl fotografii „Miłość” (na zdj.). Aran-
żacja czarno–białych zdjęć jest oryginalna  

i bardzo interesująca, można mieć jedynie 
obiekcje czy mieści się w temacie. Naszym 
zdaniem „starość” to stan, jaki sfotogra-
fowanej pary  j e s z c z e  nie dotknął. 
Ale to oczywiście rzecz względna, choć 
obiektywnie trzeba stwierdzić, że granica 
starości wciąż się przesuwa dalej… Po-
kazały to również zdjęcia, których boha-
terowie korzystają z różnych życiowych 
radości. Wciąż aktywnego„Kinooperatora” 
sportretował laureat II miejsca Grzegorz 
Ziemiański z Krakowa, kondycję fizycz-
ną swojego bohatera pokazał Waldemar 
Grzelak z Jeleniej Góry na zdjęciu „Bieg 
po zdrowie”. Natomiast niezbyt radosną 
stronę starości prezentuje wyróżniony cykl  
Marcina Głuszka z Dąbrowy Tarnowskiej 
pt „Wizyta”, prawdopodobnie w hospicjum. 
Wyróżnienie specjalne – za inne spojrzenie 
na temat – otrzymały również Magdalena 
Wdowicz–Wierzbowska z Warszawy za 
zdjęcie wiekowego auta i Anna Borowska 
z Lublina za zdjęcie „Im wino starsze…”. 
Dodajmy… tym lepsze.

(r) 

Grupa 7 młodych ludzi, którzy na co 
dzień pracują pod okiem Jadwigi Dem-
czuk–Bronowskiej pokazała spektakl 
„Babcia i wnuczek czyli noc cudów”  
K.I. Gałczyńskiego. To kolejna po ,,Nudzie”, 
„Maleńkich sztukach dla bałaganu” i „Bo-
lerze” sztuka przygotowana przez „Teatr  
z Nazwą”, który na przestrzeni kilku lat 
zmieniał swój skład. Zawsze jednak, jak 
mówi reżyserka teatralnych przedsięwzięć 
grupy J. Demczuk–Bronowska, młodych lu-
dzi łączy przyjaźń i pasja, z jaką podchodzą 
do pracy ze słowem, a także zaangażowanie, 
również w doborze kostiumów czy sce-
nografii. We wszystkich dotychczasowych 

spektaklach „Teatru z Nazwą” zagrała 
Beata Kabzińska, która tym razem wcieliła 
się role Katarzyny i cudotwórcy Rączki. 
Obok niej na scenie wystąpili Adrian Grad, 
Dominik Kalamarz, Patryk Kibało, Pauli-
na Nietupska, Zuzanna Olbińska i Jakub 
Sitek. Rysunki do scenografii wykonała 
Maria Budny–Malczewska, oprawę mu-
zyczną przygotował Łukasz Drozd, a światło 
– Tomasz Porembski. Premierę oklaskiwała 
licznie zgromadzona w Klubie Energetyka 
publiczność, a szef fundacji ER Stanisław 
Wójtowicz zapewniał, że w placówce zawsze 
było, jest i będzie miejsce na teatr. Nic tylko 
przyklasnąć!                                            (S)

Cuda nad cudy…

„Kiedy kot zniesie jajko, a kura zaszczeka, wtedy grymoar zostanie wyjęty z alma-
rii, zaśpiewamy inkantację z grymoaru i panaceum będzie odnalezione…” – tak 
karkołomne językowo zaklęcia słychać było podczas nocy cudów w Klubie 
Energetyka. A sprawcą magicznych poczynań był oczywiście Gałczyński  
i… „Teatr z Nazwą” działający przy Fundacji Elektrowni Rybnik. 

Starość też radość? 

która z pewnością będzie się wciąż rozwijać. To 
sposób na życie — mówi. 90% szkół jogi w Pol-
sce działa w oparciu o metodę iyengarowską, 
gdzie kładzie się większy nacisk na ćwiczenie 
ciała, na hatha jogę. Elwira prowadzi zajęcia 
według metody Pavlosa Hasanagasa założyciela 
International Association Of The Yoga Science 
Centres w Atenach: — Na naszych zajęciach 
zajmujemy się ciałem, oddechem, koncentracją, 
pracą psychofizyczną … czyli całością. Zajęcia są 
dostosowywane do osób w każdym wieku, do ich 
sprawności, kondycji i możliwości. — mówi. — 
Nie używamy żadnych przyrządów, wystarczy mata  
i wygodny strój. E. Zembrzuska prowadzi również 
zajęcia jogi dla dzieci, które mają charakter zaba-
wy: — Dzieci uczą się jak prawidłowo oddychać, 
jak wykształcić i utrzymywać właściwą postawę 
ciała, jak ćwiczyć swój umysł i uspokajać się, jak 
radzić sobie ze stresem, zanim dojdzie do sytuacji,  
w której dziecko poczuje się przez niego przytło-
czone... co skutkuje lepszą koncentracją, spoko-
jem, właściwą postawą ciała i dobrą kondycją. 
— mówi rybniczanka. Joga idzie w parze z jej 
zainteresowaniem kulturą i filozofią wschodu, 
zagadnieniami relaksacji. Elwira uprawia też 
malarstwo, instalację i fotografuje. Udanie łączy 
zarówno liczne zainteresowania, jak i… koloro-
we, witrażowe szkła.

(S)

c.d. ze strony 30
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Zespół Tańca Ludowego „Przygoda” wciąż rozwija swoje 
umiejętności, również pod okiem zaprzyjaźnionych chore-
ografów z innych państw, ostatnio z Ukrainy.

Rybnicki zespół gościł kierownika Katedry Choreografii na uni-
wersytecie w Łucku Wiktora Dużycza, który poprowadził warsztaty 
przybliżające kroki i układy tańców ludowych naszych sąsiadów zza 
wschodniej granicy.

— Z tą młodzieżą czuję się jak w domu — mówił W. Dużycz. 
— W młodych ludziach trzeba rozwijać pasję do tradycji. Globalizacja nie 
rodzi zagrożenia, gdyż fala upojenia i fascynacji innością musi mieć swoje 
miejsce (...). W pewnym momencie czujemy przesyt i zaczynamy szukać 
znowu czegoś innego, a gdzież najprościej znaleźć inspirację niż wokół 
siebie, we własnych źródłach? Szefowa „Przygody” Anita Geratowska 
podkreśla wagę corocznych warsztatów. — Zawsze próbujemy w tym 
czasie przełamać rutynę i nauczyć się czegoś nowego, dostosować ciało do 
nowych form ruchu i w ten sposób się rozwinąć. Zmiana nauczyciela też 
jest ważna, inne są na niego reakcje, inne metody, z których próbuję wy-
ciągnąć wnioski także dla siebie samej. Międzykulturowe doświadczenia 
są doceniane przez młodych. Uczestniczka zajęć Agnieszka, podkreśla, 
iż kontakty te dają nie tylko możliwość poznawania tego, co odmienne, 
ale również bycia dumnym z własnych korzeni i efektów pracy. Bardzo 
sobie również ceni przyjaźnie zawierane w zespole – trwają one wiele, 
wiele lat, tak jak w szkole. 

Nowe doświadczenia „Przygoda” miała okazje wykorzystać tuż po 
zakończeniu warsztatów, w czasie festiwalu w ukraińskiej Winnicy. 
W czerwcu zespół oczekuje wizyty dwóch zaprzyjaźnionych zespołów, 
m.in. z Ukrainy, które wzbogacą program II Dni Rybnika.

Miłośnicy sztuki współczesnej, a szczególnie wysmakowanej 
grafiki mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się 
z twórczością mistrza tego gatunku. W galerii Muzeum swoje 
prace wystawił prof. Eugeniusz Delekta. 

Główną dyscypliną artysty jest grafika, ale uprawia on również ma-
larstwo i rysunek. Jest też aktywnym pedagogiem – prowadzi pracownię 
grafiki w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego UŚl. w Cieszynie, 
którego aktualnie jest dziekanem. Wieloletnie uprawianie grafiki sprawiło, 
że E. Delekta dopracował się własnego, rozpoznawalnego stylu. Inspiracją 
jego twórczości jest głównie natura, oczywiście w sposób twórczy prze-
tworzona. Cykl „Konstelacje” wychodzi niejako poza ziemską przestrzeń, 
jednak obraz składa się z podobnych geometrycznych, strukturalnych form, 
niemal konstrukcji, jakie widzimy w innych, bardziej przyziemnych cyklach 
jak „Żaglowce”, „Struktury przestrzeni” czy „Przestrzenie dźwięków”. 
Cechą wspólną prac jest analityczne podejście do tematów przeniesionych 
z rzeczywistości, a także stonowany kolor. Artysta wykorzystuje głównie 
techniki druku wklęsłego jak akwaforta i akwatinta, ale przekonał się rów-
nież do techniki komputerowej, która umożliwia udane połączenie grafiki 
z malarstwem. Tym samym warsztat artysty ewoluuje, choć tradycyjna 
grafika jest mu wciąż najbliższa…

Jak mówi kurator wystawy Maria Budny–Malczewska „...sztuka współ-
czesna to wciąż jeszcze sztuka dla wybranych, choć to właśnie ona kreuje 
nasze otoczenie i jest najbliższa sztuce użytkowej. Wystawa Eugeniusza 
Delekty wpisuje się w edukację plastyczną społeczeństwa i rozwijanie jego 
wizualnej wrażliwości”.                                                                          (r)

Warsztaty pod kierunkiem Wiktora Dużycza z Ukrainy.

Przełamać rutynę

Maroko–Nowiny

Integracja na festynie!
Rada Dzielnicy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maro-

ko–Nowiny zapraszają na integracyjne spotkanie mieszkańców 
dzielnicy pod hasłem„Tu żyję – Tu mieszkam”  6 czerwca br. od 
godz. 14.00 na boisku przy ZSP nr 3 przy ul. Orzepowickiej. 

W programie m. in: VI Spartakiada Przedszkolaków o Pu-
char Prezydenta Miasta, występy artystyczne przedszkolaków 
oraz zespołów tanecznych z Młodzieżowego Domu Kultury, 
podsumowanie konkursu fotograficznego pt. „Moja dzielnica 
w obiektywie”, a także loteria fantowa, bezpłatne konsultacje 
oraz badania lekarskie. Nie zabraknie Wesołego Miasteczka dla 
dzieci oraz stoiska z napojami i małą gastronomią dla starszych. 
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kwaśnica Bavarian Show.

Warsztaty „Przygody”

Dla kobiet i nie tylko...
Rybniczanki, choć nie tylko je, zapraszamy do odwiedzenia 

nowego portalu w internecie. 
Na stronie www.kobieta.rybnik.pl można znaleźć ciekawe infor-

macje z dziedziny literatury, edukacji, a także mody, zdrowia, urody i 
sportu. — Mam nadzieję, że portal stanie się wkrótce miejscem, które 
będziecie często odwiedzać. Zapraszam do czynnego udziału w jego 
kształtowaniu, tak aby znalazły się w nim informacje, o których nie tylko 
chciałybyście czytać, ale również pisać — wyjaśnia Kinga Lewandowska 
z redakcji portalu, która zachęca do współpracy wszystkich, którzy 
chcieliby współtworzyć nowe miejsce na internetowej mapie miasta. 

(D)

Eugeniusz Delekta 
i goście na wernisażu 
jego prac. 

Konstelacje i przestrzenie 



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!!!

poniedziałek 1 czerwca, godz. 19.00
PRZYJEŻDŻA ORKIESTRA
prod. Izrael/, Francja, 2007 r., dramat/komedia, reż.: 
Evan Kolirin, wyk.: Sasson Gabai, Saleh Bakri.
Film ten, przywodzący na myśl dzieła Emira Kustu-
ricy, to żywiołowa, a zarazem pełna ciepła opowieść 
o radości życia, przełamywaniu barier, a przede 
wszystkim o zwycięstwie przyjaźni nad uprzedzenia-
mi. Wszystko to w rytmach nieokiełznanej orientalnej muzyki. 

poniedziałek 8 czerwca, godz. 19.00
TEZA
prod. Etiopia/Niemcy/Francja, 2008 r., dramat, reż. 
Haile Gerima, wyk. Aaron Arece, Abvetedla.
Po kilku latach spędzonych na studiach medycz-
nych w Niemczech, pełen nadziei na lepsze życie, 
Anberber wraca do Etiopii. Niestety, zastaje swój 
kraj pełen chaosu, nękany zamieszkami. Jazz 
i muzyka etniczna! Najważniejszy film afrykański 2008 roku.

poniedziałek, 15 czerwca, godz. 19.00
LEKTOR
prod. USA/Niemcy, 2008 r, melodramat, reż. Ste-
phen Daldry, w roli gł. KATE WINSLET – najlepsza 
aktorka świata 2009 r.
Film na podstawie bestsellerowej powieści 
o tym samym tytule. Namiętny związek nastolat-
ka i dojrzałej, samotnej i skrytej kobiety. Michael 
o ukochanej wie tylko tyle, że mieszka sama 
i pracuje jako kontrolerka biletów i uwielbia, gdy czyta jej na głos 
książki. Jednak pewnego dnia Hanna niespodziewanie znika. Po 
latach, jako student prawa, bierze udział w procesie nazistowskich 
zbrodniarzy, na ławie oskarżonych dostrzega Hannę... 

poniedziałek, 22 czerwca, godz. 19.00
OPOWIEDZ MI O DESZCZU
prod. Francja, 2008 r, dramat/komedia, reż. Ag-
nes Jaoui, wyk. Agnes Jaoui. Jean–Pierre Bacri.
Pełna humoru opowieść o ludziach, którzy szu-
kają pomysłu na siebie i swoje życie. A w poszu-
kiwaniach tych nie dość, że często rozmijają się 
z prawdą, to najczęściej oszukują nie tyle innych, 
co samych siebie. Komedia z najwyższej półki. Wyborne poczucie 
humoru. Świetny rysunek postaci. Błyskotliwe dialogi.

poniedziałek, 29 czerwca, godz. 19.00
STEP UP 2
prod. USA, 2008 r., melodramat/muzyczny, reż. 
Jon Chu, wyk.: Briana Evigan, Robert Hoffman.
Taniec i miłość oraz miłość do tańca! Kontynuacja 
wielkiego taneczno–muzycznego przeboju „Step 
Up: Taniec zmysłów”. Tym razem dwa razy więcej 
tańca i dwa razy więcej muzyki!

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.
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Pokaż swój film!
Rusza nabór offowych filmów konkursowych na VIII już 

Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego R E P E F E N E.
Wprawdzie impreza odbędzie się dopiero pod koniec września, ale 

nabór filmów potrwa do 28 sierpnia (regulamin i karta zgłoszeń na 
stronach www.kfn.strona.pl lub www.dkchwalowice.pl.). 

Prezentacje skierowane są do wszystkich niezależnych twórców 
filmowych nieprofesjonalnych i profesjonalnych z całego kraju 
i z Europy. Corocznie do konkursu nadsyłanych jest ok. 200 filmów 
z Polski i zagranicy, a przegląd ma charakter warsztatowo–konkursowy. 
Organizatorami RePeFeNe są Dom Kultury Chwałowice, Klub Filmu 
Niezależnego i Instytucja Filmowa Silesia – Film wraz z Centrum Sztuki 
Filmowej w Katowicach, a festiwal dofinansowany jest przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego.

100 lat OSP w Golejowie! 
W Golejowie wielka feta. Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się 

27 czerwca: o godz. 9.30 – uroczysty apel przed remizą, godz. 10.30 
– msza św. w kościele Chrystusa Króla, godz. 12.00 – oficjalne spotkanie 
przed remizą, a w jego trakcie: przedstawienie historii OSP, wręczenie 
odznaczeń, poświęcenie kamienia pamiątkowego.

W sobotę 27 oraz niedzielę 28 czerwca od godz. 15.00 strażacy 
wspólnie z Radą Dzielnicy oraz parafią zapraszają na dwudniowy 
festyn. Zaplanowano m.in.: występy dzieci z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego nr 4, orkiestry dętej i czeskiej „dechowki”, kabaretu, zespołów 
z Młodzieżowego Domu Kultury, miejscowych chórów „Zorza” i „Nadzie-
ja”, konkursy dla dzieci i dorosłych oraz inne atrakcje. Oba festynowe 
dni zakończy zabawa taneczna. Jak zapewniają organizatorzy, będzie się 
można nie tylko dobrze zabawić, ale również smacznie zjeść. 
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Być jak podróżnik
A może tak rowerem po Afryce? Czemu nie. Można przecież 

przebyć malarię (nieraz), paść ofiarą czarnej magii, kradzieży oraz 
burdy pomiędzy kibicami Konga i Egiptu, ale za to … znaleźć żonę 
i wziąć ślub plemienny. Choćby dlatego było warto, ale nie tylko. 
Przecież podróżowanie to jest to!

Przekonali się o tym uczestnicy I Festiwalu Podróżników „Rozjazdy 2009” 
zorganizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie podróżników „Mahakam” 
i Dom Kultury w Chwałowicach, a przekonywali wytrawni globtroterzy, którzy 
niejedno już w życiu widzieli i niejedno przeżyli. Paweł „Wróbel” Wróblewski 
z Gdańska w siedem miesięcy przemierzył 13 krajów Afryki – od Maroka do 
Demokratycznej Republiki Konga. Wrocławianin Łukasz Wall wielokrotnie był 
w Chinach i Tybecie, organizował wyprawy do Nepalu, Indonezji, Kambodży, 
Laosu, Birmy, Tajlandii i Wietnamu, Peru, Boliwii i Chile, Namibii, Botswany, 
Zimbabwe, Etiopii… Jacek Teler z Częstochowy jest pomysłodawcą ponad 50 
wypraw i trekkingów na czterech kontynentach, wspina się na dziewicze szczyty 
i wędruje po dzikich rejonach Syberii i postsowieckiej Azji Centralnej. Z kolei 
pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskie-
go dr Maciej Kurcz, badacz Sudanu, sporo wie o tamtejszych… czarach, krowach 
i minibusach, a członkowie Stowarzyszenia „Akt Watra” poznali niepoznawalne 
czyli najgłębszy kanion na świecie – Rio Colca, jedno z ostatnich dziewiczych 
miejsc naszego globu. Takich ludzi i ich opowieści warto słuchać… Z otwarty-
mi ustami, a okazją – pierwszą, ale nie ostatnią – był właśnie rybnicki festiwal 
„Rozjazdy” (więcej o imprezie i jego pomysłodawcach pisaliśmy w poprzednim 
numerze „GR”). Być może festiwal pomógł też w zaplanowaniu wakacyjnych 
wyjazdów? A może tak rowerem do Afryki?!                                                 (S)
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Przepis
 na miłość... 

Złote Gody

Jaka jest recepta na 50 lat we dwoje? 
— Uśmiechać się — radzi pani Helena 
Grochowicz. Dla państwa Walerów 
kluczem do miłości stała się miłość 
do kina. Z kolei państwo Cyganowie 
zwracają uwagę na dobrą kuchnię. Nie od 
dziś wiadomo przecież, że „przez żołądek 
do serca”. 

— Zawsze lubiłam dużo i smacznie zjeść. Do 
dziś lubię gotować — mówi Jadwiga Cygan. 
— Nigdy za to nie piłam alkoholu i wciąż unikam 
słodyczy. W przeciwieństwie do mojego męża... 
Pan Henryk nie ukrywa, że jest łasuchem. 
Wspomina też, że dawniej kiedy oboje praco-
wali w „Hucie Sielsia” pomagał żonie w kuchni 
i z powodzeniem zajmował się gotowaniem.  
A poznali się właśnie w zakładach metalowych, 
z którymi związani byli przez całe zawodowe 
życie – ona pracowała 37 lat, on – 42. Ślub był 
skromny, ale pan Henryk do dziś wspomina, 
że żona wyglądała „przecudnie”. — Miałam 
piękne, długie, czarne włosy, welon, białą suknię 
i cudowny, duży bukiet… Bo taka wtedy była 
moda — wspomina pani Jadwiga. Małżonkowie 
doczekali się 2 córek, 4 wnucząt i 3 prawnuków. 
Z kolei 2 synów i 2 wnuków mają państwo 
Helena i Stanisław Grochowiczowie, którzy 
poznali się na Politechnice Szczecińskiej. Pobrali 
się jeszcze w Szczecinie, a na Śląsk przyjechali 
pod koniec lat 50–tych. — Aby każdy kolejny, 
wspólny dzień był równie słoneczny jak ten dzi-
siejszy — życzył małżonkom prezydent Adam 
Fudali, który wspólnie z kierownikiem USC 
Marią Cwenar wręczył szanownym jubilatom 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
A otrzymali je: Anna i Gerard Bergerowie, 
Helena i Norbert Groboszowie, Ruta  
i Zygmunt Kempowie, Lieselotte i Rajmund 
Lampertowie, Janina i Paweł Liszkowie, 
Agata i Franciszek Nowrotowie, Zofia i Józef 
Stankowie, Adelajda i Herbert Szczyrowie, 
Bronisława i Karol Tomporowscy, Maria  
i Jerzy Wilkowie, Agata i Ernest Zawadzcy. 

Wśród zaproszonych na kolejne jubileuszowe 
spotkanie w Urzędzie Miasta znaleźli się też 
państwo Zofia i Alojzy Walerowie. Państwo 
Walerowie od wielu lat są „kinomaniakami”  
i to właśnie w kinie po raz pierwszy się zobaczyli. 
— Chodziliśmy do kina „Ślązak”, ja zerkałem 
na nią, bo bardzo mi się podobała i tak od słowa 
do słowa, zaczęliśmy się spotykać — mówi pan 
Alojzy. Z czasem już razem zaliczali kolejne 
filmowe seanse, a ich wspólna pasja nie wygasła 
do dzisiaj. Przed laty podziwiali amerykańskie 
produkcje firmowane przez wytwórnię Metro 
Goldwyn Mayer. — Najpierw zachwycaliśmy się 
westernami, a potem chodziliśmy do nieistnieją-
cego już „Zameczku”, gdzie na małym ekranie 
wyświetlano filmy wypożyczane z ambasady 

amerykańskiej, które można było obejrzeć tylko 
w ścisłym gronie. A ile trzeba było zabiegać, żeby 
na taki seans się dostać! Na szczęście miałem 
kolegę, który nas tam „wkręcał”! — wspomina  
z uśmiechem pan Alojzy. Pani Zofia podziwiała 
Gregory Pecka, zaś „cichą miłością” jej męża 
była Audrey Hepburn. Dzisiaj z sentymentem 
wracają do lat, w których kino było ich „oknem 
na świat”, a na dużym ekranie mogli oglądać 
Marlenę Dietrich czy Avę Gardner. Pan Alojzy 
przez wiele lat pracował w rybnickiej „Ryfa-
mie”, żona w rydułtowskim prezydium, gdzie 
jako referent wojskowy prowadziła kartoteki 
i dokonywała rejestracji sprzętu: — Musiałam 
liczyć rowery, motocykle i oceniać maść koni, 
choć na początku zupełnie się na tym nie znałam 
— przyznaje. Państwo Walerowie doczekali się 
syna i wnuczki, ale przyznają, że ich życie nie 

zawsze było „usłane różami”: — To jest tak, jak 
w piosence – są dni słoneczne, są dni deszczowe, 
ale wszystko trzeba przyjąć, uzupełniać się, a nie-
rzadko ustąpić — radzi pani Zofia, która wraz  
z mężem z rąk prezydenta A. Fudalego odebrała 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Oprócz państwa Walerów medalami uhonoro-
wani zostali również państwo: Dorota i Feliks 
Błanikowie, Małgorzata i Alfred Cyranowie, 
Aniela i Józef Garboczowie, Urszula  
i Władysław Gniadkowie, Hildegarda i Józef 
Kneszowie, Elżbieta i Rafał Kostorzowie, 
Bronisława i Henryk Mikowie, Maria 
i Reinhold Pietruszkowie, Krystyna  
i Stanisław Podleśni, Anna i Stanisław 
Ryglowie, Bernadeta i Karol Skórowie oraz 
Paweł Turczyk. 

Tekst i zdjęcia: (S), (D)



Katyń 
– prawda i pamięć

To tytuł Wojewódzkiego Konkursu Historyczno–Literackiego dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z tegorocznych 
laureatów został uczeń I klasy Zespołu Szkół Technicznych 
w Rybniku Piotr Kuźnik. 

Sponsorem wyjazdu laureata było miasto Rybnik, które Piotr 
miał zaszczyt reprezentować, a do konkursu przygotowała go 
polonistka Krystyna Pierchała. Zajęcie VI miejsca sprawiło, że 
znalazł się on w gronie ośmioosobowej grupy, dla której nagrodą 
był wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę Młodzieży do Katy-
nia. Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w uroczystej mszy św.  
na cmentarzu w Katyniu, a następnie złożyli kwiaty i zapalili znicze na 
grobach pomordowanych żołnierzy polskich. Po zwiedzeniu Cmentarza 
Katyńskiego pielgrzymi udali się do Smoleńska, gdzie przekazali m.in. 

upominki dla młodzieży polskiej skupionej wokół Domu Polskiego oraz 
Parafii Rzymsko–Katolickiej. Udział w pielgrzymce był dla P. Kuźnika 
wielkim przeżyciem. — To szczególne miejsce skłaniające do refleksji  
i zadumy. Wywarło na mnie ogromne wrażenie i mam nadzieję, że dzięki 
kontaktom nawiązanym z tamtejszą Polonią, z pewnością  jeszcze kiedyś 
je odwiedzę — mówi Piotr. Pobyt w Katyniu i Smoleńsku stanie się, 
być może, dla Piotra źródłem inspiracji do napisania kolejnego tekstu 
poświęconego Polakom pomordowanym w ZSRR. Tegoroczną nagrodę 
uczeń ZST otrzymał za wiersz pt.: „Litania”, oparty na motywie wizerunku 
Matki Boskiej Katyńskiej. Z relacji Polek mieszkających w Smoleńsku, 
dowiedzieliśmy się, że został on odczytany podczas uroczystości, jakie z 
okazji 3 Maja odbywały się w tamtejszym Domu Polskim. 

Oficjalne podsumowanie konkursu „Katyń – prawda i pamięć” nastą-
pi we wrześniu, kiedy to ukaże się tomik prezentujący teksty laureatów  
i pozostałych uczestników konkursu. Warto dodać, że w ubiegło-
rocznym tomiku został zamieszczony wiersz Justyny Koniecznej, 
która podobnie jak Piotr, jest uczennicą Zespołu Szkól Technicznych. 
Cenną i symboliczną pamiątką pobytu Piotra w Katyniu jest ziemia  
z Cmentarza Katyńskiego, która trafiła do szkolnego muzeum.

III edycja konkursu została zorganizowana w tym roku przez 
Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” pod 
patronatem posłanki na Sejm RP – Marii Nowak, przewodniczącego 
Zarządu Śląsko–Dąbrowskiego  NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudy 
oraz Śląskiego Kuratora Oświaty – Stanisława Fabera.

K. P.
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Wśród zamordowanych było wielu urzędników, prawników, le-
karzy, inżynierów, ludzi nauki i kultury. Zakwaterowani w obozach  
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie nie doczekali wiosny. — (...) 
5 marca 1940 r. zatwierdzono wniosek Berii w sprawie rozstrzelania 15 
tysięcy polskich oficerów uwięzionych w sowieckich łagrach. Od momentu 
wprowadzenia w życie rozporządzenia, przestała napływać korespondencja 
z tych trzech obozów — przypomnieli uczniowie Zespołu Szkół Urszu-
lańskich, którzy w formie interesującej „lekcji historii” przedstawili 
wydarzenia 1940 r. Przez blisko pół wieku prawda o zamordowanych 
była ukrywana. Wiele spośród rodzin pomordowanych nie doczekało 
wyjaśnień, a jedną z orędowniczek dotarcia do prawdy na temat mordu 
w lasku katyńskim była zmarła w minionym roku Helena Tomińska, 
współzałożycielka rybnickiej „Rodziny Katyńskiej” skupiającej człon-
ków rodzin pomordowanych na Wschodzie. 

Przejmującej prezentacji przysłuchiwali się uczestnicy spotkania  
w Muzeum, wśród których zasiedli m.in. przedstawiciele organizacji 
niepodległościowych i kombatanckich oraz współczesnych sił zbrojnych, 
a także osoby związane z rodzinami katyńskimi. Swoimi refleksjami 
podzielił się będący zawsze blisko historii były wiceprezydent Jerzy 
Frelich. W swoim wystąpieniu nawiązał do emitowanego w kinach filmu 
„Generał Nil”, dokumentującego ostatnie lata życia generała AK, który 
został skazany na śmierć w sfabrykowanym procesie sądowym. — Nie 
tylko Sowieci, ale również Polacy Polakom zgotowali ten los. Tamci zo-
stali zamordowani na nieludzkiej ziemi, generał Fieldorf zginął na ziemi 
polskiej — mówił J. Frelich zaznaczając, że również niektórzy Rosjanie, 
często z narażaniem życia, domagali się odkrycia prawdy. 

W obchody rocznicy katyńskiej włączyli się również uczniowie Gim-
nazjum nr 12 w Niewiadomiu, którzy podczas uroczystego apelu zor-
ganizowanego na terenie placówki zasadzili dąb katyński. Symboliczne 
drzewko ma uhonorować osobę zamordowanego w Katyniu rotmistrza 
Zdzisława Kaweckiego, wicemistrza olimpijskiego w jeździectwie, który 
święcił triumfy na igrzyskach w Berlinie w 1936 r. (więcej obok). 

Obchody 69. rocznicy zbrodni katyńskiej zakończyła msza w intencji 
pomordowanych na Wschodzie, odprawiona w rybnickiej bazylice. 
Liturgię uświetnił występ chóru „Bel Canto” z Zespołu Szkół nr 1 im. 
Powstańców Śląskich. 

(D)

69. rocznica Zbrodni Katyńskiej

O tym 
nie można zapomnieć...

— Po raz kolejny przypominamy tragedię wiosny 1940 r., kiedy 
tysiące polskich oficerów zginęło – nie na polu walki, nie z orężem 
w dłoni, ale zamordowanych w skrytobójczy sposób — mówił 
dyrektor Muzeum Bogdan Kloch, podczas tradycyjnego 
wieczoru wspomnień zorganizowanego w związku z rocznicą 
Zbrodni Katyńskiej.

Wieczór poświęcony rocznicy Zbrodni Katyńskiej tradycyjnie już przygotowano  
w rybnickim Muzeum.                                                                                       Zdj.: d

Wrażeniami z pobytu w Katyniu i Smoleńsku Piotr Kuźnik podzielił się z prezy-
dentem Adamem Fudalim, wręczając mu nagrodzony wiersz i wizerunek Matki 
Boskiej Katyńskiej. Na zdj. również Krystyna Pierchała i szefowa nauczycielskiej  
„Solidarności” Urszula Grzonka.  
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Klub Inteligencji Katolickiej 
informuje…

…, że decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z 
dnia 8 stycznia br. nastąpiła jego likwidacja w dotych-
czasowej formie. Jednocześnie powołane zostało stowa-
rzyszenie zwykłe o nazwie: Klub Inteligencji Katolickiej 
przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku, przy ul. 
Kardynała Kominka 18.  

Na podwórku Gimnazjum nr 12 w Niewiadomiu 
posadzono dąb pamięci ku czci rotmistrza Zdzisława 
Kaweckiego herbu Gozdawa, wicemistrza olimpijskiego 
w jeździectwie z Berlina 1936, który został zamordowany 
w Katyniu. 

— Nasza szkoła, jako jedyna w mieście, wpisała się tym samym 
w ogólnopolską akcję „Katyń... ocalić od zapomnienia”. W jej 
ramach w całym kraju sadzone są dęby upamiętniające ofiary 
Zbrodni Katyńskiej — mówi Adrian Fojcik, dyrektor szkoły. 
Zdzisław Kawecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego. 
Od 1918 służył w Polskiej Organizacji Wojskowej, a następnie, 
aż do śmierci w 1940 r. w Wojsku Polskim. Był również cenionym 
jeźdźcem. Wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie, 
gdzie wraz z Sewerynem Kuleszą i Henrykiem Leliwą–Royce-
wiczem wywalczył srebrny medal. Warto zaznaczyć, że ukończył 
konkurs mimo złamania dwóch żeber! 

Posadzenie dębu pamięci odbyło się w ramach Dni Olimpij-
czyka 25 kwietnia. Podczas uroczystej akademii, uczniowie oraz 

goście mieli okazję zobaczyć wystawę autografów i pamiątek 
olimpijskich, które kolekcjonuje dyrektor Fojcik. Wielu wybit-
nych sportowców z naszego regionu wypożyczyło szkole cenne 
pamiątki. Dzięki temu wszyscy mogli zobaczyć jak np. wygląda 
złoty medal olimpijski Ryszarda Wolnego, wybitnego zapaśnika 
z Raciborza. Do Gimnazjum przyjechali też sami olimpijczycy 
– byli m.in. Ernest Hawełek, gimnastyk, olimpijczyk z Rzymu, 
Zbigniew Kicka, pięściarz, pierwszy medalista mistrzostw 
świata w boksie i olimpijczyk z Montrealu czy Roman Bierła, 
zapaśnik, zdobywca srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich 
w Moskwie. Adrian Fojcik zdradził, że chce, by gimnazjum 
w Niewiadomiu nosiło imię związane ze sportem: — Początkowo 
planowałem nazwać szkołę imieniem braci Gaców, gimnastyków, 
olimpijczyków, trenerów reprezentacji Polski. Ale jeszcze muszę to 
przemyśleć, ponieważ olimpijczyków gimnastyków jest w naszym 
regionie znacznie więcej.

A.K.

Motocykl nabiera rozpędu
Zainicjowana w marcu tego roku akcja 

publicznej zbiórki na zakup motocykla 
ratowniczego dla rybnickiego szpitala na-
biera rozpędu. Do tej pory udało się zebrać 
ponad 11 tys. zł. To na razie 10% potrzebnej 

sumy, ale organizatorzy, czyli rybnickie Bractwo Kurkowe zapowiadają 
rozszerzenie przedsięwzięcia.  

Jak dotąd, puszki z logo akcji pojawiły się na kilku miejskich festynach 
i imprezach. Wolontariusze zbierali datki na stadionie podczas inauguracji 
tegorocznego sezonu żużlowego, w trakcie studenckich „Juwenaliów” czy 
II Regionalnego Biegu Krwiodawców w Niedobczycach. Już wkrótce obecni 
będą na 7. urodzinach boguszowickiego stowarzyszenia „17–tka” (31 maja), 
festynie w dzielnicy Maroko–Nowiny (6 czerwca) oraz podczas Dni Rybnika 
(12–14 czerwca), gdzie kwestować będą motocykliści, a podczas części histo-
rycznej – „żebracy”. W planach jest również zorganizowanie, wspólnie z Ryb-
nickim Centrum Kultury, festiwalu muzyki alternatywnej. Ponadto już wkrótce, 
w wybranych sklepach dostępne będą „cegiełki” – samochodowe nalepki z pro-
mującą akcję, charakterystyczną kropelką, a we wrześniu członkowie Bractwa 
Kurkowego chcą zorganizować aukcję, z której dochód również przekazany 
zostanie na zakup motocykla – karetki. — Mamy już 21 przedmiotów. Między 
innymi pióro Jerzego Buzka, czy rękawicę rajdową Krzysztofa Hołowczyca — wy-
licza Lech Gęborski, który jest przekonany, że rybniczanie wesprą działania 
członków bractwa i zaangażowanych w projekt wolontariuszy. Powstała już 
strona internetowa www.motocykl.rybnik.pl, na której można na bieżąco śle-
dzić przebieg akcji oraz ilość zgromadzonych środków. My również będziemy 
przyglądać się przedsięwzięciu...                                                                  (D)

sumy, ale organizatorzy, czyli rybnickie Bractwo Kurkowe zapowiadaj

Drzewko pamięci

W sobotę 30 maja br. na dworcu PKP w Rybniku zatrzyma 
się specjalny pielgrzymkowy Pociąg Papieski „Piekary Śląskie 
2009”. Uroczyste powitanie odbędzie się o godz. 11.18., na 
którą planowany jest przyjazd pociągu. Zachęcamy mieszkańców 
Rybnika do udziału w tej inicjatywie.     

Powitaniu pociągu towarzyszyć będzie program artystyczny w wy-
konaniu lokalnych zespołów. Ale na peronie można być już wcześniej, 
o godz. 10.04, bo o tej godzinie pociąg pojawi się po raz pierwszy 
w naszym mieście, zatoczy pętlę i wróci przez Rydułtowy i stację Nie-
dobczyce Towarowy. Pociąg będzie można zwiedzić, a nawet udać się 
w pielgrzymkową podróż z Rybnika przez Żory, Strumień i Skoczów np. 
do Bielska lub dalej, przez Pszczynę do Katowic.  W imieniu Społeczne-
go Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymkowych Przejazdów Pociągu 
Papieskiego te swoiste pielgrzymkowe rekolekcje z okazji  30. rocznicy 
pobytu Jana Pawła II w Polsce organizuje Bieruńska Fundacja Inicjatyw 
Gospodarczych. Inicjatywie patronują ks. kardynał Stanisław Dziwisz 
i ks. arcybiskup Damian Zimoń, marszałkowie województw śląskiego 
i małopolskiego oraz prezydent Katowic. W ciągu trzech dni, od 29 do 
31 maja, pociąg przejedzie przez kilkadziesiąt miejscowości Śląska i Ma-
łopolski, niosąc ideę pojednania, współpracy i solidarności. Inicjatywa ta 
jest okazją do zamanifestowania pamięci o Janie Pawle II i propagowania 
czynnego udziału w życiu wspólnoty chrześcijańskiej.

Bilety można nabyć przez Internet na stronie www.bfig.pl. Szczegóły: 
tel. (032) 324-25-03 lub strony internetowe parafii, m.in. św. Teresy w 
Chwałowicach: www.teresian.katowice.opoka.org.pl. 

Przyjdź na dworzec PKP 30 maja!

Powitajmy Pociąg Papieski



• 1.06., poniedziałek godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy – Sędzia Janina Kubasa, godz. 12.00 
– „Impresja” – prow. Maria Malczewska;

• 3.06., środa, godz. 13.30 – I pomoc w nagłych 
wypadkach – dr Aniela Kempińska;

• 4.06., czwartek, godz.11.00 – Przemiany 
powieści – od realizmu do postmodernizmu 
– Alicja Godlewska;

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

• 11.06. – Święto Boże Ciało;
• 12.06. i 13.06. – Dni Rybnika – kiermasz;
• 15.06., poniedziałek, godz.10.00 – Dyżur 

prawniczy – mec. Szczepan Balicki;
• 16.06., wtorek, godz. 14.00 – Spotkanie so-

lenizanckie;
• 18.06., czwartek, godz. 11.00 – Budowa ma-

terii. Akceleratory – inż. Roman Senczyna; 
• 22.06.; poniedziałek, godz. 12.00 – „Impresja” 

– prow. Maria Malczewska;
• 25.06. – Zakończenie VII roku akademickiego 

w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia im. Braci Szafranków, ul. Powstańców – „Co 
to jest dyplomacja publiczna? – Irena Lipowicz, 
b. ambasador R.P. w Wiedniu oraz koncert w 
wykonaniu młodych i utalentowanych artystów 
ze szkoły muzycznej w Rybniku.
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ek godz. 10.00 – Dyżur 

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

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

Program zajęć na czerwiec

Zaprosili nas
• Grupa artystyczna „Konar” na wer-

nisaż wystawy Mirosława Pilarza i wie-
czór poezji Honoraty Sordyl (6 kwietnia) 
do „Galerii w Piecu”, gdzie odbył się 
również wernisaż malarstwa Beaty 
Tomas „Iluminacje” (11 maja) • Kul-
turalny Club na cykl koncertów, m.in. 
zespołu „Coloseum” (21 kwiecień) „Mo-
uga” (28 kwiecień), „The Globetrotters” 
(3 maja) • Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka na wernisaż wystawy 
Tadeusza Ciuraby pt. „Słomkowe im-
presje” (22 kwietnia) • Dom Kultury 
w Niedobczycach na „Niedobczycką 
Wiosnę Teatralno–Kabaretową” (24 
kwietnia) • Piem Projekt na „Kabareto-
we szoł” (24 kwietnia) • Śląskie Centrum 
Muzyczne na przesłuchania regionalne 
do VIII Raciborskiego Festiwalu Ekolo-
gicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci 
i Młodzieży (28 kwietnia) • Dom Kul-
tury w Chwałowicach na „Kolumbijski 
Wieczór Sztuk” (8 maja) • Powiatowa 

i Miejska Biblioteka Publiczna na 
otwarcie wystawy pokonkursowej 
„Starodawne czasy w twórczości Anny 
Świrszowskiej” (11 maja), promocję 
książki Aleksandra Żukowskiego „Ryb-
nik i okolice” (12 maja) oraz II edycję 
konkursu piosenki poetyckiej „Sowa” 
(22 maja) • Klub Parlamentarny PiS 
na konferencję „Nowoczesna polska 
wieś” (11 maja) • Rektor Akademii 
Ekonomicznej na wykład prof. Martine 
Frager–Berlet z Instytutu Katolickiego 
w Paryżu „Parlament Europejski jako 
reprezentacja narodów państw człon-
kowskich” (14 maja) • Stowarzyszenie 
Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat 
Najmniejszy, Stowarzyszenia Przyja-
ciół UŚl, sekcja rybnicka Studenckiego 
Koła Naukowego Historyków Uniwer-
sytetu Śląskiego i Muzeum na kolejne 
spotkanie z cyklu: „Pomiędzy przeszło-
ścią a historią” (14 maja) • Dom Kultury 
Boguszowice na „Majowe Popołudnie 
z Poezją” (14 maja).

Rynkowa wysepka zieleni wokół 
pomnika zmieniła swoje oblicze.

Z płyty Rynku zniknęły rachityczne 
klony, które podmywała zasolona 
woda, a pracownicy Zarządu Zieleni 
Miejskiej posadzili w ich miejsce pla-
tany. Jak mówi dyrektor ZZM Andrzej 
Kozera, gniazda platanów urządzono 
tak, by woda spływająca z Rynku nie 
miała do nich dostępu. Wymieniono 
też siedziska wokół fontanny, a donice 
obsadzono nowymi roślinami. Platany 
już wcześniej pojawiły się w pasażu 
łączącym Rynek i plac Wolności, jednak 
nie wszystkie przetrwały. Po drugim 
nasadzeniu przyjęły się już wszystkie. 
Miejmy nadzieje, że już niedługo 
będzie można posiedzieć również 
w cieniu rynkowych platanów. 

Zdj.: r 

16 czerwca parafia św. Teresy z Chwałowic wraz z innymi rybnickimi 
parafiami, przy współudziale miasta zorganizuje na Rynku koncert ewan-
gelizacyjny „Z Magdą Anioł i Claret Gospel – DLA UKOCHANEGO”.

W programie msza św. w bazylice św. Antoniego (godz. 15.00) pod prze-
wodnictwem ks. arcybiskupa Damiana Zimonia i przemarsz z krzyżem na Rynek 
(godz. 16.00), gdzie odbędzie się koncert z udziałem Magdy Anioł (godz. 17.30), 
a także chóru ewangelizacyjnego z Wybrzeża Kości Słoniowej „Claret Gospel” 
(19.30). W trakcie imprezy zaplanowano również ustawienie krzyża, zapalenie 
zniczy, modlitwę i orędzie, a także Apel Jasnogórski (godz.20.50), po którym 
młodzież w przemarszu z krzyżem przejdzie do kościoła Ojców Misjonarzy, gdzie 
odbędzie się modlitwa i błogosławieństwo. Zachęcamy do udziału!

Chór z Wybrzeża Kości Słoniowej!

Platany zamiast klonów
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Pamiętają o Romanku
Już po raz trzeci na rybnickim torze odbył 

się Międzynarodowy Turniej Żużlowy Pamię-
ci Łukasza Romanka, żużlowca RKM–u Ryb-
nik, który zginął tragicznie w 2006 roku. 

Licznie zgromadzona publiczność dzięki 
doborowej stawce zawodników zobaczyła cie-
kawe zawody zakończone jak zwykle pokazem 
sztucznych ogni. 

W towarzystwie zawodników ze światowej 
czołówki ścigał się także reprezentant RKM 
ROW–u Rybnik Sławomir Pyszny, który 

zwyciężył w biegu kwalifikacyjnym. Z 3 punk-
tami został sklasyfikowany na 15 miejscu. 
Najlepszym żużlowcem turnieju został Piotr 
Protasiewicz, który zwycięstwo w zawodach 
zapewnił sobie w biegu finałowym. Drugi był 
Emil Sajfutdinow, a trzeci Rafał Dobrucki. 
Dzięki technicznym nowinkom kibice mogli 
jeszcze raz zobaczyć wyścigi z udziałem Łuka-
sza Romanka, szkoda tylko, że już nie na żywo, 
a na dużym telebimie. Głównym organizatorem 
turnieju był Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy 
„Rybki Rybnik” przy współpracy MOSiR–u  
i RKM–u.

Majówka z MOSiR–em
Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 
na pierwszy majowy 
weekend przygoto-
wał dla mieszkańców 
naszego regionu dwie 
sportowo–rekreacyj-
ne imprezy. W piątek 
1 maja  na rybnickim 
Rynku odbył się już XIV „Rynek Basket”. Piękna pogoda 
przyciągnęła 54 koszykarskie drużyny z  Katowic, Cieszyna,  
Mysłowic  Czeladzi, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Żor  
i Rybnika. W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostały: 
RMKS I (dziewczęta szkoły podstawowe), „Jagodowe herbat-
niki” (dziewczyny – gimnazja), „Cieszyn” (chłopcy – szkoły 
podstawowe), „Antyfarmers” (chłopcy – gimnazja), „Mimo 
wszystko” (chłopcy – szkoły ponadgimnazjalne), „Hawajskie 
koszule” – kategoria open. 

Dwa dni później z kąpieliska „Ruda” wyruszyła rodzinna 
wycieczka rowerowa do Rud, w której wzięło udział 73 uczest-
ników. Po powrocie na kąpielisku na cyklistów czekało ognisko 
i pyszna kiełbaska. 

Rybnik też biegał
W sobotnie popołudnie 9 maja  przybie-

gła do Rybnika sztafeta promująca akcję 
„Polska Biega”, która ruszała następnego 
dnia w całym kraju. Cztery sztafety wybiegły 
z miejscowości Piątek (uważanym 
za „środek” Polski) w cztery świata 
strony. Wśród uczestników sztafety 
byli m.in. Czesław Fluder – rzecznik 
prasowy Pucharu Świata w skokach 
narciarskich, Jacek Bednarek 
– rybnicki olimpijczyk w chodzie, 
Maria Kawiorska – wielokrotna re-
prezentantka Polski w maratonach. 
Na mecie sztafety usytuowanej  
w okolicach „Rudy” na biegaczy czekali kibice,  
a także pamiątkowe medale, które wręczał Rafał 
Tymusz – dyrektor MOSiR–u Rybnik.

Takie same medale otrzymali następnego dnia 
uczestnicy „Biegu Wiosny”, którego organizatorem 

był rybnicki MOSiR 
w ramach tej samej 
ogólnopolskiej bie-
gowej. W rywalizacji 

w poszczególnych kategoriach wiekowych wzięło 
udział około 80 zawodników. Poza pamiątkowymi 
medalami zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. 
Akcja w całej Polsce okazała się wielkim sukcesem 
– podobnych biegów było w sumie ponad 500.

Moda na żużel
Wraz z nowym zarządem Rybnickiego Klu-

bu Motorowego powraca moda na żużel. Prawie 
komplet publiczności kibicuje rybnickim Rekinom 
w kolejnych potyczkach ligowych, a ci, nie chcąc 
być dłużnymi, odnoszą kolejne ligowe zwycięstwa. 
Po 5 rozegranych kolejkach podopieczni jeżdżące-
go trenera Adama Pawliczka plasują się w ligowej 
tabeli z dorobkiem 4 zwycięstw na 2 pozycji, tuż 

za faworytem rozgrywek z Tarnowa. Rybniczanie 
sezon rozpoczęli od wyjazdowego zwycięstwa  
w Gnieźnie 46:44, potem na własnym torze 
pokonali Marmę Hadykówkę Rzeszów 48:44.  
W kolejnym meczu niepokonani rybniczanie przed 
własną widownią musieli uznać wyższość faworyta 
rozgrywek  – Unii Tarnów i przegrali 31:59. Jednak 
w kolejnych dwóch meczach zanotowali komplet 
zwycięstw. W Ostrowie pokonali miejscowy Klub 
Motorowy 46:44, by później ponownie na własnym 
torze dość łatwo rozprawić się z  GTŻ Grudziądz 
58:34. W meczach, których losy ważyły się do 
ostatniego biegu, klasą dla siebie był Mariusz Wę-
grzyk. To dzięki jego postawie RKM ROW Rybnik 
może pochwalić się 4 zwycięstwami. Ostatnie 
2 mecze I rundy rozgrywek odbędą się 31 
maja w Daugavpils i 11 czerwca w Rybniku  
z Poznaniem. 14 czerwca rozpocznie się runda 
rewanżowa.

Sztafeta „Polska biega” 
oraz „Bieg wiosny”

Rybnickim żużlowcom kibicują tłumy fanów.

Najlepsze w województwie
Na początku kwietnia odbyły się w Sosnowcu finały wojewódzkie „Licealia-

dy” w koszykówce  dziewcząt, w których z sukcesem wystąpiły koszykarki IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chwałowicach. 

We wszystkich wcześniejszych eliminacjach (od szczebla miejskiego do półfina-
łów wojewódzkich) rybniczanki nie przegrały ani jednego meczu. Reprezentantki 
naszego miasta nie zawiodły i w finale. W pierwszym pojedynku pokonały drużynę 
gospodyń turnieju – ZSTIL Sosnowiec 37:19. Potem dziewczyny z „czwórki” 
spotkały się z dobrze sobie znanymi z rozgrywek klubowych (trzon drużyny „Ko-
pernika” stanowią zawodniczki trenujące w RMKS Rybnik, a niektóre mają na 
koncie również występy w barwach KK Utex ROW Rybnik) rywalkami z Bytomia. 
Rybniczanki od początku narzuciły własny styl gry i uzyskały wyraźną przewagę, 
która z każdą kolejną kwartą rosła. Ostatecznie dziewczęta z IV LO pokonały 
drużynę V LO w Bytomiu 54:20. Jako zwyciężczynie „Licealiady”, drużyna IV LO 
zakwalifikowała się do rozgrywek ogólnopolskich i będzie reprezentowała woje-
wództwo i Rybnik w ogólnopolskim finale tej imprezy. Opiekunem zespołu jest 

Renata Tokarz. W finale punkty dla 
IV LO zdobyły: Natalia Przekop 17, 
Paulina Mycio 9, Justyna Kaczorowska 
8, Sandra Podleśny 6, Justyna Kocon 
4, Dżesika Lubszczyk 2, Wiktoria 
Wistuba 2, Agnieszka Sidor 2, Justyna 
Smolarczyk 2, Dominika Pawluk 2.
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Szczawno zdobyte
W Szczawnie–Zdroju, na kultowej pol-

skiej trasie, zainaugurowano serię zawodów 
o Grand Prix Polski w kolarstwie górskim 
MTB, odmiany cross–country. Znakomicie 
spisali się w nich rybniczanie. 

W zawodach organizowanych przez Czesława 
Langa uczestniczyła czołówka kolarzy polskich 
oraz z Czech, Ukrainy i Rosji. W najbardziej 
prestiżowej kategorii Elita zawodnicy Grupy 
kolarskiej MTB – SILESIA Rybnik – Dariusz 
Batek (na zdj.) zajął 3 miejsce, a Rafał He-
bisz był 7. Ten sam 
zawodnik zameldo-
wał się na 5 miejscu  
w wyścigu organizo-
wanym na początku 
maja przez srebrną 
medalistkę olimpij-
ską z Pekinu Maję 
Włoszczowską w Je-
leniej Górze. Samo 
nazwisko organiza-
torki, jak i cenne 
nagrody sprawiły, 
że na starcie poja-
wili się czołowi kolarze Europy, a wśród nich 
mistrz olimpijski z Sydney Miguel Martinez 
oraz zawodowcy polskiej grupy JBG–2 z czte-
rokrotnym uczestnikiem olimpiad Markiem 
Galińskim na czele. Tym bardziej cieszy sukces 
rybniczanina. 

Zawodnicy MTB – Silesia Rybnik mają 
też na swoim koncie start w Pucharze Świata  
w Offenburgu (Niemcy) i w Houffalize (Bel-
gia), gdzie jako reprezentanci Polski broni 
barw narodowych. 

Zakończyły sezon
Rybnickie koszykarki zakończyły sezon 

2008/2009 w Ford Germaz Ekstraklasie na 
siódmej pozycji. Tym samym UTEX ROW 
wyrównał osiągnięcie z poprzedniego, debiu-
tanckiego sezonu w FGE. Po serii porażek pod-
opieczne Mirosława Orczyka w końcu odniosły 
zwycięstwo. W ostatniej rundzie play–off, której 
stawką była 7 pozycja, rybniczanki we własnej 
hali pokonały Dudę Leszno 61:52. W rewan-
żowym spotkaniu w Lesznie UTEX co prawda 
przegrał 75:78, ale przewaga wypracowana 
podczas meczu w Rybniku pozwoliła drużynie 
na odniesienie zwycięstwa w tym dwumeczu. 

W 29 rozegranych spotkaniach rybniczanki 
odniosły 11 zwycięstw: 10 w rundzie zasad-
niczej, a jedno w fazie play–off. Punkty dla 
UTEX–u ROW Rybnik w sezonie 2008/09 
zdobyły: Natalia Trafimava 381, Aleksandra 
Chomać 318, Magda Radwan 205, LaTangela 
Atkinson 169, Kasha Terry 160, Małgorzata 
Chomicka 111, Elżbieta Międzik 108, Jia Per-
kins 107, Monika Siwczak 98, Naketia Swanier 
78, Agnieszka Jaroszewicz 70, Karolina Stanek 
38, Aleksandra Kurdziel 9, Natalia Przekop 5, 

Sandra Podleśny 4, Sonia Moszkowicz 2, 
Paulina Mycio 2. W trakcie sezonu doszło do 
kilku zmian kadrowych. Po odejściu z Rybnika 
J. Perkins, w zespole pojawiła się N. Swanier, 
z zespołem pożegnała się również E. Międzik, 
a z końcem roku 2008 drużynę opuściły 3 
Amerykanki. Dziury w składzie uzupełniono 
pozyskaną z Leszna M. Siwczak. 

Najwięcej, bo 983 minuty na parkiecie we 
wszystkich 29 spotkaniach spędziła N. Trafima-
va, która oddała 71 celnych rzutów za 2 punkty, 
57 za 3 punkty i 68 celnych rzutów wolnych. 
Ponadto 222 razy zebrała piłkę z tablicy, a 54 
razy ją przechwyciła. Tak dobrze grających 
zawodniczek jak Trafimava rybniccy kibice  
z pewnością życzyliby sobie w kolejnym sezonie 
w barwach UTEX–u ROW Rybnik. 

Finały tuż, tuż
Dziesiąta jubileuszowa edycja Amator-

skiej Ligi Piłki Siatkowej Rybnik wkracza 
w decydującą fazę.

Do końca kwietnia z udziałem 29 drużyn toczyły 
się rozgrywki rundy zasadniczej w ramach I, II i III 
ligi, a już w maju ruszyła faza play-off . W parach 
półfinałowych o awans do finału rywalizują Dwój-
ka Świerklany Żywiec Zdrój z Artusem Żory oraz 

Jedynka Jankowice II z Soraya – Tomex Brenne 
TKKF Pawłowice. W grupie drużyn walczących  
o miejsca 5–8 rywalizują Lasel Beer Team Rybnik 
z Leon Internet Rybnik oraz Jar–Trans Fox Pszów 
z Rybnika Piaski – Hotel Politański.

Turniej finałowy zostanie rozegrany  
w sobotę 30 maja w hali sportowej Zespołu 
Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku. 
Zmagania  rozpoczną się o godz. 11.00, a początek 
meczu finałowego zaplanowano na godz. 18.00 

Do ostatniej kropli...
Drużyna „Do ostatniej kropli...” z Rybni-

ka (na zdj. niżej) zwyciężyła w XI edycji Ryb-
nickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Pod 
koniec kwietnia rozegrano jej ostatnią kolejkę, 
podczas której odbyły się spotkania rewanżowe 
rundy finałowej. W tym najważniejszym spo-
tkaniu zwycięzcy ligi po raz drugi pokonali ja-
strzębsko–wodzisławski zespół Wshe–Chrobry,  
w dwumeczu o 3 miejsce Kulturalny Klub Ryb-
nik pokonał małymi punktami ARX Rybnik  
i wywalczył tym samym brązowe medale. Trzy 
najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe pucha-
ry oraz medale. Nagrody indywidualne otrzyma-
li: Rafał Schinske – najlepszy strzelec, zdobywca 
605 punktów, Krzysztof Harlak – najlepsza śred-
nia meczowa – 28,5 punktu na mecz, Krzysztof 
Franczuk – najlepiej rzucający za 3 punkty – 102 
celne rzuty. Podczas 24 rozegranych kolejek 134 
zawodników rozegrało 116 spotkań i zdobyło  
w sumie 17916 punktów. 

Szkolne szachy
W Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku 

odbył się II Międzyszkolny Turniej Szacho-
wy dla uczniów klas I–III. 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonały 
wizytator Zofia Golińska i dyrektor szkoły 
Ewa Jankowska. 

W rozgrywkach udział wzięło 36 młodych za-
wodników i zawodniczek z SP 1, SP 2, SP 11, SP 
34 i ZS–P 4. W kategorii klas I zwyciężył Jakub 
Latocha – SP 11 przed Jakubem Dyrdą – SP 11  
i Andrzejem Kiełbasą – SP 2. W klasach drugich 
całe podium zajęli gospodarze turnieju: Kamil 
Kozioł – 1 miejsce, Dawid Klementowski – 2., 
a Jakub Twaróg – 3. Natomiast w klasach III 
zwyciężył Kornel Maj – SP 11 przed Bartoszem 
Wiszniowskim – SP 11 i Katarzyną Pokrzywą 
– SP 2. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła 
SP 11, dwa kolejne miejsce zajęła SP 2. 

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy 
a pozostali uczestnicy dyplomy za udział  
i upominek. Ceremonia otwarcia turnieju

Olimpiada 
przedszkolaków

Pod koniec kwietnia w Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym nr 1 w Wielopolu od-
była się III Rybnicka Olimpiada Sportowa 
Przedszkolaków.

Impreza, nad którą honorowy patronat 
objął prezydent Rybnika, zgromadziła na 
starcie ponad 200 przedszkolaków z 8 ryb-
nickich przedszkoli. W imprezie gościnnie 
wystartowali zawodnicy ze Świerklan. Podczas 
zawodów rozegrano 8 konkurencji: kręgle, 
wyścig z woreczkami na głowie, wyścig raków 
i z woreczkiem, sztafeta, poślizg na ławeczce, 
toczenie piłki i skoki z balonami. W punkta-
cji końcowej zwyciężyło Przedszkole nr 13 z 
Chwałowic (na zdj.), drugie było Przedszkole 
nr 18 z Boguszowic, a trzecie Przedszkole nr 
2 ze Świerklan. Najlepsze ekipy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i puchary, a wszyscy 
uczestnicy imprezy obdarowani zostali ksią-
żeczkami, nie zabrakło też słodyczy.   

Natalia Trafimava – najlepsza koszykarka Utex–u  
w rozmowie z L.Atkinson
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Trenowali w tunelu 
Uczniowie z Gimnazjum nr 2 odwiedzili 

liceum sportowe w Ostrawie, gdzie ćwiczyli 
w specjalnym tunelu treningowym dla 
lekkoatletów. 

Młodzi rybniczanie wzięli też udział w mię-
dzynarodowych rozgrywkach na terenie szkoły, 
odwiedzili Aquapark i zwiedzili Pragę. Podczas 
kolejnej wizyty w ramach realizowanego przez 
G2 projektu „Escape”, który zakłada uczest-
nictwo młodzieży w biegach maratońskich  
w powiązaniu z zagadnieniami matematyczno 
– przyrodniczymi, zawitali do Grecji, gdzie 
zwiedzili Olimpię – z muzeum oraz starożytnym 

stadionem olimpijskim i uczestniczyli w biegu na 
ulicach Patras. W kwietniu do naszego miasta 
przyjechali Grecy i Czesi, a w programie pobytu 
znalazły się konkurencje sportowe zorganizo-
wane w ośrodku hipoterapii w Rydułtowach. 
Był czas nie tylko na zwiedzanie, ale i na udział  
w Mini Maratonie Krakowskim, w którym do-
brze poradzili sobie zarówno rybniczanie, jak  
i goście (wyniki na stronie maratonu). Podsumo-
wano również całoroczną pracę nad projektem, 
na realizację którego udało się szkole pozyskać 
środki z programu „Uczenie się przez całe 
życie”. Uczniowie pokazali swoje prezentacje 
i filmy poświęcone zdrowiu, nałogom, dietom  
i treningowi sportowemu. 

Reprezentanci województwa 
16 trzyosobowych zespołów z Gliwic, Ka-

towic, Rudy Śl., Sosnowca, Żywca i Rybnika 
wzięło udział w wojewódzkich eliminacjach 
37. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnie-
ju Turystyczno–Krajoznawczego PTTK, jaki 
odbył się w Kłokocinie.  

Drużyny ze szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i średnich musiały rozwiązać m.in. 
test krajoznawczy i topograficzny, wykazać się 
wiedzą o PTTK i sprawnością fizyczną. Nasze 
województwo w eliminacjach ogólnopolskich 
będą reprezentować – Dawid Stronczek, Marcin 
Szweda i Marcin Śniegoń z SKKT „Kamzik” 
z Rybnika, Rafał Gelzok, Rafał Juraszczyk  
i Szymon Solich (z rybnickiego G 7 „Kamzik”) 
oraz Michał Dobrut, Adam Gruca i Michał 
Nowicki z Gliwic. Finał turnieju odbędzie się  
w czerwcu w Biłgoraju. Etap rejonowy, a następ-
nie wojewódzki turnieju, zorganizował oddział 
rybnickiego PTTK–u przy współudziale starostwa 
powiatowego i Urzędu Miejskiego w Rybniku.

Złoto dla Łukasza
Zawodnik Rybnickiego Klubu AB-

SORTIO GYM Łukasz Kubiak (na zdj.)  
w drodze po złoty medal w odbywających 
się w Krakowie Międzynarodowych Mi-
strzostwach Polski Muay thai (boks tajski) 
stoczył trzy ciężkie pojedynki.

W turnieju starto-
wało ponad 120 za-
wodników z całej Pol-
ski, a także z Czech, 
Słowacji, Albanii, 
Niemiec, Białorusi  
i Kosowa. Największe 
emocje wśród licznie 
zgromadzonej pu-
bliczności podczas 
gali wieczoru wy-
wołał finałowy po-
jedynek z udziałem 
naszego zawodnika, 
który stoczył bardzo 
zaciętą i prowadzoną 
w szybkim tempie 

walkę. Należy dodać, iż Łukasz startuje obec-
nie w kategorii niższej (57 kg), lecz z uwagi na 
słabą obsadę podczas tego turnieju zmuszony 
był walczyć z cięższymi od siebie, a mimo to 
zdołał pokonać swoich rywali. Zdobywając tytuł 
Mistrza Polski 2009 powtórzył wyczyn swoich 
klubowych kolegów z poprzednich lat: Karola 
Fojcika (2007 r.)oraz Pawła Kornasa (2008 r.). 
Tym samym wszystkich chętnych, niezależnie od 
płci, chcących spędzić mile i pożytecznie wolny 
czas, zapraszamy na zajęcia klubu. Bliższe infor-
macje na stronie www.absortio.pl.

Poza podium
Po dwóch tryumfach w poprzednich edy-

cjach turnieju piłki ręcznej dla nauczycieli  
i pracowników oświaty, tym razem rybnicza-
nie, gospodarze zawodów, znaleźli się poza 
podium. W tegorocznym Tryumf TEB Cup 
zwyciężyła drużyna z Pszczyny, która w finałowym 
spotkaniu pokonała debiutujących w turnieju na-
uczycieli z Obornik Śląskich. — Większość meczy 
miała bardzo wyrównany przebieg. Przewaga jednej 
z drużyn nie wynosiła więcej jak 1–2 bramki, więc 
emocji nie brakowało. Mimo to walka na parkie-
cie boguszowickiej hali toczyła się w przyjaznej 
atmosferze i wszystkie zespoły zapowiedziały swój 
udział w kolejnej edycji. Jak dotąd, słowa dotrzy-
mywali, zapewne nie inaczej będzie tym razem.  
Z roku na rok w turnieju uczestniczy coraz więcej 
kobiet — podsumowuje jeden z organizatorów 
Mirosław Michalewski.

W meczu o III miejsce spotkali się finaliści  
z ubiegłego roku: Rybnik i Piekary. Tym razem 
lepsi okazali się zawodnicy z Piekar, pokonując 
gospodarza turnieju 16:14. W finale, zgodnie z 
przewidywaniami, zagrali reprezentanci Obornik 
Śląskich. Zawodnicy z doświadczeniem ligowym 
i grający razem w wielu turniejach dla oldbojów, 
byli zdecydowanymi faworytami. Niespodziankę 
z kolei sprawili nauczyciele z Pszczyny, którzy 

pokonali faworytów i tym samym turniej wygrali. 
Wyróżnieni zawodnicy i zespoły otrzymały pucha-
ry i nagrody ufundowane przez sponsorów: sieć 
szkół policealnych TEB Edukacja, Carrefour 
Galeria Śląska oraz NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty oraz ZNP. Organizatorem 
Turnieju było Centrum Rehabilitacji i Rekreacji 
Bushido, Urząd Miasta Rybnik oraz Stowarzy-
szenie Kultury Fizycznej Re–Active.

Roczna przygoda
Tylko rok trwała przygoda siatkarzy TS 

Volley Rybnik w II lidze – w decydującym  
o utrzymaniu w II lidze pojedynku z Resovią 
II Rzeszów rybniczanie przegrali 2:3 i opuścili 
tym samym drugoligowe szeregi. W przypadku 
rybniczan sprawdziła się stara siatkarska zasada 
– kto nie wygrywa 3:0, przegrywa 2:3. W tym 
decydującym spotkaniu rybniczanie prowadzili  
w setach już 2:0, by 
w trzecim przegrać 
24:26. Kolejne 
dwa sety były już 
tylko formalnością 
(18:25, 8:15).

Olimpia Cup
Pod patronatem prezydenta miasta 

toczyła się rywalizacja o mistrzostwo dziel-
nicy Kamień w tenisie stołowym. 

W turnieju „Olimpia Cup” wzięło udział 65 
zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali  
w 5 kategoriach wiekowych. Wśród kobiet najlep-
szą okazała się Aneta Trętowska, a w gronie naj-
młodszych uczestników zwyciężył Filip Derska. 
W kategorii od 14 do 18 lat bezkonkurencyjny 
był Mikołaj Stychno, a w kategorii od 19 do 50 lat 
– Mirosław Mazur. W grupie mężczyzn powyżej 
50 lat zwyciężył Stefan Zaik. 

Złota drużyna 
Zawodnicy Rybnickiego Młodzieżowego 

Klubu Sportowego bardzo dobrze zapre-
zentowali się w rozegranych w Radlinie 
Mistrzostwach Śląska juniorów młodszych 
w szpadzie chłopców roczników 92–94.  
W zawodach brały udział kluby z całego woje-
wództwa śląskiego. W turnieju indywidualnym 
srebrny medal zdobył Zachariasz Kłosek, prze-
grywając dopiero w finale z A. Staszulonkiem  
z Muszkietera Gliwice 10:12. Na podium znala-
zło się jeszcze dwóch naszych reprezentantów: 
Jan Kordas i Kamil Naszkowski – obaj zdobyli 
brązowe medale.

Po turnieju indywidualnym tego samego dnia 
odbył się turniej drużynowy Mistrzostw Śląska 
juniorów mł. Zawodnicy RMKS I Rybnik 
rozstawieni z numerem pierwszym po turnieju 
indywidualnym, bez problemu poradzili sobie 
w drodze do złotego medalu pokonując kolej-
no Piast Gliwice 45:37 i Muszkietera Gliwice 
45:29. Skład złotej drużyny RMKS I: Jan Kor-
das, Kamil Naszkowski, Zachariasz Kłosek, 
Krystian Fajkis.

Ostatnie piłki drugo-
ligowego sezonu siat-
karzy w Rybniku. 
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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
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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

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

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Janusz L. Wiśniew-
ski, Bikini. Wyd. Świat 
Książki, Warszawa 
2009.

Tym razem śledzimy drogę 
Niemki Anny od zbombardo-
wanego w 1945 roku Drezna, 
poprzez Nowy Jork i atol Biki-
ni, którą bohaterka przemierza 
z aparatem fotograficznym 
w ręku i amerykańskim re-

porterem, dzięki któremu opuściła wojenne Niemcy. To 
kolejny, po debiutanckiej „Samotności w sieci” i kilku innych 
książkach tego autora, materiał na bestseller…

•••
Parlamentarzysta, 

nr 4–5, maj–czerwiec. 
Wyd. Media Editor.

Pismo jakby stworzone do 
czytania pod ławą poselską 
w czasie nudnych posiedzeń 
sejmowych. Wbrew nazwie, nie 
traktuje o posłach i senatorach, 
ale inteligentnie i atrakcyjnie 
porusza problemy na styku polityki i showbiznesu. 

•••
Andrzej Piaseczny, 

Spis rzeczy ulubio-
nych. Sony Music Pol-
ska 2009.

Już  n ie  „Piasek”,  a le 
stateczny Andrzej Piasecz-
ny – im starszy, tym lepszy. 

A w duecie z Sewerynem Krajewskim – rewelka! Mądre 
teksty (własne) i piękna muzyka (Seweryna). Ich przyjaźń 
to najlepsza rzecz, jaka mogła się nam przydarzyć…

•••
Dr House. Sezon dru-

gi. Universal Studios.
24 odcinki na pięciu płytach 

CD kultowego medycznego se-
rialu. Kto włączył się w jego 
oglądanie później (aktualnie 
w TV seria piąta), może do-
wiedzieć się czy osobowość 
House’a (życiowa rola Hugh 
Laurie) jeszcze bardziej się 
skomplikowała…  

Foto–zagadka
Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrze-

gawczy, znasz historię i interesujesz się zachodzą-
cymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. Wystarczy obejrzeć publikowane 
niżej zdjęcie i odgadnąć jaki to obiekt i gdzie 
jest budowany.

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych cze-
kamy do 29 czerwca br. Wśród osób, które 
przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) 
kartkę pocztową z prawidłowym rozwiązaniem, 
rozlosujemy nagrody:    

Konkurs świąteczny 
– rozwiązanie 

Przyznajemy, nasz świąteczny konkurs łatwy 
nie był. Ale i tak wielu Czytelników świetnie 
sobie poradziło z dokończeniem zdań charak-
teryzujących sylwetkę św. Jana Nepomucena 
i odgadło hasło. 

Oto słowa jakie należało odgadnąć: Czech; 
Pradze; spowiedzi; języka; kapliczkach; kapłan; 
gronostaja; gołębi; gwiazdami; obrazie; anioł-
ki; Chwałęcice; Jan Nepomucen; Jonkiym.

Prawidłowe hasło brzmi: Patron od dobrej 
sławy dla miasta naszego bardzo łaskawy.

Nagrody otrzymują: Grażyna Fuchs z Kamie-
nia (firmowa torba z zawartością – db kredyt, 
album o Rybniku – Infomax); Izabela Przeliorz 
z Rybnika (bon towarowy – La Casa); Ewelina 
Walczak z Rybnika (zaproszenie do gabinetu 
kosmetycznego – Professionalline, album o Ryb-
niku – Infomax); Barbara Piecha z Rybnika (ze-
staw klocków Lego – Szkolak, książka – Empik); 
Krzysztof Stempniak z Żor (kolacja – pizzeria 
Pierchała, książka – Empik); Urszula Bortlik 
z Rybnika (kasetka na fotografie – Infomax).

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
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Bezpłatna mammografia
Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych badań mammo-

graficznych wykonywanych w ramach „Programu Profilaktyki 
Raka Piersi”. Oferta przeznaczona jest dla kobiet w wieku 50–69 lat, 
które w ostatnich dwóch latach nie miały zrobionej mammografii. Fi-
nansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia badania będą 
przeprowadzane w filii jastrzębskiego Niepublicznego Wielospecjali-
stycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99”, która mieści 
się w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Zainteresowane panie mogą 
się rejestrować pod numerem telefonu 032/755 88 19.   

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 
funkcjonuje Biuro Zamiany Lokali.

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

Zapraszamy

Zamień 
mieszkanie!!!

Biuro Zamiany Lokali, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 12,
tel. 032/42 94 868, 

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

BIURO ZAMIANY LOKALI

Drzewko za baterię
Prezydent Miasta Rybnika ogłasza zbiórkę zużytych baterii 

i tonerów podczas obchodów „VIII Dni Ziemi Wody i Powietrza”, 
które odbędą się w dniach 25–27 maja 2009 r., w Laborato-
rium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Politechniki 
Śląskiej – Centrum Kształcenia Inżynierów, przy ul. Rudzkiej 
13 w Rybniku.

Mieszkańcy miasta, którzy przyniosą co najmniej 10 zużytych 
baterii lub 5 zużytych tonerów i będą chętne do sadzenia drzew, 
otrzymają sadzonkę drzewa, jaką na tę akcję oferuje Nadleśnictwo 
Rybnik, w ramach promowanych gatunków drzew rodzimych. 
Obowiązuje ograniczenie możliwości odbioru sadzonek drzew do 
10 szt. na osobę, z wyjątkiem szkół i przedszkoli. 

Odbiór sadzonek odbywać się będzie w Szkółce Nadleśnictwa 
Rybnik przy ul. Wielopolskiej 6 w Rybniku w terminie do dnia 30 
listopada br. Szczegóły odbioru znajdować się będą na pokwito-
waniu, jakie wydane zostanie przy złożeniu baterii lub tonerów.

Potrzebne krzesła kuchenne!
Nasza „podopieczna”, osoba w trudnej sytuacji finansowej 

i z problemami zdrowotnymi, zwraca się do naszych Czytelników 
o nieodpłatne przekazanie kilku krzeseł kuchennych (z oparciami). 
Wierzymy, że po raz kolejny dotychczasowi darczyńcy nie zawiodą. 
Prosimy o kontakt tel.: 0880 409 372

Puma w Rybniku!
No i wreszcie się u nas pojawiła. Największa, najdziksza i naj-

bardziej przerażająca gwiazda TV ostatnich tygodni – puma. Tak 
przynajmniej twierdził jeden z mieszkańców Rybnika. Otóż, rzeczone 
zwierze zaobserwował późnym wieczorem 1 maja na osiedlu „Nowi-
ny”, w pobliżu jednego z klubów. Mężczyzna tą niezwykłą informacją 
zechciał podzielić się ze strażnikami. Początkowe niedowierzanie 
powoli zamieniało się w zaskoczenie, bo zgłaszający, pomimo, że 
został poinformowany, co grozi za nieuzasadnione wezwanie odpo-
wiednich służb, dalej pozostawał „przy swoim”. Na miejscu pojawił 
się patrol, który szybko ustalił, że rzeczona puma to prawdopodobnie 
kobieta w „kociej” kreacji. Zgłaszającemu, któremu wydawało się, że 
zrobił świetny żart, teraz chyba nie jest do śmiechu. Strażnicy prze-
badali mężczyznę alkomatem i poinformowali o podjęciu dalszych 
kroków. Niestety, nie wiemy, kim była „nasza” Puma, ale na pewno 
była milsza niż ta telewizyjna…

Czyżby kryzys gospodarczy…
5 maja SM musiała interweniować w Powiatowym Urzędzie Pracy 

na ul. Jankowickiej. Sprawcą zamieszania był znany już strażnikom 
bezdomny mężczyzna. Na miejscu zdołano go przekonać, aby się 
uspokoił i opuścił budynek. Zaoferowano także pomoc, z której 
mężczyzna nie skorzystał. Objawy kryzysu gospodarczego?

Pobity dwa razy
Tego samego dnia SM jeszcze dwukrotnie interweniowała w 

sprawie bezdomnych. Jeden z nich może mówić o niezwykłym pe-
chu – został pobity dwa razy w odstępie kilku godzin. Do pierwszej 
bójki doszło wieczorem na ulicy Raciborskiej. Na miejscu pojawił się 
patrol SM i wezwano karetkę pogotowia. Kilka godzin później ten 
sam mężczyzna został pobity po raz drugi, tym razem przez trzech 
innych „kompanów”. Na miejsce wezwano ponownie karetkę i 
patrol policji.

Nowe zwyczaje rybnickich saren
Dzień później na posesję przy ul. Wiejskiej wkradł się niecodzienny 

gość. Sarenka, bo o niej mowa, znalazła się za płotem jednego z 
domów w  Śródmieściu. Przybyli na miejsce strażnicy powiadomili 
schronisko dla zwierząt, jednak przed przybyciem jego pracowników, 
zwierzę uciekło z „niewoli” w nieznanym kierunku. Nasi czytelnicy 
pamiętają być może sarenki, które zimą „zakradły” się do kilku posesji 
naszego miasta, o czym pisaliśmy. Widać się zadomowiły… 

Po burzy… 
11 maja po burzy jeden z mieszkańców poinformował strażników 

o uszkodzeniu przewodu wysokiego napięcia na pobliskiej budo-
wie przy ul. Kardynała Kominka. Z przewodu wydobywał się dym i 
iskry, co stwarzało poważne niebezpieczeństwo dla ewentualnych 
przechodniów i ciekawskich. Natychmiast też zostały powiado-
mione odpowiednie służby, które miejsce po uderzeniu pioruna 
zabezpieczyły. 

Majówka z księdzem
Sezon majówek już w pełni, kto żyw, korzysta z pogody. „Tam” 

grill, „tu” ognisko. Nie należy jednak zapominać przy tej okazji o pod-
stawowych zasadach bezpieczeństwa a także savoir vivre’u wobec 
sąsiadów. A zwłaszcza o tym ostatnim… 7 maja na komendę SM za-
dzwonił wzburzony mieszkaniec Rybnika ze skargą na grupę młodych 
ludzi, która miała spożywać alkohol, zakłócać spokój, niszczyć oko-
liczne drzewa łamiąc gałęzie i wrzucając je do ogniska. Zniecierpliwio-
ny mieszkaniec po kilku minutach zadzwonił ponownie, narzekając 
na opieszałość strażników. Jakież było zdziwienie strażników, kiedy 
we wskazanym miejscu znaleźli grupę młodzieży, nad którą opiekę 
sprawował… ksiądz. Żaden z zarzutów nie został potwierdzony. Ach, 
ta dzisiejsza młodzież, żadnych autorytetów… Mogli przynajmniej 
sąsiada przeprosić.                                                                       Fr.
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Ośrodek Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Rybniku

Doradzają bezpłatnie 

Od 20 kwietnia br. przy ul. Rudzkiej 13 w 
Rybniku działa Regionalny Ośrodek EFS, który 
świadczy bezpłatne usługi informacyjne, do-
radcze i szkoleniowe, związane z pozyskiwa-
niem i właściwym wykorzystaniem funduszy 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z pomocy RO EFS Rybnik mogą korzystać 
szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, 
a także osoby fizyczne. Można tu otrzymać 
informację o możliwości finansowania 
danego projektu z EFS, o bezpłatnych 
szkoleniach realizowanych w ramach EFS, 
pomoc doradczą i szkoleniową w przy-
gotowywaniu projektów oraz wniosków  
o  dofinansowanie z EFS, konsultację spraw-
dzającą poprawność przygotowania projek-

tów, pomoc doradczą i szkoleniową w prawi-
dłowej realizacji projektów dofinansowanych 
z EFS  (w tym związaną z księgowością, 
sprawozdawczością i promocją) oraz pomoc 
w ustanowieniu partnerstwa projektowego.

Szczegóły: Regionalny Ośrodek EFS  
w Rybniku przy Rudzkim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ,ul. Rudzka 13, 
Rybnik, tel.032/ 4295775, tel. kom. 0 508 
387 013; www.rybnik.roEFS.pl 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ZMIANY W OBWODACH GŁOSOWANIA
Głosować będzie można zasadniczo w tych 

samych lokalach wyborczych, w których od-
bywało się głosowanie w czasie wyborów do 
Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w 2007 r., za wyjątkiem obwodu nr 26,  
w którym nastąpiła zmiana siedziby obwodowej 
komisji wyborczej. W związku z tym miesz-
kańcy następujących ulic: Cicha, Krucza, 
Księdza Groborza, Mikołowska od nr 57 do 
końca nieparzyste i od nr 76 do końca pa-
rzyste, Orla, Przemysłowa, Ptasia, Sadowa, 
Sosnowa, Stawowa, Wielopolska, Wronia 
głosować będą w Przedszkolu nr 3, ul. Za 
Torem 3B, a nie jak dotychczas w NZOZ 
„PRO VITA”, ul. Mikołowska 94. 

W związku z tym, że liczba mieszkańców 
zamieszkałych w granicach dotychczasowych 
obwodów Nr 21 (Zebrzydowice) i Nr 50 (Po-
pielów) wynosi powyżej 3000 i systematycznie 
się powiększa, pojawiła się konieczność utwo-
rzenia dodatkowych obwodów głosowania 
dlatego:
• z dotychczasowego obwodu głosowania Nr 21  

wydzielono część ulic i utworzono drugi 
obwód głosowania Nr 20. Siedziby obwodo-
wych komisji wyborczych Nr 20 i Nr 21 będą 
mieścić się w dotychczasowym obiekcie tj.  
w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Buhla 3.

• z dotychczasowego obwodu głosowania 
Nr 50 wydzielono część ulic i utworzono 
drugi obwód głosowania Nr 70. Siedziby 
obwodowych komisji wyborczych Nr 50  
i Nr 70 będą mieścić się w dotychczasowym 
obiekcie tj. w Szkole Podstawowej nr 24 przy 
ul. Staffa 42 A.
Ponadto liczba mieszkańców zamieszkałych 

w granicach dotychczasowych obwodów Nr 19 
i Nr 20 wynosi poniżej 3000 w związku z tym 
zostały połączone dotychczasowe obwody gło-
sowania i utworzono jeden obwód głosowania 
Nr 19. Siedziba obwodowej komisji wyborczej 
Nr 19 nadal będzie mieścić się w dotychczaso-
wym obiekcie tj. w Filii Młodzieżowego Domu 
Kultury przy ul. Chabrowej 9.

Pełny wykaz obwodów głosowania oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych znaj-
duje się na obwieszczeniach Prezydenta Miasta  
o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz na stronie internetowej www.rybnik.pl.

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
• Spis wyborców  
W dniach od 25 maja do 5 czerwca br.  

w Urzędzie Miasta Rybnika będzie możliwość 
wglądu do spisu wyborców Miasta Rybnika. 
Spis wyborców udostępniony jest osobom 
zainteresowanym po wcześniejszym  złożeniu 
pisemnego wniosku w Urzędzie Miasta Ryb-
nika w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 
159 w godzinach pracy urzędu. 

• Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Wyborcy czasowo przebywający na terenie 

Miasta Rybnika lub nigdzie nie zameldowani, 
a przebywający na obszarze Miasta, którzy 
chcą wziąć udział w głosowaniu, powinni do 
dnia 28 maja br. złożyć wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców w Urzędzie Miasta Rybnika  
w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 159 
w godzinach pracy urzędu.

• Zaświadczenie o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce 

pobytu przed dniem wyborów, może otrzy-
mać zaświadczenie o prawie do głosowania.  
Z zaświadczeniem takim można głosować w do-
wolnym obwodzie głosowania w kraju, za gra-
nicą lub na polskim statku morskim. Wniosek  
o wydanie zaświadczenia o prawie do głoso-
wania składa się do 5 czerwca br. w Wydziale 
Spraw Obywatelskich, pokój 158 w godzinach 
pracy urzędu. Wyborca, któremu wydano za-
świadczenie o prawie do głosowania, zostanie 
z urzędu skreślony ze spisu wyborców.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 
utracić zaświadczenia o prawie do głosowa-
nia. W przypadku jego utraty, niezależnie od 
przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie 
kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału  
w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miej-
sca stałego zamieszkania

• Wyborcy niepełnosprawni
W celu umożliwienia wszystkim 

mieszkańcom udziału w głosowaniu, 
na terenie Miasta Rybnika wyzna-
czono 9 lokali dostosowanych do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Mieszczą 
się one w: 
• Szkole Podstawowej nr 34, ul. Reymonta 69 

(obwodowa komisja Nr 3)
• Filii Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Cha-

browa 9 (obwodowa komisja Nr 19)
• Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Wodzisławska 123 

(obwodowa komisja Nr 23)
• Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wolna 17 (obwo-

dowa komisja Nr 24)
• Przedszkolu Nr 3, ul. Za Torem 3B (obwodowa 

komisja Nr 26)
• Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Włościańska 39 

D (obwodowa komisja Nr 33)
• Przedszkolu Nr 39, Osiedle Południe 20 (obwo-

dowa komisja Nr 38)
• Zespole Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 

42 (obwodowa komisja Nr 49)
• Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. 

Komisji Edukacji Narodowej 29 (obwodowa 
komisja Nr 66)
Wyborcy zainteresowani głosowaniem  

w jednym z wyżej wymienionych lokali powinni do 
28 maja br. złożyć wniosek o dopisanie do spisu 
wyborców w wybranym obwodzie. Wniosek składa 
się w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, pokój 159. Wyborca, który dopisze 
się do jednego z wyżej wymienionych obwodów 
głosowania zostanie jednocześnie skreślony ze 
spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat 
spisu osób uprawnionych, składania wniosków  
o dopisanie do spisu lub wydanie zaświadczenia  
o prawie do głosowania oraz o sposobach głoso-
wania udzielane są w Urzędzie Miasta Rybnika  
ul. Bolesława Chrobrego 2, w Wydziale Spraw Obywa-
telskich pokój 159 lub tel. 43 92 159, 43 92 179, 43 92 
199 w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek – środa 
7:30–15:30, czwartek 7:30–18:00, piątek 7:30 – 13:00.

W dniu 7 czerwca br. zostaną przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego.
Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 8.00 do 22.00. 
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— W jakim stopniu ochrona zdrowia, 
dziedzina Panu najbliższa, podlega regu-
lacjom Unii Europejskiej?

— Przepisy Unii Europejskiej regu-
lują wiele dziedzin życia społecznego  
i gospodarczego w krajach członkowskich: 
wiadomo np. ile dorsza może złowić polski 
rybak czy ile mleka może sprzedać polski 
rolnik, jakie standardy musi spełniać zakład 
wędliniarski itd. Jeśli chodzi natomiast  
o ochronę zdrowia, wejście do UE dotąd nie 
zmieniło nic. Mimo zniesienia fizycznych 
granic, w tej dziedzinie między poszczegól-
nymi krajami nadal istnieją potężne bariery 
i dysproporcje. Na dziś nie ma żadnych 
unijnych regulacji między wewnętrznymi 
systemami opieki zdrowotnej. Pomijając 
przypadki nagłe, stanowiące zagrożenie dla 
zdrowia lub życia, regulowane umowami 
międzynarodowymi, chęć leczenia w innym 
państwie unijnym np. choroby nowotwo-
rowej, związane jest z rachunkiem, który 
w całości pokrywa pacjent. Dla przykładu 
– przepis o nagłym przypadku, którym może 
być chociażby nie do końca przewidywal-
ny poród, wykorzystywały Polki, rodząc  
w lepszych warunkach w niemieckim Schwed. 
Ośmiokrotnie wyższy niż w Polsce koszt po-
rodu pokrywany był przez stronę polską ze 
środków publicznych. Masowa skala takiego 
zjawiska z jednej strony stanowiłaby poważne 
obciążenie polskich finansów publicznych,  
z drugiej zaś może skutkować koniecznością 
obciążenia kosztami pacjenta, a tym samym 
ogromny problem społeczny. A zagrożenie 
takie istnieje, ponieważ powstaje dyrektywa 
europejska, która ma ujednolicić standard 
leczenia i pokrywanie kosztów przez oby-
watela państwa UE w innych państwach 
unijnych. Wygląda na to, że unijni urzędnicy 
zabrali się do tego ze zdwojoną energią. 
Już znamy przypadki wyroków sądowych, 
zgodnie z którymi państwo musiało pokryć 
koszty leczenia swojego obywatela w innym 
państwie unijnym. Nasz system ochrony 
zdrowia takiego obciążenia mógłby nie wy-
trzymać, a przerzucenie części kosztów na 
pacjenta groziłoby protestami społecznymi, 
bo jesteśmy społeczeństwem, które ma duże 
oczekiwania w stosunku do państwa, szcze-
gólnie, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Trzeba 
więc problem monitorować i czuwać, by dy-
rektywa ta nie była zbyt szybko wprowadzona  
w życie lub uwzględniła interesy biedniejszych 
krajów z naszej części Europy.

— Czy ma Pan poczucie, że jako eu-
rodeputowany, ze wszystkimi poselskimi  
i ministerialnymi doświadczeniami, będzie 
Pan miał wpływ na ochronę naszych inte-
resów w tej sferze?

— W poselskich ławach zasiadłem po 
raz pierwszy prawie dziewięć lat temu.  
I na początku wydawało mi się, że na nic 
nie będę miał wpływu. Ale to jest kwestia 
pracy, orientowania się w systemie, i, czego 
nie ukrywam, znajomości partnerów. Przez 
wiele lat pracy w sferze ochrony zdrowia, 
udziału w setkach spotkań i konferencjach 
nabyłem sporego doświadczenia m.in.  
w kwestii tworzenia prawa i wypracowy-
wania wspólnego stanowiska. Poznałem 
osoby odpowiedzialne za służbę zdrowia  
w krajach europejskich, wielu z nich jest lub 
będzie europosłami, a takie indywidualne 
relacje bardzo się liczą. Zdaję sobie sprawę, 
jak ważne jest szukanie sojuszników, bo 
przeprowadzenie przez jedno państwo ko-
rzystnego dla siebie zapisu jest w zasadzie 
niemożliwe. Szczególnie trudnym partne-
rem był np. komisarz Komisji Europejskiej 
Günter Verheugen, odpowiedzialny m.in. 
za innowacyjność, głównie w farmacji,  
z którym prowadziłem negocjacje. Nabyte 
tą drogą doświadczenia i znajomość środo-
wiska mogę wykorzystać po to, by sprawy 
polskie nie pozostałyby na marginesie...

— Jeśli już poruszyliśmy kwestię leków 
– w swoim czasie padło na Pana podejrzenie 
o niezgodne z procedurami wpisanie na 
listę leków refundowanych jednego ze spe-
cyfików, a w efekcie posądzenie o korupcję.  
Czy sprawa jest już wyjaśniona?

— By coś wykazać w śledztwie, trzeba 
mieć choćby ślad dowodu, a takiego nie ma 
i być nie może. Formalnie sprawa nie jest 
zakończona, ponieważ prokuratura z nie-
wiadomych dla mnie przyczyn przeciąga po-
stępowanie, ale generalnie nie dzieje się nic 
nowego. Nikt nie stawia mi żadnych zarzu-
tów ani nie prosi o dodatkowe wyjaśnienia, 
nie zostałem o nic oskarżony. Dziwi mnie, 
że państwo wydaje tak ogromne pieniądze 
na śledztwo, które, mimo że trwa tak długo, 
niczego nie wykazało. Mój przypadek nie 
jest odosobniony, ponieważ dotyczy wielu 
członków rządu Jarosława Kaczyńskiego, 
którym w mediach postawiono liczne 
„zarzuty”, po których dzisiaj zostały puste 
oskarżenia ze strony rządzącej PO.

— W przypadku zdobycia mandatu 
europosła, jakie formy dbałości o region, 
z którego pochodzi Pan i Pana wyborcy, 
uważa Pan za warte podjęcia? 

— Głównie stawiałbym na promocję 
regionu i próby przyciągnięcia kapitału, 
zwłaszcza inwestycyjnego. W naszym przy-
padku to głównie wsparcie nowoczesnych, 
ekologicznych technologii węglowych i ga-
zownictwa oraz współpraca w tej materii np. 
z Czechami. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia 
– jej system jest w całym kraju jednolity, tak 
więc jednakowo ważna dla Śląska, jak i dla 
kraju będzie łagodzenie np. niekorzystnych 
rozwiązań powstałych jeszcze na etapie 
traktatu akcesyjnego. Przykładem jest sy-
tuacja polskich pielęgniarek, które mogą 
legalnie pracować w krajach UE, o ile mają 
dyplom wyższej uczelni, a także problemy 
z przebudowywaną dyrektywą dotyczącą 
czasu pracy, w tym lekarzy, która powo-
duje „wyssanie” polskich lekarzy z kraju.  
Tę dyrektywę trzeba również dostosowywać 
do polskich realiów.  Kolejnym przykładem 
jest ograniczenie pomocy publicznej dla 
naszych śląskich zakładów przemysłowych, 
którym dzisiaj grozi upadek. Inne kraje 
europejskie obchodzą ten zapis, skrzętnie 
wspierając własny przemysł. 

Ważną dla mnie dziedziną jest także 
bioetyka. Nowoczesne, innowacyjne bio-
technologie, jak np. toczące się badania 
nad możliwościami wykorzystania komórek 
macierzystych, mają ogromne znaczenie  
w postępie medycyny, jednocześnie jednak 
bardzo mocno ingerują we wrażliwe obszary 
naszego organizmu. Stoją one niejedno-
krotnie w konflikcie z chrześcijańskim 
światopoglądem, wartościami etycznymi 
oraz nauką Kościoła broniącymi godno-
ści życia ludzkiego, z którymi w pełni się 
utożsamiam. Parlament Europejski stwa-
rza realną szansę zaprezentowania przeze 
mnie wyraźnego, niekoniecznie liberalnego  
w tym względzie stanowiska. 

(r)

Rozmowa z b. wiceministrem zdrowia, posłem Bolesławem Piechą, 
rybniczaninem, kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa  
i Sprawiedliwości.

Mogę mieć wpływ...
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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

GABINETY LEKARSKIE

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

DO WYNAJĘCIA

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 piersiNIKI Centrum Dziecięce

MODNA
ODZIEŻ
CIĄŻOWA

Rybnik ul.Kościelna 15 (w pasażu)

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

cena cenaTHUJE, CYPRYSY THUJA SMARAGDod 3 do 6 zł 15 złwys. 60 cm wys. 1 m

44-273 Rybnik
ul. Raciborska 271

tel. 508 714 330

korepetycje i lekcje indywidualne 
języka niemieckiego w domowej atmosferze

tel. 506 175 437
www.korepetytor.home.pl

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

•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
     – EKSTERNISTYCZNIE, 3 SEMESTRY, 15 MIESIĘCY

•  KADROWO-PŁACOWY
•  KSIĘGOWO- PODATKOWY
•  OBSŁUGA KOMPUTERA
•  J. ANGIELSKI, J. CHIŃSKI e-mail: atenaatena@wp.pl

K U R S Y  V I . 2 0 0 9



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. 

www.pis-rybnik.com.pl
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
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Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

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

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

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 

Ogłoszenie

W związku z utworzeniem nowej Kancelarii Notarialnej w Rybniku 
należącej do właściwości Sądu Rejonowego w Rybniku – Rada 
Izby Notarialnej w Katowicach podaje aktualny wykaz notariuszy, 
prowadzących kancelarie notarialne w Rybniku:

Prezes Rady pełni dyżur w siedzibie Rady Izby Notarialnej w Katowicach 
przy ul. Poniatowskiego 23 tel. 205 205 08 w każdą środę od godz. 
16.00 do 18.00.

1. Grzegorz Fojcik
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
tel.: 032/739-51-32, 423-63-77, 
503063070

2. Krzysztof Gilner
44-200 Rybnik, ul. Młyńska 3/3
tel.: 032/423-63-74, 423-30-93, 
423-26-20

3. Adam Grzybczyk
44-200 Rybnik, ul. Zamkowa 6/1
tel.: 032/422-11-48

4. Jacek Ostalecki
44-200 Rybnik, ul. Młyńska 3/3
tel.: 032/423-63-74, 423-30-93, 
423-26-20

5. Michał Pośpiech
44-200 Rybnik, Pl. Kopernika 3
tel.: 032/755-99-00

6. Bernadeta Breisa
44-200 Rybnik, Rynek 1
tel.: 032/440-78-00

7. Wojciech Guzik
44-200 Rybnik, Rynek 1
tel.: 032/440-78-00

8. Barbara Kulot
44-200 Rybnik, ul. Białych 5 
tel.: 032/423-20-74

9. Artur Pędracki 
44-200 Rybnik, ul. Białych 5 
tel.: 032/423-20-74
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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. Nawar Banout

Specjalista Ortopedii i Traumatologii

USG stawów biodrowych 

noworodków

tel. 032 432 77 94 od 14.00

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



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


