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Filia nr 4 PiMBP przygotowała spotkanie dla dzieci... i ich czworonożnych przyjaciół, 
a gościem był zawodowy groomer.

Dzieci z Maroka–Nowin szukały ochłody na rybnickiej Rudzie.

Do udziału w „artystycznym lecie w mieście” zaprosił  dzieci 
DK w Boguszowicach.

Uczestnicy akcji „Wakacje na Ignacym” dotarli m.in. do mini–zoo w Bukowie.

Dzieci z Paruszowca–
–Piasków przekonały się 
jak czują się prawdziwi 
górnicy...

... i jak należy dbać 
o swoje koty.

Uczestnicy „kolonii ze św. Franciszkiem” odwiedzili malowniczy Poronin.

Sportowo...

. . .  i  plastycz-
n i e  s p ę d z a l i 
czas najmłod-
si mieszkańcy 
Niedobczyc.

Po zajęciach w „Bushido” 
humory i kondycja dopisywały...

Czytaj na stronie 20–21.

Lato 
w 

mieście

Zdjęcia: S, M.T., 
arch. org.



Drodzy Rybniczanie,

Pracowicie i, nie ukrywam trochę uciążliwie – zwłaszcza dla kierowców, zapowiada 
się tegoroczna jesień w Rybniku. Powoli finalizujemy budowę kanalizacji sanitarnej, 
zatem po uporządkowaniu tego co pod ziemią, przyszedł czas na to co „na ziemi”, 
czyli nasze drogi. Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważna dla dalszego rozwoju 
naszego miasta jest poprawa układu komunikacyjnego. Przed nami wiele nowych 
zadań, wśród których wymienię te najważniejsze, jak przebudowa ul. Żorskiej, dalsza 
przebudowa drogi krajowej 78 czy budowa kolejnego etapu Obwodnicy Północnej.

Pod koniec sierpnia na specjalnej konferencji prasowej przedstawiłem dziennikarzom 
założenia realizacji tzw. projektów kluczowych, czyli nowych inwestycji drogowych, których realizacja 
rozpocznie się w znacznej części jeszcze w tym roku. Wierzę, że uda nam się tak zsynchronizować 
prace, by nie sparaliżowały one komunikacji w Rybniku. Inwestycje podzielone zostały na siedem 
zadań, których łączna wartość to blisko 200 mln zł. Wszystkich zainteresowanych szczegółami 
tych inwestycji zachęcam do odwiedzenia strony www.rybnik.eu, gdzie przedstawione zostały one 
w formie czytelnej mapki (przyp. red.: oraz na str. 8–9 „GR”)

Od 1 września po raz pierwszy w szkolnych ławkach zasiądą 6–latki: w Rybniku na wcześniejsze 
posłanie swoich pociech do szkoły zdecydowało się 167 rodziców. 

Zarówno na najmłodszych, jak i na pozostałych rozpoczynających naukę uczniów czekają, jak co 
roku, odnowione szkoły, w których podczas wakacyjnych miesięcy przeprowadzone zostały niezbędne 
remonty i modernizacje. W części szkół i przedszkoli wymieniona została stolarka okienna, w kilku 
konieczna była wymiana instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno–kanalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania. W sumie prace remontowe w placówkach oświatowych pochłonęły prawie 10 mln zł 
(czytaj też str. 8). 

Z początkiem września rusza nasz rybnicki „mini aqua–park” – myślę, że tak można określić zmo-
dernizowany kryty basen w Boguszowicach. Długo oczekiwany, nowoczesny, świetnie wyposażony 
obiekt rekreacyjny służyć będzie nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale i pozostałym mieszkańcom 
Rybnika. Wierzę, że dzięki pływalni i kilku saunom wielu z Państwa uda się, choć na chwilę zatrzymać 
lato… (szczegóły str. 10).

 
Szanowni Państwo, jak to zwykle bywa, po wakacyjnym rozleniwieniu, życie znowu przyspieszy. 

Życzę więc, by w tej codziennej gonitwie jak najdłużej udało się Państwu zachować urlopową radość 
i optymizm. Wszystkim zaś rozpoczynającym nowy rok szkolny życzę, by z uśmiechem i nowymi 
siłami przetrwali te dziesięć szkolnych miesięcy, które przed Wami.

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika 
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Kolejny numer „GR”
ukaże się

27 września

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 3



Są pieniądze, jest remont…
Zbliżając się do Rybnika od północy już 

z daleka dostrzec można charakterystyczne 
dla miasta dominanty: kominy elektrowni 
„Rybnik” oraz wieże bazyliki św. Antoniego. 
O ile ER radzi sobie nieźle sama, ponad 
stuletni zabytek i duma rybniczan zaczęła 
„się sypać” i pilnie wymagała wsparcia.  
Na szczęście powiodła się próba pozyskania 
unijnych środków na remont, w czym 
niektórzy upatrują nadprzyrodzoną 
ingerencję patrona Rybnika…

Już od dłuższego czasu miesz-
kańcy Rybnika z niepokojem 
patrzyli na odpadające z elewacji 
cegły, zagrażające nie tylko kon-
dycji świątyni, ale również bez-
pieczeństwu przechodzących. 
A remontu wymagała nie tylko 
elewacja – w bardzo złym stanie 
znajduje się również ceglany mur 
okalający bazylikę. Pomoc przy-
szła w odpowiednim momencie 
– pod koniec czerwca, decyzją 

zarządu województwa śląskiego, Rybnik 
uzyskał dofinansowanie na realizację pro-
jektu, którego celem jest renowacja bazy-
liki św. Antoniego. Pozyskane europejskie 
środki z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego w wysokości prawie 5 mln zł,  
to pozytywny efekt wspólnego projektu 
parafii św. Antoniego i miasta pod na-
zwą „Ochrona i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego poprzez renowację Bazyliki 
Mniejszej pw. Św. Antoniego w Rybniku 
przy ul. Mikołowskiej 4”. 

Obok renowacji elewacji i ogrodzenia,  
w ramach remontu zaplanowano prze-
łożenie i naprawę pokrycia dachowego 
bazyliki, adaptację wieży południowej na 
cele turystyczne (zabudowa wewnętrznych  

schodów, utworzenie miejsca widokowe-
go), zabezpieczenie przeciwpożarowe wież, 
zabudowanie instalacji sygnalizacji pożaru, 
rozbudowanie sygnalizacji włamania  
i napadu, rozbudowanie systemu telewizji 
dozorowej oraz zagospodarowanie terenu 
wokół obiektu. Całkowity koszt remontu 
wyniesie nieco ponad 5 mln 800 tys. zł,  
a unijne dofinansowanie pokryje 85% tej 
kwoty. Już wcześniej parafia pozyskała na 
ten cel ok. 135 tys. zł.

Na jednej z ostatnich sesji, jeszcze przed 
otrzymaniem informacji o dotacji, radni 
zgodzili się na poręczenie przez miasto 
kredytu, jaki parafia zamierzała na remont 
zaciągnąć oraz przekazanie na potrzeby 
bazyliki z miejskiego budżetu 500 tys. zł,  
które miały być przeznaczona na nie-
zbędne „prace ratunkowe”. Teraz kredyt 
i miejska dotacja nie będą potrzebne. 
Jednak o tym zadecydują radni przy okazji 
zmian w budżecie.

Trwająca renowacja uspokoi rybniczan 
co do kondycji świątyni oraz pozwoli za-
chować bazylikę jako obiekt znaczący dla 
dziedzictwa kulturowego ziemi rybnickiej 
i całego województwa, zwiększając też 
atrakcyjność oferty kulturalnej miasta.                                                          

(r)

Defibrylator w Urzędzie Miasta
Na parterze rybnickiego magistratu przy  

ul. B. Chrobrego 2 zainstalowano automatyczny 
defibrylator zewnętrzny (defibrylator AED), urzą-
dzenie służące do ratowania życia w przypadku 
zatrzymania akcji serca. 

Obsługa urządzenia nie wymaga specjalistycznej wie-
dzy medycznej od osoby udzielającej pierwszej pomocy, 
a sprzęt zadziała tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. 
Publiczny dostęp do AED ma ogromne znaczenie:  
z każdą upływającą minutą od czasu wystąpienia na-
głego zatrzymania krążenia, szanse poszkodowanego 
na przeżycie spadają o 10–15%. Po około 10 minutach 
człowiek nie ma praktycznie żadnych szans na przeżycie. 
Dzięki wykorzystaniu automatycznego defibrylatora 
taka szansa istnieje. Podjęcie wczesnej resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej wraz z defibrylacją zwiększa 
częstość przeżycia człowieka o 49–75%.

Korzystanie z automatycznego defibrylatora nie jest 
sprawą skomplikowaną: AED wydaje polecenia głoso-
we, zapewniając tym samym bezpieczeństwo osobie 
ratowanej jak i obsługującej urządzenie.

 Zgodnie z instrukcją obsługi, zlokalizowany  
w magistracie sprzęt jest ogólnie dostępny przez 24 
godziny na dobę pod nadzorem strażnika miejskiego, 
pełniącego służbę w UM.

Z treścią instrukcji urządzenia można zapoznać się 
na stronie www.rybnik.pl.

Nie dla likwidacji połączeń kolejowych
Również nasz region dotknięty został „oszczędnościami”, 

jakie planuje PKP. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów,  
a w praktyce likwidacja wielu połączeń regionalnych, dotknęły 
wielu mieszkańców dojeżdżających do pracy oraz studiujących 
i uczących poza miejscem zamieszkania, a także osoby chcące 
wypocząć np. w Beskidach.

Na decyzje PKP zareagował prezydent Rybnika, który wystosował 
pisma do instytucji decydujących o planie, do prezesa PKP Inter-
city S.A., a także posłów i senatorów naszego regionu z prośbą 
o interwencję

Stanowisko to zostało przyjęte w formie uchwały przez Zarząd 
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego, który zmiany w nowym rozkładzie jazdy 2009/2010 po-
ciągów regionalnych przyjął z zaniepokojeniem. Ograniczenia liczby 
połączeń na linii Katowice – Rybnik – Racibórz/Chałupki, będącą 
główną linią kolejową łączącą stolicę województwa z Subregio-
nem Zachodnim zaniepokoił zarząd Związku, który zwrócił się do 
marszałka województwa śląskiego o uwzględnienie w pracach nad 
planem połączeń regionalnych w nowym rozkładzie jazdy pociągów 
2009/2010 pozycji i roli Subregionu Zachodniego jako jednego  
z 4 obszarów polityki rozwoju. W ocenie Związku nieodzownym  
i wskazanym jest wprowadzenie ruchu równodostępowego na linii 
Katowice – Rybnik, a także skomunikowanie jak największej liczby 
pociągów na stacjach węzłowych tj. Rybnik, Racibórz i Pszczyna. 
Do akcji dołączyło Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, które 
28 sierpnia zorganizowało symboliczny pogrzeb pociągu „Szyn-
dzielnia”. 
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Puste od 2001 r. budynki po szpitalu 
„Juliusz” zyskały gospodarza, a decyzją 
zarządu województwa śląskiego zostało 
nim rybnickie starostwo.

Jak pamiętamy, dyskusja na temat zago-
spodarowania niszczejącego zabytkowego 
kompleksu trwa od dłuższego czasu. O różnych 
formach przejęcia i zagospodarowania budynków  
z marszałkiem rozmawiało miasto, proponując  

w końcu kompleksowy przetarg na sprzedaż „Ju-
liusza” i sąsiadujących z nim gminnych działek, co 
stworzyłoby interesującą przestrzeń architekto-
niczną między ulicami 3 Maja i Miejską. Do prób 
ratowania zabytku włączył się również „czynnik 
społeczny” w postaci specjalnie powołanego sto-
warzyszenia. Wspólne działania nie wypaliły, nie 
pojawił się też chętny do kupna samych budyn-
ków. W końcu z propozycją przejęcia kompleksu 
wystąpiło starostwo… 

Obiekty po „Juliuszu” są dla zarządzającego 
sporym wyzwaniem, choćby z powodu sporej 
powierzchni, a głównie ze względu na zabytkowy 
charakter i stawiane przez konserwatora zabytków 
warunki modernizacji. — Zdajemy sobie sprawę  
z tego, że to „trudny” obiekt — mówi starosta Da-
mian Mrowiec. — Ale właśnie to jest w całym przed-
sięwzięciu najbardziej ekscytujące. Chcielibyśmy,  
by na finiszu zabytkowy kompleks wyglądał tak, jak 
dziś, po remoncie elewacji, wygląda nasza siedziba. 
Starostwo nie ma jeszcze sprecyzowanych planów 
jak obiekty zagospodarować, pewne jest jednak, 
że zostaną one przeznaczone na niekomercyjne 
cele publiczne, a środków na modernizację trzeba 
będzie szukać w funduszach zewnętrznych. Odbę-
dzie się na pewno konkurs na koncepcję zagospo-
darowania kompleksu, ale pomysły już są. Mówi 
się o ewentualnym uruchomieniu tu filii wydziału 
pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego, wyko-
rzystaniu na siedzibę jednostek opieki społecznej, 
biur parlamentarzystów, organizacji ekologicznych 
czy też związanych z Unią Europejską. — Widzimy 
tu również miejsce dla „domu pogodnej starości”, 
którego pensjonariusze mogliby korzystać z uroków 

pobliskiego centrum, mieszkając jednocześnie na 
jego uboczu — mówi starosta. — W każdym razie 
zależy nam, by w tych działaniach nawiązać do tra-
dycji tego miejsca oraz idei doktora Rogera. Obiekt 
został wybudowany wysiłkiem rybniczan i powinien 
służyć ich kolejnym pokoleniom.

Prezydent Adam Fudali uważa, że dobrze 
się stało, że znajdujący się na terenie miasta 
kompleks zyskał w końcu nowego gospodarza: 

— Cieszę się, że znalazł się partner, który ten 
obiekt zagospodaruje. Mam nadzieję, że wizję 
pana starosty uda się zrealizować z korzyścią nie 
tylko dla mieszkańców Rybnika, ale i powiatu 
rybnickiego, dlatego życzę tej koncepcji powodze-
nia. Zadowolenie wyrażają również członkowie 
Stowarzyszenia „Tradycja i Środowisko”, którzy 
w liście do naszej redakcji, podpisanym przez b. 
prezydenta Jerzego Frelicha, piszą m.in.: … Był 
taki czas, gdy Rybnik potrzebował pomocy młode-
go lekarza Juliusza Rogera, bo żniwo zbierała cho-
lera i grasował tyfus, a działo się to w XIX wieku! 
Wtedy ten młody człowiek z dalekiej Wirtembergii, 
nie bacząc na koszty, pozyskując fundusze poprzez 
zbiórki pieniędzy wśród przyjaciół, znajomych, 
protektorów, temu miastu ofiarował największe 
dzieło swego życia – szpital, nazwany potem jego 
imieniem! Nadszedł też taki czas, początek XXI 
wieku, gdy dawny kompleks szpitalny potrze-
buje pomocy Rybnika! Stowarzyszenie uważa,  
że skoro Juliusz Roger zdobył fundusze na bu-
dowę obiektu przed stuleciem, powinno się to 
udać również współczesnym samorządowcom. 
W dawnym „Juliuszu” członkowie stowarzysze-
nia widzą np. centrum edukacji ekologicznej, 
regionalnej i europejskiej dla całego subregionu 
południowo–zachodniego, a idea ta jest zbieżna 
z wstępnymi planami zagospodarowania obiektu 
przez nowego gospodarza. Wypada tylko życzyć 
powodzenia w pozyskiwaniu środków finanso-
wych i poważnego inwestora…                        (r)

Juliusz ma gospodarza

Obchody 
rocznicy 
Września 

1 września br.  mi ja 70 lat  
od wybuchu II Wojny Światowej. 
Z tej okazji w mieście odbędą się 
rocznicowe obchody.

30 sierpnia
 
Bazylika św. Antoniego 

• godz. 19.00 – Oratorium „Stworzenie 
świata” J. Haydna w wykonaniu połą-
czonych młodzieżowych chórów, a także 
orkiestr z Mainz (Niemcy) oraz szkół mu-
zycznych z Rybnika i Opola.

 Organizatorami objętego honorowym 
patronatem prezydenta Rybnika, poświę-
conego rocznicy koncertu są Państwowa 
Szkoła Muzyczna im. Szafranków, Rybnic-
kie Centrum Kultury oraz Fundacja „Pol-
sko–niemiecka współpraca młodzieży”.  

1 września

Cmentarz komunalny
• godz. 12 – złożenie kwiatów na grobach 

poległych;
siedziba Muzeum 

• godz. 14 – otwarcie wystawy przygotowanej 
we współpracy z Archiwum Państwowym  
w Katowicach pt. „Jeszcze jeden dzień… 
Życie codzienne w Rybniku i w powiecie 
rybnickim w okresie II wojny światowej”. 
W dniu 1 września wystawa zostanie udo-
stępniona do zwiedzania w godzinach od 
8.00 do 17.00. Wystawa będzie czynna  
w siedzibie Muzeum do 25 listopada,  
a od 1 grudnia 2009 do 31 stycznia 2010  
w Archiwum Państwowym w Katowicach. 

• godz. 15 – promocja wydanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej książki: „Józef Smyczek. 
Listy z Wehrmachtu”, panel dyskusyjny  
z udziałem historyków z IPN pt. „Nieznana 
wojna: wyzwania badawcze dotyczące  
II wojny światowej na Górnym Śląsku”.

 Organizatorem obchodów jest miasto  
i rybnickie Muzeum.

Uwaga konkurs!

Stwórz znak graficzny!
Prezydent Miasta Rybnika ogłasza kon-

kurs na znak graficzny, który w pozytywny 
sposób kojarzyć się będzie z produktami 
pracy osób niepełnosprawnych oraz z sze-
roko rozumianą promocją i reklamą tego 
rodzaju wytworów. Dodatkowe informacje 
związane z konkursem, którego termin upływa 
24 września, można uzyskać w Wydziale Edu-
kacji UM (ul. Zamkowa 5, tel. 032/439 22 89)  
oraz na www.rybnik.pl. 

Widok „Juliusza” od ul. Klasztornej.
Zdj.: r
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O specjalne uhonorowanie K. Miczajki zwró-
cił się do miasta Klub Inteligencji Katolickiej 
przy parafii św. Jadwigi w Rybniku, a Rada 
Miasta przychyliła się do tej prośby, przyznając 
medal uchwałą na sesji 17 czerwca br. 

Dokładnie w dniu 90. rodzin sędziwy jubilat 
i laureat w jednej osobie odebrał medal z rąk 
prezydenta Adama Fudalego. Ale nie było to 
jedyne wyróżnienie tego dnia: radny sejmiku 
województwa śląskiego Marian Jarosz wręczył 
K. Miczajce przyznaną na wniosek prezydenta 
Rybnika „Odznakę honorową za zasługi dla 
województwa śląskiego”. Ustanowiona uchwa-
łą Sejmiku Województwa Śląskiego w grudniu 
2000 r. odznaka przyznawana jest za całokształt 
działalności osobom, które przyczyniły się do 
gospodarczego, kulturalnego i społecznego 
rozwoju województwa 

Na uroczystym spotkaniu w sali sesyjnej 
Urzędu Miasta K. Miczajce towarzyszyła 
najbliższa rodzina i przyjaciele, a udział 
w nim, oprócz władz miasta, wzięli również 
radni oraz osoby związane z laureatem wspól-
ną działalnością społeczną, m.in. z Klubu 
Inteligencji Katolickiej oraz Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa. Stosowną 

uchwałę Rady Miasta odczytał jej przewodni-
czący Stanisław Jaszczuk, a sylwetkę laureata 
przybliżyli prezydent Fudali oraz, w specjalnej 
laudacji, wiceprzewodniczący KIK Kazimierz 
Pogłódek, przypominając związki K. Miczajki 
z Rybnikiem, jego przeżycia wojenne i pracę 
na rzecz rybnickiej społeczności. Swoje wy-
stąpienie podsumował biblijnym wersetem: 
„Zasadzeni w domu pańskim rozkwitną na 
dziedzińcach Boga naszego, nawet w starości 
wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych 
soków”, który w pełni oddaje osobowość lau-
reata. Nawiązując do inicjatywy K. Miczajki 
organizowania modlitewnych marszów pamię-
ci, przewodniczący rybnickiego KIK Benedykt 
Łukoszek zachęcał obecnych do udziału w tym 
dorocznym wydarzeniu, będącym hołdem dla 
ofiar ewakuacji i przypomnieniem dramatycz-
nych wydarzeń, w których K. Miczajka brał 
udział. Zaangażowanie w działalność KIK–u 
miało dla niego również wymiar osobisty – tu, 
w gronie klubowiczów K. Miczajka poznał 
swoją drugą żonę Krystynę Kulawik (która 
nota bene była radną w czasie pierwszej ka-
dencji odrodzonego samorządu). Ślub wzięli 
w kościółku na Stecówce, gdzie członkowie 

rybnickiego KIK–u biorą corocznie udział 
w specjalnym nabożeństwie. 

Działalność laureata w SITG, zarówno 
na szczeblu ogólnopolskim, jak i oddziału 
w Rybniku, przypomniał Adolf Sosna, pod-
kreślając, że nabycie siedziby przy ul. Piasta 
było inspirowane planami K. Miczajki, który 
marzył o powstaniu w Rybniku Domu Tech-
nika. Czasy wyborów w 1989 r. i działalność 
laureata jako przewodniczącego rybnickiej ko-
misji wyborczej przypomniała sekretarz miasta 
Daniela Lampert, zaangażowana w przygoto-
wania do tamtych wyborów. Dumy z dokonań 
K. Miczajki nie kryła najbliższa rodzina. — Je-
steśmy z ciebie dumni tato i cieszymy się razem 
z tobą — mówił syn Adam, dziękując również 
współczłonkom KIK oraz władzom miasta za 
docenienie zasług ojca. Przyjmując życzenia 
solenizant i laureat wyznał, że w sali sesyjnej 
im. burmistrza Władysława Webera był dotąd 
tylko raz. — Z Rybnikiem jestem związany 
całym swoim życiem, podobnie jak z ludźmi, 
którzy się tu zgromadzili. Tej chwili nigdy nie 
zapomnę… — mówił wzruszony.

(r)

Karol Miczajka uhonorowany

Pozostawił ślad…

W uroczystości, obok oficjeli, udział wzięła rodzina oraz przedstawiciele organizacji społecznych, w których 
laureat działał. Na pierwszym planie żona Krystyna. 

Zdjęcia: r

Medal z wygrawerowanym nazwiskiem oraz datą Karol Miczajka odebrał 
z rąk prezydenta Adama Fudalego; życzenia laureatowi złożył również 

przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk. 

Karol Miczajka, który dokładnie w dniu swoich 90. urodzin 
uhonorowany został medalem „Beneficii Grata Civitas 
Rybnik” należy do tych osób, które pozostawiają 
wyraźny ślad w świadomości napotkanych ludzi 
i w historii swojej Małej Ojczyzny. Na wyróżnienie, 
będące wyrazem wdzięczności rybnickiej 
społeczności za wyświadczone dobro, zasłużył 
zarówno swoją postawą oraz doświadczonymi 
cierpieniami w czasie niemieckiej okupacji, jak 
i późniejszą aktywnością społeczną. 
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Beneficii Grata Civitas 
Rybnik to pamiątkowy, 
wykonany ze srebra 
medal, ustanowiony 
w roku 1998 dla 
uhonorowania osób 
i instytucji zasłużo-
nych dla społeczności 
Rybnika. Jest on wzo-
rowany na pieczęci miejskiej 
i przedstawia rybę w otoczeniu orzecha wodnego, a w obwodzie 
zawiera napis w języku łacińskim: „Społeczność Rybnika wdzięczna 
za wyświadczone dobro”.

Do tej pory medal został przyznany czterem osobom. Otrzymali 
go: Rosemarie Tröscher, przewodnicząca stowarzyszenia niemiec-
ko–polskiej wymiany w zakresie młodzieży i kultury, Hans Fischa-
ber i Michael Bromberger – burmistrzowie miasta Eurasburg oraz 
ks. Alojzy Klon, dawny proboszcz bazyliki Św. Antoniego. 

K. Miczajka jest piątą osobą, której medal wręczono.



S p o ł e c z e ń s t w o  n o w o c z e s n e  t o 
społeczeństwo informatyczne. Dzięki 
dostępowi do szerokopasmowej sieci 
internetowej, której budowę miasto planuje, 
mieszkańcom  Rybnika będzie do takiego 
społeczeństwa zdecydowanie bliżej.

Pod koniec czerwca w Urzędzie Miasta pod-
pisana została umowa na wykonanie dokumen-
tacji technicznej pierwszego etapu rybnickiej 
„szerokopasmówki”, którą wykona poznańskie 
Biuro Projektowo–Wykonawcze Energotelpro-
jekt. Jego przedstawiciele zapewniali o dużym 
doświadczeniu firmy, przyznając jednak, że ryb-

nicki projekt jest ambitny i niełatwy ze względu 
na dość krótki (koniec br.), termin oddania 
dokumentacji. Biuro przygotuje „pełnobran-
żowy” projekt budowlany i wykonawczy, będzie 
nad nim pełnić nadzór autorski oraz przygotuje 
końcowe studium wykonalności. Przybliżając 
technologię światłowodową, Andrzej Stefaniak 
z Energotelprojektu tłumaczył, że sieć jest jak 
autostrada – z czasem mogą nią „jeździć” coraz 
szybsze i bardziej pojemne, w tym przypadku  
w informacje, pojazdy. Takich możliwości nie 
daje sieć radiowa. Budowa sieci światłowodowej 
nie naraża mieszkańców na niedogodności, bo 
wykop, prowadzony wzdłuż tras komunikacyj-
nych, ma szerokość ok. 30 cm i głębokość ok. 
80 cm. Światłowód jest też odporny na warunki 
atmosferyczne. — Niestety, z koparką nie ma 
szans… — mówił żartobliwie A. Stefaniak.   

W ramach tego konkretnego projektu przewi-
duje się wybudowanie około 52 km kanalizacji 
teletechnicznej, która obejmie centrum miasta, 
obszar wzdłuż ulic Chwałowickiej, Wodzisław-
skiej, Gliwickiej oraz dzielnicę Kamień. Zasię-
giem sieci objętych zostanie w na tym etapie 
ponad 60% mieszkańców (ponad 85 tys.) oraz 
około 130 instytucji na terenie miasta. Wartość 
umowy na wykonanie dokumentacji wynosi 
ponad 720 tys. zł, a wstępna wartość realizacji 
robót dla tego obszaru to koszt ponad 14 mln 
700 tys. zł. Na realizację I (dzielnica Maroko–
–Nowiny) i II etapu przedsięwzięcia pozyskano 

środki unijne z 
Europejskiego 
Funduszu Roz-
woju  Reg io-
nalnego, które 
sfinansują 85% 
całości kosz-
tów. Ogłoszenie 
przetargu na re-
alizację inwesty-
cji planowane 
jest w 2010 r., 
po podpisaniu  
z zarządem wo-
jewództwa ślą-
skiego umowy 
na dofinanso-
wanie projektu. 
Zakończenie bu-
dowy tego etapu 

sieci przewidywane jest na koniec 2011 roku.  
O rok dłużej potrwa budowa sieci wzdłuż ulic 
Rudzkiej i Żorskiej oraz w dzielnicach Chwałę-
cice, Grabownia, Stodoły i Ochojec. 

Docelowo kanalizacja teletechniczna będzie 
liczyła 94 km, sieć światłowodowa – ok. 105 km,  
a przyłączonych zostanie do niej 150 budynków 
(179 instytucji i jednostek miejskich użyteczno-
ści publicznej), co w sumie kosztować będzie 
ok. 23 mln zł.  

Miejska sieć szerokopasmowa obejmie 
swoim zasięgiem obszar całego miasta  
– w tym również dzielnice najbardziej oddalone 
od centrum, gdzie, ze względu na koszty, nie 
dotrą operatorzy prywatni. Stworzy ona jednak 
szkielet, do którego będą miały dostęp również 
firmy komercyjne.

(r)

Karol Miczajka urodził się 15 lipca 1919 
roku w Brzeziu k/Raciborza (dziś dzielnicy tego 
miasta), jednak od wczesnego dzieciństwa 
związany jest z Rybnikiem, gdzie ojciec był 
listonoszem. W 1937 roku rozpoczął, przerwane 
później przez wybuch wojny, studia ekonomicz-
ne w Krakowie. W czasie niemieckiej okupacji 
zaangażował się w działalność konspiracyjną, 
najpierw w szeregach Polskiej Tajnej Organi-
zacji Powstańczej, a następnie Związku Walki 
Zbrojnej, przekształconego w 1940 r. w Armię 
Krajową. Zajmował się m.in. pomocą dla rodzin 
zamordowanych i aresztowanych członków 
ruchu oporu, a także, jak wszyscy w organizacji, 
zdobywaniem broni i udziałem w akcjach sabo-
tażowych. Wykorzystywał też dostęp do druków 
dokumentów pozwalających na kupno radia, 
którymi dysponował niemiecki właściciel skle-
pu w Rybniku przy Rynku 7, gdzie K. Miczajka 
pracował. Za sprawą konfidenta Jana Zientka, 
został aresztowany rankiem 12 lutego 1943 r. 
w tym właśnie sklepie. Po przesłuchaniach na 
Gestapo trafił do obozu w Oświęcimiu, przeżył 
też jego ewakuację zimą 1945 roku, a „Marsz 
śmierci” zaprowadził go na rampę dworca  
w Wodzisławiu, skąd został wywieziony w głąb 
Niemiec. Kolejnym etapem gehenny był obóz  
w Mauthausen i podobóz Melk, a w końcu obóz 
w Ebensee, wyzwolony przez Amerykanów  
6 maja 1945 r. Po powrocie do domu we wrze-
śniu tegoż roku, K. Miczajka chciał od razu 
wrócić na studia, lecz sprzeciwił się temu lekarz, 
radzący dłuższą rekonwalescencję. Podjął więc 
pracę w kop. „Chwałowice”, a studia ekono-
miczne ukończył później w trybie zaocznym, 
uzyskując magisterium.

Przez cały okres pracy zawodowej związanej 
z górnictwem, a również później, aktywnie 
działał społecznie. W latach 60. ub. wieku był 
inicjatorem powołania w Rybniku filii Politech-
niki Śl., współzałożycielem działającego od 
grudnia 1980 r. Klubu Inteligencji Katolickiej  
i jego długoletnim prezesem. W ramach  działań 
KIK, w 1988 r. zainicjował uczczenie ofiar „Mar-
szu Śmierci” w formie modlitewnych marszy 
pamięci odbywających się do dnia dzisiejszego. 
Przyczynił się też do organizacji tygodni kultury 
chrześcijańskiej, które odbyły się w Rybniku  
w 1985 oraz 1989 r. K. Miczajka był również 
zaangażowany w proces zmian ustrojowych  
– w 1989 roku został wybrany przewodniczą-
cym miejskiej komisji wyborczej w Rybniku  
w czasie wyborów do sejmu i senatu. 

Wspomnienia z czasu pobytu w obozach 
Karola Miczajki i wielu innych rybniczan zebrał 
i opublikował w książce „Żołnierze rybnickiego 
ZWZ/AK, POP, PTP w obozach koncentracyjnych: 
Auschwitz–Birkenau, Mauthausen, Gusen, 
Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, 
Oranienburg, Sachsenhausen, Flossenburg  
– i innych...” Jerzy Klistała, z której to publikacji 
korzystaliśmy. Ta obszerna i miejscami wstrząsa-
jąca relacja jest najlepszym świadectwem życia 
i charakteru Karola Miczajki.  

Sygnatariuszami umowy byli prezydent Adam Fudali oraz przedstawiciele wykonawcy Andrzej 
Stefaniak i Tomasz Fabian.                                                                                          Zdj.: r

Bliżej społeczeństwa informatycznego 

Dobry kierunek...
„Rybnik. U nas złapiesz wiatr w żagle” 

czy „Rybnik – miasto wysokich lotów” – te 
hasła już znamy. Teraz przyszła pora na… 
„Rybnik to dobry kierunek”...

Kolejny billboard, tym razem zachęca-
jący do korzystania z rybnickich ścieżek 
rowerowych, pojawił się w kilku punk-

tach miasta. To kolejny element kampanii, 
która ma promować charakterystycz-
ne dla Rybnika miejsca, a realizowanej  
w ramach projektu „Rybnik to dobry adres” 
dzięki dofinansowaniu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Chcesz wiedzieć jak promuje się 
miasto, zajrzyj na www.rybnik.pl.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 7



Ponieważ kończy się budowa kanalizacji 
sanitarnej, miasto będzie mogło zwiększyć 
nakłady na poprawę i udrożnienie układu 
komunikacyjnego. Prezydent Adam Fudali 
zapowiada, że do końca tego roku zakończone 
zostaną postępowania przetargowe na realiza-
cję kilku ważnych inwestycji drogowych, które 
w większości uzyskały wsparcie finansowe UE. 
Jest nadzieja, że w niektórych przypadkach 
prace ruszą jeszcze jesienią br., w kolejnych – z 
początkiem roku 2010. Prace zostaną zsynchro-
nizowane tak, by uciążliwości dla kierowców 
były jak najmniejsze.

•
Przebudowy doczekają się odcinki ulic 

Włościańskiej i Poligonowej w Kłokocinie 
wraz z przynależną infrastrukturą, a także 
wiadukt w ciągu ul. Włościańskiej, który 
zostanie przystosowany do większych ob-
ciążeń. Powstaną też  nowe chodniki i ciągi 
pieszo–rowerowe oraz oświetlenie. Koszt 
całej inwestycji, która ma ułatwić dostęp do 
terenów inwestycyjnych, wyniesie 14,5 mln zł, 
a dofinansowanie unijne – 3,5 mln zł.

•
Na odcinku prawie 4,5 km przebudowa-

na zostanie ul. Żorska (Droga Wojewódzka 
nr 935) na odcinku od ronda Boguszowic-
kiego do granicy miasta. Jezdnia poszerzona 
zostanie na podjazdach do trzech pasów, trzy 
skrzyżowania zostaną zamienione w ronda, 
powstaną chodniki, autobusowe zatoki, 

kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. 
Wartość szacunkowa inwestycji to 55 mln zł, 
a dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego wyniosło 33,7 mln zł.

•
Najwcześniej ma szansę rozpocząć się 

przebudowa ul. Chrobrego przez teren  
d. „Ryfamy” i przedłużenie drogi aż 

Czas na drogi
Wszystko wskazuje na to, że dwa najbliższe lata,  

a i kilka następnych, nie będą dla poruszających się po 
Rybniku kierowców łatwe. Powodem tego będzie realizacja 
ważnych inwestycji drogowych, dzięki którym drogi będą 
bezpieczniejsze, a korki, miejmy nadzieję, mniejsze. 

Wakacje są zbyt krótkie. Pod tym stwierdzeniem 
z pewnością podpisaliby się nie tylko uczniowie, 
którzy w trakcie dwumiesięcznej przerwy  
w zajęciach korzystają z uroków „wolności”, ale 
również członkowie ekip budowlanych, które jak 
co roku, w samym środku lata wkraczają do szkół 
oraz placówek kulturalnych i sportowych. Wszystko 
po to, by przed końcem wakacji przeprowadzić tam 
niezbędne modernizacje i remonty.

Letnie remonty

Tradycyjnie już, podczas letnich wakacji ekipy budowlane przeprowadziły prace, 
które trudno byłoby zrealizować w obecności uczniów. I tak w kilku placówkach 
wymieniono stolarkę okienną – nowe okna zamontowano m.in. w szkołach pod-
stawowych nr 18, 27, 21, przedszkolach nr 6, 12, 19, 35 i 36, a także w Zespole 
Szkół Technicznych oraz Zespole Szkól Specjalnych. Z kolei w sali gimnastycznej 
SP 21 wymieniono parkiet, a w SP 16, 28 oraz P 18 oraz w Domu Kultury w Nie-
wiadomiu wykonano prace polegające na zaizolowaniu stropów, ścian i piwnic. 
W kilku budynkach założono też nowe instalacje – elektryczną i teletechniczną 
(SP 12), piorunochronną (SP 13), wodociągową (SP 2) oraz centralnego ogrze-
wania (P17, 21 i 25). Natomiast w Przedszkolu nr 1 odnowiono taras, balkon  
i schody. W wielu placówkach przeprowadzono również drobne prace elektryczne, 
malarskie i odnowiono schody. Z kolei już od września uczniowie Zespołu Szkół 

nr 3 będą mogli korzystać z nowopowstałego, 
pełnowymiarowego boiska. Pokryty sztuczną 
murawą obiekt jest oświetlony, a w planach 
jest umiejscowienie w jego sąsiedztwie bieżni  
i kompleksu lekkoatletycznego.   

Większość wakacyjnych remontów zostało 
zakończonych tuż przed pierwszym dzwonkiem, 
jednak niektóre inwestycje będą kontynuowane 
nawet do początku przyszłego roku. Tak będzie 
choćby w przypadku planowanej termomo-
dernizacji fragmentu budynku zajmowanego 
przez Zespół Szkół Budowlanych – odnowiona 
i docieplona zostanie część, w której znajduje 
się basen. Wykonana zostanie również instala-
cja solarna, która posłuży podgrzewaniu wody 
użytkowej i basenowej. Prace, których koszt 
oszacowano na ponad 1 mln zł mają zostać 
sfinalizowane na przełomie 2009 i 2010 roku. 

(D)
Z nowo powstałego boiska przy ZS nr 3 mogą korzystać 
również mieszkańcy pobliskiego osiedla.             Zdj.: d

Przebud 
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do ulicy Żorskiej, zakończone rondem. 
Zwiększy to nie tylko atrakcyjność terenów 
inwestycyjnych w samym centrum miasta, ale 
również odciąży ruch na ul. Kościuszki. Połowę 
inwestycji (ponad 6 mln zł) sfinansuje UE, a ok. 
1 mln wyłoży spółka „Ryfama”.   

•
Powstanie kolejny odcinek obwodnicy 

północnej od ul. Budowlanych do ronda na 
skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej. 
Projekt przewiduje budowę 2 km drogi oraz 
dwóch rond, a także przebudowę skrzyżowań 
z istniejącymi drogami, chodników oraz ciągów 
pieszo–rowerowych, odwodnienie drogi i budowę 
oświetlenia ulicznego oraz utwardzenie poboczy. 
Wartość inwestycji wynosi 26,7 mln zł, z czego 
17,4 mln zł to kwota dofinansowania z RPO.

•
Na przebudowę czeka wiadukt nad 

koleją na ul. Raciborskiej w ciągu Drogi 
Wojewódzkiej 935. Obiekt po przebudowie 
będzie stanowił trzyprzęsłową konstrukcję bel-
kową zespoloną z żelbetową płytą pomostową, 
zostanie zwiększona jego nośność i szerokość 
jezdni. RPO dofinansuje inwestycję kwotą 7,4 
mln zł, a koszt całości wyniesie 11 mln zł.

•
Miasto przymierza się też do przebudowy 

4,5–kilometrowego odcinka ulicy Racibor-
skiej od ulicy Kotucza do granicy miasta. 

Na tę inwestycję, której koszt wyniesie prawie 
40 mln zł, nie pozyskano na razie środków  
z UE. Prezydent zapowiada jednak, że miasto 
będzie zabiegać o środki zewnętrzne. Plano-
wane jest poszerzenie jezdni do 3 pasów ruchu 
poprzez wykonanie lewo– i prawoskrętów, 
wybudowanie obustronnych chodników, de-
montaż istniejącego i wybudowanie nowego 
oświetlenia ulicznego, budowę oraz przebudo-
wę kanalizacji deszczowej a także przekładki 
sieci teletechnicznych i energetycznych.

•
Ważną i potrzebną inwestycją jest prze-

budowa Drogi Krajowej 78 na odcinku 
przebiegającym przez Rybnik i dalej aż do 
granicy z Radlinem, co powinno uspraw-
nić i poprawić bezpieczeństwo ruchu 
drogowego na tej ruchliwej, wylotowej  
w kierunku południowej granicy drodze. 
Wartość projektu w wysokości 40,2 mln zł  
dofinansowana zostanie z europejskich 
funduszy strukturalnych kwotą 34,2 mln zł. 
W ramach robót wzmocniona zostanie na-
wierzchnia na odcinku od granicy Rybnika  
z Radlinem do ronda Północnoirlandzkiego 
w Rybniku, zbudowana kanalizacja deszczo-
wa oraz oświetlenie uliczne, wzmocniona 
nawierzchnia oraz przebudowane chodniki 
na odcinku od ronda Wodzisławskiego do 
ronda Dorsten (ciąg ulic Reymonta i Kotu-

Przed trzema laty „Przemek” wkroczył 
do rybnickich szkół i przedszkoli. 
Od tego czasu program, mający na 
celu racjonalizację zużycia mediów 
energetycznych, realizowany jest  
w ponad 80 placówkach oświatowych 
na terenie miasta.  

Początki projektu zarządzania energią i me-
diami w oświatowych obiektach komunalnych 
„Przemek” sięgają 2006 r. Biorą w nim udział 
pracownicy i studenci Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej, urzędnicy 
z Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwe-

stycji Urzędu Miasta, 
Fundacja Ekologiczna 
Ekoterm – Silesia oraz 
dyrektorzy rybnickich 
szkół i przedszkoli. 
By zracjonalizować 
zużycie mediów ener-
getycznych, w ponad 
osiemdziesięciu pla-
cówkach oświatowych 
od trzech lat prowa-
dzony jest monitoring 
ich zużycia. — Zbie-
rane systematycznie 
informacje są przesy-
łane przez internet do 
specjalnej bazy danych 
– tzw. platformy infor-
matycznej, która gro-
madzi odczyty i prowa-

dzona jest przez Politechnikę Śląską — wyjaśnia 
inicjator przedsięwzięcia, prof. Joachim Kozioł 
z Centrum Kształcenia Inżynierów. Pozwala 
to na kontrolowanie poziomu zużycia energii 
i mediów oraz umożliwia porównanie poboru 
energii w tym samym obiekcie w różnych okre-
sach czasu oraz w placówkach o zbliżonych 
cechach użytkowych. — To jest trochę tak, jak 
w gospodarstwie domowym. Jeśli regularnie 
obserwujemy pewne zjawiska, w tym przypadku 
poziom zużycia wody czy energii, natychmiast 
mamy informację zwrotną i widzimy, gdzie jest 
szansa na konkretne oszczędności — wyjaśnia 
Mirosława Juroszek z I LO im. Powstańców 
Śląskich. Uzyskana w ten sposób wiedza 
prowadzi do realnego zmniejszenia kosztów 
eksploatacyjnych obiektów, bo informacje  
o ewentualnych awariach, niekontrolowanych 
wyciekach wody, zbyt dużym zużyciu prądu 
czy nie przykręceniu na weekend ciepła w 
kaloryferach trafiają bezpośrednio do syste-
mu. Ten z kolei wykazuje miejsca, w których 
można zminimalizować straty i lepiej zarzą-
dzać energią. — W tej chwili możemy mówić o 

oszczędnościach, które kształtują się na pozio-
mie 5%. Efektem społecznym programu jest zaś 
wzrost świadomości ekologicznej pracowników, 
dzieci i młodzieży pracujących i kształcących się  
w budynkach objętych programem — podkreśla 
prof. Joachim Kozioł. 

 W ramach projektu dokonywana jest 
także aktualizacja dokumentacji technicznej 
obiektów. Zakończono już działania związane  
z certyfikacją i inwentaryzacją, a dla pięćdzie-
sięciu wytypowanych placówek przeprowa-
dzono audyty energetyczne. Na tym etapie 
zaangażowani zostali studenci CKI PŚl., którzy 
w ramach praktyk wakacyjnych wykonywali 
audyty i sprawdzali dokumentację techniczną. 
Dzięki przeprowadzonym audytom oraz ana-
lizowaniu danych, uczestnicy przedsięwzięcia 
otrzymali informacje o tym co i gdzie należa-
łoby zmodernizować w pierwszej kolejności. 
— Najważniejsze, by działać kompleksowo 
– wymiana okien, połączona z dociepleniem 
budynku i zainstalowaniem odpowiedniej wen-
tylacji da zdecydowanie większy efekt — mówi 
prezydent A. Fudali. Dlatego na wskazane  
w audytach przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjne miasto chce pozyskać środki zewnętrzne 
potrzebne do wykonania kompleksowej mo-
dernizacji budynków. — Chcemy przekonać 
innych, że takie działania to nie sztuka dla sztuki, 
ale praca dająca konkretny efekt ekonomiczny 
— podsumowuje profesor Kozioł. 

(D)

„Przemek” 
pomaga 

oszczędzać

Ulica Wyzwolenia 
zamknięta

W związku z planowanym remontem, 
z początkiem września ulica Wyzwolenia 
zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. 

Utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy Wyzwo-
lenia i ulic przyległych, spowodowane będą 
przebudową nawierzchni jezdni i chodników 
na ul. Wyzwolenia, budową sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia z ul. Ró-
żańskiego oraz budową zatok autobusowych. 
Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 
2–3 miesiące. Szczegóły dotyczące objazdów 
można znaleźć na internetowej stronie miasta: 
www.rybnik.pl.

cza). Poszerzony zostanie również wiadukt 
nad koleją na ul. Gliwickiej.

•
Stan dróg i problemy komunikacyjne to 

działka najczęściej i najchętniej poddawana 
krytyce, nie tylko w kraju, ale i na szczeblu 
samorządu. Realizacja ambitnych planów 
inwestycji drogowych byłaby urzeczywistnie-
niem jednego z priorytetów polityki władz 
samorządowych Rybnika czyli – polepszenia 
układu komunikacyjnego miasta. Czas pokaże 
czy tak się stanie…

(r)

— Efektem społecznym pro-
gramu jest wzrost świado-
mości ekologicznej — uwa-
ża prof. Joachim Kozioł.

Zdj.: Wydz. Informacji  
i Promocji UM
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Się buduje…
Wakacje to dla budowlańców oraz s łużb 

inwestorskich czas, kiedy o urlopie można zapomnieć. 
Tego lata, obok corocznych remontów w placówkach 
oświatowych, trwających jeszcze w kilku dzielnicach 

oraz w centrum miasta robót kanalizacyjnych,  
a także przygotowań do inwestycji drogowych,  
w mieście realizowanych jest kilka innych przedsięwzięć 
budowlanych.

Basen na finiszu 
Zakończyła się budowa krytej pływalni w Boguszowicach, obiek-

tu z długą i zawiłą historią, sięgającą czasów sprzed „transfor-
macji ustrojowej”… Jego budowę w 1985 roku zainicjowała kopalnia 
„Jankowice”, jednak sytuacja w górnictwie sprawiła, że budowę w 1990 r. 
 „porzucono” i z przedsięwzięcia pozostały w dzielnicy straszące 
przez lata współczesne ruiny. Zirytowani mieszkańcy wysyłali sygnały  
do władz miasta (które obiekt, wraz z „dobrodziejstwem” inwentarza  
w połowie 1998 roku przejęło w formie darowizny), że coś z tym fantem 
trzeba zrobić, a najlepiej budowę kontynuować. Miasto próbowało 
niedokończony obiekt sprzedać, w końcu jednak podjęto decyzję  
o kontynuacji inwestycji. 

Prace rozpoczęto w październiku 2007 roku, teraz budowa obiektu prak-
tycznie się zakończyła i 1 września tu właśnie zaplanowano rozpoczęcie roku 
szkolnego (relacja z tej uroczystości we wrześniowej „GR”). Powierzchnia użyt-
kowa krytej pływalnia przy ul. Jastrzębskiej liczy prawie 3700 m2. Mieści się 
tu basen pływacki o wymiarach 12,5 na 25 m oraz głębokości od 0,9 do 1,8 m,  
basen do nauki pływania o wymiarach 5,9 na 8 m i głębokości niespełna 
metra z masażami wodnymi i „bąbelkami”, a także 4 sauny (2 suche,  
1 sucho–parowa oraz kabina na podczerwień) z natryskami i wypoczywalnią, 
a także szatniami damskimi i męskimi, w tym dla osób niepełnosprawnych, 
które będą mogły również korzystać z dźwigu. Pływalnia dysponuje też 
300–osobową widownią, co wyróżnia ją spośród innych obiektów. 

Wykonawcą inwestycji była rybnicka firma PRB ERBUD, a jej cał-
kowity koszt zamknął się kwotą prawie 15,5 mln zł. Środki na budowę 
pochodziły głównie z miejskiego budżetu, a 2,5 mln zł dołożył Fundusz 
Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Miasto będzie jednak starało się 
o częściową refundację z funduszy unijnych. 

Po basenie przy elektrowni „Rybnik”, pływalni Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ul. Powstańców oraz basenie w Zespole Szkół 
Budowlanych, to czwarta kryta pływalnia w Rybniku. „Praktycy” uważają 
jednak, że i w tym obiekcie chętnych do wodnej rekreacji nie zabraknie. 
— Już dziś (rozmawiamy w połowie lipca – przyp. red.) mamy rezerwacji 
na 25 godzin w tygodniu — mówi Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR, w skład 
którego wchodzi nowy obiekt. — Po obłożeniu basenu przy ul. Powstańców 
widzę, że o klientów na ul. Jastrzębskiej możemy być spokojni. Ze starego 
basenu od poniedziałku do piątku, od wczesnego ranka do 16.00 korzy-
stają szkoły, 2 godziny zarezerwowane są dla klubu, odbywają się zajęcia  
z aerobiku, potem obiekt wynajmowany jest przez instytucje i firmy, więc 

Siedziba Straży Miejskiej
Na ulicy Reymonta trwa budowa nowej siedziby Straży Miej-

skiej. Roboty rozpoczęto wiosną br., a plan przewiduje oddanie do 
użytku gotowego obiektu do końca marca 2010 r. Jeszcze przed zimą 
budynek ma zostać zadaszony, by można w nim było prowadzić prace wy-
kończeniowe. Powierzchnia użytkowa piętrowego (z podpiwniczeniem) 
obiektu wynosi prawie 545 m2, a koszt całej inwestycji, z dokumentacją 
techniczną, wyposażeniem budynku przebudową sieci zewnętrznych, 
zagospodarowaniem terenu z parkingami, drogami wewnętrznymi  
i przebudową zjazdu będzie kosztować ponad 5,5 mln zł.

Budowa nowej siedziby dla Straży Miejskiej ucina dyskusję czy 
formacja ta ma rację bytu w naszym mieście czy nie. — Stworzy ona 
lepsze warunki pracy dla strażników, a przede wszystkim poprawi obsługę 
klientów, w tym ochronę danych osobowych czy łatwiejszy kontakt dzięki 

nowoczesnej centrali telefonicznej. Obiekt będzie również zaopatrzony  
w monitoring wewnętrzny oraz połączenie światłowodowe z komendą 
policji — mówi komendant Janusz Bismor.

Nowa pływalnia już od 1 września zatętni życiem.                                Zdj.: M.T.

Nowa siedziba Straży Miejskiej powinna być gotowa na wiosnę 2010 r.

dla indywidualnych chętnych pozostaje niewiele czasu. Najspokojniej jest 
w niedzielne przedpołudnie… Zainteresowanie nowym obiektem już jest 
duże. Oprócz zajęć dydaktycznych czyli nauki pływania, będą się tu odby-
wać zawody sportowe organizowane we współpracy zarówno ze Szkolnym 
Związkiem Sportowym, jak i Śląskim Okręgowym Związkiem Pływackim. 
Dyrektor R. Tymusz zapewnia też, że zastosowane przy budowie techno-
logie, szczególnie jeśli idzie o stacje uzdatniania wody, spełniają wszystkie 
kryteria. Podobnie jak na innych nowoczesnych krytych pływalniach, każdy 
korzystający otrzyma swoją szafkę i pasek na przegub ręki. Przekazanie 
obiektu inwestorowi przez wykonawcę nastąpiło 29 lipca.  

— W Rybniku jest miejsce nie tylko na nowy kryty basen, ale nawet 
duży akwapark — uważa prezes Fundacji Elektrowni Rybnik Stanisław 
Wójtowicz. — Nie narzekamy na brak frekwencji, a więc otwarcie nowej 
pływalni nie będzie dla nas konkurencją, ale sprawi, że u nas będzie może 
trochę luźniej...  Korzystanie z naszego basenu o zgodnej z życzeniem 
porze gwarantuje tylko karnet, wejścia indywidualne już tylko w mniej 
korzystnych godzinach. Obserwując rosnącą ilość klientów pływalni  
i innych oferowanych przez nas usług rekreacyjnych myślę, że społeczeń-
stwo powoli zmienia mentalność i dojrzewa do korzystania z czynnej 
rekreacji zamiast siedzenia przed telewizorem i to jest bardzo pozytywne. 
Wybudowany dosłownie w szczerym polu kryty basen w Gorzycach jest 
nieźle wykorzystywany, a co dopiero kolejny basen na drugim końcu dużego 
miasta. To jak najbardziej dobry pomysł...
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Remont hali
Prawie 2 mln zł pozyskał Rybnik na 

dofinansowanie II etapu modernizacji hali 
widowiskowo–sportowej w Boguszowicach. 
Środki unijne pochodzą z puli na wsparcie 
lokalnej infrastruktury sportowej.    

W ramach projektu zaplanowano prace 
stanowiące kontynuację wcześniej wykonanych 
inwestycji. Prace będą koncentrować się głów-
nie na tzw. przyziemiu, w którym mieszczą się 
m.in. sale treningowe wykorzystywane przez 
sekcję bokserską, siłownia oraz pomieszczenia 
techniczne. Planuje się także montaż nowych 
i wymiana istniejących instalacji, służących 
do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
Ponadto w ramach dostosowania obiektu  
do potrzeb osób 
niepełnospraw-
nych przewidziano 
budowę podjazdu 
ułatwiającego do-
stęp do obiektu, 
przystosowanie 
sanitariatów oraz 
montaż podno-
śnika przyscho-
dowego w holu 
głównym. Całko-
wity koszt projek-
tu wynosi ponad  
5,5 mln zł.

Warto dodać, że w tym samym konkursie 
projekt pod nazwą „Budowa boiska piłkar-
skiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji  
w Rybniku–Kamieniu” znalazł się na 3 miejscu 
na liście projektów rezerwowych. W związku 
z tym istnieje duże prawdopodobieństwo,  
że projekt ten otrzyma dofinansowanie w wy-
niku powstania oszczędności przetargowych, 
bądź ze środków rezerwowych.

Przedmiotem tego projektu jest budowa 
pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze 
sztuczną nawierzchnią, trybuną dla kibiców, 
oświetleniem oraz ogrodzeniem  na terenie 
ośrodka sportu i rekreacji w Kamieniu (ośro-
dek ten znajduje się na liście 44 centrów poby-
towych dla reprezentacji narodowych podczas 
EURO 2012).                                               (r)

Śmieci 
segregowane

Wprawdzie budo-
wana w sąsiedztwie 
komunalnego skła-
dowiska odpadów  
w Boguszowicach no-
woczesna stacja ich 
segregacji jest inwe-
stycją prywatnej firmy 
Sego (związanej ze 
znaną na rybnickim 
rynku firmą wywożącą 
śmieci Eko), jednak 
przedsięwzięcie ma z gminą wiele wspól-
nego. Po pierwsze – sortownia powstaje na 
komunalnym terenie, wydzierżawionym na lat 
15, po drugie – to miasto zleciło to zadanie, 
poręczając, za zgodą Rady Miasta, połowę 
kwoty zaciągniętego przez firmę kredytu z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i GW w całkowitej wysokości 7 milionów. Firma 
Eko od kilku lat, na niewielką wprawdzie skalę, 
ale śmieci segreguje, co znacznie składowisko 
odciążyło. Nowy zakład wyposażony zostanie 
w najbardziej nowoczesne urządzenia do 
segregacji, a do dyspozycji pracujących w hali 
pracowników w liczbie ok. 30 osób, będzie 
odpowiednie zaplecze socjalne. 

Działalność sortowni, której uruchomienie 

planuje się już na początek przyszłego roku, po-
może miastu spełnić unijne wymogi dotyczące 
ekologicznej gospodarki odpadami. Fachowcy 
z firmy Sego twierdzą, że po segregacji na skła-
dowisko trafi o ok. 30% śmieci mniej. 

Aktualnie rybnickie składowisko odpadów 
już śmieci nie przyjmuje i firmy rybnickie 
wywożą je do pobliskich gmin, co oczywiście 
podraża koszty. Ale miasto przymierza się do 
budowy III kwatery, na którą pozyskało środki 
unijne. Obok składowiska ma również powstać 
zakład odzyskiwania z odpadów budowlanych  
i drogowych materiałów na podbudowę nowych 
oraz łatanie dziur starych dróg. Gmina planuje 
również odzyskiwanie biogazu.

Dzięki stacji segregacji śmieci w Boguszowicach na składowisko trafi 30% śmieci 
 mniej.                                                                                                        Zdj.: M.T.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku  
w ramach swoich działań prowadzi 
nową usługę – poradnictwo zawodowe 
na odległość.

Do skorzystania z tej formy pomocy PUP 
zachęca osoby bezrobotne, poszukujące 
pracy, osoby zagrożone utratą pracy, jak 
również pracodawców. Poradnictwo na 
odległość to nowoczesna forma poradnic-
twa informacyjnego, umożliwiająca kontakt 
klienta z doradcą zawodowym za pomocą 
internetu lub telefonu. Osoby korzystające 
z porad będą mogły pozyskać informacje 
dotyczące m.in. planowania kariery zawo-
dowej, skutecznych metod poszukiwania 
pracy, przygotowania się do rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz sporządzenia dokumentów 
aplikacyjnych. Przedsiębiorcom udzielane 
będą informacje dotyczące zakresu form 
i współpracy oraz możliwości pomocy  
w doborze kandydatów do pracy.

Z konsultacji za pomocą poczty elektro-
nicznej można skorzystać, wysyłając zapy-
tanie na adres poradnictwo@pup-rybnik.
pl lub dzwoniąc pod numer 032/42 216 
23; 032/42 260 95 w. 225. Ze wsparcia 
doradców zawodowych osoby zaintereso-
wane mogą również korzystać bezpośrednio  
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Rybniku w formie indywidualnej i gru-
powej. Szczegółowe informacje na stronie 
www.pup-rybnik.pl.

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług 
umożliwi szybsze i sprawniejsze nawiązanie 
kontaktu z doradcą zawodowym i uzyskanie in-
formacji dotyczących lokalnego rynku pracy. 

(r)

Poradnictwo 
na odległość
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Prezydent Miasta Rybnika
          poszukuje 
kandydatów do pracy 

w Urzędzie Miasta 
na stanowisko:

• Naczelnik w Wydziale Promocji  
i Informacji, Rzecznik Prasowy

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

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

i realizacji ambicji zawodowych

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rybnika: www.rybnik.pl, w zakładce 

„Praca w urzędzie miasta”.

mailto:poradnictwo@pup-rybnik.pl
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Na realizację przedsięwzięcia pod hasłem 
„Promocja kultury ziemi raciborsko–rybnickiej”, 
miasta pozyskały dofinansowanie w wysokości 
ponad 1 mln 330 tys. zł. W ramach projektu, 
w przyszłym roku w Rybniku i Raciborzu zor-
ganizowany zostanie cykl imprez kulturalnych, 
mających na celu wzrost rozpoznawalności oferty 
kulturalnej regionu, a jednocześnie wypromowa-
nie obu miast jako wiodących ośrodków kultury  
w tej części województwa śląskiego. — Samorządy 
rywalizują ze sobą o środki unijne, a my doszliśmy 
do wniosku, że razem możemy osiągnąć więcej. 
Nadal będziemy konkurować na innych polach, 
ale są sytuacje w których chcemy działać wspólnie, 
by nie dać się zmarginalizować i zrównoważyć 
dominację większych struktur, a taką jest nie-
wątpliwie Górnośląski Związek Metropolitalny. 
Razem potrafimy lepiej się sprzedać i lepiej pokazać 
— mówił prezydent Raciborza Mirosław Lenk 
podczas konferencji na której zaprezentowano 
założenia projektu. 

W programie przedsięwzięcia znalazły się 
imprezy, które już od lat organizowane są w obu 
miastach. W przypadku Rybnika będzie to choćby 
Noc Świętojańska, Jarmark Historyczny czy Mię-
dzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota 
Lira”. Ale pojawią się również nowe propozycje 

– Śląski Dzień Filmowy, 
Festiwal Kuchni Śląskiej, 
Międzynarodowy Prze-
gląd Majoretek i Che-
erleaderek czy przygo-
towywany w Raciborzu 
Jarmark św. Marcelego  
z pewnością cieszyć się będą sporym zainteresowa-
niem. Tym bardziej, że mieszkańcy obu miast będą 
mieli zapewniony bezpłatny transport pomiędzy 
Rybnikiem a Raciborzem, dzięki czemu wszyscy 
chętni będą mogli dotrzeć na interesujące ich 
imprezy. Rozważana jest również emisja wspólnej, 
rybnicko–raciborskiej monety. 

Organizacja imprez kulturalnych zostanie 
poprzedzona kampanią promocyjną, która 
potrwa od stycznia do czerwca przyszłego roku. 
Dla mieszkańców całego województwa śląskiego 
przygotowany zostanie specjalny folder, wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych regionu 
rozmieszczone zostaną billboardy, a w lokalnych  
i regionalnych mediach pojawią się zapowiedzi, 
spoty reklamowe i filmy promujące przedsię-
wzięcie. — Akcja promocyjna obejmie całe 
województwo, bo projekt skierowany jest nie tylko 
do mieszkańców Rybnika, Raciborza czy innych 
miast i gmin subregionu zachodniego, ale również 

do pozostałych mieszkańców Śląska, a nawet 
Opolszczyzny. Tym wspólnym projektem chcemy 
pokazać, że można wzajemnie się zainteresować  
i pokazać to, co w naszych miastach jest najlepsze 
— dodaje M. Lenk. A oferta obu ośrodków jest 
wyjątkowo ciekawa, bowiem różnorodność kul-
turowa i bogactwo historyczne Raciborza oraz 
rosnąca pozycja i dynamika Rybnika to tylko 
niektóre z atutów tych dwóch miast. — Racibórz 
w województwie śląskim wydaje się być wciąż nie-
dowartościowany, a my chcemy pokazać dwa silne 
ośrodki – właśnie Racibórz i Rybnik — podkreśla 
prezydent Rybnika Adam Fudali, a M. Lenk  
dodaje: — W Raciborzu wiele osób ma kompleks 
Rybnika, który w ostatnich latach bardzo „urósł”. 
Ale z kompleksów trzeba się leczyć... Myślę,  
że wszyscy ci, którzy miastu dobrze życzą, takich 
kompleksów nie mają i wiedzą, że wspólnie można 
zrobić więcej. Całkowity koszt projektu ma wy-
nieść ponad 1 mln 600 tys. zł.                        (D)

Ośrodek Cogito Noster otrzymał dotację  
w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe 
wsparcie projektu pn. „Jesienne warsztaty rodzin-
ne. W drodze do Świąt”. Celem przedsięwzięcia 
jest integracja społeczna i aktywizacja osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz ich rodzin poprzez 
udział w warsztatach terapeutycznych, które będą 
realizowane od września do grudnia 2009 roku. 
Ostatnim etapem, który zwieńczy projekt, będzie 
uroczysta prezentacja choinki bożonarodzeniowej 
przed ośrodkiem Cogito Noster. 

Osoby zainteresowane projektem mogą zgła-
szać swój udział w warsztatach w Środowiskowym 
Domu Samopomocy Cogito Noster w Rybniku–
–Niedobczycach (ul. Andersa 6) lub telefonicznie 
(nr tel.: 32/42 57 027 lub 32/42 11 808). Więcej  
o ośrodku na stronie: www.cogitonoster.org. 

•
Z wymiernym, wycenionym na kwotę 

390 tys. zł, sukcesem, o dotacje Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich ubiegało się kilka 
rybnickich stowarzyszeń. 

Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie RA-

ZEM wspomagające osoby niepełnosprawne 
– dzięki kwocie ponad 32 tys. zł osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną wezmą udział 
w warsztatach integracyjnych w Brennej. Sto-
warzyszenie Homo–Homini otrzymało na 
realizację projektu „Murem podzieleni – sztuka 
w 3 aktach” ponad 10 tys. zł. Dzięki niej pacjenci 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych zaproszą mieszkańców Rybnika 
do udziału w organizowanych przez siebie 
wydarzeniach artystycznych. Pozytywnie został 
również oceniony projekt Centrum Promocji 
Sportu Active – „Sportinfo”, w którego ramach  
powstanie portal internetowy skupiający i promu-
jący wszystkie organizacje sportowe z Rybnika  
i okolic. Na jego realizację pozyskano ponad 
24,5 tys. zł. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Rybnika–Boguszowic „17–stka” otrzymało 
najwięcej, bo 300 tys. na projekt „Realizacja 
kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą  
w Rybniku–Boguszowicach”. Dzięki pozyskanym 
pieniądzom na projekt „2. Mityng sportowy  
z olimpijczykiem” Fundacja Elektrowni Ryb-

nik będzie mogła zorganizować kolejny cykl 
spotkań młodzieży z olimpijczykami.

Jak mówi dyrektor zarządzający rybnickiego 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Piotr 
Masłowski, to duży sukces rybnickiego „trzeciego 
sektora”. CRIS w kilku przypadkach pomagał 
w przygotowaniu projektów i wniosków, więc 
sukces tym bardziej cieszy. Samodzielnie projekt 
przygotowała „17–ka” z Boguszowic. Został on 
oceniony bardzo wysoko, plasując się w pierwszej 
dziesiątce w kraju. — To bardzo ciekawy projekt 
wykorzystujący formułę tzw. „street workingu”.  
To u nas jeszcze rzadkość, jesteśmy więc bardzo 
ciekawi jego realizacji — mówi P. Masłowski. 
CRIS bardzo zachęca do sięgania po środki  
z funduszy i fundacji, propagując wiedzę na temat 
kolejnych konkursów. — Monitorujemy na bieżąco 
pojawiające się możliwości pozyskiwania pieniędzy 
na realizacje zadań w różnych dziedzinach – od pro-
jektów kulturalnych poprzez społeczne czy sportowe. 
Pieniądze są, trzeba tylko po nie sięgnąć…

(r)

W przyszłym roku „ręka w rękę” pójdą nie tylko prezydenci Raciborza i Rybnika,  
ale również obydwa miasta.                                                                             Zdj.: r

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Racibórz i Rybnik przygotują projekt 
mający na celu prezentację dorobku kulturalnego ziemi 
raciborsko–rybnickiej. Wspólne świętowanie zaplanowano na 
czerwiec przyszłego roku.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie oceniło projekt Środowiskowego 
Domu Samopomocy Cogito Noster, przyznając placówce dofinansowanie w wysokości 
16 tysięcy złotych. Prawie 400 tys. udało się natomiast pozyskać z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich kilku rybnickim organizacjom pozarządowym. 

Rybnickie projekty 
docenione  

Razem można więcej...
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A wszystko za sprawą znowelizowanej usta-
wy oświatowej, która począwszy od września 
2009 r. daje wybór rodzicom dzieci sześcio-
letnich – mogą posłać dziecko do pierwszej 
klasy albo pozostawić w przedszkolu. Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej zaleciło, by do 
pierwszej klasy szły dzieci, które 
wcześniej chociaż rok chodziły do 
przedszkola. Tak ma być do 2012 r., 
kiedy to wprowadzony zostanie 
powszechny obowiązek szkolny od 
szóstego roku życia.  

W skali kraju sprawa wzbu-
dziła wiele emocji. Przeciwnicy 
wcześniejszego posłania dzieci 
do szkoły przywoływali mnóstwo 
argumentów, wśród których wy-
mieniali obawy związane z zapew-
nieniem maluchom odpowiednich 
warunków i opieki w szkołach. 
Zwolennicy przekonywali, że na-
uka w pierwszych trzech klasach 
podstawówki będzie przypominać 
edukację przedszkolną, a nowa 
podstawa programowa gwarantuje 
przeplatanie zajęć dydaktycznych 
odpoczynkiem i zabawą. 

Również rybniczanie nie pozo-
stali wobec sprawy obojętni. Tym 
bardziej, że wiosną tego roku we wszystkich 
szkołach podstawowych miasto zorganizowało 
szereg spotkań informacyjnych z udziałem od-
powiedzialnych za oświatę służb, nauczycieli 
i pedagogów. W ich trakcie wyjaśniano nowe 
zasady naboru dzieci sześcioletnich do szkół. 
Argumenty „za” były jasne. MEN opracował 
program zerówek pomyślany jak dla pięciolat-
ków, a program dla pierwszych klas – tak jakby 
poszły tam dzieci sześcioletnie. Efekt jest taki, 
że sześciolatki w zerówkach dostaną program 
dla pięciolatków, a kiedy jako siedmiolatki 
pójdą do szkół, trafią na materiał szykowany 
dla dzieci o rok młodszych. — Zgodnie z no-
wymi zasadami, które MEN wprowadza już od 

września tego roku, sześciolatki pozostawione 
w przedszkolach nie będą uczyły się pisania, 
czytania, czy pojęć matematycznych. Przyswa-
janie tego typu wiedzy i umiejętności rozpocznie 
się w pierwszej klasie. Dlatego zahamowanie 
aspiracji i talentów dzieci już na starcie byłoby 

nie do wybaczenia — przekonywała wicepre-
zydent Joanna Kryszczyszyn. 

Z kolei uczestniczący w spotkaniach rodzice 
nie kryli obaw o bezpieczeństwo maluchów 
w szkołach, możliwości związane z zapewnie-
niem odpowiednich warunków oraz opieki 
takiej, jaką najmłodsi mają w przedszkolach. 
Padały zarzuty o skracaniu dzieciństwa i py-
tania o to, czy sześciolatki są na tyle dojrzałe 
emocjonalnie, by o rok wcześniej z przedszko-
laka zamienić się w ucznia. 

Co przeważyło? Argumenty przemawiające 
za posłaniem sześciolatków do szkoły czy 
motywacje i obawy rodziców? Okazuje się, 
że w trakcie rozpoczynającego się roku 

szkolnego, w rybnickich podstawówkach 
naukę rozpocznie ok. 170 sześciolatków. 
To ponad 10% z 1300. dzieci urodzonych 
w 2003 r. i zameldowanych w mieście. — Nie 
jest to  imponująca liczba, ale jeśli porównamy 
Rybnik z innymi ośrodkami w regionie, widzimy, 
że rybniczanie, mimo obaw, wysłuchali racjo-
nalnych argumentów — przyznaje Katarzyna 
Fojcik, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta. Okazuje się, że 167 młodych rybni-
czan, którzy od września przekroczą próg 

szkoły, to ponad połowa 
sześciolatków zapisanych 
do pierwszych klas z tere-
nu podległego rybnickiej 
delegaturze Kuratorium 
Oświaty. — Według danych 
jakie otrzymujemy od sa-
morządów, w tym roku do 
szkół pójdzie nieco ponad 
trzysta dzieci sześciolet-
nich. Ewenementem jest 
tu gmina Jankowice, gdzie 
tornistry założą wszystkie 
sześciolatki — mówi Jan 
Bochenek z kuratorium. 
W Rybniku klasy utworzo-
ne tylko z dzieci sześcio-
letnich powstały w szko-
łach podstawowych nr 16 
i 20, a także w Zespołach 
Szkolno–Przedszkolnych 
nr 2 i 3. Tu przygotowano 
specjalne pomieszczenia 

z miejscami do nauki i zabawy. Przez pierwsze 
trzy lata klasy sześciolatków pójdą swoim to-
rem i nie będą łączone z innymi oddziałami. 
Pozostałe sześciolatki będą uczęszczać do klas 
„mieszanych” wraz z dziećmi o rok starszymi. 
Jak to przedsięwzięcie sprawdzi się w prakty-
ce, okaże się już wkrótce. Warunkom, w jakich 
uczą i bawią się sześciolatki, będą z pewnością 
przyglądać się rodzice dzieci urodzonych 
w 2004 r., bowiem to oni za kilka miesięcy 
będą musieli podjąć decyzję o ewentualnym, 
wcześniejszym posłaniu swoich pociech 
do szkoły. W 2012 r. wszystkie sześciolatki 
obowiązkowo rozpoczną naukę w pierwszych 
klasach.                                                     (D)

W klasach utworzonych dla dzieci sześcioletnich znajdą się m.in. miejsca do zabawy. Na zdj.: 
klasa w SP 20 w Gotartowicach tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego.                    Zdj.: d

To był twardy orzech do zgryzienia. Po raz pierwszy w powojennej 
historii edukacji w Polsce, rodzice sześciolatków zostali postawieni przed 
trudną decyzją – posłać pociechę o rok wcześniej do szkoły, czy pozostawić 
w przedszkolu? 

Rodzice wybrali

Potwierdzony rating dla Rybnika
Na początku lipca br. agencja Fitch Ratings potwierdzi-

ła krajowy rating długoterminowy Rybnika na poziomie 
„A(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu jest sta-
bilna. Jak podaje agencja, rating odzwierciedla bardzo dobre 
wyniki operacyjne, umiarkowane zadłużenie oraz niskie ryzyko 
pośrednie związane z zadłużeniem spółek miejskich. Rating 
bierze również pod uwagę spodziewaną presję na wzrost do-
chodów podatkowych, sztywną strukturę dochodów i wydatków 
bieżących budżetu oraz presję na wzrost zadłużenia w związku 
z programem inwestycyjnym miasta. 

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch 

Ratings, że – mimo obecnego kryzysu gospodarczego – miasto 
będzie ściśle kontrolować wydatki operacyjne i wyniki operacyjne 
zostaną utrzymane na obecnym poziomie, co zapewni zdolność 
miasta do wysokiego udziału samofinansowania podejmowanych 
inwestycji. Fitch uważa, że „…kontynuowanie polityki ścisłej 
kontroli wydatków operacyjnych jest konieczne dla utrzymania 
dobrych wyników operacyjnych (…), a przyszły poziom zadłużenia 
pozostanie umiarkowany”.

Pełna wersja komunikatu jest dostępna na stronie interneto-
wej agencji www.fitchpolska.com.pl, a definicje ratingów Fitch 
można zobaczyć pod adresem www.fitchratings.com. 

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



O Niedobczycach już wkrótce będzie 
można powiedzieć, że boisk ci tam dosta-
tek! Dzielnicowi samorządowcy dokładają 
starań, by teren sąsiadujący z funkcjonującym 
już Orlikiem zagospodarować na boisko trenin-
gowe dla trampkarzy KS Rymer Rybnik. Teren 
trzeba zrekultywować i wypoziomować, zasiać 
trawę i przygotować otoczenie, w tym ławeczki 
dla kibiców i… rodziców przyprowadzających 
swoje dzieci na trening. Trzeba również zmienić 
ogrodzenie, bo istniejące niebezpiecznie się 
chyli. Inwestycja będzie możliwa m.in. dzięki 
środkom pozyskanym od kop. „Marcel” jako 
rekompensata za szkody górnicze. 

W planach jest również dalsza modernizacja 
tzw. boiska „dolnego”. Część robót przeprowa-
dzono tam już dwa lata temu: wyremontowano 
płot oraz zaplecze socjalne z sanitariatami 
i salkę odnowy. Teraz gospodarze dzielnicy 
chcieliby wykorzystać teren przylegający do 

dawnego targowiska, 
na razie zajętego przez 
wykonawców sieci ka-
nalizacyjnej. Budow-
lańcy na prośbę RD 
zebrali swoimi maszy-
nami istniejąca tam do-
tąd skarpę, co pozwoli 
poszerzyć boisko i za-
montować 3,5–metro-
wy „piłkołap”, a także 
wygospodarować kilka metrów na krzesełka dla 
kibiców, jeśli będzie taka potrzeba. Po drugiej 
stronie, wzdłuż płotu powstanie parking. Gospo-
darzom dzielnicy marzy się, że Niedobczyce sta-
ną się „zagłębiem piłkarskim” i kuźnią kadr dla 
większych klubów. Jeśli wszystkie plany zostaną 
zrealizowane, stanie się to bardzo realne. 

Po zakończeniu budowy kanalizacji, na 
dawnym targowisku powstanie prawdopodob-

nie któryś z sieciowych dyskontów, aktualnie 
przygotowywany jest przetarg na sprzedaż 
tego terenu. Samorządowcy mają też nadzieję, 
że pobliskie skrzyżowanie zostanie przebu-
dowane i powstanie tu rondo. Radny Henryk 
Ryszka oraz przewodniczący RD Bronisław De-
genhardt zapewniają, że już niedługo centrum 
dzielnicy zmieni się nie do poznania. Na lepsze 
oczywiście…                                                  (r)

Z dniem 1 września br. Rada Dzielnicy Niedobczyce 
zmienia swoją siedzibę: aktualny adres to ul. Barbary 
23 czyli Dom Kultury. Dyżury pełnione są w każdy 
czwartek od godz. 18.00 do 19.00.

Przy okazji przypominamy nowy skład RD: przewodni-
czący Rady Dzielnicy – Grzegorz Pytel, wiceprzewodniczą-
cy – Krzysztof Wyrwas; zarząd Rady Dzielnicy: przewod-
niczący – Bronisław Degenhardt, wice–przewodnicząca 
– Ilona Czaja–Holona, sekretarz – Romana Olszewska, 
członkowie zarządu – Henryk Ryszka i Janusz Giza.

W Niedobczycach…

…boisk dostatek

Nowa siedziba 
Rady Dzielnicy Niedobczyce 

Widok na centrum dzielnicy. Samorządowcy zapowiadają, że już niedługo wiele się tu 
zmieni...                                                                                                             Zdj.: r

Z liczby osób korzystających z „Orlika” w Niedobczycach wynika, 
że inwestycja ta była jak najbardziej potrzebna. Ponieważ boisko powsta-
wało na obszarze szkód górniczych, państwowa dotacja stanowiła niewiele 
więcej niż 1/5 całości kosztów, które wyniosły ponad 1,5 mln zł. Urząd 
Kontroli Skarbowej dopatrzył się niedotrzymania terminu rozliczenia pań-
stwowych pieniędzy, a w efekcie wojewoda  śląski zażądał ich zwrotu. Jed-
nak miasto takiej decyzji się sprzeciwiło: — Uważamy, że kwota 333 tys. zł 
została rozliczona prawidłowo i zwrotu pieniędzy ze strony miasta nie będzie 
— powiedział prezydent A. Fudali. — Wysłaliśmy do pana wojewody 
uzasadnienie naszego stanowiska i jestem przekonany, że nasze argumenty 
wpłyną na zmianę jego decyzji…

14 Nr 8/458; sierpień 2009

Programy edukacyjne Unii Europejskiej stworzyły 
wyjątkową szansę na poszarzanie horyzontów młodzieży, ale 
nie tylko. Również nauczyciele zyskali możliwość doskonalenia 
własnych umiejętności.  

Z szansy, jaką daje projekt „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” 
Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, skorzy-

stała Sylwia Bloch, nauczyciel – konsultant Regionalnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”. Wzięła 
ona udział w 14–dniowym szkoleniu na temat metodyki nauczania języka 
obcego w okresie wczesnoszkolnym, którego organizatorem był Instytut 
Goethego w Schwäbisch Hall. — Udział w szkoleniu pozwolił na wymianę 
doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka niemieckiego różnych krajów, 
a nawet kontynentów, a zadaniem każdego z nas było zaprezentowanie 
pozostałym uczestnikom sprawdzonych przez siebie metod nauczania 
— podsumowuje S. Bloch. W trakcie pobytu w Niemczech rybnicka 
nauczycielka zwiedziła również miejską bibliotekę i uczestniczyła 
w dniach otwartych „szkoły waldorfskiej”, a udział w wystawie obrazów 
Davida Hockneya był dla niej doskonałą okazją do poznania metod roz-
budzania wyobraźni u dzieci i uwrażliwiania ich na sztukę. Promowała 
też Polskę i miasto, w którym pracuje. — „4 Rybniki” wzbogaciły kolekcję 
monet jednego z uczestników szkolenia, który okazał się numizmatykiem 
— wspomina S. Bloch, która planuje, że zdobytą wiedzą i poznanymi 
w Niemczech metodami pracy, podzieli się z innymi nauczycielami 
w trakcie warsztatów. A już dziś zachęca wszystkich do korzystania ze 
szkoleń oferowanych przez Narodową Agencję Programu Comenius. 
— Słowa „...powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi 
zrobić, a zrozumiem”, w tym przypadku odnoszą się również do dorosłych. 
Najlepszą nauką jest osobiste przeżycie… — zapewnia S. Bloch. 

(S)

Uczyć się przez całe życie

Sylwia Bloch (stoi trzecia od lewej) nie tylko poznawała metody nauczania języka obcego, 
ale też promowała Rybnik – uczestniczki projektu z rybnickimi „rybkami” w ręku.

Zdj.: arch. pryw. 



Dwunastu podopiecznych Zespołu 
Ognisk Wychowawczych zamieszkało 
w domu, w którym już od lipca mogą 
uczyć się samodzielnego życia. 

„Dom pod Dobrym Aniołem”, bo taką nazwę 
nadali mieszkaniu chronionemu jego lokatorzy, 
znalazł swe miejsce w jednej z kamienic w cen-
trum miasta. Zamieszkało w nim dwanaścioro 
dzieci w wieku 12 – 17 lat, które do tej pory prze-

bywały w niedobczyckim Zespole Ognisk Wycho-
wawczych. Pobyt w mieszkaniu chronionym ma 
ułatwić im przygotowanie do samodzielnego ży-
cia już po osiągnięciu pełnoletności i opuszczeniu 
placówki. — To dzieci, które z różnych względów 
nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej. 
Wybrana  dwunastka ma dobrą sytuację szkolną 
– nie wagarują, potrafią poradzić sobie w codzien-
nych sytuacjach życiowych, mają jasną sytuację 
prawną i według zespołu kwalifikującego rokują 
szansę na to, że w dorosłym życiu będą prawidło-
wo funkcjonować w społeczeństwie — wyjaśnia 
wiceprezydent Ewa Ryszka.

Działające w ramach Zespołu Ognisk Wycho-
wawczych mieszkanie, jest elementem realizo-
wanego w Rybniku programu „Bliżej dziecka, 

bliżej rodziny”. — To kolejny krok w budowie 
systemu polityki prorodzinnej w naszym mieście. 
Pierwszym elementem programu było utworzenie 

przed trzema laty Ośrodka 
Adopcyjno – Opiekuńczego 
— podkreśla E. Ryszka, która 
zaznacza, że w przypadku tego 
typu inicjatyw chodzi głównie 
o stworzenie najmłodszym 
warunków życia zbliżonych 
do tych, jakie panują w tzw. 
normalnym domu. 

W mieszkaniu składającym 
się z trzech pokoi, saloniku 
dziennego, kuchni i dwóch ła-
zienek, młodzi ludzie prowa-
dzą samodzielnie gospodar-
stwo domowe. W gruntownie 
wyremontowanym obiekcie 
mają zapewnioną całodobową 
opiekę, sprawowaną przez 

pięciu wychowawców. Zadaniem tych ostatnich 
jest wspieranie rozwoju emocjonalnego pod-
opiecznych, a także pomoc w nabywaniu przez 
nich umiejętności i kompetencji niezbędnych do 
radzenia sobie w życiu. — Już po pierwszych tygo-
dniach widzimy pozytywne zmiany w zachowaniu 
dzieciaków. Odkąd zamieszkali poza ośrodkiem, 
wyciszyli się, zaczęli ze sobą współpracować, 
nie ma między nimi niezdrowej rywalizacji, 
którą często widzimy w placówce. Potrafią 
o coś poprosić czy upomnieć się w sposób po-
zbawiony złości czy wulgaryzmów. Tutaj uczą 
się wielu rzeczy, które do tej pory były im obce. 

Z dnia na dzień są coraz bardziej zorganizowani. 
Widać, że poczuli się współodpowiedzialni za to 
miejsce — mówi Wiesława Tkocz, koordynująca 
pracę opiekunów. 

Pobyt w nowym miejscu jest również szansą na 
integrację ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza 
z sąsiadami. Tutaj dzieci po raz pierwszy spotyka-
ją się z sytuacjami, w których muszą rozwiązywać 
problemy życia codziennego. Współuczestniczą 
w prowadzeniu domu, pomagają w zakupach 
i przygotowaniu posiłków. — Śniadania i kolacje 
przygotowujemy sami, a do naszych obowiązków 
należy też dbanie o porządek i czystość — mówi 
Ola, która, mimo, że jest jeszcze uczennicą 
gimnazjum, ma już sprecyzowane plany na 
przyszłość: — Po ukończeniu szkoły średniej 
chcę zdawać na psychologię — zapowiada. 
Jeśli podejmie studia, ma szansę pozostać 
w mieszkaniu aż do uzyskania dyplomu, bo mimo, 
że zgodnie z przepisami można tu przebywać do 
osiągnięcia pełnoletności, każdy kto zadeklaruje 
chęć dalszego kształcenia, nie musi opuszczać 
lokum. — Życzyłabym wszystkim dzieciom, które 
przebywają w placówkach opiekuńczo–wycho-
wawczych, a które nie mogą powrócić do rodzin 
naturalnych, by mogły znaleźć się właśnie w takim 
miejscu. Placówka, niestety, przypina dzieciom 
”łatkę”. Natomiast to mieszkanie jest ich adresem. 
Dzieci nie mówią już, że wracają do ośrodka, ale 
że wracają do domu — dodaje W. Tkocz. 

Łączny koszt remontu i wyposażenia miesz-
kania usamodzielnienia wyniósł 155.700 zł, 
z czego 90.700 zł wyłożyło miasto, zaś 65.000 zł 
pochodzi z budżetu państwa.                     (D)

Dom 
bez „łatki”

— To nasz dom — mówią wychowankowie Zespołu 
Ognisk Wychowawczych, którzy w lipcu zamieszkali 
w nowym lokum. 

Zdjęcia: d

W oficjalnym otwarciu mieszkania chronionego wziął udział m.in. prezydent 
Adam Fudali, który wraz z jedną z mieszkanek uroczyście przeciął wstęgę.

Rodzinni rowerzyści
— Cieszę się, że w naszym gronie jest aż tylu cyklistów! 

— mówiła Halina Szymańska, zastępca dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który wspólnie z Ośrodkiem Adopcyj-
no–Opiekuńczym po raz pierwszy zorganizował rowerowy rajd 
rodzin zastępczych. 

Wzięło w nim udział ok. 100 osób z rybnickich rodzin zastęp-
czych, ubranych w koszulki i czapeczki promujące taką właśnie 
formę opieki nad dziećmi. Jak mówiła H. Szymańska, niespo-
krewnionych rodzin zastępczych wciąż jest zbyt mało, dlatego 

OPS i Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy organizują różnego ro-
dzaju przedsięwzięcia, które mają zwiększyć liczbę kandydatów 
na rodziców adopcyjnych i zastępczych. Stąd doroczny piknik 
rodzinny czy świąteczny dzień skupienia rodzin zastępczych, 
a teraz – rajd rowerowy. W trakcie imprezy cykliści dotarli ścieżka-
mi rowerowymi na „Grzybówkę” w Golejowie, gdzie dla uczestni-
ków przewidziano „małe co nieco” i indiańską zabawę w wiosce 
„Tinku”. Warto dodać, że rajd zorganizowano w ramach programu 
„W drodze do domu”, a bieżący rok ogłoszono w naszym kraju 
rokiem rodzicielstwa zastępczego. 

(S) 
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Po raz drugi w historii, obchody 
Święta Policji zorganizowano na ryb-
nickim Rynku. W tym roku uroczystość, 
w trakcie której najbardziej zasłużonym 
rybnickim policjantom wręczono awanse 
na wyższe stopnie zawodowe, połączono 
z jubileuszem dziewięćdziesięciolecia 
istnienia tej formacji.

— Policja jest fundamentem stabilnego 
i bezpiecznego państwa — podkreślali zebra-
ni na Rynku goście, wśród których, oprócz 
mundurowych pojawili się przedstawiciele 
parlamentu, lokalnych samorządów oraz służb 
i instytucji z terenu działania Komendy Miej-
skiej Policji w Rybniku. Uroczystość tradycyjnie 
zainaugurowało wciągnięcie flagi na maszt, po 
czym głos zabrał Komendant Miejski Policji 
Krzysztof Sowula. Szef rybnickich stróżów 
prawa mówił o trudnej pracy swoich podopiecz-
nych, zaś prezydent Adam Fudali dziękował 

funkcjonariuszom za ich pracę oraz gotowość 
do pełnienia służby i ochrony mieszkańców 
przed różnego rodzaju zagrożeniami. Zapewnił 
również o gotowości do dalszej współpracy 
ze strony rybnickiego samorządu. 

Jubileuszowa uroczystość była okazją do wrę-
czenia nominacji na wyższe stopnie służbowe: 
stopnie oficerskie otrzymało 9 osób, do korpu-
su aspirantów dołączyło 37 policjantów, grono 
podoficerów powiększyło się o 53 osoby, zaś 
stopień posterunkowego przyznano 16 mun-
durowym. W policyjnym święcie uczestniczyły 
rodziny funkcjonariuszy, a także mieszkańcy 
miasta, dla których sporą atrakcją okazała się 
prezentacja policyjnego sprzętu. Młodsi i starsi 
mogli „dosiąść” policyjnego motocykla lub 
przez chwilę zasiąść w mini–więźniarce. Oby 
tylko z okazji święta...

(D)

Rozmowa z Komendantem Miejskim 
Policji w Rybniku 

Krzysztofem Sowulą 

— Czy rybniczanie mogą dzisiaj czuć się 
w mieście bezpiecznie?

— Jeśli popatrzymy na liczby, to wśród 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, Rybnik 
jawi się jako miasto bezpieczne. W tym roku 
stwierdzono tu ogółem 2758 przestępstw, 
podczas, gdy w roku ubiegłym, w tym sa-
mym okresie było ich 4852. To duży spadek. 
Odnotowaliśmy również mniej przestępstw 
kryminalnych, a przestępczość nieletnich jest 
na zbliżonym poziomie. Oczywiście zdarzają 
się pojedyncze przypadki, które powodują, że 
część z mieszkańców może mieć odmienne 
zdanie. Poczucie bezpieczeństwa jest przecież 
pojęciem względnym i każdy różnie je odbie-
ra. Kiedy w różnorodnych sondażach Polacy 
pytani są o to, czy w swoich miastach czują się 
bezpiecznie, najczęściej mówią, że nie. Ale 
gdy odpowiadają na pytanie, czy są bezpieczni 
w miejscu, w którym mieszkają, ich odpowiedź 
jest już twierdząca.  

— Czy system monitoringu wizyjnego, który 
już działa w centrum miasta, a niebawem 
ma pojawić się w dzielnicy Maroko–Nowiny 
pomaga w waszej pracy?

— Zdecydowanie tak. Monitoring umożli-
wia nam szybszą reakcję na incydenty związa-
ne z zakłóceniami porządku publicznego. Na 
ekranach natychmiast widzimy bójki, pobicia 
i szarpaniny. Tutaj nie ma anonimowości, 
a my nie czekamy na sygnał od zaniepokojo-
nych mieszkańców. Obserwujemy co się dzieje 
i działamy. Jestem za tym, by jak najszybciej 
objąć monitoringiem nie tylko Nowiny, ale 
również Boguszowice, bo tam, na terenie 
osiedli, przestępczość jest wciąż duża.   

— Czy w ostatnim czasie, na terenie miasta 
pojawiły się przestępstwa, których wcześniej 
policja nie odnotowywała?

— Struktura przestępstw ciągle ewolu-
uje. To element życia społecznego, który 
– podobnie jak całe społeczeństwo – podlega 
zmianom. Od ładnych paru lat walczymy ze 
zjawiskiem narkomanii. To problem, który już 
od pewnego czasu jest w mieście obecny. Nar-
kotyki stały się trwałym elementem przestęp-
czości, bo to sfera, w której są duże pieniądze. 
Dlatego w tej chwili główny nacisk kładziemy 
na walkę z dostawcami, bo jeżeli ucina się 
możliwości dostawy środków odurzających, 
to samo zjawisko ulega ograniczeniu. Walka 
z ostatecznym odbiorcą również w dużej 

90 lat temu, 24 lipca 1919 r. powołano do życia Policję Państwową, której 
głównym zadaniem stała się ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku 
publicznego. Obecnie, w tej największej formacji mundurowej pracuje około 
100 tysięcy funkcjonariuszy. Nad bezpieczeństwem rybniczan i mieszkańców 
powiatu rybnickiego czuwa niemal czterystu policjantów. 

Policja ma już 90 lat

Nie wykręcamy       żarówek
w. 

Policyjne motocykle 
były do dyspozycji 
młodszych i star-
szych mieszkańców 
miasta.

Zdjęcia: d

Wręczenie no-
m i n a c j i  n a 
wyższe stop-
nie służbowe 
to stały punkt 
p o l i c y j n e g o 
święta.
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Konkurs na 
najlepszego dzielnicowego

Komenda Miejska Policji w Rybniku 
organizuje konkurs na najlepszego dzielni-
cowego. O wyborze laureatów zadecyduje 
społeczna ocena pracy funkcjonariuszy.

W ubiegłych latach najlepsi dzielnicowi wy-
łaniani byli w konkursie, w którym oceniane 
były ich umiejętności i wiedza fachowa. Tym 
razem najważniejsza będzie opinia społecz-
ności, najbliżej której pracują dzielnicowi. 
W tym celu przygotowano specjalną ankietę. 
Najlepszych spośród policjantów dzielnico-
wych pozwolą wyłonić pytania, dotyczące 
m.in. tego, czy mieszkańcy znają swojego 
dzielnicowego i czy darzą go zaufaniem. 
Ocenie podlegać będą policjanci pracujący 
na terenie Rewiru Dzielnicowych Wydziału 
Prewencji KMP w Rybniku oraz komisariatów 
policji w Boguszowicach, Czerwionce–Lesz-
czynach i Gaszowicach. Opinie (ankiety) doty-
czące dzielnicowych można wysłać na adres: 
rzecznik@rybnik.slaska.policja.gov.pl.

Ankiety dostępne są w jednostkach policji, 
a także w punktach przyjęć interesantów, 
poczekalniach i recepcjach urzędów miast 
i gmin. Tam można je wypełnić i złożyć 
w wyznaczonym miejscu.

mierze należy do nas, ale tu ogromną rolę 
odgrywają ośrodki terapeutyczne, które muszą 
zająć się osobami uzależnionymi. Poza tym 
przybywa oszustw, nie tylko o charakterze 
kryminalnym, ale przede wszystkim gospo-
darczym, gdzie nie ma bezpośredniego kon-
taktu pokrzywdzonego ze sprawcą, a wszystko 
odbywa się na zasadzie tworzenia fałszywych 
dokumentów. Coraz częstsze stają się wyłu-
dzenia w postaci różnego rodzaju kredytów 
i pożyczek. Dawniej mieliśmy do czynienia 
z większą liczbą rozbojów, kradzieży, bójek 
czy pobić. Dzisiaj te przestępstwa są bardziej 
wyrafinowane. Dzięki większemu dostępowi 
do Internetu, przybywa również spraw zwią-
zanych z przestępstwami w sieci. 

—Rząd ogranicza wydatki budżetowe 
przeznaczone m.in. na policję. Czy rybnicka 
komenda odczuwa te cięcia? 

— Niestety, tak. Mieliśmy zaplanowane dwie 
duże inwestycje – remont aresztu w Rybniku 
oraz komisariatu w Czerwionce–Leszczynach. 
Ale środki zaplanowane na przeprowadzenie 
tych dwóch przedsięwzięć zostały skreślone 
z planu inwestycyjnego, bo okazało się, że 
tych pieniędzy po prostu nie ma. Oczywiście 
musimy rozsądnie dysponować finansami, bo 
każdy, kto wydaje pieniądze publiczne musi 
to robić racjonalnie. Natomiast na pewno nie 
wiąże się to z koniecznością wyłączania na ko-
mendzie prądu czy wykręcania żarówek. Funk-
cjonujemy normalnie i jestem przekonany, 
że każdy, kto ma do policji jakąś sprawę, jest 
przez nas odpowiednio obsłużony. Standardy 
w zakresie obsługi mieszkańców postawione 
są wysoko...

— Z jakimi największymi trudnościami 
spotyka się na co dzień rybnicka policja?

— Największym problemem jest z pewno-
ścią brak inwestycji w budynki, które posiada-
my. Nasze obiekty starzeją się i są w fatalnym 
stanie. Każdy, kto przychodzi na komendę, 
widzi w jak trudnych warunkach pracujemy. 
Niestety, biorąc pod uwagę nienajlepszą 
sytuację budżetu państwa, musimy liczyć się 
z tym, że również w przyszłym roku żadnych 
zmian na lepsze w tym zakresie nie będzie. 
Chcę jednak zaznaczyć, że nie ma zagrożenia 
odmową interwencji ze strony policji, np. ze 
względu na to, że nie mamy paliwa. Informacje 
o braku paliwa w policyjnych wozach, które 
jakiś czas temu pojawiały się w mediach, są 
kompletnym nieporozumieniem. My z takimi 
ograniczeniami się nie spotykamy. Każdy, kto 
potrzebuje pomocy i dzwoni po interwencję, 
pomoc otrzyma. Oczywiście pod warunkiem, 

że taka interwencja jest zasadna. A ludzie 
zwracają się do nas z bardzo różnym sprawami 
– choćby z tym, że wyłączono im prąd...

— Kiedy rząd ogranicza nakłady, pomoc 
samorządów czy sponsorów wydaje się nie-
oceniona...

— Bez pomocy samorządów trudno by-
łoby nam dzisiaj funkcjonować. Niedawno 
wycofaliśmy z eksploatacji stare, wysłużone 
samochody. Zastąpiły je nowe wozy marki 
Kia i Fiat Ducato, które wykorzystywane są 
dla potrzeb służby patrolowej i ruchu drogo-
wego. To auta większe, które posiadają rów-
nież pomieszczenia dla zatrzymanych. Sporo 
z tych zakupów nie byłoby możliwych bez 
finansowego wsparcia samorządów – choćby 
rybnickiego, przy pomocy którego kupiliśmy 
np. mini–więźniarkę. Z kolei dla komisariatu 
w Gaszowicach zakupiliśmy samochody przy 
wsparciu gmin, które ten komisariat obsłu-
guje. W ub. roku środki pieniężne przekazały 
nam również elektrownia „Rybnik” i gmina 
Czerwionka. Natomiast w tym roku planujemy 
jeszcze zakup samochodu nieoznakowanego. 
To również będzie możliwe dzięki pomocy 
samorządów. 

— Jaki prezent z okazji swojego święta 
chciałaby otrzymać rybnicka policja?

— Zapewnienie, że komenda zostanie wyre-
montowana. To jest nasza największa bolącz-
ka. W tej chwili udaje nam się jedynie „łatać 
dziury”. Wymieniliśmy na razie część okien, 
pozostałe są wciąż w fatalnym stanie. Dlatego 
konieczna jest kompleksowa modernizacja 
– wymiana okien, centralnego ogrzewania, 
instalacji elektrycznej, termomodernizacja... 
Wtedy ten budynek będzie mógł odpowiednio 
spełniać swoją rolę, co w dłuższej perspektywie 
dałoby również spore oszczędności. Póki co, 
nie mamy niestety możliwości inwestycyjnych, 
by budynek rybnickiej komendy doprowadzić 
do stanu, w jakim w XXI wieku tego typu 
obiekt powinien funkcjonować.

— Zatem takiej zmodernizowanej siedziby 
rybnickim policjantom życzymy. 

Rozmawiała: 
Dominika Ingram–Nowaczyk

Nie wykręcamy       żarówek

Zaprosili nas
• Galeria Da Vinci z Jastrzębia Zdroju na 

wystawę fotografii członków szczeciń-
skiego Fotoklubu „Znajomy znajomego” 
(1 lipca).

• Rektor ASP w Katowicach na publiczne 
obrony prac dyplomowych i wernisaż 
wystawy (13 lipca). 

• PiMBP na koncert „Bez prądu” zespołu 
„Dash” (17 lipca).

• Rada Przyjaciół Harcerstwa na spotkanie 
w Wapienicy (6 sierpnia).

• Karczma „Sękata Chata” na jubileusz 
3–lecia działalności (8 sierpnia).

• Domu Kultury w Niewiadomiu na spek-
takl pt. „O dwóch takich, co ukradli księ-
życ” w wykonaniu Studia Teatralnego DK 
(16 lipca) oraz na turniej siatkówki plażo-
wej i „Wieczór pod lipami” (9 sierpnia).

• Grupa Artystyczna Konar na plenerową 
noc artystyczną do „Galerii w Piecu” 
w Gaszowicach (1 sierpnia), plener ma-
larsko–fotograficzny do Gaszowic (23 
sierpnia) oraz na pchli targ „Graty z chaty” 
(23 sierpnia).

• PiMBP w Rybniku filia nr 4 na wystawę 
„Cuda z kartonu” i spotkanie z twórcami 
modeli kartonowych (16 sierpnia. Wysta-
wę można oglądać do 16 października). 

• Dom Kultury w Niedobczycach na wer-
nisaż twórczości dzieci biorących udział 
w wakacyjnych zajęciach oraz uczestni-
ków pleneru malarskiego osób niepełno-
sprawnych (25 sierpnia).
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Większość rybniczan  przyjęli pod swój dach 
mieszkańcy tego partnerskiego miasta w Nadrenii 
– Westfalii, czyniąc z idei integracji po raz kolejny 
fakt dokonany. Realizując tę idę dzieci i młodzież 
wraz ze swoimi niemieckimi rówieśnikami od-
wiedzili park rozrywki i park wodny oraz bawili 
się razem na dyskotece. Ale w ramach projektu 
„Youth in Action“ dyskutowali też nad nowymi 
formami partnerstwa i wkładem młodych ludzi 
do projektu Kulturhauptstadt (stolica kulturowa) 
2010 r. Młodzi i starsi wzięli udział we wspól-
nych, ekumenicznych nabożeństwach, w tym 
w mszy i procesji w święto Bożego Ciała. Goście 
z Rybnika, obok zwiedzenia Dorsten i okolic, 

mieli również okazję zobaczyć 
zabytkowe miasto Münster.    

Grupę artystyczną tworzył 
zespół pięciorga młodych key-
bordzistów ze Stowarzyszenia 
Ognisk Muzycznych, którzy za-
prezentowali muzykę filmową 
oraz dziewczęcy zespół tańca 
współczesnego „Efekt” z Mło-
dzieżowego Domu Kultury pod 
kierownictwem Marzeny Butyłkin. Popisy naszej 
artystycznej młodzieży bardzo się podobały, za-
równo na uroczystym spotkaniu oficjalnym, jak 
i przed szerokim gronem mieszkańców w kilku 
innych miejscach Dorsten. I choć zabrakło plano-
wanych wcześniej międzynarodowych pojedynków 

w judo, element sportowej rywalizacji obecny był 
w czasie spływu łódkami typu kanu rzeką Lippe. 
Nie zabrakło biesiad przy grillu, a wiadomo, ze nic 
tak nie integruje jak wspólna zabawa i posiłek.    

Swój roboczy program mieli również radni 
Jerzy Lazar oraz Piotr Niewelt, którzy reprezen-
towali rybnicki samorząd. Uczestniczyli oni wraz 
z przedstawicielami władz Dorsten i rybnickiego 
oddziału stowarzyszenia Niemców w Polsce w uro-
czystości złożenia wieńców pod pomnikiem ofiar 
wojny, wzięli też udział w spotkaniu z władzami 
miasta. Mając na uwadze profesję P. Niewelta, 
gospodarze zaprosili radnych do zwiedzenia 
nowoczesnej piekarni i porównania zawodowych 

doświadczeń. Wieloletni członek 
zarządu rejonowego WOPR, 
zainteresowany problemami 
ratownictwa wodnego J. Lazar 
zaproponował burmistrzowi 
Dorsten współpracę w tej dzie-
dzinie. Na następny rok zaplano-
wano międzynarodowe zawody 
i pokazy ratowników, a także 
płetwonurków. Ale rozmowy 
dotyczyły również współpracy 
sportowej młodych judoków 
z KS „Polonia” z niemieckimi ró-

wieśnikami. Kolejna wizyta w Dorsten dała zatem 
szansę na poszerzenie spectrum współpracy.

(r)

O tym, że z francuskim Mazamet Rybnik 
łączą wieloletnie więzi przyjaźni wie sporo 
zaangażowanych w sprawy miasta rybniczan. 
Jednak, niewielu z nas zdaje sobie sprawę 
z tego, że w tym niewielkim, bo liczącym nie-
spełna 11 tys. mieszkańców ośrodku, mieści 
się siedziba koncernu będącego potentatem 
w dziedzinie przemysłu kosmetycznego 
i farmaceutycznego, a produkującego nie-
zliczoną liczbę marek dostępnych również 
w naszym kraju. Również stąd pochodzi szef 
polskiej sieci francuskich supermarketów 
„Auchan”. 

O tych i wielu innych interesujących faktach 
usłyszeli przedstawiciele Rybnika, którzy pod 
koniec czerwca gościli w położnym na południu 
Francji Mazamet. W zorganizowanych tam 
obchodach „Tygodnia Polsko – Francuskiego” 
wzięli udział przedstawiciele władz miasta 
z wiceprezydentem Michałem Śmigielskim, 
przewodniczącym Rady Miasta Stanisławem 
Jaszczukiem oraz kilkoma radnymi. Do Francji 
pojechali również członkowie Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej „Rybnik–Eu-
ropa” z jego szefem Romanem Widerskim, 
a także młodzi artyści z działającej przy OPP 
„Przygoda”, a prowadzonej przez Joannę Rzy-
manek grupy „Bez Nazwy”, muzycy i wokaliści 
z Domu Kultury „Chwałowice”, a także plasty-
cy, rzeźbiarze i członkinie kół zajmujących się 
hafciarstwem i koronkarstwem.  

Nie tylko od święta
Wizytę w Mazamet otworzyło uroczyste spo-

tkanie w merostwie, gdzie rybniczan oficjalnie 
powitał mer miasta Laurent Bonneville oraz 
przewodniczący bliźniaczego Towarzystwa Ma-
zamet–Rybnik Jacques Beaulieu, który wraz 
z żoną Nicole od lat jest niezwykle zaangażowa-
ny w rozwój i zacieśnianie kontaktów pomiędzy 
naszymi miastami. — Przyjaźń buduje się w życiu 
codziennym – poprzez kontakty pomiędzy 
szkołami, stowarzyszeniami oraz dzięki takim 
spotkaniom — mówił J. Beaulieu, a szef ryb-
nickiego stowarzyszenia R. Widerski dziękował 
za ciepłe przyjęcie i wraz z wiceprezydentem 
M. Śmigielskim zaprosił francuskich przyjaciół do 
złożenia wizyty w Rybniku w przyszłym roku. 

Dzięki niezwykle bogatemu programowi 
kilkudniowego pobytu w Mazamet, rybniczanie 
mieli okazję poznać nie tylko samo miasto, 
ale również jego okolice, zgłębiając tradycje 
i historię oraz „smakując” krajobrazy pełnego 
słońca, lawendy i winnic, a położonego w ser-
cu Langwedocji regionu. Takim spotkaniom 
służyły wizyty w Hautpoul – umiejscowionej 

Europa 
przyjaciół

Kiedy większość rybniczan bawiła się na czerwcowych Dniach Rybnika, 
kilkudziesięcioosobowa grupa oficjeli oraz członków Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej Rybnik–Europa i środowiska artystycznego reprezentowała 
nasze miasto na Dniach Rybnika w Dorsten. Nieco później, kolejna grupa rybniczan 
udała się do partnerskiego Mazamet, by wziąć udział w obchodach „Tygodnia 
Polsko–Francuskiego”.

Występ zespołu „Efekt” wypadł 
bardzo…efektownie.

Radni Jerzy Lazar i Piotr Niewelt (od lewej) występ rybnickiej młodzieży 
obejrzeli m.in. w towarzystwie burmistrza Dorsten Lamberta Lütkenhorsta.

Wspólna fotografia gości i gospodarzy. 
Zdj.: A. Foltynowicz–Koterska
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w górach osady pierwszych mieszkańców 
Mazamet, opactwie benedyktynów w Calcat, 
gdzie wśród ponad sześćdziesięciu zakonników 
przebywa brat Grzegorz – pochodzący spod 
Siedlec Polak, czy Carcassonne – największe-
go w Europie średniowiecznego kompleksu 
urbanistycznego, umieszczonego na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO. Z kolei 
rybniccy artyści mieli możliwość kilkakrotne-
go zaprezentowania swoich umiejętności. Ich 
występy były entuzjastycznie przyjmowane 
przez uczestników oficjalnych spotkań, a także 
przez mieszkańców Mazamet, pensjonariuszy 
domu opieki społecznej, członków wspólno-
ty protestanckiej oraz uczestników liturgii 
w kościele katolickim. W ramach prezentacji 
kultury polskiej zaplanowano również pokazy 
rzemieślnicze – zdobienia jajek, rzeźbienia 
w drewnie oraz wytwarzania koronek. Te 
ostatnie wykonywane przez Danutę Krajczok, 
szefową rydułtowskich „Pikotek” oraz Irenę 
Ogon ze Świerklan cieszyły się dużym wzięciem 
wśród mieszkanek Mazamet. 

Oficjalnie i roboczo
Dla oficjalnej delegacji pobyt w Mazamet był 

okazją do rozmów na temat poszerzenia współ-
pracy oraz włączenia w nią kolejnych organiza-
cji i środowisk. Reprezentujący miasto złożyli 
wizytę w ośrodku dla osób niepełnosprawnych, 
gdzie zapoznali się z zasadami funkcjonowa-
nia francuskiego systemu opieki społecznej, 
a także w kilku lokalnych przedsiębiorstwach, 
eksportujących swe produkty na cały świat. 
O warunkach i specyfice swej działalności opo-
wiadali m.in. pracownicy firmy Menguys, wy-
twarzającej produkty na bazie różnego rodzaju 
orzeszków oraz Laboratoriów Pierre Fabre 
– potentata w produkcji leków i kosmetyków 

leczniczych. Co cie-
kawe, Pierre Fabre 
– założyciel i właściciel 
laboratoriów, z zawodu 
lekarz, rozpoczął swą 
działalność od małej 
apteki w Mazamet 
(która istnieje do dzi-
siaj), by z czasem jako 
właściciel imperium 

dermo–kosmetycznego, stać się jednym z naj-
bogatszych ludzi we Francji. Mimo podeszłego 
wieku wciąż kieruje firmą, a ponieważ nie 
posiada potomka, który mógłby przejąć pro-
wadzenie przedsiębiorstwa, założył fundację, 
która ma zarządzać jego majątkiem i prowadzić 
laboratoria badawcze poszukujące leków na 
różnego typu nowotwory.  

Przedstawiciele władz Rybnika wzięli 
również udział w spotkaniach zorganizowa-
nych w Izbie Przemysłowo–Handlowej oraz 
w siedzibie Wspólnoty Aglomeracji Castres 
– Mazamet. Reprezentujący aglomerację wy-
jaśniali, w jaki sposób udało im się pokonać 
zapaść ekonomiczną, która dotknęła miasto 
i cały region po upadku świetnie prosperu-
jącego przemysłu garbarskiego i tekstylnego. 
W czasach prosperity, ze względu na bogactwo 
jego mieszkańców, Mazamet nazywane było 
„francuską Genewą”. Po załamaniu rynku, 
ratunkiem miało być utworzenie aglomeracji, 
na terenie której powstała specjalna strefa 

ekonomiczna otwarta dla firm wdrażają-
cych nowoczesne i innowacyjne technologie 
w branży telekomunikacyjnej, elektrotechnicz-
nej czy biotechnologicznej. Dzisiaj, inwestujący 
w strefie przedsiębiorcy otrzymują spore ulgi 
od aglomeracji, a z pomocą przychodzi rów-
nież rząd francuski, który finansowo wspiera 
innowacyjne przedsięwzięcia. 

Ślimaki w Carcasonne
Jednym z wymiernych efektów wizyty rybni-

czan we Francji jest z pewnością umowa, jaką 
podpisano pomiędzy rybnickim Zespołem Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych a Liceum Hote-
larskim w Mazamet. Na jej mocy, już wiosną 
przyszłego roku czterech uczniów rybnickiego 
„gastronomika” weźmie udział w praktykach 
i stażach w hotelach oraz restauracjach w Ma-
zamet i Carcassonne. — Jestem przekonana, 
że dzięki podpisanemu porozumieniu, ożywimy 
współpracę, jaką nasze szkoły nawiązały przed 
kilku laty. W tym roku uczniowie francuskiego 
liceum odbyli praktyki w hotelu „Olimpia”, a po-
cząwszy od roku przyszłego nasi wychowankowie 
poznają „w praktyce” zasady funkcjonowania 
francuskiej branży gastronomicznej i hotelarskiej 

— wyjaśnia Urszula Warczok, 
dyrektor ZSE–U, która również 
gościła w Mazamet. Jest więc 
duża szansa na to, że już wkrótce 
młodzi rybniczanie będą mieli 
swój udział w przygotowaniu 
francuskich specjałów dla tury-
stów odwiedzającym malownicze 
zakątki Langwedocji.

(D)

Podziękowanie za przygotowanie obchodów „Tygodnia Polsko–Francuskiego” należy się przede wszystkim 
członkom działającego w Mazamet Towarzystwa Mazamet–Rybnik, którzy nie tylko wzięli na siebie główny 
ciężar organizacyjny całego przedsięwzięcia, ale również gościli polskich przyjaciół w swoich domach. A przy-
gotowania rozpoczęły się już na osiem miesięcy przed siedmiodniową wizytą rybniczan. Kilkudziesięciu członków 
stowarzyszenia z zapałem opracowywało szczegóły pobytu polskiej grupy, czego efektem był niezwykle ciekawy 
i pełen atrakcji program tego międzynarodowego spotkania.     

Polskie przyśpiewki i francuskie smakołyki są zawsze gwarancją 
znakomitej zabawy...                                                                Zdjęcia: d  

W Mazamet rybniczan 
powitał Jacques Beaulieu 
oraz mer miasta Laurent 
Bonneville (pierwszy od le-
wej). W uroczystości wzięli 
udział również przedstawi-
ciele władz Rybnika.

Występy rybnickich artystów były 
niezwykle ciepło przyjmowane przez 
mieszkańców Mazamet.

 Kontakty z położonym u stóp Pirenejów francuskim Mazamet 
trwają już ponad 20 lat. Zostały zainicjowane dzięki współpracy 
katolickiego liceum im. Joanny d’Arc z rybnickim Liceum Sióstr 
Urszulanek. Od samego początku, jej głównym animatorem jest 
Jacques Beaulieu, dzisiaj emerytowany dyrektor francuskiego 
liceum i jednocześnie założyciel i przewodniczący Towarzy-
stwa Mazamet–Rybnik. Z czasem kontakty między szkołami 
poszerzyły się o współpracę i partnerstwo między miastami 
i stowarzyszeniami, a wielu rybniczan zawiązało trwałe 
przyjaźnie z mieszkańcami Mazamet. Umowa o partnerstwie 
została podpisana w 1993 r.     
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O atrakcyjny wypoczynek zadbała Szkoła 
Podstawowa nr 3 wspólnie z Radą Dzielnicy 
Paruszowiec–Piaski, Radą Rodziców SP nr 
3 oraz sponsorami. Tym sposobem 45 dzieci 
spędziło pierwsze dwa tygodnie wakacji biorąc 
udział w zajęciach sportowych, plastycznych 
i komputerowych, grach i zabawach oraz 
w atrakcyjnych wycieczkach. W Rudach mło-
dzi mieszkańcy Paruszowca–Piasków jeździli 
kolejką wąskotorową i zwiedzili kompleks 
klasztorno–pałacowo–parkowy, w Bukowie 

– mini–zoo, a w Pszczynie – zamek i… zagrodę 
żubrów. Niezapomniane wrażenia dostarczył 
im również pobyt w kopalni „Guido”, gdzie 
dzieci poczuły się jak prawdziwi górnicy, a spo-
ro wspomnień przyniosła wizyta w leśniczówce 
oraz wypoczynek na basenach w Gorzycach 
i Pawłowicach. Nic dziwnego, że zadowolone 
były zarówno dzieci, które żałowały, że turnus 
trwał tylko dwa tygodnie, jak i ich rodzice. 
— Co roku w naszych półkoloniach bierze 
udział komplet dzieci, co świadczy o sporym 
zainteresowaniu organizowanymi przez nas 
zajęciami. Potwierdzają to również rodzice, 
którzy przekonują, że to dobry pomysł i nie kry-
ją zadowolenia z faktu, że ich maluchy są pod 
dobrą opieką i mogą spędzić miło czas — mówi 
jedna z organizatorek, nauczycielka SP nr 3 
Joanna Lampert. Program półkolonii co roku 
jest zmieniany, wszystko po to, by nie popaść 
w rutynę i uatrakcyjnić wakacje. — Dzieci mają 
zajęte całe dopołudnia, a z wycieczek wracają 
ok. 15.00. Wypoczęte i zadowolone! — dodaje 
Małgorzata Walo. Potwierdzili to również sami 
uczestnicy, a wrażeniami z nami dzielili się pod-
czas ostatnich półkolonijnych zajęć, do udziału 
w których zaproszono szefową Stowarzyszenia 
Miłośników Kotów Cat Club. Ludwika Małec-
ka przyjechała na spotkanie ze swoimi dwoma 
pupilami i pokazywała półkolonistom, jak 
należy dbać o koty.    

„Czy przygoda mieszka w zamku?” na to 
pytanie starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy 
trwającej do 27 sierpnia akcji zorganizowanej 
przez oddział dla dzieci Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Jak co roku ma-
luchy spędzające wakacje w mieście zaproszono 
do uczestnictwa w grach, zabawach i konkur-
sach o zachęcających tytułach – „Śpiący rycerz 
w starym zamku”, „Co kucharz zamkowy na 
stół pański podaje”, „Bal w starym zamczysku 
– znam modę epoki”, „Jeden dzień w roli kró-
la”, czy „Zamki ziemi rybnicko–raciborskiej”. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć popularnych 
„Wakacji z duchami” i konkursu, w czasie 
którego sprawdzano znajomość tej popularnej 
książki Adama Bahdaja. O swoich czytelni-
kach nie zapomniała także filia w Paruszow-
cu–Piaskach. W ramach wakacyjnych spotkań 
z osobami, które z pasji uczyniły swój sposób 
na życie, grupka młodych ludzi dowiedziała 
się wielu ciekawych rzeczy. — Twój pies jest 
szorstkowłosy, więc nie wymaga strzyżenia tylko 
trymowania — wyjaśnia młodemu właścicielowi 

czworonoga o imieniu Fiona Bożena Kristof. 
— Wytrymowany pies nie gubi sierści, więc 
nie będzie problemu z psimi włosami w całym 
domu. Również sam możesz spróbować zadbać 
o swojego pupila – wystarczy, że pomiędzy zęby 

psiego grzebienia wpleciesz gumkę recepturkę 
i w ten sposób, systematycznie będziesz czesać 
Fionę. Skąd pani Bożena wie tyle o pielęgnacji 
psiej sierści? Odpowiedź jest prosta – z zawodu 
jest... groomerem czyli mówiąc najprościej... 
fryzjerem zwierząt, ale nie takim zwyczajnym. 
B. Kristof przygotowuje czworonogi do udziału 
w wystawach, a to już wyższa szkoła fryzjerskiej 
jazdy, bo specjalista może zatuszować niedo-
skonałości psiej sylwetki, a fryzura wpływa na 
ocenę wyglądu psa walczącego o najwyższe 
laury. Podczas spotkania B. Kristof mówiła 
dzieciom nie tylko o trymowaniu czyli usuwaniu 
martwej sierści psa, ale też pokazała, jak na co 
dzień wygląda jej praca i pasja, bo, jak szcze-
rze przyznaje, bez zamiłowania do zwierząt 
nie wykonywałaby tego zajęcia. Tym razem 
pod nożyczki B. Kristof trafił 1,5 roczny york 
o imieniu Lolek, który był już poddawany podob-
nym zabiegom. Jednak tym razem potwierdził, 
że zajęcie to wymaga sporej cierpliwości… 

zarówno od strzyżonego, jak i osoby strzygącej. 
Na dwa dwutygodniowe turnusy półko-

lonijne zaprosił najmłodszych mieszkań-
ców Niedobczyc tamtejszy Dom Kultury. 
A w ofercie znalazły się m.in. gry i zabawy, 
zajęcia plastyczne i sportowe, wyjazdy na kąpie-
lisko i na Równicę, a także rozgrywki szachowe, 
karaoke i wizyta w stadninie koni. Codziennie 
dzieci zapraszano również na poczęstunek, 
a o półkoloniach w samych superlatywach wy-
powiadali się rodzice uczestników – wiadomo, 
będąc w pracy nie zapewniliby takiej opieki 
i wypoczynku swoim pociechom, a i babcia 
z dziadkiem „dostali wolne”. 

„Wakacje na Ignacym” pod takim właśnie 
hasłem spędzały wolny czas dzieci z Niewia-
domia. Akcję zorganizowały Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Dobroczynne – Oddział 
Terenowy Rybnik Niewiadom i Dom Kultury 
w Niewiadomiu, przy finansowym wsparciu 
Urzędu Miasta. W programie dwutygodnio-
wego turnusu znalazły się wyjazdy na basen 
do Połomi i na „Rudę”, ognisko z zabawami 
i podchodami, konkursy oraz dyskoteka. Na 
uczestników półkolonii czekały też zabawy 
integracyjne z psychologiem, przejażdżki kon-
ne, seanse filmowe w wymiarze 3D, kąpiele 

w ośrodku „Olza” i akwaparku 
w Tarnowskich Górach oraz po-
byt w leśniczówce w Książenicach 
i „Figloraju”, a także zwiedzanie 
mini–zoo w Bukowie.  

Na „artystyczne lato w mie-
ście” zaprosił dzieci z Bogu-
szowic tamtejszy Dom Kultury, 
w którym już od pierwszych 
dni wakacji zadbano, by nikt 
nie mógł narzekać na nudę. 
W ramach akcji odbyły się se-
anse filmowe, zajęcia taneczne 
i komputerowe, turniej szacho-
wy oraz warsztaty plastyczne, 
w czasie których młodzi ludzie 

rozwijali swoje malarsko–rzeźbiarskie talenty. 
W czasie wakacji nie nudziły się również 

dzieci z parafii pod wezw. św. Józefa Robot-
nika ze Smolnej, które pod hasłem „Kolonie 
ze św. Franciszkiem”, odwiedziły Poronin. 
Wychowawcy nie szczędzili wyobraźni i starań, 
by dziesięciodniowy pobyt w Tatrach, w trakcie 
którego najmłodsi musieli obyć się bez telewizji 
i komputera, był dla ich podopiecznych nieza-
pomnianym, ale i pouczającym przeżyciem. 
Wzorem św. Franciszka, patrona ekologów, 
uczestnicy wakacji w Poroninie, uczyli się 
w jaki sposób poznawać i szanować przyrodę 
oraz jak współpracować w grupie. Zadanie 
o tyle istotne, że w tym charytatywnym przed-
sięwzięciu wzięły udział m.in. dzieci z rodzin 
niezamożnych, niedostosowanych społecznie 
oraz dotkniętych bezrobociem. Zorganizowa-
nie kolonii było możliwe dzięki zaangażowa-
niu i ofiarności członków parafii na Smolnej. 
Od lat opiekunem duchowym oraz organizatorem 

…niestety! nie weźmiesz plecaka i gitary, ale… tornister i książki, by rozpocząć 
nowy rok szkolny. Na pocieszenie warto więc przypomnieć sobie, jakie były 
tegoroczne wakacje. Z pewnością udane, o co postarało się wiele placówek 
naszego miasta, przynosząc radość dzieciom i… rodzicom. Tych ostatnich 
ucieszył fakt, że ich pociechy były pod dobrą opieką i nie narzekały na nudę. 

Lato w mieście

Już za parę dni, za dni parę…

W czasie wakacji dzieci dowiedziały się na czym polega praca groomera. 
Zdj.: s
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i motorem napędowym całej akcji jest proboszcz 
parafii ojciec Terencjan Wawrzonkowski.

W czasie tegorocznych wakacji Dom Kultury 
w Chwałowicach postawił na „naukę przez 
zabawę” i zaprosił dzieci i młodzież na zaję-
cia tańca towarzyskiego, warsztaty zdobienia 
przedmiotów metodą decoupage, plener foto-
graficzny, warsztaty wokalne z udziałem Pau-
liny Kujawskiej i gitarowe, które poprowadził 
Andrzej Trefon. Dzieci miały też możliwość 
obejrzenia filmów animowanych i uczestnictwa 
w wycieczkach do Opola i Ogrodzieńca. 

Jak co roku o pozostających w mieście naj-
młodszych mieszkańcach największej dzielnicy 
w mieście nie zapomnieli Młodzieżowy Dom 
Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy 
Maroko–Nowiny i Rada Osiedla Nowiny.  
A zajęcia świetlicowe, projekcje filmów video, 
konkursy plastyczne, zajęcia twórcze i muzycz-
ne w MDK oraz rozgrywki tenisa stołowego  
w „Bushido” cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem dzieci i okazały się prawdziwym 
wybawieniem dla rodziców, którzy nie musieli 
już martwić się o to, jak zapewnić swoim pocie-
chom opiekę. A te spędzały czas biorąc udział  
w ciekawych wycieczkach m.in. do ośrodka „Pod 
Żaglami”, parku wodnego w Tarnowskich Gó-

rach, na Szyndzielnię i tor „saneczkowy” na Dę-
bowcu. Młodzi ludzie spotkali się również z po-
licjantami, by porozmawiać o bezpieczeństwie, 

zażywali kąpieli na rybnickiej „Rudzie”, a spore 
atrakcje czekały na nich w stadninie koni  
w Stodołach m.in. przejażdżka bryczką, kar-
mienie kucyków i jazda konna oraz pieczenie 
kiełbasek. Dzieci pojechały też do Rud na prze-
jażdżkę kolejkę wąskotorową oraz do Wesołego 
Miasteczka w Chorzowie. Codziennie z zajęć 

korzystało ponad 100 dzieciaków. „Lato na 
Nowinach” – Pod takim hasłem Centrum Re-
kreacji i Rehabilitacji „Bushido” zorganizowało 

czas wolny dzieciom, które 
ostatnie dwa tygodnie lipca 
spędzały w swoich domach. 
W ofercie ośrodka znalazły 
się zarówno zajęcia na terenie 
ośrodka, były to turnieje spor-
towe, gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia profilaktyczne, tenis 
stołowy, a także wycieczki: 
na kąpielisko „Ruda”, do 
Brennej – „Chlebowa Chata”, 
Pszczyny i Parku Miniatur  
w Inwałdzie. Na zajęcia oraz 
wyjazdy uczęszczało regular-
nie 40 dzieci, każdego dnia 
otrzymywali oni poza dużą 
dawką dobrej zabawy także 

coś dla ciała – batonika i soczek.   
Wakacje w mieście były więc bardzo udane, 

jednak wszystko co dobre szybko się kończy. 
Teraz przyszła więc pora, by zaśpiewać „poże-
gnania kilka słów, Pitagoras… witaj znów!”. 

(S), D, M.T.
Zdjęcia również na II stronie okładki

Gdzie na wycieczkę szkolną mogą się udać uczniowie klasy, 
której wychowawczynią jest romanistka? Oczywiście do 
Francji, a jeżeli Francja to… Paryż. I taki właśnie scenariusz 
zrealizowała na początku czerwca kl. II e (wraz z kilkoma 
uczniami z innych klas) I LO im. Powstańców Śl. pod 
kierunkiem wychowawczyni Elżbiety Paniczek. 

Po drodze zahaczyliśmy o Strasburg, a kolejny dzień spędziliśmy  
w Eurodisneylandzie, gdzie nawet z najstarszych uczestników wyjazdu 
(vide niżej podpisana) „wylazło” dziecko. Nie była to jednak zwyczaj-
na wycieczka turystyczna – uczniowie już wcześniej dostali „zadanie 
domowe” i do poznawania Paryża przystąpili przygotowani. Przed 
zwiedzaniem Luwru, Sorbony, Collège de France, Pałacu Inwalidów, 
centrum Pompidou, Wersalu z pałacowymi ogrodami i Ogrodu Luksem-
burskiego, wieży Eiffel’a, katedry Notre Dame, i innych zabytkowych 
świątyń jak Saint Chapelle i Sacré Coeur czy też dzielnic Montparnasse  
i Marais (uff!), jeden z uczniów dzielił się nabytą wiedzą o danym obiekcie  
z pozostałymi uczestnikami wojażu. Nawet gdyby w głowach pozostało 
10% wysłuchanych informacji, one plus emocje związane z pobytem  
w tym mieście, na pewno pozostawiły ślad… 

Zdecydowanie edukacyjny, ale i „rekreacyjny” charakter miało 
zwiedzanie francuskiej stolicy na piechotę. Gdyby przypiąć do naszych 
nóg „kilometromierze”, wynik byłby zapewne trzycyfrowy. OK, dwu-
cyfrowy w górnych granicach na pewno… Możemy śmiało powiedzieć,  
że centrum Paryża schodziliśmy wszerz i wzdłuż. Jak się okazało, zakor-
kowany jest nie tylko Rybnik, ale i… Paryż. I tu również brakuje miejsc 
do parkowania. Do tego stopnia, że autokar, który uczniów przywiózł, 
okazał się bezużyteczny. Na domiar wszystkiego, w tym samym czasie 
co młodzi rybniczanie, w Paryżu wizytę składał prezydent Barack Oba-
ma i z tego powodu część ulic była wyłączona z ruchu, co skutkowało 
m.in. dłuższym oczekiwaniem na autokar, którym mieliśmy pojechać  

np. do Wersalu. Ale być w Paryżu „razem” z amerykańskim prezyden-
tem – to jest coś! Ponadto, dzięki wyłączeniu z ruchu dochodzącej do 
Placu Zgody części Pól Elizejskich, mogliśmy na ich środku zrobić sobie 
zdjęcie z Łukiem Triumfalnym w oddali, co zapewne było dane niewielu 
śmiertelnikom. Nie było też dane widzieć Łuku, tej „dużej furtki”, jak 
mówili kierowcy, jednej z uczestniczek, która ten fakt mocno przeżyła. 
Nie pomogły perswazje, że jest jeszcze młoda i będzie mieć kolejne 
marzenie do spełnienia… Polały się łzy rzęsiste… 

Wobec powyższych problemów z poruszaniem się autokarem i dzięki 
temu, że mieszkaliśmy w samym centrum miasta, w dzielnicy Marais,  
o rzut beretem od katedry Notre Dame, mogliśmy poznać plątaninę 
podziemnych linii paryskiego metra, co też było niezłym doświadcze-
niem. Nie było również nudno pod względem atmosferycznym: pogoda 
była tak dynamiczna, że nigdy nie wiedzieliśmy czy po wyjściu z metra 
będzie słońce czy deszcz. Ale o aurze pisać więcej nie będziemy – po co 
psuć sobie wspomnienia? Przecież kochamy Paryż w każdą pogodę!

(r)

... na paryskim bruku
Uczniowie I LO...

Rybnicka młodzież przed pałacem w Wersalu.                   Zdj.: uczestników wyjazdu

„Żegnaj lato na rok...”. Dzieci z Maroka–Nowin na długo zapamiętają  
tegoroczne wakacje...                                                           Zdj.: arch. MDK
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W parku za Domem Kultury w Chwało-
wicach odbył się festyn na „folkową nutę”, 
którą przybliżył mieszkańcom dzielnicy zespół 
„Yaroslav”, specjalizujący się w przebojach 
muzyki bałkańskiej. W grupie gra m.in. gi-
tarzysta Andrzej Trefon oraz akordeoniści 
Yaroslav Jeżewski i Franciszek Prus, a towa-
rzyszy im wyrazista wokalistka Anna Ochojska. 
Występowi przysłuchiwała się niezbyt liczna 
publiczność, co musiało dziwić, gdyż w plene-
rowych zabawach w Chwałowicach uczestniczą 
zwykle prawdziwe tłumy. Tym razem jednak 
konkurencją była nienajlepsza pogoda oraz 

organizowane w dzielnicy mistrzostwa świata 
w mini–żużlu (więcej na str. 48). Ale ci, którzy 
woleli festynowe atrakcje od emocji sporto-
wych, nie żałowali. Przenieśli się na Zieloną 
Wyspę za sprawą grającej folkową muzykę 
irlandzką grupy „Duan”, która gościła już 
w Chwałowicach przy okazji jednego z „Wie-
czorów Sztuk”, a o dobry nastrój zadbał też 
DJ Ghandi. W programie festynu nie zabra-
kło plenerowych, kulinarnych specjałów oraz 
konkursów, gier i zabaw dla dzieci, które miały 
okazję przenieść się do starożytnego Egiptu 
i „wysłać” nietypową pocztówkę z wakacji. 

Wiele atrakcji czekało na mieszkańców 
Chwałowic również 15 sierpnia podczas 
kolejnego festynu, którego organizatorami 

byli „Solidarność” 
KWK Chwałowice, 
kopalnia Chwałowi-
ce, Dom Kultury oraz 
Rada Dzielnicy, a tym 
razem bawiono się 
w takt niezapomnia-
nych przebojów grupy 
Boney M i oklaski-
wano latynoskie show, dzieciaki szalały 
w „wesołym miasteczku”, a szczęśliwcy wrócili 
do domu z atrakcyjnymi fantami. Podobnie jak 
uczestnicy innej zabawy pod chmurką, którą 

przygotowali wspólnie Rada 
Dzielnicy Rybnicka Kuźnia 
i Stowarzyszenie Promocji Re-
gionalnej „Rybnicka Kuźnia”. 
Na medal spisała się również 
pogoda więc chętnych do 
spędzenia czasu na plenero-
wej zabawie nie brakowało. 
Dwudniowy festyn rodzinny 
połączono z uroczystościami 
odpustowymi, a organizato-
rzy zadbali o coś dla ducha 
i ciała – była muzyka biesiad-
na, konkursy i zabawy, wieczo-

rek taneczny, 
a chętni mieli 
okazję wspiąć 
się na ściankę 
wspinaczkową, 
zjechać z gór-
ki na pazurki 
i poskakać na 
trampolinie, no 
i spróbować fe-
stynowych spe-
cjałów. Drugi 
dzień zdomino-

wały rozgrywki sportowe, a wśród nich zawody 
speedrowerowe i motocyklowe popisy, a impre-
zę zakończył pokaz sztucznych ogni.

Pogoda postanowiła wystawić na próbę 
cierpliwość i wytrwałość tych, którzy przyjęli za-
proszenie na festyn przygotowany przez – Radę 
Dzielnicy Paruszowiec–Piaski i Koło Emery-
tów i Rencistów „Silesia”. Atrakcyjny program 
unicestwiły dwie nawałnice, jakie przeszły nad 
Piaskami. Z zaplanowanych atrakcji zdołano 
tylko zrealizować drobną część – reszta utonęła 
w strugach ulewnego deszczu.

Pełną satysfakcję mieli tylko wędkarze, któ-
rzy od wczesnych godzin rannych łowili ryby 
na brzegach Rudy i stawu, walcząc o puchar 
przewodniczącego RD. Największą ilość punk-
tów zdobyli Wiesław Makuch, Marek Janota, 
Hubert Rybarz, Józef Wengrzik i Norbert Lach, 
a pożądane przez uczestników trofeum zdążył 
wręczyć przed deszczem zwycięzcy przewod-
niczący RD Andrzej Oświecimski. W krótkiej 
przerwie pomiędzy burzami doszły do skutku 
zawody kajakowe na rzece. Wzięli w nich udział 
najbardziej wytrwali uczestnicy imprezy, m.in. 
goście z zaprzyjaźnionej czeskiej Karwiny. 
Ci ostatni, tradycyjnie od kilku lat przyjeżdżają 
na lipcowy festyn na zaproszenie Koła Emery-
tów. Chwalą sobie nie tylko znakomitą tutejszą 
grochówkę i kołocz, ale niezwykle przyjacielską 
atmosferę i zgodnie deklarują, że przyjadą 
znowu. Do skutku nie doszła integracyjna 

i rekreacyjna rywa-
lizacja gospodarzy 
z  zaproszonymi 
przedstawicielami 
zaprzyjaźnionych 
dzielnic Gotartowi-
ce, Ligota–Ligocka 
Kuźnia ,  Kłoko-
cin oraz Kamień. 
Udało się nato-
miast uczestnikom 
festynu na żywo, 
zaś mieszkańcom 

Dwudniowy festyn w Rybnickiej Kuźni był okazją do zabawy dla całych rodzin.

Nie ma lata bez festynów, tak jak nie ma festynów bez dobrej 
zabawy. O tę zadbali organizatorzy kilku plenerowych imprez 
w mieście! Nie wszyscy byli jednak w stanie zadbać o aurę, 
która pokrzyżowała festynowe plany...

Festynowe lato 

W czasie festynu w Chwa-
łowicach atrakcje czekały 
również na najmłodszych 
mieszkańców.

Grupa „Yaroslav” przy-
bliżyła folkową nutę Bał-
kanów...

Zdjęcia: S

Na festynie w Paru-
szowcu pozostali naj-
wytrwalsi...
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Rybnika i okolicy za pośrednictwem Radia 90, 
zaprezentować dowcipną piosenkę o dzielnicy, 
którą tworzą Paruszowiec, Piaski i Zastaw. Do 
wspólnego śpiewu zachęcali prowadzący impre-
zę Ewa Prochaczek, śpiewająca niekoniecznie 
nostalgiczne piosenki o Śląsku i poeta Ryszard 
Til, autor tekstu promowanej piosenki. Towa-
rzyszył im chórek dziewcząt z zespołu Tonika 
przy MDK, które pod kierunkiem Mirosławy 
Piernikarskiej nagrały ją dla Radia 90.

Wydaje się też, że organizatorzy festynu 
trafnie wybrali towarzyszące mu hasło: Fest 
tyn klimat nom pasuje. Atmosfera pasowała 
rzeczywiście tym, którzy solidarnie walczyli 
z nawałnicą trzymając mocno wywracane wi-
churą namioty i parasole. Znaleźli się też chętni 
do tańca w strugach deszczu...

Kilkuletnia współpraca emerytów i, szerzej, 
samorządowców, z Paruszowca–Piasków ze 
swoimi odpowiednikami w Karwinie wciąż się 
rozwija. Dowodem na to są częste wzajemne 
odwiedziny oraz specjalny dyplom, który go-
spodarz czeskiego miasta Tomasz Hanzel wrę-
czył przewodniczącemu A. Oświecimskiemu za 
zaangażowanie w podtrzymywanie rybnicko–

–karwińskich kontaktów. 
Przewodniczący odebrał 
wyróżnienie w czasie Dni 
Karwiny, na uroczystym 
spotkaniu przedstawicieli 
miast partnerskich na 
zamku, w którym wzięło 
udział również kilku in-
nych rybnickich radnych. 

W programie pobytu były również 
odwiedziny miejsca, w którym kilka lat 
temu posadzono „drzewko przyjaźni”, 
dziś zupełnie spore już drzewo. Jeszcze 
nie zbladły wspomnienia z „mokrego 
festynu” na paruszowieckich błoniach, 
a rybniczanie udali się z rewizytą do 
Karwiny, by wziąć udział w rywalizacji 
z okazji Dnia Sportu (na zdj. poniżej). 
Przygraniczna przyjaźń kwitnie… 

S, r

Efektami swoich poszukiwań Nieweltowie 
z Golejowa podzielili się na zorganizowa-
nym na „Grzybówce” zjeździe rodzinnym, w 
którym wzięło udział aż 300 osób. Jak mówi 
R. Niewelt, przygotowania do tego wielkiego 
przedsięwzięcia trwały 9 miesięcy, ale „urodziło 
się” spotkanie, które wiele osób będzie długo 
pamiętało. Obok rodziny „po mieczu” wraz 
ze swoimi połowicami i dziećmi, wzięli w nim 
udział powinowaci i zaproszeni goście. Rolę 
gospodarza wziął na siebie radny R. Niewelt, 
a prowadzenie całości powierzono profesjo-
naliście, radiowcowi Tomaszowi Kargolowi. 
Nieweltowie przyjechali m.in. z Rotterdamu 
i kilku miast w Niemczech, z Wodzisławia, 
Jankowic i kilkunastu dzielnic Rybnika. Wśród 
uczestników zjazdu był i drugi rybnicki radny, 

znany przedsiębiorca w branży piekarniczej 
Piotr Niewelt z rodziną. Rodzinna integracja 
odbywała się przy wspólnym posiłku i zaba-
wach, a młodzi z ciekawością słuchali opowieści 
o rodowych koligacjach. 

Odtworzono też wątek historyczny czyli przy-
bycie na początku XIX w. na ziemię rybnicką 
Agnies i Johanna, którzy byli protoplastami ślą-
skiej linii Nieweltów. Jak twierdzą Nieweltowie 
z Golejowa, wywodzi się ona, poprzez Czechy, 
z okolic Utrechtu w Holandii. Pierwsze o niej 
wzmianki pochodzą sprzed prawie 750 lat, 
z 1260 r., zaś nazwisko – od nazwy równinnych 
bagien, których osuszaniem przodkowie dzi-
siejszych Nieweltów się zajmowali. Ponieważ 
byli katolikami, reformacyjna zawierucha rzu-
ciła ich do Czech, a potem w okolice Rybnika. 
Rodzina nadal bada swoje korzenie i w związ-
ku z tym w sierpniu Romuald Niewelt wraz 
z synem Wojciechem przebywał w Utrechcie. 
Tam znaleźli kolejne ślady w postaci nazw 
miejscowych oraz potwierdzenie informacji, 
że przodkowie rodziny Nieweltów z Utrechtu 

przenieśli się w XVI w. do Czech. Nie jest więc 
wykluczone, że w następnym zjeździe wezmą 
udział przedstawiciele zarówno linii czeskiej 
Nieweltów, jak i niderlandzkiej .

Jak mówi pan Romuald, świadomość tak 
długiej historii rodziny, splatającej się w praw-
dziwy „warkocz pokoleń” jest bardzo satys-
fakcjonująca, podobnie jak prawie 200–letnia 
obecność na ziemi rybnickiej. List gratulacyjny 
do uczestników zjazdu wystosował prezydent 
Adam Fudali podkreślając wagę więzi rodzin-
nych i twórczej pracy nad genealogią własnej 
rodziny. Dalej  czytamy m.in. (…) Wiedza w ten 
sposób zdobyta pozwala kształtować poczucie 
własnej tożsamości, bowiem wartości, którymi 
się w życiu kierujemy, tradycje, którym pozo-
stajemy wierni, wzory zachowań, wyznaczające 
kierunek naszych działań, są spuścizną dziedzi-
czoną po przodkach. Prezydent podziękował 
też wszystkim członkom rodziny Niewelt za 
aktywny udział w życiu miasta i wpływ na jego 
społeczno–kulturalny pejzaż.

(r)

Dyplom Andrzejowi Oświe-
cimskiemu wręczył „primator” 
Karwiny Tomasz Hanzel.

Zdj.: arch. pryw.

W spotkaniu rodziny Nieweltów wzięło udział 300 osób.
Zdj.: Anna Goch, „Tygodnik Rybnicki”

Zjazd rodziny Nieweltów
Na pytanie: skąd się wywodzimy, 

odpowiedziało sobie już wielu Polaków, 
tworząc drzewo genealogiczne własnej 
rodziny, a podróż w przeszłość przyniosła 
prawdziwe niespodzianki. Tak było 
również w przypadku rodziny rybnickiego 
radnego Romualda Niewelta, którego syn 
doszukał się przodków w XIII–wiecznej 
Holandii oraz w Czechach.

Warkocz pokoleń  
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— Dziś coraz trudniej zainteresować i przyciągnąć młodych ludzi, dlatego 
staramy się organizować dla nich różnego rodzaju przedsięwzięcia. Wszystko 
po to, by ich zintegrować z dzielnicą — mówi o powodach powstania ścianki 
wspinaczkowej jeden z inicjatorów pomysłu, były radny, druh Józef Ibrom. 
— Remizy będą się rozwijały i tętniły życiem tylko wówczas, gdy wokół nich 
tworzone będą atrakcyjne obiekty dla młodych ludzi. A decyzję o powstaniu 
ścianki przyspieszyła… budowa kanalizacji. Bowiem w wyniku prowadzo-
nych w pobliżu OSP robót, naruszone zostały fundamenty wspinalni, która 
dawniej służyła strażakom do ćwiczeń, a potem wykorzystywano ją do… 
suszenia węży. Pomysł finansowo wsparło miasto i w 2008 r. ogłoszono 
przetarg na wykonanie I etapu prac, a oficjalne otwarcie i poświęcenie 
obiektu nastąpiło w trakcie obchodów stulecia golejowskiej OSP. Jubile-
uszowe uroczystości uświetniła msza święta, a w czasie apelu przed remizą 
wręczono okolicznościowe odznaczenia zasłużonym strażakom. Wśród 
gości byli m.in. prezydent Adam Fudali, samorządowcy i radni, przed-
stawiciele zarządu wojewódzkiego i miejskiego OSP, Państwowej Straży 
Pożarnej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM 
oraz poczty sztandarowe i delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek OSP 
z regionu. Jubileusz stał się również okazją do uhonorowania mieszkańców 
szczególnie zaangażowanych w życie golejowskiej społeczności. Dwóch 
z nich otrzymało „złote budziki” ufundowane przez Stowarzyszenie 
Mieszkańców „Golejów XXI wiek”: — Wymyśliliśmy to lokalne odznacze-
nie z myślą o tych, którzy „budzą” do działania i co najmniej 5 lat pracują 

społecznie dla mieszkańców 
dzielnicy — mówi szef sto-
warzyszenia, radny Romuald 
Niewelt. — I takich ludzi 
mamy! Jednym z nich jest 
Bolesław Gruszczyk, który już 
po wojnie działał jako strażak 
i angażował się w powstanie 
OSP. — Kamienie na budowę 
remizy robiono obok jego domu 
— mówił R. Niewelt. Drugim 
z wyróżnionych był Jan Nosia-
dek, który również pracował 
przy budowie remizy i przez 
15 lat był skarbnikiem i działał 
w golejowskim Związku Eme-
rytów i Rencistów. 
— Ślicznie dziękuję! 
Długo to trwało, ale 
wreszcie zostałem 
uznany w Golejowie 
— mówił z uśmie-
chem laureat „zło-
tego budzika”. Obaj 
wyróżnieni są już 
na „dzielnicowej” 
emeryturze i mogą 
być dobrym przy-
kładem dla golejowskiej młodzieży. — Jeżeli OSP przetrwała 100 lat to 
z pewnością znajdą się młodzi ludzie, którzy chcieliby tak piękną inicjatywę 
kontynuować — przekonywał A. Fudali i życzył strażakom satysfakcji 
z niełatwej służby. — Tyle samo powrotów co wyjazdów oraz opieki św. 
Floriana. Hołd patronowi strażaków mieszkańcy Golejowa złożyli już… 
w 1936 r. kiedy to poświęcono figurę św. Floriana wykonaną przez znanego 
artystę Ludwika Konarzewskiego. Ufundowali ją mieszkańcy, a od tamtej 
pamiętnej uroczyści figura nadal znajduje się w golejowskim kościele. 

Stuletnią historię OSP wyznaczają też inne wydarzenia 
zapoczątkowane w 1909 r. w gospodzie, gdzie odbyło 
się spotkanie, w efekcie którego powstała golejowska 
straż ogniowa. OSP przetrwała 3 powstania śląskie, 
plebiscyt, w którym mieszkańcy Golejowa głosowali 
za Polską, dwie wojny światowe i „kryzys” sprzętowy 
– swego czasu strażacy mieli do dyspozycji przyczepę 
ciągnikową do przewozu sprzętu pożarniczego, która 
nie mieściła się w garażu, więc żeby do niego wjechać 
trzeba było spuszczać powietrze z kół! Przy okazji 
jubileuszu 75–lecia OSP powołano komitet budowy 
nowej remizy strażackiej, którego przewodniczącym 
został Kazimierz Gruszczyk, a budynek oddano do 
użytku w 1993 r. Golejowscy strażacy pomagali też 
w gaszeniu pamiętnego pożaru lasów w rejonie Kuźni 
Raciborskiej i walczyli z powodzią w 1997 r. Dziś jed-
nostka czerpie z dobrodziejstw współczesności – remiza 

ecznie dla mieszkańców 
wi szef sto-

warzyszenia, radny Romuald 
I takich ludzi 

 Jednym z nich jest 
aw Gruszczyk, który już 

jako strażak 
w powstanie 

Kamienie na budowę 
remizy robiono obok jego domu

R. Niewelt. Drugim 
Jan Nosia-

pracował 
przy budowie remizy i przez 

skarbnikiem i działał 
zku Eme-

Wprawdzie święto mieli strażacy, ale świętowała cała dzielnica, 
a okazją było 100–lecie OSP w Golejowie. Wiekowy jubileusz jednostki stał 
się pretekstem do wręczenia wyróżniającym się mieszkańcom „złotych 
budzików” i… „obudzenia” golejowskiej młodzieży. To właśnie z myślą 
o niej, do użytku oddano ponad 14–metrową ściankę wspinaczkową. 

Golejowscy strażacy świętowali jubileusz 100–lecia OSP.

Ścianka wspi-
n a c z k o w a 
z inicjatorami 
jej powstania 
( o d  p r a w e j ) 
– Józef Ibrom, 
Andrzej Gold-
berg, Kazimierz 
G r u s z c z y k 
i Ginter Zaik.

Zdjęcia: s     

„Złote budziki” – nagrody dla najaktywniejszych 
mieszkańców Golejowa otrzymali Jan Nosiadek...

... oraz Bolesław Grusz-
czyk. 



„Sikawkowa” fontanna. 
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100 lat OSP w Golejowie 

Rozbudzić dzielnicę
„Sikawkowa” fontanna. 

100 lat OSP w Golejowie 100 lat OSP w Golejowie 

Rozbudzi



Marszrutę rozpoczęli 
przy dźwiękach orkiestro-
wego marsza, zakończyli 
odśpiewaniem dzięk-
czynnego „Te deum”  
w bazylice, a tegoroczna 
64 pielgrzymka do Czę-
stochowy odbywała się pod hasłem „Maryjo naucz nas pięknego życia”. 
Po raz pierwszy wśród uczestników znaleźli się pielgrzymi z Gierałtowic, 
nie zabrakło grup z Wodzisławia, Jastrzębia i Pszowa oraz oczywiście 
rybniczan. A w tłumie pielgrzymów wypatrzyliśmy miejskich samorzą-
dowców. — Pielgrzymuję już od 22 lat. Tylko raz nie byłem w Częstochowie 
podczas światowego dnia młodzieży, a tak, rokrocznie, wspólnie z rodziną 
jesteśmy na Jasnej Górze z rybnicką pielgrzymką — mówi boguszowicki 
radny Jan Mura, który przyznaje, że wprawdzie teraz bardziej „...jedzie niż 
idzie”, jednak nie zmienia to jego zaangażowania. — Jeżdżę z transportem 
bagaży, a to spora odpowiedzialność… Dla mnie wielkim przeżyciem jest 

moment powrotu, kiedy ponownie spotykamy się w wypełnionej wiernymi 
bazylice. Pielgrzymów jest wielu, ale to największa i jedna z najstarszych 
pielgrzymek archidiecezji katowickiej. Kieruje nią ks. Marek Bernacki, 
który co roku wprowadza do peregrynacji nowe elementy. W tym roku 
po raz pierwszy rybnicka pielgrzymka zyskała patronów medialnych, a na 
moście „Dwojga serc” w Czekanowie wszyscy zakochani mieli możliwość 
wypowiedzenia słów „kocham”. Pielgrzymi mogli również przebaczyć  
i przeprosić za wszelkie przewinienia, a idealnym miejscem okazała się 
Przeprośna Górka pod Częstochową.                                                   (S)

Na początku lipca br., na specjalnej uroczystości  
w Bibliotece Śląskiej w Katowicach zastępca 
dyrektora PiMBP Stanisława Adamek odebrała 
z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
Bogdana Zdrojew-
skiego emblematy 
uczestnika Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej 
(na zdjęciu, z pra-
wej dyrektor B. Śl. 
prof. Jan Malicki). 
ŚBC została utwo-
rzona w 2006 r. na 
mocy porozumienia  
z Uniwersytetem Śl. 
w celu prezentacji 
w internecie kultu-
rowego dziedzictwa 

Śląska. Rybnicka biblioteka wraz z innymi instytu-
cjami współtworzy regionalne zasoby cyfrowe, a udo-
stępniając je będzie promować tym samym dorobek 
lokalnej kultury. ŚBC jest włączona w krajowy system 
bibliotek cyfrowych, dzięki czemu za jej pośrednic-
twem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji 
umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach 
cyfrowych. Zasób publikowany w ŚBC jest dostęp-
ny dla wszystkich niekomercyjnych użytkowników 
internetu nieodpłatnie, a warunki komercyjnego 
wykorzystania zamieszczonych w ŚBC publikacji 
zależą od decyzji właściciela publikacji cyfrowej. Do 
tej pory najwięcej e–publikacji wprowadziła do ŚBC 
Biblioteka Śląska w Katowicach oraz biblioteka cie-
szyńska. PiMBP w Rybniku dopiero w tej dziedzinie 
„raczkuje”, ale akces obliguje ją do podjęcia działań 
w tym kierunku.                                                      (r)

W wielu intencjach… 

Do Częstochowy wyruszyło 4 tysiące pielgrzymów…                                                                                                                           Zdj.: S 

— … I żeby obyło się 
bez odcisków! — daje 
się słyszeć w tłumie 
żegnającym pątni-
ków idących na Jasną 
Górę. Życzenia ade-
kwatne, bo 4 tysią-
ce pielgrzymujących 
miało do pokonania 
prawie 115 kilome-
trów. 

Biblioteka 
cyfrowa

Digitalizacja, inaczej cyfryzacja 
czyli przenoszenie najcenniejszych 
zbiorów bibliotecznych na nośniki 
elektroniczne i ich upowszechnianie 
w Internecie to już dziś standard. 
Również nasza Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna włączyła się  
w ten proces poprzez udział w projekcie 
Śląska Biblioteka Cyfrowa. 

ma dostęp do internetu, strażacy  
są wyposażeni w pagery, a OSP działa 
w krajowym systemie ratownictwa 
gaśniczego i zyskała status organizacji 
pożytku publicznego. Jak mówią pre-
zes Andrzej Goldberg i naczelnik OSP 
Golejów Ryszard Skorupa, obecnie 
straż pożarna to przede wszystkim 
dobrze wyszkoleni ludzie, a takich  
w liczącej ok. 70 członków golejowskiej 
formacji jest 20. Goście uroczystości 
zwracali uwagę, że współcześnie stra-
żacka służba nie polega jedynie na ga-
szeniu pożarów czy udziale w akcjach 
powodziowych, ale coraz częściej to 
walka z zagrożeniami ekologicznymi, 
katastrofami komunikacyjnymi czy 
chemicznymi i konieczność obsługi 
nowego sprzętu. 

Jubileuszowym obchodom 100–le-
cia OSP towarzyszył festyn i… desz-
czowa pogoda. Tym samym tradycji 
stało się za dość – padało rok temu 
podczas uroczystości 100–lecia OSP 
w Popielowie oraz w 2007 r. kiedy 80. 
rocznicę istnienia swojej jednostki 
świętowali strażacy z Chwałęcic. Wi-
dać woda jest nieodłącznym elemen-
tem „sikawkowych” jubileuszy. 

(S) 
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Zastanawialiście się kiedyś czy można oderwać się od ziemi z 30 kilogramowym 
ciężarem na plecach? A może zastanawialiście się, jakie szkody jest w stanie 
wyrządzić niepozorny konik polny i dlaczego warto obserwować szybujące ptaki? 
Jest ktoś, kto już nie musi się zastanawiać. Krzysztof Sitek – na co dzień pracownik 
Urzędu Miasta, po pracy paralotniarz – już wie, że czasem warto spojrzeć na 
wszystko z dystansem. I to dosłownie… 

Pasjonaci są wśród nas…

Glajciarz nad Rybnikiem

„Lecę, bo chcę…”
Jak wygląda świat z góry? Okazuje się, że im 

niżej tym lepiej. — Z wysokości 2 tysięcy metrów 
wszystko wydaje się miniaturowe. Dlatego naj-
przyjemniejszy ze względów widokowych staje się 
lot na wysokości 100 do 150 metrów lub zupełnie 
nisko nad polanami, gdy stopami niemal dotyka 
się wierzchołków drzew — mówi Krzysztof Sitek, 
który przygodę z paralotniarstwem rozpoczął 
6 lat temu, realizując swoje marzenia związane 
z lataniem. Najpierw był kurs w Bieszczadach 
i… obawy rodziców, potem – ponad 400 godzin 
wylatanych nie tylko w Polsce oraz pasja, którą 
zaraził również brata. — Na początku więcej 
było biegania ze skrzydłem niż prawdziwego 
latania, choć człowiek miał ogromną radochę, 
kiedy udało mu się oderwać od ziemi choćby na 
pół metra — wspomina swoje początki K. Sitek. 
Ale nie on jeden miał problemy – w gronie 
10 kursantów były też 4 kobiety, które uniosły 
się w powietrze dopiero na dwa dni przed za-
kończeniem tygodniowego kursu...

Tak naprawdę K. Sitek zawsze marzył o sko-
kach spadochronowych, ale jak mówi, to drogi 
sport: — Za wyniesienie przez samolot trzeba 
zapłacić 50 zł, a lot trwa tylko ok. 5 minut. Tym-
czasem przy dobrych warunkach termicznych 
paralotnia pozwala mi latać nad Skrzycznem 
przez kilka godzin.

„Serce w plecaku”
Od trzech lat K. Sitek lata na paralotni 

z napędem plecakowym, czyli… z silnikiem 
zakładanym na plecy, dzięki któremu zy-

skuje dużo większą swobodę poruszania się 
w powietrzu, uniezależniając się w znacznym 
stopniu od specyficznych warunków niezbęd-
nych do lotów swobodnych. — Lecę, gdzie chcę 
— mówi. Napęd umożliwia samodzielny start 
na płaskim terenie i wznoszenie w rejonach 
pozbawionych kominów termicznych, a wzbić 
można się nawet do 4 tys. metrów. Najpierw 
jednak trzeba wystartować, co bywa trudnym 
momentem – napęd waży bowiem ok. 30 kg, 
a przy starcie należy przebiec z „plecakiem” 
jakieś 20 metrów! Do tego trzeba poradzić 
sobie ze stawiającym opór skrzydłem o rozpię-
tości ok. 12 metrów. Dlatego często w górach, 
szczególnie przy silnym wietrze, zdarza się kilka 
podejść do startu. Zastanawiacie się jak to jest? 
Włóżcie do dużego plecaka 16 półtoralitrowych 
butelek wody i spróbujcie pobiegać po łące. 
Wtedy przekonacie się dlaczego paralotnie 
z napędem plecakowym są domeną wyłącznie 
panów! — Zawsze interesowałem się lataniem. 
A strach? Był podczas trzeciego lotu, gdy w Biesz-
czadach wyszliśmy na większą górę. Wtedy 80 
metrowe przewyższenia i przestrzeń pod nogami 
robiły spore wrażenie — wspomina początki 
K. Sitek, który z czasem wyzbył się strachu, 
mimo, iż podczas pierwszych lotów miały miej-
sce wypadki z udziałem paralotniarzy. To go nie 
zniechęciło, nie ukrywa jednak, że największe 
obawy budzi górska termika, szczególnie 
w godzinach południowych, gdy zdarzają się 
mocne wznoszenia i spore kominy termiczne. 
Wówczas adrenalina rośnie... — W ubiegłym 
roku latałem z bratem nad Skrzycznem i pojawiła 

się lekko burzowa chmura, która ma tendencje 
do „wciągania” — opowiada o niebezpiecznej 
sytuacji, w której próbował zwiększyć opadanie. 
— Jednak zamiast opadać zacząłem wznoszenie 
rzędu 4 metrów na sekundę. Modliłem się wtedy, 
by być już na dole, a latałem wówczas na spor-
towym skrzydle, choć brat namawiał mnie do 
zmiany na rekreacyjne, które jest bezpieczniejsze 
i „wybacza” więcej błędów. Wtedy w górze po-
wiedziałem sobie, że jak bezpiecznie wyląduję, to 
je wymienię. Na tamtym skrzydle nie poleciałem 
już nigdy więcej. To, którego używa teraz po-
służy mu jeszcze ok. 10 lat. Oczywiście wiele 
zależy od odpowiedniej „konserwacji” – ważne, 
by czasza zawsze była sucha, a przy składaniu 
należy pamiętać o… konikach polnych, które 
lubią wygryzać dziury przypominające te wypa-
lone papierosem. Dbać trzeba również o napęd. 
Ze względu na koszty (jego cena może wynieść 
ok. 10 tys. zł) K. Sitek kupił napęd używany. 
Skrzydło kosztuje ok. 10 tys. zł, a do tego do-
chodzi jeszcze całe oprzyrządowanie – uprząż, 
ratowniczy system hamujący i wariometr, który 
wskazuje prędkość wznoszenia i opadania. 
— Jest niezbędny, bo czasem można przelecieć 

Krzysztof Sitek – na co dzień pracownik UM, po pracy 
paralotniarz!
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Tak widzi nasze miasto paralotniarz Krzysztof Sitek. 
Zdjęcia: arch. pryw. K. Sitek.  



przez komin termiczny nawet o tym nie wiedząc 
— wyjaśnia K. Sitek. — Warto też obserwować 
ptaki szybujące w kominach termicznych. W od-
różnieniu od ptaków człowiek nie jest w stanie 
wyczuć drobnych zmian ciśnienia powietrza, po 
których mógłby ocenić czy się wznosi, czy opa-
da. O ile gwałtowny ruch w górę przy wejściu 
w komin termiczny jest wyczuwalny to ciągłe 
wznoszenie i opadanie są nierozróżnialne dla 
ludzkich zmysłów. Stąd konieczność korzysta-
nia z dobrodziejstw techniki. 

A kiedy już wystarczająco dobrze opanuje 
się umiejętność latania na paralotni (zwanej 
też glajtem), wówczas warto zabrać z sobą 
aparat, by pokazać innym świat widziany z 
własnej perspektywy. Wystarczy „tylko” odpo-
wiedni balans ciałem i umiejętność utrzymania 
w jednej ręce manetki gazu i dwóch sterówek, by 
z aparatem w drugiej, fotografować zapierające 
dech widoki.

„Lecę, bo wolność to zew…”
K. Sitek latał już na górze Żar, w Bieszcza-

dach, na Skrzycznem i oczywiście w Gotarto-
wicach. Wprawdzie w rybnickim aeroklubie nie 
ma sekcji paralotniowej, jest za to uprzejmy 
kierownik lotów i grono miłośników tego spor-
tu – w mieście jest ok. 10–ciu „napędowców”. 

— Kiedy są odpowiednie warunki wsiadam do 
auta, pakuję sprzęt i jadę polatać. Często po 
pracy — mówi K. Sitek, który od 2007 r. pracuje 
w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta. 
Rybniczanin podziwiał już nie tylko rodzime 
widoki – sporą przyjemność dały mu loty we 
włoskim Bassano. — Latanie sprawia mi ogrom-
ną przyjemność. Nie ma mowy o nudzie, nawet 
wówczas, gdy w powietrzu spędza się sporo czasu 
– w Bassano unosiłem się nawet przez 6 godzin. 
Na południu łatwiej o odpowiednie warunki do 
latania – właściwie kiedy nie pada, są zawsze. 
U nas niekoniecznie. Na Skrzycznem kiedy 
wiatr wieje z południa lub zachodu praktycznie 
nie można wystartować, bo „składa skrzydło”. 
Dlatego życie paralotniarza w Beskidach do 
łatwych nie należy. Najczęściej czas upływa na 
czekaniu, czekaniu i… czekaniu: — Niekiedy aż 
do wieczora. Wówczas silny wiatr zwykle ustaje. 
Czasem jednak warunki nie ulegają poprawie, 
a wyciąg na Skrzyczne pracuje tylko do 17.00, 
więc wieczorem nie można już zjechać na dół. 
Wtedy trzeba samemu znieść cały sprzęt. Już 
mi się to przydarzyło. Myślałem, że wysiądą mi 
kolana! — opowiada K. Sitek. Ekstremalne do-
znania może zapewnić też pogoda. Wprawdzie 
paralotniarstwo uprawia się praktycznie cały 
rok, jednak nasz bohater unika zimowej aury: 

— W ubiegłym roku w czasie świąt wielkanoc-
nych lataliśmy nad Skrzycznem, na którym leżał 
jeszcze śnieg. O mało nie odmroziło mi palców… 
Nie straszne mu za to „tłumy” – w 2003 r. kie-
dy K. Sitek ubiegał się o licencję, wydano ich 
ponad 6 tys. Teraz miłośników podniebnych 
atrakcji jest dużo więcej. — W czasie weekendu, 
przy dobrych warunkach nad Skrzycznem lata 
ok. 50 osób, więc jest trudno, szczególnie, gdy 
ktoś znajdzie komin termiczny. Wtedy wszyscy, 
jak sępy, lecą w jego stronę, by również skorzystać 
z dobrego noszenia. Wówczas może być niebez-
piecznie. Kilka lat temu we Włoszech dwóch 
Polaków zderzyło się w powietrzu. Obaj zginęli 
— wspomina K. Sitek, który chciałby polatać 
również w Monako i zostać właścicielem ultra-
lekkiego samolotu. Marzenie raczej trudne do 
zrealizowania – sam koszt kursu waha się od 
20 do 30 tys. zł, a cena samolotu to 200 tys. zł, 
nie mówiąc już o utrzymaniu samolotu. Kusi go 
również spadochroniarstwo i swobodne spada-
nie: — Moment zanim otworzy się spadochron 
jest nieporównywalny z niczym innym — mówi 
K. Sitek. — Mam wprawdzie mały spadochron 
awaryjny, ale jeszcze nie widziałem jego czaszy 
i mam nadzieję, że nigdy nie zobaczę… 

(S)

„Byzuch” z zawleczką
Produkcja rybnickiego Klubu Filmu Niezależnego 

„Byzuch czyli odwiedziny” otrzymała nagrodę specjalną 
w konkursie „Śmiesznego Kina Niezależnego – Zawlecz-
ka” w ramach XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów 
Komediowych w Lubomierzu.

To właśnie w Lubomierzu ponad 40 lat temu Sylwester 
Chęciński kręcił swoją trylogię o Kargulu i Pawlaku. Obec-
nie miasteczko stało się wakacyjną stolicą polskiej komedii 
i tradycji (www.sami-swoi.com.pl) i właśnie tam film Eu-
geniusza Klucznioka zdobył nagrodę specjalną i „Anioła 
świątyni sztuki”. Przypomnijmy „Byzuch” to historia wizyty 
„polskiego Niemca”, który po latach odwiedza swoje rodzin-
ne strony. Niezależną produkcję zrealizowano w 2008 r.,
 a zaangażowali się w nią m.in. Jerzy Cnota i Grzegorz Sta-
siak. (www.kfn.strona.pl). Gratulujemy nagrody!                       

Zobacz „Witię” i „Halinkę”!
Już po raz VIII w Domu Kultury w Chwałowicach 

odbędą się Rybnickie Prezentacje Filmu 
Niezależnego. 

W trakcie tegorocznej edycji, jaką zaplanowano 
na 25 do 27 września, miłośników kina czeka wiele 
atrakcji – oprócz prezentacji filmów konkursowych, 
przewidziano uroczystą premierę filmu „Bajzel po polsku” w reżyserii Eu-
geniusza Klucznioka, w którym zagrał m.in. Jerzy Janeczek. Aktor, który 
miłośnikom kina najbardziej zapadł w pamięć rolą Witii Pawlaka z trylogii 
Sylwestra Chęcińskiego, będzie gościem specjalnym gali kończącej „Re-
pefene”, podobnie jak Marzena Kipiel-Sztuka, której nie trzeba specjalnie 
przedstawiać miłośnikom serialu „Świat według Kiepskich”. 

Szczegóły festiwalu, którego organizatorami są Dom Kultury w Chwa-
łowicach, Klub Filmu Niezależnego i Silesia – Film Katowice na stronie 
www.kfn.strona.pl                                                                                 (S)

„... Lecę gdzie chcę”...
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— To były praco-
wite wakacje?

— I tak, i nie. Uda-
ło mi się pojechać nad 
morze, ale musia-
łam też intensywnie 
przygotowywać się 
do udziału w „El-
bląskich nocach 
teatru i poezji”, 

w których zapre-
zentują się laureaci 

festiwali piosenki arty-
stycznej z całej Polski. 
W koncercie „Najlepsi 
z najlepszych”, jaki za-
planowano na 28 sierp-

nia, wykonam dwa utwory – „Na brzozowej 
korze”, którym wyśpiewałam Grand Prix Ogól-
nopolskiego Festiwalu Interpretacji Piosenki 
Aktorskiej w Bydgoszczy, i który zaprezento-
wałam również na rybnickiej OFPIE. Drugi 
dopiero wybieram… 

— A pomaga w tym…?
— Oczywiście Jarosław Hanik. Zawsze sta-

ramy się wspólnie wybierać utwory – czasem ja 
coś znajdę, czasem on… Zdarza się nawet, że 
Jarek dzwoni do mnie w środku nocy i oznajmia: 
„Marta! Mam utwór!”. Potem wspólnie nad nim 
pracujemy. I tak już od ponad 3 lat. Poznaliśmy 
się przy okazji „Pojedynku na Słowa”, kiedy 
szkoła (IV LO – przyp. redakcja) wydelegowała 
mnie do współpracy właśnie z Jarkiem Hani-
kiem i pamiętam, że na początku byłam nieco 
zestresowana, bo zupełnie nie wiedziałam, czego 
się spodziewać. Ale to właśnie dzięki niemu 
zaczęłam uczyć się wielu nowych rzeczy.

Wcześniej śpiewałam różne piosenki, 
a wszystko zaczęło się jeszcze w podstawówce, 
od nauczycielki Agnieszki Dziwoki. Jednak 
w rozrywkowym repertuarze nie czułam się 
zbyt pewnie. Z czasem wydawało mi się nawet, 
że powinnam przestać śpiewać. Brakowało mi 
kogoś, kto powiedziałby mi jak dalej się rozwijać 
i pracować nad głosem. I wtedy poznałam Jarka 
Hanika… 

— Jak pracuje się z pianistą jazzowym, kom-
pozytorem, akompaniatorem, słowem… duszą 
artystyczną?

— Jarek jest bardzo wymagający, ale to do-
brze. Przede wszystkim jednak to uzdolniony 
człowiek, który doskonale zna się na tym, co 
robi. Sporo się od niego uczę i poznaję różną 

muzykę, dzięki czemu wzbogacam swoją osobo-
wość i technikę. Muszę przyznać, że nie znam 
się na nutach, ale Jarek pozwala mi w praktyce 
nadrabiać wszystkie zaległości. Pracując z nim 
przełamałam wiele barier. Wcześniej miałam 
sporo obaw i nie wiedziałam jak się „otworzyć”. 
Z czasem jednak zaczęłam zmieniać swoje na-
stawienie. Wciąż pokonuję samą siebie i to jest 
bardzo budujące. Jestem szczęśliwa, że trafiłam 
na tego człowieka, bo niewątpliwie wkłada 
on w tę pracę całe swoje serce, dzięki czemu 
zaszczepia we mnie niesamowitą wiarę w swoje 
możliwości i dodaje energii.  

— III nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Artystycznej w Rybniku była pierwszym 
poważnym wyróżnieniem. Ale nie ostatnim ...  

— Tuż przed maturą pojechałam do Byd-
goszczy, co oczywiście nie spodobało się na-
uczycielom (śmiech). Zdobyłam tam Grand 
Prix. Potem wyśpiewałam „Srebrny Prysznic” 
na Ogólnopolskim Turnieju Śpiewających Po-
ezję „Łaźnia 2009” w Radomiu, a dzień przed 
maturą (!) wzięłam udział w jubileuszowej XV 
Poetycko–Muzycznej Bitwie pod Gorlicami, 
gdzie zdobyłam Złotego Gryfa. 

Oczywiście przyjemnie jest otrzymywać 
nagrody, ale ja nie lubię szumu wokół siebie, 
choć wiele osób radzi mi, bym się do tego przy-
zwyczaiła (uśmiech). Kiedy na OFPIE dostałam 
pierwszą tak dużą nagrodę, byłam zaskoczona. 
Teraz tytułów przybywa, ale mam poczucie, 
że im więcej nagród, tym większa odpowiedzial-
ność. Wychodząc na scenę wcale nie jest mi lżej, 
a stres staje się większy. Mam bowiem poczucie 
ogromnej odpowiedzialności, jaka na mnie 
spoczywa. Publiczność oceniając mój występ 
wie o moich osiągnięciach i oczekuje ode mnie 
dużo więcej, a każde drobne potknięcie brane 
jest pod lupę. Jednak stres, o którym mówię, 
jest motywujący, a na scenie mogę opowiedzieć 
o swoich uczuciach. Dlatego wybierając piosenki 
kieruję się głównie dobrymi tekstami, które 
głęboko we mnie tkwią… 

— Ale często takie utwory nie należą do 
przystępnych i trudno trafić nimi do masowego 
odbiorcy, który woli raczej muzykę „lekką, łatwą 
i przyjemną”…

— Kiedy śpiewałam w Młodzieżowym Domu 
Kultury w grupie „Takt”, a wcześniej ćwiczyłam 
pod okiem Agnieszki Dziwoki, miałam świa-
domość, że to nie jest to. Dopiero piosenka 
poetycka pozwoliła mi odkryć, czym naprawdę 
chcę się zajmować. Mimo, że czasem trzeba wal-

czyć z własną osobowością, bo ten rodzaj muzyki 
wymaga wcielania się w różne role. Trzeba też 
odważyć się być sobą, gdyż publiczność od razu 
wyczuje, kiedy wykonawcy są nieszczerzy.

— To jednak specyficzne utwory, które nie mu-
szą gwarantować popularności, o jaką zabiega 
większość młodych osób u progu kariery. 

— Kiedy utwór jest prosty i łatwo wpadający 
w ucho, słuchając go nie trzeba się zbytnio wy-
silać. Jednak to nie dla mnie! Ja nie oczekuję 
wielkiej kariery i szumu wokół siebie, bo zdaję 
sobie sprawę, że jest to chwilowe i ulotne. Dla 
mnie miarą sukcesu będzie możliwość wykony-
wania utworów poetyckich, nawet amatorsko. 
Jeżeli nadal będę mogła pracować z Jarkiem 
Hanikiem i dawać małe koncerty, a na dodatek 
pojawią się osoby, które zechcą tego posłuchać 
i okaże się, że jestem komuś potrzebna, będę 
naprawdę szczęśliwa. 

— A jakich artystów szczególnie Pani po-
dziwia? 

— Jest wielu takich wykonawców, m.in. Ma-
riusz Lubomski czy Katarzyna Groniec, którzy 
na scenie zwyczajnie są i w każdym utworze 
dają nam siebie. Podziwiam ich również za to, 
że jak nikt inny, potrafią oddać sens śpiewanych 
słów. Dlatego staram się intensywnie pracować 
nad interpretacją tekstów, by nie były to puste 
słowa.  

— Czy to znaczy, że myśli Pani również 
o aktorstwie?

— Marzę o studiach na tym kierunku, choć 
to ogromne wyzwanie. W tym roku przegapiłam 
termin przyjęcia do Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie, ale może tak miało być? 
Może powinnam jeszcze do tego dojrzeć? Będę 
się przygotowywała do egzaminów i być może 
spróbuję za rok… Nie chcę jednak tracić czasu, 
więc w październiku rozpocznę studia na Aka-
demii Ekonomicznej w Rybniku, na kierunku 
„sprzedaż i dystrybucja na rynkach krajowych 
i międzynarodowych”. Wiem, wiem, to brzmi 
mało artystycznie… (śmiech), ale uważam, 
że w życiu trzeba spróbować różnych rzeczy…

— Ale z pewnością nie zapomni Pani 
o piosence artystycznej, szczególnie, że wiele osób 
w samych superlatywach wyraża się o Pani wo-
kalnych umiejętnościach, a pochlebnych opinii 
wciąż przybywa... 

— Coraz częściej je słyszę. Oczywiście są bar-
dzo mobilizujące i motywują do jeszcze lepszej 
pracy, ale nie jestem pewna tego, co słyszę i wolę 
się nad tym nie zastanawiać. Wiem jak łatwo moż-
na „zakochać się w sobie”, a wtedy przestaje się 
wkładać tyle serca w to, co się robi. Obserwuję to 
u innych, zdolnych osób i wiem, że tego bym nie 
chciała. Boję się tego momentu, więc, broń mnie 
Boże! żebym się zmieniła, bo stracę szacunek 
do samej siebie. Chcę dawać innym to, co mam 
najpiękniejszego, mimo że to ciężka praca i spory 
stres, ale dodaje mi to chęci do życia. 

— … I z pewnością motywuje do realizacji 
kolejnych artystycznych wyzwań.  

— Udane występy w Rybniku i Bydgoszczy 

— To by
wite wakacje?

— I tak, i nie. Uda-
ło mi się pojecha
morze, ale musia-
łam też intensywnie 
przygotowywa
do udzia
bląskich nocach 
teatru i poezji

w których zapre-
zentują si

W magicznej krainie
W burzy loków… burza emocji. Marta Wachowicz już 

wie, jak je przekazać – najlepiej na scenie, wyśpiewując 
to, co jej w duszy gra. A publiczność i jurorzy coraz 
częściej doceniają wokalne umiejętności rybniczanki, 
co potwierdzają kolejne laury zdobywane na przeglądach 
piosenki artystycznej. Marta jest dopiero na początku 
swojej drogi, ale z pewnością jeszcze o niej usłyszymy…

Nagroda na OFPIE była 
dla Marty pierwszym 
poważnym wyróżnie-
niem...

Zdj.: arch. „GR”.
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Sezon ogórkowy?! Nic bardziej mylnego 
– w czasie tych wakacji miłośnicy sztuki nie 
mieli powodów do narzekań. 

Były przecież „Spotkania ze sztuką” w wege-
tariańskiej „Masali”, gdzie psycholog, członkini 
międzynarodowej organizacji podróżniczej Ho-
spitality Club Karolina Kapias pokazywała slajdy z 
wyprawy do Chin i opowiadała o tym fascynującym 
kraju, a Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, człon-
kini rybnickiego Klubu Fotograficznego „Format” 
Sylwia Dwornicka zaprezentowała fotografie, 
które łamią konwencję przywiązania do własnej 
płci i sposobu jej eksponowania. Uczestnicy spo-
tkania musieli więc rozstrzygnąć co jest męskie, 
a co nie, wysłuchali też koncertu zespołu „Bezz 
Jazz” i obejrzeli animację multimedialną, w po-
wstanie której zaangażowali się rybnicka tancerka, 
wokalistka i choreograf Paulina Szojer–Walo oraz 
Adam Postawka, który swoje animacje pokazywał 
również podczas kolejnego „Spotkania ze sztuką”. 
Tym razem ich pomysłodawczyni i organizatorka 
Mariola Rodzik–Ziemiańska zaprosiła do udziału 
również gliwicki zespół „Coffin” oraz rybnickiego 
fotografika Marcina Gibę, który pokazał prace  
z cykli „Pod powiekami”, „Barva” i „Wnętrze”. 

— To autograf złożony przez słońce — tak  
o jednej ze swoich fotografii mówił Andrzej 
Bieniak podczas wystawy „Refleks… cienia”, 

jaką otwarto w Galerii „Jasna” w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wszystkie pre-
zentowane w placówce prace nie były poddawane 
obróbce cyfrowej, bo jak mówi fotografik, nie byłyby 
to już fotografie, ale grafiki. Takie podejście do 
fotografowania sprawia, że zajęcie staje się bardziej 
fascynujące, ale i pracochłonne. A. Bieniak mówił, 
że z ponad 300 zdjęć powstałych podczas zawodów 
w łyżwiarstwie figurowym na Torwarze wybrał le-
dwo kilka. Sporty wyczynowe, wędrówki, człowiek  
i ruch… to tylko niektóre tematy, poruszane przez 
A. Bieniaka, który pasjonuje się tym zajęciem już 
od 1975 r. Na tyle udanie, że zwiedzający mówili  
o różnicy między fotkami, jakie udaje im się zro-
bić podczas urlopu czy domowych uroczystości,  
a fotografią przez duże „F”. 

Kiedy anioły znów będą potrzebne? Odpowiedź 
na to pytanie zna inna miłośniczka fotografii Justy-
na Komar, której prace pokazano w chwałowickiej 
„Galerii drugiego planu”. Nie po raz pierwszy 
– dwa lata temu podczas „Wieczoru Sztuk” ar-
tystka zaprezentowała w Domu Kultury wystawę 
„Pan Czasu”. Teraz przyszła pora na nieanielskie 
„Anioły” i próbę odpowiedzi na pytanie czy we 
współczesnym świecie aniołowie trafili do składu 
upadłych aniołów. Kto wie… — Widzę zagubio-
nych ludzi odciętych od korzeni, którzy wcześniej 
czy później muszą otrzeć się o dno, aby móc po-
wstać, z nowymi siłami i mocnymi, prawdziwymi 
wartościami. Wtedy anioły będą znów potrzebne... 
— twierdzi artystka. 

W Galerii Smolna mieszczącej się w filii 
PiMBP przy ul. Reymonta swoje rysunki 
i grafiki pokazał Jarosław Nietrzpiel, 
człowiek wielu pasji... Jest on nie tylko 
autorem plastycznych wystaw, człon-
kiem Klubu Filmu Niezależnego, akto-
rem i autorem scenariuszy filmowych, 
zapalonym fotografem, działającym  
w chwałowickiej Grupie Fotograficznej 
„Indygo”, ale też uprawia… daleko-
wschodnie sztuki walki. A pokazana na 
Smolnej wystawa była fragmentem jego 
artystycznego spojrzenia na świat. 

Tego lata zwiedzający mieli więc sporo 
możliwości takiego właśnie postrzegania 
otaczającej nas rzeczywistości. Nie ostat-

nią, lato przecież trwa nadal…         (S) 

zapewniły mi nominację do udziału w krakow-
skim festiwalu piosenki studenckiej. Tam praw-
dopodobnie zaśpiewam piosenkę napisaną przez 
moją znajomą, krakowską artystkę Agnieszkę 
Grochowicz. Może kiedyś to się zmieni, ale na 
razie sama nie podejmuję się pisania tekstów, 
wolę pozostawić to ludziom mającym ten szcze-
gólny dar. A z Jarkiem planujemy już występy  
w kabarecie „Loch Camelot” w Krakowie.  

— Życzymy zatem realizacji planów, bo  
z pewnością to droga, którą chce Pani pójść…

— Mam wrażenie, że wkroczyłam do magicz-
nej krainy i nie chcę jej opuszczać… 

Rozmawiała: Sabina Horzela–Piskula

Niczym nie ograni-
czona wyobraźnia 
jest siłą Jarosława  
Nietrzpiela. 

Zdjęcia: s i arch. org. 

Fotografie z wybiegu
Fotografowanie mody jest zdecydowanie „cool”… A jak 

mówi zajmujący się tą dziedziną fotografii Piotr Sobik z Radlina, 
autor wystawy, „…żaden pokaz i najpiękniejsze modelki nie 
działają tak mocno na wyobraźnię widza jak dobre, pomysłowe, 
opowiadające jakąś historię ujęcie fotografa”. To pierwsza wy-
stawa współpracującego z kilkoma agencjami mody P. Sobika, 
podsumowująca dwa lata jego przygody z fotografią. 

Wśród gości wernisażu w Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej 
będą modelki, projektantki mody oraz styliści, a spotkaniu 
towarzyszyć będzie pokaz mody „na żywo”. Impreza dla 
fashion victims i nie tylko…

• 10 września, godz. 18.30

Sylwia Dwornic-
ka postanowiła 
pokazać męskość 
w sposób zarezer-
wowany wyłącz-
nie dla kobiet. 

W składzie upadłych aniołów można odnaleźć prawdziwe  
wartości?

W y p r a w a  d o 
Chin – wyprawa 
życia?

— Fotografie poddane obróbce cyfrowej przestają być fotografia-
mi… — twierdzi A. Bieniak. 
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Artystyczne lato



Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza 
na kursy tańca towarzyskiego 

(I, II, III i IV stopnia)
zajęcia w czwartki, piątki i niedziele

początek zajęć 10, 11, 13 września br.
e–mail: taniectzr@o2.pl; 
www.kultura.rybnik.pl; 
www.tanczymy.rox.pl

tel. 032/422 21 32, 422 32 35
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• 1 września, godz.18.00, 
kościół św. Brata Alberta w Kamieniu 
Recital organowy Arnfinna Tobiassena

• 8 września, godz. 19.00, 
kościół św. Józefa Robotnika 
Koncert improwizacji organowych oraz utworów na 
skrzypce solo w wykonaniu Tomasza Orlowa (orga-
ny) i Adama Musialskiego (skrzypce)

• 13 września, godz. 17.45, 
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Niedobczycach
Koncert organowo–kameralny. Wystąpią Gabriela 
Ciołek–Sitter (sopran) i Elżbieta Włosek–Żura-
wiecka wraz z uczniami klasy organów PSM II st. 
w Rybniku .

• 15 września, godz.19.00, 
kościół p.w. św. Józefa Robotnika 
Koncert organowo–kameralny w wykonaniu Agniesz-
ki Kaćmy (flet) i Jarosława Malanowicza (organy)

• 22 września, godz.19.00,  
kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Koncert organowy, w którym wystąpią Gerard 
Close (organy) z towarzyszeniem Orkiestry Kame-
ralnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku 
pod dyr. Romany Kuczery.

• 29 września, godz.18.45,  
kościół Matki Boskiej Bolesnej
Koncert kameralny w wykonaniu Stanisława Pielczy-
ka (organy, pozytyw) oraz zespołu wokalnego Cantus 
Floridus pod dyrekcją Szymona Bywalca.

Arnfinn Tobiassen urodził się w Norwegii, 
do 15. roku życia był organistą w kościele, gdzie 
grał jego ojciec. Jest absolwentem ukończonej 
z odznaczeniem Królewskiej Akademii Muzycznej, 
a także laureatem wielu prestiżowych konkursów 
oraz stypendystą poważnych fundacji. W 2006 r. 
został laureatem Grand Prix XV Międzynarodo-
wego Konkursu Młodych Organistów w Opawie 
w Czechach, w którym brało udział 30 organi-
stów z Europy i Azji. Obecnie mieszka i działa 
w Londynie m.in. jako organista tytularny kościoła 
św. Michała w Croydon. Koncertuje jako solista 
i muzyk orkiestrowy w wielu krajach, w tym 
w Polsce i Czechach.

Adam Musialski jest absolwentem Liceum 
Muzycznego i Akademii Muzycznej w Katowi-
cach, adiunktem na tej uczelni. Uczestnik wielu 
kursów mistrzowskich, również w Niemczech 
i Austrii. Występował z recitalami i jako solista 
z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi na 
wszystkich prawie kontynentach, jest laureatem 
wielu konkursów skrzypcowych, w tym Nagrody 
Specjalnej na „International Summer Academy 
of Music” w Szwajcarii w 2000 roku. 

Tomasz Orlow, również absolwent Akademii 
Muzycznej i jej pracownik, uczeń prof. J. Gembal-
skiego. Zwycięzca III Międzynarodowego Konkursu 
Organowego im. J.P. Sweelincka w Gdańsku oraz 
laureat I Międzynarodowego Konkursu Orga-
nowego w Warszawie w 1997 r. Prowadzi żywą 

działalność koncertową w kraju i za granicą, 
związaną przede wszystkim z upowszechnianiem 
sztuki improwizacji organowej i fortepianowej. 

Gabriela Ciołek–Sitter jest absolwentką 
„szkoły Szafranków” w klasie fortepianu. Studia 
muzyczne kontynuowała w Katedrze Muzykologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam 
rozpoczęła też naukę śpiewu. Po ukończeniu stu-
diów pracowała w redakcji Encyklopedii Muzycznej 
PWM w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym 
w Krakowie oraz prowadziła działalność koncer-
tową. Występowała m.in. jako solistka Akademic-
kiego Chóru „Organum” w Krakowie, z którym 
odbyła  wiele podróży koncertowych w kraju i za 
granicą. W latach 1992–2005 mieszkała w USA, 
gdzie kontynuowała działalność koncertową oraz 
pracowała jako nauczyciel śpiewu, fortepianu, 
a także prowadziła zajęcia z terapii emisji głosu. 
Regularnie współpracowała z zespołem Oshkosh 
Chamber Singers. Obecnie jest pedagogiem PSM 
w Rybniku i koncertującą solistką.

Elżbieta Włosek–Żurawiecka – ini-
cjatorka oraz współorganizatorka Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej w Rybniku oraz Raciborzu. 
Ukończyła klasę fortepianu w PSM I i II stopnia 
w Rybniku, a następnie studiowała na wydziałach 
wychowania muzycznego oraz instrumentalnym 
katowickiej AM, uczennica prof. J. Gembalskiego. 
Odbyła uzupełniające studia podyplomowe 
w Konserwatorium Muzycznym w Toulouse (Fran-

cja).Obecnie prowadzi klasę organów i fortepianu 
w PSM I stopnia w Raciborzu oraz klasę organów 
w Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rybni-
ku. Oprócz tego prowadzi działalność koncertową 
w kraju i zagranicą jako solistka i kameralistka. 

Agnieszka Kaćma ukończyła z wyróżnieniem 
Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. 
we Wrocławiu w klasie fletu Józefa Balcara. 
W latach 1989–1990 była stypendystką rządu 
francuskiego w Paryżu, gdzie w 1990 r. uzyskała 
dyplom z fletu w Ecole Normale de Musique, 
kończąc tę uczelnie z najwyższym wyróżnieniem. 
Nagrywa dla radia i telewizji w Polsce i we Francji. 
Reprezentuje instytuty francuskie i Alliance Fra-
nçaise na wielu koncertach muzyki francuskiej. 
Posiada w repertuarze utwory od baroku po 
muzykę eksperymentalną naszych czasów, ma na 
swoim koncie liczne prawykonania utworów, także 
tych dedykowanych artystce przez kompozytorów 
polskich. 

Jarosław Malanowicz  – ukończył 
z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina 
i jeszcze podczas studiów uzyskał dyplom finalisty 
na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. 
F. Liszta w Budapeszcie (1978) oraz nagrodę głów-
ną „Organo Verdalonga” na Międzynarodowym 
konkursie w Toledo (1980). Po ukończeniu studiów 
otrzymał też nagrodę specjalną na Międzynaro-
dowym Konkursie Organowym w Accademia di 
Santa Cecilia w Rzymie. Laureat I nagrody Ogól-

nopolskiego Konkursu Organowego im. J. S. Bacha 
w Bydgoszczy i Gdańsku. Koncertuje niemal 
w całej Europie i Japonii, prowadzi też działalność 
pedagogiczną, jest laureatem odznaki „Zasłużony 
dla kultury polskiej”.

Gerard Close jest absolwentem konserwa-
torium w Liège w Belgii, od 1979 r. organistą 
w Opactwie Benedyktynek w Clervaux (Luk-
semburg). Koncertował w wielu krajach Europy, 
nagrywając również płyty i dla radia, jest też 
pedagogiem oraz kieruje orkiestrą.

Stanisław Pielczyk jest absolwentem 
rybnickiej „szkoły Szafranków” i uczniem 
E.Włosek–Żurawickiej, stypendystą Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wyróżnieniem 
ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach 
w klasie prof. J. Gembalskiego. Jest też laureatem 
II miejsca Międzynarodowego Konkursu Młodych 
Organistów w czeskiej Opawie, gdzie zwyciężył 
w kategorii improwizacji organowej. Jest pedago-
giem w rybnickiej szkole muzycznej. 

Cantus Floridus – katowicki zespół muzyki 
dawnej złożony z pasjonatów śpiewu, z których 
każdy posiada własną, niepowtarzalną barwę 
głosu, a jednak potrafią je świetnie ze sobą 
stopić tworząc specyficzny klimat brzmieniowy. 
W składzie zespołu niewielu jest wykształconych 
wokalistów, choć ludzi związanych zawodowo 
z muzyką.

1–29 września 

Jeśli któryś z melomanów odczuwałby 
jeszcze niedosyt muzycznych wrażeń, 
13 września o godz. 15.30 zapraszamy 
d o  k o ś c i o ł a  ś w.  B r a t a  A l b e r t a 
w Kamieniu. 

W kolejnym koncercie z cyklu „Wieczór 
z muzyką organową” wystąpi Reinhard Se-
eliger, niemiecki muzyk i pedagog z przygra-
nicznego Görlitz. 

Od kiedy w kościele w Kamieniu zamonto-
wano nowe, dobrej klasy organy, parafia wspól-
nie z dzielnicowym samorządem organizuje w 

świątyni koncerty, dzięki którym mieszkańcy 
mają okazję posłuchania dobrej muzyki i or-
ganowych interpretacji w wykonaniu wysokiej 
klasy solistów. Pozyskuje ich współinicjator cy-
klu Witold Zaborny, mieszkający w Kamieniu 
organista i pracownik naukowy Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. W kamieńskim kościele 
miało dotąd miejsce już kilkanaście koncertów, 
których kosztami dzieliła się parafia i miasto. 
W tym roku radny Józef Piontek wystąpił 
o miejski grant, który sfinansuje dwa tegorocz-
ne koncerty.

Wieczór z muzyką organową w Kamieniu



 — Tego typu imprezy zwykle cieszą się sporym zainte-
resowaniem — mówi dyrektor RCK Adam Świerczyna. 
Potwierdzają to nie tylko śląskie gale w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, ale również spotkania w plenerze. W ich 
trakcie dobrze bawią się zarówno uczestnicy, jak i 
wykonawcy. A tym razem na scenie wystąpiły m.in. 
zespoły „Józefinki” i „Rojanki”, a także przedstawi-
ciele kół gospodyń wiejskich z Żor–Osin, Przegędzy, 
Gotartowic i Dębieńska, prezentując nie tylko śląskie utwory, ale i 
kabaretowe scenki. A uczestnicy mieli okazję nabyć również koronki 
i obrusy wykonane przez pasjonatki robótek ręcznych z Boguszowic, 
wesprzeć uczniów Zespołu Szkół Specjalnych z Czerwionki–Leszczyn 
kupując ich wyroby oraz skosztować chleba „z fetym” i ogórkiem ki-
szonym. Sporym wzięciem cieszyły się także słodkie wypieki, a wśród 
nich popularny kołocz, o którym tego dnia wiele rozprawiano… — Nie 

wiem czymu w sklepach godają 
kołacz, a nie „kołocz”. Może za 
chwila bydymy godać „bonclak” 
albo „krupniak”? — zastanawiał 
się Krzysztof Gromotka z Kuźni 
Raciborskiej. Laureat nagrody 

publiczności w konkursie gawędziarzy organizowanym przez RCK, tym 
razem bawił uczestników monologami o „złotej rybce”, „wiliji u starzi-
ków” i o tym „jak starka opy do szkoły posłała”, a wspólnie z młodzie-
żowym kabaretem przybliżył historię Julijki Ciapulyty i Romea Motyki, 
bardziej znanych jako… „Romeo i Julia”. Zabawa była przednia, i o to 
właśnie chodziło w ten upalny, letni wieczór… 

(S)

poniedziałek, 7 września, godz. 19.00
KOBIETA W BERLINIE

prod. Niemcy, Polska, 
2008 r., dramat, reż.: 
Max Färberböck, scen.: 
Max Färberböck, Catha-
rina Schuchmann, obsa-
da: Nina Hoss, Yevgeni 
Sidikhin, Irm Hermann, 
Rüdiger Vogler,.

Scenariusz filmu „A Woman in Berlin” po-
wstał na podstawie pamiętników Marty Hillers, 
która przeżyła wkroczenie Sowietów do Berlina 
w 1945 roku. Książka po raz pierwszy ukazała się 
już w latach 50., ale jej wznowienie po blisko pół 
wieku stało się bestsellerem.

poniedziałek, 14 września, godz. 19.00
ZAPACH KOBIETY

prod. Włochy, 1974 
r., dramat/komedia, 
reż.: Dino Risi, scen.: 
Giovanni Arpino, Dino 
Risi, obsada: Vittorio 
Gassman, Elena Vero-
nese, Agostina Belli, 
Franco Ricci, Moira Or-

fei, Alessandro Momo.
Film na życzenie widzów!
Wstrząsający dramat o życiu, o wartościach. 

Aktorstwo!

poniedziałek, 21 września, godz. 19.00
ZACK I MIRI KRĘCĄ PORNO

prod. USA, 2008 r., 
komedia/dramat/romans, 
scen. i reż.: Kevin Smith, 
obsada: Seth Rogen, Eli-
zabeth Banks, Traci Lords, 
Jason Mewes, Jennifer 
Schwalbach Smith.

Film o perypetiach 
dwojga przyjaciół, którzy postanawiają uporać 
się z niespłaconymi długami zarabiając na 
realizacji filmu pornograficznego. Bohaterowie 
zatrudniają przyjaciół do pomocy w przedsię-
wzięciu, na planie produkcji odkrywają jednak, 
że łączy ich coś więcej, niż przyjaźń.

poniedziałek, 28 września, godz. 19.00
POWRÓT DO BRIDESHEAD

prod. Wielka Brytania, 
2008 r., romans, reż.: Ju-
lian Jarrold, scen.: Jeremy 
Brock, Andrew Davies, 
obsada: Emma Thompson, 
Greta Scacchi, Thomas 
Morrison, Ben Whishaw, 
Matthew Goode.

Adaptacja popularnej, uważanej dziś za klasy-
kę, powieści Evelyna Waugha o tym samym tytule. 
Przełom zwariowanych lat dwudziestych i trzydzie-
stych ubiegłego wieku w Anglii. Sentymentalna, 
wzruszająca i zarazem nieco ironiczna opowieść 
o zakazanych miłościach i utracie niewinności.
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kę, powieści Evelyna Waugha o tym samym tytule. 
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stych ubiegłego wieku w Anglii. Sentymentalna, 
wzruszająca i zarazem nieco ironiczna opowieść
o zakazanych miłościach i utracie niewinności.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

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

W trakcie imprezy „Gwara śląska na 
wesoło” koła gospodyń wiejskich z re-
gionu zaprezentowały swoje umiejęt-
ności estradowe…
… i kulinarne.                   Zdjęcia: s

Żar lał się z nieba, a wice 
i  przyśpiewki  z  estrady na 
kampusie,  gdzie odbyła się 
plenerowa impreza pod nazwą 
„Gwara śląska na wesoło”. 
Do wspólnej zabawy zaprosiło 
Rybnickie Centrum Kultury. 

Kołocz w hycu

Międzynarodowy turniej break–dance 
„Bez spiny”

12 września, start o godz. 15.00!
Wstęp od lat 18!

Kameralnie, międzynarodowo
W Sali Kameralnej RCK wystąpi Pacific Trio. Uznany 
amerykański zespół kameralistów z Los Angeles w skła-
dzie Edith Orloff  (fortepian), Roger Wilkie (skrzypce) 
i John Walz (wiolonczela) zaprezentuje m.in. utwory 
Antoniego Dworzaka i George’a Gershwina. Reprezen-
tantem artystycznym zespołu jest rybniczanin Tomasz 
Porwoł, organizator letnich kursów muzycznych Idyll-
wild Arts Music Festival w Kalifornii, w których uczest-
niczyli uczniowie rybnickiej szkoły muzycznej.
24 września, godz. 18.00

Koncert na zakończenie wakacji

CARRANTOUHIL
niedziela, 6 września, godz. 17.00 – Estrada Kampus

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 31

Rybnickie Centrum Kultury
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Powiat rybnicki graniczył na większości 
swego terenu z III Rzeszą, co niosło od 
pierwszej połowy lat trzydziestych określone 
konsekwencje. Pojawiały się pojedyncze ślady 
wpływów ideologii nazistowskiej. Pracujących 
po niemieckiej stronie granicy wciągano do 
różnych organizacji. Co najmniej kilka mie-
sięcy przed wojną strona niemiecka rozwijała 
akcję wywiadowczą, polegającą na werbowaniu 
członków grup dywersji tak wśród cywilów, jak 
również wśród mobilizowanych mieszkańców 
miasta i powiatu do Wojska Polskiego oraz 
Obrony Narodowej. Powstawały zakamuflowa-
ne magazyny broni, tak jak ten skonfiskowany 
we wsi Zwonowice.  

Strona polska już od dłuższego czasu podej-
mowała prace studyjne, a później w terenie na 
wypadek ataku ze strony niemieckiej. Znaczenie 
Rybnika i jego okolic było duże, gdyż tu prze-
biegały strategiczne linie kolejowe i znajdowały 
się ważne zakłady produkcyjne. Obrona miała 
swoje znaczenie z powodów propagandowych 
i niepewnej do końca postawy mniejszości 
niemieckiej, stanowiącej co najmniej 5% po-
pulacji miasta (osobno należy liczyć ludność 
określającą się jako Niemcy na terenie powiatu) 
oraz niepoliczalnej grupy Ślązaków labilnych 
narodowo. Pamiętać należy, że w 1921 roku 
większość mieszkańców miasta opowiedziała się 
za pozostaniem w państwie niemieckim (co nie 
jest jednoznaczne z deklaracją przynależności 
narodowej). W powiecie sytuacja była odwrotna, 
czyli większości głosowała za przynależnością do 
Polski (za wyjątkiem miast Żory i Wodzisław 
Śląski). Wprawdzie uczyniono bardzo wiele, aby 
zmienić stosunki narodowościowe w okresie lat 
1922–1939, niemniej pozostawała wzrastająca 
niepewność.  

Militarne przygotowania wspierano propa-
gandowymi działaniami wzmacniającymi polski 
patriotyzm. Uroczystości państwowe z  udziałem 
wojska, ceremonie przekazania sprzętu wojen-
nego dla WP kupowanego ze składek mieszkań-
ców powiatu rybnickego, defilady, przemarsze 
Związku Powstańców Śląskich nad Odrę  i inne, 
miały zagrzewać do silnego przeżywania wartości 

narodowych. Kilka miesięcy przed wybuchem 
wojny poczyniono prace mające za cel wybu-
dowanie schronów bojowych żelbetonowych  
i drewniano–ziemnych, chroniących dostępu do 
miasta. Przygotowano transzeje przeciwpancer-
ne, zasieki z drutu kolczastego oraz inne blokady, 
mające utrudnić przejście drogami w kierunku 
miasta. Ważnym elementem przygotowań było 
zaminowanie strategicznych mostów i wiaduktów 
kolejowych, jak i drogowych. Do obrony Rybnika 
wyznaczono cztery kompanie piechoty z 75 pułku 
piechoty i batalionu Obrony Narodowej „Ryb-
nik”, pięć plutonów cekaemów oraz oddział z 3 
kompanii saperów.  Pod względem posiadanego 
sprzętu przeciwpancernego sytuacja nie wygląda-
ła najgorzej, ponieważ obrońcy posiadali 3 działa 
przeciwpancerne Bofors kaliber 37 mm oraz 
karabiny przeciwpancerne. Brak było artylerii 
polowej do zwalczania piechoty, za wyjątkiem 
dwóch moździerzy kaliber 81 mm, stosunkowo 
dużo było broni maszynowej (15 sztuk ciężkich 
karabinów maszynowych). Całością sił polskich 
na tym odcinku dowodził major Władysław 
Mażewski.

Po drugiej stronie granicy na odcinku od 
Stodół (Hochlinden) aż po Racibórz (Ratibor) 
stanęła 5 dywizja pancerna Wehrmachtu w sile 
dwóch pułków 15 i 31. Jednostka w pewnej 
części składała się z rekrutów z terenów nie-
mieckiego Górnego Śląska. Te suche fakty nie 
pokazują niesamowitej dysproporcji sił. Warto 
więc dodać, że nacierające oddziały niemieckie 
posiadały do swojej dyspozycji we wszystkich 
pododdziałach prawie 400 pojazdów pancer-
nych, co stanowiło blisko połowę stanu sprzętu 

pancernego całych sił zbrojnych II RP. Na kie-
runku rybnickim nacierał 15 pułk pancerny pod 
dowództwem pułkownika Johannesa Streicha. 
Nim rozpoczęło się przekraczanie granicy,  
w ramach operacji „Tannenberg” znanej jako 
„Prowokacja gliwicka”, przeprowadzono 
także akcję napadu na niemiecki posterunek 
graniczny w Stodołach. Zakonspirowana gru-
pa zaatakowała budynek niemieckiej straży 
celnej demolując go, po czym podrzucono 
oszołomionych więźniów, których zastrzelono. 
Ważne jest to, iż byli w mundurach polskich, 
co miało uwiarygodnić przed opinią światową 
niemieckie natarcie jako odpowiedź na prowo-
kację strony polskiej. 

Świt pierwszego września przypadł na piątek. 
Atak rozpoczął się o godzinie 4.45. Strona pol-
ska poza funkcjonariuszami straży granicznej 
miała na odcinku pomiędzy granicą a Orzepo-
wicami wystawione czujki wojskowe. To do nich 
oddano pierwsze strzały. Od razu wysadzono 
ładunki wybuchowe na szosie do miasta, przez 
co czołgi posuwały się powoli. 

Część sił niemieckich przy wsparciu prze-
wodników ruszyła przez Jejkowice i do lasu 
w Zebrzydowicach. Inna grupa przekroczyła 
granicę w Bogunicach i szybkim marszem kie-
rowała się na szosę Racibórz–Rybnik, by stąd 
poprowadzić kolejne natarcie. Strona polska 
już przed piątą rano rozpoczęła wysadzanie 
wiaduktów, mostów. Potężna eksplozja zawa-
liła tunel kolejowy w Rydułtowach. Od strony 
Orzepowic wysadzono mostki na drodze prowa-
dzącej do miasta, co utrudniło ruch oddziałów 
pancerno–motorowych. Wieś Orzepowice była 
pierwszą, która poniosła poważne straty. Na jej 
terenie zginęło trzech cywilów. Wiele gospo-
darstw było uszkodzonych, a jeden dom i stodoła 
uległy spaleniu. Inne zniszczono lub uszkodzono 
w trakcie wysadzania mostu na Nacynie. 

W mieście we wczesnych godzinach rannych 
słyszano już odgłosy eksplozji i pierwsze wystrza-
ły. Zaczęła się wojna nerwów. Już od kilku dni 
z miasta wyjeżdżały pojedyncze osoby, rodziny 
i całe grupy, szczególnie ze środowiska władz 
administracyjnych, polskiej inteligencji oraz 
zagrożonych działaczy narodowych. Rankiem 
poza oddziałami ON i WP praktycznie nie było 
w mieście przedstawicieli administracji pu-

Niemieckie ćwiczenia – zdjęcie propagandowe z kwietnia 
1940 roku – na styku ulic Jankowickiej, Raciborskiej  
i Placu AK (w tle widać budynki jeszcze dziś istniejące 
oraz w oddali zabudowę na Smolnej).

Dzień pierwszy...  
70 lat temu wybuchła II Wojna Światowa

Lato 1939 roku było niezwykle gorące nie tylko pod względem pory roku, ale 
również w polityce. Od wiosny dramatycznie pogarszały się stosunki pomiędzy 
II Rzeczypospolitą Polską a III Rzeszą Niemiecką. Epoka szukania równowagi 
z czasów Józefa Piłsudskiego była już odległym wspomnieniem. Rosnące na-
pięcie ujawniało się również  we wzajemnej agitacji i pokazach siły gotowości 
do wojny. Górny Śląsk po obu stronach granicy coraz bardziej przypominał 
płonącą granicę w przenośni i dosłownie. Po obu stronach wzmagały się dzia-
łania, które potęgowały zjawisko ksenofobii.
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blicznej. Porzucone budynki 
przedstawiały smutny widok. 
Niektóre stały się celem 
ataków. W mieście ujawniły 
się grupy i pojedyncze osoby, 
które z bronią w ręku wsparły 
zdobywanie miasta przez 
Wehrmacht. Padały serie  
z broni maszynowej z Browa-
ru i niektórych kamienic. Pol-
scy obrońcy zostali zmuszeni 
do walki na dwa fronty. 

O 8.00 rozpoczęło się 
natarcie od strony Zebrzy-
dowic, które początkowo 
powstrzymano uszkadzając 
niemieckie czołgi. Jednakże 
obrońcy ponieśli dotkliwą 
stratę, gdyż ciężko ranny 
został dowodzący plutonem 
cekaemów ppor. Henryk 
Rudawski, który w wyniku 
ran zmarł. Wtedy doszło 
też do najbardziej tajemni-
czego incydentu tych walk. 
Broniąca odcinka w rejonie 
szosy na Racibórz kompania ON „Rybnik” prze-
puściła niemiecką kolumnę pancerną. Wiadukt 
nad linią kolejową nie został zniszczony. Dziś 
cała sprawo dopiero wychodzi na światło dzien-
ne. Najprawdopodobniej dowodzący jednym  
z plutonów ON ppor. Walter Wollny przeszedł 
ze swymi ludźmi na stronę niemiecką, zabezpie-
czając wiadukt i najpewniej neutralizując akcję 
polskich saperów. Trwające starcie na odcinku 
pomiędzy Wawokiem a Marokiem przyniosło 
kolejne straty, choć strona niemiecka też miała 
rozbitych parę pojazdów pancernych. Obejście 
od strony szosy raciborskiej polskich obrońców 
spowodowało podjęcie decyzji o ewakuacji 
pozycji obronnych w rejonie cmentarza. Szosą 
raciborską i dalej obecną ul. Hallera (na ulicy 
Raciborskiej, zapewne w okolicy mostu na Nacy-
nie był rów przeciwpancerny, co uniemożliwiło 
wjazd tą drogą) czołgi wjechały do centrum mia-
sta pomiędzy 9 a 10 rano. Poszczególne grupy 
polskich żołnierzy wycofały się z miasta ratując 
większość swojego sprzętu. W mieście starcia 
miały miejsce obok Starego Kościoła i nieopodal  
kościoła św. Antoniego. Uszkodzeniu uległa szko-
ła, kościół i kilka domów. W mieście w wyniku  
działań zginęło około 10 cywilów (w tym  
dwie kobiety – straty włącznie z zabitymi  
w Orzepowicach), 18 żołnierzy polskich i podob-
na liczba niemieckich (na cmentarzu w Rybniku 
pochowano co najmniej pięciu niemieckich 
żołnierzy). W następnych dniach zmarło jeszcze 
prawdopodobnie kilka osób (głównie żołnierzy). 

Pewna liczba rybniczan zginęła z dala od granic 
Rybnika. Zatem walki w Rybniku pochłonęły 
blisko 50 istnień ludzkich. Polskie działa i kara-
biny przeciwpancerne na jakiś czas wyelimino-
wały z walki do 7 czołgów niemieckich. 

Wkraczające odziały były witane przez 
część ludności miasta na rynku i sąsiednich 
ulicach. Wielu przyszło tylko popatrzeć z czy-
stej ludzkiej ciekawości, inni ze zdumieniem 
nie mogli uwierzyć, że tak nagle zmieniła się 
rzeczywistość. Oddziały niemieckie w mieście 
zachowywały się poprawnie, co prowokowało 
zachowania, które po wojnie, często z preme-
dytacją, traktowano jako zdradę (stąd odwet 
komunistycznych władz po wojnie dotknął 
wiele rodzin rzemieślników i kupców). W tym 
czasie dochodziło jeszcze do sporadycznych 
działań zbrojnych, jak na Smolnej, gdzie został 
unieruchomiony niemiecki czołg.

Tak rozpoczynał się nowy tragiczny etap  
w dziejach miasta. Obawa o majątki, zawiść, 
gniew na sąsiada, dawne urazy i nie zabliźnione 
rany we wzajemnych kontaktach, zostały oddane 
na służbę narodowego socjalizmu. Denuncjacje 
i pierwsze aresztowania wskazywały, że wielu 
będzie brało odwet za poprzednie 20 lat. Mia-
sto jeszcze przez pewien czas pozostawało pod 
zarządem wojskowym, a następnie ustanowiono 
nowe władze cywilne, a z nimi nowy nazistowski 
porządek, który odcisnął się tragicznym piętnem 
na życiu społeczeństwa Rybnika.

Bogdan Kloch

Muzeum w Rybniku zaprasza na wystawę: 

„Jeszcze jeden dzień... Życie codzienne w Rybniku
i powiecie rybnickim w okresie II wojny światowej” 

Czynna od 1 września do 25 listopada 2009 r.

Ostatnią muzealną publikacją  
w ramach serii „Zeszyty Rybnickie” 
roku  2008 był zarys dziejów Rybnika 
zatytułowany „Pozdrowienia z Rybnika” 
autorstwa dyrektora Muzeum Bogdana 
Klocha oraz pracownika tej instytucji 
Dawida Kellera. Niedawno ukazała 
się niemiecka wersja monografii  
w tłumaczeniu Aleksandra Ellneina, 
pt. „Grüss aus Rybnik” Wydanie przez 
Muzeum książki sfinansowała Fundacja 
Współpracy Polsko–Niemieckiej.

„Zarys dziejów Ryb-
nika” autorzy oparli 
na przedwojennym 
opracowaniu ks. Emila 
Drobnego, poszerzyli  
i doprowadzili do roku 
1989. Podobnie jak 
wydanie wcześniej-
sze, wersja niemiecka 
zawiera bibliogra-
fię, wykaz publikacji  
i miejsc, gdzie szukać 
materiałów źródło-
wych o Rybniku, kalendarium naszego miasta, 
a także polsko–niemiecki słowniczek nazw 
geograficznych.

Tłumaczenie na niemiecki dziejów naszego 
miasta, tak mocno splecionych z historią 
Niemiec, było pomysłem bardzo trafnym  
i odpowiedzią na potrzeby czytelników, choć-
by z niemieckich miast partnerskich Rybnika. 
Historyczna wiedza na temat wzajemnych, 
kilkusetletnich relacji „żywiołów” polskiego 
i niemieckiego, a także współczesne dzieje 
Rybnika mogą być przyczynkiem do lepsze-
go, wzajemnego ich zrozumienia oraz bazą 
dla rozwoju kontaktów. Ale nasza niełatwa, 
wspólna historia postawiła też wymagania 
przed autorami, którzy musieli postarać się, 
by publikacja ta nie dzieliła, ale łączyła. Ostat-
nio książka trafiła do partnerskiego miasta 
Dorsten i wzbudziła duże zainteresowanie. 
Była to również cząstkowa realizacja warun-
ku finansowego wsparcia przez Fundację, 
czyli rozprowadzenie większości nakładu 
w Niemczech. Następna okazja pojawi się 
jesienią, bo miasto planuje wizytę w zaprzy-
jaźnionej bawarskiej gminie Eurasburg.  

Publikacja jest dedykowana zmarłemu 
niedawno Janowi Sebastianowi, aktywnemu 
członkowi Stowarzyszenia Współpracy Mię-
dzynarodowej Rybnik–Europa i rybnickiego 
koła Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego 
Niemców Województwa Śląskiego. J. Sebastian 
do końca pracował społecznie na rzecz rozwoju 
współpracy Rybnika z miastami partnerskimi, 
głównie niemieckimi.

(r)

Pozdrowienia… 
aus Rybnik

Postój oddziałów Wehrmachtu (5. dyw. panc.) na Rynku. Nie ma pewności  
czy to 1 września, bardziej pewny jest dzień 3 września (niedziela).
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…to trudne do spełnienia marzenie 
wielu wokalistów. Można jednak przy-
najmniej przymierzyć się do repertuaru 
tej wielkiej artystki. Zrobili to śpiewający 
studenci Uniwersytetu III Wieku w Ryb-
niku Dorota Gatnar i Stanisław Pająk 
wraz z akompaniatorką i przygotowującą 
ich do występów Romą Kurowiec. 

W organizowanym przez Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko–Francuskiej, krakowskim 
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
Francuskiej, oboje rybniczan przeszło elimi-
nacje, a wyróżniony St. Pająk został zapro-
szony do udziału w koncercie finałowym. 

Ale to nie jedyny tegoroczny artystycz-
ny sukces rybnickich seniorów. W czasie 
Juwenalii III Wieku czyli Ogólnopolskim 
Festiwalu Uniwersytetów III Wieku i Twór-
czych Seniorów w Warszawie, 
Dorota Gatnar zdobyła II, a St. 
Pająk III miejsce, zaś ich peda-
gog muzyczny i akompaniator-
ka Roma Kurowiec – dyplom 
i wyróżnienie specjalne. Ryb-
niczan uhonorowano nie tylko 
za umiejętności wokalne, ale 

również za dobór niełatwego, ambit-
nego repertuaru. Przypomnijmy, że 
równie udanie nasi artyści–seniorzy 
zaprezentowali się na tej samej im-
prezie w ub. roku.

Utworzony przez R. Kurowiec zespół 
„Moderato” z D. Gatnar i St. Pająkiem 
zaprezentował się również przed rodzimą 
publicznością w ramach kameralnych 
koncertów „Na Ratuszu”, przedstawiając 
m.in. utwory Moniuszki, Schuberta, Du-
monta i innych znanych kompozytorów. 
Publiczność przyjęła koncert z tak wielkim 
entuzjazmem, że zostanie on powtórzony 
jesienią.

Zaangażowanie związanej przez wiele 
lat z rybnicką szkołą muzyczną Romy Ku-
rowiec w przygotowanie muzyczne zespołu 
i jego solistów przyniosło jej tegoroczną 
nagrodę prezydenta Rybnika w dziedzinie 
kultury.

(r)

W czasie koncertu na Ratuszu Stani-
sławowi Pająkowi akompaniuje Roma 
Kurowiec.

Sukcesy studentów – seniorów

Śpiewać jak Piaf…
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To ci dopiero spotkanie! 50 lat po egzaminie dojrzałości 
spotkali się absolwenci i maturzyści z 1959 roku, dawni 
uczniowie I LO im. Powstańców Śl. 

Placówka ma swoją renomę, a tę zapewniają uczniowie, również ci 
dawni. Potwierdzili to uczestnicy spotkania po latach, wśród których nie 
zabrakło animatorów życia gospodarczego i kulturalnego, przedstawicieli 
palestry, inżynierów, nauczycieli i wykładowców szkół średnich i wyższych, 
działaczy gospodarczych i samorządowych. A wspomnienia o szkolnych 

latach snuli m.in. senator RP prof. Antoni Motyczka, przewodniczący 
Rady Miasta Świętochłowice Andrzej Gościniak i były wiceprezydent 
Rybnika Jerzy Frelich. Na liście obecności (alfabetycznej) nie zabrakło 
Gintera Blachy, Bernarda Gacka, Jerzego Kondziołka, Lecha Kościń-
skiego, Henryka Kubicy, Andrzeja Kuszki, Alojzego Lamparta, Jerzego 
Popowicza, Wilhelma Reclika, Andrzeja Regety, Zbigniewa Sutkowskie-
go, Stanisława Szczęsnego, Ewalda Ulmana, Leona Wesołka, Henryka 
Węgrzyka, Janusza Zagałę i Jana Zimnego. Obecni byli też nauczyciele 
i wychowawcy tamtego rocznika Helena Boja, Roman Fojcik i Aleksandra 
Mila–Kozubska. Pół wieku po maturze, a ileż wspomnień?! 

Klasa10b – rok 1958 – na strzelnicy przy ul. Gliwickiej, po zajęciach z PO. Uczniowie I LO 50 lat później.                                                    Zdjęcie: arch. pryw. 

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

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

Pół wieku po maturze

• 1.09., wt. – udział w uroczystościach upamięt-
niających wybuch II wojny światowej;

• 3.09., czw., godz. 11.00 – Zebranie organizacyj-
no–informacyjne  członków UTW, godz. 12.00 
– powakacyjne ważenie i mierzenie ciśnienia;

• 7.09., pon., godz. 11.00 – „Impresja” – prowa-
dząca Maria Malczewska;

• 10.09., czw., godz. 11.00 – „Geodezja a nasze 
bezpieczeństwo” – inż. Roman Pustołka;

• 14.09., pon., godz. 12.00 – Medycyna niekon-
wencjonalna – Ludwik Semeniuk;

• 17.09., czw., godz. 11.00 – „17 wrzesień – nóż w 
plecy Państwu Polskiemu” – dr Szczepan Balicki;

• 21.09., pon., godz. 11.00 – „Impresja” – Maria 
Malczewska;

• 22.09., wt., godz. 14.00 – Sprzątanie świata na 
pożegnanie lata – Rybnik–Piaski;

• 24.09., czw., godz. 11.00 – „Perełki i ciekawostki 
budownictwa sakralnego w Polsce” – Mieczy-
sław Ochwat;

• 28.09., pon., godz. 12.00 – Medycyna niekon-
wencjonalna – Ludwik Semeniuk;

• 29.09., wt., godz. godz. 12.00 – Spotkanie 
solenizanckie;

• Ponadto: poniedziałki: qi gong, marsze walkin-
gowe, wtorki: szachy, rękodzieło artystyczne, 
biblioteka, środa: szachy, biblioteka, czwartki: 
qi gong, marsze walkingowe, piątki: brydż

 
Wszystkim, którzy przekazali 1% od podatku 
na rzecz UTW, serdeczne podziękowanie w imieniu
studentów składa prezes Danuta Mrozek.



 ... jest tak bogaty, że zarówno doświadczony 
ogrodnik, jak i kolekcjoner amator znajdzie 
dla siebie odpowiednie gatunki i odmiany 
— mówi Piotr Wistuba z rybnickiego 
Klubu Miłośników Kwiatów.  

O tym niezaprzeczalnym bogactwie kolorów 
i zapachów mogli przekonać się uczestnicy 
dwóch międzynarodowych wystaw flory-
stycznych, zorganizowanych w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej przez członków działającego 
w Rybniku Klubu Miłośników Kwiatów. 
W trakcie pierwszej, przygotowanej na początku 
lipca ekspozycji, zwiedzający mogli przyjrzeć się 
ponad 190 łodygom lilli w ponad stu odmianach.  
— Wystawa jest organizowana w szczytowym 
okresie kwitnienia lilii. To kwiaty, które wnoszą 
do ogrodów piękno i różnorodność. Są odmiany 
miniaturowe, o wysokości zaledwie 20–30 cm, ale 
są też „liliowe drzewka”, które sięgają nawet dwóch 
metrów — wyjaśnia P. Wistuba. W trakcie XIX 
Międzynarodowej Wystawy Lilii i Kompozycji 
Kwiatowych z Lilią, swe najpiękniejsze okazy 
zaprezentowało siedemnastu wystawców z Polski, 
Czech i Słowacji. Hol RCK zdobiło również 29 
kompozycji, które z niezwykłą starannością i po-
lotem przygotowali indywidualni hodowcy – ama-
torzy oraz lokalne kwiaciarnie. Rozmaitość barw 
i kształtów lilii ogrodowych, delikatne i wyszu-
kane zapachy odmian orientalnych zachwycały 
zwiedzających, którzy podobnie, jak profesjonalni 
floryści mogli ocenić nietuzinkowe kompozycje. 

— W tym roku pogoda 
próbowała zniweczyć na-
sze plany. Kiedy na dwa 
tygodnie przed wystawą 
rozpętała się burza, pod-
czas której grad na wylot 
przebijał kwiaty, byłem 
prawie pewien, że będę 
musiał zrezygnować 
z udziału w poka-
zie — mówi jeden 
z wystawców. 

Podczas tego-
rocznej wystawy, jury najwyżej oce-
niło siewkę, którą zaprezentował An-
ton Mego z Bratysławy, zaś w punkta-
cji ogólnej zwyciężył Roman Widerski z Rybnika. 
Z kolei zwiedzający najwyżej ocenili kompozy-
cję „Wachlarz” przygotowaną przez rybnicką 
kwiaciarnię „Flora Poland”. Natomiast tytuł 
najpiękniejszej lilii wystawy publiczność przy-
znała okazowi „Serano” wyhodowanemu przez 
Józefa Kapiasa z Radostowic. 

W tym roku, po raz pierwszy zorganizowano 
również konkurs skierowany do dzieci i młodzie-
ży do szesnastego roku życia. W tej najmłodszej 
kategorii najładniejszą kompozycję przygotował 
Tomasz Bielczyk z Rybnika, zaś biorący udział 
w głosowaniu otrzymali zestawy roślin, któ-
re będą mogli wysadzić jeszcze jesienią. 
Z kolei wszyscy uczestnicy prezentacji mogli 

zaopatrzyć się w sadzonki 
i uzyskać fachowe porady na 
temat uprawy lilii. 

W Rybniku, amatorska 
uprawa lilii, cieszy się już 
25. letnią tradycją. Wyho-
dowane przez członków 
rybnickiego klubu okazy 
zdobywają nagrody na wy-
stawach w kraju i zagranicą. 
O prężności klubu świadczy 
również fakt, że jego członek 
P. Wistuba jest wiceprze-

wodniczącym Europejskiego Towarzystwa Lilio-
wego. Członkowie Klubu Miłośników Kwiatów 
zapowiadają, że przyszłoroczna, dwudziesta 
wystawa będzie miała rangę europejską.

Ale zanim wybiegniemy w przyszłość, warto 
spojrzeć w przeszłość, i to tę, niezbyt odległą. 
W sierpniu w RCK odbyła się bowiem ko-
lejna pachnąca ekspozycja, a już po raz XII 
swoje wdzięki roztaczały mieczyki i dalie. 
Uwagę wielu zwiedzających przykuły aż 362 
„gladiole” czyli mieczyki, których nazwa po-
chodzi od słowa gladius (miecz) i nawiązuje 
do kształtu wąskich, sztywnych liści. 11 wy-
stawców pokazało aż 176 odmian tych kwia-
tów, w hodowli których prym wiodą Czesi 
i Słowacy. Najwyżej ocenionego mieczyka wy-
hodował Juraj Beliczka, siewkę – Peter Lelek, 
a w punktacji ogólnej zwyciężył Dušan Kajs. 
Drugim kwiatem wystawy była pochodząca 
z Meksyku i Gwatemali dalia, a podziwiano aż 200 
odmian „georginii” wyhodowanych przez 8 wy-
stawców. W punktacji ogólnej zwyciężył Grzegorz 
Sztymala, doceniony również przez publiczność, 
a najpiękniejsze dalie pomponowe wyrosły 
w ogrodzie Izabeli Boreckiej. Urodę kwiatów 
podkreślili floryści wykonując 28 kompozycji 
z mieczykami i daliami, a zwyciężyła Katarzyna 
Ochenkowska i jej „Eksplozja”. Na kolejną kwia-
tową eksplozję przyjdzie nam poczekać rok… 

D, (S)
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Rybniczanie  doceni-
li rozmaitość barw, 
kształtów i zapachów 

prezentowanych okazów.

Zwycięski „Wachlarz” wykona-
ny przez kwiaciarnię „Flora Poland”.

Zdj.: d

Książka – album „Śląsk, ziemia 
nieznana” z tekstem Jana Rducha 
i zdjęciami Zygmunta Lange wpisuje 
się w trwającą od wielu lat dyskusję 
o miejscu Śląska na mapie Europy. 
Czy my, Ślązacy, powinniśmy bardziej 
zaznaczać swoją odrębność, nie ciążąc 
zbytnio ku Polsce jak chcą zwolennicy 
tendencji autonomicznych, czy myśleć 
o naszym regionie w polskim kontek-
ście historycznym. Jak pisze we wstępie 
książki dr Norbert Niestolik, w publi-

kacji tej za sprawą J. Rducha „żywioł 
śląsko–śląski” współistnieje z „żywiołem 
śląsko–polskim” reprezentowanym 
przez Zygmunta Lange. Dla autorów 
Śląsk zaczyna się, również w sensie 
historycznym, pod górą Ślęża, a droga 
wiedzie m.in. poprzez Wrocław, Górę 
św. Anny, Opawę, Karwinę, Beskid 
Śląsko–Morawski, Morawy, Słowację 
i z powrotem przez Gliwice do Rybnika. 
Książka jest relacją z wycieczek – piel-
grzymek organizowanych przez J. Rdu-

cha pod egidą rybnickiego koła Ruchu 
Autonomii Śląska, co oczywiście nadaje 
tekstowi kontrowersyjny, bardzo zresztą 
emocjonalny wydźwięk. Nie powinno to 
jednak zniechęcić do przeczytania książ-
ki osób, którym tendencje autonomiczne 
i separatystyczne są obce, bo stanowić 
ona może cenny przewodnik po miej-
scach mało znanych, a pięknych. Jest też 
dowodem na możliwość współistnienia 
w naszej rzeczywistości różnych opcji 
i opinii. Dodać należy, że publikacja jest 
wydawnictwem prywatnym.

(r)

Świat lilii, dalii i mieczyków...

Śląsk znany i nieznany

W hodowli mieczyków prym wio-
da Czesi i Słowacy.          Zdj.: s
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Pewnie wielu z nas pamięta jak około 1995 roku wróciła do 
nas moda na hulajnogi. Można nawet powiedzieć, że hulajnoga 
przeżyła wtedy swoją drugą młodość. 

 Moda ta przyszła gdzieś z Ameryki, choć masowa produkcja hulajnóg 
była realizowana w Chinach czy innych krajach Azji. Od tego czasu do 
dzisiaj kupienie niewielkiej, składanej, lekkiej, bo wykonanej z alumi-
nium hulajnogi, nie stanowi problemu. Graczka ta, jak po śląsku mówi 
się na zabawkę, jest możliwa do kupienia w każdym dobrze zaopatrzo-
nym sklepie rowerowym i zabawkowym. Owszem, moda na te pojazdy 
traci powoli na intensywności i nigdy nie prześcignie popularności 
roweru. Jednak, tak czy inaczej, kiedy od około 15 lat nasze dzieci po-
nownie jeżdżą na hulajnogach, wielu starszych Ślązoków zaczęło sobie 
przypominać dawną popularność takich pojazdów na śląskich drogach  
i podwórkach. Zaczęto też sobie przypominać, że nazwa „hulajnoga” nie 
była dawniej na Śląsku w ogóle znana ani stosowana. Ślązoki mówiły na 
ten pojazd – roler. Zajmijmy się więc dzisiaj śląskimi rolerami. 

A zatem śląska nazwa roler, pochodzi z języka niemieckiego, jednak 
dokładnie w Niemczech mówi się – tretroller albo trittroller. Natomiast 
polskie słowo – hulajnoga, przyszło na Śląsk o wiele później. Jest to 
rusycyzm, czyli wyraz pochodzący z języka rosyjskiego od słowa „guliat”, 
czyli spacerować. 

Teraz zaś trochę o historii tego pojazdu. Otóż pierwsze rolery powstały 
w drugiej połowie XIX w., będąc jakby formą pierwotnych rowerów bez 
pedałów, które były dość tanie i przeznaczone głównie jako zabawki dla 
dorosłych i dla dzieci. Różnica jednak polegała na tym, że takie dawne 
rowery były wysokie z siodełkiem. Siedziało się na nich, zaś aby jechać, 
ludzie odpychali się nogami od ziemi. Później prostszą formą tego 
pojazdu było jego obniżenie. I wówczas żeby jechać na takim rolerze, 
wystarczyło na nim jedną nogą stanąć, zaś drugą się odpychać.

Popularność rolerów na Śląsku brała się stąd, że ich konstrukcja 
była na tyle prosta, że z braku pieniędzy można było dzieciom takie 
coś samemu zrobić w domu. Najczęściej więc robiono domowe rolery 
z drewna, co zresztą potwierdza zdjęcie obok z około 1930 roku. Widać 
więc wyraźnie, że do zrobienia takiej graczki wystarczyły dwie deski, 
dwa kółka i trochę dodatków. Drugim powodem popularności rolerów 
był ich niski koszt w stosunku do rowerów, które dawniej uważano za 
towar luksusowy i bardzo drogi. Natomiast w drugiej połowie XX w.,  
kiedy cena rowerów spadła, rolery zaczęły powoli odchodzić w zapo-
mnienie. Ale z zapomnienia obudziły się w 90. latach XX w. – i jak już 
wspomnieliśmy na początku – do dzisiaj można je zobaczyć na naszych 
drogach. 

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Taki rower bez pedałów, nazwany rowerem biegowym, skonstru-
ował w 1813 roku Niemiec Karol Drais. Pojazd napędzany był 
przez odpychanie się nogami od ziemi. Później ten sposób napędu 
zastosowano w zabawce dla dzieci, czyli w hulajnodze. Metalowe rolery z 70. lat XX wieku miały już gumowe opony i dętki oraz hamulce, przez 

co były graczkami szybszymi i bezpieczniejszymi.

Mały Ślązok z „drzewiannym” rolerem domowej roboty. Pojazd nie miał hamulca  
i trzeba było hamować nogą. Było to dosyć kłopotliwe, zwłaszcza, kiedy na beztydziyń 
jeździło się po bosoku. Zdjęcie w niedzielnym ubraniu z około 1930 roku.
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Zdjęcie 72/1: 
Duże zdjęcie powyżej jest bardzo zagadkowe. Otóż nie 

wiemy gdzie zostało zrobione ani kogo na nim uwiecznio-
no. A przecież jest na nim aż około sto osób. W pierwszej 
chwili myślałem, że to może jakiś chór, ale na owe sto osób 
zaledwie dziewięć to kobiety. Więc ani to chór męski, ani 
nie za bardzo mieszany? W każdym razie zdjęcie dostarczył 
nam Norbert Fraj, który znalazł ową anonimową fotografię 
w starej spiżarce, w jednym z domów przy ulicy Racibor-
skiej. Dla ułatwienia można jedynie powiedzieć, że zdjęcie 
zrobiono w latach międzywojennych. Widoczna jest też na 
zdjęciu niewyraźna pieczątka z tekstem: „Zakład fotograficz-
ny. Edmund Kroczyk. ….szowice, koło Dw…” Kto rozwiąże 
tę zagadkę?

Zdjęcie 72/2:
To sielankowe zdjęcie pochodzi z czasów międzywojen-

nych i przypomina złote lata śląskiego harcerstwa. Są na 
nim uwiecznieni harcerze z naszej Ligoty: w środku stoi 
harcmistrz ligockiego hufca Paweł Szymik, znany nauczyciel 
z rybnickiego Technikum Mechanicznego. Zdjęcia użyczył 
nam jego syn Eugeniusz Szymik.
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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. 72)

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-

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

(cz. Wielki album Rybnika
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Koniec sezonu 
Nieoczekiwanie szybko, ale za to 

pokazem sztucznych ogni zakończył 
się żużlowy sezon w Rybniku. W ten 
sposób zarząd klubu chciał podziękować 
rybnickiej publiczności, która nie tylko 
bardzo licznie stawiała się na meczach, 
ale i świetnie się na nich bawiła, pod 
wodzą kibiców z sektora V. Rybnicka 
żużlowa publiczność to chyba największy 
sukces działającego od kilku miesięcy no-
wego zarządu klubu pod kierownictwem 
prezesa Michała Pawlaszczyka.

W rozgrywkach pierwszoligowych 
podopieczni Adama Pawliczka na zakoń-
czenie rundy zasadniczej uplasowali się 
na 6 miejscu gwarantującym pozostanie 
na przyszły sezon w tej samej lidze, ale 
i dającym szanse walki o lepsze miejsce 

w fazie play–off. Jednak w walce o czołową 
czwórkę rybniczanom przyszło toczyć bój 
ze zdecydowanym liderem i faworytem 
rozgrywek – Unią Tarnów. Pierwszy mecz 
tych drużyn rozegrany w Rybniku do 8 
biegu miał wyrównany przebieg (22:26), 
jednak kolejnych 7 wyścigów zakończyło 
się zdecydowanym zwycięstwem gości 
i w Rybniku Unia Tarnów wygrała 54:37. 
W rozegranym tydzień później w Tarnowie 
rewanżu również górą byli zawodnicy Unii, 
którzy pokonali po raz czwarty w tym sezo-
nie RKM ROW Rybnik, tym razem 58:34. 
Warto dodać, że w spotkaniu wystąpiło 
5 juniorów, a także Adam Pawliczek i An-
drzej Karpow. Tym meczem rybniczanie 
zakończyli ligowy sezon, a Unia w walce 
o finał spotka się ze Startem Gniezno. 
W drugiej parze półfinałowej rywalizować 
będzie Rzeszów z Daugavpilis. 

Miniżużlowy maraton
Na żużlowym minitorze „Rybek” w Chwałowicach 

przez trzy dni rozgrywany był turniej o Złote Trofeum 
Miniżużla Światowej Organizacji Motocyklowej (nie-
oficjalne mistrzostwa świata) z udziałem zawodników 
ze Skandynawii, Australii, Rosji, Węgier i Polski. 
Do finałowej rozgrywki po rozegraniu turniejów ćwierć-
finałowych i półfinałowych awansowało 11 Duńczyków, 
4 Szwedów oraz 1 Polak. Rybniczanin Mateusz Liszka 
dzielnie walczył w półfinale, ale do finałowej rozgrywki nie 
awansował. Sprawa zwycięstwa była wewnętrzną rozgrywką 
Duńczyków. Zwyciężył obrońca mistrzowskiego tytułu 
Mikkel Michelsen przed Rasmusenem Jensenem i Mik-
kelem B. Jensenem. W ciągu trzech dni na chwałowickim 
torze rozegrano 6 turniejów, w sumie aż 127 wyścigów. 
Jakby tego było mało, następnego dnia rozegrano jeszcze 
międzynarodowy turniej drużynowy o Puchar Złotej Rybki, 
w którym zwyciężyli Szwedzi. Najwięcej punktów dla czwar-
tej w klasyfikacji Polski zdobył M. Liszka. 

Bez medalu
Młodzieżowcy RKM 

ROW Rybnik nie zdo-
łali obronić wywal-
czonego przed rokiem 
tytułu Młodzieżowych 
Mistrzów Polski Par 
Klubowych w jeździe 
na żużlu. Podczas fina-
łu w Rybniku nasi za-
wodnicy zajęli 4 miejsce. 
O złotym medalu zade-
cydował dodatkowy bieg, 
w którym Przemysław 
Pawlicki z Unii Leszno pokonał Grzegorza Zengotę z Falubazu 
Zielona Góra. Trzecie miejsce na podium zdobyli zawodnicy UKS 
Żaki Tarczanów z wychowankiem RKM–u Rybnik Bartoszem Szy-
murą w składzie. Rybniczanie szansę na medalową pozycję stracili 
w ostatniej serii startów, w której przegrali 1:5 z parą z Zielonej Góry. 
W rybnickim finale punkty dla RKM–u zdobyli: Sławomir Pyszny 12, 
Michał Mitko 8 i Rafał Fleger 1. Ten ostatni w drugim swoim starcie, 
widząc leżącego na torze zawodnika z Leszna S. Musielaka sam się 
przewrócił. Ratując rywala przed groźną kontuzją sam się mocno 
poobijał i do końca zawodów już na torze się nie pojawił. Zresztą 
pozostali dwaj juniorzy RKM-u na skutek niebezpiecznej jazdy 
swoich rywali również zanotowali, niegroźne na szczęście, upadki. Ta 
sama trójka rybnickich młodzieżowców tydzień wcześniej wystąpiła 
w Finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Na torze 
w Lesznie Pyszny zajął 6. miejsce, Fleger 9., a Mitko był 11. Zwyciężył 
Patryk Dudek z Falubazu Zielona Góra.  

Koszykarki już trenują
Przygotowania do trzeciego z rzędu sezonu w ekstraklasie rozpoczęły  

koszykarki UTEX–u ROW–u Rybnik. Na pierwszym treningu pojawił się 
cały krajowy skład UTEX–u, a w nim trzy nowe zawodniczki: Monika Sibora 
(z Inea AZS Poznań), Martyna Koc i Katarzyna Krężel (obie z Dudy Leszno). 
Po ubiegłym sezonie, 
który Utex zakończył 
na 7 miejscu, zespół 
opuściły A. Chomać, 
N .  T r a f i m a w a 
i M. Radwan. Trener 
Mirosław Orczyk do 
dyspozycji będzie miał 
jeszcze grające od dwóch 
lat w Rybniku A. Jaro-
szewicz i M. Chomicką, 
a  także K.  Stanek, 
N. Przekop i S. Moszko-
wicz. W połowie wrze-
śnia do zespołu dołączą 
trzy Amerykanki, a pierwszy mecz Utex rozegra 3 października z Ineą 
Poznań. Ze względu na modernizację hali sportowej w Boguszowicach, 
rybniczanki swoje mecze rozgrywać będą w hali sportowej w Pawłowicach. 
— Chcielibyśmy któryś z meczy rozegrać już w zmodernizowanej hali w Ryb-
niku, ale na dziś nie wiemy, kiedy remont się zakończy. W Pawłowicach mamy 
wszystko dograne do końca sezonu — mówi prezes klubu Gabriela Wistuba. 
Włodarze klubu mają nadzieję, że pomimo utrudnień, liczna grupa rybnic-
kich kibiców będzie docierać na mecze do oddalonych od Rybnika 30 km 
Pawłowic, tym bardziej, że podstawiane będą specjalne autokary. Zespół 
do końca sierpnia korzystał z obiektów sportowych w Rybniku (stadion, 
siłownia), potem uda się na obóz do Brennej. 

Sławomir Pyszny walczy ze Sławomirem Musiela-
kiem z Unii Leszno. Za chwilę rywal rybnickiego 
juniora upadnie na tor i spowoduje upadek 
R. Flegera. 

Pierwsze przebieżki koszykarek, od lewej: M. Chomicka, 
K. Stanek, K. Krężel, S. Moszkowicz, M.Koc i N. Przekop.
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Mateusz Liszka za plecami Duńczyków.
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Siatkarskie szczęścia
Podczas turnieju finałowego o mistrzostwo Śląska w siatkówce 

plażowej, siatkarze TS Volley zajęli 5 miejsce i nie uzyskali awansu do 
półfinałów Mistrzostw Polski i równocześnie Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży. Jednak szczęście uśmiechnęło się nieoczekiwanie 
do rybnickich siatkarzy – jeden z zespołów, który uzyskał awans 
wycofał się i to właśnie rybnicki duet zastąpił ich w rozgrywkach.

Łukasz Bonk i Przemysław Wolny w pełni wykorzystali swoją szansę. 
Po bardzo dobrej grze w półfinałach MP rozegranych w Miliczu zajęli 
2 miejsce i awansowali do finału, który został rozegrany w Chrzanowie. 
W nim rybnicka para uplasowała się na 9 miejscu. 

Sportowe szczęście uśmiechnęło się również do działaczy TS Volley 
Rybnik. Polski Związek Piłki Siatkowej przyznał rybnickiemu klubowi 
miejsce w rozgrywkach drugoligowych, choć kilka miesięcy temu po 
sportowej walce rybniccy siatkarze musieli opuścić II ligę. Zatem  
w sezonie 2009/10 Volley ponownie grać będzie w II lidze w grupie 
południowo–zachodniej. Początek rozgrywek zaplanowano na 26 wrze-
śnia, rybniccy siatkarze swoje mecze będą rozgrywać na hali sportowej 
Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, przy ul. Św. Józefa. 

Złoty dysk
Agnieszka Pyrtek (na 

zdj.) z Rybnickiego Mło-
dzieżowego Klubu Spor-
towego zajęła I miejsce  
w konkursie rzutu dys-
kiem podczas finałów 
Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w lekkoatletyce. Na 
obiektach AZS Kraków rybniczanka 
wywalczyła złoty medal, rzucając  
w 5 próbie dysk na odległość 42,63 
m, tym samy poprawiając swój 
życiowy rekord o ponad 2 metry 
(wcześniej było to 40,32 m.). Dru-
gą w finale Andżelikę Przybylską 
Pyrtek wyprzedziła o 3 metry. 
Rybniczanka startowała również  

w konkursie pchnię-
cia kulą,  gdzie  
z wynikiem 11,72 
m. uplasowała się 
na 7 pozycji. Do 
strefy medalowej 
nie udało się zbliżyć 
pozostałym lekko-
atletom RMKS–u. 

W finale rzutu młotem Marcin 
Ciesielski był dziewiąty (50,86.),  
a Damian Skorupa jedenasty (46,82 
m). Natomiast Arkadiusz Cieślok 
o 1 cm przegrał awans do finało-
wej rozgrywki w konkursie rzutu 
dyskiem. Jego rezultat to 44,08 m. 
Trenerami rybnickich lekkoatletów 
są Piotr Stochaj (rzut dyskiem)  
i Józef Rękas (rzut młotem).   

Ruda Extreme
Kolejna edycja zawodów „Ruda Extreme” na 

rybnickim kąpielisku zgromadziła 24 zawodni-
ków. Musieli oni w jak najkrótszym czasie pokonać  
trasę złożoną z 7 odcinków: jazda na rowerze, bieg, 
jazda na quadzie, strzelanie, stacja „niespodzianka” 
(na zdj.) – naciąganie na linie z umieszczeniem jak 
najdalej rzepu, pływanie kajakiem oraz pływanie 
wpław. W poszczególnych kategoriach zwyciężali:  
w grupie kobiet – Justyna Głazowska, w grupie męskiej 
Adam Kuśka (kategoria 15–20 lat), Konrad Wojdyło 
(21–30 lat) i Kazimierz Grycman (powyżej 31 lat). Po 
raz kolejny najstarszym uczestnikiem „Rudy Extreme” 
był 65 letni Alfred Mazur. Organizatorem imprezy był 
MOSiR w Rybniku, a wszyscy jej uczestnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe medale. 

Samochodami po Rybniku
Automobilklub Ślązak z Rydułtów był organizatorem rybnickiego 

rajdu samochodowego o Puchar Prezydenta Rybnika. 47 załóg,  
w tym jedna z Czech, podzielonych w zależności od mocy silnika na 
5 kategorii,  ścigało na 3 odcinkach. Pierwszy biegł ulicami Młyńską  
i Rzeczną, drugi – ulicą Drzymały, a trzeci ulicą Podmiejską. Najlepiej  
z wszystkimi odcinkami poradzili sobie jadący Peugeotem 106 Kamil Bro-
nikowski i Łukasz Biernot, 
którzy w klasyfikacji general-
nej osiągnęli najlepszy czas  
i z rąk wiceprezydenta Ryb-
nika Michała Śmigielskiego 
odebrali okazały puchar. 

Drużyna na medal
KS Silesia Rybnik zwyciężył 

 w finale Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w baseballu. 

W trzech rozegranych poje-
dynkach finałowych podopieczni 
Grzegorza Mularczyka w pełni 
wykorzystali atut własnego boiska 

pokonując kolejno: BUKS Gepar-
dy Żory 11:5, MSZS Kutno 11:10 
i UKS Dęby Osielsko 5:4. Podczas 
uroczystej ceremonii zakończenia 
finałów rybniccy zawodnicy otrzy-
mali złote medale oraz puchar, zaś 
najlepszym zawodnikiem turnieju 
został wybrany Rafał Szymura  
z Silesii Rybnik. 

Zapisy do ligi
We wrześniu rusza jedenasta 

edycja Rybnickiej Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. Do udziału 
w niej organizatorzy zapraszają 
wszystkie męskie, amatorskie dru-
żyny z okolic Rybnika i nie tylko. 
Liga ma charakter otwarty, każda 
drużyna może próbować swoich sił, 
a na stronie internetowej ligi jest 
już dostępny jej regulamin.

Warunkiem uczestnictwa w li-
dze jest złożenie komisarzowi ligi 
pisemnego zgłoszenia drużyny 

i dokonanie wpłaty (wpisowego)  
w wysokości 300 zł od drużyny na kon-
to: TS VOLLEY numer rachunku: 
25 1500 1214 1212 1005 6567 0000  
(z dopiskiem Amatorska Liga i na-
zwa drużyny). Dodatkowych infor-
macji udziela komisarz ligi Tadeusz 
Bonk pod numerem telefonu: 603 
770 779. Termin zgłoszeń upływa 
we wtorek 15 września br.

W poprzednim sezonie w roz-
grywkach ligi rywalizowało 431 
zawodników z 29 drużyn (z siedmiu 
powiatów). Zwyciężyła drużyna 
Dwójka Świerklany Żywiec Zdrój. 
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Śląska plażówka
Na rybnickim kąpielisku „Ruda” odbył się jeden z kilkunastu 

turniejów zaliczanych do VII edycji Regionalnych Mistrzostw 
Miast Śląska w siatkówce plażowej. Pomimo burzowej aury turniej 
udało się rozegrać, a zwyciężyła w nim para Kamil Gilder i Artura Baca 
(Radlin – Jastrzębie). Zwycięzcy w finale pokonali duet jastrzębski 
Mariusz Jajus – Sebastian Marczyński. Trzecie miejsce w rybnickim 
turnieju zajęła para Marcin Wyspiański – Mateusz Szewczyk (Tychy 
– Zabrze). W gronie 15 drużyn na miejscu 5–6 została sklasyfikowana 
para rybnicko–jastrzębska: Grzegorz Jaruga i Kamil Kowalewski. Or-
ganizatorem turnieju był rybnicki MOSiR. 
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Silesia Rybnik – zwycięzca Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w baseballu.

Małe fiaty wciąż w modzie. 



Zieleniec przy ul. Sławików oraz 
skwer w rejonie skrzyżowania ulic 

Byłych Więźniów Politycznych i Powstań-
ców Śląskich zyskały nowego blasku. 

Położony przy ul. Sławików zieleniec został 
gruntownie odnowiony i przebudowany. Zanie-
dbany dotąd teren przecięto alejką spacerową 
wzdłuż której wysadzono kuliste wiśnie i czerwone 
buki. Uroku temu miejscu dodają również rośliny 
ozdobne – m.in. krzewuszka cudowna, tawuła oraz 
kosodrzewiny, jałowce i świerki. Na zmodernizo-
wanym skwerze pojawiły się również elementy 

małej architektury 
– ławeczki i sty-
lizowane płotki. 
Zieleniec pełni 
także funkcję 

placu zabaw dla dzieci. Maluchy korzystają już 
z zainstalowanej tu zjeżdżalni, piaskownicy i huś-
tawek. W planach jest ogrodzenie całego terenu. 
Większość prac przy rewitalizacji zieleńca przy ul. 
Sławików wykonali pracownicy Zarządu Zieleni 
Miejskiej, którzy odświeżyli także skwer znajdujący 
się w sąsiedztwie Państwowej Szkoły Muzycznej. 
Miejsce zagospodarowano i ogrodzono, a we-
wnątrz posadzono popularne krzewy ozdobne. 
Przechodzący tędy rybniczanie mogą odpocząć 

w sąsiedztwie nowo wysadzonych wiśni i nacieszyć 
oko widokiem berberysów. Koszt odnowienia 
tych dwóch zieleńców zamknął się kwotą ponad 
144 tys. zł.

Natomiast zmotoryzowanych ucieszyła zapew-
ne informacja o powstałym w ostatnich miesią-
cach parkingu przy ul. Powstańców Śl., w rejonie 
szkoły muzycznej i Bazyliki. Oddany do użytku 
w lutym tego roku parking, może jednorazowo 
pomieścić 46 pojazdów. Trzy miejsca postojowe 
zarezerwowane zostały dla osób niepełnospraw-
nych. Co ciekawe, już po godzinie 15 można 
parkować tu za darmo. Koszt budowy parkingu 
wyniósł 225 tys. zł.

(D) 

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej dbają o rybnickie skwery i zieleńce.             

Odnowiony został również skwer w sąsiedztwie szkoły muzycznej. 

Po godz. 15.00 na parking przy ul. Powstańców  Śl. można wjechać bezpłatnie.
Zdjęcia: D

W środku miasta...

W upalną niedzielę 3 sierpnia rybnicka „Ruda” pękała w szwach. Żeby wejść na teren kąpieliska trzeba było najpierw ustawić się 
w trzydziestometrowej kolejce, potem można już było szukać ochłody...                                                                                     Zdj.: M.T.
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Z nowego placu zabaw przy ul. Sławików 
korzystają najmłodsi nie tylko z pobliskiego 
osiedla...



Wakacje to czas, kiedy stacje krwiodawstwa ogłaszają 
alert: brakuje krwi! Dlatego właśnie w środku lata warto 
wesprzeć ideę honorowego krwiodawstwa. Oddawanie krwi 
nie boli, nic nie kosztuje, a ten najcenniejszy z leków może 
uratować życie.   

Biuro poselskie Marka Krząkały, we współpracy z portalem Krew-
niacy.pl oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Raciborzu, zor-
ganizowało w lipcu 
akcję „Krew daje 
życie”.

W siedzibie biu-
ra, rzemieślniczym 
„Okrąglaku”, krew 
oddało 30 osób, w 
tym również poseł 
M. Krząkała (na 
zdj.). Chętnych było 
więcej, ale z różnych 

względów medycznych nie mogli oni zostać dawcami. Jednocześnie 
na Rynku czynny był punkt informacyjny, w którym można było otrzy-
mać materiały promujące nie tylko ideę honorowego krwiodawstwa,  
ale również przeszczepianie organów.

Ideę honorowego krwiodawstwa popiera wielu znanych ludzi, w tym 
również tacy, którym krew uratowała życie, jak aktor Radosław Pazura. 
Wśród „krewniaków” są też artyści jak Agnieszka Włodarczyk oraz 
sportowcy: Leszek Kuzaj, Iwona Guzowska, Sylwia Gruchała, Jacek 
Bąk czy Przemysław Saleta. Niedawno w trasę ruszył nowoczesny am-

bulans do poboru 
krwi im. Jana Paw-
ła II (na zdj.). Zo-
stał on zakupiony  
i wyposażony dzięki 
hojności Polaków 
– z akcji SMS–owej 
oraz zakupu brelo-
ków „Krewniacy”  
z grupą krwi. 

Jeżeli masz ostatnio wrażenie, że na drodze ciągle widzisz 
samochody z charakterystycznym znaczkiem „L”, nie musisz 
się martwić. Z pewnością to nie „déjà vu”, ale konsekwencje 
ponownego otwarcia w Rybniku terenowego oddziału 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. 

Wielu z nas pamięta jeszcze znajdujący się przy ul. Prostej ośrodek 
egzaminacyjny, który zamknął swoje podwoje w lutym 2005 r. Taki obrót 
sprawy zmusił kursantów do zdawania egzaminów w innych miastach. 
Teraz wrócili, bo nakładem prawie 10 mln zł przy ul. Podmiejskiej 
powstał nowoczesny ośrodek egzaminacyjny – znajdują się w nim sale 
wykładowe, pomieszczenia administracyjne i sala komputerowa do 

egzaminów teoretycznych. Całość dopełnia plac manewrowy, a kadrę 
tworzy 11 pracowników obsługi administracyjno–technicznej oraz 10 
egzaminatorów. Placówka WORD-u robi spore wrażenie… Również, 
a może przede wszystkim, na zdających egzaminy na prawo jazdy ka-
tegorii A i B, a są wśród nich nie tylko przyszli kierowcy z Rybnika, ale  
i z Gliwic, gdyż w tym mieście ośrodek egzaminacyjny zawiesił niedawno 
funkcjonowanie. Tymczasem w rybnickim oddziale może odbywać się 
nawet do 100 egzaminów dziennie, a WORD planuje już realizację 
unijnych projektów i szkolenie instruktorów, a wspólnie z policją, po-
dejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Można 
mieć wrażenie, że na drogach już jest bezpieczniej, bo chcąc nie chcąc, 
L-ki wpływają na spowolnienie ruchu. Życzymy zatem … szerokiej 
drogi, nie tylko egzaminowanym… 

(S)

Poselska akcja

Oddaj krew, to nie boli!

T
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Zdjęcia: s

Poczynaniom na placu manewrowym przyglądają się nie tylko kursanci, ale i bliscy przyszłych  
kierowców.

Krew jest wykorzystywana w lecznictwie przede wszystkim podczas zabiegów chirur-
gicznych, w przypadku chorób układu krwionośnego (np. białaczka, niedokrwistość), przy 
przeszczepach narządów oraz zaburzeniach krzepnięcia. Krwiodawcą może zostać każdy, 
kto ukończył 18 lat i spełnia podstawowe kryteria zdrowotne (odpowiednia waga, ciśnienie 
tętnicze, tętno). Po pobraniu oceniania jest grupa krwi i współczynnik Rh. Wykonywane 
są również testy na obecność wirusa HIV, kiły oraz zapalenia wątroby typu B i C. 

Pobieranie odbywa się za pomocą sterylnego, jednorazowego sprzętu, a cały „zabieg” 
wykonuje wykwalifikowany personel medyczny. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi, 
przy czym pomiędzy pobieraniem musi być przerwa nie krótsza niż 8 tygodni. W ciągu 
roku mężczyźni mogą oddawać krew nie więcej niż 6 razy, a kobiety nie więcej niż 4.

Cenny szpik!
Stowarzyszenie Honorowych Daw-

ców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli  
w Rybniku zaprasza osoby w wieku od 
18 do 45 lat do udziału w akcji pozyski-
wania dawców szpiku kostnego. 

Krew pobierana będzie 13 września 
w godzinach od 8.00 do 13.00 na placu 
parafialnym kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Niedobczycach. 

Warto przyłączyć się do akcji – może 
twój szpik uratuje czyjeś życie!

L-ka reaktywacja…

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 41



CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 6–7 – Obiekt przedstawiony na zdjęciu to 
ścianka wspinaczkowa, jaka powstała przy OSP w Golejowie.

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: Otylia Wieczerek i Przemysław 
Iwanek z Rybnika.

Katarzyna Grochola, Kryształo-
wy anioł. Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2009 r. 

Popierając rodzimą twórczość polecamy 
„nową Grocholę”, kolejną książkę i kolejny 
bestseller najpopularniejszej polskiej pisarki 
obyczajowej. Znajdziemy tu wszystko, co tak 
bardzo u Grocholi lubimy: życiową mądrość, 
ciepło i humor. Miejmy nadzieję, że film, który 
na jej podstawie powstanie (a zapewne powsta-
nie), nie rozczaruje jak poprzednie nakręcone 
na podstawie prozy Grocholi…

•••

Mariusz Borowiak, Westerplat-
te. W obronie prawdy. Oficyna 
Wydawnicza  Almapress, 2008 r.

W cyklu „Nieznane oblicza historii” popra-
wiona i uzupełniona publikacja pisarza, autora 
prac marynistycznych, którego zaliczyć można 
raczej do obrazoburców niż hagiografów. Praca 
burzy mit o obrońcach Westerplatte, którzy 
„…do nieba czwórkami szli”, odbrązawiając 
głównie postać majora Sucharskiego, który 
w rzeczywistości chciał placówkę poddać. Ciekawa lektura w 70. rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej.

•••

CD The Ladies in Jazz. Membran 
Music Ltd. 2005

Przepiękny, 4 - płytowy album z nagraniami 
14 czołowych, głównie czarnych wokalistek 
jazzowych, których apogeum kariery przypadło 
na lata 50. i 60. Najsłynniejsze z nich to Ella 
Fitzgerald, Billie Holliday, Sarah Vaughan czy 
Dinah Washington. Piękne głosy, porywające 
interpretacje i ciekawe życiorysy. Sylwetki 
dołączono do płyty w książeczce  z sylwetkami 
wykonawczyń z tekstem w pięciu językach. 
Niestety, nie po polsku…     

•••

DVD Złoty środek, reż. Olaf 
Lubaszenko. Wyd. Jawa i Forum 
Film Poland 2009.

Reżyser wykorzystał znaną formułę damsko 
- męskiej przebieranki, a pomaga mu w tym 
Anna Przybylska w podwójnej roli ponętnej 
prawniczki rodem z Pragi (tej z lewobrzeżnej 
Warszawy) i brodatego młodzieńca. Ważną rolę 
charakteryzatora powierzono Pawłowi Wilcza-
kowi, a grają również Szymon Bobrowski, Iza 
Kuna, Edyta Olszówka i wielu innych lubianych aktorów. Czy będzie to drugie 
„Pół żartem, pół serio” zobaczymy…

Harcerskie 
zaproszenie

W ub. roku, w 90. rocznicę 
Odzyskania Niepodległości Polski 
rybniccy harcerze rozpoczęli 
obchody 85–lecia Hufca Ziemi 
Rybnickiej ZHP im. hm. Józefa 
Pukowca. Jubileusz podsumują 26 
września br.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 
16.00 harcerską mszą św. w Kościele 
Akademickim pod wezw. Wniebowzię-
cia NMP przy ul. Gliwickiej 8.

Wcześniej, 16 września br. o godz. 

17,  w ryb-
nickim Mu-
zeum zosta-
nie otwarta 
wystawa zor-
ganizowana 
z  o k a z j i 
45–lecia powstania Poczty Harcerskiej nr 5 
przy Hufcu Ziemi Rybnickiej ZHP im. hm. 
Józefa Pukowca. 

Na uroczystości jubileuszowe oraz do 
zwiedzenia wystawy wszystkie druhny i 
druhów, mieszkańców miasta i przyja-
ciół harcerstwa zaprasza komendantka 
hufca phm. Ilona Stasiak.

45–lecia powstania Poczty Harcerskiej nr 5 45–lecia powstania Poczty Harcerskiej nr 5 

Rybnik na dobry początek…
… wspólnej drogi życia. Wiedzą o tym nie tylko nowożeńcy z tego miasta, 

ale i z całej Polski. 
Okazuje się bowiem, że tylko w lipcu br. w rybnickim Urzędzie Stanu Cywilnego 

związek małżeński zwarły osoby zamieszkałe w Opocznie, Połańcu, Mikołowie, 
Katowicach, Rydułtowach, Raciborzu, Wodzisławiu, Pszowie, Kielcach, Żorach 
Czerwionce–Leszczynach i Gliwicach. I nie były to odosobnione związki, bo już 
wcześniej w rybnickim „pałacu ślubów” wspólną drogę we dwoje rozpoczynali 
mieszkańcy Augustowa, Bełchatowa, Cieszyna, Ostrowca Świętokrzyskiego czy 
Warszawy. Okazuje się, że możliwość zawarcia małżeństwa w wybranym urzędzie 
stanu cywilnego daje przepis z 1989 r. (źródło www.rybnik.pl)

Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.
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Foto–zagadka

Na odpowiedzi na kartkach pocz-
towych czekamy do 18 września br. 
Wśród osób, które przyślą lub przyniosą 
do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocz-
tową z prawidłowym rozwiązaniem, 
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

Wystarczy uważ-
nie przyjrzeć się pu-
blikowanemu obok 
zdjęciu i odgadnąć, 
gdzie znajdują się  
miecze i część jakie-
go obiektu stano-
wią. Podpowiadamy, 
że mieczy jest wię-
cej...

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię 
i interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. 

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

(w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska”)
„

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

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

staną nimi sfinansowane.
Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi 

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

W przeliczeniu  na 1 mieszkańca budżet miasta kształtował się następująco:

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

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

Źródła dochodów
Gospodarstwo domowe czerpie swoje dochody z wynagrodzenia za 

pracę, z oszczędności (odsetek od lokat bankowych) bądź pomocy 
finansowej rodziny.

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

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

wpływy z karty podatkowej od rzemiosła
– opłaty lokalne: targowa, administracyjna, od posiadania psów
– pozostałe opłaty: skarbowa, eksploatacyjna, opłaty rejestracyjne, za 

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

od lokat bankowych itp.
• udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu pań-

stwa, wpłacanych do Urzędu Skarbowego przez mieszkańców i firmy 
mające siedzibę na terenie Miasta (przekazywane Miastu bezpośrednio 
przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe)

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

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

Wielkość osiąganych dochodów jest tylko w pewnym stopniu uzależ-
niona od władz lokalnych.

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

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

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

Duże możliwości dla rozwoju miasta, jak i wszystkich jednostek samorzą-
du terytorialnego, stwarzają środki unijne. Rybnik przoduje w tym zakresie, 
na co dowodem jest największa w mieście inwestycja – budowa kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicach, realizowana przy olbrzymim zaangażowaniu 
środków Funduszu Spójności UE. Również w przyszłości dalsza realizacja 
miejskich inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania dofi-
nansowania ze źródeł zewnętrznych, na co Miasto kładzie duży nacisk. 
Pozyskane środki unijne w latach 2002–2008 na jednego mieszkańca 
wyniosły odpowiednio:

Na co przeznacza pieniądze gospodarstwo domowe?
Każda rodzina ponosi wydatki na swoje utrzymanie. Obej-

mują one zakup żywności, ubrań czy regulowanie podatków 
i innych opłat. Są to tak zwane wydatki bieżące niezbędne do 
normalnego funkcjonowania.  

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

Podstaw
lany przez Rad

stan
R

Gospodarstwo domowe czerpie swoje dochody z wynagrodzenia za 

– 

 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.

 4,26 zł 12,99 zł 150,40 zł 194,20 zł 427,29 zł 726,69 zł 596,94

pomocy Na co przeznacza pieni

muj
i innych op
normalnego funkcjonowania.  

dokończenie na stronie 44 
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Co składa się na wydatki Miasta
Prawo nakłada na jednostki samorządu terytorialnego wiele zadań, 

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

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

W latach 2002 – 2008 średnio na każdego mieszkańca wydatki 
bieżące Miasta wyniosły 2.063 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 
935 zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych w latach 
2002 – 2008 były zarówno dochody własne, jak i środki pozyskane 
przez Miasto ze źródeł zewnętrznych.

Struktura wydatków poniesionych w 2008 r.

W strukturze poniesionych wydatków dominują koszty utrzymania 84 
placówek oświatowych (oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką 
wychowawczą), w skład których wchodzą szkoły podstawowe, przedszko-
la, zespoły szkolno–przedszkolne, gimnazja, licea ogólnokształcące, zespoły 
szkół ponadpodstawowych, szkoły zawodowe, placówki wychowania 
pozaszkolnego oraz szkolnictwo specjalne. W 2008 r. Miasto wydało na ten 
cel łącznie ponad 167 mln zł, z czego subwencja z budżetu państwa wy-
niosła 103 mln zł. Pozostałe wydatki miasto pokryło ze środków własnych 
(57 mln zł) oraz z innych źródeł – dotacje, porozumienia (7 mln zł).

Ponadto bardzo dużo środków w 2008 roku przeznaczono na wydatki 
związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Obejmują one go-
spodarkę ściekową i ochronę wód (m. in. budowę kanalizacji w dzielnicach, 
współfinansowaną środkami unijnymi), gospodarkę odpadami, oczyszczanie 
i utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic, placów i dróg. W 2008 r. wydatki 
na ten cel wyniosły 142 mln zł, z czego na inwestycje wydano 131 mln zł.

Znaczącą pozycję stanowią także wydatki w dziale transport (w 2008 
roku łącznie 58 mln zł), obejmujące inwestycje (13 mln zł), modernizację, 
remonty i utrzymanie dróg (20 mln zł) oraz transport lokalny i koszty 
zarządzania nim (25 mln zł). Dochody budżetu z tytułu usług transportu 
lokalnego wyniosły w 2008 roku 13 mln zł.

10,5% budżetu (56 mln zł) przeznaczono na pomoc społeczną. Są to 
koszty związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo–wychowawczych 
(Zespół Ognisk Wychowawczych, Dom Dziecka, Rodzinne Domy Dziec-
ka), Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

i Psychoterapii, Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego oraz wydatki na 
wypłatę zasiłków. 

Pozostałe wydatki wyniosły:
• administracja publiczna – koszty funkcjonowania Urzędu Miasta (22 mln 

zł), wydatki inwestycyjne (3 mln zł) oraz Rada Miasta (0,8 mln zł) i Dzielnice 
(0,3 mln zł)

• kultura fizyczna i sport – 18 mln zł (utrzymanie obiektów sportowych oraz 
MOSiR i BUSHIDO, w tym wydatki inwestycyjne – 10 mln zł; m. in. kryta 
pływalnia w dz. Boguszowice oraz budowa boiska w dz. Niedobczyce)

• gospodarka mieszkaniowa – 13 mln zł (dotacja dla Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej, wykupy nieruchomości, przygotowanie terenu pod zabudowę oraz 
wydatki inwestycyjne – 4 mln zł; m. in. modernizacja i adaptacja 5 budynków 
mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego)

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 mln zł (dotacje dla instytucji 
kultury – biblioteki miejskiej, RCK, Muzeum oraz domów kultury, a także 
organizacji pozarządowych, w tym wydatki inwestycyjne – 1 mln zł; m. in. 
modernizacja DK w Chwałowicach)

• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 mln zł (koszty 
funkcjonowania straży pożarnej – PSP i OSP, straży miejskiej oraz obrony 
cywilnej)

• obsługa długu publicznego (spłata odsetek od zadłużenia Miasta) – 7 mln zł 
(z tytułu odsetek od lokat uzyskano dochody w kwocie 6 mln zł)

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

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

• działalność usługowa – 5 mln zł (plany zagospodarowania przestrzennego, 
koszty funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej 
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz koszty utrzymania 
targowisk, parkingów i szaletów)

• renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 – 3 mln zł
• obowiązkowa wpłata do budżetu państwa – 2 mln zł
• pozostałe wydatki – 2 mln zł.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca poszczególne kategorie wydatków 
kształtowały się następująco:

Czym finansowany jest niedobór środków pieniężnych?

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

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

Zadłużenie Miasta, obejmujące zobowiązania z ww. tytułów, w latach 
2002–2008 kształtowały się następująco:



Rowerem z imprezki…
22 sierpnia około godziny 21.00 

na ul. Prostej w dzielnicy Ligota, 
patrol SM namierzył „zygzakują-
cego” rowerzystę, który stwarzał 
duże zagrożenie dla poruszających 
się jezdnią samochodów i siebie 
samego. Mężczyzna został natych-
miast zatrzymany i, jak się można 
domyślać, był pijany. Sprawę prze-
kazano policji.

Skrajna nieodpowiedzialność
Dwa dni później, przed połu-

dniem SM podjęła interwencję 
wobec mieszkanki Wodzisławia 
Śl., która pozostawiła pojazd 
w miejscu przeznaczonym dla 
osoby niepełnosprawnej. Strażnicy 
zauważyli w pojeździe troje dzieci 
w wieku od 8 miesięcy do 5 lat, 
pozostawione bez jakiejkolwiek 
opieki. Po kilku minutach przy 
samochodzie pojawiła się właści-
cielka samochodu i zarazem matka 
dzieci. Jak się okazało, chciała 
„jedynie” zrobić szybkie zakupy. 
Jakby tego było mało, okazało się, 
że kobieta nie ma prawa jazdy, ani 
nawet nie uczęszczała na żaden 
kurs. Nie dziwi więc, że nie znała 

znaków drogowych i swój samo-
chód zaparkowała w miejscu nie-
dozwolonym. Sprawę przekazano 
do sądu grodzkiego.

Kara za wulgaryzmy
12 sierpnia w godzinach po-

południowych SM otrzymała 
zgłoszenie, że nieopodal domu 
towarowego „Hermes” nieznany 
mężczyzna zaczepia przechod-
niów i klientów sklepu  używając 
przy tym wulgarnego słownictwa. 
Przybyły na miejsce patrol surowo 
mężczyznę ukarał.

Znaleźć fotografa
6 sierpnia do dyżurnego Straży 

Miejskiej zgłoszono informację 
o podrzuceniu do pojemników na 
śmieci jednej z rybnickich wspólnot 
przy ul. Kościuszki kilku kartonów 
ze zdjęciami. Przybyli na miejsce 
strażnicy dokonali wstępnych oglę-
dzin znaleziska. Były tam zdjęcia 
różnego typu: osób prywatnych 
z wakacji, całych rodzin, legityma-
cyjne, a nawet ślubne. Znaleziono 
także koperty, w jakich zwykle 
odbierane są zdjęcia od fotografa, 
z danymi osobowymi prawdopo-

dobnych właścicieli zdjęć. Sprawę 
przekazano policji. Zwykle zdjęcia 
służą do identyfikacji znajdującego 
się na nich podejrzanego, wygląda 
na to, że  tym razem trzeba znaleźć 
fotografa…

Nowy szlak...
W naszym mieście powstał pe-

wien nietypowy szlak. Nie jest to, 
niestety, nowy szlak turystyczny czy 
rowerowy, ale dający się odtworzyć 
z notatek strażników szlak ludzi 
„zmęczonych”… Ławki, przystanki 
czy skwery to miejsca ich wypoczyn-
ku, które traktują niczym hotel lub 
przynajmniej biwak. Plac Kopernika, 
ulice: Wodzisławska, Pocztowa, 
Podmiejska czy 3 Maja – to miejsca, 
gdzie najczęściej można zobaczyć 
ludzi „zmęczonych” szaleństwami 
poprzedniej nocy, którzy nie byli 
w stanie o własnych siłach dojść 
do miejsca zamieszkania. I tak np. 
3 sierpnia znaleziono mężczyznę, 
który w najlepsze spał sobie… 
w śmietniku między targowiskiem, 
a sądem. Tego samego dnia znalezio-
no innego mężczyznę, który urządził 
sobie drzemkę na przystanku PKS. 
Zamiast poduszki pod głowę użył 
betonowego kosza na śmieci…

Fr.

Z notatnika strażnika miejskiego Siedem cudów 
Telewizja TVS oraz portal MMSi-

lesia.pl zapraszają do udziału 
w regionalnej edycji słynnego 
konkursu „New7wonders”. Pa-
tronat honorowy nad przedsię-
wzięciem objął marszałek woje-
wództwa śląskiego. W plebiscycie 
znalazło się również miejsce dla 
Rybnika. Internauci nominowali 
dwa obiekty: neogotycką bazy-
likę św. Antoniego oraz zabytek 
architektury i inżynierii kolejowej 
– most zamysłowski. 

„New7wonders” to plebiscyt, 
w którym udział wzięło kilka-
naście milionów internautów 
z całego świata. W efekcie wybra-
no 7 cudów świata. Są to: Wielki 
Mur Chiński, piramida Chichen 
Itza, Koloseum, statua Chrystusa 
w Rio, Macchu Picchu, Petra 
w Jordanii oraz Tadż Mahal 
w Indiach. 

W ramach regionalnej edycji 
plebiscytu internauci składali swoje 
propozycje do 15 lipca, wskazując 
najciekawsze, ich zdaniem, archi-
tektonicznie miejsca województwa 
śląskiego. Konkurs będzie trwał do 
15 września br. Głosujący mogą wy-
grać atrakcyjne nagrody. Szczegóły 
na stronie: http://tvs.pl/7.
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Oznacza to, że na każdego mieszkańca, wg stanu na koniec poszczególnych lat, przy-
padało do spłaty odpowiednio: 639 zł (2002 r.), 591 zł (2003 r.), 595 zł (2004 r.), 639 zł 
(2005 r.), 757 zł (2006 r.), 1.240 zł (2007 r.) i 1.192 zł (2008 r.).

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

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

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

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

W 2008 r. miasto wygenerowało nadwyżkę operacyjną w kwocie 83.502.607 
zł, którą sfinansowano spłatę zadłużenia (13.003.457 zł) oraz część wydatków 
inwestycyjnych (70.499.150 zł).

Nadwyżka operacyjna wraz z pozyskanymi dochodami ze sprzedaży mienia 
oraz zewnętrznymi środkami na inwestycje (głównie z Unii Europejskiej) wyznacza stopień 
samofinansowania inwestycji, który w ubiegłym roku wyniósł 101,7%. Tak wysoki wskaź-
nik jest wynikiem przywiązywania dużej wagi do pozyskiwania bezzwrotnych środków 
zewnętrznych i stanowi kolejny element bezpieczeństwa finansowego Miasta. 

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

Jakie są założenia budżetu na lata następne?
1. Najogólniej rzecz biorąc realizacja inwestycji zmierzających do poprawy infrastruktury 

miejskiej oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. 
2. Wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym głównie środków unij-

nych.
3. Utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji w wydatkach budżetowych ogółem.

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

Mini–słownik 
do Informatora budżetowego UM Rybnika:

• deficyt budżetowy – ujemna różnica pomiędzy 
dochodami a wydatkami budżetu miasta (wydatki 
przewyższają dochody),

• nadwyżka budżetowa – dodatnia różnica pomiędzy 
dochodami a wydatkami budżetu miasta (dochody 
większe od wydatków),

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

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

• dotacja celowa – podlegające rozliczeniu środki 
z budżetu państwa przekazywane jednostkom samo-
rządu terytorialnego na realizację zadań należących 
do kompetencji państwa lub na dofinansowanie 
zadań własnych samorządu,

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

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

• rating – niezależna i obiektywna ocena wiarygod-
ności kredytowej Miasta, przeprowadzana przez 
agencję ratingową.
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Bezpłatna mammografia
Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych badań mammo-

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

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 Świadczenia 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rybniku (ul. Raciborska 20) przypomina o terminach 
pobierania i składania wniosków w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczeń rodzinnych. 

Fundusz Alimentacyjny: 
• złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2009/2010, wraz 
z wymaganymi dokumentami, do 31 sierpnia br. skutkuje 
wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 31 paź-
dziernika br.

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 września do dnia 31 października skutkuje wypłatą 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik br. do 
30 listopada br.

Świadczenia rodzinne:
• wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 

zasiłkowy 2009/2010 pobierać i składać można od 1 września 
2009 r. 

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 30 
września br. skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do 30 
listopada br.

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okre-
sie od 1 października do 30 listopada br. skutkuje wypłatą 
świadczeń rodzinnych za listopad br. do 31 grudnia br.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje także, że 
od sierpnia br. zmieniają się godziny przyjmowania stron 

w Dziale świadczeń rodzinnych 
a aktualny harmonogram wygląda następująco: 

poniedziałek, środa i czwartek: 7.30–14.30; 
wtorek: 11.00–16.00; piątek: 7.30–13.30.
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Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 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. 032/423 80 88, tel./fax 032/423 80 90

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 032/42 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, 032/42 60 070, 
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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

032/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 032/42 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. 032/42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Całodobowy Telefon Zaufania – 032/42 33 555
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 032/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”
ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 032/42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16.00–20.00

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 032/42 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. 032/42 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. 032/42 46 429. Dyżury: 1 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) 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
 zapraszamy w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 16.00 w Rybniku ul. 3 Maja 11 

(Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki)

Drukarnia INTERAK Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 93 ,64-700 Czarnków

tel. 067/356 33 33, www.interak.pl 
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00), 

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

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

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

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

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

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






