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Bogusław Kaczyński już „na wejściu” otrzymał 
owację na stojąco.

— Takich tłumów tu jeszcze nie było — mówił koordynujący imprezę 
Michał Wojaczek. I rzeczywiście, by dotrzeć do Gotartowic trzeba 
było pokonać wielokilometrowe korki. To jednak nie zniechęciło 
tysięcy rybniczan i gości spoza miasta, którzy zgromadzili się na 
rybnickim lotnisku, by podziwiać widowiskowe pokazy lotnicze grupy 
akrobatycznej „Żelazny”. 

Beata Kozidrak jak za-
wsze w świetnej formie. 
Artystka przypomniała 
znane od lat przeboje 
zespołu „Bajm” i zaśpie-
wała premierowe hity...

To oni  tr iumfowali 
w Turnieju Dzielnic!

Czytaj na stronie 28–29
Po rybnickie dukaty ustawiła się wielometrowa kolejka.

Książętom towarzyszy-
ła świta dworska z na-
dwornym błaznem oraz 
mieszczanie na czele 
z wójtem czyli Adamem 
Fudalim.
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Kolejny numer „GR”
ukaże się
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Drodzy Rybniczanie!

Choć czerwcowa pogoda raczej nas nie rozpieszczała, to miesiąc ten upłynął 
w Rybniku pod znakiem wielu udanych imprez plenerowych. 
Za nami drugie Dni Rybnika – cztery dni wspaniałej zabawy, w trakcie których 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Był czas na wielkie przeboje muzyki operet-
kowej i musicalowej, bawiliśmy się przy kabaretowych skeczach i największych 
hitach grupy Bajm. Było coś dla miłośników historii, rzemiosła i tradycji. Były 
również podniebne akrobacje pilotów grupy Żelazny, które zgromadziły na go-

tartowickim lotnisku tłumy, jakich jeszcze to miejsce nie oglądało… 
Nie zawaham się więc stwierdzić, że tegoroczne Święto Miasta okazało się wielkim sukcesem. 
Ten sukces nie byłby jednak możliwy, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, firm i organizacji, 
dzięki którym mogliśmy zaoferować Państwu szeroki, różnorodny i, o czym dziś jestem przeko-
nany, bardzo atrakcyjny wachlarz imprez.
Chciałbym zatem serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miasta i jednostek miejskich, 
którzy już po raz drugi zmierzyli się z wyzwaniem zorganizowania cyklu imprez, w trakcie których 
wspólnie mogliśmy się bawić i świętować.
Dziękuję sponsorom, którymi byli: Royal Unibrew „Rybnicki”, Elektrownia „Rybnik” i Bank 
BGŻ, za ich nieocenione wsparcie finansowe i rzeczowe. Dziękuję również naszym partnerom 
– instytucjom, które swoim zaangażowaniem i pomysłowością, organizacyjnie i merytorycznie 
wzbogaciły program Dni Rybnika. 
Dziękuję też patronom medialnym: Telewizji TVT, Radiu 90, Tygodnikowi Regionalnemu Nowiny 
i portalowi Rybnik.com.pl, którzy na bieżąco informowali i relacjonowali Państwu to wszystko, 
co najciekawszego działo się w mieście w ciągu tych czterech czerwcowych dni. 

Przede wszystkim jednak dziękuję Wam, Drodzy Rybniczanie, za Wasz udział, entuzjazm i wspólną 
zabawę, bo przecież Święto Miasta, to święto nas wszystkich. Dzięki Wam, Waszym przyjaciołom 
i gościom, wiem, że było warto… 
Już dziś serdecznie zapraszam na przyszłoroczne celebrowanie święta naszego miasta – prace 
nad jego organizacją, rozpoczynamy już w najbliższych dniach. 

Szanowni Państwo, u progu wakacji życzę – zarówno pozostającym w mieście, jak i planującym 
letnie wojaże – by lato było udane i by znaleźli Państwo czas na odpoczynek i chwilę wytchnienia 
od codzienności. 
 

 Z wakacyjnymi pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika    
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Wiele hałasu o… hałas
Zrobiło się głośno. I to dosłownie. Na tyle głośno, że miasto musi znaleźć sposób, 

by wyciszyć hałas wzdłuż zmodernizowanej ul. Rybnickiej i Gliwickiej. Jak? Radni 
szukali odpowiedzi na to niełatwe pytanie. I znaleźli…

Co słychać w mieście?
— Czy ten przychód należy wykazać  

w zeznaniach podatkowych? — pytał żartem 
Piotr Kuczera (PO), gdy prezydent rozda-
wał radnym „4 rybniki” – dukaty wydane 
przy okazji zakończonych niedawno „Dni 
Miasta”. Tym „finansowym” akcentem Adam 
Fudali zakończył cykliczną informację o pracach 
w mieście, w której mówił o tym, co zdarzyło 
się w Rybniku w okresie międzysesyjnym.  
A rozpoczął od II miejsca, jakie zajęło miasto  
w rankingu „Gazety Prawnej” – Europejska 
Gmina – Europejskie Miasto 2009, który wska-
zuje samorządy mogące poszczycić się najwięk-
szymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Przypomniał też o odbywającym się 
w Rybniku forum mieszkalnictwa, oddanym 
do użytku boisku w ramach programu „Orlik”, 
Dniach Ziemi, Wody i Powietrza, podpisaniu 
umowy z „Vattenfallem”, z której skorzystają 
uczniowie ZSM–E, oraz podsumował cieszące 
się dużym zainteresowaniem „Dni Rybnika”  
(o wszystkich tych wydarzeniach piszemy we-
wnątrz numeru). A. Fudali mówił również  
o pracach remontowych nawierzchni rybnickich 
dróg, projektach przebudowy mostów na rzece 
Nacynie na ulicach Jankowickiej i Kotucza oraz 
o mobilnym fotoradarze, który będzie monto-
wany na specjalnych masztach umieszczonych 
w 5 punktach miasta – na  ulicach Rybnickiej, 
Prostej, Wodzisławskiej i Gliwickiej (dwie loka-
lizacje). Na 15 lipca zaplanowano zakończenie 
robót na krytej pływalni w Boguszowicach. Prace 
mają się teraz przenieść na inny obiekt w tej 
dzielnicy – halę widowiskowo–sportową. Trwają 
też roboty w wielu placówkach oświatowych – 25 
sierpnia zakończy się wymiana okien m.in. w 
przedszkolach nr 35, 6, 12, 36, 19 i szkołach –  SP 
nr 21, 27, 18 czy ZST. Prezydent poinformował 
też o modernizacji trybun stadionu piłkarskiego 
„Rymer” i o kolejnym spadku bezrobocia w 
mieście: — Wynosi ono 5,5% i jest jednym z 
najniższych w województwie śląskim — mówił. 
— Jedna z firm zaplanowała wprawdzie zwol-
nienia grupowe, ale mają one objąć 3 osoby. 
Prezydent wybiegł też w przyszłość, a wszystko 
dzięki dofinansowaniu jakie miasto otrzyma-
ło na realizację projektu „Rybnickie Boże 
Narodzenie i kolędowanie”. W jego ramach 
zorganizowany zostanie m.in. wielki kiermasz 
świąteczny, przegląd widowisk jasełkowych oraz 
koncerty kolęd, muzyki sakralnej i adwentowej. 
Oj, będzie się działo…

Zmienili budżet
Jak mówi skarbnik miasta Bogusław 

Paszenda, budżet jest materią dynamiczną  
i ma to do siebie, że musi być zmieniany. 
Stąd też kolejny punkt sesji, a w nim… Decy-
zją Ministra Finansów miastu przyznano środki 
w wysokości 3.210.000 zł z rezerwy subwencji 
ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
remontu nawierzchni jezdni, chodników oraz 
skrzyżowania z ulicą Różańskiego w ciągu ulicy 
Wyzwolenia, co stanowi 50% przewidywanych 
kosztów remontu. Udział środków własnych 
miasta (3.210.000 zł) zapewniono częściowo 
poprzez przeniesienie wydatków na przebu-
dowę sygnalizacji świetlnej oraz wykonanie 
zatok postojowych na ul. Wyzwolenia. Ponadto 
zwiększono wydatki własne na ul. Wyzwolenia 
o kwotę 2.860.000 zł. Do planu dochodów 
wprowadzono też 1.907.967,60 zł. To przyznana 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego refundacja części wydatków 
poniesionych na usprawnienie ruchu tranzyto-
wego poprzez przebudowę DK nr 78. Ponadto 
organizowany przez MOSiR obóz dla dzieci nad 
Jeziorem Dobskim otrzymał dofinansowanie  
w wysokości 48.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 
budżetu wprowadzono też 276.000 zł (234.600 zł  
przyznanych w ramach RPO i 41.400 zł  
– środki własne) na realizację wspomnianego 
już wcześniej projektu „Rybnickie Boże Naro-
dzenie i kolędowanie”. Ponadto w związku z 
zatwierdzeniem dofinansowania z WFOŚiGW 
termomodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych 
i basenu krytego oraz budowy instalacji solarnej 
w tej placówce, do dochodów miasta wprowa-
dzono dotację w wys. 211.799 zł. Zmniejszono 
też wydatki na zamknięcie i rekultywację II 
kwatery składowiska odpadów komunalnych 
oraz wydatki ze środków własnych na przebudo-
wę Domu Kultury w Niedobczycach. Ponieważ 
dobiega końca modernizacja krytej pływalni 
w dzielnicy Boguszowice Osiedle, o 900.000 zł 
zwiększono wydatki dla MOSiR–u z przeznacze-
niem na koszty funkcjonowania obiektu. Kwota 
ta obejmuje wynagrodzenia (21 etatów) wraz 
z pochodnymi oraz koszty rzeczowe. Ponadto 
do dochodów budżetu miasta wprowadzono 
630.000 zł – II i III rata (po 75.000 euro każda, po 
szacunkowym kursie 4,20 zł) należności określo-
nej w ugodzie zawartej z Buskopolem w związku 
z zerwaniem kontraktu na budowę kanalizacji 
w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice.  

W 2008 r. Buskopol przekazał miastu z tego 
tytułu 107.916,59 zł. Do budżetu wprowadzo-
no również 2.317.910 zł stanowiące różnice 
kursowe zaplanowanych wpłat Hydrobudowy 
9 wynikających z zawartej ugody, a dotyczącej 
niezrealizowanego kontraktu na budowę kanali-
zacji sanitarnej w Niedobczycach, Niewiadomiu 
i Paruszowcu – Piaskach. O szczegóły pytał 
Henryk Ryszka (BSR), którego interesowała 
też modernizacja DK w Niedobczycach. Prze-
budowa placówki nie uzyskała dofinansowania 
ze środków pomocowych w ramach RPO oraz 
dotacji z ministerstwa kultury, więc konieczne 
stało się ograniczenie planowanego zakresu prac 
modernizacyjnych do najpilniejszych robót. A są 
to: naprawa parkietu w sali imprez, odnowienie 
sufitu w sali kinowej, remont kapitalny dachu 
wraz z ociepleniem, a także remont kapitalny 
budynku szkoły górniczej, do którego na czas 
modernizacji DK, ma przenieść się administra-
cja tej placówki. 

W uchwale mowa jest również o 9.565.010,34 zł  
wprowadzonych do dochodów budżetowych  
z tytułu spodziewanych w tym roku środków  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, a dotyczących wydatków na: Rybnicki Sys-
tem Informacji Przestrzennej (1.154.226,22 zł),  
przebudowę ul. Podmiejskiej łączącej drogę 
wojewódzką 920 z drogą krajową 78 (467.500 zł,  
o które pytał Henryk Wilk z BSR-u), likwidację 
azbestu w budynkach użyteczności publicznej 
(1.048.786,17 zł), II etap budowy systemu 
monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta 
(ponad 1,8 mln zł), rozwój kompostowni odpa-
dów (722.422,40 zł), budowę zakładu odzysku 
odpadów asfaltowych (332.663,41 zł) oraz 
modernizację hali widowiskowo–sportowej  
w Boguszowicach (prawie 4 mln zł). Do budżetu 
wprowadzono też dotację w kwocie 447.300 zł 
z „EkoFunduszu” na dofinansowanie zakupu  
i montażu systemu solarnego w Miejskim Domu 
Pomocy Społecznej, hotelu Olimpia oraz pływal-
ni w Boguszowicach Osiedlu: — W tym ostatnim 
przypadku system posłuży do ogrzewania wody 
użytkowej i podtrzymywania temperatury wody 
w basenie. Jeżeli będziemy otrzymywać tego typu 
dofinansowania, podobne instalacje solarne będą 
montowane w innych obiektach — wyjaśniał  
A. Fudali, odpowiadając na pytania Waldemara 
Brzózki (PiS), który chwalił również decyzję  
o przeznaczeniu środków na wykonanie izolacji 
pionowej i poziomej w budynku Gimnazjum nr 
5 w Boguszowicach–Osiedlu. Podobne prace 
przeprowadzone zostaną również w G nr 2 
w dzielnicy Maroko–Nowiny. Z kolei radny 
Andrzej Oświecimski (BSR) dopytywał o ka-
nalizację w rejonie ul. Studziennej w kontekście 
informacji na temat zmniejszenia o 9.000.000 zł 
wydatków na dokończenie robót budowlanych 
na zerwanym kontrakcie w dzielnicach Ligo-
ta–Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice 
Stare. A Henryk Cebula (PiS) uzyskał informa-
cje na temat wykonania izolacji pionowej ścian 
i robót ogólnobudowlanych w Domu Kultury  
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w Niewiadomiu oraz dotacji dla osób fizycznych 
do termomodernizacji budynków mieszkalnych 
i modernizacji systemów grzewczych (wciąż na-
pływają nowe wnioski, a obecnie do rozpatrzenia 
jest ich 65). Z kolei Jan Mura (BSR) odniósł się 
do tematu 67.500 zł na wyposażenie sal lekcyj-
nych przeznaczonych do nauki 6–latków, które 
rozpoczną edukację w I klasach szkół podstawo-
wych i przypomniał o cyklu spotkań, jakie zorga-
nizowało miasto, by przybliżyć rodzicom zasady 
wprowadzanej w życie reformy oświatowej.  
A prezydent wyjaśniał, że od września do szkoły 
pójdzie 164 rybnickich sześciolatków: — Utwo-
rzyliśmy cztery klasy złożone tylko z 6–latków. 
W Szkole Podstawowej nr 16 takich dzieci jest 
15, w SP nr 20 – 18, w Zespole Szkolno–Przed-
szkolnym nr 2 – 24, a w ZSP nr 3 – 21. Pozostałe 
6–latki będą uczęszczać do klas mieszanych, 
wspólnie z 7–latkami. A. Fudali nadmienił,  
że istnieje jeszcze możliwość zapisania 6–latków 
do szkoły, zwrócił też uwagę na niedopracowa-
nie procedur związanych z reformą oraz fakt, że  
w ślad za zmianami nie poszły decyzje finan-
sowe. — Gdyby sytuacja była inna, być może 
edukację w szkołach rozpoczęłoby więcej dzieci, 
co z kolei pozwoliłoby zwolnić miejsca w przed-
szkolach — dodawał prezydent. 

W uchwale mowa była również o przezna-
czeniu 52.400 zł na sfinansowanie remontu 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 
przy ul. Chrobrego oraz kwoty 67.000 zł na wy-
mianę parkietu w sali gimnastycznej w SP nr 21  
w Niedobczycach. Radni poparli też zmiany  
w wieloletnich programach inwestycyjnych oraz 
w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska  
i GW, z których wynika m.in., że zagospodarowa-
ne zostaną tereny wokół budynku Domu Dziec-
ka, boiska przy ul. Andersa w Niedobczycach, 
a do kanalizacji zostaną podłączone kabiny 
sanitarne na torze speedrowerowym w Ryb-
nickiej Kuźni. 

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta 
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym 
się. 

Umarzanie poprawione
Radni jednogłośnie zmienili uchwałę  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty należności pieniężnych miasta Rybnika 
oraz jednostek organizacyjnych miasta, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy 
– ordynacja podatkowa oraz wskazania 
organów lub osób do tego uprawnionych. 
Uchwała mówi o tym, że osobami uprawnionymi 
do umarzania, rozkładania na raty lub odracza-
nia terminu płatności należności są prezydent, 
zastępca prezydenta lub pełnomocnik pełniący 
bezpośredni nadzór nad Wydziałem Dróg (w za-
kresie opłaty za parkowanie w pasie drogowym), 
a także dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
kiedy rzecz dotyczy należności przysługujących 
podległym im jednostkom. Dyrektorzy mogą  

umorzyć należność do kwoty 1.000 zł i rozłożyć 
na raty należność do 5.000 zł. Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej ma teraz możli-
wość rozłożenia na raty należności do kwoty 
10.000 zł (dotychczas do 5 tys. zł). Jak wyjaśnił 
skarbnik, zmiana ta pozwoli ograniczyć liczbę 
wniosków składanych przez mieszkańców bu-
dynków komunalnych o rozłożenie należności 
na raty, jakie do tej pory rozpatrywał prezydent.  
— W ubiegłym roku takich spraw było 30, na 
kwotę ok. 300 tys. zł, z czego 14 dotyczyło należ-
ności na ponad 10 tys. zł — wyjaśniał skarbnik. 
Zanim radni przystąpili do głosowania Bene-
dykt Kołodziejczyk (PO) pytał o ogólną kwotę 
umorzeń. B. Paszenda przypomniał, że zgodnie 
z uchwałą, w 2008 r. należności umorzono 745 
podmiotom na łączną kwotę ponad 1,1 mln zł, 
w tym 718 osobom fizycznym i 27 innym oso-
bom prawnym lub podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą i fundacjom. Natomiast 
odroczono lub rozłożono na raty należności 
428 podmiotom na łączną kwotę 652.594,84 zł 
(szczegóły w poprzedniej relacji z sesji).

Pożyczka na odpady
Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie 

poręczenia do kwoty 2.600.000 zł pożyczki 
zaciąganej w WFOŚiGW przez spółkę 
„Sego” z Rybnika na budowę zakładu prze-
robu odpadów komunalnych. Wartość inwe-
stycji wynosi 7.130.000 zł, z czego inwestor 25% 
pokryje z własnych środków. Na sfinansowanie 
pozostałych nakładów możliwe jest pozyskanie 
preferencyjnego kredytu, ale WFOŚiGW uza-
leżnił podpisanie umowy pożyczki poręczeniem 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, na 
terenie której realizowana będzie inwestycja. 
Budowa zakładu ma zapewnić odzysk odpadów 
komunalnych w ilości 60–100 tys. ton rocznie 
oraz segregację odpadów, a także pozwoli na 
stworzenie 30 nowych miejsc pracy. Prezydent 
doprecyzował, że firma działa już na terenie 
wysypiska śmieci, a środki o których mowa, 
posłużą modernizacji stacji segregacji odpadów. 
J. Mura zauważył, że poziom odzysku odpadów 
jest w naszym mieście niewystarczający, dlatego 
pytał o termin realizacji zadania. — Nie znam 
szczegółów, ale firma wydzierżawiła ten teren na 
15 lat, więc z pewnością będzie się starała jak 
najszybciej uruchomić inwestycję, by zwróciły 
się poniesione przez nią nakłady — odpowiadał 
prezydent. Z kolei B. Kołodziejczyk powrócił do 
przetargu z 2008 roku i pytał dlaczego procedury 
mające wyłonić wykonawcę na wybudowanie 
zakładu przerobu odpadów komunalnych z 
halą segregacji, punktem rozbiórki odpadów 
wielkogabarytowych i wagą, ograniczono tylko 
do naszego regionu, podając przy tym krótki, 
zdaniem radnego, termin dostarczenia doku-
mentów, co wykluczyło z udziału w przetargu 
duże firmy z całego kraju. — Czy pan sugeruje, 
że to źle, iż miasto działa zgodnie z prawem  
i przestrzega terminów procedur przetargowych? 

— zastanawiał się prezydent, a B. Kołodziejczyk 
przekonywał, że tym sposobem nie skorzystano z 
potencjału firm z większym kapitałem i lepszymi 
technologiami. Uchwałę przyjęto przy 5 głosach 
przeciwnych. 

Do raportu…
Raport z realizacji Strategii Zintegro-

wanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 
2007/2008 był kolejnym tematem, jakim 
zajęli się radni. Zgodnie z zapisami strategii 
przyjętej przez RM w 2005 r., w okresach dwu-
letnich sporządzany jest raport z jej realizacji  
(w połowie i na koniec kadencji). Tego wyczer-
pującego zadania podjęła się wiceprezydent Ewa 
Ryszka, która szczegółowo omówiła cele strate-
gii, podjęte działania i wskaźniki ich realizacji. 
A mówiła o wielu różnorodnych aspektach życia 
w mieście, m.in. o tworzeniu warunków rozwoju 
biznesu i korzystnych stawkach podatków od 
nieruchomości dla budynków i gruntów związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
o ilości sprzedanych gruntów pod inwestycje, 
odnowieniu w 2007 r. certyfikatu „Gmina Fair 
Play”, wysokich miejscach miasta w rankingach, 
tworzeniu pozytywnego wizerunku Rybnika  
w Polsce i Europie, podnoszeniu jakości życia 
poprzez realizację najróżniejszych programów, 
jak choćby o objęciu mieszkańców selektywną 
zbiórką odpadów. E. Ryszka podawała też szcze-
gółowe dane statystyczne na temat ilości odda-
wanych w tym okresie lokali socjalnych, spadku 
przestępczości, samozatrudnianiu się osób 
bezrobotnych, wydatków na uczniów w szkołach 
wszystkich profili czy imprez kulturalnych, jakie 
odbywały się w mieście, a których liczba wzrosła 
z 586 w roku 2007 do 691 w 2008. Materia, z jaką 
przyszło się radnym zmierzyć, była wyjątkowo 
rozległa, więc raport przyjęto bezdyskusyjnie, 
ale przy 6 głosach przeciwnych.     

W porozumieniu z powiatem 
Radni wyrazili zgodę na zawarcie poro-

zumienia z powiatem rybnickim na objęcie 
jego mieszkańców działalnością Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii. 
Władze powiatu zwróciły się do miasta z taką 
propozycją, gdyż na jego terenie nie funkcjonuje 
tego typu ośrodek. Sposób i warunki współfinan-
sowania określi odrębne porozumienie zawarte 
przez prezydenta i starostę. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.       

Statut zmieniony
— Ze względu na fakt, że nie udało się pozy-

skać środków na prowadzenie hostelu w budynku 
przy ul. Karłowicza, chcemy zagospodarować go 
na potrzeby matek z dziećmi — tak E. Ryszka 
wyjaśniała konieczność wprowadzenia 
zmian w statucie Domu Dziecka. Zgodnie 
z założeniami, w jednym segmencie budynku 
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przy ul. Karłowicza utworzonych zostanie 14 
miejsc dla nieletnich matek i 14 miejsc dla ich 
narodzonych dzieci. Znajdą tam schronienie 
matki z terenu Rybnika i miast ościennych,  
a nawet, w miarę posiadanych miejsc, z terenu 
całego kraju, o co dopytywał Franciszek Kur-
panik (PO). Rozszerzenie działalności Domu 
Dziecka nie spowoduje wzrostu wydatków 
miasta, bowiem koszty prowadzenia i utrzyma-
nia budynku przy ul. Karłowicza i zatrudnienia 
pracowników, pokryte zostaną ze środków 
finansowych pozyskanych w ramach zawartych 
porozumień międzygminnych. Radni przyjęli 
uchwałę zmieniającą statut Domu Dziecka przy 
jednym głosie przeciwnym.

Dwie w jednej 
Pogarszający się stan techniczny pomiesz-

czeń i chęć poprawy komfortu czytelników  
z Zamysłowa, wpłynęły na zamiar połączenia 
filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej nr 8 przy ul. Nacyńskiej z filią nr 6 przy ul. 
Reymonta. Nie bez znaczenia jest również troska 
o księgozbiór filii z Zamysłowa, bo pogarszający 
się stan techniczny pomieszczeń piwnicznych 
przedszkola, w których działała biblioteka i sys-
tematycznie pogłębiające się zagrzybienie ścian 
miało negatywny wpływ na trwałość woluminów. 
— Część zbiorów musiała zostać zniszczona, część 
poddano odgrzybianiu, gdyż książki przez dłuższy 
okres przebywały w złych warunkach — mówiła 
E. Ryszka. — W tej chwili w pomieszczeniach na 
Zamysłowie trwają prace remontowe polegające 
m.in. na osuszaniu oraz izolacji pionowej i pozio-
mej tego obiektu. Pomieszczenie przy SP nr 34, 
do którego przeniesiona zostanie filia nr 8, jest  
o wiele przestronniejsze i odpowiada standardom 
bibliotecznym. Jednak zgodnie z przepisami, 
zamiar zmiany statutu biblioteki w części do-
tyczącej działania i lokalizacji filii wymaga, by  
z 3 miesięcznym wyprzedzeniem podać do pu-
blicznej wiadomości informację o tych planach, co 
radni uczynili jednogłośnie w stosownej uchwale.  
Do spraw statutu PiMBP rybniccy samorządowcy 
wrócą zatem w czasie wrześniowych obrad.  

(Z) myślą o szkołach i nauczycielach
— Już dwukrotnie uchwalaliście państwo tę 

uchwałę — mówiła radnym wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn, zapowiadając kolejne 
zmiany w kolejnym projekcie. A rzecz doty-
czyła uchwały z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie 
„...ustalenia regulaminu określającego wysokość 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez Miasto Rybnik 
oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
założonych przez miasto w zakresie dotyczącym 

nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty 
Nauczyciela. Tytuł obszerny, zmiany niewielkie, 
a wynikały one z opinii, jaką wydało MEN  
w sprawie możliwości wprowadzania podwyżek 
przewidzianych w regulaminie wynagradzania 
nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2009 r. 
Do uchwały wprowadzono też zapis o możliwości 
zwiększenia środków na dodatki motywacyjne 
dla szkół, co ma stanowić zachętę do osiągania 
przez nie jak najlepszych wyników. W ten sposób 
doceniane będą placówki, których uczniowie 
odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach 
na szczeblu międzyszkolnym, międzygminnym, 
powiatowym czy wojewódzkim lub szkoły odno-
towujące znaczny wzrost wyników uzyskiwanych 
przez uczniów na egzaminach wewnętrznych  
i zewnętrznych. Pominięcie sukcesów sporto-
wych skrytykował Józef Skrzypiec (BSR), ale 
jak wyjaśniała J. Kryszczyszyn, pod uwagę brane 
są osiągnięcia z zakresu dydaktyki, bo mowa  
o dodatkach dla szkół, a te z reguły nie mają wy-
jątkowych dokonań sportowych. Przypomniała 
jednak, że w mieście nie zapomina się i o tego 
typu sukcesach, co znajduje odzwierciedlenie 
w indywidualnych nagrodach, choćby tytułach 
prymusów przyznawanych przez prezydenta 
również w dziedzinie sportu. 

Ponadto w uchwale mowa jest również o moż-
liwości zwiększenia dodatku funkcyjnego, co ma 
z kolei umożliwić docenienie pracy dyrektorów, 
którzy okresowo obarczani są dodatkowymi 
zadaniami. Zmiana daje też możliwość przy-
znania dodatku funkcyjnego wicedyrektorom  
i nauczycielom, których wyznaczono do pełnienia 
obowiązków w zastępstwie dyrektora długotrwale 
nieobecnego. Uchwałę przyjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym się.

Wspólnymi siłami?
Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozu-

mienia z powiatem rybnickim na rozbudowę 
skrzyżowania ulic Małachowskiego – Błękit-
na i budowę łącznika do ul. Boguszowickiej  
w Jankowicach Rybnickich, co ma skrócić 
czas przejazdu i zapewnić dogodniejszy do-
jazd do autostrady. — Część ul. Błękitnej prze-
biega przez gminę Świerklany, stąd konieczność 
zawarcia porozumienia — wyjaśniał pełnomocnik 
ds. dróg i gospodarki komunalnej Janusz Koper. 
— Gmina Świerklany nie jest tą drogą zaintere-
sowana i nie włączy się w finansowanie zadania. 
Jednak zawieramy porozumienie ze starostwem  
i będziemy prowadzić rozmowy, by powiat podjął 
się partycypacji. Może się jednak okazać, że nie 
będą chcieli... A zamiar wydatkowania środków 
finansowych na terenie innym niż Rybnik obliguje 
nas do zawarcia takiego porozumienia. 

 J. Koper przekonywał ponadto, że inwestycje 
usprawnią znacznie przepustowość dróg i uła-
twią szybszy dojazd do autostrady, wpłyną też 
na udostępnienie nowych terenów pod rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw. Rozbudowa 
skrzyżowania i budowa nowego odcinka drogi 

ma przyczynić się również do poprawy bezpie-
czeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Wobec 
takich argumentów radni nie mogli pozostać 
obojętni i jednogłośnie przyjęli uchwałę.  

Uciszyć hałas…
…wyzwanie nie lada, ale miasto musi je 

podjąć. A wszystko za sprawą drogi krajowej 
nr 78 na odcinku ul. Gliwickiej i Rybnickiej 
od Ronda Europejskiego, która została 
zmodernizowana i przebudowana. I tu roz-
począł się problem… Bowiem po zakończeniu 
inwestycji okazało się, że mimo sporego upłyn-
nienia ruchu, zarówno w dzień, jak i w nocy, 
występują tam znaczne przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów hałasu. — We wszystkich 
elementach droga została wykonana zgodnie  
z założeniami, ale problemem są stosunkowo 
wysokie poziomy hałasu w środowisku — mówi-
ła goszcząca na sesji Anna Zawiejska z przed-
siębiorstwa „Sozoprojekt”, które opracowało 
tzw. analizę porealizacyjną tej drogi. — W rejo-
nie ulic Rybnickiej i Gliwickiej obowiązuje do-
puszczalny poziom hałasu 60 decybeli w dzień,  
a 50 db w nocy. Dla obiektów szkolnych wynoszą 
one 55 db w porze dziennej — wyjaśniała Zawiej-
ska. Do czasu wybudowania autostrady A1, ruch 
pojazdów na ul. Rybnickiej i Gliwickiej z pew-
nością się nie zmniejszy, a co za tym idzie pro-
blem zniwelowania emisji poziomu hałasu po-
zostanie. Aby więc dotrzymać dopuszczalnych 
standardów jakości środowiska na terenach 
przeznaczonych w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod zabudowę 
mieszkaniową, należałoby na bardzo długich 
odcinkach drogi i skrzyżowań wybudować wy-
sokie, minimum na 6 metry, dźwiękochłonne 
ekrany. Jest też inna alternatywa – stworzenie 
obszaru ograniczonego użytkowania. O minu-
sach tej pierwszej i plusach drugiej dyskutowano 
w czasie posiedzenia. A. Zawiejska przekony-
wała, że w tym konkretnym przypadku ekrany 
nie mają racji bytu z wielu powodów – pogorszą 
przewietrzanie terenu i rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń, utrudnią poruszanie się miesz-
kańców wzdłuż drogi, spowodują zacienienie 
pasa terenu, zmienią krajobraz dzielnicy i będą 
stanowić niebezpieczeństwo dla zwierząt oraz 
zagrożenie dla ruchu pieszego i rowerowego 
przez znaczne ograniczenie widoczności. Zabu-
dowie ekranów nie sprzyja też bliskie położenie 
budynków, duża ilość dróg dojazdowych, zjaz-
dów do posesji i skrzyżowań. — Zrobione zosta-
ły wjazdy z wszystkich prawie posesji, by miesz-
kańcom wygodnie wjeżdżało się na ul. Gliwicką 
i Rybnicką, a stawiając pełne ekrany te wjazdy po 
prostu zamkniemy — przekonywała A. Zawiej-
ska. — Trzeba więc będzie tworzyć drogi objaz-
dowe pod ekranami, żeby wjechać na pięknie 
wyremontowaną drogę. A sprawa dotyczy prak-
tycznie roku, dwóch, kiedy zostanie uruchomiona 
autostrada A 1 i na powrót funkcja drogi Gliwic-
kiej wróci do poziomu, jaki miała parę lat temu. 
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Prezes „Sozoprojektu” tłumaczyła, że ekrany 
stosuje się przy autostradach, a nie tuż przy 
chodnikach i budynkach mieszkalnych. — To 
nieuzasadnione technicznie, nie mówiąc już  
o kosztach utrzymania takich obiektów — zapew-
niała. Opinię tę potwierdził również Janusz 
Koper, który zwrócił uwagę, że już wcześniej 
mieszkający wzdłuż tej drogi narażeni byli na 
hałas, a jej modernizacja warunki poprawiła, 
choć i tak nasilenie dźwięku jest duże i przekra-
cza dopuszczalne normy. — Nie mieliśmy wpły-
wu na wzrost ruchu w tym miejscu — mówił. 
Trzeba jednak podjąć decyzję – albo ekrany albo 
obszar ograniczonego użytkowania, który ma 
być korzystniejszy dla mieszkańców, również  
z uwagi na możliwość skorzystania z rekompen-
sat na inwestycje pomagające w wygłuszaniu 
domów. A w uchwale czytamy, że obszar ogra-
niczonego użytkowania wzdłuż ul. Gliwickiej  
i Rybnickiej obejmie obiekty budowlane na te-
renach podlegających ochronie, zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego w zasięgu do 200 metrów od linii 
zewnętrznej pasa drogowego po obu stronach 
jezdni. W obszarze tym ustalone zostaną trzy 
podobszary wyznaczone na podstawie nasilenia 
decybeli, w których obowiązywać będą różne 
ograniczenia i wymogi. I tak na przykład  
w podobszarach o największym ponadnorma-
tywnym oddziaływaniu akustycznym zabrania 
się lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 
szpitali, domów opieki, budynków przeznaczo-
nych do czasowego i stałego pobytu dzieci  
i młodzieży czy obiektów przeznaczonych na 
cele rekreacyjno–wypoczynkowe oraz zmian 
sposobu użytkowania istniejących już budynków 
w całości lub części na funkcje, które przewidu-
ją stały lub czasowy pobyt dzieci i młodzieży, 
domy opieki, szpitale… Dopuszcza się zaś loka-
lizację nowych budynków mieszkalnych związa-
nych z obiektami usługowymi, produkcyjnymi 
lub adaptację pomieszczeń w istniejących obiek-
tach usługowych i produkcyjnych na pomiesz-
czenia mieszkalne, jednak po ówczesnym speł-
nieniu wymagań technicznych zapewniających 
właściwy klimat akustyczny wewnątrz pomiesz-
czeń. W nowoprojektowanych budynkach nale-
ży zapewnić izolacyjność ścian zewnętrznych, 
okien i drzwi, dachów i stropodachów. Podobnie 
w istniejących budynkach, w tym szkołach, 
przedszkolach i domach opieki należy zapewnić 
odpowiedni komfort akustyczny. Zapisy skryty-
kowali radni PO B. Drabiniok i Fr. Kurpanik, 
uznając je za mało precyzyjne jeżeli idzie o za-
sady budowania domów w tych podstrefach. 
— Budowa jest dopuszczalna, ale inwestor musi 
wybudować dom z zastosowaniem odpowiednich 
materiałów, tak, aby zapewnić komfort akustycz-
ny pomieszczeń. Będzie to oczywiście droższe, ale 
zgodne z wytycznymi — wyjaśniał J. Koper. — Je-
żeli ktoś chce mieszkać w hałasie, my mówimy 
mu – nie powinieneś, ale jeżeli chcesz – wybuduj 
dom tak, by zapewniał komfort akustyczny. Peł-
nomocnik wyjaśniał, że zapisy zostały tak  

sformułowane, by zabezpieczyć miasto na ewen-
tualność, gdyby ktoś wybudował się w podstrefie, 
a potem domagał się odszkodowania za to, że 
otrzymał zgodę na postawienie domu w miejscu, 
w którym przekroczony jest hałas. Inną sprawą 
jest czy należy budować dom w strefie najgorsze-
go oddziaływania, gdy hałas przekracza 60 db? 
J. Koper wyjaśniał też, że gdyby ktoś chciał za-
mienić budynek mieszkalny na przykład na 
prywatne przedszkole, ma taką możliwość, pod 
warunkiem jednak, że zmieniając funkcję obiek-
tu, dostosuje go do ochrony przed hałasem. — 
Paradoksalnie, gdyby nie modernizacja tej drogi, 
problemu by nie było… Czy zatem mamy wstrzy-
mać remonty Żorskiej czy Wodzisławskiej, bo 
ponownie możemy się spotkać z taką sytuacją? 
— zastanawiał się pełnomocnik, który podkre-
ślał też, że w przypadku ul. Gliwickiej i Rybnic-
kiej sytuacja z natężeniem hałasu prawdopo-
dobnie ulegnie poprawie, kiedy do użytku od-
dana zostanie autostrada A1. Fr. Kurpanik 
mówił, że problem dotyczy 8 kilometrowego 
odcinka z ponad 600 budynkami i działkami  
i zastanawiał się czy tworzenie obszaru jest za-
sadne, czy inne miasta też podejmują podobne 
rozwiązania, a może jesteśmy liderem i czy 
uchwała zabezpieczy Rybnik przed utratą unij-
nego dofinansowania. Zdaniem W. Brzózki, 
argument, że sprawa dotyczy 600 rodzin, powi-
nien Radę mobilizować do jak najszybszego 
podjęcia działań, bo hałas działa na ich nieko-
rzyść. — Wstrzemięźliwość w tej sytuacji nie jest 
dobra — mówił radny, sugerując, że im szybciej 
stworzy się możliwość pomocy mieszkańcom  
w wymianie okien czy dociepleniu ścian, a tym 
samym w wygłuszaniu domów, tym lepiej.  
W podobnym tonie wypowiadał się J. Koper 
zwracając uwagę, że poczynione przez mieszkań-
ców inwestycje wpłyną na poprawę warunków 
życia w tych budynkach i polepszą standard za-
mieszkiwania. — Wychodząc naprzeciw mieszkań-
com będziemy stosowali wypłaty, by efekt ten polep-
szyć — mówił J. Koper. Do zastosowania jak 
największych korzyści dla poprawy warunków 
życia mieszkańców ul. Gliwickiej i Rybnickiej 
namawiała też A. Zawiejska. — Ktoś mógłby 
przecież powiedzieć, że tworzymy obszar, a miesz-
kańcy niech sami starają się na drodze sądowej  
w ciągu dwóch lat wyegzekwować roszczenia. I tak 
właśnie dzieje się w przypadku tworzenia obszarów 
dla lotnisk, hut i wielu innych obiektów — tłuma-
czyła A. Zawiejska. — Tym razem jednak, w ra-
mach przygotowanego projektu opracowaliśmy 
dokładnie, jakie warunki mają spełnić budynki 
mieszkalne, jakie okna zastosować, jak je mon-
tować, jaką grubość powinny mieć ściany oraz 
określiliśmy jednostkowe koszty. Można więc 
poprawić jakość życia tych mieszkańców poprzez 
stworzenie im możliwości skorzystania z dofinan-
sowań i rekompensat, o które nie będą musieli 
występować do sądu. Przy tej okazji B. Kołodziej-
czyk pytał o wykupy budynków i wypłaty odszko-
dowań, np. z tytułu zmniejszenia wartości nie-
ruchomości. — Wszyscy mieszkańcy w okresie  

2 lat mogą wystąpić z roszczeniami i ewentualny-
mi żądaniami do Urzędu Miasta. Jeżeli stworzycie 
obszar ograniczonego użytkowania, wówczas na 
drogę sądową może wystąpić każdy i żądać od-
szkodowania, ale to długa, żmudna i kłopotliwa 
droga. Dlatego, żeby nie narażać przeciętnego 
Kowalskiego na sądowe procedury, proponujemy 
rekompensaty dla poprawy warunków technicz-
nych obiektów, które znajdują się w strefie ogra-
niczonego użytkowania — odpowiadała Zawiej-
ska. — Jedna osoba będzie wymieniała okna, 
druga dociepli ściany, a trzecia ma już bardzo 
dobrze zabezpieczony budynek i też należy mu się 
jakaś rekompensata. Jej wysokość trzeba będzie 
wynegocjować, bo nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć każdej indywidualnej rekompensaty. Nato-
miast wysokość odszkodowania to osobna spra-
wa, którą będziecie państwo opiniowali odrębną 
uchwałą. W tej chwili macie zdecydować czy 
uważacie za słuszne utworzenie tego obszaru.  
P. Kuczera: — Nie mamy stosownego regulaminu. 
Dlatego radny pytał czy przepisy regulujące 
zasady dofinansowania wejdą w życie na mocy 
osobnego zarządzenia czy potrzebna będzie 
stosowna uchwała, bo jak mówił, kiedy powie 
się A, trzeba powiedzieć i B. Radny wypomniał 
też prezydentowi, że był zwolennikiem ekranów, 
a ich brak miał wpływ na zwolnienie naczelnika 
Wydziału Dróg. Kazimierz Salamon (BSR): 
— Z góry wiemy jaka będzie decyzja, bo gdy ważą 
się losy mieszkańców, BSR bierze za nich odpo-
wiedzialność, a opozycja albo się wstrzymuje lub 
jest przeciwko — mówił. — Podjęliśmy decyzję  
o remoncie drogi, co już poprawiło nie tylko 
standard i jakość jazdy, ale też komfort zamiesz-
kiwania. I chyba wszyscy zgadzamy się, że ekrany 
nie są wyjściem z sytuacji. Potwierdził to również 
mieszkający przy tej ulicy Piotr Niewelt (PO): 
— Nie wyobrażam sobie żeby mieć widok na tak 
wysoką ścianę — mówił. — Mam też specjalne 
okna i faktycznie one pomagają niwelować hałas, 
ale gros ludzi nie stać na takie okna. O finanso-
wych możliwościach mieszkańców mówił też  
B. Drabiniok: — Co z ludźmi, których na razie 
nie stać na remont, a po dwóch latach od wejścia 
w życie uchwały utracą możliwość ubiegania się 
o roszczenia? — pytał. — Ta uchwała ma zobo-
wiązywać, a nie umożliwiać. Fala protestów dotrze 
do miasta, bo ludzie będą niezadowoleni. Radny 
mówił też o konieczności wypracowania odpo-
wiednich standardów, które będzie się stosować 
w innych, podobnych przypadkach, a miasto 
winno pomagać mieszkańcom w kosztach wy-
tłumienia hałasu w większym stopniu niż tylko 
w 50 procentach. J. Koper wyjaśniał radnemu, 
że dwuletni okres dochodzenia roszczeń wynika 
z ustawowych zapisów i dodawał: — Tworzymy 
możliwość pomocy mieszkańcom, a od państwa 
jako Rady Miasta będzie zależało ile środków 
zostanie przeznaczonych na ten cel. St. Jaszczuk 
apelował, by skupić się na przedmiocie uchwały, 
w której o odszkodowaniach nie ma mowy. Prze-
wodniczący RM swoje apele o merytoryczność  
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dyskusji musiał powtarzać jeszcze parokrotnie, 
doszło nawet do przegłosowania wniosku  
o zakończenie dysputy, który zgłosił K. Salamon. 
Zanim jednak radni przychylili się do wniosku, 
nie szczędzili uwag – pomysł ustalenia obszaru 
ograniczonego użytkowania chwaliła koalicja, 
ganiła opozycja. O pozytywach mówił H. Rysz-
ka i Andrzej Wojaczek (PiS), który zapewnił,  
że miasto nie chce pogarszać sytuacji mieszkań-
ców, a wręcz przeciwnie. H. Cebula przypo-
mniał, że na posiedzeniu Komisji przemysłu 
górniczego, ekologii i rolnictwa, wszyscy jedno-
głośnie uchwałę przyjęli. Z kolei K. Salamon 
zwrócił uwagę, że problem będzie się powtarzał 
przy innych drogach wylotowych, dlatego nie 
należy chować głowy w piasek: — Nie nastawiaj-
my mieszkańców przeciwko miastu. Mamy alter-
natywę albo obszar, albo ekrany — mówił. — Dys-
kusja dotyczy najstarszej drogi w mieście  
i gdyby nie modernizacja, hałas byłby jeszcze 
większy. Dlatego P. Kuczera pytał o kroki, jakie 
podjęto, by na ul. Gliwickiej niepożądane dźwię-
ki ograniczyć. — Położono specjalną nawierzch-
nię, która wygłusza hałas, zamontowano system 
sygnalizacji świetlnej, który upłynnił ruch drogo-
wy, ograniczono prędkość do 60 km/h, co również 
znacznie eliminuje poziom dźwięku — wyliczała 
A. Zawiejska. — Gdybyście tej ulicy nie zmoder-
nizowali, poziom dźwięku byłby wyższy o co 
najmniej 7 db! 

Do dyskusji włączył się również prezydent  
A. Fudali, który porównał dwie drogi – zmo-
dernizowaną już Gliwicką oraz ul. Wyzwolenia, 
która wkrótce będzie remontowana. — Weźmy 
pod uwagę ruch i natężenie hałasu na tych 
drogach – będzie podobne, a w przypadku ul. 
Wyzwolenia może nawet większe. Tymczasem 
ustawodawca nie będzie wymagał od miasta, by 
stworzyć tam strefę ograniczonego użytkowania 
czy zbudować ekrany dźwiękochłonne. Tylko 
dlatego, że przeprowadzimy tam remont, a nie 
modernizację, przy której takie przedsięwzięcia 
są wymagane. Prezydent zwrócił radnym uwagę 
na środki, jakie na zadanie pozyskało miasto: 
— Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 
zwracamy środki z UE w wysokości ok. 50 mln zł  
wraz z odsetkami, czy też postępujemy zgodne  
z prawem i tworzymy obszar ograniczonego użyt-
kowania — mówił. — Część radnych z pewnością 
podejdzie do tematu w sposób odpowiedzialny,  
a część – w sposób demagogiczny, „podpuszcza-
jąc” mieszkańców. Wśród was jest grupa ludzi, 
która wyznaje zasadę, że im gorzej dla miasta, 
tym lepiej dla nich. 

Po długiej dyskusji uchwałę przyjęto przy  
5 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  
A warto dodać, że na zwołanej tydzień wcześniej 
nadzwyczajnej sesji, radni przegłosowali uchwa-
łę pozwalającą na sfinansowanie wytłumienia 
budynków przy zmodernizowanej ul. Gliwickiej. 
Wynika z niej, że w ciągu trzech najbliższych lat na 
wyciszenie wspomnianych budynków (w tym wy-
mianę okien) przeznaczonych zostanie 10 mln zł.  

Koszt budowy ekranów akustycznych wyniósłby 
30 mln zł, a w czasie dyskusji prezydent wyja-
śniał, że przygotowywany zostanie regulamin, 
który określi szczegółowe zasady refundacji 
kosztów związanych z wyciszaniem budynków. 

Zielone światło dla pożyczek...
...z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej dali radni 
na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, 
które omówił wiceprezydent Michał Śmi-
gielski. Pierwsze, ujęte w wieloletnich progra-
mach inwestycyjnych, to budowa III kwatery 
składowiska odpadów innych niż niebezpiecz-
ne i obojętne przy ul. Kolberga. Warunkiem 
udzielenia pożyczki w kwocie ponad 8 mln zł 
(z rozłożeniem na trzy transze) było wpisanie 
tej inwestycji do planu gospodarki odpadami 
dla województwa śląskiego. Druga pożyczka 
w wysokości nieco ponad 650 tys. zł, przezna-
czona zostanie na sfinansowanie termomoder-
nizacji basenu w Zespole Szkół Budowlanych 
i instalacji solarnej do podgrzewania wody. 
Pożyczka ta może zostać częściowo umorzona. 
Obie uchwały radni przegłosowali bez dyskusji  
i jednogłośnie.

Woda i ścieki
Po Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kana-

lizacji również inne firmy wodno –  ściekowe 
o znacznie mniejszym zasięgu wystąpiły  
z wnioskiem o zmianę taryf za zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków. Radni, 
słusznie uważając, że skoro ich zdanie i tak się 
nie liczy, bo taryfy wchodzą ustawowo w życie 
po 70 dniach, niezależnie od efektów głosowania 
w sprawie ich zatwierdzenia, nie tracili czasu na 
dyskusję. Wysłuchali argumentów J. Kopera, 
że odprowadzająca ścieki z Boguszowic do 
oczyszczalni w Kłokocinie firma Best–Eko mo-
dernizuje sieć oraz spełnia wymogi ekologiczne 
i... zagłosowali przeciw. Niezależnie od tego, 
cena za odprowadzenie 1 m sześć. ścieków od 
1 sierpnia br. wzrośnie do 4,83 zł brutto (2008 
– 4,23 zł). 

Nim radni podjęli decyzję w sprawie zatwier-
dzenia taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzenie ścieków przez spółkę Hydroinstal, 
działającą również w dzielnicy Boguszowice, jed-
nogłośnie przyjęli plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych tej 
firmy. Od 1 sierpnia odbiorcy wody na cele by-
towe zapłacą za 1 m3 dostarczonej wody 4,60 zł  
(dotąd – 4,31 zł), odbiorcy przemysłowi 4,76 zł.  
Nie zmieniła się wysokość opłaty abonamen-
towej, która nadal wynosić będzie 6,96 zł. Za 
opowiedziały się 3 osoby, reszta radnych gło-
sowała przeciw. 

Długa była lista...
...kupna, sprzedaży i zamiany nierucho-

mości przedstawiona przez wiceprezydenta 

Śmigielskiego. Miasto zamierza m.in. nabyć 
działkę w rejonie ul. Kotucza pod dalszy rozwój 
kampusu Zespołu Szkół Wyższych, głównie 
powiększenie terenów zielonych i realizację tam 
parku. Sprzeda natomiast kilka działek w terenie 
usług komercyjnych  w rejonie ulic  Wodzisław-
ska – Żwirowa oraz kilka działek budowlanych 
w Kamieniu przy ul. Hotelowej. Do kupienia 
jest również parę mieszkań z zasobu komunal-
nego po eksmisji dotychczasowych lokatorów. 
Zaproponowano też kilka zamian gruntów,  
w tym z przeznaczeniem na drogi, m.in. przy  
ul. Drzymały. Za symboliczne 100 zł  miasto 
odkupi od Skarbu Państwa nieruchomości za-
budowane obiektami lotniska w Gotartowicach, 
które stanowić będą aport wniesiony do Górno-
śląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw  
w związku z planem modernizacji lotniska. 
Radni uchwałę przyjęli jednomyślnie.

Miasto w spółce
Radni wyrazili też zgodę na przystąpienie 

Rybnika do wymienionej wyżej spółki i wnie-
sienie aportu w postaci niezabudowanych 
działek na terenie Gotartowic i Kłokocina 
oraz objęcie akcji spółki, która planuje roz-
budowę i modernizację lotniska. Inwestycja 
ta wchodzi w skład szerszego projektu GAPP 
S.A. pn. „Harmonizacja rozwoju gospodarki  
i infrastruktury w Europejskim Korytarzu Trans-
portowym nr III”. Na wniesionych aportem 
działkach ma powstać zabudowa związana  
z infrastrukturą lotniczą, wspomagająca funk-
cje gospodarcze lotniska. Spółka zamierza 
wyposażyć teren w infrastrukturę niezbędną 
do prowadzenia działalności gospodarczej  
ze szczególnym naciskiem na branżę lotniczą  
i nowoczesne technologie. 

Bonifikaty na sprzedaż mieszkań 
Kolejny punkt sesji wymagał kilkunastu 

głosowań, ponieważ zgodnie z przyjętym  
w styczniu br. regulaminem bezprzetargowej 
sprzedaży gminnych lokali ich najemcom, 
bonifikaty udzielane są indywidualnie, od-
rębną uchwałą dla każdego lokalu. Wysokość 
bonifikat wystawionych na sprzedaż mieszkań 
wahała się od 64,3% do 90% i była uzależniona 
od kilku czynników, w tym nakładów gminy na 
remonty i modernizacje, wysokości wpłat na 
fundusze wspólnot mieszkaniowych i prawa 
najemcy do zwrotu kaucji mieszkaniowej. 
Wszystkie uchwały przyjęto przy jednym głosie 
wstrzymującym się.

Rybniczanie dziękują
Kolejnym laureatem honorowego meda-

lu Beneficii Grata Civitas Rybnik został, 
na wniosek Zarządu Klubu Inteligencji 
Katolickiej przy parafii św. Jadwigi, Karol 
Miczajka. Ten wielce zasłużony dla naszego 
miasta człowiek za kilka dni ukończy 90 lat.  
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W czasie okupacji był członkiem ruchu oporu, 
za co został osadzony w Auschwitz oraz kilku in-
nych obozach na terenie Niemiec. Jako więzień 
przeżył w 1945 r. styczniową ewakuację obozu. 
Po wojnie pracował w górnictwie. Był współ-
założycielem filii Politechniki Śl. w Rybniku i 
organizatorem Klubu Inteligencji Katolickiej 
na Śląsku, został też pierwszym prezesem koła 
w Rybniku. Jako uczestnik osławionego Marszu 
Śmierci był inicjatorem uczczenia ofiar ewaku-
acji więźniów oświęcimskiego obozu poprzez 
modlitewne marsze śmierci, organizowane od 
1988 roku przez rybnicki klub KIK. Był też 
animatorem pierwszych edycji Tygodnia Kul-
tury Chrześcijańskiej. W 1990 r. K. Miczajka 
został przewodniczącym Komisji Wyborczej w 
Rybniku, przeprowadzającej pierwsze wolne 
wybory samorządowe. Radni przyznanie medalu 
potwierdzili jednogłośnie stosowną uchwałą. 

Skargi odrzucone
Radni jako bezzasadne odrzucili dwie 

skargi rozpatrzone przez Komisję rewizyjną 
RM. W pierwszej skarżący zarzucił prezyden-
towi miasta, że nie wypowiedział umowy najmu 
lokalu komunalnego osobie, która na stałe 
mieszka w Rybniku, równocześnie jednak jest 
właścicielem domu jednorodzinnego w innej 
części Polski. W przepisach dotyczących praw 
najmu członkowie komisji nie dopatrzyli się 
przesłanek, które pozwalałyby właścicielowi 
lokalu (w tym przypadku prezydentowi repre-
zentującemu gminę) go wypowiedzieć. Komisja 
podkreśliła, że osoba wynajmująca lokal jest 
związana z Rybnikiem zarówno miejscem 
zamieszkania, jak i życiem osobistym i zawo-
dowym. Radni przychylili się do rekomendacji 
KR i skargę odrzucili.

Podobnie zresztą jak następną, w której 
skarżący zarzucił prezydentowi brak reakcji 
na fakt przypadków zjeżdżania przez wielkie 
pojazdy typu TIR z ul. Szymanowskiego na ul. 
Sportową w Niewiadomiu, gdzie usytuowana 
jest hurtownia. Skarżący uważa, że zjazd jest 
nielegalny i zagraża bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. Komisja rewizyjna przyznała, że 
skrzyżowanie tych ulic nie jest technicznie przy-
stosowane do ruchu takich pojazdów, jednak  
z formalnego punktu widzenia zjazd jest legalny 
i uwzględniony w dokumentacji. Jednak nie jest 
kompetencją prezydenta kontrola w zakresie 
przestrzegania prawa ruchu drogowego, a więc 
skarga powinna trafić do policji.

Wnioski i zapytania 
Temat skargi pojawił się również na wstę-

pie ostatniego punktu sesji, przeznaczonego 
m.in. na przedstawienie przez przewodni-
czącego pism skierowanych do Rady Miasta. 
Radny B. Kołodziejczyk wyraził zdanie, że jedno  
z nich – skarga mieszkanki na budującą kanali-
zację firmę Tchas – powinno być potraktowane 
jak skarga na działania prezydenta i rozpatrzone 

przez RM. Inaczej sprawę ocenił przewodniczą-
cy St. Jaszczuk. Przedstawił on też szereg innych 
pism, w tym z prokuratury, która informuje  
o odmówieniu wszczęcia postępowania  
w sprawie wymiany oświetlenia dróg przez firmę 
Vattenfall. Poinformował też o interpelacji posła 
PiS Wojciecha Szaramy w sprawie przyśpie-
szenia pracy sejmu nad „ustawą śmieciową”,  
o co wnioskowali m.in. radni z Rybnika. 

W ramach wolnych głosów radny A. Oświe-
cimski rozpoczął od prośby, by w pierwszej 
kolejności remontów uwzględnić ul. Żelazną,  
a jako inicjator już zrealizowanej budowy przed-
szkola, upomniał się o remont elewacji podobnej 
placówki w sąsiedniej Ligocie–Ligockiej Kuźni. 
Dziękując za instalację radaru na ul. Wodzisław-
skiej w rejonie ul. Zawiszy, radny Władysław 
Horabik (BSR) nie omieszkał wspomnieć  
o ul. Niepodległości, gdzie łatanie dziur nie daje 
żadnego efektu. Radny W. Brzózka, który jakiś 
czas temu wystosował pismo do wiceprezyden-
ta M. Śmigielskiego z pytaniem o możliwość 
wydzielenia geodezyjnego drogi prowadzącej  
do ogródków pracowniczych oraz użytkowa-
nego przez miasto gruntu pod skate–parkiem 
z większego terenu, którego właścicielem jest 
Kompania Węglowa czyli kop. „Jankowice”, 
pytał, na jakim etapie ta sprawa się znajduje. 
Wiceprezydent przedstawił stanowisko miasta, 
według którego teren użytkowany przez miasto 
powinien wrócić do gminy, zaś zajmowany przez 
b. basen, Kompania może sprzedać w wolnym 
przetargu, ale decyzji na razie nie ma. Radny 
upomniał się też o dokończenie malowania 
wyremontowanej kładki łączącej Boguszowi-
ce–Stare z Osiedlem, nadal bez prawowitego 
właściciela, którego miasto, jak zapowiada 
prezydent, obciąży kosztami wykonanych prac.  
W. Brzózka zasugerował również zaplanowanie 
na przyszłość budowy krytego skate–parku. 
— Na razie musi wystarczyć kryta pływalnia, która 
ruszy we wrześniu — odpowiedział A. Fudali.

Przewodniczący St. Jaszczuk przywołał spra-
wę darmowych reklam na pojazdach ustawio-
nych na parkingu przed kąpieliskiem „Ruda”. 
Z jedną, na przyczepie, miasto po długiej walce 
wygrało, może więc czas na kolejną batalię? 
Radny Jerzy Lazar (PiS) podziękował raz jesz-
cze kolegom – radnym za udział w pogrzebie 
ojca, a jako uczestnik wizyty w partnerskim 
Dorsten opowiedział o swoich odczuciach  
i doświadczeniach stamtąd wywiezionych, m.in. 
w sprawie planowanej współpracy sportowców i 
ratowników wodnych. H. Ryszka też dziękował 
– za lokalizację w dzielnicy Niedobczyce „Or-
lika”, który jest dobrze przez dzieci i młodzież 
wykorzystywany. Poruszył też sprawę rzeźb 
na fontannie, które właściciel działki obiecał 
przekazać miastu. Niestety, przed podpisaniem 
porozumienia zdemontował je i wywiózł. Jak 
poinformował prezydent, sprawa trafiła do 
prokuratora. Radny J. Mura zasugerował, by na 
dziedzińcu przed nową częścią UM postawić ła-
weczki dla klientów oczekujących na swoją kolej, 

co zostanie zrealizowane. J. Skrzypiec skarżył się 
na jakość pozimowych remontów dróg i pytał  
o zasady odbioru worków z liśćmi, które zalegają 
przed posesjami. Usłyszał w odpowiedzi, że 
mieszkaniec powinien własnym transportem 
przywieźć odpady roślinne do kompostowni lub 
skorzystać z płatnej usługi. Radny przekazał też 
skargi mieszkańców sąsiadujących z tzw. „ma-
łym” Tesco na głośno chodzące agregaty chłod-
nicze. Radny B. Kołodziejczyk zadał sobie trud 
porównania wysokości kwot podatków i opłat, 
których umarzanie leży w kompetencji prezy-
denta, w różnych miastach naszego regionu  
i obliczył, że w Rybniku umorzenia są najwyższe 
(w ub. roku ponad 6 zł na głowę mieszkańca). 
Jak stwierdził, lista firm i osób, którym prezy-
dent Rybnika umorzył podatek, jest bulwer-
sująca. W odpowiedzi A. Fudali zauważył,  
że dzięki umorzeniom niektóre firmy mają 
szanse przetrwać i nie zwalniać pracowników,  
a dzięki temu wysokość bezrobocia jest w naszym 
mieście mniejsza niż gdzie indziej. Radny P. Ku-
czera wrócił jeszcze do wypowiedzi A. Wojaczka, 
który przy okazji dyskusji na temat utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania dla DK 
78, odniósł się sceptycznie do krytycznych uwag 
radnych PO, wyrażając zdanie, że mogli je „wy-
krzyczeć” na forum komisji i nie zabierać czasu 
na sesji. — My nie krzyczymy — zauważył radny 
Kuczera — my zabieramy głos... Po tej dygresji 
zasugerował, by rady dzielnic zwolnić z płacenia 
kosztów mediów w swoich siedzibach, mieszczą-
cych się najczęściej w placówkach oświatowych. 
— Te symboliczne pieniądze pochodzą z miejskiej 
kasy i tam wracają, a może konieczność płacenia 
wpłynie na oszczędności wody czy prądu, bo nic 
nie jest za darmo... Ważne, by z tych lokali korzy-
stały w różnym czasie różne organizacje społeczne 
— odparł prezydent. Radny Kuczera poruszył 
też problem utrudnionego czasem dostępu 
straży pożarnej do hydrantów i braki w nich 
wody w Popielowie, zauważył też konieczność 
zainstalowania tablic informujących o dojeździe 
do boiska. Poinformował również o planach 
zawiązania w Popielowie komitetu społecznego 
budowy w przyszłości przedszkola. W sprawie 
miejsc w przedszkolach prezydent zapropono-
wał radnym PO, których nazwał „podróbką” tej 
partii, konsultacje z  kolegami w parlamencie  
i rządzie, a radny Kuczera dał wyraz oburzeniu 
za użycie takiego określenia.

Radny Fr. Kurpanik pytał z sarkazmem 
czym zawinili mieszkańcy Rybnika na znaczne 
podwyżki opłat za miejsca parkingowe, zapropo-
nował również sposób na rozładowanie korków 
na ul. Wodzisławskiej poprzez stworzenie przed 
wiaduktem od strony Wodzisławia prawo-
skrętu i skierowanie ruchu ul. Pełczyńskiego 
do wyjazdu na obwiednią. — Pod warunkiem,  
że to pan będzie tłumaczył tę decyzję mieszkań-
com tej ulicy — odpowiedział prezydent. Do-
dał, że takie rozwiązanie jest możliwe jedynie 
na czas planowanej niebawem modernizacji  



ul. Wodzisławskiej, ale nie na stałe. Problem 
„wąskiego gardła” pozostanie, bo rozmowy  
z PKP na temat ewentualnego poszerzenia prze-
jazdu nie dają rezultatu. Jedynym optymalnym 
rozwiązaniem jest budowa drogi Racibórz–
–Pszczyna, która znacznie odciążyłaby kierunek 
na Żory. Rybnik od dawna domaga się o wpisa-
nie tej inwestycji do planów budżetu państwa, 
na razie bez odzewu. Prezydent zaproponował 
zatem radnym PO, by zabiegali o to przez swoich 
posłów... Radny B. Drabiniok, zarzucając przy 
okazji A. Fudalemu upolitycznienie dyskusji, 
domagał się rozpatrzenia swojego wniosku, 
by kończyć sesje RM najpóźniej o godz. 24.00,  
a rozpatrzenie pozostałych punktów przekładać 
na dzień następny. Przewodniczący St. Jaszczuk 
zachęcił radnego, by również on sam, poprzez 
merytoryczne i konkretne wypowiedzi, dążył 
do szybszego zakończenia posiedzenia. Radny 
Drabiniok miał jednak jeszcze kilka innych 
spraw: przypomniał, że złożył pismo dotyczące 
usterek pokanalizacyjnych remontów dróg  
w Zebrzydowicach, pytał też o ekspertyzę 
budowlaną nowego, podmakającego boiska  
w okolicy kąpieliska Ruda. Jak odpowiedział wi-
ceprezydent M. Śmigielski, ekspertyza wykazała, 
że wykonawca użył w podłożu złego kamienia – 

wapiennego zamiast granitu, co blokowało spływ 
wody. Ekspertyza mówi również, że osuszenie 
pobliskiego stawu sprawiło, że wody gruntowe 
obniżyły się i boisku nie zagrażają. Radny Józef 
Piontek (BSR) pytał o odbiór odpadów wiel-
kogabarytowych (kiedy zajdzie taka potrzeba, 
termin takiej zbiórki zostanie ogłoszony). Prosił 
również o wyjaśnienia związane z napełnianiem 
niecki basenu w Kamieniu – nie będzie on 
jednak służył do kąpieli, ale do rekreacji, czyli 
pływania np. kajakiem... Radny A. Wojaczek 
poruszył problem piaskownic na placach zabaw  
i otrzymał zapewnienie, że zgodnie z przepisami, 
piasek jest odpowiednią ilość razy zmieniany, 
choć wymaga to zakupu ogromnych jego ilości. 
Dość emocjonalnie na informację o przejściu 
b. rzecznika prezydenta Krzysztofa Jarocha na 
stanowisko dyrektora gabinetu minister rozwoju 
regionalnego zareagował B. Kołodziejczyk, 
zaś radny H. Cebula, wyrażając zadowolenie  
z usytuowania boiska „Orlik” w Niedobczycach, 
prosił o zrewidowanie harmonogramu jego 
użytkowania tak, by z obiektu tego radość  
i korzyść w tym samym stopniu co Gimnazjum 
nr 11, mieli uczniowie szkół podstawowych 
21 i 22. Prosił też o przyśpieszenie remontu, 
ponownie rozkopanej w związku z kanalizacją, 
ul. Odrodzenia w Niedobczycach. 

Tym razem wniosek radnego Drabinioka, 
nawet po jego przyjęciu, nie miałby zastoso-

Odejścia….
Dotychczasowy naczelnik Wydziału Pro-

mocji i Informacji UM oraz rzecznik prasowy 
prezydenta Rybnika Krzysztof Jaroch pełni 
od 1 czerwca br. funkcję szefa gabinetu po-
litycznego minister rozwoju regionalnego 
Elżbiety Bieńkowskiej. Tą dość niespodziewaną 
zmianą zaskoczeni byli współpracownicy oraz 
dziennikarze, z którymi K. Jaroch miał najczęstszy 
kontakt. Tym bardziej, że przepływ informacji na 
linii Urząd Miasta – media funkcjonował dość 
sprawnie. Dobry kontakt z mediami, za który 
odpowiadał K. Jaroch, podkreślił ostatnio Kamil Durczok, szef telewizyj-
nych Faktów TVN.

K. Jaroch był również osobą odpowiedzialną za nagradzane na ogólno-
polskim forum kampanie promocyjne, a także strony internetowe miasta 
prowadzone przez jego współpracowników z Wydziału Promocji i Informacji. 
Jego autorstwa jest zgrabne hasło „Rybnik. Miasto z ikrą” oraz kilka innych, 
wykorzystywanych podczas miejskich imprez lotniczych czy żużlowych, 
(„Miasto wysokich lotów”, „Miasto na wysokich obrotach”). Współtworzył  
i prowadził również unijny projekt „Rybnik to dobry adres”. Miejmy nadzieję, 
że na nowym stanowisku K. Jaroch wykorzysta zdobyte dzięki pracy w ryb-
nickim samorządzie ponad dziesięcioletnie doświadczenia. Poprzednikiem 
K. Jarocha na stanowisku szefa ministerialnego gabinetu był wywodzący 
się z Żor Adam Zdziebło, który objął funkcję podsekretarza stanu w tym 
samym resorcie. Wcześniej A. Zdziebło pracował w biurze Związku Gmin  
i Powiatów Subregionu Zachodniego, który powstał z inicjatywy prezydenta 
Adama Fudalego. Przypomnijmy, że b. asystent prezydenta Grzegorz Wol-
nik piastuje dziś funkcję zastępcy burmistrza Czerwionki–Leszczyn. Widać, 
rybnicki samorząd jest niezgorszą kuźnią kadr…

Obowiązki K. Jarocha w Wydziale Promocji i Informacji przejęła 
Lucyna Tyl. 

Miejskie kadry

c.d. ze strony 9

Sesja Rady Miasta

wania, bo radni sesję zakończyli jeszcze przed 
godz. 23.00...

S,(r)

Powakacyjne posiedzenie RM 
odbędzie się 16 września.

Zdj.: www.rybnik.pl
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…i powroty
Do Urzędu Miasta wrócił Janusz Ko-

per, były pełnomocnik prezydenta Ryb-
nika ds. budowy kanalizacji sanitarnej, 
obejmując w kwietniu br. stanowisko 
pełnomocnika ds. dróg i służb komu-
nalnych w randze wiceprezydenta.

Po odejściu z rybnickiego magistratu J. 
Koper pracował w Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad, pełniąc przez pewien 
czas funkcję dyrektora tej jednostki. Po 
zdymisjonowaniu go przez premiera pracował jako doradca firmy 
drogowej. O ewentualnym powrocie, w „kręgach zbliżonych” do 
UM mówiło się od kilku miesięcy. Okazało się, że nie bez powo-
du. — Propozycję prezydenta Fudalego przyjąłem z zadowoleniem 
— mówi J. Koper. — Miasto ma duże plany związane z inwestycjami 
drogowymi i jestem pewien, że moje wcześniejsze doświadczenia w tej 
dziedzinie mogą się przydać. Lubię wyzwania i twórczą atmosferę, a 
taka w Rybniku panuje. Otaczają mnie kreatywni ludzie, którzy chcą 
coś zrobić, i którzy docenili wcześniejszą z nimi współpracę w Urzędzie. 
Działka, którą będę się zajmować łatwa nie jest, bo zarówno poprawa 
układu komunikacyjnego, jak i problemy komunalne cierpią na „syn-
drom krótkiej kołdry” – potrzeby są większe niż możliwości. A opinia 
publiczna pamięta najczęściej nie to co zostało zrobione, ale to co do 
zrobienia pozostało…         

Przypomnijmy, że w tym roku ma się rozpocząć m.in. moderni-
zacja Drogi Wojewódzkiej 935 czyli ul. Żorskiej, mająca usprawnić 
dojazd do węzła autostrady A1 w Rowniu, dalsza modernizacja Drogi 
Krajowej 78 na odcinku ul. Wodzisławskiej, budowa Obwodnicy 
Północnej i wiele innych remontów i inwestycji. Pełnomocnikowi 
na nowym stanowisku życzymy sukcesów!

(r)

Prezydent Miasta Rybnika
          poszukuje 
kandydatów do pracy 

w Urzędzie Miasta 
na stanowiska:

• Inspektor lub Podinspektor 
w  W y d z i a l e  I n f r a s t r u k t u r y 
Miejskiej i Inwestycji, Referacie 
Infrastruktury,

•  Po d i n s p e k t o r  w  W y d z i a l e 
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji, 
R e f e r a c i e  S p r a w  O g ó l n y c h  
i Rozliczeń,

• Referent w Biurze Audytu i Kontroli 
Wewnętrznej.
oferujemy: • atrakcyjne warunki pracy  
• stabilne zatrudnienie • możliwość rozwoju 

i realizacji ambicji zawodowych
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Rybnika: www.rybnik.pl, w zakładce 
„Praca w urzędzie miasta”.



Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 11

— Chcemy się uczyć od najlepszych 
— mówił dyrektor Zespołu Szkół Me-
chaniczno–Elektrycznych Marek Holona 
przed podpisaniem umowy o współpracy tej placówki z firmą 
Vattenfall. 

— Objęcie naszej szkoły programem firmy promującym szkolnictwo 
zawodowe to dla nas duży prestiż i szansa na podniesienie jakości 
kształcenia — mówił. Umowa obejmuje uczniów zarówno techni-
kum, którzy na terenie firmy odbywać będą miesięczne praktyki, jak  
i szkoły zawodowej. Młodzież będzie także korzystać   
z organizowanych w ramach umowy dodatkowych za-
jęć pozaszkolnych, a przynajmniej 10 uczniów weźmie 
udział w szkoleniach dotyczących sprawnego funkcjo-
nowania na rynku pracy oraz w panelach dyskusyjnych 
dotyczących branży energetycznej. Wybrani uczniowie 
uzyskają też dofinansowania w zakresie zdobywania 
uprawnień SEP. Ponadto Vattenfall i ZSM–E nawiążą 
współpracę w zakresie promocji zawodów związanych 
z energetyką. Działania te obejmować będą m.in. 
uczestnictwo w targach edukacyjnych oraz organizację 
wyjazdów naukowo-informacyjnych itp. Korzyści będą 
obopólne – wśród praktykantów firma będzie szukać 
przyszłych wartościowych pracowników.

Prezydent Adam Fudali, który wspólnie z prokurentem 
Vattenfall Network Services Poland Sp. z o. o., Tomaszem  

Rodziewiczem dokument sygnował (na zdjęciu w towarzystwie wice-
prezydent Joanny Kryszczyszyn oraz dyrektora szkoły Marka Holony), 
uważa, że umowa z Vattenfallem może podnieść atrakcyjność szkoły  
i przyciągnąć chętnych do zdobycia dobrego, poszukiwanego zawodu. Jest 
dużą szansą dla absolwentów szkoły na znalezienie dającej zadowolenie 
pracy w przyjaznej firmie.                                                                     (r)

7 czerwca wybraliśmy eurodeputowanych. A właściwie wybrali nieliczni,  
bo frekwencja wyborcza w naszym mieście wyniosła tylko 25,16%.

Najwięcej głosów w Rybniku oddano na byłego premiera Jerzego Buzka (10.060) startu-
jącego z listy PO. Na kolejnym, premiowanym awansem do Brukseli miejscu, znalazł się inny 
kandydat Platformy Jan Olbrycht (5126). W europarlamencie zasiądzie również Marek Migalski 
(2266 głosów w Rybniku) z listy PiS, mandatu, wbrew wcześniejszym sondażom nie zdobył 
Bolesław Piecha. Do europarlamentu nie weszła też inna kandydatka PiS Izabela Kloc.  

Przypomnijmy, że oprócz J. Buzka, J. Olbrychta i M. Migalskiego w Brukseli pracować 
będą również inni reprezentanci naszego regionu – Bogdan Marcinkiewicz, Małgorzata 
Handzlik i Adam Gierek.                                                                                               (S)

Dobra praktyka, dobra praca

Trzyletni Bartuś pomagał babci w głosowaniu w lokalu 
wyborczym w Chwałęcicach.                               Zdj.: s.

Reprezentacja do Brukseli

Na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Bu-
dowlanych zaprezentowano nowoczesny autobus o napędzie 
hybrydowym. Być może produkowany przez firmę „Solaris” 
Urbino 18 Hybrid, pojawi się na ulicach naszego miasta.

W prezentacji wzięli udział pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospodar-
ki komunalnej Janusz Koper, dyrektor Zakładu Transportu Zbiorowego 

Roman Berger oraz przedstawiciele przewoźników obsługujących rybnicką 
komunikację miejską. Obecni na spotkaniu przedstawiciele producenta 
zachwalali walory ekologicznego pojazdu: — Autobus wyposażony jest  
w niewielki silnik spalinowy oraz dwa silniki elektryczne, zasilane z baterii 
umiejscowionych na dachu pojazdu. Baterie nie wymagają ładowania z ze-
wnątrz, ponieważ gromadzona jest w nich energia powstająca podczas hamo-
wania autobusu. To bardzo ekologiczny i cichy środek transportu. Co ważne, 
emituje do środowiska znacznie mniej szkodliwych substancji niż standardowe 
autobusy, a przy okazji spala mniej paliwa — mówił Waldemar Wlazło, 

kierownik sprzedaży w podpoznańskiej fabryce „Solaris”. 
Autobusy o napędzie hybrydowym kursują już w kilkunastu 

miastach Europy. Premiera Solarisa Urbino Hybrid odbyła 
się we wrześniu 2006 r. podczas targów pojazdów użytkowych  
w Hanowerze. Od tego momentu hybrydowe Solarisy jeżdżą już 
m.in. w Dreźnie, Lipsku, Bremie, Monachium, Strasburgu oraz 
w Poznaniu. Wkrótce okaże się, czy taki pojazd zagości również 
w naszym mieście: — Wraz z firmą „Transgór”, która świadczy 
usługi przewozowe na terenie Rybnika, staramy się pozyskać środki 
na zakup nowych autobusów w ramach Regionalnego Rozwoju 
Operacyjnego – chodzi o zmniejszenie negatywnego wpływu 
transportu na środowisko naturalne. Jeśli to się uda, jest szansa, że 
właśnie taki ekologiczny autobus pojawi się w Rybniku — wyjaśnia 
Kazimierz Berger z ZTZ.                                                      (D)

Wkrótce okaże się, czy taki ekologiczny autobus pojawi się na ulicach Rybnika.            Zdj.: d

Hybrydą po mieście?



— Czy to się komuś podoba czy nie, z moich kilkuletnich 
obserwacji i obliczeń na podstawie danych Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wynika, że Rybnik jest przykładem dobrego 
zarządzania — uważa dr Jan Czempas, ekonomista, 
pełnomocnik rektora Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach ds. Rybnickiego Ośrodka Naukowo–Dydak-
tycznego. — Bo czyż nie tak można powiedzieć o mieście, 
które co trzecią wydatkowaną złotówkę pozyskało z Unii 
Europejskiej?

Dr Czempas jest nie tylko, używając żargonu naukowego, 
„ilościowcem” czyli badaczem danych liczbowych charak-
teryzujących poszczególne samorządy gminne, ale również 
samorządowcem–praktykiem, który miał okazję przyglądać 
się działalności gmin od środka. Był radnym miejskim Bie-
runia, który wcześniej „pomógł” oderwać od miasta – mo-
locha Tychów, zasiadał też w samorządzie powiatowym oraz 
sejmiku wojewódzkim. Swoją tezę o dobrym zarządzaniu Rybnikiem dr 
J. Czempas formułuje dość kategorycznie, bo jest zdania, że z liczbami 
się nie dyskutuje. A liczby, które przytacza, świadczą o dużych umie-
jętnościach pozyskiwania przez Rybnik środków europejskich, co jest 
jednym z najważniejszych dowodów na poparcie powyższej tezy. — Na 
zajęciach z zastosowania metod ilościowych i działalności inwestycyjnej 
oraz finansów publicznych wyniki Rybnika daję swoim studentom za 
wzór, szczególnie jeśli chodzi o kategorie pozyskiwanie środków unijnych 
i wydatki inwestycyjne. A podkreślić trzeba, że wśród 19. porównywanych  
śląskich miasta na prawach powiatu grodzkiego, jest wiele bogatszych od 
Rybnika gmin. 

Na tle 18 pozostałych miast, w ciągu pięciolecia 2004–2008 Rybnik jest 
liderem w co najmniej kilku kategoriach. Środki unijne w finansowaniu 
inwestycji stanowiły w kolejnych latach od ponad 52% do nawet 80,9% 
w roku 2007 (w 2008 r. – 73,89%) ogółu inwestycji, co jest wynikiem 
najlepszym. Ludność Rybnika stanowi zaledwie 5,26% liczby ludności 
wszystkich 19 porównywanych miast, zaś wysokość naszego udziału 
w inwestycyjnych środkach unijnych przypadających na wszystkie po-
wiaty grodzkie wahał się od prawie 14% (2004 r.) do 24,3% (2008 r. 
– 14,9%). Rybnik ze średnią 3.359 zł w latach 2004–2008 zajął, licząc 
dochody ogółem na głowę, drugie miejsce po Katowicach, wykazując 
dużą dynamikę wzrostu rok do roku od 13% do 15% w czterech z 
pięciu lat, a potencjał inwestycyjny był w Rybniku w 2008 r. o 65% 
wyższy od potencjału ludnościowego. Jeśli wziąć pod uwagę dochody 
własne (podatki, opłaty) Rybnik jest na czwartym miejscu, natomiast w 

kategorii wydatków majątkowych zdecy-
dowanie na czele listy (za lata 2004–2008) 
z kwotą 1.144 zł na głowę, co o ponad 
90% przekracza średnią wojewódzką. (Na 
marginesie: dr Czempas zauważył też, że 
w tej kategorii wielkie postępy w ostatnich 
dwóch latach poczyniły Żory.) Rybnik jest 
również na czele rankingu omawianych 19 
miast w udziale wydatków majątkowych 
w wydatkach ogółem. — Jeżeli ponosi się 
wydatki majątkowe czyli inwestycyjne (np. 
na budowę kanalizacji), z inwestycji tych 
będą korzystać również przyszłe pokole-
nia, które jeszcze dziś nie płacą podatków 
— mówi dr Czempas. — Dlatego trudno 
zrozumieć krytyków zaciągania kredytów 
czy pożyczek, których spłata będzie obcią-
żać również przyszłe budżety. W ten sposób 
koszty realizowanych dziś inwestycji będą 
ponosić nie tylko obecni podatnicy, ale  
i przyszłe generacje i to jest, jak się wydaje, 
sprawiedliwe. Każda inwestycja jest wy-

rzeczeniem bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych korzyści większych 
aniżeli to, co jest konsumowane. Uważam, że to dobra droga. Co było 
do udowodnienia...

•••
Dobrym uzupełnieniem powyższego niech będzie informacja 

sprzed kilkunastu dni o drugiej pozycji Rybnika w rankingu ślą-
skich miast i gmin najlepiej wykorzystujących fundusze unijne 
„Europejska gmina, europejskie miasto”. Lepszy był tylko Bytom. 
Trzecia edycja organizowanego przez redakcję „Gazety Prawnej”, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Finansów 
rankingu miała na celu podsumowanie wykorzystania zarówno starych, 
jak i nowych unijnych środków (z unijnego budżetu na lata 2007–2013) 
i uhonorowania najlepszych. Rybnik znalazł się w gronie wyróżnionych 
miast także w pierwszej i drugiej edycji rankingu. Podstawą oceny jest 
wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów 
oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumen-
tacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rol-
nictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez 
programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopol-
skie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym 
jednostkom samorządowym. Mechanizm przyznawania punktacji jest 
dość skomplikowany, a zainteresowanych odsyłamy na stronę www 
„Gazety Prawnej”. 

(r)

„Ilościowiec”
o zarządzaniu…

Co trzecia złotówka z Unii…

Dzisiaj realizowane inwestycje będą służyć 
przyszłym pokoleniom – mówi dr Jan 
Czempas.
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Jak skutecznie pozyskać środki  
z Europejskiego Funduszu Społecznego? 
Odpowiedzi na te pytanie pojawiły się na 
konferencji inaugurującej działalność 
Regionalnego Ośrodka EFS w Rybniku, 
która na początku czerwca zorganizowa-
na została w Urzędzie Miasta.

Obecni na spotkaniu eksperci wyjaśnili  
w jaki sposób sięgać po unijne pieniądze oraz 
gdzie szukać wsparcia przy skomplikowanej 
procedurze aplikacyjnej. Gości konferencji po-
witała zastępca prezydenta miasta Ewa Ryszka, 

pełniąca również funkcję doradcy rybnickiego 
ośrodka EFS. Z kolei Ewa Warecka, ekspert 
Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, tłu-
maczyła w jaki sposób regionalne ośrodki EFS 
pomagają w skutecznym pozyskiwaniu unijnych 
pieniędzy oraz wskazała, które instytucje mogą 
skorzystać z tego wsparcia. O konkretnych pro-
jektach mówili Danuta Reclik oraz Krzysztof 
Chełstowski. Zaprezentowali sposób, w jaki 
przy wsparciu regionalnego ośrodka EFS, ryb-
nickie Stowarzyszenie „Razem” przygotowało 
i zrealizowało ważny dla lokalnej społeczności 
projekt, który otrzymał dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 

Niezwykle istotną częścią konferencji było 

omówienie aktualnych oraz planowanych 
konkursów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Tu głos zabrali specjaliści m.in. 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, którzy rekomendowali 
inicjatywy, na które jeszcze w tym roku można 
uzyskać unijne dofinansowanie. Szczegóły na 
temat możliwości uzyskania dofinansowania 
można znaleźć w internecie na stronie: www.
efs.silesia-region.pl oraz www.efs.wup-kato-
wice.pl. Chętnych do udziału w szkoleniach 
zapraszamy na stronę rybnickiego ośrodka 
EFS: www.rybnik.roefs.pl.                         (D)

Unia dofinansuje

http://www.efs.silesia-region.pl
http://www.efs.silesia-region.pl
http://www.efs.wup-katowice.pl
http://www.efs.wup-katowice.pl
http://www.rybnik.roefs.pl
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Tematem V Forum Mieszkalnictwa i Re-
witalizacji, na które zaprosił Śląski Związek 
Gmin i Powiatów wraz ze Związkiem Miast 
Polskich oraz Instytutem Rozwoju Miast 
w Krakowie był rynek i polityka mieszkaniowa. 
Dla przedstawicieli samorządów terytorial-
nych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw 
budownictwa społecznego, architektów, urba-
nistów oraz instytucji związanych z sektorem 
budownictwa mieszkaniowego spotkanie było 
świetną okazją do wymiany myśli i doświadczeń 
na temat mieszkaniowych zasobów miast i gmin. 

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali 
także przedstawiciele ministerialnych resortów 
zajmujących się polityką mieszkaniową. 

Tegoroczna, dwudniowa edycja forum obej-
mowała kilka bloków tematycznych, związanych 
z poszukiwaniem kształtu polityki mieszkaniowej 
państwa, komunalną gospodarką mieszkaniową 
oraz rynkiem budowy mieszkań. W trakcie 
wystąpień prelegentów i dyskusji panelowych, 
sporo uwagi poświęcono aktualnemu stanowi 
mieszkalnictwa w Polsce. Mówiono m.in. o ak-
tualnych rozwiązaniach dotyczących programu 
wspierania rozwoju lokali socjalnych i mieszkań 
chronionych. Zaprezentowano również konkret-
ne rozwiązania w zakresie rozwoju komunalnych 
zasobów mieszkaniowych. — Największym pro-
blemem w Unii Europejskiej jest kwestia zmian 
klimatycznych i oszczędzania energii. To wiąże się 
z mieszkalnictwem i rewitalizacją, bo w UE około 
40% energii pochłania gospodarka komunalna, 
rozumiana jako utrzymanie mieszkań w odpo-
wiedniej temperaturze i zasilaniu w energię. Jeśli 
mamy problem z samodzielnością energetyczną 
we wspólnocie, to właśnie poprzez mieszkalnictwo 
możemy sytuację ratować. A kto lepiej panuje nad 
mieszkalnictwem niż miasto? Z poziomu regionu 

mieszkania słabo widać — mówił obecny na 
forum prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu 
Europejskiego. Przykłady praktycznych działań 
przedstawili m.in. reprezentanci Krakowa, 
Torunia, Radzionkowa i Głogowa. Z kolei 
o rewitalizacji jako elemencie strategii rozwoju 
na przykładzie doświadczeń Rybnika mówił 
prezydent Adam Fudali. 

Zdaniem organizatorów, podstawowym ce-
lem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń 
w zakresie polityki mieszkaniowej. — Poszcze-
gólne miasta wykorzystują jedynie kilka z ponad 

dwudziestu instrumentów w tej dziedzinie, dlatego 
wymiana informacji pomiędzy przedstawicielami 
samorządów pozwala na poszerzenie repertu-
aru działań. Najbardziej popularne z nich to 
wspieranie modernizacji, adaptacji i remontów. 
Dzięki temu miasta zyskują bardziej ekologiczne 
budynki mieszkalne i lepszy wygląd — wskazywał 
Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku 
Miast Polskich. 

Już od pierwszej edycji forum, ambicją jego 
organizatorów było także wypracowywanie wnio-
sków, dotyczących zmian w przepisach prawnych 
oraz sformułowanie konkretnych propozycji pod 
adresem rządu. — Intelektualny plon tego typu 
spotkań jest niezwykle ważny, choć nie zawsze 
udawało się nam wpływać na politykę państwa 
i na regulacje prawne. Wciąż nie stworzono polityki 
mieszkaniowej państwa, która byłaby realizowana 
przy pomocy dobrze przemyślanych instrumentów 
— ocenia Ferdynand Morski, dyrektor biura 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Honorowy 
patronat nad forum objęły ministerstwa infra-
struktury oraz rozwoju regionalnego.

Podczas drugiego ze spotkań zorganizowa-
nych w Urzędzie Miasta dyskutowano o roli i ko-
rzyściach płynących z funkcjonowania w ramach 

specjalnych stref 
ekonomicznych. 
W trakcie konfe-
rencji z udziałem 35 
firm z całego regio-
nu, mówiono m.in. 
o ulgach podatko-
wych dostępnych 
w ramach specjal-

— Kto lepiej panuje nad 
mieszkalnictwem niż 
miasto? — pytał prof. 
Jerzy Buzek, poseł do 
Parlamentu Europej-
skiego, który był jednym 
z gości konferencji po-
święconej problemom 
mieszkalnictwa i rewi-
talizacji.           Zdj.: d

O mieszkalnictwie i inwestycjach

O polityce mieszkaniowej i inwestowaniu w specjalnych strefach ekonomicznych 
dyskutowano podczas dwóch konferencji zorganizowanych pod koniec maja 
w rybnickim Urzędzie Miasta.

nych stref. Przedstawiono również ofertę 
Rybnika, który, jak przekonywał prezydent 
A. Fudali, posiada wiele atutów dla potencjal-
nych inwestorów: — Możliwości energetyczne, 
kanalizacja, dobre skomunikowanie z autostradą 
to atuty naszej strefy. Rybnik to dobre miejsce do 
inwestowania — zachęcał prezydent, którego 
słowa potwierdził Piotr Wojaczek, prezes Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Choć 
w rybnickiej części strefy przy ul. Podmiejskiej 
zainwestowały jak dotąd tylko dwie firmy 
– zakład produkcji gazów przemysłowych 
„Messer” oraz zakład przetwórstwa surowców 
mineralnych „Piotrowice III”, twierdzi on, 
że perspektywy dla Rybnika są dobre. — Pro-
wadzimy rozmowy z dwoma kolejnymi firmami, 
które być może już wkrótce dołączą do rybnickiej 
strefy — zdradza Andrzej Zabiegliński z KSSE. 
Okazuje się, że specjalne strefy są otwarte rów-
nież dla firm mniejszych, które inwestując na jej 
terenie zyskują ulgi podatkowe wynoszące nawet 
60 procent inwestycji. Do zagospodarowania 
w Rybniku jest jeszcze 13 hektarów strefy, więc 
warto przyjrzeć się tej propozycji… 

(D)

Festyn 
w Radziejowie 

Zarząd Dzielnicy Radziejów zaprasza 
wszystkich mieszkańców na festyn, który 
rozpocznie się 26 lipca od godz. 15.00, 
a w programie m.in. mecz piłki nożnej Odra 
Wodzisław – MKS-32 Radziejów, gry i za-
bawy dla dzieci, kabaret „Ferajno” Mariana 
Makuli, losowanie nagród loterii fantowej 
i występ zespołu muzycznego „Kwaśnica 
Bawarian Show”. — Gwarantujemy udaną 
zabawę — zapewnia przewodniczący za-
rządu Rady Dzielnicy Zygmunt Gajda. 

Fest tyn klimat
nom pasuje...

… pod takim hasłem Rada Dzielnicy 
Paruszowiec – Piaski i Koło Emerytów 
i Rencistów „Silesia” organizuje festyn 
integracyjny. W plenerowej zabawie na te-
renie TKKF-u Piaski, która rozpocznie się 18 
lipca o godz. 14.00, wezmą udział emeryci 
i przedstawiciele miasta z czeskiej Karwi-
ny wraz z zespołem muzycznym, a także 
reprezentacje 5 rybnickich dzielnic: Ligoty 
– Ligockiej Kuźni, Kłokocina, Gotartowic, 
Kamienia i gospodarzy Paruszowca–Pia-
sków. Wśród atrakcji zawody kajakowe 
i wędkarskie, turniej piłki plażowej, zabawa 
taneczna, kulinarne specjały, konkursy dla 
dzieci, a uczestnicy po raz pierwszy będą 
mogli usłyszeć hymn dzielnicy. Słowem, 
dobra zabawa zapewniona!



Zwiedzający z ciekawością przyglądali się materiałom zgromadzonym na wystawie, 
w tym zdjęciom oraz archiwalnym numerom „GR”.

Senator Tadeusz Gruszka wspólnie z Grażyną Rafałowicz z Kancelarii 
Senatu RP otworzyli wystawę plakatu, na której znalazły się nagrodzone 
w konkursie prace (zwyciężyła praca studenta z Gdańska – pierwsza 
z lewej).                                                                                   Zdjęcia: s
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Pierwszą z wystaw – „Wybory do wolności” 
– otwarto w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, a w jej trakcie przybliżono działal-
ność Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność”. Zadania tego podjął się Kazimierz 
Pogłódek, który przez kilka lat pełnił funkcję 
przewodniczącego RKO. Był też likwidatorem 
komitetu: — Wita was ten, który gasił światło… 
— mówił uczestnikom wystawy K. Pogłódek, 
który wspólnie z Jerzym Frelichem i Maciejem 
Kozakiewiczem przygotował ciekawą ekspozycję. 
Wystawę otworzył najstarszy z członków zarządu 
RKO „Solidarność” Tadeusz Tyślewicz, a znala-
zły się na niej zdjęcia, plakaty wyborcze, ulotki 
i dokumenty przypominające historię KO, będące 
zarazem świadectwem przemian, jakie na naszych 
oczach dokonywały się w Polsce. — Zgodnie 
z ustaleniami, które zapadły przy Okrągłym Stole, 
opozycja miała prawo obsadzić tylko 35% miejsc 
w Sejmie. I obsadziła je wszystkie, a w Senacie na 
100 miejsc aż 99 zajęli ludzie z mandatem soli-
darnościowym. Było jasne, że to koniec komuny 
— wspominał Pogłódek. Zwiedzający, wśród 

których byli działacze 
solidarnościowi, przed-
stawiciele miasta i staro-
stwa, instytucji kultury, 
posłowie i senatorowie, 
z zaciekawieniem przy-
glądali się archiwalnym 

numerom „Gazety Rybnickiej”, w których zna-
leźć można wyniki pierwszych samorządowych 
wyborów, ulotkom z hasłami „Przez Solidarność 
do prawdy i sprawiedliwości” rozdawanym przy 
okazji czerwcowych wyborów i plakatom przeko-
nującym „Sam rząd to nie wszystko. 
Samorząd!”. Największe zacieka-
wienie budziły jednak zdjęcia, jak 
choćby te przedstawiające wystawę 
„Cena miłości ojczyzny” z grudnia 
1989 r. czy kandydatów startujących 
w wyborach samorządowych w 1990 
r. i stojących ramię w ramię ówcze-
snego prezydenta Józefa Makosza 
i wiceprezydenta Jerzego Frelicha. 
Tego pierwszego zabrakło wśród 
gości jubileuszowych obchodów… 
Nie zabrakło za to młodych ludzi 
– uczniowie II LO zaprezentowali 
montaż słowno–muzyczny, a przy-
pomnieli m.in. słynne „Mury” Jacka 
Kaczmarskiego i fragmenty „Między 
panem a plebanem”, będące zapisem 

rozmowy przeprowadzonej przez Jacka Żakow-
skiego z udziałem Adama Michnika i ks. Józefa 
Tischnera. Rozmowa okazała się doskonałym 
materiałem do refleksji na temat tego, o co 
walczyliśmy i jaką wolność przyniosły przemia-
ny dokonane w 1989 r. A uczestnicy spotkania 
komentowali, że bez względu na wszystko, warto 
było…    

•   •   •
— Plakaty wykonali młodzi ludzie, którzy nie 

mają prawa pamiętać tamtych wydarzeń — mó-
wiła Grażyna Rafałowicz z Kancelarii Senatu RP, 

Jeden jubileusz, dwie wystawy, koncert i wiele wspomnień 
związanych z 20. rocznicą pierwszych, częściowo wolnych wy-
borów w powojennej historii Polski. Tak w Rybniku uczczono 
4 czerwca 1989 r., dzień który zapoczątkował zmiany ustrojowe 
w naszym kraju.

Wybory (do) wolności

Historia powstania i działalność rybnickiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rybniku 
(fragmenty wystąpienia Kazimierza Pogłódka):

(…) 18 grudnia 1988 r. 
w podziemiach warszawskie-
go Kościoła Bożego Miłosierdzia 
utworzono Komitet Obywatelski 
przy przewodniczącym NSZZ 
„Solidarność” Lechu Wałęsie. 
W ramach Komitetu Obywa-
telskiego powstało 15 komisji 
z przewodniczącymi, którzy mieli 
kierować szczegółowymi przygo-
towaniami do obrad Okrągłego 
Stołu. Jednocześnie w Rybniku 
w początkach 1989 r. środowisko 
działaczy NSZZ „Solidarność” 

zorganizowało się wokół Józefa Makosza i utworzyło Tymczasową 
Miejską Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Miasta Rybnika, 
składającą się z działaczy „Solidarności” z całego miasta. Miejscem 
zebrań tego gremium były pomieszczenia plebani przy kościele 
św. Antoniego. Następnie, mając na uwadze zbliżające się wybory 
4 czerwca 1989 r., utworzono Rybnicki Komitet Obywatelski „Soli-
darność” w składzie: Józef Makosz (przewodniczący), Ryszard Kufel 
(z–ca przewodniczącego), Wiesław Sojka (sekretarz), Józef Śliwka 
(skarbnik) oraz Józef Drozd, Jerzy Frelich, Juliusz Malusi, Leszek 

Moń, Adam Pochaba, Tadeusz Tyślewicz i Stanisław Wencelis – jako 
członkowie Zarządu, który zajął się przygotowaniem i przeprowadze-
niem kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. Siedzibą Komitetu był 
biurowiec w Rybniku przy ul. Wiejskiej 7. (…) W wyniku wyborów 
4 czerwca 1989 r. do Senatu w województwie katowickim zwyciężyli 
wszyscy nasi kandydaci – Andrzej Wielowieyski, August Chełkowski i 
Leszek Piotrowski, a w wyniku wyborów do Sejmu, posłami w okręgu 
wyborczym nr 40 zostali Jerzy Wuttke i Czesław Sobierajski.

Formalnie działalność Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” została zapoczątkowana w momencie rejestracji 
w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, co nastąpiło 8.12.1989 r. 
Kolejną kampanią wyborczą były wybory samorządowe, które 
odbyły się 27 maja 1990 r., a w których przedstawiciele KO uzy-
skali 33 mandaty na 45 do Rady Miejskiej Rybnika. 6 czerwca Rada 
Miasta ukonstytuowała się i wybrała na przewodniczącą Urszulę 
Szynol, prezydentem został wybrany Józef Makosz, a na stanowisko 
wiceprezydenta – Jerzy Frelich. Do Zarządu Miasta wybrano: Jerzego 
Koguta, Krystynę Stokłosę, Mariana Adamczyka, Józefa Cyrana 
i Waldemara Stępniewskiego. 

Następną kampanią wyborczą były wybory na prezydenta RP 
przeprowadzone 25.11.1990 r. (I tura) i 9.12.1990 r. (II tura), 
przy czynnym zaangażowaniu naszego Komitetu Obywatelskiego. 
W drugiej turze wyborów prezydenckich 34.328 rybniczan oddało 
głosy na Lecha Wałęsę, natomiast 12.572 głosy otrzymał Stanisław 
Tymiński, przy frekwencji 48,5%.  

Do najważniejszych działań Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego 

„Solidarność”, oprócz uczestnictwa w kampaniach wyborczych, 
należały następujące projekty: wystawa „Cena miłości ojczyzny” 
otwarta 10.12.1989 r., inspiracja założenia „Gazety Rybnickiej”, 
co nastąpiło w dniu 23 marca 1990 r. (wydanie specjalne, tzw. 
zerowe) i nr 1 z 6 kwietnia 1990 r. w ramach spółki „Hossa”, 
inspiracja założenia telewizji kablowej, Koła Związku Górnośląskie-
go i Rybnickiej Izby Przemysłowo–Handlowej, wspólna organizacja 
obchodów 10–lecia NSZZ „Solidarność” w Rybniku, przekazanie na 
konto budowy pomnika „Ku czci zabitych górników KWK Wujek” 
kwoty 9.701.800 starych złotych.

Po wyborach samorządowych i wybraniu na prezydenta miasta 
dotychczasowego przewodniczącego KO Józefa Makosza, nowym 
przewodniczącym w czerwcu 1990 r. wybrano Kazimierza Pogłódka, 
który w dniu 18.11.1996 r. został likwidatorem RKO „Solidarność”. 
Zakończenie całego procesu likwidacji nastąpiło 16.11.2001 r. 

W działalności Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” uczestniczyło czynnie ponad 200 osób, związanych 
z szerokim ruchem „Solidarności”, a mianowicie przedstawiciele 
związków z dużych, rybnickich zakładów pracy – kopalń „Chwało-
wice”, „Jankowice”, „Rymer”, Elektrowni Rybnik, „Ryfamy” oraz 
mniejszych zakładów, szkół i placówek oświatowych, Związku Za-
wodowego Solidarność Rolników Indywidualnych, przedsiębiorcy, 
a także duża grupa osób z Klubu Inteligencji Katolickiej w Rybniku, 
studentów zrzeszonych w Niezależnym Zrzeszeniu Studenckim przy 
Politechnice Śląskiej, członków partii politycznej KPN, organizacji 
kombatanckich oraz emeryci. 
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Zdaniem władzy 
– wróg publiczny 
Zagrażał bezpieczeństwu państwa i porząd-

kowi publicznemu, bo, jak napisano, „...był  
w stanie inspirować i zorganizować strajki w 
miejscu pracy”, czyli w Hucie Silesia. Dlatego 
kwadrans przed północą 12 grudnia 1981 r. 
został internowany. — Mieli go na celowniku 
— mówi Urszula Połeć. Wiedzieli o jego dzia-
łalności w Komitecie Obrony Robotników 
rozpoczętej już w 1976 r., o kolportowaniu 
„Robotnika”, tworzeniu struktur „Solidar-
ności”. — Już wcześniej 
mieliśmy naloty – dla nas 
SB było jak domownik,  
a 12 grudnia przyjechali 
jak po zbrodniarza, wyła-
mali drzwi… — wspomina 
była żona. Najpierw tra-
fił do ośrodka w Jastrzę-
biu–Szerokiej, potem do 
więzienia w Strzelcach 
Opol sk i ch ,  o  k tórym  
U. Połeć ma jak najgor-
sze zdanie. Sam Grze-
gorz Połeć pisał w l i-
ście o „...koszmarnych 
warunkach z uwagi na 
zaszczurzenie, pluskwy, 
wilgoć, ciasnotę pomiesz-
czeń, brak dostatecznej 
opieki lekarskiej i wyra-
finowany regulamin sporządzony przez 
komendanta. Więzienie to jest znane w całej 
Polsce jako jedno z najgorszych”. Następ-
nie został przetransportowany do ośrodka  
w Uhercach, potem do Załęża, Rzeszowa, 
Nowego Łupkowa... — Myśleli, że go złamią, 
że się ugnie. Ale on chciał wolności — mówi  
U. Połeć. Internowanie pamięta też Katarzy-
na Połeć. Miała 5,6 lat, gdy odwiedzała tatę  
w obozach: — Przemycałam nawet baterie żeby 
mógł słuchać radia — wspomina. Pamięta też 
przesłuchanie mamy, w czasie którego przy-
padkowo przypomniała piosenkę o „wronie” 
(WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Naro-
dowego, znienawidzony organ utworzony  
w stanie wojennym). — Byłam też świadkiem 
przeszukania w domu, ale wówczas nie znaleźli 
skrytki nad piecem pod okapem — wspomina 
córka działacza. — Zabrali jedynie makatki  
ze znaczkami.

Zdaniem bliskich 
– artysta z zamiłowania  
Dlatego w obozach własnoręcznie wykony-

wał znaczki, kartki, koperty, matryce, ulotki, 
broszury – z motywami „Solidarności”, Wałęsy, 
niosące nadzieję… Używał tuszu, skalpela i no-
żyków oraz gumowej wykładziny nabijanej na 
drewniane klocki – tak powstawały pieczątki. 
W kolportaż materiałów zza krat zaangażowani 
byli najbliżsi: — Po każdych odwiedzinach  
u męża miałam SB–ków w domu. Dlatego z tym, 
co wiozłam nie mogłam wrócić do mieszkania 

— wspomina U. Połeć, która mimo wielu 
przeżyć, przyznaje, że niczego nie żałuje: — Też 
chciałam zmian, bo on mi pokazał, że może być 
inaczej, że jesteśmy przyduszani i nie możemy 
mówić tego co myślimy — ocenia. — Młodzi 
nie wiedzą jak to jest, kiedy nie wszystko można 
powiedzieć… Dlatego zdaniem prezydenta 
Adama Fudalego, któremu córka i była żona 
G. Połecia przekazały pamiątki po zmarłym  
w 2003 r. działaczu, tak ważne jest przypomi-
nanie młodzieży najnowszej historii. — Należy 
pielęgnować te wspomnienia — mówił. Stąd 
sugestie, by w Muzeum nie tylko pokazywać 
młodym ludziom te materiały, ale wzbogacać je 
spotkaniami z Urszulą i Katarzyną Połeć. 

Zdaniem dyrektora Muzeum Bogdana Klo-
cha, przekazane pamiątki stanowią cenny ma-
teriał ekspozycyjny, wart szerokiej prezentacji. 
Szczególnie cenne mogą okazać się materiały  
z 1976 r., bo o działalności opozycyjnej na naszej 

— Nie potrafiłyśmy ich znaleźć. Przypadkowo córka natknęła się w piwnicy na 
reklamówkę — mówi Urszula Połeć o odnalezieniu znaczków i kopert zrobionych 
przez rybniczanina Grzegorza Połecia w zamkniętych ośrodkach, w których był 
internowany w czasie stanu wojennego. W 20. rocznicę wolnych wyborów pamiątki 
po zmarłym działaczu „Solidarności” córka i była żona przekazały prezydentowi 
miasta. — Żeby inni dowiedzieli się, jakim był człowiekiem — tłumaczy Katarzyna 
Połeć. Jaki więc był Grzegorz Połeć? 

Tata był idealistą…

c.d. na stronie 16

Urszula i Katarzyna Połeć przekazały cenne pamiątki prezydentowi Adamowi 
Fudalemu. Wkrótce będą mogli je oglądać również zwiedzający rybnickie  
Muzeum.                                                                                                   Zdj.: s 
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komisarz drugiej z wystaw pokazanej w Rybniku. 
— Prace są bardzo wyraziste i choć odbiegają nieco 
od tego co nam utkwiło w pamięci, jednak ukazują, 
jak młodzi ludzie korzystają ze zdobytej wówczas 
wolności i cieszą się nią. Wystawa w rybnickim 
Muzeum była tylko jednym z akcentów uroczy-
stości zorganizowanych przez senatora Tadeusza 
Gruszkę dla upamiętnienia czerwcowych wybo-
rów. Wieczór wypełniły również koncert pieśni 
sprzed 20 lat oraz wspomnienia, wspomnienia, 
wspomnienia…, którym przysłuchiwali się zapro-
szeni goście – parlamentarzyści wybrani 4 czerwca 
1989 r. – Czesław Sobierajski i Henryk Sienkie-
wicz, a także obecni posłowie – Grzegorz Janik 
i Bolesław Piecha, senator Antoni Motyczka, 
starosta Damian Mrowiec, prezydent Adam Fu-
dali, prezes Izby Przemysłowo–Handlowej ROP 
Andrzej Żylak, a także wiceprezydenci i radni  
z Rybnika, Jastrzębia i Żor, przedsiębiorcy oraz 
duchowni. — Nie byłoby 4 czerwca bez słów Jana 
Pawła II wypowiedzianych w Warszawie w 1979 r. 
– „Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. 
Tej ziemi”. W dniu kiedy padły te słowa, niewielu  
z nas rozumiało ich sens, ale to one otwarły nie 
tylko furtkę, ale i bramę do odmiany Polski…  
— mówił T. Gruszka, przypominając o narodzi-
nach „Solidarności”, ofiarach stanu wojennego 
i członkach komitetów obywatelskich. O dzia-
łalności tych ostatnich wspomniał też dyrektor 
Muzeum Bogdan Kloch, a goszczący na uroczy-
stościach przedstawiciele KO z Rybnika, Wodzi-
sławia i Raciborza mówili o roli, jaką komitety 
odegrały w tych miastach. Swoimi wspomnieniami 
podzielił się również dr Marek Migalski (na zdj.),  
który był związany z „Gronem Młodzieży Nie-

zależnej” skupiają-
cym grupę uczniów 
i studentów z Ra-
ciborza, a powiąza-
nym z „Solidarnością 
Walczącą”. — Nasze 
środowisko przyjęło 
wybory czerwcowe  
z mieszanymi uczucia-
mi. Podjęliśmy nawet 
debatę – wspieramy 

czy nie wspieramy? I z naszej ponad 20–osobowej 
grupy dwie zdecydowały, że bojkotują te wybory 
jako zbyt daleko idący kompromis wobec komu-
nistów, pułapkę i niepotrzebne otwarcie się, które  
w konsekwencji doprowadzi do rozwiązania naszych 
struktur. Wśród tych dwóch osób, które wówczas się 
myliły, byłem ja — wspominał M. Migalski. — Ale 
jako anegdotę mogę powiedzieć, że zostałem po-
proszony przez jednego z kolegów zaangażowanych  
w poparcie solidarnościowych kandydatów o pomoc 
w drukowaniu ulotek wyborczych. Odparłem mu 
wówczas: — Zbyszek, ale ja bojkotuję…, a on mi 
na to: — Ale ja nikomu nie powiem! 

Jak widać nie wszyscy wierzyli, że czerwcowe 
wybory wpłyną na pozytywne zmiany w naszym 
kraju, choć bez wątpienia, wszyscy chcieli „Żeby 
Polska była Polską”… 

(S)
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ziemi w tym właśnie okresie, niewiele wiadomo, 
a G. Połeć miał legitymację KOR–u z numerem 
pierwszym w regionie śląsko–dąbrowskim. Jesz-
cze jej nie odnaleziono, ale to kwestia miesięcy: 
— To tylko część kolekcji – sporo pamiątek mają 
znajomi i rodzina. Chcemy je odzyskać — zapowia-
da Urszula Połeć. — Niech przynajmniej ma coś 
po śmierci, niech inni widzą jak działał, jakim był 
człowiekiem, jaką miał rękę do malowania. Wśród 
pamiątek szczególną wagę obie kobiety przywią-
zują do listu, jaki G. Połeć napisał w maju 1982 r.  
do sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych,  
w sprawie nieuzasadnionego przetrzymywania 
w ośrodku odosobnienia w Załężu. To właśnie 
w nim czytamy o kipiszu (rewizji, przeszukaniu 
– dop. red.) „… przedstawiciele władzy ludowej (?) 
dopuścili i dali swój upust zezwierzęceniu, profa-

nując święcone przez biskupów relikwie kościelne, 
grabiąc nasze mienie osobiste, dopingując się wza-
jemnie (stan upojenia alkoholowego widoczny był 
gołym okiem), złośliwie i cynicznie rozbierano nas 
do negliżu (osobiście byłem dwukrotnie rozebrany) 
przy wtórze śmiechu, wyzwisk, obelg, popychania 
na ścianę, w wyraźnym zamiarze sprowokowania 
bicia, co przy ich wyposażeniu w kaski i pałki 
dawało im niewyobrażalną przewagę w stosunku 
do roznegliżowanych osób. Nie szczędzono ubliżeń 
naszym żonom i siostrom ze zdjęć…”.  

Zdaniem żony – bezkompromisowy 
Po zakończeniu internowania G. Połeć wró-

cił do pracy w „Hucie Silesia” i nadal działał  
w „Solidarności”. Jednak powoli rzeczywistość 
zaczęła go przerastać – z czasem stracił pracę, 
żonę, dom… — Dla niego ważniejsi byli lu-

dzie i związek, a ja musiałam myśleć o domu, 
dzieciach… — tłumaczy przyczyny rozwodu  
U. Połeć. — On był nieprzekupny, nigdy nie wziął 
złotówki, zawsze myślał o innych. A potem nie 
chciał dla siebie żadnej pomocy – ani emerytury, 
ani renty. On się poddał… 

Zdaniem córki – … 
— Tata był idealistą. „Solidarność” i sprawy 

związkowe były dla niego bardzo ważne. Z bie-
giem czasu był zawiedziony tym co się stało, bo 
rzeczywistość, o którą walczył, okazała się inna 
— ocenia Katarzyna Połeć. — Wspominam go 
bardzo ciepło. Wiem, jak wiele zrobił dla wolności 
słowa. Będę się starała przekazać mojej córce,  
by wiedziała kim był i co zrobił, żeby nam żyło się 
lepiej. Nie do końca życie ułożyło mu się dobrze, ale 
zrobił coś dla nas wszystkich.                       (S)

c.d. ze strony 15
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…Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku 
w Polsce skończył się komunizm…Te słowa 
wypowiedziane w TV przez Joannę 
Szczepkowską uświadomiły wielu z nas 
wagę toczących się wtedy wokół wydarzeń. 
Dwadzieścia lat później, bogatsi o dobre 
i gorsze doświadczenia, wracamy do 
czasów, które zapoczątkowały polityczną 
transformację naszego państwa. 
Podobnie jak przed laty w umacnianie 
młodej demokracji, tak w obchody 
rocznicy tej ważnej daty włączyli się 
również artyści.

Muzycznym podziękowaniem dla wszystkich, 
którzy brali aktywny udział w demokratycz-
nych przemianach, był koncert w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej w wykonaniu najlepszych 
dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej 
z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej pod 
dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka i z udziałem 
władz miasta. Uroczysty, okolicznościowy 
charakter wieczoru podkreślił występ młodych 
aktorów Teatru Rondo z Rybnickiego Centrum 
Kultury Tomasza Koźlika i Szymona Skaby, 
którzy zaprezentowali wybór ważnych dla 
rocznicy tekstów: poetyckich strof Wierzyń-
skiego, Miłosza i Herberta, wspomnień ofiar 
służby bezpieczeństwa, uczestników zajść w 
kop. „Wujek”, dodających otuchy fragmentów 
przemówień Jana Pawła II i wystąpień prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, ks. Józefa Tischnera czy 
Władysława Bartoszewskiego.

Słowom towarzyszyła muzyka najbardziej 
utalentowanych dyplomantów „szkoły Sza-
franków”: Dawida Skrobola (klarnet w klasie 
Marka Laszczaka), Hanny Kubicy (gitara 
klasyczna, kl. Fr. Wieczorka), Michała Benisza 
puzon, kl. Sebastiana Wieczorka), Doroty Joj-
ko (kontrabas, kl. Romana Kuziora), Katarzyny 

Żylewskiej (obój, kl. Jana Ludwika), Katarzyny 
Słomian i Aleksandra Mocka (oboje fortepian 
w kl. Marii Warchoł–Sobiesiak), Anny Hajok 
(skrzypce, kl. Justyny Dzierbickiej–Przeliorz) 
oraz Jacka Francuza (wiolonczela, kl. Leona 
Mielimąki). Wykonawcy to laureaci czołowych 
miejsc konkursów i przesłuchań uczniów szkół 
muzycznych, uczestnicy warsztatów, stypen-
dyści i zdobywcy tytułów prymusa. Usłyszeli-
śmy m.in. utwory Mozarta, Webera, Bacha, 
Haydna, Chaczaturiana i innych wielkich 
kompozytorów, a poziom wykonania docenili 
zarówno publiczność, starsi koledzy – muzycy, 
jak i dyrygent M.J. Błaszczyk, dodając otuchy 
przed występem i gratulując po nim. 

Znaczącym symbolem rocznicy były „Mury” 
Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu tegorocz-
nego laureata OFPY Kuby Blokesza. Orygi-
nalne, bardzo poruszające wykonanie tego 
kultowego utworu było wyjątkowo trafnym 
zakończeniem wieczoru.

(r)

Muzyczne podziękowanie 

Kuba Blokesz śpiewa „Mury”.
Zdjęcia: r

Dyplomanci z dyrygentem Mirosławem J. Błaszczykiem i Antonim Smołką.

Aktorzy teatru „Rondo” Tomasz Koźlik i Szymon 
Skaba.
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Redakcja „Tygielnika” z ZST okazała się najlepszą w konkursie.         Zdj.: s 

Wydaje się, że tak postawiona teza nie dawała szans jej obrony, mimo, 
że w ławach propozycji siedzieli zaproszeni przez młodzież doświad-
czeni politycy i parlamentarzyści jak Bolesław Piecha, Jan Olbrycht 
czy Marek Krząkała. Towarzyszyli im studenci Kamil Milczanowski 
i Szymon Gołdyn. Wśród opozycjonistów prym wodzili Jacek Piecha 

(zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa) student prawa i rybnicki 
radny oraz najbardziej popularny rybnicki duchowny, duszpasterz 
akademicki ks. Rafał Śpiewak. W ławach opozycji zasiedli również 
uczennica Aleksandra Tambor, Wojciech Bojanowski z TVN i student 
prawa Marek Kaczyński. 

Obrońcy tezy przytoczyli wszystkie pozytywy, jakie przyniosła trans-
formacja ustrojowa – życie w wolnym, niezawisłym kraju, wolność 
wyborów i słowa, możliwość podróżowania itp., jednym słowem de-
mokracja. I trudno z tymi faktami polemizować, jednak nie przyniosły 
one odpowiedzi na pytanie czy d o b r z e  wykorzystaliśmy ten czas. 

Przekonywali, że tylko ktoś, kto nic nie robi, nie popełnia błędów  
i ostateczny bilans wychodzi na plus. Strona opozycyjna wytykała błędy  
i zaniechania (m.in. brak ustawy dekomunizacyjnej i brak determinacji  
w walce z korupcją), co sprawiło, że Polacy nie mają zaufania do swojego 
państwa i się z nim nie utożsamiają. 

Czy można było lepiej wykorzystać ten czas? Na pewno tak. Czy jed-
nak nie powinniśmy doceniać tego, co mamy? Powinniśmy, bo prawda, 
jak zawsze, leży pośrodku.... Co wykazał werdykt publiczności, bo choć 
skłoniła się ona ku opozycji, przewaga była zaledwie kilkugłosowa.

Debatę podsumowała nauczycielka historii w II LO Aleksandra 
Marciniak, która głosowała „sercem” za propozycją, mimo wielu nie-
doskonałości naszego państwa. 

(r)
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Przewaga opozycji w głosowaniu była niewielka.                                         Zdj.: B.M.

Ława propozycji.                                                                                            Zdj.: r

Tylu dziennikarzy i fotoreporterów w jednym miejscu!? To 
musi być … pierwszy szkolny konkurs „Młody dziennikarz”, 
w którym oceniano gazetki redagowane przez uczniów szkół 
średnich. 

Uczestnicy medialnej rywalizacji spotkali się w Urzędzie Miasta, 
gdzie prezydent wręczył nagrody najlepszym redakcjom i dzienni-
karzom. A największe uznanie w oczach jurorów i weksel na 10.000 
tys. zł zdobyły gazetka „Tygielnik” z Zespołu Szkół Technicznych  
i „The Czas” ukazująca się w Zespole Szkół nr 3, która otrzymała też 
aparat cyfrowy ufundowany przez redakcję „Tygodnika Rybnickiego”.  
W gronie czytelników szkolnych gazetek byli też rybniccy radni, którzy 
przyznali swoje laury – klub BSR nagrodził redakcje „Słówmiarki” 
i „Jedyneczki”, klub PO –  „Nowinek” i „Szczęśliwej 7”, a klub PiS 
– „Oksford”. Dodatkowo każda redakcja otrzymała pamięć USB,  
a młodzi dziennikarze – mp3. 

Do konkursu zgłosiło się 10 szkolnych redakcji, a ocenie poddawano 
kulturę języka, szatę graficzną i tematykę, która miała łączyć problematy-
kę szkolną z wydarzeniami odbywającymi się w mieście. Organizatorami 
konkursu byli Młodzieżowa Rada Miasta, „Tygodnik Rybnicki”, pismo 
akademickie „Kampus” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu 
Śląskiego, a honorowy patronat objął prezydent Adam Fudali. 

(S)

Debatę oksfordzką wpisującą się w obchody 20. rocznicy  
czerwcowych wyborów w 1989 r. zorganizowały na terenie 
Zespołu Szkół Wyższych Samorząd Uczniowski II LO  
im. A. Frycza Modrzewskiego oraz Samorząd Studencki Ośrodka 
Dydaktycznego Uniwersytetu Śl. Zasiadający po stronie 
propozycji i opozycji jej uczestnicy mieli opowiedzieć się za lub 
przeciw tezie „20 lat wolności nie zostało zmarnowane!

Wykorzystaliśmy..
nie do końca

„Tygielnik” – czytasz i wiesz!

20 lat demokracji • 20 lat demokracji • 20 lat demokracji • 20 lat demokracji •20 lat demokracji • 20 lat demokracji • 20 lat demokracji • 20 lat demokracji 
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Lista uczniów, którym przyznano 
stypendia Prezydenta Miasta Rybnika

Szkoły podstawowe: Damian Portasiński, Bartosz Bywalec, Marcin Smołka, 
Karolina Kotas, Paweł Potyrcha, Krzysztof Plutka, Paweł Mandrysz, Aleksander 
Orlikowski, Dominika Drabiniok, Tymoteusz Cieślik, Zofia Kampka, Łukasz Krawczyk, 
Paulina Pietryja, Kamil Pałka, Natalia Steuer, Ewa Kałuzińska, Ilona Herdy, Marcin 
Górka, Marta Chlubek, Paweł Wojaczek, Justyna Szymczyk, Iwona Mika, Karolina 
Antoniak, Marta Kunecka, Adam Popanda, Marcin Szyndler, Andrzej Motyka
Gimnazja: Iwona Kuśka, Mateusz Dereń, Patryk Ząbek, Wiktoria Zawadzka, 
Martyna Oberman, Marcin Kucjas, Maciej Drąg, Katarzyna Winkler, Daria Ogon, 
Mariusz Nowak, Piotr Baron, Andrzej Sierocki, Kamil Jakubowski, Michał Nitoń, 
Jagoda Klimek
Ponadgimnazjalne: Mateusz Romański, Anna Paczka, Magdalena Marzec, 
Katarzyna Hołek, Anna Kukla, Bartosz Gigla, Mirela Wojciechowska, Kamil 
Kochanowicz, Agnieszka Wyspiańska, Aleksandra Zając, Magdalena Wesołek, Piotr 
Wojaczek, Krzysztof Widak, Paweł Kozłowski, Artur Szulik, Monika Bizoń, Marta 
Kołodziejska
Zasadnicze Szkoły Zawodowe: Jacek Pompa, Łukasz Torbicki, Dawid 
Żywicki, Bartosz Torba, Marta Dziwoki
Zespół Szkół Specjalnych: Marzena Kiełkowska, Michał Wieczorek

Tytuł Rybnickiego Prymusa uzyskali 
w roku szkolnym 2008/2009 następujący uczniowie

Szkoły podstawowe: Monika Reclik, Kacper Błaszczyk, Patrycjusz Cieślak, 
Michał Orzechowski, Bartosz Bywalec, Karolina Bernacka, Patryk Sawicki, Marcin 
Smołka, Karolina Kotas, Igor Zuber, Daria Warmińska, Natalia Szydło, Paweł 
Potyrcha, Łukasz Ćwięczek, Aleksander Orlikowski, Artur Szydłowski, Anna Paszenda, 
Aleksandra Wieczorek, Alicja Zimnol, Magdalena Maciączyk, Julia Rams, Damian 
Tlołka, Borys Malinowski, Aleksandra Gontarz, Marta Pander, Kinga Pabijan, 
Aleksandra Ochocińska, Natalia Karwot, Justyna Słowik, Aleksandra Wala, Natalia 
Stoszko, Klaudia Urbaniec, Patrycja Ciemięga, Marcin Wnuk, Mateusz Franke, Julia 
Wiaterek, Katarzyna Bednarczyk, Kamil Pałka, Rafał Kozik, Dominika Bednorz, 
Marcin Górka, Szymon Spandel, Marek Wandraj, Paweł Pielorz, Anna Klimosz, 
Kamil Kelner, Marta Chlubek, Agata Grobelny, Rafał Koczy, Paweł Florczyk, Paweł 
Wojaczek, Iwona Mika, Anna Mroszczak, Robert Ostrowski, Marek Zielonka, Julia 
Kowalczyk, Adam Popanda
Gimnazja: Iwona Kuśka, Aleksandra Hernacka, Agnieszka Serwotka, Patryk Kroker, 
Dawid Adamczak, Kamil Styrnol, Maciej Rakoczy, Andrzej Harnasz, Karol Widenka, 
Grzegorz Paszek, Maciej Niedziałkowski, Krzysztof Gawęda, Szymon Pniak, Magdalena 
Rucińska, Patryk Ząbek, Piotr Kiliańczyk, Maria Olejniczak, Joanna Filec, Maciej 
Drąg, Szymon Solich, Krzysztof Chromik, Karolina Kapura, Claudia Pyszny, Monika 
Wilczyńska, Nina Zyzak, Robert Kabiesz, Aleksandra Piestrak, Marcin Krzyżanowski, 
Anna Kiszka, Ewa Oleś, Zuzanna Wolna, Mateusz Krakowczyk, Barbara Romańska, 
Jagoda Klimek, Daniel Ochojski, Rafał Gwódź, Anna Nodzyńska, Paulina Lejtman, 
Magdalena Rompalska, Mateusz Wrazidło, Agata Polok, Bartosz Sobik
Ponadgimnazjalne: Mateusz Romański, Żaneta Matuszek, Michalina Kowol, 
Marcin Śniegoń, Agata Perenc, Kamila Buszka, Sonia Beil, Ireneusz Bugański, Kaja 
Cegiełka, Grzegorz Dziubak, Jan Froehlich, Maciej Gojny, Marta Grzesik, Martyna 
Gumińska, Paulina Hetman, Anna Kawałko, Agnieszka Kowalczyk, Joanna Lach, 
Sebastian Oleś, Anna Paczka, Anna Pukowiec, Paulina Powroźnik, Joanna Potera, 
Rafał Sikora, Kamil Suda, Marcin Szweda, Michał Szymik, Szymon Figiński, Anna 
Hajduga, Agata Klepek, Danuta Materzok, Dawid Czyż, Michał Skiba, Sebastian 
Szweda, Adam Konsek, Mateusz Zawadzki, Mirosław Grzegórzek, Krzysztof Widak, 
Jacek Sztangret, Szymon Czerny, Paweł Janik, Dawid Kuczera, Łukasz Targański, 
Małgorzata Oleś, Jacek Pompa, Aleksandra Olszak, Andrzej Klimas, Adam Ledwoń, 
Ewa Chruszczewska, Wojciech Nodzyński
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy: Rafał Szyndler, Karolina 
Breus, Karolina Staniucha, Marcin Bolibrzuch, Marek Sobkowiak, Paweł Szydłowski
Zespół Szkół Specjalnych: Krzysztof Laskowski, Rafał Jasiak
Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda”: Karolina 
Korn, Marcin Zimończyk, Jakub Jakubiak, Izabela Witoś, Karolina Zuber, Paulina 
Rzymanek, Anna Buczek
Młodzieżowy Dom Kultury: Damian Fojcik, Wojciech Kołucki, Agata Krosny, 
Artur Bulejak, Kamila Tarabura, Julia Kowalczyk, Renata Stęchły
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia: Chanelle Bednarczyk, Piotr 
Rachwał, Anna Wieczorek, Agata Francuz, Jacek Francuz, Agata Chrobok, Aleksander 
Mocek, Kamila Barteczko, Aleksandra Sapok, Maria Janyga, Krzysztof Grzegorzyca

Tuż przed wakacjami najzdolniejsi 
uczniowie szkół rybnickich spotkali 
się na uroczystej gali zorganizowanej 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, by z rąk 
prezydenta Adama Fudalego odebrać 
tytuły prymusów, a także stypendia 
i upominki. W tym roku na miano 
rybnickich prymusów zapracowało aż 
182 uczniów, zaś 66 młodym ludziom 
przyznano jednorazowe stypendia.  
Te ostatnie otrzymali nie tylko ucznio-

wie mogący pochwalić się wysoką 
średnią ocen, ale także biorący aktywny 
udział w życiu lokalnej społeczno-
ści. A przekrój dziedzin, w jakich  
w minionym roku szkolnym młodzi, 
zdolni rybniczanie wiedli prym jest 
imponujący. Turnieje sportowe, kon-
kursy plastyczne i muzyczne, olimpiady 
wiedzy z zakresu ekonomii, astronomii, 
elektroniki oraz nautologii czy wreszcie 
konkursy filmów amatorskich – to tylko 
niektóre z nich. W zaszczytnym gronie 
prymusów znalazło się aż 26 uczniów 
Zespołu Szkół nr 2, a wśród nich 
laureaci wielu olimpiad – chemicznej, 
biologicznej, a nawet filozoficznej. 
Jedni, tak jak Agnieszka Kowalczyk 
czy Marta Grzesik, mają już w kie-
szeni indeksy krakowskiej Akademii 
Górniczo–Hutniczej, inni cieszą się  
z sukcesów na międzynarodowych oraz 
ogólnopolskich konkursach. Po raz ko-
lejny, w czołówce znalazło się również 
Gimnazjum nr 1 z 13 laureatami woje-

wódzkich konkursów z historii, biolo-
gii, geografii i j. polskiego. Uczniowie 
tej szkoły zostali docenieni rów-
nież za wybitne osiągnięcia sportowe  
w koszykówce. Sporo sukcesów odnieśli 
także uczniowie Zespołu Szkół Urszu-
lańskich. Placówka może poszczycić się 
10 prymusami, którzy świetnie radzili 
sobie w licznych olimpiadach przed-
miotowych. Spośród rybnickich pod-
stawówek najwięcej, bo 12 prymusów  

ma SP 18, której wychowankowie 
triumfowali m.in. w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Teatrów Dziecięcych  
i Młodzieżowych. Na brak uzdolnionych 
uczniów nie może narzekać również  
SP nr 5, której wychowankowie odno-
sili sukcesy w konkursie interdyscypli-
narnym i są specjalistami w pływaniu  
i szermierce. Zaszczytne tytuły prymu-
sów otrzymali również utalentowani 
podopieczni Państwowej Szkoły Mu-
zycznej, Młodzieżowego Domu Kultury  
i OPP „Przygoda”, a uroczyste spotkanie 
z najlepszymi uczniami, ich nauczyciela-
mi, opiekunami i rodzicami poprowadził 
zastępca naczelnika Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Tadeusz Bonk. — Pasja 
jest potrzebna, by poszerzać horyzonty, ale 
potrzebni są też pedagodzy, którzy potrafią 
odpowiednio pokierować młodymi talen-
tami — mówił prezydent A. Fudali, który 
życząc udanego wakacyjnego wypoczyn-
ku, gratulował uczniom, a nauczycielom 
dziękował za ich pracę.                 (D)

Prymusi z przyszłością

Są utalentowani, ambitni i pracowici. Odnoszą sukcesy w olimpia-
dach przedmiotowych, na deskach scenicznych i podczas rozgrywek 
sportowych. Co więcej, twierdzą, że robią to przede wszystkim dla 
siebie, bo sukces staje się motorem do kolejnych twórczych działań. 

Aż 182 prymusów i 66 stypendystów odebrało z rąk prezydenta Adama Fudalego   
wyróżnienia i upominki.                                                                                                    Zdj.: d



Młodzież z Dorsten, Newtownabbey i Ryb-
nika uczestniczyła w warsztatach w projekcie 
„Increase Youth Competence”, w ramach 
wspólnie realizowanego programu unijnego 
„Młodzież w działaniu”. Jego celem jest 
angażowanie młodych ludzi do uczestnictwa  
w życiu politycznym i administracyjnym swoich 
miast, a pomysłodawcą przedsięwzięcia było 
Dorsten, które zaprosiło do współpracy oba 
miasta partnerskie i funkcjonujące w nich mło-
dzieżowe rady miasta. W projekt zaangażowały 
się 74 osoby w wieku od 13 do 30 lat, a podczas 
spotkań uczestnicy projektu wymieniają się 
doświadczeniami i poszukują właściwych form 
umożliwiających włączanie się młodzieży do 
lokalnej polityki. Jedno z takich spotkań odbyło 
się w listopadzie 2008 r. w Newtownabbey, 
kolejne w Rybniku, a na listopad tego roku 
zaplanowano wizytę w Dorsten. 

W mieście gościła też dziesięcioosobowa 
grupa Bawarczyków ze szkoły w partnerskim 
mieście Eurasburg, która przyjechała na za-

Partnerzy wizytują
W czerwcu w naszym mieście gościli młodzi ludzie i ich opiekunowie z partner-

skich miast Rybnika, a wizyty były okazją do debat na temat włączania się młodzieży 
do lokalnej polityki oraz poznania naszej kultury i historii.

c.d. na stronie 21

— Jechaliśmy całą dobę. Najpierw auto-
busem, potem pociągiem i jeszcze raz auto-
busem — mówi Olga Romańska, nauczy-
cielka i opiekunka dzieci z białoruskiego 
Mołodeczna, które w ramach ogólno-
polskiej akcji „ Lato z Polską” gościły  
w naszym mieście.

Oprócz uczniów szkoły artystycznej z Mo-
łodeczna – miejscowości położonej niedaleko 
Mińska, do Rybnika przyjechała grupa dzieci ze 
wsi Derewnoje. Młodzi Białorusini odwiedzili 
nasze miasto na zaproszenie prezydenta Adama 
Fudalego, który odpowiedział na apel posła 
Macieja Płażyńskiego, prezesa Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” i inicjatora akcji „Lato  
z Polską”, mającej na celu przygotowanie pobytu 
dla białoruskich uczniów w kilkunastu miastach 
Polski. — To niejako autorski program posła Pła-
żyńskiego. Do Polski przyjechało 2 tysiące dzieci, 
z czego 400 rozjechało się do kilkunastu polskich 
miast i gmin na południu Polski. Trzydzieścioro 
z nich przyjechało do Rybnika. To ważne przed-
sięwzięcie, którego realizacja nie byłaby możliwa 
bez wydatnej pomocy polskich samorządów 
— mówi Stefan Gajda, prezes górnośląskiego 
oddziału „Wspólnoty Polskiej”, która wraz ze 
„Związkiem Polaków na Białorusi” koordynuje 
przedsięwzięcie. 

Celem akcji było pokazanie młodym Pola-
kom z Białorusi współczesnej Polski, poprawa 
znajomości języka polskiego oraz umożliwienie 
kontaktu z rówieśnikami. — Z kolei polską 
opinię publiczną chcemy zainteresować sytu-
acją naszych rodaków na Białorusi, wzmocnić 
poczucie narodowej solidarności i współodpo-

wiedzialności również za tych, którzy pozostali 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
— tłumaczy M. Płażyński.

Anessa z Mołodeczna, która podobnie jak 
większość dzieci przybyłych do Rybnika świet-
nie mówi po polsku, uczestniczy w fakultatyw-
nych zajęciach organizowanych w jej szkole: 
— Bardzo lubimy te lekcje, bo poznajemy na 
nich nie tylko język, ale również historię i tradycje 
Polski. Z kolei  prezydent Adam Fudali przy-
znaje, że rybnicki samorząd nie po raz pierwszy 
włącza się w tego typu akcje: –– Wprawdzie 
po raz pierwszy przyjmujemy dzieci z Białorusi, 
ale od wielu lat do naszego miasta przyjeżdżają 
młodzi ludzie z Ukrainy i Litwy. W ten sposób 
chcemy odwzajemnić pomoc, jaką przed laty 
nasi rodacy otrzymywali od mieszkańców krajów 
położonych po drugiej strony żelaznej kurtyny. 
Podczas spotkania w rybnickim magistracie 
prezydent opowiedział gościom o mieście  
i realizowanych tu przedsięwzięciach. Młodzi 
Białorusini bawili się podczas imprez zorgani-

zowanych w ramach „Dni Rybnika”, zwiedzali 
miasto i Park Dinozaurów. Wzięli też udział 
w ognisku przygotowanym przez rybnic-
kich harcerzy. Wspólnie ze swoimi polskimi 
rówieśnikami uczestniczyli w rozgrywkach 
sportowych i zajęciach w Szkole Podstawowej 
nr 32. Odwiedzili też sztolnię, Zespół Szkół 
Technicznych i park krajobrazowy w Rudach 
Wielkich. Sporą atrakcją okazał się rejs po 
Zalewie Rybnickim oraz wycieczki w Beskidy, 
do Krakowa, Wieliczki oraz do wiejskiej chaty 
w Bojkowie. — Dodatkowo, wszystkim uczest-
nikom założyliśmy w internecie konta pocztowe 
akcji, które pozwolą podtrzymać i umocnić na-
wiązane kontakty, a także stworzyć środowisko 
dzieci, dla których wspólne przebywanie w Polsce 
stało się wydarzeniem istotnym i znaczącym. To 
będzie rodzaj przedłużenia ich pobytu w naszym 
kraju, bo drogą mailową będą mogli utrwalać 
przyjaźnie, które zawarli w Rybniku — dodaje 
S. Gajda. 

(D)

Na zaproszenie ZSME w Rybniku gościła grupa Bawarczyków.                                                           Zdj. arch org.

Lato z Polską...
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Trzydziestu młodych Białorusinów odwiedziło Rybnik w ramach akcji „Lato z Polską”.                               Zdj.: d



Naukowo...
Jednym z patronów honorowych, a jednocze-

śnie gościem Dni... był eurodeputowany, prof. 
Jerzy Buzek, który na inaugurację w Labora-
torium Nowocze-
snych Technologii 
Przemysłowych 
wygłosił wykład pt. 
„Problemy energe-
tyczne – spojrzenie 
w Brukseli”, po-
ruszając problem 
globalnego ocie-
plenia i działania 
Unii Europejskiej 
na rzecz zmniej-
szenia skali tego 
zjawiska, głównie 
poprzez ograni-
czenie emisji dwu-
tlenku węgla. Jak 
sam powiedział, 
miejsce wykładu 
zostało wyjątkowo dobrze wybrane, bo roz-
wiązania tego problemu należy upatrywać 
w innowacyjności i nowoczesnych technolo-
giach, także węglowych. Przedstawił też zapisy 
pakietu energetyczno–klimatycznego, w tym za-
pewnienie 60 mld zł dla Polski na modernizację 
energetyki węglowej i możliwości sfinansowania 
innych projektów energetycznych w państwach 
unijnych – źródeł odnawialnych czy energe-
tyki jądrowej. Podobnego wykładu wysłuchali 
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, gdzie, 
jak wiemy, w klasie wiertniczej uczą się przyszli 
poszukiwacze metanu, który w niedalekiej 
przyszłości może stać się ważnym surowcem 
energetycznym. Prof. Buzek zachęcał młodzież 
do wyboru studiów technicznych, które dają 
w przyszłości gwarancję pracy, ponieważ w 
Polsce brakuje ok. 70 tys. inżynierów.  

W ramach Dni... odbyła się m.in. sesja 
popularno–naukowa, na której referaty wy-
głosili pracownicy naukowi Politechniki Śl. 
i Uniwersytetu Śl. oraz aktywiści organizacji 
ekologicznych, ale także jednostki miejskiej, 
jaką jest Muzeum – dyrektor Bogdan Kloch 
przedstawił kolejne etapy budowy nowoczesnej 
sieci wodociągowej i kanalizacji w Rybniku od 

w. XVIII do współczesności. Zainteresowani 
działaniami proekologicznych różnych jedno-
stek i organizacji wzięli udział w warsztatach 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
w Żorach, plenerowej imprezie w Ośrodku 
Przyrodniczo–Edukacyjnym „Las Widok” 
k/Raciborza i wycieczce do Centrum Recy-
klingu Stłuczki Szklanej w Orzeszu. Rybniccy 
studenci uczestniczyli w sesji studenckich kół 
naukowych oraz w debacie oksfordzkiej „Eko-
logia – dziś i jutro”. W imprezę włączyli się rów-
nież seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
prezentując prace plastyczne grupy malarskiej 
„Impresja”. Podkreślić należy aktywny udział 
w imprezie dzieci i młodzieży z rybnickich 

(ale i jastrzębskich) szkół, bo to ich świadomość 
ekologiczna może w przyszłości przełożyć się 
na poziom ochrony naszego środowiska.  

... i w praktyce
Już nie tylko stan wody i powietrza oce-

niają młodzi ludzie zaangażowani w program 
ekologiczny „Kaskada”, którego VII edy-
cję uroczyście zamknięto. We współpracy 
z Laboratorium Nowoczesnych Technologii 
Przemysłowych rozpoczęli badania gleby. Ale 
nie były to jedyne działania podejmowane na 
rzecz ochrony środowiska przez rybniczan. 
Tych małych i dużych…

Dzięki kompleksowym obserwacjom pro-
wadzonym przez rybnicką młodzież w ramach 

„Kaskady”, tworzona jest swoista mapa stanu 
środowiska miasta, a wysiłki uczniów wspierają 
Wydział Ekologii UM, Pracownia Dydaktyki 
Biologii UŚl. oraz nauczyciele szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, a także koordyna-
torzy dr Joanna Malara i dr Marek Kaczmarzyk. 
Ten ostatni za prowadzenie zajęć warsztatów 
świadomości ekologicznej i za działalność 
w „Kaskadzie” otrzymał ostatnio nagrodę 
„Zielony czek”, przyznawaną przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w dziedzinie edukacji ekologicznej. 
A M. Kaczmarzyk edukuje aż miło… – w ciągu 
siedmiu edycji w „Kaskadzie” wzięło udział 
ponad pół tysiąca młodzieży! Kolejny rok pracy 
w ramach programu podsumowano tradycyjnie 
już podczas Dni Ziemi, Wody i Powietrza. W ich 
trakcie zakończono również inną proekologicz-
ną akcję edukacyjną „… z natury segreguję!”, 
w której wzięło udział ponad 
2300 dzieci z ośmiu rybnickich 
szkół podstawowych: — Sta-
raliśmy się tak przygotować 
program, aby dzieci uczyły się 
segregacji odpadów poprzez za-
bawę — wyjaśnia koordynator 
akcji Zofia Kabas z Polskiego 
System Recyklingu. — Co więcej, to właśnie 
dzieci mogą wpływać na postawę swoich rodzi-
ców, i o to właśnie nam chodzi. Rybnicką akcję 
honorowym patronatem objął Adam Fudali, 
a w organizację zaangażowała się również firma 
„Transgór”, która zajęła się wywozem posegre-
gowanych przez dzieci odpadów i oceniała pra-
widłowość ich selekcji. W trakcie Dni Ziemi…,  
przeprowadzono organizowaną przez Wydział 
Ekologii Urzędu Miasta Rybnika wraz z Nad-
leśnictwem w Rybniku akcję zbiórki zużytych 
baterii i tonerów. Zebrano 37.735 sztuk zużytych 
baterii, które ważyły w sumie 751,8 kg oraz 702 
sztuki zużytych tonerów, o łącznej wadze 123 kg. 
Na tej podstawie wydano 247 pokwitowań na 
1.622 sztuk sadzonek iglastych i liściastych 
drzew, które można odbierać do 29 listopada w 
punkcie sprzedaży Szkółki Leśnej Nadleśnictwa 
Rybnik przy ulicy Wielopolskiej 6. 

Nie były to jedyne proekologiczne wysiłki 
podejmowane przez mieszkańców, a prawdziwą 
ekologiczną skarbnicą okazał się Zespół Szkol-
no–Przedszkolny nr 3, który zajął I miejsce 
w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Program 

Inaugurując kolejną edycję tej 
proekologicznej imprezy prof. Joachim 
Kozioł zdradził, że w 2002 r., kiedy 
Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śl. organizowało ją po 
raz pierwszy, nie przewidział tak 
dynamicznego jej rozwoju. W tym roku 
w trzydniowej imprezie w różnej formie 
uczestniczyło ok. 900 osób, a lista 
partnerów jeszcze się wydłużyła.

ć 
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VIII Dni Ziemi, Wody i Powietrza

Wyższa świadomość – czystsze środowisko

Wykładu prof. Jerzego Buzka o problemach energetycznych Europy wysłuchali uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych.                                                                                     Zdj.: r

Współorganizatorami imprezy byli: Urząd Miasta Rybnika, Fundacja Ekologiczna 
„Ekoterm Silesia”, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku, Muzeum w Rybniku, Nad-
leśnictwo w Rybniku, Izba Przemysłow–Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
oraz Koło Raciborsko-Rybnickie Polskiego Klubu Ekologicznego. Obok wspomnianego 
prof. J. Buzka, honorowy patronat nad Dniami... objęli marszałek województwa ślą-
skiego Bogusław Śmigielski, prezydent Rybnika Adam Fudali oraz rektor Politechniki 
Śląskiej prof. Andrzej Karbownik. 



Kaski rowerowe, plecaki i nakładki 
na samochodowe pasy bezpieczeństwa  
z sympatycznym Sznupkiem były na-
grodami w konkursie ogłoszonym w 
ramach projektu „Bezpieczny pierwszak” 
zrealizowanego przez Komendę Miejską 
Policji i Szkołę Podstawową Nr 11.

 Podsumowanie II edycji projektu „Bez-
pieczny Pierwszak” i ogłoszenie wyników 
rejonowego konkursu plastycznego odbyło się 
w „Multikinie” w „Focus Mall”, gdzie zapre-
zentowane zostały nagrodzone prace i gdzie, 
w nagrodę, maluchy obejrzały film. Zanim 
jednak odbyła się projekcja, dyrektor SP nr 11 
Aleksandra Morgała i naczelnik Sekcji Ruchu 
Drogowego KMP w Rybniku, podinspektor 
Paweł Moskwa podsumowali dotychczasowe 
edycje akcji, w które zaangażowało się miasto 

i wielu sponsorów. A wszystko rozpoczęło się 
6 grudnia 2007 r. — W trakcie akcji uczest-
nicy poznawali przepisy ruchu drogowego, 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem, 
a na zakończenie odwiedzili komendę policji 
i stanowisko monitoringu Straży Miejskiej 
— przypomniał P. Moskwa. Podczas I edycji 

akcji, którą podsumowano 
na rybnickim Rynku wspólnie  
z Dorotą Stalińską w czerwcu 
2008 r., ogłoszono konkurs 
plastyczny, który kontynu-
owano również w tym roku. 
Jurorzy – Katarzyna Fojcik, Kry-
styna Kapusta, Paweł Moskwa 
i Mariola Kras ocenili 70 prac 
nadesłanych przez uczniów 7 
placówek. A nagrody otrzymali 
Kacper Skolimowski (SP nr 18),  

Wiktoria Skrzypiec i Jakub Stalarczyk (oboje SP 
nr 11), Olaf Bińko (SP nr 24) i Julia Bombik (ZSP 
nr 4). Wręczono też 10 wyróżnień, uhonoro-
wano zaangażowanych w akcję nauczycieli 
oraz wyróżniające się szkoły – SP nr 6, SP nr 12, 
SP nr 24 i SP nr 18 – do których trafiły cenne 
nagrody. Ale największą jest wiedza, jaką w 
ramach akcji przyswoiły sobie dzieci.        (S)

Wykorzystując obecność prof. Jerzego Buzka w Rybniku, poetka i malarka Jadwiga 
Mandera wręczyła mu namalowaną przez siebie alegorię Europy. Eurodeputowany 
zapewnił, że zabierze obraz do Brukseli. Na zdj. autorka obrazu w towarzystwie 
profesora Buzka, prezydenta Adama Fudalego, parlamentarzystów PO – senatora 
Antoniego Motyczki i posła Marka Krząkały, którzy brali udział w inauguracji Dni 
Ziemi, Wody i Powietrza.                                                                             Zdj.: (r)

Ekozespołów w mojej placówce”.  
W jego ramach uczniowie zbierali 
surowce wtórne i zużyte baterie, 
przeprowadzili zbiórkę zabawek  
i odzieży dla Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, wykonywali ozdoby  
z odpadów wełny i hodowali zioła. 
Opracowali też znaki graficzne na 
temat oszczędzania wody i energii 
elektrycznej, przeprowadzili akcje 
„wodny detektyw” i „patrol ener-
getyczny”, odwiedzili też Cen-

trum Edukacji Ekologicznej przy 
Oczyszczalni Ścieków „Ruptawa” 
i wzięli udział w międzyszkol-
nym konkursie „Woda to skarb”.  
W realizację programu ekoze-
społów zaangażowały się również 
przedszkolaki (na zdj.), które za-
chęcały rodziców do korzystania 
z papierowych toreb na zakupy, 
założyły „zielony kącik” do ho-
dowli roślin, a także mierzyły ilość 
wody zużytej do… mycia zębów. 

— Jesteśmy dumni,  
że nasza działalność 
na rzecz poprawy 
stanu środowiska 
przyrodniczego zo-
stała dostrzeżona  
i doceniona — pod-
sumowuje Agata 
Sączek z ZSP nr 3.  
A jakie korzyści dla 
środowiska!  

(r), (S)

proszenie Zespołu Szkół Mechaniczno–Elek-
trycznych. Placówki realizują wspólnie projekt 
pod nazwą „Poprzez miasta partnerskie, by 
się poznać i zrozumieć dzięki wymianom 
uczniowskim”. Aby temat wcielić w życie 
Niemcy zwiedzili m.in. Kraków, Wieliczkę, 
kopalnię „Luiza” w Zabrzu i Beskidy, a tak-
że lokalne zakłady – „Tenneco” i piekarnię 
„Niewelt”. Uczniowie zakwaterowani byli  
u rybnickich rodzin, co pozwoliło im poznać 
bliżej polskie zwyczaje oraz gościnność,  
o której wypowiadali się w samych superlaty-
wach. Bawarczycy uczestniczyli też w Dniach 
Rybnika, Nocy Świętojańskiej i spotkali się  
z członkami Stowarzyszenia Współpracy Mię-
dzynarodowej „Rybnik–Europa”, które od lat 
pielęgnuje kontakty z Eurasburgiem. W trak-
cie spotkania omówiono szczegóły rewizyty 
zaplanowanej na październik br., w której weź-
mie udział delegacja z miasta oraz członkowie 
stowarzyszenia. A zwieńczeniem projektu 
realizowanego dzięki wsparciu finansowemu 
Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
(PNWM) oraz Fundacji Współpracy Pol-
sko–Niemieckiej (FWPN), ma być wystawa 
połączona z konkursem wiedzy o Eurasbur-
gu i Rybniku. Organizatorkami wymiany 
były nauczycielki Beata Łabuda i Katarzyna 
Bednorz, zarazem członkini stowarzyszenia 
Rybnik–Europa. Warto dodać, że w Rybniku 
gościł też przedstawiciel rady gminy oraz 
członek Stowarzyszenia z Eurasburga Helmut 
Steinberger, który odwiedził Uniwersytet 
III Wieku, z myślą o nawiązaniu współpracy  
z rybnickimi seniorami.

(S)

c.d. ze strony 19

Partnerzy wizytują

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 21

Z policją w „Multikinie”

Wiktorii Skrzypiec do twarzy w nowym kasku, a co naj-
ważniejsze, może już bez obaw brać udział w rowerowych 
wycieczkach.                                                   Zdjęcia: s

Jedna z prac nagrodzonych w konkursie plastycznym.

Z „Europą” do Brukseli
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Budowlanka bezpieczna 
Wiertarki, wyrzynarki i szlifierki kątowe otrzymali laureaci 

I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Międzyszkolnym „Bezpie-
czeństwo i higiena pracy w budownictwie”. Nie były to jedyne 
przedsięwzięcia, w jakie zaangażowali się uczniowie ZSB.

W konkursie zorganizowanym przez Okręgowego Inspektora 
Pracy Państwowej Inspekcji Pracy i Śląskiego Kuratora Oświaty 
w Katowicach reprezentanci ZSB wywalczyli I miejsce drużynowo, 
a w klasyfikacji indywidualnej Michał Szczechowski zajął III, a Dawid 
Koperski IV miejsce. Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawował 
Mirosław Czerkawski, a udział w konkursie dotyczącym bezpieczeń-
stwa nie był jedynym przedsięwzięciem, w jakie zaangażowali się 
uczniowie tej szkoły. Uczestniczyli też w akcji „Bezpiecznie miesz-
kam”, będącej częścią projektu Urzędu Miasta pod nazwą „Rybnik 

bezpiecznym mia-
stem dla dzieci”. 
W  c za s i e  a k c j i 
uczniowie wspólnie 
ze strażakami i ko-
miniarzami odwie-
dzili ok. 80 domów 
i ostrzegali miesz-
kańców przed za-
grożeniami, jakie 
niesie ze sobą czad 
i zatrucie tlenkiem 
węgla. Na podsta-

wie zdobytych doświadczeń i wykonanej dokumentacji, uczniowie 
przygotowali prezentację multimedialną przeznaczoną dla gimna-
zjalistów, których zaproszono również do udziału w międzyszkol-
nym konkursie „Bezpieczny dom”. Ideą przedsięwzięcia było jak 
najlepsze rozpropagowanie wiedzy na temat niebezpieczeństw 
wynikających z nieprawidłowego montażu i użytkowania pieców 
grzewczych, gdyż co roku słyszymy o tragicznych wypadkach 
spowodowanych zatruciem czadem. A laureatem została Daria 
Piontek z Gimnazjum nr 4, które zwyciężyło też w rywalizacji 
drużynowej. 

Bliżej mechatroniki
Uczniowie Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechanicz-

no–Elektrycznych zostali zwycięzcami turnieju „Mechatronika 
w szkołach”, a młodzież Zespołu Szkół Technicznych udanie 
zadebiutowała w olimpiadzie mechatronicznej. 

Turniej zorganizowany przez Wyższą Szkołę Mechatroniki od-
był się w urzędzie marszałkowskim w Katowicach w ramach III 
Festiwalu Mechatroniki. A śląski kurator oświaty Stanisław Faber 
wręczając puchar dyrektorowi ZSM–E Markowi Holonie, mówił 
o samodzielności i pomysłowości nagrodzonego projektu, który 
przygotowali Dawid Kuczera, Paweł Janik, Krzysztof Widak, Jacek 
Sztangret i Szymon Czerny pod okiem nauczyciela Piotra Smusza. 
W turnieju wzięło udział 16 najlepszych szkół województwa 
śląskiego. 

Z kolei drużyna Zespołu Szkół Technicznych w składzie Paweł 
Janczyk, Grzegorz Kiszka, Adam Michna, Krzysztof Piontek i Ernest 
Szendzielorz wzięła udział w finale I Olimpiady Mechatronicznej. 
W kategorii „programowanie robotów kroczących Hexapod” 
uczniowie zajęli wysokie drugie miejsce, co jest sporym osiągnię-
ciem, gdyż była to najmłodsza drużyna w gronie uczestników. To 
dobrze rokuje na przyszłość: — Uczniowie naszej szkoły mają duży 
potencjał i w kolejnych latach powinni walczyć o najwyższe lokaty 
— prognozują dyrektorzy ZST Grażyna Kohut i Piotr Tokarz. 

„Wesoła” literatura 
W Domu Kultury w Chwałowicach podsumowano III Ogól-

noregionalny przegląd twórczości literackiej młodzieży po-
nadgimnazjalnej zorganizowany przez „Wesoły Klub Literacki” 
i chwałowicką placówkę. W kategorii poezja, I miejsce i tytuł 
Grand Prix zdobyła Anna Kwiatkowska z Turku, a wśród laureatów 
były rybniczanki – Kinga Mańka i Zuzanna Oniszczuk. Jury w skła-
dzie Marta Podgórnik, Marcin Mońka i Robert Rybicki przyznało 
też laury w kategorii proza, a I miejsce zdobył Filip Szyszkowski 
z Kamienia Pomorskiego. Na konkurs nadesłano 43 prace z całego 
kraju. Laureatom gratulujemy!

Jubileusze, jubileusze...
„Wesoła dziesiąteczka” czyli Przedszkole nr 10 świętowało 

50–lecie istnienia, a położona nieopodal Szkoła Podstawowa nr 
2 – 130–lecie. Z tej okazji przygotowano jubileuszowe festyny 
dla dzieci, rodziców, absolwentów i sympatyków placówek. 

W trakcie przedszkolnego festynu dzieci dały popis swoich 
umiejętności, ale dorośli nie pozostali dłużni i tradycyjnie już za-
bawili się w aktorów. Tym razem przygotowali przedstawienie pt. 
,,Kopciuszek”, a na uczestników festynu czekały też inne atrakcje 
– wystawa ,,Przedszkole dawniej i dziś”, tort urodzinowy, loteria 
fantowa, koło fortuny i spotkanie z żużlowcami. 

Z kolei na festynie z okazji 130–lecia SP nr 2 gościem był zespół 
„Carrantuohill”, a serwowano śląską grochówkę, bigos, kiełbaski 
z rożna oraz pyszne, 
domowe wypieki. 
Miłośnicy szachów 
mieli też możliwość 
wz ięc i a  udz ia łu 
w turnieju rodzin-
nym, a z okazji jubi-
leuszu szkoły odsło-
nięto pamiątkową 
tablicę. W trakcie 
imprezy prezydent 
Adam Fudali otrzy-
mał też statuetkę 
„Przyjaciel szkoły”. 

Językowe potyczki 
Klub „Harcówka” gościł uczestników kolejnej edycji Między-

powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Językową 
konfrontację przygotowały Joanna Moczko–Pająk i Grażyna Holo-
na–Słodczyk z Gimnazjum nr 10. Celem imprezy było pogłębianie 
i rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej kulturą państw 
europejskich i zachęcenie do nauki języków obcych poprzez lite-
raturę. Do rywalizacji w trzech językach – angielskim, niemieckim 
i francuskim przystąpiło 32 gimnazjalistów z powiatów rybnickiego, 
wodzisławskiego oraz Żor. Uczestnicy recytowali wybrany przez siebie 
fragment prozy, wiersz lub tekst piosenki. Jurorzy oceniali poziom 
językowy i walory artystyczne prezentacji oraz ich oryginalność. 
W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazali się: Karolina 
Lubska z G. Dwujęzycznego Nr 17 w Rybniku (j. angielski), Martyna 
Wawrzyńczyk z G1 w Wodzisławiu Śląskim (j. francuski) oraz Joan-
na Mazurek z rybnickiego G 12 (j. niemiecki). Zwycięzcy otrzymali 
atrakcyjne nagrody, a wśród nich roczne, bezpłatne kursy języko-
we, ufundowane przez Agencję Usług Lingwistycznych „Logmar”. 
— Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz uczestnikom, którzy 
z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom. Mam nadzieję, że 
nowa, niezwykle interesująca formuła przyszłorocznej edycji naszego 
konkursu zachęci młodzież do kolejnych lingwistycznych prezentacji 
— zapowiada G. Holona–Słodczyk, która była również organizatorką 
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Ekspresem przez szkoły: 
W ramach projektu „Czwarta władza z klasą” 

uczniowie I LO – Paweł Szmit, Jacek Hoła, Anna 
Gradoń, Paulina Orszulik, Marcin Giza i Katarzyna 
Łukasiak – stworzyli portal internetowy www.inte-
Rybnik.pl • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół nr 2 otrzymało tytuł „Szkoły uczącej się” na 
lata 2009–2011 • Zespół Szkolno–Przedszkolny 
nr 2 im. Janusza Korczaka realizuje program „Przy-
jaciele Natury” • Jak co roku społeczność Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 
obchodziła święto placówki • W SP nr 11 odbyła się 
II edycja konkursu o tytuł „Mistrza dobrego wycho-
wania”, zorganizowanego przez Wydział Edukacji 
UM i Młodzieżowy Dom Kultury • W ramach obcho-
dów światowego „Dnia bez tytoniu” i Dnia Dziecka, 
gimnazjaliści ze Świerklan pokazali w Rybniku spek-
takl o tematyce antytytoniowej • Podczas obchodów 
święta Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 
podsumowano konkurs „Jan Paweł II w oczach 
dzieci – papież przyjacielem młodych”, do udziału 
w którym zgłosiło się ponad 150 uczniów z całego 
kraju, a wśród laureatów byli też rybniczanie • Dzia-
łania umożliwiające młodzieży rozpoczęcie kariery 
zawodowej to projekt zrealizowany przez uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych przy współpracy 
z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej w Katowicach,
 a współfinansowany przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny • W Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 4 go-
ścili międzynarodowi partnerzy projektu Socrates Co-
menius „Jedno słońce – jedna wspólnota” • „W obliczu 
miłościwego Ryszarda Krasowe Serce, z łaski Bożej 
Króla Gimlandu”… czyli dyrektora Gimnazjum nr 3, 
w placówce tej odbył się maraton języka angielskie-
go, zorganizowany w klimacie średniowiecznego 
królestwa z rycerzami, damami, mieszczanami, wie-
śniakami… • Członkowie Koła Języka Esperanto „Ver-
da Arbeto” ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 34 przebywali z czterodniową 
wizytą w Czechach, a zwiedzili m.in. Muzeum Espe-
ranto • W ramach projektu „Otwórz oczy na sąsiada” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. zorganizował 
polsko–czeski maraton filmowy i zawody sportowe • 
Drużyna „Bad sectors” z II LO zajęła trzecie miejsce 
w półfinale, a 11 w finale Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Internecie „DialNet Masters”.

wyjazdu do Paryża, gdzie młodzież z G 10 mogła nie tylko z bliska przyjrzeć się 
atrakcjom stolicy Francji, ale również podszlifować język.  

Poeci – gatunek wymarły?...
Odpowiedź na to pytanie znają z pewnością uczestnicy „Majowego Popo-

łudnia z Poezją”, jakie zorganizowano w Domu Kultury w Boguszowicach. 
W „Majowym Popołudniu...” wzięło udział sześciu poetów. Uczestnicy spotka-

nia wysłuchali kilkudziesięciu wierszy, fraszek i tekstów będących odniesieniem 
do przyrody i Boga, ale też pełnych bólu po stracie najbliższej osoby. Szczególnie 
ciepło przyjęto twórczość Kingi Rostowskiej – młodej poetki, uczennicy SP nr 18, 
która w swoich utworach z niezwykłym polotem podkreślała znaczenie przyjaźni 
i wyrażała swoje zauroczenie tańcem. Poetom, młodszym i starszym, z dużym 
zainteresowaniem i życzliwością, przysłuchiwali się zaproszeni goście, a poetyckie 
spotkanie przygotowali Sabina Matuszczyk – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 
nr 18 oraz pracownicy Domu Kultury w Boguszowicach. 

(S), (D)

y bez przerwy

     Lato w mieście!
Nie masz planów na wakacje? Nie wyjeżdżasz 

na kolonie lub do babci. Nie martw się… 
…pamiętaj – w mieście trwać będzie akcja „Lato” 

z mnóstwem atrakcji. Jak co roku w organizację 
wypoczynku dla najmłodszych rybniczan, angażuje 
się wiele placówek w mieście, m.in. Młodzieżowy 
Dom Kultury, dzielnicowe domy kultury, Bushido 
i wiele innych. Pamiętaj w czasie wakacji w mieście 
nie musi być nudno! Poznaj szczegóły i zajrzyj na 
strony internetowe placówek!    

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 23

— Czytanie jest bardzo ważne 
– pomaga w rozwoju człowieka 
i przenosi w inny, ciekawszy świat 
— mówił najmłodszym rybniczanom 
wicedyrektor Regionalnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli i Infor-
macji Pedagogicznej „WOM” Adam 
Kapias. Dlatego rybnickie VIP–y 
z chęcią włączyły się do ogólnopol-
skiej akcji i przeniosły najmłodszych 
do … pewnego mieszkania, w którym 
zadomowił się nietypowy współlo-
kator. 

Dzięki akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom” uczniowie szkół podstawowych 
nr 32, 11, 1, 12 i 5 poznali historię 
„Pompona w rodzinie Fisiów”, a z in-
terpretacją zabawnej historii autorstwa 
Joanny Olech, doskonale poradzili sobie 

wiceprezydent miasta Joanna Kryszczy-
szyn, dziennikarka i pisarka Aleksandra 
Klich–Siewiorek, eurodeputowany Jan 
Olbrycht (na zdj.), wicestarosta Krzysz-
tof Kluczniok, aktor Paweł Polok, urzęd-
nik, ale siatkarz z zamiłowania Tadeusz 
Bonk oraz rzecznik policji Aleksandra 
Nowara i bankowiec Krzysztof Wiśniew-
ski. W trakcie spotkania zorganizowa-
nego przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką w Rybniku, zaplanowano 
również słodki poczęstunek, konkurs 
z nagrodami, występ szkolnego teatrzy-
ku z Bełku i zabawę z muzykiem Piotrem 
Cybułką. Przedstawiono też ranking 
najpopularniejszych dziecięcych ksią-
żek, któremu ponownie przewodził 
„Harry Potter”, a czytany tego dnia 
„Pompon…” znalazł się na 9 miejscu. 
Kilkoro dzieci obecnych w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej znało już historię smoka, 
który zadomowił się w rodzinie Fisiów 
i gustował w korniszonach, a nocami 
czatował na forach dyskusyjnych ho-
dowców gadów. Pozostałych zachęciły 
do lektury udane interpretacje gości, 
których zwykle widzimy w bardziej 
oficjalnych wystąpieniach… 

(S)

Cały Rybnik 
czytał dzieciom



Jako pierwsi na estradzie w ryb-
nickim kampusie, gdzie odbywała 
się plenerowa zabawa pod hasłem 
„Dorośli dzieciom”, zaprezentowali 
się laureaci XXVII Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej im. Tadeusza 
Paprotnego, który organizuje Dom 
Kultury w Chwałowicach. Jurorzy 
tegorocznej edycji – Czesław Gawlik, 
Janina Wystub i Katarzyna Danek 
– po wysłuchaniu prawie 70 młodych 
wykonawców, postanowili przyznać 
Grand Prix Natalii Bukowskiej z Dzię-
gielowa, która brawurowo wykonała 
„Okularników” Agnieszki Osieckiej, 
a w gronie laureatów był również uta-
lentowany rybniczanin Rafał Kozik. Pu-
bliczność oklaskiwała też uczestników 
X Festiwalu Młodych Talentów im. 
Ireneusza Jeszka, a Grand Prix zdo-
była Natalia Kawka z Rudy Śl., która 
w nagrodę pojedzie do „Eurodisney-
landu”. W gronie zdobywców pierw-
szych nagród znaleźli się rybniczanie 
Agata Francuz i Krzysztof  Grzego-

rzyca oraz Piotr Rachwał z Rydułtów, 
a w festiwalu zorganizowanym przez 
Śląskie Centrum Muzyczne – Mu-
zyka i Ruch udział wzięło 70 mło-
dych instrumentalistów, wokalistów 
i kompozytorów m.in. z Warszawy, 
Krakowa, Katowic, Gliwic, Żor, Rudy 
Śląskiej, Rybnika. — Z roku na rok 
obserwujemy coraz wyższy poziom 
uczestników i dojrzalsze wykonania. 
W tym roku gościliśmy też młodych 
artystów z Ukrainy, którzy zachwycili 
swoją oryginalnością — ocenia Ilona 
Kargul, szefowa Centrum, które w 
tym roku świętuje 15–lecie swojego 
istnienia, a jubileuszowy, X już Fe-
stiwal, jest jedną z flagowych imprez 
placówki. Ale nie jedyną – Centrum 
współorganizuje cieszące się sporym 
zainteresowaniem Silesia Gospel 
Festival i Rybnicką Jesień Chóralną, 
organizuje koncerty charytatywne, 
„artosy” dla najmłodszych i gale 
piosenki biesiadnej. Zainicjowało też 
powstanie chóru „Cantate Deo”, ale 

przede wszystkim pomaga rozwijać 
zainteresowania muzyczne i artystycz-
ne dzieci w różnym wieku. Z zajęć 
w centrum korzysta ok. 150 słuchaczy, 
a największym zainteresowaniem 
cieszą się studio wokalne i forma-
cje tańca współczesnego (więcej na 
www.centrummuzyczne.republika.pl). 
— Pracowałam w Szkole Muzycznej, 
uczyłam w rybnickim ognisku muzycz-
nym, no i jeszcze w domu. Wreszcie 
mój mąż nie wytrzymał i… znalazł mi 
lokal w budynku „Szkoły Życia”, którą 
prowadziła Lucyna Ibrom – moja była 
uczennica, która ma słabość do muzy-
ki… — wspomina początki Centrum 
I. Kargul. Słabość do muzyki ma rów-
nież ordynator dziecięcego oddziału 
orzepowickiego WSS nr 3 doktor 
Grzegorz Góral, a potwierdził ją po 
raz kolejny w trakcie imprezy „Dorośli 
dzieciom”. Na estradzie rybnickiego 
kampusu wystąpił wspólnie z zespo-
łem Piotra Cybułki „Kapelą Wujka 
Idziego”, i udowodnił, że... „czuje 
bluesa”. Dziękował też osobom, które 
otwierają swoje serca i portfele z myślą 
o najmłodszych pacjentach rybnickiego 
szpitala, a podziękowania dla sponsorów 

W trakcie imprezy dziękowano osobom, które otwierają serca i... portfele z myślą 
o najmłodszych pacjentach rybnickiego szpitala.                                       Zdjęcia:  s

Laureaci Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego.

Zdobywczyni Grand Prix Festiwalu Młodych Talentów Natalia Kawka 
(2 z lewej) w nagrodę pojedzie do Eurodisneylandu.

„Pokaż styl – sztuka ulicy” - 
konkurs pod tym hasłem po 
raz pierwszy odbył się w czasie 
obchodów Dnia Dziecka.

Doktor Grzegorz Góral zagrał 
z zespołem Piotra Cybułki 
i udowodnił, że... czuje bluesa.

— Żeby każdego dnia był Dzień Dziecka — to jedno z życzeń, jakie usłyszały maluchy w trakcie 
plenerowej imprezy zorganizowanej z okazji wyjątkowego święta przez Rybnickie Centrum Kultu-
ry. Atrakcji nie zabrakło… Zabrakło za to pogody, a aura nie dopisała również w trakcie innych 
festynowych zabaw przygotowanych dla dzieci.    
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Swoje święto uczcili również wychowankowie Domu Dziecka. 
Zdj.: d



– PP–H „Utex”, ZUH „Euromot”  
i „Media Markt” – złożyli również 
dyrektor RCK Adam Świerczyna 
i prezydent Adam Fudali, który 
przekazał upominki i maskot-
ki dla najmłodszych pacjentów.  
W trakcie imprezy dzieci nie tylko 
wysłuchały muzycznych występów, 
ale też malowały buźki, „pływały” 
w piłeczkowym basenie, zjeżdżały 
na dmuchanej zjeżdżalni, bawiły się 
wspólnie z klaunem Dyziem oraz 
podziwiały występy Teatru Tańca 
„Mirago”. Po raz pierwszy swoje 
umiejętności zaprezentowali też 
uczestnicy konkursu – „Pokaż styl 
– sztuka ulicy”, zorganizowanego 
przez Młodzieżową Radę Miasta, 
a uczestnicy starali się przekonać, 
że break dance to jest to! 

Szkoda tylko, że aura nie sta-
nęła na wysokości zadania. Rada 
Dzielnicy Smolna postanowi-
ła nawet przełożyć swój festyn,  
a rodzice i dzieci, które przybyły 
do Parku „Kozie Góry” z niepo-
kojem spoglądały w niebo. Na 
szczęście udało się przeprowadzić 
wszystkie konkursy i zabawy, jakie 
przygotowały dla dzieci rady 
dzielnic Meksyk i Śródmieście. 
Imprezy z okazji Dzień Dziecka 
zaplanowały również domy kultury  
w Boguszowicach, Niedobczycach 
i Niewiadomiu, Klub Energetyka, 
Focus Mall i in… Przecież wszyst-
kie dzieci nasze są! 

Z okazji Dnia Dziecka świę-
towali również wychowankowie 
rybnickiego Domu Dziecka. — 
Stało się już tradycją, że 1 czerwca 
zapraszamy wszystkich przyjaciół po 
to, by wspólnie bawić się na terenie 
naszego ośrodka — mówi Barbara 
Jakubiak, dyrektor Domu Dziec-
ka. I jak co roku przyjaciele nie 
zawiedli, bo na zaproszenie miesz-
kańców domu przy ul. Powstańców 
Śl. odpowiedzieli prezydent Adam 
Fudali, jego zastępca Ewa Ryszka, 
radni, dyrektorzy placówek współ-
pracujących z Domem Dziecka 
oraz liczni sponsorzy. Podopieczni 

placówki przygotowali ciekawy 
występ, natomiast uczniowie z za-
przyjaźnionego Gimnazjum nr 10 
wystawili krótkie przedstawienie. 
Była też zabawa na trampolinie  
i dmuchanej zjeżdżalni, gry i zaba-
wy oraz słodki poczęstunek. Nie 
zabrakło tak oczekiwanych w tym 
dniu upominków. Sprzęt sportowy, 
gry multimedialne, odwiedziny 
klauna, wycieczka do Krakowa,  
a także środki finansowe, które zo-
staną przeznaczone na wakacyjny 
wyjazd to niektóre z niespodzianek, 
które z okazji Dnia Dziecka czeka-
ły na najmłodszych. — Dodatko-
wo, dzięki środkom pozyskanym  
w ub. roku z 1%, na terenie ogrodu 
postawiliśmy drewniany zamek, 
który wcześniej zaprojektowali nasi 
wychowankowie. To świetne miejsce 
do zabawy i spędzania wolnego cza-
su — dodaje B. Jakubiak. 

Dzień Dziecka był też okazją 
do obdarowania dzieci ukraiń-
skich. Z darami o wadze ponad 
1 tony do Przemyślan i kilku 
innych okolicznych miejscowości, 
w których parafiami kieruje ks. 
Piotr Smolka, pojechała grupa 
rybniczan pod egidą Stowarzysze-
nia Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik–Europa. Inicjatorem wy-
jazdu był Ireneusz Jajko z Zamy-
słowa, który zabiegał też o wspar-
cie rybnickich przedsiębiorców  
i osób publicznych. Towarzyszył 
mu m.in. Wiesław Sojka. Dar-
czyńcy przekazali pomoc w formie 
żywnościowej, w tym przetwory 
mięsne, mąkę i słodycze, ale rów-
nież artykuły szkolne i sportowe. 
W sumie przygotowano ok. 400 
paczek, w tym 200 dla dzieci. 
Organizatorzy osobiście rozwozili 
paczki do domów, by zorientować 
się o warunkach mieszkaniowych 
ludzi, do których trafiają dary. To 
co zastali, szczególnie w domach 
osób starszych, wzbudziło reflek-
sję, że nasza pomoc nie trafia  
w pustkę i jest nadal bardzo po-
trzebna...                  (S), (D), (r)

Ireneusz Jajko  
i Wiesław Sojka 
p r z e k a z u j ą 
paczki dzieciom 
na Ukrainie.

Zapraszają filmowców… 
Dom Kultury w Boguszowicach, przygotowuje się do kolej-

nej edycji Boguszowickich Dni Młodych, w ramach których 
odbędą się koncerty, przedstawienia oraz pokazy filmów. Stąd 
propozycja dla twórców kina offowego. 

Filmowcy, którzy chcą pokazać swoje produkcje proszeni są 
o przesłanie filmów do połowy września na adres placówki 
(szczegóły na stronie www.dkboguszowice.pl). Organizatorów 
interesuje szeroko rozumiane kino offowe, więc nie ograniczają 
się do konkretnych gatunków filmowych. 

Przedszkolaki z Maroka–Nowin zaprezentowały swe sceniczne umiejętności. Zdj.: d
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Na tradycyjnym festynie bawili się mieszkańcy dzielnicy Ma-
roko–Nowiny. Jak co roku, plenerową zabawę na boisku Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3 przygotowały Rada Dzielnicy 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko–Nowiny „Moja 
dzielnica – tu żyję, tu mieszkam”. W trakcie kilkugodzinnej imprezy 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bowiem organizatorzy zaplanowali 
sporo atrakcji. Niemało emocji wzbudziła VI edycja Spartakiady Przed-
szkolaków o Puchar Prezydenta Miasta, w której zwyciężyli najmłodsi 
z Przedszkola nr 11. Z kolei na specjalnie przygotowanej scenie odbyły 
się występy przedszkolaków i zespołów 
tanecznych działających w ramach Mło-
dzieżowego Domu Kultury. Podsumo-
wano również konkurs fotograficzny pt. 
„Moja dzielnica w obiektywie”, w trakcie 
którego swoje twórcze możliwości mogli 
zaprezentować wszyscy, niezależnie od 
wieku, mieszkańcy Maroka–Nowin. 
Na konkurs wpłynęło 180 fotografii,  
a jurorzy przyznali dziewięć nagród 
i sześć wyróżnień. Wszyscy laureaci, 
podobnie jak biorące udział w sparta-
kiadzie przedszkolaki, otrzymali z rąk 
prezydenta Adama Fudalego dyplomy 
i upominki. 

Sporo niespodzianek czekało na naj-
młodszych uczestników zabawy. Dmuchane zjeżdżalnie oraz wspaniałe 
smakołyki i orzeźwiające napoje były niewątpliwym magnesem nie 
tylko dla młodych mieszkańców dzielnicy. Nieco starsi mogli skorzystać  
z bezpłatnych konsultacji i podstawowych badań lekarskich czy zaku-
pić któryś z wyrobów przygotowanych przez uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Dużym powadzeniem cieszyła się loteria fantowa 
(na zdj. wyżej) oraz stoisko ze słodkimi wypiekami,  z których dochód 
przeznaczony zostanie na paczki świąteczne dla najuboższych miesz-
kańców Maroka–Nowin. Dzielnicowe spotkanie zakończył występ 
gwiazdy wieczoru – zespołu Kwaśnica Bavarian Show, który wprowadził 
uczestników zabawy w prawdziwie taneczny nastrój...

(D)

Rodzinnie na Nowinach



— Nie zgadniesz co właśnie jadłam?! Su-
shi! — relacjonuje przez telefon młoda 
dziewczyna. Wbrew pozorom nie była 
w jednej z orientalnych restauracji, 
ale w rybnickim Muzeum, które włączyło 
się do międzynarodowej akcji „Noc Mu-
zeów”. Skąd zatem japońskie specjały? 
Motywem przewodnim tegorocznej im-
prezy był bowiem Kraj Kwitnącej Wiśni. 

Kulturę tego dalekiego kraju przybliżyła wystawa „Japonia. Piękno na 
co dzień”. — Składa się na nią ok. 150 przedmiotów – najstarsze sięgają 
XVII w. ale najwięcej jest współczesnych eksponatów — mówił muzealnik 
Sławomir Studnik. — Przygotowując wystawę staraliśmy się pokazać 
piękno tych przedmiotów, ich estetykę. Tłumy zwiedzających podziwiały 
więc japońskie przedmioty użytkowe, również z laki, broń, rzemio-
sło artystyczne, ceramikę i wyjątkowe stroje, w tym piękne kimona. 
Na wystawę złożyły się eksponaty Muzeum Archeologicznego i Etno-
graficznego w Łodzi, Muzeum w Gliwicach oraz z prywatnej kolekcji 
pasjonata Japonii i jednego z najlepszych mieczników na świecie Janusza 
Lukaszczyka, który przybliżył techniki wykuwania miecza, a wspólnie 
z innym pasjonatem sztuki japońskiej Krzysztofem Winklerem dał popis 
szermierki. Gościem wieczoru była też Yukari Ota, która przyjechała 
do Polski kilka lat temu jako wolontariuszka wysłana przez japońskie 
stowarzyszenia zajmujące się kulturą. I nie tylko opowiadała o kraju, 
z którego pochodzi oraz o matce, która wykonuje piękne, papierowe 
lalki, ale też przybliżała zaciekawionym dzieciom tajniki orgiami. 
Z kolei farmaceutka Barbara Kalkowska pomagała najmłodszym ma-
lować japońskie kolorowanki i opowiadała japońskie bajki, a miłośnicy 
sztuki z ciekawością przyglądali się obrazom malowanym w technice 
sumi–e – czarnym tuszem, niewielką liczbą pociągnięć pędzla. Rozwią-
zywano sudoku, kosztowano sushi, a spore grono osób wzięło udział 
w lekcji języka japońskiego, której udzielił kolejny pasjonat kultury 
Japonii Artur Rybowicz. 

Jednak nie tylko miłośnicy Kraju Kwitnącej Wiśni wyszli z Muzeum 
usatysfakcjonowani. Tej magicznej nocy zwiedzający obejrzeli macewy 
ze zniszczonego na początku II wojny światowej cmentarza żydowskiego 
w Rybniku, eksponaty i zdjęcia związane z ceremonią I komunii św. na 
Górnym Śląsku, występ kabaretu „Noł Nejm”, a także makietę kolejki 
należącą do ks. Radosława Adamiaka, miłośnika kolei i wszystkiego co 
z nią związane – od architektury dworców po kartonowe bilety. Dobrze, 
że nie były potrzebne w muzealnej podróży po Japonii! 

(S)

Kulinarnym hitem 
tegorocznej „Nocy 
M u z e ó w”  b y ł o 
sushi!

Zdjęcia: s

Gościem „Nocy Muzeów” była Japonka Yukari Ota, która uczyła dzieci jak składać 
origami.

Pokazano też pamiątki i zdjęcia związane z ceremonią I komunii św.

Wystawa „Japonia – Piękno na co dzień” cieszyła się sporym zainteresowaniem 
zwiedzających.

Wyhamuj w porę!
Hufiec Pracy w Rybniku włączył się do ogólnopolskiej 

kampanii profilaktyczno–edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje 
picie jest bezpieczne”, zorganizowanej przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem kampanii jest wskazanie granic picia i momentu, od którego 
picie staje się ryzykowne, a z informacjami o konieczności monito-
rowania nadużywania alkoholu rybnicki Hufiec Pracy chce dotrzeć 
do jak największej liczby wychowanków. Uczestnicy placówki znajdą 
odpowiedź na pytanie „Czy moje picie jest bezpieczne?”, dowiedzą 
się o zagrożeniach, jakie mogą pojawić się w związku z piciem 
alkoholu, otrzymają ulotki i broszury, a materiały edukacyjne trafią 
również do ich rodzin. Hufiec planuje także działania pedagogizujące 
wśród rodziców wychowanków, spotkania z kuratorami sądowymi, 
podjęcie konkretnych działań pomocowych i utworzenie punktu 
konsultacyjnego dla osób potrzebujących specjalistycznej pomocy. 
Więcej informacji na www.wyhamujwpore.pl i www.niebotak.pl. 

(S)
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Japonia wieczorową porą
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Zaśpiewała i wygrała… 
…statuetkę „Sowy”, możliwość zorganizowania własnego koncertu, 

profesjonalną sesję fotograficzną oraz kurs językowy – Justyna Okrent, 
zwyciężczyni II edycji konkursu piosenki poetyckiej „Sowa”. Zorgani-
zowała go Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

Laureatka pochodzi z Owsiszcza, uczy się w raciborskim liceum, ale znana jest 
również w Rybniku dzięki zespołowi wokalno–instrumentalnemu „Za Kątkiem” 
z Młodzieżowego Domu Kultury, z którym występuje. Zwycięstwo przyniosły 
jej utwory „Walczyk na nowe millenium” oraz „Czarne perfumy” z repertuaru 
Agnieszki Osieckiej. Wśród nagrodzonych przez jurorów, którym przewodziła Lidia 
Blazel–Marszolik, znaleźli się również Sandra Szymczyk i Kamila Ciupek oraz duet 
„Chwila Nieuwagi”, który tworzą Martyna Kuczera i Andrzej Czech. Finał festiwalu 
zorganizowanego przez Lidię Białecką uświetnił występ laureata tegorocznej OFPY 
Jakuba Blokesza.                                                                                           (S)

Znów zabraknie prądu!
Ale to nie kłopot. Przeciwnie! Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna i Rybnicka Amatorska Scena Muzyczna właśnie na to 
liczą, a właściwie, na zdolne zespoły muzyczne z Rybnika i okolic 
grające jazz, blues, lekki rock, poezję śpiewaną czy soul… 

A wszystko to w ramach cyklu koncertów akustycznych „Bez prądu”, które 
mają promować oryginalne brzmieniowo i ciekawe zespoły, a patronat ho-
norowy nad imprezą objął znany muzyk jazzowy Czesław Gawlik. Koncerty 
będą odbywać się co dwa miesiące, a jako pierwszy na scenie PiMBP zapre-
zentował się zespół „Bezz Jazz”. — Koncert był ciekawy i dobrze zagrany, co 
brawami doceniła publiczność — wspomina Lidia Białecka z PiMBP. — A po 
koncercie kontrabasista, perkusista i trębacz zagrali jeszcze spontanicznie na ryb-
nickim Rynku. Być może stanie się to tradycją cyklu koncertów akustycznych? 
Przekonamy się już po zakończeniu kolejnego występu „Bez prądu”, jaki 
zaplanowano na 17 lipca, na godz. 19.00. Publiczność będzie miała okazję 
oklaskiwać występ zespołu „Dash”. Wstęp na koncert jest wolny!

Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane zespoły do 
współpracy – szczegóły na stronach www.biblioteka.rybnik.pl 
i www.rasm.com.pl.                                                                           (S)

Niezwykły, na szczęście bezkrwawy, 
pojedynek „na słowa” stoczyli ze sobą 
góralscy i śląscy twórcy zaproszeni przez 
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Animatorami spotkania byli Maria i Leszek 
Papieżowie, rybniccy emerytowani nauczycie-
le, dziś mieszkańcy Waksmundu na Podhalu. 
Podhale reprezentowali Wanda Szado–Kudasik 
(nauczycielka, poetka, pierwowzór Ksantypy 
w „Filozofii po góralsku” ks. Józefa Tischnera, 
w której za Sokratesa „robił” jej nieżyjący już 
mąż Andrzej Kudasik) i Roman Dzioboń, 
poeta z Nowego Targu. Śląsk – Regina Sobik 
z Jejkowic i Ewelina Kuśka z Jastrzębia, wie-
lokrotna uczestniczka rybnickiego Konkursu 
Gawędziarzy. Oba regiony połączył i spotkanie 
poprowadził stojący jedną nogą na Podhalu, 
a drugą na Śląsku Krzysztof Kokot, pochodzący 
z Giszowca, a osiadły w Nowym Targu aptekarz 

i poeta. I on pochwalił się swoją gwa-
rową, podkreślmy, śląską, twórczością 
dając rymowany przepis na kołocz.    

Śląsk i Podhale łączy podobne po-
czucie tożsamości z Małą Ojczyzną 
– przywiązanie do religii, ziemi, tradycji 
i ludowej kultury, umiłowanie gwary, 
silne poczucie więzi rodzinnych i swoiste 
poczucie humoru, a wszystkie te cechy 
można było znaleźć w twórczości zapro-
szonych gości. — By pisać gwarą, trzeba 
nią myśleć i mieć ją w sercu — uważa Wanda 
Kudasikowa. — Inaczej zabrzmią fałszywe nuty... 
W swoich wierszach poetka cieszy się każdym 
nowym dniem, promieniem słońca, bielą śniegu 
– ...to ino tela, telecko i aż tela – pisze w jednym 
z nich, w innych pobrzmiewa prosta filozofia 
ks. Tischnera, który był człowiekiem dialogu 
i okazywania miłości bliźniemu.

Poetyckie strofy o pięknie krajobrazu  i prostych 
ludzkich uczuciach przeplatały śląskie pieśni 
w wykonaniu zespołu „Karolinki” z Jankowic. 

Rozstrzygnięcia pojedynku oczywiście nie 
było, nie zabrakło jednak góralskiej przyśpiew-
ki i spontanicznego „Góralu, czy ci nie żal...” 
zaintonowanego z sali...

Tekst i zdj.: (r) 

y na stronach www.biblioteka.rybnik.pl 
                                                                           

Ino tela, telecko...

— Zadanie było trudne — ocenia artysta plastyk Marian Rak. 
— Malarze mieli problem z uchwyceniem perspektywy, co wynikało 
z braku doświadczenia w malowaniu architektury z tej wysokości. 
O jakiej wysokości mowa? Sporej! 

…bo rzecz działa się na dachu „Focus Mall” Rybnik, gdzie swoje 
sztalugi rozłożyli lokalni artyści, uczestnicy pleneru malarskiego 
„Prace na wysokości” zorganizowanego przez Powiatową i Miejską 

Bibliotekę Publiczną wspólnie z centrum handlowym. Im-
preza trwała trzy dni, wzięło w niej udział 15 osób, a opiekę 

artystyczną sprawował M. Rak. Dla uczestników była to spora 
przygoda warsztatowo–artystyczna, a o tym, jak wygląda miasto z ich 
perspektywy przekonali się kupujący, którzy zajrzeli do centrum Focus 
Mall w czasie trwania Dni Rybnika, gdzie miała miejsce wystawa oraz 
czytelnicy biblioteki, w której do końca czerwca prezentowane były 
prace powstałe na wysokościach.                                                      (S)

W  c z a s i e 
pierwszego 
k o n c e r t u 
„Bez prądu” 
wystąpił ze-
spół „Bezz 
Jazz”. 

Prace na wysokościach

Do wykonania góralskiej przyśpiewki Wanda Szado–Kudasik 
(z prawej) oraz Roman Dzioboń zaprosili Marię i Leszka Papieżów.

Laureaci „Sowy”.



Choć aura była wyjątkowo kapryśna i przyprawiała organi-
zatorów o szybsze bicie serca, II Dni Rybnika należy zaliczyć 
do udanych. 

Wyjątkowo liczną publiczność miała inauguracyjna gala ope-
retkowa na terenie Kampusu z niepowtarzalnym Bogusławem 
Kaczyńskim w roli prowadzącego. Wieczorny chłód nie zniechęcił 
uczestników trwającego prawie trzy godziny „Bitwy kabaretowej” 
z udziałem Kabaretu Młodych Panów, Kabaretu Skeczów Męczących 
i Tomasza Jachimka, podobnie jak znakomitego koncertu Bajmu 
z Beatą Kozidrak. Rekord frekwencji pobił jednak pokaz akrobacji 
lotniczej w wykonaniu m.in. znakomitego teamu „Żelazny”. Na 
gotartowickie lotnisko ludzie ciągnęli w sznurach samochodów, na 
motocyklach, rowerach i pieszo, z dziećmi na ręku i w wózkach. Nie 
wszyscy zmotoryzowani dotarli, bo uniemożliwiły im to gigantycz-
ne korki. Na szczęście „ekran”, jakim jest niebo, jest większy od 
największego telebimu i prawie wszyscy obejrzeli zapierające dech 
w piersiach wyczyny lotników. Na przyszłość warto jednak pomyśleć 
o zorganizowaniu większej ilości miejsc parkingowych...

Strzałem w dziesiątkę było również wybicie okolicznościowych 
monet – „rybniki” szły jak woda, a do Muzeum ustawiła się kolej-
ka, jakiej Rynek jeszcze nie widział. Książęcą ucztę – historyczne 
widowisko w udziałem włodarza miasta – zakończyły rycerskie harce, 
a ich temperaturę skutecznie schłodziła ulewa.

Pogoda okazała się łaskawsza dla Turnieju Dzielnic. Zgodnie 
z obowiązującym od ub. roku regulaminem, konkurowało wybranych 
losowo 8 dzielnic: Grabownia, Kłokocin, Ligota–Ligocka Kuźnia, 
Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Smolna, Stodoły i Radziejów. Oce-
niane były plastyczność i ruch w korowodzie, prezentacja dzielnicy 
i kilka konkursów na pograniczu sportu i zabawy. Zwycięstwo 
odniosła ekipa Stodół – trzeba przyznać, że ich prezentacja była 
syntezą historii i współczesności tej dzielnicy, bardzo przejrzysta 
i z dobrym komentarzem. Drugie miejsce zajął Kłokocin uwodząc 
dorodnymi kogucimi grzebieniami, miłością do ziemi i „odą” do 
chleba. Na podium zmieściła się jeszcze Rybnicka Kuźnia prezen-
tując rymowankę inspirowaną „Lokomotywą” Tuwima, nie mogło 
więc zabraknąć wagonów z dzielnicowymi ciekawostkami. Nieważny 
był jednak wynik, ale zabawa. Nam podobała się również Smolna 
(tuż za podium) za prostotę strojów i interesujące nawiązanie do 
pradawnej historii dzielnicy. 

Gwarnie i kolorowo było w „Artystycznej wiosce dziecięcej”, 
usytuowanej w pasażu między Rynkiem a pl. Wolności. Tu mniejsze 
i większe pociechy wyżywały się plastycznie i były zachwycone efek-
tami swoich dokonań – malowankami, dekorowanymi ciasteczkami 
i maskami. Znakomity pomysł, który warto powtórzyć z okazji Dnia 
Dziecka… Ale wioska nie była jedyną atrakcją dla dzieci – nowością 
w Rybniku był „Bajkowóz” z Teatru Lalek z Wrocławia, który na 
Rynku wystawił dwie bajki. Również w trzecim dniu na pikniku 
w Gortatowicach dzieci się nie nudziły.

Ale to nie występy gwiazd „robiły” atmosferę w centrum miasta 
– tu wciąż coś się działo, na rynkowej estradzie występowały rodzime 
zespoły, w tym „Przygoda”, trwał śląski jarmark i konkurs gastro-
nomiczny, a w Muzeum można było podpatrywać przedstawicieli 
ginących zawodów i ludowych mistrzów… Nawet dramatyczny in-
cydent z runięciem telebimu miał optymistyczny finał, bo skończyło 
się siniakiem… Nad wszystkim czuwał bowiem patron Rybnika 
św. Antoni, obchodzący w trzecim dniu imprezy swoje święto…

(r)
Zdjęcia: r, S, D
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II Dni Rybnika...

...pełne atrakcji

Piwna rywalizacja była jedną z konkurencji Turnieju Dzielnic. 

Strzałem w dziesiątkę okazała się artystyczna wioska przygotowana dla najmłodszych 
rybniczan w pasażu pomiędzy Placem Wolności a Rynkiem. W trakcie zajęć plastycznych 
na świeżym powietrzu, dzieci m.in. wyklejały ciasteczkowe domki.

W  c z a s i e  D n i 
Rybnika mieszkańcy 
o d b y l i  p o d r ó ż 
w czasie – ucztowano 
przy XIII–wiecznej 
m u z y c e  i  p o e z j i 
średniowiecznej , 
obserwując walki 
rycerzy.

Na rynkowej 
e s t r a d z i e 
w y s t ą p i ł y 
zespoły dzia-
ł a j ą c e  w e 
wszystkich 
rybnickich 
placówkach 
kultury.
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Potężny ryk silników wypłoszył jedynie zadomowione na centralnym 
placu miasta gołębie. Za to rybniczanie z zainteresowaniem podziwiali 
historyczne i nowoczesne motory, quady i samochody terenowe, które 
przyjechały z całego Śląska. Prezentację połączono z akcją zbierania 
środków na motocykl ratowniczy dla Rybnika. W tym dniu udało się 
zebrać ponad 4 tys. zł...

Sporą atrakcją na 
terenie lokomoty-
wowni były krótkie 
przejażdżki lokomo-
tywą. W ich trakcie 
najmłodsi mogli 
wypróbować atry-
buty prawdziwego 
maszynisty...

W i e c z o r n y 
k o n c e r t  n a 
K a m p u s i e 
z g r o m a d z i ł 
kilkutysięczną 
publiczność. 
Fa n ó w  r o z -
grzewała grupa 
Kashmir, któ-
rej wokalistką 
jest córka Be-
aty Kozidrak, 
K a t a r z y n a 
Pietras.

Mieszkańcy, również 
c i  n a j m ł o d s i , 
usi łowal i  poznać 
tajniki czerpania 
papieru.

Tegoroczny jarmark śląski zaskoczył ilością i różnorodnością prezentowanych 
wyrobów...

Palce lizać! Przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z regionu potwierdziły, że w kuchni nie 
mają sobie równych.

Andrzej Rybiński przypomniał 
swoje największe przeboje.

Soliści Gali Operetkowej.

„Bajkowóz” bajki wiózł!

Zdjęcia również na II stronie okładki



Wprawdzie kapituła nie wybrała ryb-
niczanki do grona laureatek, ale Anetta 
Gawrysiak uważa, że już nominacja jest 
dla niej ogromną satysfakcją. — Dzięki 
niej znalazłam się w gronie tak zacnych 
i znanych pań, a przede wszystkim mia-
łam okazję wspomnieć o naszej działal-
ności — mówi. — To przecież nagroda 
dla całego zespołu ludzi pracujących 
społecznie na rzecz niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci. Dla pani Anetty 
najważniejsze jest, że ta bezinteresowna 
praca została zauważona i doceniona. 

„Promyk” zrzesza setkę zawodników, 
dla których treningi, zawody i związa-
ne z nimi wyjazdy są „szkołą życia”, 
sprzyjającą uspołecznieniu i edukacji. 
Dzięki sekcji znajdują swoje miejsce 
w społeczeństwie, są podziwiani i nagra-
dzani. — Kto nigdy nie widział zawod-
nika Olimpiad Specjalnych na podium, 
ten nie wie czym jest prawdziwa radość — 
mówi A. Gawrysiak. Ważne, że należące 

do sekcji dzieci mogą kontynuować 
sportową pasję, pomimo ukończenia 
Specjalnego Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego. „Promyk” ma na swoim kon-
cie sporo międzynarodowych sukcesów 
choćby w Szanghaju czy na ostatniej 
olimpiadzie w Stanach Zjednoczonych. 
Do „Promyka” mogą należeć wszystkie 
intelektualnie niepełnosprawne dzieci, 
jeśli tylko tego chcą.    

Współgospodarzem tegorocznej gali 
na Scenie na Starówce był prezydent 
Żor, a wśród gości pojawił się prof. Je-
rzy Buzek, mocno spóźniony z powodu 
problemów z pogodą. Być może nawet 
ta chwila, jaką spędził z wyróżnionymi 
paniami, warta była kilkuset, a może 
i więcej głosów, w wyborach do europar-
lamentu? Uroczystość uświetnił występ 
Żorskiej Orkiestry Rozrywkowej pod 
dyrekcją Lothara Dziwokiego oraz For-
macja Paradowa Żorskie Mażoretki.

Statuetki porcelanowego 
Narcyza, nagrody Izby Przemy-
słowo–Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego dla 
wyróżniających się zawodową 
i społeczną działalnością, 
a także ponadprzeciętną  oso-
bowością kobiet regionu, wrę-
czono po raz ósmy na gali 
w Żorach. Wśród nominowa-
nych pań znalazła się Anetta 
Gawrysiak, prezes Sekcji Te-
renowej Olimpiad Specjal-
nych „Promyk” oraz pedagog 
w Specjalnym Zespole Szkolno–
–Przedszkolnym w Rybniku.

Narcyzy 2009

„Promyk” nadziei…
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Wie o tym z pewnością Wojciech Bronowski, który 
został uhonorowany za pełnienie funkcji prezesa Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” nieprzerwanie przez 
45 lat działalności klubu. To osoba najdłużej pełniąca 
tę funkcję w dyskusyjnych klubach filmowych w całym 
kraju. Animator kultury i wieloletni dyrektor Teatru 
Ziemi Rybnickiej jest twórcą wielu imprez i przedsięwzięć 
kulturalnych, m.in.: Rybnickich Dni Literatury, Silesian 
Jazz Meetingu, Małej Akademii Filmowej czy Pojedynku 
Na Słowa. Jest również laureatem Honorowej Lampki 
Górniczej. Dwukrotnie został nagrodzony Złotym Krzy-
żem Zasługi i szeregiem nagród krajowych. Wyróżnienie 
trafiło również w ręce wieloletniego współpracownika 
W. Bronowskiego – Kazimierz Grzonka od 34 lat jest 
członkiem zarządu, a obecnie wiceprezesem DKF–u. 
Uhonorowany m.in. odznaką Zasłużonego Działacza 
Kultury, jest współtwórcą czterech Ogólnopolskich Semi-
nariów Filmowych, od 4 lat prowadzi także Małą Akade-
mię Filmową. Odebrał nagrodę (swoją i za nieobecnego 
W. Bronowskiego) za działalność w zakresie upowszech-
niania kultury filmowej oraz aktywne uczestnictwo w życiu 
kulturalnym miasta. 

Wśród nagrodzonych znalazła się również od lat współ-
pracująca z naszą redakcją, znana rybnicka malarka, która 
w swoich pracach uwiecznia głównie zabytki architektury 
drewnianej – kościółki, stare kamienice i przydrożne 
kapliczki. Mowa o Kazimierze Drewniok–Worynie, 
autorce niezliczonej ilości wystaw indywidualnych 
i zbiorowych, organizatorce warsztatów przybliżających 
kulturę i tradycje śląskie, a także autorce i ilustratorce 
wielu publikacji. Nagrodę otrzymała za pasję w uwiecz-
nianiu architektury Rybnika w obrazach oraz zasługi 
na rzecz upowszechniania malarstwa. Sztuki plastyczne 
reprezentowała również Milada Więckowska, która 
została doceniona za inspirowanie rozwoju artystycz-
nego kolejnych pokoleń rybnickiej młodzieży. Na co 
dzień zajmuje się pracą twórczą w dziedzinie grafiki, 
malarstwa i fotografii. Jest wicedyrektorem Młodzieżo-
wego Domu Kultury, gdzie prowadzi pracownię grafiki 
i rysunku. Jurorka w wielu konkursach plastycznych dla 
dzieci i młodzieży, w 2004 r. została laureatką Nagrody 
Prezydenta Miasta za szczególnie wyróżniającą pracę 
dydaktyczno–wychowawczą. 

Mocną, jak co roku, grupę laureatów stanowili przedsta-
wiciele świata muzyki. Wśród nich znalazła się Romana 
Kurowiec–Fritz, długoletni pedagog i nauczycielka 
muzyki w rybnickiej Państwowej Szkole Muzycznej, która 
wśród wielu wyróżnień może pochwalić się dyplomem 
Ministra Kultury i Sztuki za przygotowanie duetu for-
tepianowego do eliminacji wojewódzkich w ramach III 
Ogólnopolskiego Festiwalu Społecznych Ognisk Arty-

Tegoroczna edycja wręczenia na-
gród dla twórców i animatorów 
kultury zorganizowana została 
w dniu szczególnym. Przypadająca 
4 czerwca dwudziesta rocznica wol-
nych wyborów i upadku komunizmu 
to powód do świętowania również dla 
ludzi kultury i sztuki, którzy po wielu 
latach zniewolenia mogli oddać się 
niczym nieskrępowanej pasji tworze-
nia i działania.

Laureatki Narcyza 2009
Jolanta Grabowska–Markowska, pediatra, założycielka 

oraz prezes Hospicjum Cordis w Mysłowicach; Joanna 
Muszała–Ciałowicz, dyrektor Muzeum w Raciborzu; Mag-
dalena Piekorz, reżyserka filmowa i teatralna, wykładowca 
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach; Violetta Skrzypulec, dr hab. nauk medycznych, lekarz 
ginekologii, dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Joanna Wnuk–
–Nazarowa, dyrektor naczelny i programowy Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Anetta Gawrysiak w towarzystwie wiceprezydent Ewy Ryszki, 
laureatki Narcyza sprzed kilku lat.

Zdj.: Anna Foltynowicz–Koterska
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stycznych 1969–1970. Została nagrodzona za 
całokształt działalności pedagogicznej oraz 
zasługi na rzecz edukacji muzycznej mieszkań-
ców naszego miasta. 

Od wielu lat z uczniami szkoły muzycznej 
pracuje również Maria Francuz. Od 2003 r.  
pełni funkcję wicedyrektora placówki,  
a od 2008 r. prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
PSM. Zorganizowała wiele przedsięwzięć 
kulturalnych, m.in.: koncertów, przesłuchań, 
konkursów krajowych i  międzynarodowych. 
Jest również laureatką licznych nagród za 
osiągnięcia dydaktyczne i działania organiza-
cyjne. Nagrodę otrzymała za działania na rzecz 
rozwoju edukacji kulturalnej oraz upowszech-
nianie muzyki. Nieobecny na uroczystości 
Jarosław Hanik to postać dobrze znana  
w świecie muzycznym. Ten muzyk, pianista 
jazzowy, aranżer, kompozytor, a także pedagog 
i akompaniator wielu artystów, m.in. laureatów 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycz-
nej oraz Pojedynku Na Słowa, wychował wielu 
znakomitych wokalistów. Nagrodę otrzymał 
za wszechstronną działalność kulturalną oraz 
dokonania na rzecz upowszechniania muzyki 
jazzowej oraz piosenki artystycznej. 

Z okazji jubileuszów istnienia prezydent 
uhonorował również kilka rybnickich instytucji. 
Wśród nagrodzonych znalazła się Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Rybni-
ku, świętująca w tym roku jubileusz 75. lecia 
istnienia. Szkoła od lat jest swoistym muzycz-
nym ambasadorem rybnickiej kultury w kraju 
i poza jego granicami. Placówka wykształciła 
wiele pokoleń dzieci i młodzieży, w tym wybit-
nych polskich artystów i muzyków, uznanych  

w kraju i na świecie. To tutaj, we współpracy  
z instytucjami samorządowymi i pozarzą-
dowymi, każdego roku organizowanych jest 
wiele przesłuchań, koncertów i konkursów 
muzycznych. Szkoła uhonorowana została 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz Pamiątkowym Medalem za 
Zasługi dla Rybnika. W ub. roku nagrodzona 
przez prezydenta miasta za osiągnięcia szkol-
nej orkiestry symfonicznej. Nagrodę odebrała 
dyrektor Romana Kuczera.

Powstały przed 95 laty chór „Seraf”, pro-
wadzony przez Stowarzyszenie Śpiewacze 
Chór „Seraf”, jest jednym z najstarszych 
amatorskich zespołów chóralnych, działających 
na terenie naszego miasta. Jest organizatorem 
wielu koncertów muzyki świeckiej i sakralnej, 
m.in. I Festiwalu Chórów poświęconego pamię-
ci animatora pieśni śląskiej Juliusza Rogera. 
Reprezentuje miasto w różnego rodzaju prze-
glądach i festiwalach. Wśród licznych nagród 
i wyróżnień otrzymał m.in. Złotą Odznakę  
z Wieńcem Laurowym przyznaną przez Polski 
Związek Chórów i Orkiestr. 

Nieco młodszy, bo świętujący jubileusz 90. 
lecia istnienia jest kolejny laureat. Chór „Sło-
wiczek”, działający przy Domu Kultury Chwa-
łowice, to jeden z najstarszych amatorskich 
zespołów chóralnych w mieście. Członkowie 
chóru nie tylko kultywują śląskie tradycje śpie-
wacze i pielęgnują dorobek kulturalny regionu, 
ale znani są również z zaangażowania w życie 
społeczne miasta. Po II wojnie światowej wspól-
nie z „Caritas” zorganizowali szereg koncertów 
charytatywnych i przedstawień teatralnych,  
z których dochód przeznaczony został  m.in.  

na wsparcie najuboższych rodzin i budowę ple-
bani w Popielowie. Chór jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród i wyróżnień.

Z kolei nagrodę z okazji 15–lecia istnienia 
otrzymało Stowarzyszenie Śląskie Centrum 
Muzyczne Muzyka i Ruch prowadzone 
przez Ilonę Kargul. To miejsce edukacji 
muzycznej dzieci, młodzieży i dorosłych  
w zakresie nauki gry na instrumentach, śpiewu 
solowego klasycznego i estradowego. Placówka 
jest organizatorem spotkań umuzykalniających 
w szkołach i przedszkolach, a także licznych 
koncertów, m.in. Gali Piosenki Biesiadnej, 
Międzynarodowej Jesieni Chóralnej Silesia 
Gospel Festival oraz Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej. 

Nagrodę otrzymał również Dział Historii 
i Kultury Regionu rybnickiego Muzeum. 
Doceniono osiągnięcia pracowników dzia-
łu, którzy gromadzą przedmioty związane  
z przeszłością, kulturą materialną i duchową 
miasta oraz regionu w ramach specjalistycz-
nych grup: m.in. historycznej, etnograficznej, 
sztuki i górnictwa. Organizują również  wysta-
wy i konferencje naukowe, wydają publikacje 
upowszechniające wiedzę na temat historii, 
kultury regionu i współczesnej plastyki. Dział 
Historii i Kultury otrzymał m.in. wyróżnienie 
marszałka województwa śląskiego w konkur-
sie „Wydarzenie Muzealne 2006 roku” za 
przygotowanie wystawy upamiętniającej 150 
lat kolei w Rybniku. Muzeum reprezentowali 
dyrektor Bogdan Kloch, Aleksandra Grabiec 
i Dawid Keller.

Wręczeniu nagród w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej towarzyszył spektakl pt. „Wdowy” według 
dramatu Sławomira Mrożka. Wyreżyserowane 
przez Izabelę Karwot przedstawienie zaprezen-
tował teatr Rondo TZR.                            (D)

Na pamiątkowej fotografii zabrakło dwóch tegorocznych laureatów nagrody prezydenta w dziedzinie kultury – Wojciecha Bronowskiego i Jarosława Hanika.              Zdj.: d

Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury

Pasje nagrodzone
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Co mówią gwiazdy

Nie dzikie zwierzenia…
— Program „Jak oni śpiewają” przyniósł 

Panu nie tylko sporą popularność, ale ujawnił 
też szerokiej publiczności niekwestionowane 
uzdolnienia muzyczne. Mniej szeroka znała 
je od dawna...

— Pochodzę z bardzo umuzykalnionej rodzi-
ny: muzykami są ojciec (pracuje w Filharmonii 
Opolskiej) i brat (absolwent Akademii Muzycz-
nej w Katowicach). Sam mam również średnie 
wykształcenie muzyczne – gram na paru in-
strumentach: flecie poprzecznym, fortepianie, 
akordeonie, radzę sobie z kilku innymi. Z racji 
profesji ojca, obcowanie z muzyką klasyczną 
– słuchanie jej w domu czy udział w koncertach 
– było u nas rzeczą naturalną...

— A jednak poszedł Pan inną, choć również 
artystyczna drogą...

— Wybrałem szkołę teatralną, bo dosze-
dłem do wniosku, że sfera muzyczna mi nie 
wystarcza. Jako muzyk byłbym zamknięty 
w pewnych ramach i to teatr ze swoją prze-
strzenią bardziej odpowiadał mojemu tem-
peramentowi. Aktorstwo ma szerszy wymiar 
– jest bardziej dynamiczne, żywiołowe, posiada 
energię, którą można przekazać widzowi w bez-
pośrednim kontakcie. I to chciałem robić...

— Co nie kłóci się jednak z wykorzystywa-
niem muzycznego wykształcenia, również na 
scenie...

— I to w różnej formie. Już w szkole aktor-
skiej byłem proszony o aranżacje piosenek, 
a ponieważ odbiór był bardzo dobry, z czasem 
zacząłem pisać muzykę do spektakli, zarówno 
komediowych jak i dramatycznych, a także 
lalkowych dla teatrów w Krakowie, Łodzi 
i w Warszawie... 

— Przykładem jest dzisiejszy spektakl 
z muzyką Pana autorstwa.* Dodajmy, że także 
do spektakli własnych, bo i pisanie nie jest 
Panu obce...

— Owszem, zrealizowanych zostało kilka 
moich pomysłów scenariuszowych, w tym 
grany (i śpiewany) z powodzeniem spektakl 
„Sz jak Szarik” o oddziaływaniu kultowego se-
rialu, prawdziwego socjologicznego fenomenu 
o czterech pancernych, na pokolenie 30–lat-
ków. Być może spektakl ten zagości niedługo 
również na rybnickiej scenie. Natomiast moim 
ostatnim „dokonaniem literackim” jest zbiór 
wierszyków dla dzieci „Dzikie zwierzenia i inne 
zdarzenia”. Książeczka jest efektem zabaw 
słownych z moją pięcioletnia córeczką Mią. 
Wymyślanych przeze mnie bajeczek uzbierało 
się bardzo dużo i postanowiłem się nimi podzie-
lić z innymi dziećmi i ich rodzicami. Miałem 
nawet zaszczyt podpisywać moje „dziełko” 
na tegorocznych Międzynarodowych Targach 

Książki w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 
i to w sąsiedztwie Kazimierza Kutza, z którym 
wymieniliśmy nasze książki...

— Aktorstwo, muzyka, literatura... Wszech-
stronność Pana artystycznych działań  jest 
imponująca. Czym jeszcze pan zaskoczy? Może 
wystawą plastyczną?  

— Kto wie, co będzie za parę lat? Część 
mojej rodziny to artyści – plastycy. A poważnie 
– jeżeli człowiek czuje w sobie potencjał twór-
czy, powinien go wykorzystać. Oczywiście, tylko 
wtedy, gdy potwierdza go zewnętrzny odbiorca 
czyli chce nas oglądać, słuchać czy czytać to, 
co napiszemy.

— „Dzikie zwierzenia...” w rybnickiej „Or-
bicie” migiem zniknęły z półki. To dobry znak 
i dowód na to, że potencjał literacki nie został 
zmarnowany.

— Nawiązując do szerokiego wachlarza 
artystycznych zainteresowań, poszerza go 
plastyczne wykształcenie mojej żony, również 
aktorki, Martyny Kliszewskiej, absolwentki 
liceum plastycznego w Bielsku i krakowskiej 
szkoły teatralnej. Wpływa to na jej, a zatem 
i moje, spojrzenie na teatr, szczególnie jego 
plastyczność. I choć na co dzień nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, jej zmysł plastyczny ma 
wpływ na nasze otoczenie, na to jak mieszkamy, 
jak się ubieramy itp. i to mi bardzo odpowia-
da. Chciałbym podkreślić również jej wkład 
w wydanie mojej książeczki, w tym w znalezie-
nie wydawcy, co wcale łatwe nie jest. 

— A propos Martyny, przyjechał Pan bez 
niej, choć jej dom rodzinny leży o rzut beretem 
od Rybnika, bo w Radlinie.

— Żona ma swoje własne zobowiązania 
artystyczne i kolejne menadżerskie. Ostatnio 
jest osobą szczególnie zajętą, bo zajmuje się 
produkcją spektaklu „Botoks”, w którym 
oboje zagramy. Jego premiera odbędzie 
się we wrześniu w nowym, warszawskim te-
atrze „Kamienica” Emiliana Kamińskiego. 
A na dzisiejszy wieczór do Teatru Ziemi Ryb-
nickiej zaprosiłem teściową... 

— Nie obawiał się Pan jej reakcji? „Sztuka 
kochania” to sztuka dość pikantna...

— Gosia (tak Kuba zwraca się do teściowej 
Małgorzaty, co świadczy o świetnych z nią 
relacjach – przyp. red.) ma poczucie humoru 
i potrafi odróżnić rzeczywistość sceniczną od tej 
prawdziwej, poza tym spektakl już widziała. Nie 
kryję, że chociaż na deskach rybnickiej sceny 
zagrałem po raz pierwszy, w Rybniku, przy oka-
zji rodzinnych wizyt w Radlinie, bywam dość 
często i z wielką przyjemnością. W ogrodzie 
teściów mamy ulubioną wierzbę, pod którą 
spędzamy część lata. Gosia serwuje wspaniałe 

Jakub Przebindowski, ur. 6 czerwca 1972 
roku w Opolu. Uzdolniony muzycznie aktor 
– uczęszczał do muzycznego przedszkola, 
potem podstawówki, a w końcu do średniej 
szkoły muzycznej. W 1997 r. ukończył stu-
dia w Państwowej Wyższej Szkole Teatral-
nej w Krakowie. Zadebiutował na deskach 
krakowskiego Starego Teatru w spektaklu 
Biesy albo Mały Plutarch żywotów nieuda-
nych wg F. Dostojewskiego. Występował 
w teatrach krakowskich im. Juliusza Słowac-
kiego i Starym im. Heleny Modrzejewskiej 
oraz Teatrze Nowym w Łodzi. Na dużym 
ekranie zadebiutował w dramacie Andrzeja 
Wajdy Wielki tydzień (1995), potem zagrał 
w adaptacji telewizyjnej Sławy i chwały 
w reż. Kazimierza Kutza oraz dwóch 
seryjnych adaptacjach telewizyjnych po-
wieści Stefana Żeromskiego – Syzyfowe 
prace (1998) w reż. Pawła Komorowskiego 
i Przedwiośnie (2001) w reż. Filipa Bajona. 
Ponownie spotkał się z Andrzejem Wajdą 
w reżyserowanym przez niego spektaklu 
teatralnym w TV Bigda idzie, a następnie na 
planie filmu Katyń, w którym zagrał księdza. 
Wystąpił m.in. w serialach Pensjonat pod 
Różą, Teraz albo nigdy, Na dobre i na złe, 
Magda M., ale największą popularność 
zdobył rolą Karola Kopczyńskiego w serialu 
Na Wspólnej, a także udziałem w II edycji 
programu TV Jak oni śpiewają. Jest autorem 
sztuk teatralnych Go–Go czyli neurotyczna 
osobowość naszych czasów (Teatr Nowy, 
2001, Teatr STU w Krakowie w, 2005) oraz 
Sz jak Szarik (Warszawa 2007), kompozyto-
rem muzyki do kilku spektakli teatralnych, 
a także jednym z bohaterów książki Siła 
codzienności Marzanny Graff–Oszczepaliń-
skiej. W listopadzie 2008 roku wydał zbiór 
wierszy dla dzieci „Dzikie zwierzenia i inne 
zdarzenia” z ilustracjami Marcina Piwowar-
skiego. Kuba Przebindowski jest żonaty 
z pochodzącą z Radlina aktorką Martyną 
Kliszewską. Mają 5–letnią córkę Mię.

Rozmowa z Kubą Przebindowskim 
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„szałoty”, żeberka czy schabowe, a wyjątkową rękę ma do sosów vine-
gret. Najprostsze danie z takim sosem to już poezja... Nie stroni też od 
bardziej wyszukanych dań, jak krewetki. Krewetki z koksownią w tle, 
to jest to... Niekiedy zazdroszczę Ślązakom ich utożsamiania się z miej-
scem, gdzie przyszło na świat kilka pokoleń jednej rodziny, odwoływania 
się do tradycji i kultury regionu. Choć sam pochodzę z Opola, takiego 
miejsca nie mam. Rodzina mamy pochodzi z okolic Stanisławowa (dziś 
na Ukrainie), ojciec urodził się w Toruniu, choć dziadek pochodził  
z Krakowa. Losy rzuciły ich na Dolny Śląsk, a potem do Opola. My też 
jesteśmy rodziną wędrującą. Spełniły się słowa Andrzeja Wajdy, który 
powiedział mi kiedyś, że pierwszym zakupem aktora powinna być waliz-
ka. Z Martyną poznaliśmy się w Łodzi, gdzie graliśmy w teatrze, potem 
był Kraków i wreszcie Warszawa. Nie żałujemy tej decyzji, bo lubimy 
dynamiczne zmiany i udział w różnych artystycznych projektach....  

— Oby ich było jak najwięcej. Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: W. Różańska

*Rozmowa miała miejsce między dwoma spektaklami „Sztuki ko-
chania” 25 maja br.

Kochanie jako sztuka
To zapewne przypadek, że w ostatnich kilku tygodniach  

ze sceny Teatru Ziemi Rybnickiej nader często padały pikantne 
treści. Po damskim punkcie widzenia na „te sprawy” wyrażonym  
w znakomitych monodramach przez Ewę Kasprzyk i Hannę Śle-
szyńska, przyszedł czas na wielogłos w „Scenach dla dorosłych czyli 
sztuce kochania”, komedii Zbigniewa Książka w reżyserii Krzysztofa 
Jasińskiego. W spektaklu wystawionym przez teatr „Bajka” z Warsza-

wy Katarzyna Skrzynecka, Anna Oberc, Piotr 
Gąsowski i Jakub Przebindowski wcielili się po 
kolei w szereg postaci uwikłanych w różny 
sposób w problemy sfery intymnej. A wszyst-
ko podane żartobliwie, lekko i strawnie, bez 
wulgaryzmów choć pieprznie. Niebagatelną 
rolę w spektaklu odgrywa muzyka autorstwa 

jednego z wykonawców – Kuby Prze-
bindowskiego. 
Rybnicka pu-
bliczność za-
pełn i ła  TZR 
dwukrotn ie  
i  choć  roz -
grzewała s ię 
nieco przydłu-
go, wieczór do 
straconych nie 
należał. 

(r)

Grand Prix dla Maskarady
Zespół teatralny „Tara Bum” działający przy Rybnickim Cen-

trum Kultury zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” w Suwałkach.

Grupa prowadzona przez Izabelę Karwot zaprezentowała na prze-
glądzie spektakl „Maskarada”, który okazał się najlepszy spośród 14 
przedstawień wystawionych przez młodzieżowe teatry z Polski, Białorusi 
i Słowacji. A uzasadniając przyznanie Grand Prix rybniczanom powie-
dziano, że grupa „elektryzująco oddziaływała na widza”. 

Warto podkreślić, że w Suwałkach wystąpiła też inna grupa prowa-
dzona przez I. Karwot – „Supełek” z Boguszowic, która w kategorii 
teatrów dziecięcych otrzymała pierwsze miejsce za prostotę i klimat. 
Laureatom gratulujemy! 

Recenzja na finał
W Rybnickim Centrum Kultury podsumowano konkurs na 

recenzję filmu, przygotowany dla uczniów biorących udział  
w zajęciach Małej Akademii Filmowej.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie recenzji filmu 
fabularnego, mającego premierę w polskich kinach. — Byliśmy zasko-
czeni tym, że wybraliście filmy trudne i napisaliście o nich bardzo mądre 
i głębokie prace. Widać, że fakt, iż przychodzicie na spotkania Małej 
Akademii Filmowej ma wpływ na to, jak o kinie myślicie i jak zmieniło 
się wasze spojrzenie na kino — mówiła do autorów najlepszych prac 
jurorka Joanna Malicka, filmoznawczyni związana z Uniwersytetem 
Śląskim. Jury doceniło cztery prace – zwyciężyła Dominika Kuśka  
z I LO, drugą nagrodę otrzymała Monika Nowak z Zespołu Szkół nr 5,  
zaś trzecie miejsce przypadło Katarzynie Kasińskiej z V LO. Wyróż-
niono również pracę Jakuba Kobeszko (V LO). 

Rozstrzygnięcie konkursu na recenzję było jednocześnie podsumo-
waniem tegorocznej edycji Małej Akademii Filmowej. Od września 
ub. roku uczniowie sześciu rybnickich szkół ponadgimnazjalnych brali 
udział w specjalnych pokazach filmowych organizowanych w Rybnic-
kim Centrum Kultury. Emisje filmów połączone były z prelekcjami, 
podczas których uczestnicy MAF poznawali tajniki sztuki filmowej 
oraz najważniejsze elementy języka filmowego. — W tym roku położy-
liśmy duży nacisk na to, by pokazać młodzieży warsztat filmowca. Mniej 
rozmawialiśmy o samych filmach, a bardziej o tym, jak powstaje film, 
czym jest scenariusz, jak pisać recenzje filmowe, jaka jest rola scenografii 
i montażu — wyjaśnia J. Malicka, która przyznaje, że wysoki poziom 
prac przygotowanych przez uczestników konkursu na recenzję zaskoczył 
członków jury. — Podczas zajęć Małej Akademii Filmowej staramy się 
pokazywać filmy, które w jakiś sposób poszerzają młodzieży horyzonty. 
To, że pisali o filmach, które nam wydawały się trudne, świadczy o tym, 
że był to dobry wybór. Upewniło nas to w przekonaniu, że warto młodym 
ludziom pokazywać filmy trudne, dając im jednocześnie ciekawy pomysł 
na spędzanie wolnego czasu — dodaje jurorka. Na kolejne projekcje  
w ramach Małej Akademii Filmowej zapraszamy już po wakacjach. 

(D)



Laureatka Złotej Liry, orkiestra „Oktava & Ritmas”  
z Wilna oraz jej dyrygent Albinas Kućinskas. 
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Czy to przypadek, że na osiemnaście 
edycji rybnickiego festiwalu aż 6 razy 
wygrywali Litwini? Po wysłuchaniu 
orkiestry „Oktava & Ritmas” z Wilna, 
tegorocznej laureatki Grand Prix i Pu-
charu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – Złotej Liry, wątpliwości 
zniknęły – po prostu na Litwie mają 
świetne orkiestry.

A dodać trzeba, że złożona z bardzo młodych 
muzyków wileńska orkiestra pod dyrekcją Al-
binasa Kućinskasa triumfowała po raz trzeci. 
Po raz drugi natomiast doświadczyła kaprysów 
aury, bo podobnie jak w 2005 r., również w tym 
roku przemarsz i inaugurację z powodu ulewy 
przeniesiono pod dach parku im. Czempiela  
w Niedobczycach. Deszcz był jednak dobrym 
prognostykiem – i wtedy, i teraz międzynaro-
dowe jury (prof.  Alojzy Kopoczek – przewod-
niczący, Adam Hudec – Słowacja, Tadeusz Fol-
warczny – Niemcy, Petr Ciba – Czechy, Laszko 
Remenyi – Węgry, Georg Weiss – Szwajcaria 
i John Frith – Wielka Brytania) przyznało 
tej orkiestrze najwyższy laur. Szkoda tylko,  

że kunsztu zwycięzcy, a i pozostałych 10 orkiestr 
z Czech, Słowacji,Węgier, Ukrainy, Grecji i Pol-
ski, a także widowiskowych występów formacji 
tanecznych, nie mogła posłuchać ani obejrzeć 
szersza publiczność na rybnickim Rynku. 

Obok przesłuchań, do których przystąpiło 
9 zespołów, orkiestry zaprezentowały się 
w Świerklanach oraz Chorzowie, a koncert 
galowy miał miejsce tradycyjnie w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Tam prezydent Adam 
Fudali wręczył nagrodę Grand Prix i po-
zostałe wyróżnienia: Złote (dwie orkiestry  
z Czech – Zuš Ambrose Prostejow i „Majovak”  
z Ostrawy), Srebrne („Banowczanka” ze Sło-
wacji i „Halickie Surmy” z Ukrainy) i Brązowe 
(dwie orkiestry polskie: z Bielska i Orkiestra 
Staromiejska z Krakowa) Pasma oraz nagrody 
dla solistów i dyrygentów, a także mażoretek. 
Grand Prix w kategorii formacji tanecznych 
zdobyły Ukrainki z Narodowej Akademii Pra-
wa w Charkowie, które przy odbiorze nagrody 
nie potrafiły ukryć łez wzruszenia. W kategorii 
starszej „na podium” zmieściły się jeszcze for-
macje „Krokodyl” z Ostrawy i „Enigma” – nasz 

rodzimy zespół z Niedobczyc pod kierunkiem 
Michaliny Michalik. W kategorii młodszej trzy 
pierwsze miejsca zdobyły mażoretki „Rytm II” 
z Długomiłowic, „Tęcza” z Raciborza i „Małe 
Majoretki” z Niedobczyc przygotowane przez 
Ryszarda Kozłowskiego.

Na koncercie galowym zaprezentowała się 
Międzynarodowa Orkiestra „Silesia” powstała 
w związku z festiwalem, złożona z muzyków 
polskich i czeskich pod dyrekcją Arkadiusza 
Czyża, Jiri Grussmanna i Marka Prasila. 
Wystąpili też laureaci Grand Prix ze swoimi 
urodziwymi mażoretkami oraz goście z Wiel-
kiej Brytanii – John Frith jako członek jury  
i dyrygent oraz Jonathan Warburton, zna-
komity solista grający na puzonie basowym, 
również w duecie z Sebastianem Wieczorkiem 
na puzonie tenorowym.

Przewodniczący jury złożył podziękowania 
organizatorom festiwalu za gościnność, przy-
chylność i okazaną pomoc przy realizacji tego-
rocznej edycji imprezy, podobnie za wsparcie, 
głównie władzom samorządowym Rybnika, 
dziękował inicjator i twórca festiwalu Marian 
Wolny. A prowadzący całość dyrektor RCK 
Adam Świerczyna zapewniał, szczególnie gości 
zza granicy, że  w Rybniku nie zawsze pada...

(r)

Organizatorzy XVIII Złotej Liry: Urząd Miasta Rybnika i Dom Kultury  
w Niedobczycach oraz: Rybnickie Centrum Kultury, Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, Polski 
Związek Chórów i Orkiestr, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, ZTL „Przygoda”  
i Stowarzyszenie Majoretek, Tamburmajorek i Cheerliderek Polskich. 

Festiwal został objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Rybnika, oraz Ambasadora 
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i współfinansowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego  
i Regionalnego Ośrodka Kultury

W trakcie dotychczasowych edycji Festiwalu zaprezentowało się ponad dwieście orkiestr 
dętych m. in. z Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chin, Czech, Grecji, Holandii, Litwy, 
Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Włoch, Węgier, Danii, Rosji, USA, Malty 
i Polski. Odbyło się prawie 500 koncertów, a imprezy festiwalowe obejrzało przeszło 
50.000 widzów.

XVIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira 2009

Wilno po raz trzeci!

Zwycięska formacja taneczna, mażoretki  
z Narodowej Akademii Prawa w Charkowie  
na Ukrainie.                                         Zdjęcia: r
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Rybnickie 
Centrum Kultury 

przeprasza 
mieszkańców miasta 

za zakłócenie 
ciszy nocnej 

w związku z koncertem 
zespołu Bajm 13 czerwca  
na estradzie plenerowej  

w Kampusie oraz podczas 
koncertu zespołu Feel 

20 czerwca na Stadionie 
Miejskim w czasie Nocy 

Świętojańskiej.

— Kocham cię Filu! – dało się słyszeć wśród okrzyków 
rozentuzjazmowanych nastolatek, kiedy na scenę wszedł Piotr 
Kupicha. Zaproszenie tego właśnie zespołu jako gwiazdy 
tegorocznej Nocy Świetojańskiej i przeniesienie koncertu na 
stadion, okazało się  trafieniem w „10”.

Stadion przy Gliwickiej bardzo udanie zadebiutował w roli amfiteatru, 
a ogromne zainteresowanie wejściówkami sprawiło, że zdecydowano się 
również na udostępnienie płyty, zapewniając tym samym jeszcze bliższy 
kontakt z idolem… Organizatorzy, którzy chyba wymodlili ten jeden 
pogodny wieczór, obliczyli, że koncert zespołu „Feel” obejrzało 10 ty-
sięcy osób, co jest zapewne rybnickim rekordem. Ale sporą publiczność 
miały również supporty: prezentujący latynoskie klimaty zespół „Los 
Bomberos” i grająca muzykę bałkańską rybnicka grupa wokalno–mu-
zyczna „Yaroslav” od imienia lidera Jarosława Jeżewskiego (akordeon 
guzikowy), któremu towarzyszyli wokalistka Anna Ochojska oraz znani 
rybniccy muzycy Andrzej Trefon na gitarze i Franciszek Prus na akor-
deonie. Gorące rytmy obu zespołów nieźle publiczność rozgrzały, ale 
wieczór należał oczywiście do „Feela”. Skończyło się na dwu bisach  

i wręczeniu upominków z Rybnika przez prezydenta Adama Fudalego, 
który dzielnie wytrwał do końca. A potem w niebo wystrzeliły fajerwerki 
zwiastujące nadejście lata. Jakiego – każdy widział, ale zawsze lata…  

Stadion z całą swoją infrastrukturą, to zdaniem organizatorów z Ryb-
nickiego Centrum Kultury, zdecydowanie bardziej bezpieczne miejsce  
w przypadku bardzo dużej liczby publiczności. Można więc przypuszczać, 
że nie była to ostatnia impreza artystyczna na stadionie, bo miejsce. 

Noc świętojańska bez wianków? Były i wianki. Wprawdzie ogłoszony 
przez RCK konkurs na najpiękniejszy wianek został rozstrzygnięty już 
wcześniej, ale zwycięskie wianki zaistniały wirtualnie, bo na telebimach, 
a prowadząca imprezę Krystyna Koziołek w wianku na głowie ogłosiła 
werdykt. Do konkursu zgłoszono 9 wianków, a w kategorii dorosłych 
zwyciężyła wielokrotna laureatka Rita Hiltawska; kolejne miejsca zajęły 
Jadwiga Stęchły, Izabela Borecka, Katarzyna Ochenkowska, Agnieszka 
Kowalska i Teresa Cichoń. W kategorii młodzieżowej 1. miejsce przy-
znano Beacie Zimończyk, 2. Maciejowi Kozielskiemu. 

Noc świętojańska 2009 przeszła do historii, czekamy na następną, 
oby cieplejszą…

(r)

Support przed „Feelem” to nie wstyd: „Los Bomberos”  
i „Yaroslav”.

z Feelem

Piotr Kupicha z „Feelem” rozgrzali 
10–tysięczną publiczność, a stadion 
sprawdził się w roli plenerowej sceny.

Rita Hiltawska i jej zwycięski wianek  
z... żaglem.

Prowadząca im-
prezę Krystyna Ko-
ziołek podtrzyma-
ła wiankową tra-
dycję.



Dobrze jest mieć przyjaciół! A jeżeli na dodatek są oni roz-
śpiewani i roztańczeni, nic, tylko pozazdrościć. Takich właśnie 
przyjaciół ma zespół „Przygoda”!  

Swój kunszt wokalno–taneczny goście potwierdzili w czasie Między-
narodowych Spotkań Tanecznych, których organizatorem jest Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda”. Cykliczne przedsięwzięcie 
stało się doskonałą okazją do zaprezentowania swojego dorobku twór-
czego oraz wymiany doświadczeń. Tym razem na zaproszenie rybnickiej 
placówki odpowiedziały zespoły „Bystrancek” ze Słowacji oraz „Kwiaty 
Podola” z Ukrainy. I to właśnie grupa z Winnicy podbiła serca publiczno-
ści, która, jak zwykle licznie zebrała się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Wi-

zyta zespołu z Ukrainy była pokłosiem udziału „Przygody” w festiwalu 
właśnie w Winnicy – poznane tam „Kwiaty Podola” tak się rybnickiemu 
zespołowi spodobały, że postanowiono taneczną znajomość kontynu-
ować. W niedalekiej przyszłości z rewizytą przyjedzie do Rybnika inny 
zespół ukraiński, który gościł w Winnicy „Przygodę”. Dyrektor OPP 
Zespół „Przygoda” Anita Geratowska była pod wrażeniem warunków, 
w jakich regionalne zespoły pracują w tym mieście. Międzynarodowe 
Spotkania Taneczne były również okazją do podsumowania całorocznej 
działalności starszych grup „Przygody”, a w trakcie koncertu galowego 
naczelnik Wydziału Edukacji UM Katarzyna Fojcik wręczyła dyplomy 
wyróżniającym się członkom zespołu, przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk przekazał uczestnikom pamiątkowe puchary, a dy-
rektor A. Geratowska dziękowała darczyńcom, dzięki którym tego typu 
przedsięwzięcia mają szansę na realizację. A publiczność doskonale się 

bawiła – muzyka była tak skoczna, że trudno było usiedzieć 
na miejscu. Szczególnie dzieciom… 

Młodsze grupy „Przygody” i zespoły wokalne pracujące 
w ramach OPP zaprezentowały swój dorobek kilkanaście 
dni później, a atmosfera była znów bardzo gorąca. W sumie 
kolejny „przygodowy” rok zaliczyło ok. 600 dzieci. 

Spotkanie ze słowackim zespołem miało jeszcze jeden 
aspekt: szef Słowaków, który działa w międzynarodowej 
organizacji zrzeszającej zespoły folklorystyczne, zaprosił 
„Przygodę” do udziału w prestiżowym festiwalu w Hisz-
panii i „Przygoda” na przełomie czerwca i lipca wyruszyła  
w okolice Sewilli.                                                               (S)

Mistrzem, któremu dedykowany był niedawny 
koncert Orkiestry Symfonicznej Szkoły Szafranków był 
Piotr Paleczny, znakomity pianista rodem z Rybnika, 
a okazją 10–lecie jego pracy pedagogicznej.

— Bardzo się cieszę, że szkoła 
pamiętała o moim skromnym jeszcze 
jubileuszu pracy pedagogicznej i po-
święciła mi to wydarzenie — mówił 
P. Paleczny odbierając gratulacje, w 
tym, w imieniu prezydenta Rybnika, 
od wiceprezydent Ewy Ryszki. Szkol-
ną orkiestrą dyrygował gościnnie 
Grzegorz Mielimąka, absolwent 
szkoły, prowadzący na co dzień 
w stolicy Orkiestrę Koncertową 
Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego. Solist-
kami były uczennice P. Palecznego, 
utalentowane i utytułowane pianistki, które chciały poznać rodzinne 
miasto swojego profesora.

Karolina Nadolska, laureatka wielu konkursów pianistycznych, 
pięciokrotna stypendystka ministra kultury i kilkukrotna prezydenta 
Gdańska skąd pochodzi, w wyniku konkursu tegorocznych dyplomantów 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie wystąpiła 
jako solistka koncertu symfonicznego Orkiestry Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. Występowała w wielu krajach Europy i w USA, a w Rybni-
ku zaprezentowała Koncert B–dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Aleksandra Świgut jest jeszcze uczennicą Zespołu Szkół Muzycznych 
im. K. Szymanowskiego w Warszawie i jako laureatka wielu nagród i 

uczestniczka prestiżowych festiwali, ma przed sobą 
świetną przyszłość. Dla rybnickiej publiczności 
zagrała Andante Spinato i Wielkiego Poloneza 
Chopina.

I ostatnia z uczennic mistrza – Julia Kociuban 
jest krakowianką, uczennicą Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych im. Karłowicza w Krakowie. Julia 

była stypendystką m.in. Fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich 
„Porozumienie bez barier”, a także miasta Krakowa, ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego i kilku innych. Z sukcesami koncertowała i 
uczestniczyła też w konkursach i festiwalach, w tym w Paryżu i Petersbur-
gu. Na rybnickim koncercie wykonała I Koncert Fortepianowy e–moll 
Chopina. Pod okiem mistrza jego uczennice zagrały porywająco, dając 
dowód własnego talentu i pedagogicznych uzdolnień Piotra Palecznego. 
Sam mistrz stwierdził, że przekazywanie młodszemu pokoleniu własnych 
doświadczeń i artystycznej wizji jest dla niego źródłem wielkiej satys-
fakcji. Miejmy nadzieję, że zaowocuje to co najmniej kilkoma pięknymi 
pianistycznymi karierami…                                                                 (r)

Z dedykacją 
dla mistrza

Międzynarodowe grono przyjaciół spotkało się w TZR na galowym  
koncercie.                                                                                       Zdj.: s
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z Szczególne owacje od rybnickiej publiczności otrzymała 
krakowianka Julia Kociuban z prawej: Grzegorz Mielimąka.
c Piotr Paleczny przyjmuje życzenia i kwiaty z rąk wiceprezydent 
Ewy Ryszki.

Przygoda z przyjaciółmi



Zaprosili nas:
• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rybniku na drugi etap 

pierwszej edycji konkursu „A brainy student 2009” (21 maja). 
• Młodzieżowy Dom Kultury na podsumowujący całoroczną dzia-

łalność koncert „Dzieci – Rodzicom” w Rybnickim Centrum Kultury 
(9 czerwca) oraz na happening – malowanie murków przy budyn-
kach MDK pod hasłem „Co w trawie piszczy” (2 czerwca).

• „Spotkania ze Sztuką”, CRIS oraz Bar wegetariański „Masala” 
na cykl imprez artystycznych, m.in. na finisaż wystawy Pawła 
Sujeckiego, slajdowisko z Syrii, Jordanii i Chin, koncert zespołu 
Bezz Jazz (5 czerwca i 26 czerwca). 

• Grupa Artystyczna „Konar” na wystawę czeskiej grupy „Vi-
ze–Art” do „Galerii w Piecu” do Gaszowic (8 czerwca).

• Rybnickie Centrum Kultury na otwarcie wystawy malarstwa 
Brygidy Przybyły do Galerii Oblicza (10 czerwca).  

• Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 na konferencję na temat „Konwen-
cji Praw Osób Niepełnosprawnych” do Wrocławia (16 czerwca). 

• Izba Przemysłowo–Handlowa ROP na robocze spotkanie „Przy 
kawie” w Kawiarni „Na Poddaszu”, gdzie gościem była dyrektor 
PUP Teresa Bierza (16 czerwca). 

• Studio Teatralne z Domu Kultury w Niewiadomiu na program sa-
tyryczno–kabaretowy „Humor niezawisły, czyli...” (18 czerwca).

• Dom Kultury w Chwałowicach na Ukraiński Wieczór Sztuk (19 
czerwca). 

• Starostwo Powiatowe w Rybniku na sesję Rady Powiatu (25 
czerwca).

• Uniwersytet III Wieku na uroczyste zakończenie VII roku akade-
mickiego w sali koncertowej PSM (26 czerwca).

• Ochotnicza Straż Pożarna – Rybnik Golejów, Rada Dzielni-
cy Golejów oraz parafia pw. Chrystusa Króla na obchody 
100–lecia OSP w Golejowie (27 czerwca, więcej w następnym 
numerze). 

W ub. roku zespół South Silesian Brass Band 
zapraszał na I edycję festiwalu.
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Jaki jazz! Tradycyjny!
Zbliża się II edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzu 

Tradycyjnego, który odbędzie się 29 i 30 sierpnia br. na es-
tradzie w Kampusie.

Rozpocznie go już 27 sierpnia parada na ulicach miasta, w czasie 
której o imprezie przypomni zespół South Silesian Brass Band. 

W sobotę 29 sierpnia wystąpią:
• South Silesia Brass Band – nasz rodzimy zespół koncertu-

jący od ponad 30 lat. Występował na wielu scenach Polski 
i Europy, ostatnio, obok 
czołówki polskich muzy-
ków jazzowych, na Zako-
piańskiej Wiośnie Jazzo-
wej wchodzącej w skład 
V edycji United Europe 
Jazz Festiwal.
• Dixie Company – ta 
poznańska formacja jazzu 
tradycyjnego powstała 
w roku 1993 r. z inicjatywy 
puzonisty Krzysztofa Za-
remby. Od tego czasu ze-

spół zagrał kilkaset koncertów na wielu prestiżowych scenach, 
współpracując m.in. z Ackerem Bilkiem, jednym z nielicznych 
żyjących jazzmanów epoki Louisa Armstronga.

• Funny Fellows – zespół z sąsiedniej Słowacji.
Po koncertach jam session w Teatrze Ziemi Rybnickiej z udziałem 

zespołu prowadzącego Enerjazzer.
Niedziela, 30 sierpnia   

• Five O’clock Jazz Band – zespół złożony z sześciu entuzjastów 
jazzu tradycyjnego – studentów Politechniki Częstochowskiej 
i zawodowych muzyków z tamtejszej filharmonii. Wzorem dla 
nich są mistrzowie z Nowego Orleanu. Zespół zwraca uwagę na 
autentyzmem instrumentacji i stylowość brzmienia oraz dobór 
repertuaru wzorowany na swoich mistrzach. 

• Brass Band Rakovnik – grupa z miejscowości Rakovnik w Cze-
chach. Gra tradycyjny nowoorleański jazz z lat 20. i 30. XX w. 
oraz klasyczną muzykę dixielandową. Sześciu muzyków gra na 
bandżo, tubie, trąbce, puzonie, klarnecie i perkusji.
Początek koncertów o godz. 17.00. 

W lecie mniej jest w mieście wydarzeń kulturalnych, warto 
więc wziąć udział w wakacyjnych imprezach organizowanych 
na estradzie Kampusu. Choć i w Rybnickim Centrum Kultury 
„coś tam, coś tam” będzie się działo…  

Letnie prezentacje plastyczne 
W Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej będzie można oglądać 

twórczość członków Związku Artystów Plastyków Okręg 
w Katowicach. Wystawa Praca Roku 2008, prezentuje ubiegłorocz-
ny dorobek artystów.

Galeria TZR, od 1 do 30 lipca   

Liliowo nam…
Lipcowy weekend upłynie pod znakiem kolorów 

i zapachów. Nie zabraknie ich na XIX Międzynaro-
dowej Wystawie Lilii i Kompozycji Kwiatowych, tra-
dycyjnym imprezie współorganizowanej przez Klub 
Miłośników Kwiatów.  

11 i 12 lipca, od godz. 10.00, TZR

Muzyka gwiazd…
…inspirowana amerykańskimi klimatami od blugrassu po 

swing zabrzmi na letniej estradzie Kampusu. Wystąpią zespoły 
„Mister B. Pyne” (standardy bluegrassowe i country) oraz „Kurz-
band” (standardy rhytm&blues, swing, evergreeny, piosenki polskich 
i światowych wykonawców).

19 lipca, godz. 16.00, estrada Kampus

Gwara na wesoło
Śląsko godka, wice i przyśpiewki w wykonaniu kabaretów 

działających przy kołach gospodyń wiejskich miasta i powiatu. 
Warto pokibicować rodzimym artystom, którzy starają się pielęgno-
wać gwarę, obyczaje i tradycje regionalne.

2 sierpnia, godz. 16.00, estrada Kampus 
   
Sierpniowe dalie…
…mieczyki i kwietne kompozycje podziwiać będzie-

my na kolejnej barwnej ekspozycji. Międzynarodowa 
wystawa tych kwiatów odbędzie się już po raz 13.  

22, 23 sierpnia, od godz. 10.00, TZR

XIX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej
Zainauguruje je recital norweskiego organisty Arnfinna 

Tobiassena w kościele św. Brata Alberta w Kamieniu.
1 września, godz. 18.00

Tobiassena w kościele św. Brata Alberta w Kamieniu.

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
naszemu współpracownikowi 
Kazimierzowi Gigielowi

składają dyrekcja i pracownicy 
Rybnickiego Centrum Kultury  



Konkurs miał w tym roku specjalny wymiar 
nie tylko z powodu 20–lecia istnienia prze-
glądu, ale również dopuszczenia do udziału 
w wokalnych zmaganiach także młode chóry. 
Rybniczanie wystąpili w gronie rówieśników 
ze Szwecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych  
i Słowenii. Oprócz części konkursowej, zespoły 
zaprezentowały się z kilkunastoma koncertami 

w okolicznych miejscowo-
ściach. W rywalizacji chór 
Bel Canto musiał wprawdzie 

uznać wyższość zespołu uniwersyteckiego  
z Salt Lake City w USA i chóru szwedzkiego, 
przywiózł jednak z Bawarii świetne recenzje, 
trzecie miejsce i wiele wspomnień. Podczas 
podróży po krainie Wagnera młodzież miała 
możliwość zwiedzenia imponującego zamku 
Ludwika Bawarskiego – Neuschwanstein  
i poznania Monachium. Według opinii jurorów 

i publiczności, rybnicki chór wniósł do rywa-
lizacji wiele pozytywnej energii, a repertuar 
został określony jako bardzo uduchowiony. 
Wyprawa była dla chóru wielkim przeżyciem 
i dała możliwość porównania własnych umie-
jętności z kunsztem innych chórów. Porówna-
nie wyszło zupełnie przyzwoicie... Chórzyści 
dziękują wszystkim, którzy umożliwili wyjazd, 
opiekunkom Iwonie Remiorz i Ewie Sierny, 
a przede wszystkim kierującej zespołem Lidii 
Blazel–Marszolik.                                       A.P.

Bawarskie wojaże Bel Canto
Chór Bel Canto z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 

Śląskich w Rybniku pod dyrekcją Lidii Blazel–Marszolik, znalazł 
się w elitarnym gronie 13 chórów spośród 80 zespołów z całego świa-
ta, zakwalifikowanych do XI edycji Międzynarodowego Konkursu 
Chórów Kameralnych w bawarskim Marktoberdorfie. 

Religioso e poetico
Zupełnie inny nastrój wprowadza 

płyta o takim właśnie tytule, będąca 
„autografem” rybniczanina Jacka 
Glenca – kompozytora, aranżera, 
pianisty, organisty i pedagoga. Płyta 
jest podsumowaniem 20–letniej pracy 
twórczej rybniczanina, doktora sztuk 
muzycznych, wykładowcy na Wydziale 
Kompozycji, Interpretacji, Edukacji 
i Jazzu katowickiej Akademii Mu-
zycznej. J. Glenc jest laureatem wielu 
konkursów kompozytorskich, pracuje 
też jako juror na festiwalach i w kon-
kursach. Jego symfoniczne aranżacje 
polskich kolęd zostały wydane na 
amerykańskim rynku, w Pittsburghu. 
Nowa płyta zawiera 17 kompozycji, 
głównie sakralnych, stanowiących 
przekrój twórczości kompozytora, a pod wykonaniem „podpi-
sał się” Chór Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku pod 
dyrekcją Joanny Glenc. Powstały przed pięciu lat zespół DAR 
ma w dorobku płytę „Początek”, zdobył też kilka prestiżowych 
laurów w konkursach i festiwalach, w tym I miejsca na Festiwalu 
Pieśni Maryjnej w Piekarach (2007 r.), XVIII Tyskich Wieczorach 
Kolędowych (2009 r.) czy srebrny medal festiwalu Musica Mundi 
w Ołomuńcu w Czechach. 

Słowa pieśni na płycie oraz kilku części mszy św. należą do 
kanonu sakralnego (religioso), jeden utwór J. Glenc napisał do 
wiersza (poetico) Leopalda Staffa, zaś tekst „Autografu”, któ-
rego dwie wersje spinają swoista klamrą całość, jest autorstwa 
M. Wengrzyka. Muzyka chóralna to jeden z filarów twórczości  
J. Glenca, skupionego głównie na muzyce sakralnej nawiązują-
cej do najstarszych tradycji, ale z piętnem własnej artystycznej 
osobowości na każdym utworze. (…) Kompozycje, dzięki cha-
rakterystycznym dla autora współbrzmieniom, nawiązują ze sobą 
wyjątkowy dialog, zarówno stylistyczny, jak i emocjonalny, przy 
czym pozostają niepowtarzalnymi, odrębnymi bytami… – czytamy  
w opisie płyty. Dobrze, że również pod tym ambitnym przedsięwzię-
ciem, wśród innych sponsorów, podpisało się miasto Rybnik.

(r)
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Rybnik – ale jazz!
„Estate” to najnowsza płyta najlepszego flecisty 

jazzowego w kraju Krzysztofa Popka, którą nagrał 
z trębaczem Piotrem Wojtasikiem oraz muzykami 
amerykańskimi z najwyższej półki: Stephenem Scot-
tem (fortepian) Cameronem Brownem (kontrabas) 
i Victorem Lewisem (perkusja). Do jej wydania 
przyczyniło się m.in. miasto, dlatego Krzysztof Po-
pek, rybniczanin z urodzenia i zamieszkania, uznał za stosowne za wsparcie 
podziękować, a uczynił to skierowanymi do prezydenta Adama Fudalego 
słowami: „… zadanie zostało wykonane, panie prezydencie”. Zadaniem tym 
była promocja Rybnika przy okazji tras koncertowych promujących nową 
płytę. A ponieważ cykl koncertów miał miejsce m.in. w klubach nowojor-
skiej dzielnicy Greenwich Village, zakładamy, że dla tamtejszych wielbicieli 
jazzu Rybnik przestał być anonimowym punktem na mapie świata. Koncerty  
(i płyta) miały bardzo dobre recenzje w polskojęzycznej, ale i amerykańskiej 
prasie, czego dowodem były przyniesione przez muzyka gazety. 

Prezydent Fudali zdradził, że dzięki muzykowi jazzowemu w rodzinie żony  
i jego płytom, miał kontakt z tym gatunkiem muzycznym jako słuchacz, doce-
nia też miejsce Rybnika jako miasta, gdzie jazz zawsze był słuchany. K. Popek, 
który w rankingach od lat stoi na czele stawki polskich flecistów jazzowych, 
jest wprawdzie nieco zaniepokojony mniejszą dziś frekwencją na koncertach 

jazzowych w regionie, który 
słynął ze znakomitej, znającej 
się na jazzie publiczności. Nie-
przypadkowo właśnie w naszym 
mieście odbywa się Silesian Jazz 
Meeting, a do legendy przeszły 
koncerty jazzowe na tzw. Małej 
Scenie, dziś auli CKI Politech-
niki Śl. Może więc nie tylko jazz 
powinien promować miasto, ale 
i Rybnik jeszcze lepiej popula-
ryzować ten muzyczny gatunek?

Dwie płyty, jedno miasto
W ostatnim czasie ukazały się dwie płyty, które różni wpraw-

dzie gatunek muzyczny i środki artystycznego wyrazu, łączy 
jednak Rybnik zarówno jako miejsce ważne w życiu obu autorów 
oraz miejski patronat i finansowe wsparcie. 



— To taki casting dla szmat – kawałek 
swetra wygląda jak kolczuga rycerza, zamek 
błyskawiczny ma zęby krokodyla, prute 
włóczki kręcą sie niczym loczki królewny… 
— twierdzi Hanna Kośmicka z Gdańska, 
autorka pacynek, które znajdują się 
m.in. w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie i zdobywają najróżniejsze nagrody. 
Artystka pomagała najmłodszym rybni-
czanom stworzyć własne lalki. 

H. Kośmicka przyjechała do Rybnika 
na zaproszenie sklepu z zabawkami eko-
logicznymi i księgarni dziecięcej „Abuba” 
(www.abuba.com.pl) i uczyła maluchy 
jak uszyć lalki i pacynki, bez umiejętności 
szycia. Z powodzeniem… — Warsztaty 
lalkarskie były naprawdę udane, a dzieci były 

bardzo zadowolone z własnoręcznie 
zrobionych lalek — ocenia Halina 

Dąbik, która przekonuje, że „Abuba” to 
coś więcej niż sklep – to miejsce przyjazne 
dziecku. Dlatego w każdą sobotę o godz. 
11.00 najmłodsi mogą przyjść do „Abuby” 
i wysłuchać książek czytanych im przez 
dorosłych. Ponadto placówka została part-
nerem kampanii społeczno–edukacyjnej 
„Przytul dziecko”, której celem jest zwróce-
nie uwagi na potrzeby emocjonalne dzieci 
i uwrażliwienie dorosłych na konieczność 
bliskiego kontaktu ze swoimi pociechami. 
„Abuba” dołączyła też do Rybnickiej Strefy 
Ekologicznej, którą tworzą firmy i instytucje 
deklarujące szczególną dbałość o środo-
wisko. Dbałość o rozwój dzieci, do tego 
w zgodzie z naturą. Nic tylko przyklasnąć! 

(S) 

— Wydawało mi się, że znam Velazqueza, 
ale po obejrzeniu wszystkich prac uzmy-
słowiłam sobie, że tak naprawdę niewiele 
o nim wiem — podsumowała kolejną 
edycję międzynarodowego konkursu 
plastycznego z cyklu „Wielcy znani i nie-
znani” Aldona Kaczmarczyk–Kołucka 
z Młodzieżowego Domu Kultury.   

W tej edycji konkursu jury złożone z przed-
stawicieli działającej przy MDK pracowni 
artystycznej „Creatio” oceniło aż 1494 prace 
nadesłane przez młodych ludzi z 20 krajów 
świata! A to, zdaniem pomysłodawczyni kon-
kursu A. Kaczmarczyk–Kołuckiej, sprawia, 
że prace są bardzo różnorodne i wyjątkowo 
ciekawe. To plus konkursu, minusem jest… 
odległość, trudno bowiem osobiście wręczyć 
nagrody reprezentantom odległej Brazylii czy 
Indonezji. Dlatego w uroczystym podsumo-
waniu konkursu „Velazquez – malarz królów, 
książę malarzy”, jakie odbyło się w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, nagrody wręczono głównie 
rodzimym laureatom, choć pojawiła się też 
Miriam Barutiaková ze Słowacji, której od-
ległość niestraszna. W gronie nagrodzonych 
były też przedstawicielki naszego miasta 
– 7–letnia Gabrysia Parma (na zdj.) z Mło-

dzieżowego 
Domu Kul-
tury (op. Da-
nuta Sarna) 
i Maja Miler 
z OPP Zespół 
„Przygoda” 
(op .  Kata -
rzyna Micha-
lik–Kiszka) 
oraz wyróż-
niona Klaudia Kulesza 
z Przedszkola nr 37 
(op. Ewelina Neu-
man–Betka). Wśród 
osób, których prace 
zakwalifikowano do wystawy, byli też repre-
zentanci rybnickich placówek – Małgorzata 
Gans z Pracowni Grafiki i Rysunku przy 
MDK (op. Milada Więckowska), Marcin 
Kula z Gimnazjum Sióstr Urszulanek (op. 
Joanna Kucharczyk) oraz przedstawicielki 
MDK–u – Emilia Nogły i Agata Krosny 
(op. Zuzanna Ogierman i Jadwiga Lenort), 
a także Zuzanna Janik, Agata Kotlowska 
i Natalia Rduch z OPP Zespół „Przygoda” 
(podopieczne Katarzyny Michalik–Kiszki). 
Oprócz nagród każdy z laureatów otrzymał 
folder, którego wydanie dofinansował samo-
rząd województwa śląskiego. 

(S)

Pójdą pod młotek
Młodzieżowy Dom Kultury i Bractwo Kur-

kowe Miasta Rybnika zapraszają do udziału 
w konkursie plastycznym „To co najpiękniejsze 
wokół nas”. 

Konkurs jest częścią akcji, której inicjatorem 
i koordynatorem jest Bractwo Kurkowe, zaś MDK 
partnerem, a celem wspólnych działań jest kupno 
motocykla ratowniczego, który będzie służył wszyst-
kim mieszkańcom ziemi rybnickiej. Prace plastyczne 
poświęcone ciekawym miejscom Rybnika, ludziom, 
życiu miasta czy przyrodzie, wykonane przez uczest-
ników konkursu, trafią na aukcję, z której dochód 
zostanie przekazany na zakup motocykla. Informacje 
o konkursie znajdują się na stronach www.motocykl.
rybnik.pl, www.mdk.hg.pl oraz www.rdmn.rybnik.pl. 
Zachęcamy do udziału!                                       (S)

Kopalnie w sztuce 
Dom Kultury miasta Orlova w Czechach przy 

współpracy z Domem Kultury w Niewiadomiu 
zorganizował drugi plener plastyczny „Kopal-
nie pogranicza w sztuce”, a środki na realizację 
projektu pozyskano z Fundacji Kopalń Ostraw-
sko–Karwińskich. W plenerze w Orlovej wzięło 
udział 31 osób, w tym 14 artystów z Polski (Alicja 
Noskiewicz, Katarzyna Mielczarek, Anna Sternal, Ju-
styna Stefaniak, Norbert Frai, Elżbieta Prucnal, Ka-
zimiera Drewniok, Walentyna Klimkiewicz, Krystyna 
Misala, Milada Więckowska, Zuzanna Ogierman, 
Łucja Wojaczek, Jadwiga Pietrek i Iwona Kasprzyk). 
Uczestnicy zwiedzali, ale przede wszystkim malowali, 
a inspiracje znajdywali na kopalniach „Armada” 
i „Lazy”, a także na rynku miasta. Wystawa poplene-
rowa zostanie pokazana w Czechach, a we wrześniu 
w Domu Kultury w Niewiadomiu. Zostaną na niej 
zaprezentowane również prace powstałe podczas 
pleneru, który pod koniec maja zorganizowano 
w Rybniku. 32 uczestników malarskiego spotkania 
rozłożyło swe sztalugi w dwóch rybnickich dzielni-
cach – Paruszowcu i Niewiadomiu. Po raz kolejny 
okazało się, że tereny poprzemysłowe mogą stanowić 
znakomitą inspirację dla utalentowanych plastyków, 
którzy wśród zabudowań byłej Huty „Silesia” oraz 
zabytkowej kopalni „Ignacy” potrafili odnaleźć wiele 
magicznych zaułków. 

W świecie lalek…

Malarz królów, 
książę malarzy

Szmaciane lalki, jakie powstały 
pod okiem artystki Hanny Ko-
śmickiej, sprawiły najmłodszym 
rybniczanom sporo radości. 

Zdj. arch.org. 

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



Ewa Marcol prowadzi 
przeglądy już od 13 lat. 
I to jak!

Śpiewamy, gramy, tańczymy – potwierdzają uczestnicy przeglądu działalności artystycznej szkół specjalnych.
Zdjęcia: s
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Tomek uczęszcza do pracowni plastycznej, gdzie 
maluje obrazy za pomocą pędzla, kredki czy ołówka 
umieszczonego na kasku, a 27–letni Bogusław naj-
chętniej spędza czas w pracowni ekspresji artystycznej. 
Wspólnie z innymi uczestnikami i kadrą Warsztatu 
Terapii Zajęciowej nr 1 pojechali do Zakopanego. Co 
tam widzieli? O tym w relacji reportera T. Medyńskie-
go i w fotograficznym ujęciu B. Górnika: 

„Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie 
Parku Miniatur w Inwałdzie, gdzie zobaczyliśmy 
miniatury najsłynniejszych budowli świata m.in. 

wieży Eiffla, Colosseum, placu św. Piotra, Muru 
Chińskiego, Zamku Królewskiego, a także… 
trykające się poznańskie koziołki. W Zakopanem 
zamieszkaliśmy w ośrodku rehabilitacyjnym „Za-

kopiec”, który był naszą bazą wypadową na kolejne 
dni, a w którym przebywali również uczestnicy WTZ 
z Wodzisławia Śląskiego. Wieczorami bawiliśmy się 
na wspólnych dyskotekach. Po Zakopanem i okoli-
cach oprowadził nas przewodnik – rodowity góral,  
a zobaczyliśmy Sanktuarium na Krzeptówkach, Wiel-
ką Krokiew, a także żywy skansen w Chochołowie  
i spacerowaliśmy po najsłynniejszej, zakopiańskiej 
ulicy czyli Krupówkach. Niezapomniane wrażenia 
przeżyliśmy na Kasprowym Wierchu, który przywi-
tał nas pełnym słońcem i… dwumetrową warstwą 
śniegu. Część grupy w tym samym czasie wjechała 
na Gubałówkę. Pojechaliśmy również do Szaflar, 
gdzie spędziliśmy błogie 1,5 godziny w basenie 
termalnym, a wokół rozciągał się piękny widok 
ośnieżonych Tatr skąpanych słońcem… Spacerowa-
liśmy też Doliną Kościeliską i byliśmy w Murzasichlu 
w Izbie Regionalnej, w której poznaliśmy tradycje, 
zwyczaje i legendy związane z Podhalem, a barw-
ne, gwarowe opowieści snuł góral, który śpiewał 
i grał na kobzach i dudach. Wracając do Rybnika 
zatrzymaliśmy się w Wadowicach. Nie obyło się 
bez słynnych, papieskich kremówek… 

Mam nadzieję, że już niedługo odbędzie się 
kolejna wycieczka, a wraz z nią kolejne niezapo-
mniane wrażenia…”.

Rozwijali 
potencjał 

Dobiegł końca projekt „Roz-
wijam swój potencjał, by być 
samodzielnym”, mający na celu 
budzenie zaradności dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie. Realizowały go 
wspólnie rybnickie Stowarzy-
szenie na rzecz wspomagania 
osób niepełnosprawnych i ich 
otoczenia „Razem”, Specjalny 
Ośrodek Szkolno–Wychowaw-
czy oraz miasto.

Projekt adresowany był do dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną z zaburzonymi funkcja-
mi zaradności osobistej, które ob-
jawiają się trudnościami w adaptacji 
społecznej – w komunikowaniu się, 
braku umiejętności radzenia sobie 
z własnymi emocjami, współpracy 
w grupie itp. Realizacja projektu 
zakładała swego rodzaju pracę  
u podstaw z zastosowaniem  nowo-
czesnych rozwiązań w dziedzinie 
pedagogiki i psychologii. Szczegóły 
na www.miastorybnik.pl/razem/po-
tencjal/potencjal.htm.

„Śpiewamy, gramy, tańczymy” to nie tylko hasło konkursu 
plastycznego ogłoszonego z okazji jubileuszowego przeglądu 
działalności artystycznej szkół specjalnych, ale z pewnością 
wizytówka tej imprezy. Dzięki niej, osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną mają szansę udowodnić sobie i innym, że… 
mają talent. I tak już od 15 lat…    

— Pomysł zrodził się w 1993 roku — wspominała w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, podczas jubileuszowej edycji przeglądu, Halina Lach–Opal-
kowska. — Najpierw przegląd objęła patronatem „Gazeta Rybnicka”, po 
niej – prezydent miasta. Jednak, co podkreślała dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, nie byłoby tej imprezy bez wielu 
osób, które przez lata angażowały się w to spore przedsięwzięcie. W gronie 
osób, którym dziękowano byli jurorzy oceniający popisy 
uczestników – Anita Geratowska, Joanna Rzymanek, 
Andrzej Trefon i Wacław Mickiewicz. Ciepło mówiono 
też o przyjaciołach przeglądu – Joannie Błażycy, Lucynie 
Ibrom i Januszu Rzymanku oraz o osobach bezpośrednio 
zaangażowanych w organizację imprezy, w tym o Ewie 
Marcol, która od 13 lat prowadzi artystyczny przegląd. 
Nie inaczej było i tym razem, a publiczność miała okazję 
oklaskiwać wokalno–taneczne popisy przedstawicieli 
placówek specjalnych z Czerwionki–Leszczyn, Mikołowa, 
Żor, Jastrzębia i Rybnika. — Przegląd daje wiele radości 
nie tylko nam, ale przede wszystkim wam – uczestnikom. 
Możecie pokazać na co was stać! — przekonywała  
H. Lach–Opalkowska. — Wiem, że to efekt ogromnej pracy, 
waszej i waszych opiekunów. W odróżnieniu od dotychcza-
sowych, jubileuszowy przegląd nie miał konkursowego 

charakteru – jurorami była publiczność, a ocenami – brawa. Niemałe, bo 
uczestnicy udowodnili, że talentów im nie brakuje. W trakcie imprezy podsu-
mowano też konkurs plastyczny „Śpiewamy, gramy, 
tańczymy”, a jurorzy Maria Budny–Malczewska, 
Krystyna Kapusta i Krzysztof Dublewski postano-
wili przyznać główną nagrodę uczniom klasy I „a” 
ze SP nr 7 za pracę zbiorową, która powstała pod 
okiem nauczycielki Joanny Kańczok, a dzięki której 
laureaci pojadą na wycieczkę. Były więc powody 
do radości, ale mieli je nie tylko zwycięzcy, ale  
i pozostali uczestnicy, co potwierdzili chóralnym od-
śpiewaniem nieoficjalnego hymnu imprezy… „Na 
przeglądzie jest wesoło, wszyscy o tym wiedzą, jutro 
pewnie inni w mieście o tym się dowiedzą”. Właśnie 
się dowiedzieli…                                                  (S)

Reporterskim okiem
Tomasz Medyński ma 21 lat. Jest uczestnikiem 

Warsztatu  Terapi i  Zajęc iowej  nr  1 ,  
a fakt, że porusza się na wózku inwalidzkim 
nie przeszkadza mu w realizacji marzeń  
o dziennikarstwie. Z kolei Bogusława Górnika 
z WTZ najczęściej spotkać można z aparatem 
fotograficznym w ręku. Nasza redakcja 
pomaga im urzeczywistniać ich pasje... 

Przegląd talentów

Tomek i Michał (obaj na wózkach) w tatrzańskiej dolinie.



Tradycyjnie już regaty żeglarskie przygoto-
wała Sekcja Terenowa Olimpiad Specjalnych 
„Promyk” działająca przy rybnickim Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno–Przedszkolnym. 
W uroczystej inauguracji zawodów wzięli udział 
m.in. prezydent Adam Fudali, przewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Jaszczuk, poseł Grze-
gorz Janik, prezes elektrowni „Rybnik” Jerzy 
Chachuła, wizytator szkolnictwa specjalnego 
Witold Cyroń, a także przedstawiciele zaprzy-
jaźnionych z organizatorami placówek oświa-
towych, wolontariusze – m.in. słuchacze Szkoły 
Policealnej Województwa Śląskiego, ratownicy 
oraz rodziny i przyjaciele załogantów. W tym 
roku na wody Zalewu Rybnickiego wypłynęło 
osiem załóg rywalizujących pod czujnym okiem 
głównego sędziego Dariusza Migacza oraz kierownika zawodów Adama 
Reka. Tuż przed startem zaproszeni goście byli świadkami uroczystego 
podniesienia flagi olimpiad specjalnych oraz złożenia przysięgi przez 
startujących w regatach zawodników. Oprócz podopiecznych „Promy-
ka”, którzy wystawili aż cztery ekipy, do sportowej rywalizacji zapro-
szono także przedstawicieli sekcji terenowych z Katowic, Rudy Śląskiej 
i Jastrzębia–Zdroju oraz grupę reprezentującą województwo opolskie. 

Każda z załóg złożona była 
z trzech niepełnosprawnych 
zawodników oraz wspiera-
jących ich sternika i opie-
kuna. — To podsumowanie 
rocznego cyklu treningowego 
naszych podopiecznych. Dla 
nich uczestnictwo w tego typu 
zawodach jest okazją do 
podniesienia własnej war-
tości. Co więcej, zawodnicy 
są przygotowani do startu 
w niemal każdej pogodzie, 

więc deszcz  nie jest im straszny — mówi Anetta Gawrysiak z sekcji 
terenowej „Promyk”. Tym razem dobra żeglarska zaprawa bardzo się 
przydała, bo tuż po podniesieniu żagli zaczął padać rzęsisty deszcz, który 
sprawił, że pływanie po „rybnickim morzu” nie należało do najłatwiej-
szych. A rywalizacja odbywała się w dwóch grupach sprawnościowych. 
W pierwszej najlepsza okazała się załoga katowickiego „Szkwału”, 
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W tym roku jurorzy ocenili 86 gazetek 
nadesłanych z całej Polski przez redakcje 
pism ze szkół i instytucji dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych z niepełnosprawnością intelektual-
ną, niedosłyszących i głuchych, niewidzących 
i słabo widzących, niepełnosprawnych rucho-
wo, z zaburzeniami zachowania i chorobami 
psychicznymi. I miejsce otrzymała gazetka 
„Ekolożek” z Zespołu Szkół Specjalnych 
z Wrześni, a Grand Prix przyznano „Nowin-
kom” z Internatu Specjalnego Ośrodka Szkol-
no–Wychowawczego z Rybnika. Wręczono też 
wyróżnienia indywidualne, a laureaci konkur-
su otrzymali sprzęt komputerowy – nagrody 
przydatne w dziennikarskiej profesji. O pro-

fesjonalizmie czaso-
pism mówili też goście, 
którzy wzięli udział 
w uroczystym podsu-
mowaniu konkursu 
i wręczeniu nagród lau-
reatom. — Potraficie 
pisać o sobie — mówiła 
wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn. — Dzię-
ki lekturze tych gazet 
my również mamy moż-
liwość uczestniczenia 
w waszym życiu. O po-
tencjale, jaki drzemie 

w redakcjach mówił też poseł Grzegorz Janik, 
co znalazło odzwierciedlenie w haśle „Myślę, 
tworzę i czuję, że żyję”, które przyświecało 
imprezie. Mówił o tym Krzysztof Chełstowski 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowaw-
czego i Stowarzyszenia na rzecz wspomagania 
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 
„Razem”, które wspólnie zorganizowały kon-
kurs czasopism. Pomoc zaoferowały również 
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy 
z Tychów, Kolegium Nauczycielskie Peda-
gogiki Specjalnej z Gliwic oraz Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybni-
ku, gdzie spotkały się najlepsze redakcje, 
i gdzie publiczność oklaskiwała członków 
grupy teatralnej „Entuzjaści”. Podopiecz-
ni pszczyńskiego ośrodka zaprezentowali 
gościom przedstawienie pt. „Jo Ci pszaja, 
ty mi pszajesz czyli Romeo i Julia po śląsku”. 
Opowiedziana gwarą historia wielkiej miłości 
bardzo spodobała się publiczności, wśród któ-
rej byli przedstawiciele wielu ośrodków oraz 
placówek szkolnictwa specjalnego, nie tylko 
z Rybnika. A dyrektor SOSW Halina Lach 
– Opalkowska dziękowała uczestnikom, ich 
opiekunom i nauczycielom za zaangażowanie 
w powstawanie gazetek. I zapraszała wszyst-
kich na śląski przysmak zapewniając: — Bez 
pracy nie ma kołaczy. W tym przypadku było 
i jedno i drugie!                                          (S) 

Organizatorzy festynu integracyjnego zawsze mogą liczyć na wiernych przyjaciół.
Zdjęcia.: d
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Ulewa, jaka rozpętała się tuż po podnie-
sieniu żagli, nie zniechęciła uczestników 
regat. 

Już po raz dziewiąty niepełnosprawni zawodnicy z całego 
Śląska spotkali się w chwałęcickim Ośrodku Sportów Wodnych 
i Rekreacji „Pod Żaglami”, by wziąć udział w Regionalnych 
Regatach Żeglarskich Olimpiad Specjalnych. Zaciętej rywalizacji 
żeglarzy nie przeszkodziła zmienna aura, która w tym roku 
mocno dała się we znaki uczestnikom zawodów. 

„Nowinki” 
z „Ekolożka”

Relacja z wizyty w palmiarni, ru-
bryka „Z notatnika młodego rolnika”, 
krzyżówki, rebusy i „zgadulanki”, 
a do tego porady związane z kiszeniem 
kapusty i grzybobraniem! Artykuły 
o  takiej  tematyce zamieszczono 
w gazetce „Ekolożek”, która została 
laureatem V Ogólnopolskiego Konkursu 
Czasopism Osób Niepełnosprawnych 
zorganizowanego w Rybniku.  

c.d. na stronie 42

Grand Prix przyznano „Nowinkom” z Internatu SOS–W z Rybnika, a przedstawicielom 
redakcji nagrodę wręczył poseł Grzegorz Janik.                                              Zdj.: s



Zwiastun na początek
Jesienią odbędzie się premiera najnowszej produkcji Klubu Filmu Niezależnego 

pt. „Dziewczyny lubią Blond”. Już teraz jednak można zobaczyć zwiastun filmu 
o przygodach Mariana Blonda. Odpowiednika Bonda. Jamesa Bonda. 

Film stylizowany jest na lata ’70, choć nawiązuje do współczesności, a akcja związana jest z bu-
dową w rejonie Rybnika… tarczy antyrakietowej. „Dziewczyny lubią Blond” jest w pełni autorską, 
niezależną produkcją, do której muzykę pisze zespół dixielandowy „South Silesian Brass Band”. 
Informacje na temat filmu i zwiastun na stronie www.kfn.strona.pl/kfn_marian_blond_2009.htm

(S)

— To było przeznaczenie… — mówi pani 
Aniela Szczęsna o spotkaniu przed laty, 
kiedy poznała swojego przyszłego męża 
Edwarda. To musiało być przeznaczenie, 
skoro są z sobą już 50 lat. Takich 
wyjątkowych małżeństw jest w naszym 
mieście wiele…  

Kolejni „złoci” małżonkowie spotkali się 
w Urzędzie Miasta, by odebrać Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz życzenia, 
kwiaty i upominki: — Życzę wam byście nie 
musieli z tych urządzeń często korzystać — mó-
wił Adam Fudali o ciśnieniomierzach, jakie 
w prezencie otrzymali jubilaci. A sądząc po kon-
dycji par z półwiecznym stażem, jeszcze długo 
nie będą używane. Oprócz życzeń pomyślności 
i zdrowia, jakie złożyli prezydent A. Fudali 
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria 
Cwenar, małżonkowie wysłuchali też mini–kon-
certu zespołu „Gama”. I snuli wspomnienia… 
Swoje przeznaczenie pani Aniela Szczęsna 
znalazła… na zabawie, kiedy poprosił ją do 
tańca młody mieszkaniec Czuchowa. Wówczas 
jednak, jak szczerze przyznaje, zwyczajnie ucie-
kła… Jak się później okazało była to na długo 
ostatnia zabawa, w jakiej młoda mieszkanka 
Kamienia brała udział, gdyż zmarła jej matka. 
Jednak przeznaczenie po raz kolejny dało znać 
o sobie, bo wkrótce przypadkowo spotkali się 
w sklepie w Czuchowie, w którym pracowała 
pani Aniela. I tak to się zaczęło… W dniu ślubu 
młodzi musieli zmagać się z ogromną śnieżycą 
i, jak wspomina pan Edward, zaspy utrudniały 
poruszanie się, a samochodem udało się prze-
jechać tylko krótki odcinek. Ślub był skromną 
uroczystością, bo pani Aniela była sierotą 
(ojciec Alojzy Szewczyk zginął w Oświęcimiu, 
a w Kamieniu znajduje się ulica i szkoła jego 
imienia). — Prawdziwe wesele mieliśmy teraz 
— mówią małżonkowie o hucznych Złotych 
Godach. Państwo Szczęśni mieli troje dzieci, 
teraz cieszą się z trzech wnuczek, jednego 
wnuka i dwóch prawnuków. — Trzeba umieć 
sobie przebaczać, zrozumieć jeden drugiego. 
Tego trzeba się nauczyć — radzi pani Aniela. 
— Tylko tak może istnieć małżeństwo — dodaje 
jej mąż. 

— W małżeństwie są dobre i złe chwile. Za-
wsze trzeba więc szukać zgody — mówią z kolei 
inni jubilaci – Teresa i Bolesław Ratajczako-
wie z Niedobczyc, którzy poznali się na zabawie 
w Popielowie. Potem byli drużbami na ślubie, 
a potem… sami zdecydowali się na ślub. Uro-
czystość odbyła się w domu, w przeciwieństwie 
do jubileuszu Złotych Godów, który, jak mówi 
pan Bolesław, świętowano uroczyście, w gronie 
bliskich i znajomych w radlińskiej restauracji. 
Państwo Ratajczakowie wychowali 2 córki, 
doczekali się 4 wnuków i jednego prawnuka. 
— Rodzina nam się udała! — zapewniają 
wzruszeni małżonkowie. A jubileusz złotych 
godów świętowali w Urzędzie Miasta również: 
Maria i Stanisław Greinerowie, Maria 
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Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

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

na wakacje
• 2.07., czwartek, godz. 14.00 

– Multikino – „U Pana Boga za miedzą”;
• 6.07., poniedziałek, godz. 10.00 – Grupa 

malarska „Impresja” – Maria Malczewska;
• 7.07., wtorek, godz. 11.00 – Relacja z wypra-

wy do Lwowa i zamków polskich na terenie 
obecnej Ukrainy – Mieczysław Ochwat;

• 8.07., środa, godz. 11.00 – Dyktando – poseł 
Marek Krząkała;

• 8.07., środa, godz. 18.00 – Koncert w Mu-
zeum: chór „Moderato” oraz laureaci Juwe-
naliów w Warszawie w latach 2008 i 2009: 
Dorota Gatnar i Stanislaw Pająk. Przygotowa-
nie i akompaniament Roma Kurowiec;

• 9.07., czwartek, godz. 11.00 – spotkanie 
poradnicze z kosmetyczką;

• 13.07., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy –sędzia Witold Kołek;

• 15.07., środa, godz. 11.00 –Wycieczka do 
Planetarium i Nikiszowca w 40–lecie lądo-
wania na Księżycu;

• 21.07., wtorek, godz. 11.00 – Nieznane 
szerokiemu ogółowi ciekawostki przyrod-
niczo–archeologiczne na terenie Polski 
– Mieczysław Ochwat;

• 22.07., środa, godz. 11.00 –Piknik nad 
Zalewem

Od poniedziałku 27 lipca do piątku 7sierp-
nia przerwa wakacyjna 

• 6.08., czwartek, godz. 14.00 – Multikino 
– Kino Seniora;

• 10.08., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy – mec. Szczepan Balicki;

• 10.08., poniedziałek, godz. 10.00 – Grupa 
malarska „Impresja” – Maria Malczewska;

• 13.08., czwartek, godz. 11.00 – Spotkanie 
poradnicze z kosmetyczką;

• 15.08., sobota – Udział w uroczystościach 
z okazji Dnia Wojska Polskiego;

• 18.08., wtorek – wycieczka. Program podany 
zostanie w terminie późniejszym;

• 20.08., czwartek, godz. 11.00 – „Śmiech to 
zdrowie” – Karol Wilaszek;

• 24.08., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy – sędzia Janina Kubasa;

• 27.08., czwartek, godz. 11.00 – Spotkanie 
solenizantów miesiąca lipca i sierpnia;

• 1.09., wtorek – Udział w uroczysto-
ściach upamiętnienia wybuchu II Wojny 
Światowej.

Ponadto – poniedziałki: qui gong, chór, medy-
cyna niekonwencjonalna, malarstwo, marsze 
walkingowe; wtorki: szachy, rękodzieło 
artystyczne, biblioteka, zabawy z kompute-
rem; środy: brydż, biblioteka; czwartki: qui 
gong, marsze walkingowe, biblioteka; piątki: 
brydż, zabawy z komputerem.

zaś kolejne trzy miejsca zajęły ekipy rybnickie-
go „Promyka”. W drugiej grupie triumfowała 
„Halembianka” z Rudy Śl., a na kolejnych 
pozycjach uplasowały się ekipy z Rybnika 
(„Promyk”), Kędzierzyna–Koźla („Krzyś”) 
oraz Jastrzębia Zdroju („Wigor”).     

Podczas gdy na wodzie „wilki morskie” 
zmagały się z trudami żeglowania, ich przyja-
ciele i zaproszeni goście bawili się na festynie 
integracyjnym przygotowanym przez Specjalny 
Zespół Szkolno–Przedszkolny. Tu również nie 
brakowało atrakcji, bo w programie plenerowej 
zabawy każdy mógł znaleźć coś ciekawego. 
Najmłodsi niezwykle chętnie korzystali z dmu-
chanej zjeżdżalni, przejażdżek konnych czy gier 
i zabaw zręcznościowych. Na wszystkich czekała 

świetnie zaopatrzona kawiarenka z domowymi 
wypiekami i ciepłymi przekąskami oraz stoisko 
z wyrobami uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Nie zabrakło również przejażdżek 
gokartami, występów muzycznych i akrobacji 
samolotowych. Było „studio tatuaży”, loteria 
fantowa, pokazy strażackie oraz prezentacje 
sztuk walki. Na scenie pojawiła się także Ania 
Kasprzak, uczestniczka popularnego programu 
telewizyjnego „You Can Dance”, która dała 
próbkę swoich umiejętności i poprowadziła 
warsztaty taneczne. Po raz pierwszy rozegra-
no też rodzinny turniej „bocce” – dyscypliny 
przypominającej popularną we francuskiej 
Prowansji grę w kule. Już wkrótce „bocce” 
ma dołączyć do konkurencji organizowanych 
w ramach kolejnych edycji „Olimpiad Spe-
cjalnych”...

(D)
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i Jan Gruszkowie, Maria 
i Piotr Kaczmarczykowie, 
Irena i Rudolf Kieckowie, 
Helena i Ignacy Kochowie, 
Irena i Tadeusz Kozubowie, 
Agrypina i Justyn Lamperto-
wie, Zofia i Ignacy Olesiowie, 
Gertruda i Jan Richterowie, 
Bogumiła i Maksymilian 
Rygołowie, Anna i Tadeusz 
Tajakowie, Janina i Wła-
dysław Dzięgielowie, Helga 
i Eryk Gorażdżowie, Wanda 
i Hieronim Grześlakowie, 
Róża i Stanisław Hajokowie, 
Henryka i Henryk Jazowscy, 
Zofia i Józef Koleczkowie, 
Zofia i Ryszard Kubikowie, 
Maria i Tadeusz Łatowie, 
Czesława i Czesław Nikle-
wiczowie, Janina i Józef Ol-
czakowie, Zofia i Edward 
Sitkowie, Krystyna i Henryk 
Sobocikowie, Pelagia i Emil 
Sośniakowie, Elżbieta i Józef 
Szulikowie, Maria i Wacław 
Trybusiowie, Janina i Jerzy 
Wróblowie, Marta i Ryszard 
Wystyrkowie.  

Teskt i zdjęcia: (S)
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Półwiecze
 we dwoje

Złote Gody



Pijani do nieprzytomności
Letni okres sprzyja spożywaniu trunków pod 

chmurką, a „skutki picia wódki” bywają mało 
przyjemne. 9 czerwca na ul. Grunwaldzkiej 
jeden z przechodniów zauważył leżącego męż-
czyznę. Przybyły na miejsce patrol stwierdził,  
że mężczyzna jest pijany i śpi w najlepsze. Zo-
stał więc obudzony i zaprowadzony do domu, 
gdzie z niecierpliwością oczekiwała go żona. 
Niestety, z przykrością musimy odnotować,  
że także kobietom stan upojenia nie jest obcy. 
8 czerwca SM otrzymała zgłoszenie o osobie, 
która zasnęła na ławeczce przy ul. Reymonta. 
Po przyjeździe na miejsce, ku wielkiemu zdzi-
wieniu strażników, okazało się, że śpiącą jest 
kompletnie pijana kobieta. Wezwane pogoto-
wie odwiozło delikwentkę do domu… 

Od złego parkowania do kradzieży…
Do dość nietypowego wydarzenia doszło 10 

czerwca. Jeden z mieszkańców miasta zgłosił, 
że na ul. Chrobrego przez kilka dni w tym 
samym miejscu stoi zaparkowany samochód. 
Strażnicy stwierdzili, że samochód jest otwarty 
i dodatkowo zaparkowany na miejscu dla 
niepełnosprawnych. Po sprawdzeniu okazało 
się że samochód został skradziony. Sprawę 
przekazano policji. 

Samobójca…
Dzień później SM starała się pomóc policji 

w poszukiwaniach mężczyzny, który wcześniej 
zadzwonił na komendę policji, twierdząc że 
idzie się powiesić. Udało się szybko namierzyć 
telefon poszukiwanego mężczyzny, który wska-
zywał, że zmierza on w kierunku ul. Książenic-
kiej. Pomimo wielogodzinnych poszukiwań, 
mężczyzny nie odnaleziono.

Dziwne żniwa….
12 czerwca na ul. Świerklańskiej na gorącym 

uczynku został złapany kierowca ciągnika, 
który z przyczepy swojego pojazdu wyrzucał 

śmieci. Na miejscu został ukarany mandatem 
i musiał posprzątać bałagan. Jakieś dziwne te 
żniwa w tym roku…

Zdewastowany Opel
20 czerwca jeden z mieszkańców odnalazł 

na ul. Obrońców Rybnika samochód marki 
Opel. Pojazd był mocno zdewastowany miał 
powybijane szyby, brakowało reflektorów i 
tablic rejestracyjnych. Strażnicy szybko namie-
rzyli właściciela pojazdu, następnie ustalono 
czy samochód nie jest skradziony. W sprawie 
prowadzone są czynności wyjaśniające. 

Podtopienia….
Także i u nas pogoda dała się we znaki.  

W związku z intensywnymi opadami deszczu 
została zalana posesja przy ul. Gronowej. 
Mieszkaniec podtopionej posesji zawiadomił 
SM z prośbą o powiadomienie odpowiednich 
służb. Sprawę przekazano Rybnickim Służbom 
Komunalnym.

Fr

Z notatnika strażnika 
miejskiego
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Abecadło Rzeczy Śląskich

„Rybnik” po staropolsku znaczy „staw”, czyli miejsce hodowli 
ryb. Staw to sztuczne rozlewisko wodne wykonane przez człowieka. 
Logicznie więc rozumując, na terenie naszego miasta najpierw 
musieli zamieszkać ludzie, a dopiero później powstały stawy. 
A zatem nazwanie naszego miasta „Rybnik”, lub też w liczbie 
mnogiej „Rybniki”, musiało być co najmniej drugą nazwą, któ-
ra odnosiła się do mnóstwa „rybników” ciągnących się wzdłuż 
brzegów rzeki Nacyny. Jakie jednak było to pierwsze nazwanie 
naszego miasta?

Kiedy około 900 roku, a może wcześniej, powstawała nasza miej-
scowość, nikt tutaj jeszcze nie znał sztuki pisania. Z tego też powodu 
bezpowrotnie zaginęła pierwotna nazwa osady. Najprawdopodobniej 
nazywano ją od imienia lub przydomku pierwszego osadnika czy 
zwierzchnika. Bardzo wiele tego typu nazw miejscowości przetrwało do 
dnia dzisiejszego, że wymienimy tylko okoliczne Jankowice – od Jana czy 
Boguszowice – od Bogusza. Kiedy jednak się okazało, że ukształtowanie 
terenów osady sprzyjało sypaniu stawów i hodowli ryb, przejeżdżający 
kupcy i mieszkańcy okolicznych osad zaczęli potocznie omawianą osadę 
nazywać „Rybnikiem”. Nazwa się przyjęła i już w średniowieczu widnieje 
na dawnych dokumentach, jak np. na najstarszym zachowanym doku-
mencie z datą 25 maja 1223 roku, gdzie pierwszy raz zapisano nazwę 
naszego miasta. Łaciński skryba zapisał je „Ribnich”. 

Można zapytać czy dawni rybniczanie, np. w 1300 roku mieli świa-
domość, że nazwa „rybnik” nie jest pierwotna, a jedynie ma charakter 
pospolitego czy ludowego przydomku? Z braku źródeł historycznych 
trudno dać jakąś zadawalającą odpowiedź. Trochę światła na ten pro-
blem rzucają dokumenty z początku XVII wieku. Otóż proboszcz ks. Jan 
Karzeł, rządzący rybnicką parafią w latach 1609–1631 zostawił po sobie 
kilka listów i wpisy do ksiąg parafialnych. W pismach tych kilkakrotnie 
nadaje on Rybnikowi inną nazwę. I tak w roku 1612 pisze po łacinie: (...) 
Beatae Mariae ad Aquas vulgo Rybnitii (...), co można przetłumaczyć: 
Błogosławiona Maria (Matka Boska) nad Wodami zwana pospolicie 
Rybnikiem. W innym przypadku w 1622 roku ks. Karzeł pisze: (...) 
Sanctae Mariae ad Aquas seu Rybnitii (...), co znaczy: Święta Maria 
nad Wodami czyli Rybnik. 

Trudno tutaj formułować jakieś pewne czy kategoryczne opinie. 
Moim zdaniem nie ma żadnych podstaw, aby nazwę „Matka Boska nad 

Wodami” uważać za pierwotne nazwanie Rybnika. Ks. Karzeł nazwę tę 
najprawdopodobniej najzwyczajniej wymyślił. Ale dlaczego? Uważam, 
że mogło się na to złożyć kilka powodów:

Po pierwsze – tę piękną i pobożną nazwę mógł ks. Karzeł wymyślić 
w związku z wezwaniem ówczesnego parafialnego kościoła w Rybniku 
– Wniebowzięcia NMPanny. Po drugie – nazwa ta może mieć związek 
z wszechstronnym wykształceniem i oczytaniem ks. Karła oraz jego 
ambicjami literackimi. Trzeba bowiem wiedzieć, że ten rybnicki pro-
boszcz był członkiem Bractwa Literackiego NMPanny w Raciborzu.  
I po trzecie – być może ks. Janowi Karłowi, pochodzącemu ze Strzelec 
Opolskich, nie podobała się nazwa Rybnik. W tych czasach przecież 
używano jeszcze powszechnie rzeczownika „rybnik” na określenie stawu. 
A zatem brzmienie nazwy miasta „Rybnik” mogło mieć jeszcze wtedy 
niedobry, zbyt pospolity kontekst i plebejskie brzmienie. Sam zresztą 
ks. Karzeł użył tego słowa „vulgo Rybnitii”, czyli „zwany pospolicie 
Rybnikiem”

Nazwa „Matka Boska nad Wodami” pozostała oczywiście wyłącznie 
na papierze i nie znalazła szerszego oddźwięku wśród rybniczan. Ale 
warte jest to odnotowania jako ciekawostka, fakt historyczny i zjawisko 
literackie. 

Tekst i fotomontaż: Marek Szołtysek

Matka Boska nad Wodami?

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

(cz. 71)

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. 
 da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da-

i osób. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy 

Wielki album Rybnika

71/1

71/2

Zdjęcie 71/1: 
Zdjęcie udostępnił nam Sylwester Oleś 

z Rybnika. Przedstawia ono aktorów z To-
warzystwa  Śpiewu „Moniuszko” z Ligockiej 
Kuźni, którzy w 1938 roku przygotowali 
przestawienie teatralne, a spektakl nosił 
tytuł „Bosa królewna”. I tu należy podkreślić, 
że było to profesjonalne przestawienie, któ-
rego autorem był bardzo popularny w mię-
dzywojennej Polsce dramatopisarz, autor 
wielu polskich sztuk teatralnych – Konstanty 
Krumłowski (1872-1938), któremu najwięk-
szą sławę przyniósł wodewil pt. „Królowa 
przedmieścia” z 1898 roku. Natomiast 
wystawioną w Ligockiej Kuźni sztukę „Bosa 
królewna” Konstanty Krumłowski napisał 
w 1930 roku. Jeżeli przyjrzymy się ilości ak-
torów i kostiumom na zdjęciu, to zobaczymy 
jak bardzo dawniej kwitł na Śląsku amatorski 
ruch teatralny.  Dzięki pieczątce na odwrocie 
zdjęcia wiemy też, że wykonał je fotograf 
M. Oczadły z Rybnika–Piasków.

Zdjęcie 71/2:
To niepublikowane dotąd zdjęcie udo-

stępniła Jolanta Kirsek z Rybnika. Zrobiono 
je w styczniu 1931 roku. Przedstawia ono 
pracowników słynnej przed wojną rybnickiej 
firmy kowalskiej Adolfa Bartońka. Po wojnie 
na jej gruzach powstała „Ryfama”. A warto 
wiedzieć, że Adolf Bartoniek (1873–1955) 
był powstańcem śląskim, który osiadł 
w Rybniku i rozpoczął działalność gospodar-
czą. Jego firma była znana w całej Polsce. 
Produkował m.in. pogłębiarki rzeczne oraz 
łańcuchy do polskich okrętów „Burza” 
i „Błyskawica”. Na zlecenie ministra Eu-
geniusza Kwiatkowskiego firma Bartońka 
miała budować port wiślany w Zawichoście. 
Firmę zniszczyła jednak druga wojna, a po-
tem rządy komunistyczne. 

SPROSTOWANIE
W marcowej „Gazecie Rybnickiej” w części 

69 „Wielkiego Albumu Rybnika” ze zdjęcia 
69/2 źle zostało odczytane nazwisko rybnic-
kiego mistrza kowalskiego, który nazywał 
się Josef Habisch (Józef Habisz). Za zwróce-
nie uwagi na błąd dziękujemy Andrzejowi 
Adamczykowi!
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— Niech żyje Jezus! Niech żyje Jezus! — skandowali na rybnickim 
Rynku młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w „Marszu dla Jezu-
sa”, zorganizowanym już po raz szósty przez parafię św. Teresy  
w Chwałowicach, przy współudziale innych parafii oraz miasta. 

Marsz z drewnianym krzyżem wyruszył spod bazyliki, gdzie odbyła 
się msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. arcybiskupa 
Damiana Zimonia, a zakończył się na Rynku. To właśnie tam modlono 
się i zapalono znicz, do którego każdy mógł wrzucić swoje „ziarno”,  
a na scenie w koncercie pod hasłem „Dla ukochanego”, muzyczne świa-
dectwo wiary dali Magda Anioł oraz chór z Wybrzeża Kości Słoniowej 
„Claret Gospel”. A wszystko to w tle krzyża, który w 2000 r. poświęcił 
abp D. Zimoń. (więcej na http://www.rybnik.pl/marsz) 

(S) 

Rybniczanie powitali Pociąg Papieski, który przemierzając 
Śląsk dotarł również do naszego miasta. 

W ciągu trzech dni, specjalny pielgrzymkowy Pociąg Papieski 
„Piekary Śląskie 2009” przejechał przez kilkadziesiąt miejscowości 
Śląska i Małopolski, niosąc ideę pojednania, współpracy i solidarności.  
W ostatnią sobotę maja, niecodzienny skład wjechał na jeden z peronów 
rybnickiego dworca PKP.  Zaprojektowany jako podziękowanie polskich 
kolejarzy za pontyfikat Jana Pawła II, w maju 2006 r. został poświęcony 
przez papieża Benedykta XVI. — To pociąg niezwyczajny, bo jedyny po-
błogosławiony przez Benedykta XVI i jedyny, na pokładzie którego można 
codziennie spotkać Jana Pawła II, który jest tu gospodarzem — mówi 
Józef Dąbrowski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Pol-
skich, jeden z organizatorów przedsięwzięcia. Niezwyczajne jest również 
wyposażenie pociągu, bo na jego pokładzie zainstalowano specjalne 
studio wraz z kilkunastoma monitorami rozmieszczonymi wzdłuż całego 
sześćdziesięciometrowego składu. Na ekranach emitowane są filmy 
związane z pontyfikatem papieża – Polaka. Dodatkowo, na pokładowej 
galerii umieszczono zdjęcia Jana Pawła II, a także cytaty z papieskich 
przemówień, homilii i dokumentów. — Chcemy w ten sposób nie tylko 
przypominać osobę Jana Pawła II pokoleniu, które miało szczęście prze-

żywać przez 27 lat jego pontyfikat, ale również przybliżyć postać polskiego 
papieża dzieciom i młodzieży, z których większość jedynie o nim słyszała, 
a nie miała możliwości spotkać go osobiście — wyjaśnia J. Dąbrowski. 

W Rybniku Pociągowi Papieskiemu zgotowano niezwykle uroczyste 
powitanie, w którym udział wzięli m.in. władze samorządowe z pre-
zydentem Adamem Fudalim, duchowieństwo, przedstawiciele szkół 
noszących imię Jana Pawła II i rybniczanie, którzy tego dnia tłumnie 
zebrali się na rybnickim dworcu. O oprawę muzyczną zadbała Miejska 
Orkiestra Dęta „Rybnik”, zaś wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić 
pociąg, a nawet udać się w pielgrzymkową podróż. Te swoiste reko-
lekcje z okazji 30. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Polsce, zorganizo-
wała Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych. Przedsięwzięciu 
patronowali ks. Kardynał Stanisław Dziwisz i ks. Arcybiskup Damian 
Zimoń, marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego oraz 
prezydent Katowic. 

(D)

O d w i e d z a j ą c 
Śląsk i Mało-
polskę Pociąg 
Papieski dotarł 
również do Ryb-
nika.      

Marsz z przesłaniem 

Niezwyczajny pociąg

 — To jedyny pociąg, na pokładzie którego gospodarzem jest Jan Paweł II — mówił Józef 
Dąbrowski, jeden z organizatorów przejazdu Pociągu Papieskiego.            Zdjęcia.: d

Zalew modlitwy
Już po raz drugi na wodach zalewu rybnickiego proboszcz 

chwąłecickiej parafii Grzegorz Jagieł odprawił mszę św. w inten-
cji żeglarzy, ratowników WOPR–u oraz tych, którzy utonęli…  
W niedzielnym nabożeństwie, wzięło udział wielu wiernych. 

(S)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/2006
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XVI


Na szlaku…
…to cykl nowych, poręcznych przewodników 

turystycznych po Rybniku i okolicach, autor-
stwa Aleksandra Żukowskiego, wydanych przez 
ARW „Vectra” z Czerwionki–Leszczyn. Publika-
cję traktującą o Rybniku wsparło miasto. Znaj-
dziemy w niej opis znakowanych tras turystycznych 
pieszych i rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych 
i propozycje tras turystycznych. Autor przybliża też 
zabytki miasta i najciekawsze zakątki, w przyrodni-
czym i historycznym kontekście, a opis wzbogacony 
jest licznymi fotografiami. Książeczka zawiera rów-
nież dane o bazie gastronomicznej i noclegowej, 
a turyści zmotoryzowani dowiedzą się, gdzie w mie-
ście zaparkować. U progu lata warto po tę pozycję 
sięgnąć, chociaż jej minusem jest brak dołączonej 
mapki…                                                             (r)
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Z sukcesem 
na turystycznych ścieżkach

Uczniowie kilku rybnickich szkół mogą pochwalić się spory-
mi sukcesami w ogólnopolskich konkursach organizowanych 
w ostatnim czasie przez PTTK. 

Laureatem XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”  została drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 19. W konkursie z udziałem 8 tysięcy uczniów mło-
dzi rybniczanie zdobyli również nagrodę specjalną Komisji Opieki 
nad Zabytkami zarządu głównego PTTK. Z kolei tytuł mistrza 
Polski w organizowanym w Biłgoraju Ogólnopolskim Młodzieżo-
wym Turnieju Turystyczno–Krajoznawczym zdobyła ekipa złożona 
z uczniów trzech rybnickich liceów. Dawid Stronczek (V LO), 
Marcin Śniegoń (I LO) i Marcin Szweda (II LO) zajęli pierwsze 
miejsce, pokonując 20 tysięcy uczestników turnieju z całego kraju. 
Zwycięzcom gratulujemy!  

Orlik już w grze
Pierwszy w Rybniku, 33 na Śląsku i 469 w kraju. Kompleks 

boisk wybudowanych w ramach rządowego programu „Orlik 
2012” otwarto w Niedobczycach przy ul. Górnośląskiej.

Zespół boisk powstał w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, zakładającego budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kom-
pleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, 
w każdej gminie na terenie całego kraju. Celem programu jest udo-
stępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej 
w celu aktywnego uprawiania sportu. — Kiedy pojawiła się propozycja 
budowy obiektu w Rybniku, wybór padł na Niedobczyce, bo to dziel-
nica o dużych tradycjach sportowych. To przecież tutejszy KS „Rymer” 
był pierwszą drużyną, która znalazła się w pierwszej lidze. Te tradycje 
chcemy podtrzymywać — mówił prezydent Adam Fudali podczas 
uroczystości otwarcia „Orlika” na którą przybyli m.in. posłowie i se-
natorowie z regionu, radni, przedstawiciele placówek szkolnych oraz 
firmy wykonującej projekt, a także społeczność dzielnicy. Prezydent 
podkreślił, że w mieście realizowany jest długofalowy program ma-
jący na celu stworzenie bazy sportowej dla najmłodszych rybniczan. 
Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu, 
wymienił m.in. dyrektora kop. „Marcel”, a za wsparcie inwestycji, na 
ręce obecnego na uroczystości podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło, przekazał podziękowania 
minister Elżbiecie Bieńkowskiej. 

Niedobczycki kompleks obejmuje boisko ze sztuczną trawą do gry 
w piłkę nożną oraz boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w ko-
szykówkę i siatkówkę. Obok boisk znajdują się kontenery stanowiące 
zaplecze socjalne. Całość jest ogrodzona i oświetlona. Podobnie jak 
w innych gminach, koszt budowy rybnickiego „Orlika” przekroczył za-
planowaną przez rząd kwotę 1 miliona złotych i wyniósł ponad 1,5 mln zł. 
Do dotacji w wysokości 333 tys. zł z budżetu państwa i kolejnych 333 tys. 
z budżetu marszałka województwa śląskiego, miasto dołożyło 924 tys. zł. 
Budowa obiektu rozpoczęła się 1 września 2008r. — Miejmy nadzie-
ję, że to nie ostatni rybnicki „Orlik”. Wierzę, że Rybnik będzie gonił 
inne sąsiednie miasta i powstaną tu kolejne tego typu boiska. Dodam, 
że w Żorach otwarto już dwa Orliki, a kolejny już się buduje — wyliczał 
A. Zdziebło.

Nowymi boiskami zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Kompleks nadzoruje gospodarz i dwóch instruktorów. O zasadach 
korzystania z obiektu mówił zastępca dyrektora MOSiR Janusz Ta-
ranczewski: — Od godz. 8.00 do 17.00 z boisk będą korzystały przede 
wszystkim szkoły i kluby sportowe. Od 17.00 do 22.00 „Orlik” dostępny 
będzie dla pozostałych mieszkańców, którzy indywidualnie lub w zor-
ganizowanych grupach będą mogli umawiać się na korzystanie z boisk. 
Mamy specjalny grafik, w którym można zarezerwować dogodny termin. 
J. Taranczewski zapewnia, że oprócz siatkówki, koszykówki czy piłki 
nożnej można zorganizować tu również inne formy rekreacji. Co ważne, 
z boisk można korzystać zupełnie za darmo...

(D)

Damian Dudek z Gimnazjum nr 11 odebrał od prezydenta piłkę 
z autografami „orłów Górskiego”,  gwiazd futbolu z lat ’70.     Zdjęcia: d

„Obłożenie” niedobczyckiego „Orlika” jest bardzo duże – potrzebny jest specjalny grafik.
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Srebrne licealistki
Rybnickie koszykarki z IV LO im. Kopernika w Chwałowicach 

wróciły ze srebrnymi medalami z ogólnopolskiego finału „Lice-
aliady” w Leżajsku, gdzie reprezentowały nie tylko nasze miasto, 
ale i województwo śląskie. Rybniczanki przegrały tylko pierwszy 
i ostatni mecz turnieju. Po pierwszej porażce w fazie grupowej z gospo-
dyniami – Zespołem Szkół Licealnych z Leżajska, w kolejnych spotka-
niach odniosły zwycięstwa, pokonując kolejno: licea z Łodzi i  Warszawy, 
w półfinale pokonał obrońcę mistrzowskiego tytułu VII LO z Olsztyna. 
W wielkim finale  ponownie spotkały się z ekipą gospodyń z Leżajska 
i również tym razem musiały uznać ich wyższość. Jest to pierwszy taki 
sukces sportowy uczniów IV LO, o tyle ważny, że szkoła w przyszłym 
roku szkolnym obchodzić będzie 20–lecie działalności. Sympatycy ze-
społu i ludzie związani z „Kopernikiem” już czekają na kolejną edycję 
„Licealiady”, bo dziewczęta zapowiadają rewanż i walkę o złoto. 

W Leżajsku wystąpiły: Natalia Przekop (została wybrana do najlepszej 
piątki drużyny), Paulina Mycio, Sandra Podleśny (zawodniczki znane 
z występów w barwach KK Utex ROW Rybnbik), Justyna Kocon, Justyna 
Kaczorowska (juniorki RMKS Rybnik), Wiktoria Wistuba, Agnieszka Si-
dor, Dżesika Lubszczyk, Dominika, Pawluk i Justyna Smolarczyk. Opie-
kunkami drużyny były Renata Tokarz (nauczyciel wychowania fizycznego 

w  I V  L O ) 
oraz Gabriela 
Wistuba (pre-
zes KK Utex 
ROW Rybnik 
o r a z  R M KS 
Rybnik, trener 
sekcji koszy-
kówki RMKS 
Rybnik). 

Papieski rajd
Ponad 300 uczestników  stanęło na mecie IV Rybnickiego Raj-

du Rowerowego im. Jana Pawła II, który odbył się w niedzielne, 
czerwcowe popołudnie. Jedną z 13 grup stanowili pracownicy Banku 
BGŻ, a jeszcze inną – zawodnicy klubu MTB Silesia Rybnik (kolarstwo 
górskie). Pierwsza grupa na trasę wiodącą ścieżkami rowerowymi spod 
bazyliki Św. Antonie-
go na lotnisko w Go-
tartowicach wyjechała 
o godz. 13.30, po niej 
kolejne. Po pokonaniu 
całej trasy na rowerzy-
stów czekała pyszna 
kiełbaska lub krupniok 
oraz moc atrakcji przy-
gotowanych z okazji 
Dnia Rybnika. 

Każdy uczestnik raj-
du otrzymał czapeczkę 
i bon żywnościowy, a 200 pierwszych na mecie – pamiątkową koszulkę. 
Organizator rajdu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 
pragnie złożyć serdeczne podziękowanie rybnickim służbom za pomoc 
w zabezpieczeniu trasy i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 
rajdu. Szczególne podziękowanie kieruje do wolontariuszy z I i IV LO 
w Rybniku, którzy pełnili funkcję prowadzących grup. 

Szpady na podium
Na rozegranych w Częstochowie mistrzostwach Śląska młodzi-

ków w szpadzie chłopców roczników 95–97, w turnieju indywidual-
nym bardzo dobrze zaprezentował się Mikołaj Mroszczak (na zdj.) 
z Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego, 
zdobywając złoty medal i tytuł Mistrza Śląska 
Młodzików na rok 2009. W zawodach brały udział 
kluby z całego województwa śląskiego. Na 15. miejscu 
udział w zawodach zakończył Przemysław Trzepizur, 
a na 24 był Marcin Hunt. 

W turnieju drużynowym zawodnicy RMKS Rybnik 
w składzie (Mroszczak, Trzepizur, Hunt), rozstawieni 
z numerem trzecim po turnieju indywidualnym, ulegli 
w walce o prawo do rywalizacji o miejsca medalowe Pia-
stowi II Gliwice 39:45. W tej fazie rozgrywek miejsca 5–8 
nasi zawodnicy spisali się znakomicie i wygrali kolejno z MDK Bytom 45:34
i WLKS Kmicicem Częstochowa 45:33, zajmując ostatecznie 5 miejsce.   

W rozegranym w Radlinie ogólnopolskim turnieju z okazji Dnia 
Dziecka w szpadzie dziewcząt i chłopców, dobrze zaprezentowali 
się młodziczka Anna Mroszczak z RMKS–u i zawodnik kategorii 
dziecięcej Kacper Kordas, którzy stanęli na podium zajmując III 
miejsce. W turnieju startowało blisko 250 zawodników reprezentują-
cych kluby z całej Polski. Pozostali zawodnicy RMKS: Natalia Szydło 
była 12, Natalia Żak 18 i Katarzyna Czampiel 22. Bardzo dobry start 
odnotował w kategorii juniorów młodszych Krystian Fajkis, zajmując 
VI miejsce, a jako jedyna w kategorii dzieci wystartowała Magdalena 
Serwotka z UKS Rapier Rybnik, która zajęła 16 miejsce. 

Porażki żużlowców
Żużlowcy RKM–u po udanym początku rozgrywek ligowych szybko 

stracili miano rewelacji sezonu. W niedzielę 28 czerwca w Grudziądzu 
przegrali 45:48 piaty mecz ligowy z rzędu. Wcześniej dwukrotnie – na swo-
im torze i w meczach wyjazdowych ulegli zespołom z Poznania i łotewskiego 
Daugavpils. Punkty bonusowe za wygranie dwumeczów zdobyli oczywiście 
rywale. Ostatnia porażka była już bardziej znośna bo w Grudziądzu o losach 
meczu decydował ostatni wyścig. Zakończył się on remisem dającym zwy-
cięstwo gospodarzom, ale na pocieszenie rybniczanie zainkasowali bonus za 
wygranie dwumeczu; w Rybniku pokonali bowiem rywali 58:34.

W ostatnim meczu w zespole „rekinów” zadebiutował wypożyczony 
z Poznania Paweł Hlib (23 l.). Na twardym torze w Grudziądzu zbyt 
wiele nie zwojował i nie uratował swej nowej drużyny przed porażką. 

Po dziesięciu kolejkach rybniczanie zajmują trzecie od końca miejsce 
w tabeli i tylko 
o jeden punkt 
wyprzedza ją 
dwa ostatnie ze-
społy z Ostrowa 
i Grudziądza. 
Na 5 lipca na 
19.00 zaplano-
wano kolejny 
mecz ligowy na 
Stadionie Miej-
skim w Rybni-
ku. Rywalem 
gospodarzy ma 
być  drużyna 
z Ostrowa. 

Seria porażek żużlowców rozpoczęła się od przegranej w wyjazdo-
wym meczu z łotewskim Lokomotiwem Daugavpils.   

W dniach od 10–12 lipca na stadionie Rybek Rybnik 
w Chwałowicach z udziałem m.in. młodych Duńczyków, 
Szwedów, Amerykanów, Australijczyków i Polaków odbędą się 
indywidualne mistrzostwa świata w miniżużlu. 

• 10 lipca, godz 12.00, 15.00 i 18.00 – turnieje kwalifikacyjne; 
• 11 lipca, godz. 14.00 i 17.00 półfinały; 
• 12 lipca, godz. 16.00 – turniej finałowy.
W mistrzostwach wystąpi też 4 reprezentantów rybnickich Rybek. 

Indywidualne mistrzostwa świata w miniżużlu 



Strzelali aż miło!
Tradycji stało się zadość – „o... pomyślność, splendor, a takoż 

o rozwój ziemi naszej i bractwa dla jej chwały pracującego”, na 
strzelnicy w Paruszowcu odbył się królewski turniej strzelecki 
Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika. Sokolim wzrokiem w strzela-
niu do tarczy wykazał się król elekt a.d. 2009 Marek Uszacki, który zdo-
był tym samym łańcuch króla kurkowego. Gratulujemy! Warto dodać, 
że Bractwo zorganizowało również II piknik strzelecki w Paruszowcu,  
w trakcie któ-
r e g o  k a ż d y 
m ó g ł  w z i ą ć 
udział w tre-
ningu strzelec-
kim pod okiem 
instruktorów 
strzelectwa.

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

Jubileuszowe zakończenie
Dobiegły końca zmagania X edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatko-

wej Rybnik 2008/09. W rozgrywkach, które ruszyły w połowie września 
ub.r., zagrało 431 zawodników z 29 drużyn, a wszystkie drużyny spotkały 
się 30 maja br. w hali Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych podczas 
turnieju finałowego. W meczu o 1. miejsce Dwójka Świerklany Żywiec 

Zdrój pokonała Jedynkę Jankowice II 3:0.  W meczu o brąz Soraya – To-
mex Brenna – TKKF Pawłowice pokonała Artusa Żory 2:0. Wyróżnienia 
indywidualne otrzymali: Tomasz Zarzyna – najlepszy siatkarz, Dariusz Za-
chewicz – najlepszy rozgrywający, Sebastian Żarłok – najlepszy  atakujący, 
Marek Pyzik i Jarosław Fioł – najlepsi przyjmujący, Wawrzyniec Bonk 
i Aureliusz Sarga – najlepsi blokujący, Łukasz Wiąckiewicz – najlepszy 
libero, Włodzimierz Barwinek – najlepszy menadżer i Jan Kasprowicz 
– najlepszy sędzia. Jubileuszowa  edycja ligi była okazją do podsumowania 
dziesięciolecia ligi. W tym czasie w lidze zagrało 1031 zawodników, ale 
tylko 20. we wszystkich dziesięciu edycjach. Najlepszym zawodnikiem 
dziesięciolecia został wybrany Tomasz Zarzyna, a najlepszą drużyną Artus 
Żory. Zygmunt Barylak otrzymał indywidualne wyróżnienie za niezwykły 
hart ducha w walce o powrót do zdrowia, a szczególne podziękowania 
trafiły do komisarza Ligi – Tadeusza Bonka. 

Tytuł Sportowca Roku 2008...
...zdobył Mariusz Prudel, siatkarz reprezentujący TS Volley 

Rybnik, mistrz Europy do lat 23 w siatkówce plażowej oraz wi-
cemistrz Polski seniorów. Niestety, laureat nie mógł być obecny na 
uroczystości z udziałem prezydenta Adama Fudalego i odebrać nagrody. 
Honorową statuetkę w jego imieniu odebrał Roman Pinoczek, prezes 
TS Volley Rybnik. W spotkaniu uczestniczyli rybniccy sportowcy, którzy 
w 2008 roku osią-
gnęli dobre wyniki 
w międzynarodo-
wym lub krajowym 
współzawodnictwie 
sportowym, a także 
działacze klubów 
sportowych, których 
barwy reprezentują 
zawodnicy oraz tre-
nerzy zaproszonych 
sportowców. Podczas spotkania prezydent uhonorował 61 rybnickich 
zawodników, reprezentujących 18 stowarzyszeń. Miłym akcentem uro-
czystości było wręczenie specjalnej statuetki znanej postaci rybnickiego 
świata sportu – Andrzejowi Zygmuntowi (na zdj.). Prezydent podzię-
kował mu w ten sposób za całokształt działalności, na którą złożyła się 
długoletnia praca działacza, trenera i animatora sportowego oraz udział 
w tworzeniu koncepcji strategii rozwoju sportu w Rybniku. 

Jubileuszowe igrzyska
Już po raz XV na sportowych obiektach naszego miasta odbyły 

się Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów Rybnik 2009 r. 
Uczniowie 13 gimnazjów i 26 szkół podstawowych przez 3 dni rywalizowali 
ze sobą w 8 dyscyplinach, a zdobyte punkty zaliczane były do klasyfikacji 
drużynowej. Wśród szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
nr 34 z dorobkiem 46 punktów. Sportowcy tej szkoły wygrali turniej 
koszykówki dziewcząt, zdobyli drugie miejsce w turniejach siatkówki 
dziewcząt i piłki nożnej. Na drugim miejscu, z dorobkiem 38 punktów, 
uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 2. Uczniowie „dwójki” wygrali 
turniej szachowy, na basenie „wypływali” 2 miejsce, a w zawodach lek-
koatletycznych uplasowali się na miejscu 3. Trzecie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej zajęła Szkoła Podstawowa nr 11 z 34 punktami. Szkoła ta 
wygrała turniej piłki nożnej, a w zawodach szachowych uplasowała się na 
miejscu 3. Ponadto SP 35 wygrała turniej koszykówki chłopców i zawody 
lekkoatletyczne, SP 13 wygrała turniej siatkówki dziewcząt, SP 29 tryum-
fowało w siatkówce chłopców, SP 5 wygrało zawody pływackie.   

W gronie gimnazjów z dorobkiem 85 punktów zwyciężyło Gimna-
zjum nr 1, zdobywając 1. miejsce w turnieju koszykówki chłopców, 
pływaniu, zawodach lekkoatletycznych, a drugie – w turnieju piłki siat-
kowej dziewcząt i koszykówki dziewcząt. Na drugim miejscu uplasowało 
się Gimnazjum nr 7 z dorobkiem 67 punktów. Szkoła ta zwyciężyła  
w turnieju piłki siatkowej dziewcząt, a druga była w lekkoatletyce i piłce 
nożnej, trzecia natomiast w turnieju koszykówki dziewcząt i piłki siatko-
wej chłopców. Na trzecim miejscu w klasyfikacji drużynowej XV Igrzysk 
uplasowało się Gimnazjum nr 2 z dorobkiem 56 punktów, zwyciężając 
w turniejach koszykówki dziewcząt, siatkówki chłopców i w szachach,  
a na pływaniu zajmując 3 miejsce. Zwycięzcą turnieju piłki nożnej zostało 
Gimnazjum nr 6. Zwycięskie zespoły otrzymały puchar, a pierwszy trzy 
drużyny pamiątkowe dyplomy oraz medale. Organizatorem Igrzysk był 
Miejski Uczniowski Klub Sportowy w Rybniku. 

Najlepsze trzy drużyny turnieju koszykówki dziewcząt szkół podstawowych Igrzysk 
szkól podstawowych i gimnazjów. Od lewej stoją uczennice: SP 16 (3 miejsce), SP 34 
(1 miejsce), SP 29 (2 miejsce).
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Punkty oddawania elektrośmieci
W Rybniku zostały uruchomione nowe punkty przyjmowania elektronicznych 

śmieci. Zamieszczamy aktualny wykaz wszystkich puntów.
Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycz-

nym i Elektronicznym zgodnie z którą wszystkie zużyte urządzenia, działające na prąd 
lub na baterie są odpadami, których nie można wyrzucać razem z innymi odpadami do 
śmietnika. Grozi za to kara grzywny do 5.000 zł. 

W Rybniku istnieje kilka stałych i czasowych punktów oddawania elektronicznych 
śmieci, w których można zostawić np. zepsute czy zużyte pralki, lodówki, stare video czy 
sprzęt hi–fi, komputery czy świetlówki. Co ważne, rzeczy są przyjmowane za darmo. 

Miejsca, w których można oddawać zużyty sprzęt:
Stały punkt:
– ul. Przemysłowa 35, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 15.00.
– ul. Jankowicka 41B, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00 

oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 7.00 do 13.00.
Punkty czasowe:
– Oś. Południe 37 (parking): 6.06; 1.08; 3.10; 5.12;
– ul. Hotelowa 12 (parking): 20.06; 17.10; 19.12;
– róg ul. Podmiejskiej i ul. Maksymiliana: 4.07; 5.09; 7.11;
– ul. Górnośląska (parking): 18.07, 19.09, 21.11;
Wszystkie punkty czasowe są czynne w godzinach od 9.00 do 14.00.

Stephanie Meyer, Przed świ-
tem. Wydawnictwo Dolnoślą-
skie, Wrocław 2009.

Ostatni, jak na razie, tom „wampirzej” 
sagi o miłości Belii i Edwarda, dzięki której 
młody brytyjski aktor Robert Pattinson, po 
zagraniu w sfilmowanej pierwszej części 
cyklu „Zmierzch”, stał się najnowszym 
idolem kinomanek. Ale wampiromania 
rozpoczęła się od książek, bo i pozostałe 
części - „Księżyc w nowiu” i „Zaćmienie” 

– znalazły się na listach bestsellerów. Autorka, obwołana „najbardziej 
obiecującą początkującą pisarką roku”, jest absolwentką wydziału 
literatury angielskiej na Brigham Young University. Książka ma ponad 
700 stron, może uda się ją przeczytać w ciągu, nie daj Boże, deszczowego 
urlopu?     

•••
Damy z minionych epok. 

Wyd. DeAgostini Polska.
Cykl zeszytów towarzyszący kolekcji 

porcelanowych lalek w stylowych ubio-
rach. W zeszycie drugim znajdziemy 
charakterystykę wiktoriańskich dam 
i produkującej porcelanowe lalki niemiec-
kiej marki, piękne zdjęcia przeciwsło-
necznych parasolek z epoki oraz sylwetkę 
Małgorzaty Gautier, słynnej Damy Kameliowej, na której wzorowana jest 
kolejna lalka do kolekcji.

•••
CD Mały Książę Antoine’a 

de Saint–Exupéry. Sony Music 
Polska.

Dwupłytowy audiobook w adaptacji 
i reżyserii Janusza Kukuły z Polskiego 
Radia. W rolę narratora wcielił się Michał 
Żebrowski, pozostałe role odgrywają dzieci. 

Część dochodów z płyty wspiera program „Promyk Dnia”, projekt powstały 
z myślą o dzieciach wiejskich. 

•••
DVD Droga do szczęścia. 

Reżyseria Sam Mendes. Dystr. 
Imperial Cinepix.

Głośny i utytułowany, choć bardzo 
skromny i kameralny film ukazujący dra-
mat „pięknej i młodej” pary małżeńskiej, 
chcącej uciec od rutyny powszedniego życia 
w podmiejskim amerykańskim osiedlu. 
Największym atutem filmu jest popis 
sprawdzonego, gwiazdorskiego duetu Kate Winslet i Leonardo di Caprio, 
którzy zwyczajne problemy i rozterki dotykające miliony ludzi, potrafili 
pokazać, również za sprawą reżysera, w niezwyczajny sposób.  

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 5 – Obiekt przedstawiony na zdjęciu to bu-
dowa w Rybniku przy ul. Piłsudskiego Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego 
w Gliwicach. 

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: Daniela Gatnarczyk i Daniel 
Dergun z Rybnika.
Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.
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Hity na wakacje

Foto–zagadka
Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś 

spostrzegawczy, znasz historię i in-
teresujesz się zachodzącymi w Ryb-
niku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. Wystarczy uważ-
nie przyjrzeć się publikowanemu 
poniżej zdjęciu i odgadnąć co 
przedstawia i gdzie znajduje się to 
„wykropkowane” coś? 

Na odpowiedzi na kartkach pocz-
towych czekamy do 17 sierpnia br. 
Wśród osób, które przyślą lub przy-
niosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę 
pocztową z prawidłowym rozwiąza-
niem, rozlosujemy nagrody:    

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

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

poszukuje kandydatów do pracy w Zespole na stanowisko
Sekretarza Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 
oferujemy: • atrakcyjne warunki pracy • stabilne zatrudnienie 

• możliwość rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.
Szczegóły na stronie internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl, 

w zakładce BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) w dziale „ogłoszenia”.
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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

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.   

Tanie wakacje w Wapienicy!
ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej, organi-

zuje, jak co roku, letni wypoczynek dla zuchów 
i harcerzy, ale również dla dzieci niezrzeszonych 
w ZHP. Organizowane są kolonie 14–dniowe w kam-
pingach dla dzieci w wieku od 7–10 lat oraz obozy 
14– i 7–dniowe pod namiotami dla dzieci w wieku 11–16 lat. Koszt 
turnusu 14–dniowego dla dzieci nienależących do ZHP wynosi 600 zł, 
zaś 7–dniowego 300 zł. 

Szczegółowych informacji udziela: ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnic-
kiej, 44–200 Rybnik, ul. Kościuszki 17, tel. 032 42 21 984, 602387316.

14– i 7–dniowe pod namiotami dla dzieci w wieku 11–16 lat. Koszt 
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BIURO RACHUNKOWE 
LIBRA

tel. 032 42 27 858
libra@hoga.pl

ul. Rynek 6  (II pi�tro)
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

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 
Szko�a Muzyczna – Muzyka i Ruch

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

•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
     – EKSTERNISTYCZNIE, 3 SEMESTRY, 15 MIESIĘCY

•   ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
•  KADROWO-PŁACOWY
•  KSIĘGOWO- PODATKOWY
•  OBSŁUGA KOMPUTERAe-mail: atenaatena@wp.pl
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Sklep EMITER Serwis
-  sprawdzone, tanie części elektroniczne i piloty 

(układy, tranzystory, kondensatory, rezystory itp.)

-  naprawy telewizorów, magnetowidów, DVD, CD,tunerów 
SAT i monitorów.

Rybnik, ul. Hutnicza 2, tel. 032 423-96-06 
(boczna ul. Kościuszki obok Technikum Mechanicznego)

korepetycje i lekcje indywidualne 
j�zyka niemieckiego w domowej atmosferze

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

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



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 

GABINETY LEKARSKIE

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

DO WYNAJĘCIA
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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. 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

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



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 AC J AC J A

Systemy okienne

Wodzisław Śląski 
ul.Targowa 12A 

tel. 032 4552859 w. 32

Racibórz 
ul. Browarna 16 

tel. 032 4152248

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

www.toyota.rybnik.pl 

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

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

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