
Nr 9/459; wrzesień 2009 



Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego 
odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz.

Basen w Boguszowicach jest pierwszą w kraju samorządową inwestycją, której 
przyznano międzynarodowy Certyfikat Budowlanej Kontroli Jakości TÜV.

Nowy basen w całej okazałości. 
Zdjęcia: r

Mister mokrego podkoszulka (a raczej 
koszuli) radny Jan Mura.

Basen rekreacyjny z jaccuzi.

Czytaj na stronie 15.

Po kąpieli można odpocząć w kawiarence.Szatnia.

Kąpiel
NIEwzbroniona!



Drodzy Rybniczanie,
W ostatnich dniach sporo emocji wywołał projekt utworzenia w Kamieniu Ryb-

nickiego Parku Atrakcji. Pomysł rybnickiego przedsiębiorcy wydaje się mieć tylu 

przeciwników co zwolenników. W tej sprawie pojawiło się jednak wiele niepraw-

dziwych informacji i niedomówień. Media uparcie powielały błąd, popełniony w 

materiale jednej ze stacji telewizyjnych, w którym zaprezentowano wizualizacje 

„Rudy” przedstawiając ją jako Kamień… To zaś zrodziło dodatkowe, niepotrzebne 

wzburzenie.

Rozumiem troskę części mieszkańców, pamiętających lata świetności ośrodka, 

którzy chcieliby zobaczyć w Kamieniu nowoczesny kompleks sportowo–rekreacyjny, 

takim, jaki został on zaprezentowany w naszej koncepcji. Jednak, jak już niejedno-

krotnie podkreślałem, projekt umieszczony na naszej stronie internetowej www.rybnik.eu, to jedynie 

jedna z propozycji zagospodarowania tego terenu, którą może, ale nie musi sugerować się przyszły 

inwestor. Zresztą pomysł Rybnickiego Parku Atrakcji nie wyklucza funkcjonowania tam większości 

zaprezentowanych wcześniej atrakcji. Boiska, place zabaw, przystań kajakowa, mini zoo, łowisko 

ryb, pole kempingowe – wszystko to zawiera zarówno nasz projekt, jak i koncepcja RPA. Wierzę, że 

te atrakcje przyczyniłyby się do przywrócenia ośrodkowi jego dawnej świetności.

Niezwykle trudne będzie przywrócenie w Kamieniu basenu. W pełni zdaję sobie sprawę, że w opinii 

wielu rybniczan, decyzja o likwidacji kąpieliska wydawać się może nietrafioną, proszę mi jednak wie-

rzyć, że decyzja ta, choć trudna, jest słuszna. Ze względu na znacznie zaostrzone w ciągu ostatnich 

lat przepisy, nie ma możliwości napełniania niecki basenu wodą z cieków wodnych płynących przez 

Kamień – tak jak robiliśmy to w minionych latach. Z kolei użycie do tego celu wody z wodociągu to 

koszt, na jaki nie zdecyduje się żaden inwestor.

Przekonany jestem, że 140–tysięczne miasto, jakim jest Rybnik zasługuje na nowoczesne i atrakcyjne 

ośrodki sportowo-wypoczynkowe. Takie funkcje spełniać powinny, doskonale się uzupełniając, oba 

ośrodki – Ruda i Kamień. Wymagająca ogromnych nakładów modernizacja ośrodka Ruda pozwoliłaby 

na utworzenie tam nowoczesnego kąpieliska, na terenie którego znalazłoby się również miejsce na tak 

oczekiwane w mieście całoroczne lodowisko. Z kolei ośrodek w Rybniku–Kamieniu pozostałby miejscem 

sportowo-rekreacyjnym, zachowując przy tym rodzinny charakter. Tyle tylko, że część rekreacyjna nie 

może być oparta o czyjeś „chciejstwo”, ale o realia finansowe i możliwości funkcjonowania takiego 

ośrodka. Baza sportowa, czyli m.in. budowane przez miasto pełnowymiarowe oświetlone boisko do 

piłki nożnej, z pełnym zapleczem i widownią, pozwoli z całą pewnością na utrzymanie tam funkcji 

pobytowej dla przyjeżdżających na zgrupowania sportowców. Przypomnę też, że na terenie hotelu 

Olimpia jest do dyspozycji zaplecze odnowy biologicznej i nowoczesna sala gimnastyczna.

W tej chwili, podobnie zresztą jak od paru lat, najważniejsze jest znalezienie takiego inwestora, 

który choć jeden z ośrodków zamieni w ośrodek naszych marzeń. 

Tego szczerze życzę sobie i całemu Rybnikowi.   

 Z pozdrowieniami 

 Adam Fudali 
 prezydent Rybnika 
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Kolejny numer „GR”
ukaże się

25 października
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Sesja Rady Miasta – 16 września

Cyklicznie o mieście
Cykliczną informację o pracach w mie-

ście prezydent rozpoczął od podziękowań, 
jakie na jego ręce wpłynęły od burmistrza 
Kamienia Pomorskiego Bronisława Kar-
pińskiego za finansowe wsparcie, przeka-
zane przez rybniczan na rzecz poszkodo-
wanych w pożarze mieszkańców tej gminy 
(uchwałę w tej sprawie rybniccy radni podjęli 
w kwietniu tego roku). Następnie przedstawił 
sprawozdanie z działalności spółek, w których 
Rybnik posiada udziały. Na koniec 2008 r.  
miasto dysponowało udziałami w pięciu 
spółkach. Są to: „Wrębowa” Sp. z o.o. (1684 
udziały na łączną kwotę 842.000 zł, co stanowi 
8,8% kapitału zakładowego), Zakłady Mięsne 
„Maćko” Sp. z o.o. w likwidacji (668 udziałów 
na łączną kwotę 33.400 zł, co stanowi 0,4% 
kapitału zakładowego), „Hossa” Sp. z o.o. 
(2.298 udziałów na łączną kwotę 1.149.000 
zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego), 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji (219.329 udziałów na łączną kwotę 
109.664.500 zł, co stanowi 95,9% kapitału 
zakładowego) oraz Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych 9 Sp. z o.o. (96 udziałów na 
łączną kwotę 48.000 tys., co stanowi 0,64% 
kapitału zakładowego). Prezydent poinfor-
mował również o realizowanych w mieście 
inwestycjach: m.in. budowie siedzib Sądu 
Okręgowego i Straży Miejskiej, monitoringu 
wizyjnego wraz z siecią szerokopasmową 
Internetu w dzielnicy Maroko–Nowiny, 
renowacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
i Psychoterapii oraz modernizacji hali wi-
dowiskowo–sportowej w Boguszowicach. 
Przypomniał też o prowadzonych w mieście 
inwestycjach drogowych oraz o stopniu za-
awansowania prac przy budowie kanalizacji 
sanitarnej. Radni usłyszeli także o pozyska-
nych środkach z Unii Europejskiej m.in. 
na renowację Bazyliki. Prezydent dodał, że 
miasto złożyło również wnioski o środki z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego m.in. na 
realizację projektu sieci tablic elektronicznej 
informacji pasażerskiej. Jest również szansa 
na otrzymanie dofinansowania na promocję 
terenów inwestycyjnych przy ul. Hallera  
i 3 Maja. W kolejnych miesiącach Rybnik weź-
mie udział w prestiżowych targach w Mona-
chium, Cannes i Warszawie, podczas których 
zaprezentuje swoją ofertę inwestycyjną. 

Sporo zmian… 
…w budżecie miasta przedstawił skarb-
nik Bogusław Paszenda. Wyjaśnień 
udzielał również Pełnomocnik ds. Realizacji 
Projektu Andrzej Bartela, który przy okazji 
finansowych przetasowań odpowiadał na 
pytania radnych o stan zaawansowania 
prac przy budowie kanalizacji. Choć budżet 
modyfikowany jest przy okazji każdego 
posiedzenia Rady Miasta, tym razem kwe-
stie zmian w planie finansowym były przez 
radnych szeroko dyskutowane. W ich wyniku 
dochody miasta zostały zmniejszone per 
saldo o 10.278.364 zł, zaś wydatki pomniej-
szono o kwotę 32.102.768 zł. Tak więc deficyt 
budżetu zmniejszono o kwotę 21.824.413 zł. 
Oto niektóre z wprowadzanych zmian. Kwo-
tę 2.764.315 zł przeznaczono na wykonanie 
łącznika ul. Poligonowej i Rycerskiej, co 
pozwoli na przeprowadzenie objazdu pod-
czas remontu wiaduktu na ul. Włościańskiej  
w Kłokocinie. Natomiast z uwagi na zwięk-
szenie wartości robót, zwiększono wydatki 
na budowę kanalizacji – kwota 10.576.000 
zł zasili inwestycję ze środków własnych 
miasta, zaś 9,8 mln zł z pożyczki zaciągniętej  
w Narodowym Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Sporo zmian 
wprowadzono również w wydatkach zwią-
zanych z Wieloletnimi Programami Inwe-
stycyjnymi. Kontynuacja lub realizacja części 
inwestycji uzależniona została od tego, czy 
miastu uda się pozyskać dofinansowanie 
ze środków unijnych. Tak będzie choćby 
w przypadku budowy sali gimnastycznej  
i modernizacji Zespołu Szkół nr 2, gdzie, jak 
dotąd, dobudowana została klatka schodowa 
i wyremontowana istniejąca sala gimnastycz-
na. Podobnie sprawa ma się z budową boiska 
przy Zespole Szkół nr 3. Natomiast dzięki 
oszczędnościom, jakie udało się uzyskać po 
rozstrzygnięciu przetargów, zmniejszono na-
kłady na projekt likwidacji azbestu w Przy-
chodni przy ul. Orzepowickiej, ZS nr 3 czy  
w Szkole Podstawowej nr 22 w Niedobczycach. 
Ponadto, kwota 2.146.699 zł przeznaczona 
na budowę obwodnicy północnej została 
przeniesiona na rok przyszły. Inwestycja 
ma się rozpocząć na przełomie października  
i listopada tego roku, w związku z tym spora 
część środków zostanie wydatkowana w 2010 r.  
Podobnie ma się sprawa z przebudową 
układu komunikacyjnego w Kłokocinie, 

której rozpoczęcie planowane jest na 2010 r.  
Również w przyszłym roku, a nie jak pla-
nowano w roku bieżącym, możliwe będzie 
rozpoczęcie przebudowy ul. Żorskiej. 
Powodem przesunięcia inwestycji jest ko-
nieczność weryfikacji projektu budowlano 
– wykonawczego, dlatego zaplanowana  
w tegorocznym budżecie kwota 17.150.000 zł 
nie zostanie wykorzystana. Z uwagi na brak 
możliwości dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
ograniczono zakres przebudowy ul. Racibor-
skiej w ciągu DW 935. Wartość kosztorysową 
tej inwestycji zmniejszono o 28.442 tys. zł., 
zaś o 2,5 mln zł zmniejszono wartość pro-
jektu, który ma na celu utworzenie obszaru 
ograniczonego użytkowania w ciągu DK 78, 
na odcinku ul. Gliwicka – Rybnicka. Z kolei 
o kwotę 29.680.330 zł zwiększono wartość 
kosztorysową przebudowy Drogi Krajowej nr 
78.  To zaledwie część zmian, jakie w trakcie 
tego posiedzenia radni wprowadzili do planu 
finansowego miasta, niemniej to właśnie 
kwestie związane z przesunięciem w czasie 
wielu inwestycji były przyczynkiem do wielo-
wątkowej dyskusji. A rozpoczął ją Piotr Ku-
czera (PO), który pytał o powody, dla których 
budżet miasta stracił na proinwestycyjności. 
Prezydent odparł, że przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest przede wszystkim trudna sytuacja 
gospodarcza w kraju, a co za tym idzie zmniej-
szone dochody miasta z tytułu podatków CIT 
i PIT (o 17 mln zł). Miasto otrzymało również 
mniej środków z budżetu państwa na opiekę 
społeczną (o 2,4 mln zł). — Jednak nie re-
zygnujemy z tych zadań, ale przesuwamy je  
w czasie. Na przygotowanie każdej inwestycji 
potrzeba 2–3 lat — mówił prezydent, który 
podkreślił, że konieczne było uzupełnienie już 
gotowych projektów drogowych po tym, jak  
w 2008 r. jedna z dyrektyw unijnych wymu-
siła na samorządach wprowadzenie do tych 
planów kolejnych, nowych rozwiązań. Do od-
powiedzi wywołany został również A. Bartela, 
który odpowiadał na szereg pytań związanych 
z budową w mieście kanalizacji. Odnosząc się 
do pytania Benedykta Kołodziejczyka (PO) 
zapewnił, że przedłużające się prace w Ze-
brzydowicach i i Orzepowicach zakończą się 
do końca października br. Z kolei Jerzy Lazar 
(PiS) pytał o zakres prac na ul. Energetyków, 
zaś Henryk Ryszka (BSR) wyraził zadowole-
nie z postępu prac kanalizacyjnych prowadzo-
nych w Niedobczycach. Natomiast Jan Mura 
(BSR) usłyszał, że jest duża szansa na to, by 
inwestycja realizowana w Boguszowicach, 
Gotartowicach i Ligocie została zakończona 
wiosną przyszłego roku. Franciszek Kurpanik 
(PO) pytał o projekty drogowe, zaś Stanisław 
Stajer (IO „Nasz Rybnik”) wskazał na to, że 
deficyt budżetu miasta maleje tylko dlatego, 
że miasto nie realizuje zaplanowanych wcze-
śniej inwestycji. — Przesunięcie inwestycji 
jest związane choćby z nowelizacją budżetu 
państwa, a w konsekwencji ze zmniejszeniem 

4 Nr 9/459; wrzesień 2009

Obligacje zamiast kredytu
Podczas pierwszego po wakacjach posiedzenia radni zadecydowali o wyemitowaniu 

przez miasto obligacji na łączną kwotę 24 mln zł. Jednak to nie emisja papierów 
dłużnych, ale projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta wywołał najwięcej 
emocji. Przyczynkiem do dyskusji stała się propozycja przesunięcia w czasie wielu 
zaplanowanych wcześniej miejskich inwestycji.



c.d. na stronie  6

wpływów do miejskiej kasy. Kiedy w grudniu 
ub. roku uchwalaliśmy budżet na 2009 r., 
trudno było to przewidzieć. W tej chwili nie 
ma chyba gminy, w której nie wprowadzano 
by zmian w budżetach — tłumaczył prezydent, 
który podkreślił, że w 2009 r. na inwestycje 
miasto przeznaczyło 161,5 mln zł. Bronisław 
Drabiniok (PO) był ciekaw jaka część tej kwo-
ty zostanie przeznaczona na budowę kanaliza-
cji, a jaka na strategiczne projekty drogowe. 
Prezydent odesłał radnego do zagłębienia 
się w treść dyskutowanej uchwały, natomiast  
P. Kuczera odniósł się do dwóch wykreślonych 
z planu budżetowego inwestycji: m.in. budowy 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2. 
— Jeśli uda nam się pozyskać środki z Unii 
Europejskiej, możliwe będzie stworzenie 
infrastruktury sportowej dla tej szkoły. Wy-
łączając teraz to zadanie, nie pozbywamy się 
możliwości ubiegania się o unijne pieniądze 
— wyjaśniał prezydent. Kończący dyskusję 
Romuald Niewelt (BSR) zauważył, że to, czy 
budżet jest proinwestycyjny będzie można 
ocenić w kwietniu przyszłego roku, kiedy to 
Rada Miasta będzie decydować o przyjęciu 
sprawozdania z rocznego wykonania planu 
finansowego. Uchwałę radni przyjęli 16 gło-
sami, przy 7 głosach przeciw.  

Czas na obligacje
Radni wyrazili zgodę na wyemitowanie 

przez miasto obligacji na łączną kwotę  
24 mln zł. Pierwotnie planowano emisję obli-
gacji o wartości 36 mln zł, jednak wprowadze-
nie zmian i przesunięć wydatków w budżecie 
miasta pozwoliło na ograniczenie emisji do  
24 mln zł. Papiery wyemitowane będą w sze-
ściu seriach, każda po 4 mln zł. Cena emisyjna 
jednej obligacji wyniesie 1.000 zł, zaś emisja 
zostanie dokonana w trybie oferty niepublicz-
nej. Emisja, która planowana jest do 31 grudnia 
br., pozwoli na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego miasta, związanego  
z realizacją programu inwestycyjnego, a także 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały 
prezydent nie wykluczył kolejnej emisji obli-
gacji w przyszłym roku, zaś St. Stajer zauważył,  
że obligacje to powiększanie długu miasta: 
— Nie mamy informacji, które wskazywałyby na 
to, w jaki sposób będzie kształtowało się zadłu-
żenie do ostatecznego terminu wykupu obligacji, 
czyli do 2016 r. A. Fudali odparł, że nad tymi 
dokumentami pracują służby finansowe miasta, 
a Rybnik jest jednym z niewielu miast, które 
regularnie dokonuje zewnętrznego audytu 
finansowego. Co więcej, miasto zrezygnowało  
z zaciągnięcia zaplanowanego wcześniej 
kredytu: — Zmiany, jakie przeprowadziliśmy  
w budżecie miasta, pozwalają nam na rezy-
gnację z zaciągnięcia kredytu na 100 mln zł  
i emisję obligacji na kwotę 24 mln. zł. Tak więc 
kredyt na 100 mln zł zastępujemy obligacjami  

na 24 mln zł — mówił prezydent. Koszt emisji 
obligacji określi przetarg. Za przyjęciem uchwa-
ły głosowało 16 radnych, 7 było przeciw. 

Trzech inkasentów
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę  

w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty 
skarbowej. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
na inkasentów opłaty skarbowej wyznaczony 
został Bank Spółdzielczy w Żorach oraz pani 
Zofia Czupryn, prowadząca w Gliwicach agen-
cję celną. Trzecim inkasentem został Fortis 
Bank S.A., który po połączeniu z Dominet Ban-
kiem (również pełniącym do tej pory funkcję 
inkasenta) przejął wszelkie prawa i obowiązki 
Dominet Banku.

Jesteśmy razem…
…to nazwa programu mającego na celu 

integrację społeczną i zawodową osób 
niepełnosprawnych, który radni przyjęli 
jednogłośnie. Referująca uchwałę wicepre-
zydent Ewa Ryszka omówiła cele i zasady pro-
gramu. Kluczowym celem projektu jest walka 
z marginalizacją i wykluczeniem społecznym 
niepełnosprawnych. Program ma objąć 60 
osób niepełnosprawnych pozbawionych pracy 
lub zagrożonych bezrobociem i będących pod 
opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, a także ich 
rodzin. W jego ramach opracowana zostanie 
dokładna diagnoza środowiska życia rodzin 
uczestniczących w projekcie, która pozwoli na 
rozpoznanie ich predyspozycji zawodowych, za-
interesowań i motywacji. Opracowany zostanie 
również informator dla osób niepełnospraw-
nych. Planowane są także różnorodne działania 
mające na celu integrację niepełnosprawnych 
z pozostałymi mieszkańcami miasta. Organi-
zowane będą turnusy rehabilitacyjne, terapie 
rodzin oraz grupy samopomocowe. Środki 
przeznaczone na realizację programu zostały 
zaplanowane w ramach projektu „Skorzystaj 
z szansy”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Rybnik w znaku
Firma DB Schenker Rail S.A. będzie 

mogła używać nazwy „Rybnik” w swoim 
znaku towarowym. Dotychczas z takiego pra-
wa korzystała firma „PCC Rail Rybnik S.A.”, 
która po zmianach kapitałowych w sierpniu 
br., przyjęła nazwę „DB Schenker Rail Rybnik 
S.A.”. Spółka zwróciła się do Rady Miasta 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie 
nazwy miasta w nowej nazwie firmy. Uchwałę 
radni przyjęli jednogłośnie. 

Zmiany w rozliczaniu nauczycieli
Również jednogłośnie radni ustalili 

zasady rozliczania tygodniowego, obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dla nauczy-

cieli, którzy w ramach jednego stosunku 
pracy realizują obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym pensum. Pozwoli na to 
wzór matematyczny, który weźmie pod uwa-
gę tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć, 
liczbę godzin przydzieloną nauczycielowi na 
poszczególnych stanowiskach, a także obo-
wiązkowy wymiar godzin zajęć dla konkretnych 
stanowisk. W uchwale określono również 
tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedago-
gów i psychologów szkolnych oraz logopedów  
i doradców zawodowych. W przypadku dorad-
ców zawodowych został on zwiększony do 30 
godzin, natomiast dla pozostałych wymienio-
nych grup będą to 24 godziny. — Ta propozycja 
została uzgodniona ze związkami zawodowymi 
— wyjaśniała referująca uchwałę wiceprezy-
dent Joanna Kryszczyszyn. Zapis dotyczący 
pracy pedagogów, psychologów, logopedów 
oraz doradców zawodowych wejdzie w życie 
we wrześniu 2010 r.  

Gapowiczom nie!
Działania Zarządu Transportu Zbioro-

wego mające na celu uszczelnienie systemu 
pobierania opłat, czyli ograniczenia liczby 
osób podróżujących bez ważnego biletu, 
już poprawiło wyniki finansowe miejskiej 
komunikacji. Radni  jednogłośnie przyjęli 
przedstawione przez wiceprezydent J. Krysz-
czyszyn związane z „działaniami uszczelnia-
jącymi” zmiany w regulaminie przewozu oraz 
wysokości opłat. Chodzi o dookreślenie zapisu 
o uprawnieniach do przejazdów ulgowych  
i dodanie słowa „emerytów”. Druga zmiana 
dotyczyła „opłat dodatkowych” czyli podwyż-
szenie kar za jazdę na gapę i bez ważnej e–karty 
lub bez udokumentowania uprawnień do prze-
jazdu ulgowego. W pierwszym przypadku to 
40–krotność ceny biletu normalnego, w drugim 
jego 30–krotność. Za przewóz zwierzęcia lub 
bagażu bez biletu kara wynosi 15–krotność 
ceny normalnego biletu, aż 100–krotną cenę 
zapłacimy za spowodowanie zatrzymania au-
tobusu lub zmiany jego trasy bez uzasadnionej 
przyczyny. Jak uważają wnioskodawcy, opłaty 
dodatkowe powinny być na tyle dotkliwe, by 
grupę gapowiczów zmniejszyć. Radny Jacek 
Piecha (PO) dodał, że nie wysokość kary, ale jej 
nieuchronność czyli zintensyfikowanie kontroli 
może sytuację poprawić.  

Za zmianą adresu, zmiana statutu
Plany przeniesienia księgozbioru z filii 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ul. Nacyńskiej do nowej siedzimy 
przy ul. Reymonta na Smolnej i połączenie 
obu filii w jedną placówkę, spowodowały 
jakiś czas temu liczne głosy sprzeciwu 
wśród radnych i mieszkańców Zamysłowa. 
Jednak ze względu na postępujące zawilgocenie 
i zagrzybienie lokalu przy ul. Nacyńskiej, de-
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cyzja taka została przez władze miasta podjęta. 
Wprawdzie teraz mieszkańcy Zamysłowa mają 
do biblioteki trochę dalej, ale pomieszczenia 
powstałej w ten sposób filii nr 8 przy ul. Rey-
monta 69, w kompleksie Szkoły Podstawowej 
nr 34 zdecydowanie lepiej odpowiadają standar-
dom bibliotecznym. Za tymi zmianami musiały 
pójść zmiany w zapisach statutu PiMBP, co było 
przedmiotem projektu uchwały. Radni uchwałę 
przyjęli przy 1 głosie wstrzymującym się.

Dodają skrzydeł
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na 

przystąpienie Zespołu Szkół Specjalnych 
i Powiatowego Urzędu Pracy jako partne-
rów do realizowanego projektu „Dodajcie 
nam skrzydeł”, współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet 
państwa. Zarówno ZSS, jak i PUP są jednost-
kami miejskimi, dlatego, zgodnie  ze stano-
wiskiem instytucji zarządzającej Programem 
Operacyjnym Kapitał Ludzki finansowanym 
przez EFS, ich umowa o partnerstwie musi 
mieć oparcie w uchwale jednostki samorządu 
terytorialnego, w naszym przypadku – Rady 
Miasta. Celem projektu „Dodajcie nam skrzy-
deł” jest aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miasto kupuje, sprzedaje  
i zamienia...

I tym razem lista nieruchomości do 
nabycia, zbycia, oddania w wieczyste 
użytkowanie i zamianę była bardzo długa.  
Kilka zaplanowanych do nabycia prywatnych 
nieruchomości stanowi praktycznie teren 
dróg lub ich fragmentów, które w planie zago-
spodarowania figurują jako drogi publiczne  
i ich wykup przez miasto jest zasadny. Z kolei 
miasto sprzedaje fragmenty działek bez moż-
liwości samodzielnego zagospodarowania,  
w celu poprawy warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległych. Zbywane są 
też działki przez wiele lat dzierżawione, np. 
zabudowane garażami, jak np. w przypad-
ku ul. Rajskiej, a takie lokale mieszkalne,  
np. w przypadku śmierci najemcy, jak wymaga-
jące kapitalnego remontu mieszkanie przy ul. 
Mariańskiej 3. Bezprzetargowo, ale odpłatnie, 
miasto oddaje też nieruchomości zabudowane 
infrastrukturą techniczną, np. na rzecz PKP.  
W nieodpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ochojcu oddany został budynek  
w tej dzielnicy, zwany „domem kultury”. Był on 
niedawno obiektem gorącej dyskusji z władzami 
miasta, które, ze względu na duże koszty utrzy-
mania, zamierzały wynająć go prywatnej firmie. 
Ponieważ budynek ten powstał przed laty dzięki 
społecznemu zaangażowaniu mieszkańców 
dzielnicy, decyzja miasta spotkała się z ostrymi 
protestami. Postanowiono zatem oddać obiekt 

przy ul. Rybnickiej w użytkowanie miejscowej 
OSP, by mógł służyć nie tylko strażakom, ale  
i dzielnicowej społeczności jako miejsce inte-
grujących spotkań czy imprez społeczno–kul-
turalnych. Czy strażacy okażą się dobrymi 
gospodarzami, czas pokaże.

Z uchwały do zarządzenia 
Zmiany w uchwale w sprawie zasad bez-

przetargowej sprzedaży gminnych lokali 
mieszkalnych ich najemcom są efektem 
nowego sposobu orzekania w tej dziedzi-
nie przez sądownictwo administracyjne,  
a w związku z tym skargi wojewody śląskiego 
do sądu o stwierdzenie nieważności uchwały 
RM Rybnika ze stycznia br. Wcześniej nadzór 
prawny wojewody nie wnosił żadnych zastrze-
żeń do zapisów, które widniały zresztą również  
w poprzedniej uchwale RM w sprawie sprze-
daży gminnych lokali z marca 2007 r. Nowa 
linia orzekania sprawiła, że część zapisów 
trzeba było z uchwały wykreślić i przenieść 
do zarządzenia wykonawczego prezydenta 
Rybnika, które zostanie podpisane po wejściu 
w życie przyjętej jednogłośnie przez radnych 
uchwały.

Skargi
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Józef Skrzypiec (BSR) przedstawił skiero-
wane do Rady Miasta pismo zatytułowane 
„skarga”, choć nią nie będące oraz dwie, 
z formalnego punktu widzenia, „praw-
dziwe”, skargi, rekomendując ich odrzu-
cenie. Problem, a właściwie pytania zawarte  
w piśmie dotyczyły działalności Straży Miej-
skiej – wysokości kar za nieprawidłowe 
parkowanie i odsetki od niezapłaconych 
mandatów. KR stwierdziła, że rozwiąza-
nie zawartego w liście problemu nie leży  
w kompetencjach RM, a jego nadawca otrzy-
mał od przewodniczącego Rady stosowną 
odpowiedź.

W pierwszej skardze zarzucono prezydento-
wi, że wydał, a następnie w określonych oko-
licznościach nie odebrał zezwolenia na obrót 
napojami alkoholowymi w ogródku gastrono-
micznym przy ul. Św. Jana 5. Według wyjaśnień 
KR, nie istnieją przesłanki by takiego zezwole-
nia nie wydawać, ani żeby go odbierać.

Druga skarga została złożona na działa-
nia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, 
który nie zgodził się na udzielenie informacji  
o stanie zdrowia przebywającej w Domu Po-
mocy Społecznej matki skarżącego. Zgodnie 
z przepisami, informacji takiej może udzielić 
tylko lekarz, a jeżeli pacjentem jest osoba 
powyżej 16. roku życia i nie ma ograniczonych 
zdolności do czynności prawnych, tylko za jej 
wyraźną zgodą. Po wysłuchaniu opinii KR, 
radni uznali skargi za bezzasadne.

Pytania i odpowiedzi
Polemika w punkcie, w którym dyskusje 

są zawsze najbardziej gorące, rozpoczęła 
się już w momencie przedstawiania przez 
przewodniczącego RM pism skierowanych 
do Rady. Przedtem Stanisław Jaszczuk (PiS) 
poinformował o dodatkowym posiedzeniu 
RM zaplanowanym na 30 września, które 
poświęcone zostanie zmianom w planie prze-
strzennego zagospodarowania. W pierwszym 
piśmie jeden z mieszkańców miasta wniosku-
je o usunięcie naruszenia prawa, będącego  
w kolizji z jego interesem. Odpowiedzi udzie-
lił sam przewodniczący, co radny B. Koło-
dziejczyk uznał za działanie niestosowne, bo 
Rada jest organem kolegialnym i kolegialnie 
oraz w porozumieniu powinna odpowiadać 
na wszelkie pisma do niej skierowane. Po 
wymianie zdań, po której każda ze stron 
została przy swoim, radny Kołodziejczyk 
zapowiedział, że o wyjaśnienia zwróci się do 
wojewody. Kolejne pisma zawierały informacje,  
że Urząd Skarbowy zaakceptował oświadczenia 
majątkowe radnych bez zastrzeżeń, zaś Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych negatywnie 
zaopiniowało przesłane tam wzory insygniów 
prezydenckich. W odpowiedzi prezydent prze-
słał do ministerstwa pismo, że projekt zostanie 
zmieniony zgodnie z sugestiami. St. Jaszczuk 
przedstawił również pismo mieszkańców  
ul. Pełczyńskiego (bocznej od ul. Wodzisław-
skiej), którzy sprzeciwiają się sugestiom nie-
których radnych, by w tę ulicę skierować część 
ruchu poprzez prawoskręt z ul. Wodzisławskiej. 
Sprawa ta miała oczywiście dalszy ciąg ... 

O remont części ulicy Mikołowskiej od 
skrzyżowania z ul. Wielopolską do skrzy-
żowania z ul. Przemysłową, finansowany  
z oszczędności na robotach na ul. Wyzwole-
nia, pytał radny Andrzej Oświecimski (BSR), 
a głównie o to, czy zakres prac uwzględnia 
również budowę ronda. Zgodnie z odpowie-
dzią prezydenta, remont ograniczy się do 
nawierzchni drogi, a rondo na skrzyżowaniu 
ulic Mikołowskiej i Wielopolskiej powsta-
nie później. Ten sam radny wspomniał też  
o zaniedbaniu terenów przepompowni ścieków, 
które zarastają chwastami. Prezydent zapew-
nił, że po załatwieniu wszystkich formalności 
dotyczących własności tych obiektów, problem 
zniknie. Radny P. Kuczera przekazał niepokoją-
ce informacje mieszkańców Popielowa, że pry-
watny przewoźnik nie realizuje zapowiadanych 
od 1 września kursów do Wodzisławia. Zasygna-
lizował również problem zalewania ul. Daszyń-
skiego deszczówką z powodu złego odwodnienia  
ul. Wodzisławskiej, upomniał się też o ko-
lejny etap remontu na leśnym odcinku ul. 
Niepodległości. Prezydent zapewnił, że rad-
ny otrzyma wyjaśnienia co do kursów busa  
i odpowiedzi jakie doraźne działania w dwu 
ostatnich sprawach będą możliwe, bo kom-
pleksowe rozwiązanie problemu zalewania  
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ul. Daszyńskiego jest na razie niemożliwe. 
Radny B. Kołodziejczyk podjął gorący te-
mat planów zagospodarowania ośrodka  
w Kamieniu przez rybnickiego przedsiębiorcę 
(szczegóły str.13) i pytał o termin podpisa-
nia umowy na dzierżawę. A dodać trzeba,  
że koncepcja Bogdana Kulczyckiego spotkała się  
z dość krytyczną oceną zarówno mediów jak  
i internautów. Prezydent zapewnił w odpowie-
dzi, że nie podpisze umowy nim inwestor nie 
przedstawi szczegółowego, rozłożonego na 
kolejne lata biznesplanu. Ponadto prezydent 
wybiera się na targi inwestycyjne do Monachium 
i Cannes z prezentacją promującą koncepcję 
zagospodarowania zarówno Kamienia, jak  
i Rudy i od wyniku negocjacji z inwestorami 
zagranicznymi zależał będzie, być może, dalszy 
los ośrodków. Ponadto prezydent przyznał, 
że forma przedstawienia koncepcji przez ryb-
nickiego inwestora na specjalnej konferencji 
prasowej mogła media wprowadzić w błąd, 
stąd ich chłodny do niej stosunek. Prezydent 
zapowiedział, że do tych planów i ewentualnej 
umowy podejdzie z wielką ostrożnością, by 
majątek miasta nie doznał żadnego uszczerb-
ku. Radny H. Ryszka przedstawił informację 
o wizycie środowiska osób niepełnosprawnych 
w Szolnok na Węgrzech (szczegóły str.27), 
zwrócił też uwagę na brak koordynacji między 
firmami przeprowadzającymi pokanalizacyjne 
remonty dróg, a przedsiębiorstwami wykonu-
jącymi roboty wodociągowe w Niedobczycach. 
Prezydent Fudali przyznał, że do takich kolizji, 
w wyniku których niszczone są dopiero co 
zrobione nawierzchnie, nie może dochodzić, 
a uprawnione są tylko w przypadku awarii  
i zapowiedział zajęcie się tą sprawą. Radny  
B. Drabiniok przywołał sprawę zajmowania 
miejsc parkingowych należnych Ośrodkowi 
Opieki Społecznej na ul. Żużlowej w czasie 
dużych imprez na pobliskim stadionie z suge-
stią zwrócenia uwagi na tę sprawę  miejskich 
strażników. Przedstawił też sygnały mieszkań-
ców Jejkowic (gminy, która  wspólnie z Ryb-
nikiem realizuje projekt kanalizacji), którzy 
są zaniepokojeni odwlekającym się terminem 
udrożnienia sieci. Zaapelował też po raz kolejny  
o zamontowanie świateł na przejściu dla pieszych 
przez ruchliwą ul. Zebrzydowicką, wskazując na 
możliwość obniżenia kosztów takiej inwestycji 
poprzez wykorzystanie wycofywanych urządzeń  
z miejsc, gdzie światła są likwidowane, w tym 
konkretnym przypadku z ul. Budowlanych. 
„Wywołany do tablicy” w związku z listem 
mieszkańców ul. Pełczyńskiego poczuł się radny  
B. Kurpanik, ponieważ to on właśnie jest 
zwolennikiem odciążenia ul. Wodzisławskiej 
poprzez poprowadzenie części ruchu tą ulicą 
z wyjazdem na Obwodnicę Południową pod 
wiaduktem i takie rozwiązanie promuje. Przyj-
mując do wiadomości kontrargumenty i ewen-
tualnie inne rozwiązania, jak preferowane przez  
H. Ryszkę  poprowadzenie ruchu ul. Jagodową, 
radny uważa, że z korkami na wylotowej Wodzi-

sławskiej coś trzeba zrobić, bo ta sytuacja grozi 
totalnym paraliżem. Odpowiedzialny na inwe-
stycje drogowe Janusz Koper zapewnił, że roz-
ważane są wszystkie możliwości. Wspomniane 
ulice nie spełniają wymogów, choćby szerokości 
pasa drogowego, ale prace nad rozwiązaniem 
tego problemu trwają.

Podziękowanie za decyzję o budowie kom-
pleksu boisk przy SP 18 złożył radny Walde-
mar Brzózka (PiS), również w imieniu wielu 
młodych ludzi, którzy pojawiają się na nich już  
o 6.00 rano. Przy okazji przedstawił prośbę 
o ich oświetlenie, by mogły być jeszcze lepiej 
wykorzystane. Prezydent dodał, że przydałby 
się tam również i monitoring, bo już pierwszej 
nocy po otwarciu doszło do próby demontażu  
i kradzieży ogrodzenia... 

Do sprawy dróg wrócił radny z Boguszowic 
Starych J. Mura, mając za złe koledze z opo-
zycji, B. Kołodziejczykowi, publiczną krytykę 
na łamach prasy zamysłu budowy ronda na 
skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i planowanej 
ul. Świerklańskiej. Zamiar reorganizacji ruchu 
w okolicy restauracji „Maranta” spotkał się  
z protestami właścicieli okolicznych posesji 
nim jeszcze gotowe były jakiekolwiek plany tej 
inwestycji. Mieszkańcy zarzucili władzom mia-
sta brak wcześniejszej informacji na ten temat 
oraz konsultacji społecznych. Krytyczne uwagi  
B. Kołodziejczyka znalazły się w prasowej relacji 
ze spotkania protestujących i przedstawicieli 
miasta. J. Mura uważa, że były one bezzasadne, 
bo planowane przedłużenie ul. Świerklańskiej 
przez tereny kopalniane pozwoli skrócić drogę 
do centrum miasta zarówno mieszkańcom 
Boguszowic Starych, jak i Osiedla, odciąży też 
ulice Małachowskiego, Boguszowicką oraz 
Żorską, nie wspominając o dogodniejszym 
dojeździe do budowanej autostrady A1 poprzez 
ulicę Jastrzębską w kierunku Świerklan. Opinię  
B. Kołodziejczyka J. Mura uważa za szczegól-
nie  „(...)beztroską w kontekście troski radnych 
opozycji o budowę innych dróg w mieście...”. 
Mimo wcześniejszej chęci, radny Kołodziejczyk 
z polemiki się wycofał...

J. Skrzypiec podziękował miejskim urzęd-
nikom za pomoc w przygotowaniu toru na 

Wiśniowcu i zaprosił wszystkich chętnych na 
zawody w ekstremalnej jeździe na rowerze. Do 
krytyki działań władz miasta przez opozycję wró-
cił R. Niewelt, wyrażając zdanie, że szkodzi to 
miejskim interesom i zraża inwestorów. Potem 
nawiązał do problemu przejazdu, stanowiącego 
własność prywatną, fragmentem ul. Jarzębino-
wej w Golejowie, sugerując, by w takich przy-
padkach miasto jak najszybciej podobne działki 
wykupywało, zgodnie z planem przestrzennego 
zagospodarowania. Jak tłumaczył wiceprezy-
dent Śmigielski, regulacji pod względem wła-
snościowym wymaga wiele fragmentów dróg  
i ulic i to ważnych arterii komunikacyjnych. 
Rozwiązanie tych problemów to zadanie na lata, 
o ogromnych kwotach idących w setki milionów 
złotych, które musiałyby zostać wydane na ten 
cel z miejskiego budżetu, nie wspominając... 

Radny Henryk Cebula (PiS) zasygnali-
zował problem elektronicznego naboru do 
przedszkoli, w wyniku którego niektóre dzieci 
mające przedszkola o przysłowiowy rzut be-
retem od domu, są kierowane do placówek 
bardziej oddalonych, a były nawet przypadki 
rozdzielania rodzeństwa. Wiceprezydent  
J. Kryszczyszyn tłumaczyła, że to przypadki 
sporadyczne, spowodowane głównie przez 
rodziców, którzy zbyt późno zdecydowali się 
na dokonanie zapisu. A trzeba pamiętać,  
że obowiązek przedszkolny musi spełniać coraz 
więcej dzieci.               

Radny Oświecimski nie tylko worek z pyta-
niami i problemami rozwiązał, ale go również 
zamknął, prosząc na zakończenie posiedzenia 
o przyspieszenie realizacji przez firmę Vatten-
fall planowanych punktów oświetleniowych  
w dzielnicach miasta. Jak powiedział prezydent, 
nadszedł właściwy czas na organizację spotka-
nia przedstawicieli dzielnicowych samorządów  
i firmy Vattenfall.

(D), (r)

Dodatkowa sesja Rady Miasta odbędzie się 
30 września o godz. 16.00. 

Kolejne posiedzenie w planowanym terminie 
– 21 października br. o tej samej porze.
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Z bólem przyjęliśmy wiadomość o tragedii, 
jaka wydarzyła się w kopalni 

„Wujek” Ruch Górniczy „Śląsk” w Rudzie Śląskiej. 
To bardzo bolesne, że ziemia, 

która swój rozkwit zawdzięcza górnictwu, 
ciągle płaci za niego najwyższą cenę. 

W imieniu mieszkańców Rybnika 
składamy wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu Rodzinom i Bliskim Ofiar tragedii.

 Stanisław Jaszczuk Adam Fudali
 Przewodniczący Rady Miasta Prezydent Miasta Rybnika
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D r o g ą  p a m i ę c i
Rocznica wybuchu II wojny światowej

— Mija 70 lat – dla wielu to echo odległych wydarzeń, dla innych jakby wspomnienie wczorajszego dnia — mówił 
dyrektor rybnickiego Muzeum Bogdan Kloch na cmentarzu komunalnym, gdzie odbyły się uroczystości związane 
z rocznicą wybuchu II wojny światowej. — Jak bardzo zmienił się świat i jak bardzo my się zmieniamy. Jednak bez 
względu na te przemiany, nie wolno nam zapomnieć...

Rybniczanie nie zapominają… 
Pamiętają zarówno młodzi – uczniowie rybnic-

kich szkół i harcerze, jak i starsi, którzy wzorem lat 
ubiegłych spotkali się na cmentarzu, by wspomnieć 
bohaterstwo Powstańców Śląskich, poległych i po-
mordowanych na frontach II wojny światowej, ofiary 
hitlerowskich więzień i obozów oraz sowieckich 
łagrów. Kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta, 
służb mundurowych, organizacji kombatanckich m.in. 
Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, Związku Piłsud-
czyków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, a także członkowie Uniwersytetu 
III Wieku i Stowarzyszenia „Ranger Survival Club”. 
„Drogą pamięci” szli również proboszcz parafii  
w Jejkowicach, ks. dziekan Karol Matera i proboszcz 
parafii ewangelicko–augsburskiej Mirosław Sikora 
oraz konsul honorowy RFN w Gliwicach Zbigniew 
Jezierski, a prowadzący jubileuszowe uroczystości 
B. Kloch podkreślał: — Stajemy się Europejczykami, 
ale pamiętamy…

Codzienność z wojną w tle
Pamiętali również autorzy otwartej w Mu-

zeum wystawy „Jeszcze jeden dzień...” prezen-
tującej codzienne życie rybniczan i mieszkań-
ców powiatu rybnickiego w okresie II wojny. 
Pomimo wojennych okoliczności, przeciętni 
mieszkańcy starali się wieść normalne życie. 

Nie było to łatwe, jednak wielu z nich czas woj-
ny nie powstrzymał przed zawieraniem związ-
ków małżeńskich czy decyzją o powiększeniu 
rodziny. — Naszym celem było wprowadzenie 
zwiedzających w atmosferę tamtych lat. Zale-
żało nam na tym, by pokazać losy przeciętnego 
mieszkańca, niekoniecznie związane z tym, co 

dzieje się na froncie. Mam 
nadzieję, że zachęcimy  
w ten sposób do studio-
wania zagadnienia, które 
przecież dotyczy większo-
ści mieszkańców naszego 
regionu — wyjaśnia Da-
wid Keller z rybnickiego 
Muzeum, który przygoto-
wał ekspozycję. Wystawę 
otwiera słup ogłoszeniowy, 
który w czasach okupa-
cji był dla mieszkańców 

miasta głównym źródłem informacji. Na nim 
umieszczano obwieszczenia i propagandowe 
plakaty. Dalej na zwiedzających czekają m.in. 
stylizowane pomieszczenia, w których znalazły 
się przedmioty codziennego użytku, fotografie 
prezentujące okupacyjną rzeczywistość, kartki 
żywnościowe, listy z obozów koncentracyj-
nych, a nawet obozowy pasiak. — Chcieliśmy 
podejść do tematu w sposób nieszablonowy. 
Tym bardziej, że to temat trudny, bo Rybnik nie 
wpisuje się w klasyczny schemat polskich miast 
wcielonych do Trzeciej Rzeszy — dodaje D. Kel-
ler. Na wystawę przygotowaną we współpracy  
z Archiwum Państwowym w Katowicach złożyły 
się również eksponaty pochodzące z placówek 
muzealnych z regionu. W rybnickim Muzeum 
prezentację można zwiedzać do 25 listopada. 
Od 1 grudnia 2009 r. do końca stycznia 2010 r. 
ekspozycja zostanie zaprezentowana w Archi-
wum Państwowym w Katowicach.   

Przed Muzeum zaprezentowali się 
członkowie grupy zajmującej się 
rekonstrukcją uzbrojenia i umun-
durowania pierwszej dywizji pie-
choty Stanów Zjednoczonych. 

Zwiedzający wystawę w Muzeum 
mogli przez chwilę poczuć atmos-
ferę okupacyjnej rzeczywistości.

Zdjęcia: s, d

Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się na cmentarzu komunalnym, gdzie delegacje  
i poczty sztandarowe uczciły pamięć poległych i pomordowanych. 
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Listy ze szkatułki
Uzupełnieniem wystawy było spotkanie 

promujące książkę „Józef Smyczek. Listy  
z Wehrmachtu”. — Te listy przekazała mi moja 
matka na rok przed śmiercią. Miałem wtedy 
przeszło 60 lat. Przechowywała je w drewnianej 
szkatułce. Ich lektura była dla mnie niezwykle 
wzruszająca. Czytałem 
je na okrągło, ze łzami 
w oczach. Wydawało 
mi się, że nadawcą jest 
mój syn, a nie ojciec, 
który w 1944 r. miał nie 
więcej niż dwadzieścia 
lat — mówił obecny 
na spotkaniu Walter 
Smyczek, syn autora 
listów. Publikację, na 
którą złożyło się niemal 
80 listów wysłanych do 
żony przez pełniącego 
służbę w hitlerowskim 
Wehrmachcie Józefa 
Smyczka, wydał kato-
wicki oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej. 
— Ta książka jest zupeł-
nie inna od tego, co do 
tej pory publikowaliśmy. 
Jeśli wydawaliśmy rela-
cje czy wspomnienia, to 
były to zapiski dowód-

ców czy polityków, słowem osób, które miały duży 
wpływ na wydarzenia w tamtym czasie. Tu mamy 
do czynienia z edycją listów napisanych przez 
szeregowego żołnierza. To mógłby być punkt wyj-
ścia do dalszych badań i prac naukowych, które 
poszerzyłyby naszą wiedzę na temat służby Górno-
ślązaków w Wehrmachcie — wyjaśnia Sebastian 

Rosenbaum z IPN, 
który przygotował tę 
unikalną pozycję. Hi-
storyk podkreśla, że 
służba Górnośląza-
ków w Wehrmachcie 
jest tematem często 
pomijanym przez 
historyków. Listy 
pokazują w jaki spo-
sób Józef Smyczek, 
górnik z Popielowa, 
który podobnie jak 
tysiące Górnośląza-
ków został wcielony 
do niemieckiej armii, 
przeżywał służbę i jak 
znosił rozdzielenie  
z najbliższą rodziną  
i ukochanym Ślą-
s k i e m .  J e g o  o d -
dział stacjonował 
na francuskim wy-
brzeżu Atlantyku. 
S tąd  do  rodz iny  

w Popielowie docierały listy napisane między 
styczniem a wrześniem 1944 r. Listy intymne, 
pełne miłości, ciepła i tęsknoty za najbliższymi. 
Do udostępnienia listów katowickiemu IPN–owi 
Waltera Smyczka namówiła Elżbieta Pawełka. 
— My, Ślązacy zbyt długo siedzieliśmy cicho. Prze-
konując pana Waltera do publikacji listów ojca, 
chciałam pokazać, że nie byliśmy i nie jesteśmy 
Niemcami, ale Ślązakami, którzy mimo różnych 
zawirowań historii mają i kochają swoją tradycję  
i kulturę. A to, że wielu Górnoślązaków walczyło 
po stronie Niemców, było często ich prywatną 
tragedią i nie robili tego z własnej woli... Józef 
Smyczek nie zobaczył już żony i syna – został 
zastrzelony przez żołnierza francuskiego 
ruchu oporu po inwazji wojsk alianckich na 
Normandię.

Spotkanie w Muzeum zakończył panel dys-
kusyjny z udziałem pracowników katowickiego 
oddziału IPN. Bartłomiej Warzecha, Mirosław 
Sikora oraz Sebastian Rosenbaum przedsta-
wili projekty badawcze nad którymi pracują, 
a które dotyczą przebiegu II wojny światowej 
na Górnym Śląsku. Mówiono o przemyśle 
zbrojeniowym, problemie wysiedleń czy funk-
cjonowaniu dywersji. Część z tych zagadnień 
została już odzwierciedlona w publikacjach  
i monografiach sygnowanych przez Instytut Pa-
mięci Narodowej. — To książki, które ukazują 
zupełnie nowe aspekty wielu faktów historycz-
nych — podsumowuje S. Rosenbaum. 

(S), (D)

Ten koncert miał symboliczne znaczenie – w przeddzień 
70. rocznicy wybuchu II wojny światowej młodzi muzycy  
i chórzyści z Polski i Niemiec wykonali jedno z największych 
dzieł muzyki klasycznej oratorium „Stworzenie świata” Józefa 
Haydna. Goście koncertu zwrócili również uwagę na miejsce,  
w którym rozbrzmiewał utwór – bazylika św. Antoniego także 
została zniszczona w wyniku działań wojennych. 

W koncercie wystąpiło 114 wykonawców – chóry kameralne z Willigis 
Gymnasium i Maria Ward Schule Mainz oraz ze szkoły muzycznej Sza-
franków, a także Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna szkół muzycznych 
z Opola i Rybnika. Młodym muzykom 
towarzyszyli soliści – Anna Pecela, Mi-
chał Borkowski, Oskar Koziołek oraz 
Bardo Menke, który stanął również za 
pulpitem dyrygenckim, podobnie jak 
Andreas Weith oraz prowadzący na 
co dzień orkiestrę symfoniczną szkoły 
muzycznej w Opolu Hubert Prochota. 
Podkreślał on znaczenie muzyki, która 
łączy, a nie dzieli, a publiczność nagro-
dziła artystów owacją na stojąco. Za-
służenie – kiedy Bóg stwarza światłość, 
chór z subtelnego i nieśmiałego piano 
przechodzi w potężne, triumfalne forte, 
wzmocnione przez orkiestrę… W przy-
gotowanie chórzystów zaangażowali się 

A. Weith, B. Menke i Joanna Glenc, a orkiestry – H. Prochota i dyrektor 
szkoły Szafranków Romana Kuczera. Organizatorem koncertu, nad 
którym patronat honorowy objął prezydent miasta Adam Fudali, były 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, Rybnickie Centrum Kultury 
oraz Polsko–Niemiecka Współpraca Młodzieży. Tworząc oratorium 
Haydn wykorzystywał wyraziste akordy, by ukazać chaos wszechświata, 
w którym Bóg postanowił zbudować nowy ład. Współcześnie młodzi 
ludzie próbują udowodnić, że nie ma w nim miejsca na wojny. Jest za 
to na dobrą muzykę… 

(S) 

Rocznicę wybuchu II wojny światowej 
uczczono wykonaniem oratorium 
„Stworzenie świata”.         Zdj. s.  

O stworzeniu w rocznicę zniszczeń …

W tej szkatułce moja matka przechowywała listy od ojca 
— mówi Walter Smyczek.                                     Zdj.: d
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Polową Pocztę Harcerską powołano 
w szóstym dniu powstania, po kilku tygodniach 
zamieniono ją w Powstańczą Pocztę Polową, 
działającą w strukturach AK. Na ekspozycję 
prezentującą dzieje tej wyjątkowej formacji 
składają się kopie fotografii, dokumentów, 
wycinków prasowych i listów, które poka-
zują tragiczny obraz tamtych dni, niepokój 
rozdzielonych rodzin, ale również radość 
z odnalezienia syna, matki, wuja czy sąsiadki. 
Wystawa może być interesująca nie tylko 
z historycznego punktu widzenia, ale także, ze 
względu na wyjątkowość pieczęci czy znacz-
ków, dla filatelistów. Mówił o tym Tomasz 
Bodach, właściciel Miejskiej Poczty Doręcze-
niowej, która była jednym z organizatorów 
wystawy, wspólnie z Fundacją Elektrowni 
Rybnik, Muzeum w Rybniku i Związkiem 
Piłsudczyków. Przewodniczący rybnickiego 
koła tej organizacji, inicjator wystawy płk 
Tadeusz Dłużyński nakreślił genezę oraz hi-
storyczne i polityczne tło wybuchu powstania, 
podkreślając szczególnie fakt braku wsparcia 
dla powstańców ze strony Armii Czerwonej. 
— Warszawa zginęła w wyniku zmowy dwóch 
totalitaryzmów – nazizmu i stalinizmu — mówił 
płk T. Dłużyński. Przybliżył on też działalność 
powstańczej poczty, przez którą przewinęło 
się ok. 200 tys. sztuk korespondencji. Jednym 
przynosiła radość, drugim, poprzez adnotację 
na zwrotnej kopercie „Dom spalony”, odbie-

rała nadzieję... I takie listy też na wystawie 
możemy obejrzeć. 

Otwarcie zgromadziło wielu gości: byli wśród 
nich przedstawiciele władz samorządowych 
i miejskich jednostek kultury oraz oświaty, 
wojska i harcerstwa, kierownictwa elektrowni 
„Rybnik”, była też młodzież z Gimnazjum nr 4, 
dla której obejrzenie wystawy było praktyczną 
lekcją historii i patriotyzmu. 

Ale był też gość szczególny – mjr Antoni To-
miczek (na zdj.poniżej), pochodzący z Pstrążnej 
i tam mieszkający do dziś, pilot Dywizjonu 301, 
pododdziału lotnictwa bombowego Polskich Sił 
Powietrznych na Zachodzie, który wykonał kilka 
lotów z Brindisi we Włoszech nad powstańczą 
Warszawę z zaopatrzeniem. Latał na legendar-
nych dziś, 4–silnikowych Halifaxach, patrząc na 
zburzoną, płonącą, dogorywającą stolicę i ten 
widok ma przed oczami do dziś. Mimo prawie 
94 lat (ukończy je 13 listopada, a „13” zawsze 
była dla niego szczęśliwa), mjr Tomiczek jest 
w znakomitej formie fizycznej i umysłowej 
i z chęcią dzieli się swoimi wspomnieniami. Już 
jako wyszkolony pilot i instruktor lotnictwa, we 
wrześniu 1939 roku, w czasie próby przedostania 
się samolotem do Rumunii, dostał się do sowiec-
kiej niewoli. Z obozu 
w Starobielsku wy-
dostał się dzięki po-
rozumieniu Stalina 
z Churchillem, które 

przewidywało przekazanie pewnej liczby polskich 
oficerów, w tym pilotów, do sił zbrojnych na 
Zachodzie. Droga do Wielkiej Brytanii wiodła 
przez Archangielsk i Murmańsk. Służył w Polskiej 
Eskadrze do Zadań Specjalnych, wykonując wiele 
lotów nad Polskę, w tym nad powstańczą Warsza-
wę. Do kraju wrócił w 1947 roku i zamierzał zo-

stać zawodowym, 
cywilnym pilotem 
w LOT–cie. Z róż-
nych powodów tak 
się nie stało. Potem 
przez wiele lat latał 
rekreacyjnie i spor-
towo w aeroklubie 
w Gliwicach. Aż do 
emerytury praco-
wał „w ubezpie-
czeniach”. W ub. 
roku z rąk ministra 
obrony narodowej 
o t rzymał  t y tu ł 
„Zasłużonego pi-
lota wojskowego”. 
Obszerny wywiad, 
w którym mjr To-
miczek opowiada 
o wojennych prze-
życiach na stronie 
www.1944.pl. War-
to przeczytać!

(r)

Mały chłopiec w za dużym hełmie z biało–czerwoną opaską 
– to symbol wszystkich dzieci biorących czynny udział w Powstaniu 
Warszawskim, którego 65. rocznicę wybuchu niedawno obchodziliśmy. 
Najmłodsi powstańcy najczęściej byli łącznikami, przenosili też 
pocztę pomiędzy mieszkańcami odciętych od siebie dzielnic. Mały 
chłopiec w za dużym hełmie patronuje również wystawie „Powstanie 
Warszawskie 1944 – Powstańcza Poczta Polowa”, jaką na początku 
września otwarto w Klubie Energetyka, a od 17 września można ją 
oglądać w Rybnickim Centrum Kultury.  

Powstańcza poczta

Młodzi doręczyciele przynosili i takie listy...

Dla młodzieży wystawa była prawdziwą lekcją historii.



Rodzina, 
ach rodzina!

Tradycyjnie już w Rybniku odbył się 
„Piknik rodzin zastępczych”, który 
zorganizowali wspólnie Pogotowie 
Rodzinne prowadzone przez Irenę  
i Tadeusza Węgrzyków, Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Ośrodek Adopcyjno–
Opiekuńczy.

Piknik rodzin zastępczych jest cykliczną 
imprezą, w której corocznie bierze udział 
około 200 osób – rodzin zastępczych oraz 
adopcyjnych wraz z dziećmi. Spotkanie to 
jest formą podziękowania rodzinom za 
opiekę nad dziećmi i współpracę z instytu-
cjami oraz jest miejscem, w którym można 
porozmawiać o swoich trudnościach i po-
dzielić się radościami, jakich przysparzają 
dzieci. Impreza promuje również rodzinną 
opiekę zastępczą oraz ma na celu inte-
grację środowiska zajmującego się opieką  
i wychowaniem dzieci. W tym roku piknik 
został dostrzeżony przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej – realizatorzy zwrócili 
się z programem „W drodze do domu II” 
o dofinansowanie tego przedsięwzięcia  
i uzyskali dotację w konkursie na finansowe 
wspieranie programów z zakresu opieki nad 
dzieckiem i rodziną w 2009 r. 

Ośrodek 
Adopcyjno–Opiekuńczy 

w Rybniku 
zaprasza wszystkich chętnych, 
którzy chcą pomóc dzieciom 

i stworzyć im bezpieczny, 
spokojny dom

Kontakt: OAO Rybnik, tel. 0/32 
42 40 435, ul. Floriańska 28.

Ulica Wyzwolenia 
zamknięta

W związku z przeprowadzanym 
remontem ulica Wyzwolenia została 
wyłączona z ruchu. 

Utrudnienia w ruchu w rejonie ulicy 
Wyzwolenia i ulic przyległych, spowodo-
wane są przebudową nawierzchni jezdni 
i chodników na ul. Wyzwolenia, budową 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Wyzwolenia z ul. Różańskiego oraz 
budową zatok autobusowych. Plano-
wany termin realizacji inwestycji wynosi 
2–3 miesiące. Szczegóły dotyczące ob-
jazdów można znaleźć na internetowej 
stronie miasta: www.rybnik.pl.

Zdj.: Wydz. Promocji i Inf. UM
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Ponad 20  la t  wytężonej  pracy  
i … ostatni „Ikarus” przechodzi (choć  
w tym przypadku raczej przejeżdża) na 
zasłużoną emeryturę. Popularny autobus 
po raz ostatni wyruszył w sentymentalną 
podróż, w trakcie której był świadkiem 
zmian, jakie miały miejsce w Rybniku od 
czasu jego dziewiczego kursu.

„Ikarus” wyjechał w pożegnalny kurs z odno-
wionego Placu Wolności, a na trasie przejazdu 
znalazły się również inne inwestycje m.in. ryb-
nicki Kampus, nowa siedziba Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego, Wojewódzki Szpi-

tal Specjalistyczny nr 3, dworzec komunikacji 
miejskiej, kopalnia „Ignacy”, niedobczyckie bo-
isko „Orlik”, pływalnia w Boguszowicach oraz 
przedszkole w Paruszowcu–Piaskach, a także 
miejski stadion. Bilet kosztował złotówkę,  
a dla uczestników pożegnalnej podróży przewi-
dziano dodatkowe atrakcje – galerię fotografii, 
konkursy z nagrodami i pamiątkowe zdjęcia. 
Happening odbył się w ramach obchodów 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu, a zorganizowali go wspólnie Za-
rząd Transportu Zbiorowego i grupa młodych 
miłośników transportu. 

Ścieżką przez...  
    oczyszczalnię

P rzedsiębiorstwo  Wodociągów  
i Kanalizacji chce dotrzeć do młodych 
ludzi, by rozbudzić w nich świadomość 
ekologiczną.

Mają w tym pomóc Dni Promocji Ochrony 
Środowiska, które zainaugurowane zostały  
w połowie września na terenie Mechaniczno–
–Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Orzepowi-
cach. Przedsięwzięcie, któremu patronuje hasło: 
„Oczyszczanie – nasze wspólne współczesne 
wyzwanie”, adresowane jest przede wszystkim 

do uczniów rybnickich szkół oraz wszystkich osób 
zainteresowanych rozwijaniem eko–świadomo-
ści. W ramach projektu, na terenie rybnickiej 
oczyszczalni ścieków, wytyczona została specjalna 
ścieżka edukacyjna, na której przy sześciu tabli-
cach informacyjnych uczniowie poznają kolejne 
etapy cyklu oczyszczania ścieków. 

W dniu inauguracji projektu, jako pierwsi 
ścieżką edukacyjną przeszli prezydent Rybni-
ka Adam Fudali i wójt Jejkowic Jan Jochem,  
a także grupa uczniów z rybnickiego Gimna-
zjum nr 4. Kampania, dofinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, potrwa do czerwca 
2010 roku.

Ikarus na emeryturę!



12 Nr 9/459; wrzesień 2009

Już kilku właścicieli kamienic w sercu 
miasta dało dobry przykład i złożyło 
wnioski o zwolnienie z podatku od 
nieruchomości w zamian za wykonanie  
remontu, co umożliwia przyjęta wiosną 
br. uchwała Rady Miasta. Jest jeszcze 
czas, by decyzję o „dotowanym” remon-
cie podjąć, bo wnioski można składać 
do końca 2010 roku.

Wyremontowane kamienice w Rynku i na 
pl. Wolności już cieszą oko, a na Gliwickiej 
stoją rusztowania. I choć wnioski nie spływają 
lawinowo, zainteresowanie wciąż się utrzymu-
je. — Odpowiadamy na szereg szczegółowych 
pytań i wielu właścicieli kamienic przymierza 
się do złożenia wniosku — mówi Sabina Ma-
dziar z Wydziału Podatków Urzędu Miasta.  
— A można to zrobić do końca 2010 r.  

Z zapisów uchwały mają zamiar skorzystać 
właściciele kamienicy przy pl. Wolności, róg 
ul. Rynkowej. Jeden z nich, Jan Kaczmarczyk 
mówi: — Wniosek o zwolnienie od podatku 
złożyliśmy już po rozpoczęciu remontu, pla-
nowanego dużo wcześniej. Koszty są spore, bo 
zamierzamy zrobić więcej niż wynika z uchwały, 
szczególnie wewnątrz budynku. Możliwość 
zwolnienia od podatku nie przesądza być może 
decyzji o remoncie, ale jest na pewno dodatko-
wym impulsem. Nam sporo problemów sprawił 
balkonik nad wejściem – zgodnie z sugestiami 
konserwatora zabytków, trzeba było pozostawić 
oryginalną metalową balustradę i tylko ją na-
prawić, a o wykonawców było bardzo trudno. 
Uważam, że rok na wykonanie remontu to okres 
zbyt krótki. Łatwiej będzie tym właścicielom, 
którzy najpierw złożą wniosek, a potem przy-
stąpią do remontu.

Przypomnijmy, że zwolnienie od podatku 
dotyczy właścicieli kamienic zbudowanych 
przed 1945 r., a zlokalizowanych w określo-
nej w uchwale RM strefie, obejmującej ścisłe 
centrum z Rynkiem i przyległymi ulicami. 
Zwolnienie jest równe wysokości nakładów fi-
nansowych na remont i  obowiązuje nie dłużej 
niż 10 lat. W przypadku, kiedy roczny podatek 
wynosi np. 10 tys. zł, a koszt remontu 80 tys. zł, 
zwolnienie będzie obowiązywało przez 8 lat. 
Uchwała mówi o remoncie widocznej elewacji 
i połaci dachowej, ale finansowa motywacja 
powinna sprawić, że modernizacje kamienic 
będą miały szerszy zakres. Remont zabyt-
kowej kamienicy to duży wydatek, dlatego 
decyzja musi być dobrze przemyślana. Trzeba 
zgromadzić środki, których zwrot w postaci 
zwolnienia z podatku nastąpi później i będzie 
rozłożony w czasie. Im podatek jest wyższy, 

tym korzyść ze zwolnienia większa. Dodajmy,  
że korzystający ze zwolnienia mogą ubiegać 
się o preferencyjne kredyty m.in. w Banku 
Ochrony Środowiska, specjalne oferty posia-
da również Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pro-
jekt przywracania świetności tradycyjnemu 
centrum, miasto włączy się poprzez mo-

dernizację ciągów komunikacyjnych, m.in.,  
w tym ulic Sobieskiego i Powstańców, gdzie  
zainstalowane zostanie stylowe oświetlenie 
i pojawią się ławeczki, by całość stała się 
atrakcyjnym deptakiem. Wszystkie szczegóły 
w Wydziale Podatków Urzędu Miasta.                                           

(r)

Właściciele tej pięknie odnowionej ka-
mienicy wniosek o zwolnienie podat-
ku złożyli już w trakcie trwa-
nia remontu.

Wnioski o stypendia

Nauka drogą do sukcesu...
Miasto Rybnik ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010. 
Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szczególnie uzdolnionych, 

zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Szczegółowe 
kryteria wsparcia określa regulamin przyznawania stypendiów (do pobrania ze strony 
www.edukacja.rybnik.eu). 

W imieniu uczniów niepełnoletnich wnioski składają rodzice lub opiekunowie prawni. 
Wnioski należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (ul. Chrobrego 2) do 16 paź-
dziernika br.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika 
(ul. Zamkowa 5, tel. 32 43 92 283  lub  32 43 92 284). 

Nabór prowadzony jest w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”  
w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Wnioski do końca 2010 r.

Podatek 
za remont

Blask odzyskała stylowa balustrada... (zdjęcie sprzed  
i po remoncie).
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A było tak. Już od dłuższego czasu  
„w kręgach zbliżonych...” mówiło się po-
tencjalnym inwestorze, który ma pewien 
pomysł na Kamień. Okazał się nim być 
rodzimy przedsiębiorca Bogdan Kulczycki, 
dzierżawca ośrodka „Pod Żaglami” nad Za-
lewem Rybnickim i funkcjonującego tam od 
niedawna parku dinozaurów. Na specjalnej 
konferencji 10 września prezydent Adam 
Fudali i pomysłodawca przedstawili projekt 
zagospodarowania terenów w Kamieniu. 
— Nie możemy pozwolić na to, by to miejsce 
zarastało chwastami — mówił prezydent, któ-
ry przypomniał powody, dla których miasto 
zmuszone było odstąpić od planów budowy 
aquaparku czy utrzymania funkcjonującego 
tu przez lata kąpieliska. — W Kamieniu nigdy 
nie było wody. Kiedyś basen napełniany był 
wodą ze stawu, skażoną bakteriami. W tej chwi-
li unijne kryteria czystości nie pozwalają na to, 
co więcej, próby pozyskania wody na potrzeby 
basenu spełzły na niczym. Jedynym wyjściem 
byłoby wykorzystanie wody bezpośrednio z Go-
czałkowic, ale kosztów takiego przedsięwzięcia 
nie udźwignąłby żaden inwestor. Przedstawio-
na koncepcja polega na wydzierżawieniu na 
15 lat 20 ha dawnego kąpieliska i stworzeniu 
tam Rybnickiego Parku Atrakcji. Jedną  
z nich miałby być powiększony i przeniesiony 
właśnie do Kamienia dino–park, ale nie tylko. 
— Dla dzieci chcemy utworzyć bajkową krainę 
i bajkowy plac zabaw. Będzie też ogólnodostęp-
ny plac rozrywki, przystań kajakowa, pole do 
mini–golfa oraz istniejące już pole kempingo-
we i stadnina koni — wyliczał B. Kulczycki. 
Dla amatorów wędkarstwa przygotowane 
zostanie łowisko ryb, a w planach jest rów-
nież modernizacja tawerny oraz utworzenie 
mini–zoo. Pomiędzy poszczególnymi atrak-
cjami kursować będzie bajkowa kolejka, którą 
będą mogły poruszać się zarówno dzieci, jak 
i dorośli. Z kolei w sąsiedztwie amfiteatru 
organizowane będą imprezy plenerowe,  
a na zmotoryzowanych czekać będzie parking, 
który ma pomieścić tysiąc samochodów. Pre-
zydent odniósł się również do przedstawionej 
przed kilku laty śmiałej koncepcji zagospo-
darowania ośrodka w Kamieniu wspólnie  
z terenami kąpieliska „Ruda”: — Jak dotąd, 
nie znaleźli się inwestorzy chętni, by te plany zre-
alizować. Dzięki inwestycji pana Kulczyckiego 
miasto nie będzie musiało wydawać 400 tys. zł  
rocznie na utrzymanie ośrodka. Do tego dojdzie 

koszt dzierżawy oraz należny miastu podatek od 
nieruchomości na łączną kwotę ponad 170 tys. zł.  
Rybnicki Park Atrakcji nie przeszkodziłby  
w funkcjonowaniu istniejącej części ho-
telowej, zmodernizowanej niedawno sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem czy kortów 

tenisowych, ani też planowanej budowie 
pełnowymiarowego, oświetlonego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią. — To próba reakty-
wacji ośrodka w Kamieniu. Mam nadzieję, 
że koncepcja połączenia części sportowej  
z parkiem pozwoli przywrócić to miejsce na 
mapę atrakcji województwa śląskiego — pod-
sumował A. Fudali.

I rozpętała się burza. Dziennikarze podeszli 
do pomysłu z dystansem, a z emocjonalnych 
wypowiedzi większości internautów wynikało, 
że Baba Jaga, Królewna Śnieżka, kaczorki 
czy kilkumetrowy Guliwer to postaci nie z 
ich bajki. Pojawiło się ponadto dość poważ-

ne nieporozumienie – w jednym z filmików 
zestawiono ze sobą poprzednią nowoczesną  
i pełną rozmachu wizję architektów z bajko-
wymi postaciami z żywic epoksydowych, co 
było niewątpliwie zabawne. Tyle tylko, że po-
kazano koncepcję zagospodarowania ośrodka 
na Rudzie, a nie Kamienia. Znany z prezen-
tacji sprzed kilku lat plan zagospodarowania 
Kamienia był znacznie skromniejszy, oparty 
na potencjale tego terenu i w dużej mierze 
na obiektach, które już tam są. I bajkowa 
kraina może i by się w tę konwencję wpisała. 
Części opinii społecznej pomysł parku dla 
dzieci nawet się spodobał, tyle że... w innym 
miejscu. Cała sprawa nabrała nawet kontek-
stu politycznego, bo młodzi z PO planowali 

prześmiewczy happening z nadmuchiwanymi 
zwierzakami w roli głównej, który chcieli zapre-
zentować w czasie posiedzenia RM. Ostatecznie 
przyozdobili nimi prezydencka skodę... 

W czasie ostatniej sesji RM (relacja na 
str.4–7) na pytanie opozycyjnego radnego 

Benedykta Kołodziejczyka (tego samego, 
który uważał, że Kamień uratować można 
mniejszymi środkami niż wcześniejsza kon-
cepcja miasta obejmująca zarówno Kamień, 
jak i Rudę) o termin podpisania umowy z B. 
Kulczyckim, prezydent Fudali odpowiedział, 
że zrobi to po otrzymaniu od niego dokład-
nego biznesplanu z rozpisaniem na poszcze-
gólne lata. Ponadto pojawienie się lokalnego 
inwestora zbiegło się w czasie z otrzymaniem 
przez miasto dość poważnych unijnych 
środków finansowych na promocję miasta  
w ramach projektu „Aktywny Rybnik – miasto 
z ikrą”, m.in. na zaprezentowanie terenów 

inwestycyjnych na targach w Monachium na 
początku października, w Warszawie oraz  
w Cannes we Francji w marcu przyszłego 
roku. Tak więc podpisanie umowy może być 
również uzależnione od wyników zagranicz-
nej prezentacji. Po tej wypowiedzi większość 
mediów uznało, że prezydent od pomysłu 
się dystansuje... Do sprawy tej prezydent  
A. Fudali odnosi się na stronie 3. 

Wydaje się, że oczekiwania co do Kamie-
nia, który obrósł już pewną legendą związaną 
z dobrymi latami naszej piłki, były zdecydo-
wanie większe niż bajkowa kraina... Warto 
jednak sobie jednak zadać pytanie, co lepsze: 
wróbel w garści czy gołąb na dachu...

D, (r)

Nie ma wody, będzie RPA?

K t o  b y  s i ę  s p o d z i e w a ł ,  
że koncepcja zagospodarowania 
ośrodka w Kamieniu wzbudzi 
tak burzliwą dyskusję? Zawrzało  
w mediach, twórcy internetowych 
filmików odnaleźli w sobie 
pokłady kreatywności, uaktywnili 
się internauci. Cóż wzbudziło aż 
takie emocje?

Czy bajkowa kraina zawita do Kamienia?
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Oficjalnego otwarcia boiska dokonali razem z jednym z uczniów prezydent Adam Fudali, 
Antoni Piechniczek oraz poseł i dyrektor w jednym Grzegorz Janik.

Tuż po otwarciu boiska uczniowie działającego w ramach ZS nr 3 Gimnazjum Mistrzostwa  
Sportowego rozpoczęli pokazowy trening.                                                   Zdjęcia: d  

W Boguszowicach
Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 

miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 18 
im. Jana Brzechwy w Boguszowicach  
i był po temu szczególny powód: oddanie 
do użytku kompleksu boisk ze sztuczną 
nawierzchnią. 

Sportowy charakter miała zatem i pierwsza 
część uroczystości w szkolnej sali gimnastycz-
nej, gdzie obok młodzieży i pedagogów zebrali 
się goście – przedstawiciele władz samorządo-
wych i oświatowych, związkowcy oraz wyjąt-
kowo silna reprezentacja parlamentarna. Była 
„meksykańska fala” i sportowi sprawozdawcy,  
a spotkanie, za sprawą uczniowskiej prezenta-
cji, przyjęło konwencję sportowego wydarzenia. 
— Były różne „wrześnie” — mówił prezydent 
Adam Fudali, nawiązując do przypadającej  
w tym samym dniu 70. rocznicy wybuchu  
II wojny światowej. — I ten tragiczny 1939 roku,  

którego historię próbuje się pisać na nowo,  
i kojarzące się z początkiem roku szkolnego 
oraz oddawanymi do użytku nowymi obiekta-
mi. Chcemy z naszą infrastrukturą nadążać za 
zmianami, jakie się wokół dokonują…  

Dyrektor szkoły Roman Pinoczek przyznał, 
że szkolna społeczność czekała na taki prezent 
od dawna, dlatego też uczniowie z większą niż 
dotychczas niecierpliwością czekali na rozpo-
częcie roku szkolnego, kibicując wykonawcom 
nawet w czasie wakacji. „Osiemnastka” to 
jedna z największych szkół podstawowych  
w mieście – uczęszcza do niej ok. 650 uczniów, 
a pracuje prawie 60 nauczycieli. To również 
szkoła bardzo usportowiona, dlatego lokaliza-
cja tu nowego obiektu sportowego jest w pełni 
uzasadniona. W szkole funkcjonują siatkarskie 
klasy sportowe, sukcesy ogólnomiejskie mają 
piłkarze, dzieci trenują też sztuki walki. 

W skład bardzo funkcjonalnego, jak uważa 

R. Pinoczek, kompleksu o powierzchni 180 m2 
wchodzą boiska do piłki nożnej (30 x 60 m)  
i do siatkówki (9 x 18 m), w tym wydzielone do 
mini–siatkówki (7 x 14 m) oraz 60–metrowa 
bieżnia, a wszystko wskazuje na to, że powsta-
nie jeszcze boisko do plażówki. Otwierając 
boisko prezydent podarował uczniom piłkę  
z autografami „orłów Górskiego”, a parlamen-
tarzyści i radni PiS – cały worek z piłkami za-
równo do „nogi”, jak i siatkówki. — Obawiam 
się, że piłka z autografami trafi do gablotki, 
przekazujemy więc dodatkowe — mówił sena-
tor Tadeusz Gruszka. Nowy obiekt poświęcił  
ks. Piotr Rożyk, od niedawna proboszcz parafii 
św. Barbary w Boguszowicach.

Na Nowinach
— Kierujcie się kodem: 4–7–12. Co to 

oznacza? Cztery godziny dziennie, siedem dni  
w tygodniu, dwanaście miesięcy w roku. 

... już potem radość z nowego boiska i nowych piłek.

Jedyną „niezjadliwą” częścią 
okolicznościowego tortu byli 
plastikowi piłkarze.

Zdjęcia: r

Początek uroczystości jeszcze w starej sali gimnastycznej, ale...

Sportowy początek roku
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D ł u g a  h i s t o r i a  b u d o w y  b a s e n u  
w Boguszowicach dobiegła końca. Oddanie 
do użytku nowej krytej pływalni boguszowiccy 
samorządowcy uczcili skokiem do wody.  
W ubraniach…

Wcześniej jednak „misterzy mokrego podkoszul-
ka” Jan Kruk, Jan Mura i Waldemar Brzózka przy 
wsparciu prezydenta Adama Fudalego i dyrektora 
Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Ra-
fała Tymusza przecięli 
symboliczną wstęgę, 
po czym zgromadze-
ni goście ruszyli do 
zwiedzania obiektu. 
A byli wśród nich, obok władz samorządowych, 
parlamentarzyści i wykonawcy obiektu, a także 
przedstawiciele firmy nadającej prestiżowy, mię-
dzynarodowy Certyfikat Budowlanej Kontroli 
Jakości TÜV. Pływalnia w Boguszowicach jest 
pierwszą w kraju samorządową inwestycją, której 
taki certyfikat przyznano. Otrzymany dokument 
prezydent Fudali przekazał R. Tymuszowi, ale 
nie był to jedyny prezent dla dyrektora MOSiR–u 
– drugim było ogromne, żółte koło ratunkowe, 
które oby nigdy nie było potrzebne. Modlitwę, rów-
nież w takiej intencji, odmówił i obiekt poświęcił 
proboszcz parafii św. Barbary, ks. Piotr Rożyk. Nad 
bezpieczeństwem korzystających z basenu czu-
wają ratownicy, członkowie rybnickiego oddziału 
WOPR, którzy w czasie specjalnego pokazu dali 
próbkę swych umiejętności.  

Przeszklone wnętrze pływalni robi wrażenie: 

jest bardzo nowoczesne, a szczególnie piękny 
jest widok na zielone drzewa otaczające budy-
nek. Obiekt składa się z basenu pływackiego  
o wymiarach 12,5 x 25,0 m i głębokości 0,9–1,8 m,  
widowni na 300 miejsc, basenu do nauki pływa-
nia o wymiarach 5,9 x 8,0 m i głębokości 0,9 m  
z miejscami do masażu wodnego, zespołu 4 saun  
z szatniami i natryskami, szatni damskich i męskich 

oraz dla osób niepeł-
nosprawnych z sanita-
riatami i natryskami.  
W barku można zasiąść 
przed telewizorem z fi-
liżanką kawy czy innym 
napojem w ręku, jest tu 

również salka konferencyjna, pomieszczenia dla 
trenera oraz ratowników.

W części podziemnej znajduje się nowoczesna 
stacja uzdatniania wody. Każdy korzystający 
otrzymuje swoją szafkę otwieraną z pomocą paska  
z czipem, jak to bywa na wszystkich nowoczesnych 
pływalniach. Inwestycja kosztowała blisko 16 mln 
zł, z czego 2,5 mln zł pochodziło ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.  

Cena normalnego biletu za godzinę korzy-
stania z dużego basenu waha się od 7 do 12 zł  
w zależności od dnia tygodnia i pory dnia. Można 
również skorzystać z ulg i biletów grupowych. 

Dokładny cennik na stronie www.mosir.pl.

(r)
Zdjęcia również na II stronie okładki

Kąpiel 
NIEwzbroniona

Właśnie tyle trzeba trenować, by zostać 
wybitnym piłkarzem — mówił do 
uczniów Zespołu Szkół nr 3 Antoni 
Piechniczek, podczas uroczystości 
otwarcia nowego boiska do piłki 
nożnej.   

Były trener reprezentacji, a dzisiaj se-
nator i wiceprezes ds. szkolenia Polskie-
go Związku Piłki Nożnej, był jednym z 
gości obecnych na uroczystym spotkaniu,  
w trakcie którego oddano do użytku nowe 
boisko do piłki nożnej. Oświetlony obiekt 
ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 
53 x 66 znajduje się na terenie Zespo-
łu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej,  
w którym działa m.in. Gimnazjum 
Mistrzostwa Sportowego. W ra-
mach wartej przeszło 1,1 mln zł  
inwestycji wykonano również piłkochwyty, 
4 maszty oświetleniowe i ogrodzenie.  
W planach jest umiejscowienie w są-
siedztwie nowo powstałego obiektu boisk 
do siatkówki i koszykówki oraz bieżni. 
— Mamy dopiero początek września,  
a to już drugie boisko, które udało nam się 
otworzyć w tym roku szkolnym. Co więcej, 
rozpoczęła się rewitalizacja budynku 
szkoły wraz z otaczającą go infrastrukturą.  
Ta inwestycja jest bardzo dzielnicy Ma-
roko–Nowiny potrzebna — mówił pre-
zydent Adam Fudali, który przekazał 
młodym piłkarzom – uczniom ZS nr 3 
upominek – piłkę z autografami „orłów 
Górskiego”. Z nowego boiska mogą 
korzystać nie tylko uczniowie ZS nr 3, 
ale również kluby sportowe, stowarzy-
szenia i mieszkańcy dzielnicy. — Piłka to 
nie tylko boisko, ale marzenie, by kiedyś 
zostać wybitnym piłkarzem. Startujecie  
w bardzo trudnej dyscyplinie, bo tu 
konkurencja jest niezwykle silna. Takich 
warunków nie mieli wasi starsi koledzy, 
którzy kiedyś grali w klubie ROW Rybnik. 
Dlatego róbcie wszystko, by tę szansę 
wykorzystać — apelował do młodych 
sportowców A. Piechniczek, który wraz 
z prezydentem oraz dyrektorem ZS 3, 
posłem Grzegorzem Janikiem pokroił 
okolicznościowy tort.   

Nowe boisko nie jest jedyną inwe-
stycją realizowaną na terenie Zespołu 
Szkół nr 3, bowiem rozpoczęła się już 
kompleksowa modernizacja budyn-
ku szkoły. Likwidowany jest azbest  
i wstawiane są nowe okna. Wymie-
niona zostanie również instalacja c.o.,  
a cały obiekt ma być docieplony. Prace, 
których koszt ma wynieść ok. 3 mln zł, 
zakończą się w drugiej połowie przy-
szłego roku. 

(D), (r)

Po otwarciu swoje umiejęstności 
zaprezentowali ratownicy rybnic-
kiego kołaWOPR.

Pływackim popisom może się przy-
glądać 300–osobowa publiczność.
 

Zdj.: r
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— Stara ta nasza szkoła, staruszka — mó-
wiła Ilona Czaja–Holona, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 21 w Niedobczycach, 
która we wrześniu obchodziła jubileusz 
105–lecia istnienia.

Okazuje się jednak, że szkoła, a właści-
wie jej budynek ma nie 105, ale aż 225 lat. 
Wskazuje na to publikacja pt. „Opis Śląska”, 
którą wiosną ub. roku, w zbiorach biblioteki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, odnalazł je-
den z pasjonatów historii. Trzy cenne zdania 
wskazujące na węgierskiego hrabiego, który 
już w 1784 r. wybudował w Niedobczycach 
szkołę, potwierdza również wzmianka 
znajdująca się w archiwach Uniwersytetu 
Wrocławskiego. — To jeden z najstarszych 
zalążków szkolnictwa w Rybniku. Uczyły się 
tu dzieci nie tylko z Niedobczyc, ale również 
z bardziej odległych rejonów. Ja też jestem 

absolwentką tej szkoły, podobnie 
jak moja mama i babcia — mówiła 
I. Czaja–Holona. Przypomniała też 
uczniom najważniejsze momenty 
w dziejach niedobczyckiej placówki: 
jej powstanie i rozbudowę, odda-
nie do użytku w 1904 r. nowego 
budynku, nadanie imienia Karola 
Miarki, budowę pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej, czy wreszcie 
przekazanie sztandaru oraz tablicy 
pamiątkowej podczas jubileuszu 
100–lecia, który szkoła świętowała 
w 2004 r. (o uroczystości pisaliśmy 
w „GR” z lutego 2004 r). 

Obchody 105. urodzin rozpoczęła uro-
czysta msza św. w kościele pod wezw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W trakcie 
drugiej części spotkania, już w budynku 

szkoły, swoje umiejętności i talenty za-
prezentowali uczniowie SP 21. Uczestnicy 
spotkania – radni, przedstawiciele władz 
oświatowych, członkowie Rady Dzielnicy 
oraz grono pedagogiczne i uczniowie okla-
skiwali zespół „Przygoda” oraz Łukasza 

Przechodzą 
tylko na zebrze...

Uczniowie z SP nr 12 w Zebrzydowicach, 
którzy zakwalifikowali się do finału Między-
narodowego Konkursu „Bezpieczeństwo dla 
Wszystkich”, rozpoczęli wspólnie ze swoją 
nauczycielką Teresą Zielonką kampanię 
plakatową. 

Plakaty promujące bezpieczne zachowanie się 
na drodze dotarły już do wszystkich placówek 
oświatowych na terenie Rybnika i pobliskich 
Jejkowic, ale również do prezydenta miasta, 
Wydziału Edukacji UM, Delegatury Śląskiego 
Kuratorium Oświaty w Rybniku i kuratorium 
w Katowicach. — W ten sposób przesłania wy-
myślone przez dzieci docierają do większej licz-
by osób… — wyjaśnia T. Zielonka. W niektórych 
rybnickich szkołach i przedszkolach uczniowie 
z Zebrzydowic prezentują też krótki występ, 
który pokazali na deskach Teatru Buffo w War-
szawie. Przypomnijmy: Teresa Zielonka zgłosiła 
swoich uczniów do udziału w konkursie „Bez-
pieczeństwo dla wszystkich”, organizowanym 

przez firmę Renault Polska, którego celem było 
informowanie, uświadamianie i wychowywanie 
dzieci zgodnie z zasadami bezpieczeństwa na 
drodze. Jednym z jego elementów był konkurs 
plastyczny na projekt plakatów, który cieszył się 
sporym zainteresowaniem – uczniowie z 1679 
klas z 509 szkół podstawowych z całej Polski 
nadesłali aż 2564 prace, najwięcej w 9–letniej 
historii konkursu. Pierwszaki z Zebrzydowic 
znalazły się w finałowej siódemce klas, które 
na deskach Teatru „Studio Buffo” w Warszawie 
rywalizowały o nagrodę główną – wyjazd do 
Paryża. Wprawdzie rybniczanom nie udało się 
wygrać, ale dwudniowy pobyt w stolicy na 
długo pozostanie w ich pamięci. Otrzymali 
też nagrody oraz wydrukowane plakaty, by 
zorganizować kampanię plakatową w swoim 
mieście. Ponadto na przełomie września i paź-
dziernika uczniowie mają otrzymać bezpłatne 
pakiety edukacyjne „Droga i Ja” oraz zeszyty 
ćwiczeń zawierające 21 lekcji utrwalających 
zasady bezpieczeństwa w domu, w szkole 
i na ulicy...

(S)

Uczniowie z SP nr 12 wspólnie z Teresą Zielonką 
przekazali swój plakat również naczelnik Wydzia-
łu Edukacji UM Katarzynie Fojcik.

Zdj. arch. org. 

I po wakacjach...
Nowy rok szkolny powitali również 

uczniowie Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego nr 2 w Niewiadomiu, 
a wśród nich, po raz pierwszy 
w historii szkoły, klasa złożona z dzieci 
sześcioletnich. Sześcio i siedmioletni 
pierwszoklasiści przeszli przez „bra-
mę” symbolizującą zakończenie okresu 
przedszkolnego i początek szkoły. Nie 
zabrakło też pasowania na ucznia, „ro-
gów obfitości” i pierwszego dzwonka 
zwiastującego rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego.

To jeden z zalążków szkolnictwa...

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21,  jubileusz świętowali „śpiewa-
jąco”.                                                                                  Zdj.: d

Kozika – niewątpliwą gwiazdę uroczystości. 
Utalentowany wokalista i laureat wielu kon-
kursów, mury niedobczyckiej podstawówki 
opuścił tuż przed wakacjami, jednak wraz 
z kolegami, którzy wciąż uczą się w SP 21, 
zaprezentował ciekawy i pełen humoru 
program muzyczny.   

Aktualnie w SP 21 uczy się przeszło 300 
uczniów w 14 oddziałach pod okiem ponad 
30 nauczycieli. Placówka posiada dwie sale 
gimnastyczne, pracownię komputerową, bi-
bliotekę oraz izbę pamięci. W szkole działają 
dwie klasy sportowe o profilu piłki nożnej, 
uczniowski klub sportowy wschodnich sztuk 
walki „Ronin”, do oraz filia OPP Zespół Tańca 
Ludowego „Przygoda”.

(D)
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— Sama wybrała taką szkołę. To była jej inicjatywa — mówi 
Grażyna Niemiec z Boguszowic o decyzji swojej córki, która 
chce zostać policjantką. — Zawsze interesowała się sportem — dodaje 
tata Patrycji, Władysław. — Byle tylko dobrze się uczyła, a zajęcia spra-
wiały jej przyjemność… Z pewnością. Bowiem w czasie trzyletniego 
cyklu nauczania młodzi ludzie będą zgłębiać zagadnienia z wiedzy 
o społeczeństwie, języka angielskiego, geografii, przysposobienia obron-
nego, a program poszerzono o treści związane z podstawami prawa, 
kryminologii, topografii, pierwszej pomocy czy strzelectwa sportowego. 
Młodzież będzie się uczyła podstaw terminologii policyjnej i prawnej 
w języku angielskim, a w ramach zajęć tzw. koła „bezpieczeństwa 
publicznego” pod okiem aspiranta Roberta Rapacza z KM Policji 
w Rybniku uczniowie przyswajać będą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, prawa karnego, przestępstw i wykroczeń, zasad 
służby w policji i jej struktur oraz poznają podstawy samoobrony. Orga-
nizowane będą też zajęcia praktyczne w terenie, wycieczki do Komendy 
Miejskiej Policji czy Szkoły Policji w Katowicach. — Nie będziecie ża-
łować, że wybraliście ten kierunek — mówiła młodym ludziom dyrektor 
Zespołu Szkół nr 5 Dorota Wałach podczas uroczystej inauguracji 
roku, a pomysłodawczyni programu i wychowawczyni klasy „policyj-
nej” Mirosława Materzok wskazała na korzyści, jakie czekają uczniów. 
To nie tylko rozszerzony program nauczania z aż trzech przedmiotów 

(wiedza o społeczeństwie, język angielski i geografia), ale i łatwiejszy 
start w dorosłość. Nie ukrywała też, że stawia na dyscyplinę, choć 
wyraziła nadzieję, że po zakończeniu nauki, kiedy już nadejdzie czas 
pożegnań, popłynie nie jedna łza. D. Wałach podkreślała z kolei zna-
czenie dobrej współpracy szkoły z policją i miastem oraz przypomniała 
o porozumieniu podpisanym w trakcie wiosennych targów edukacyjnych 
przez komendanta miejskiego policji Krzysztofa Sowulę i prezydenta 
Adama Fudalego, w efekcie którego doszło do powstania klasy o profilu 
„bezpieczeństwo publiczne”. Edukację rozpoczęło w niej 32 uczniów 
z całego regionu, a warto zwrócić uwagę, że w klasie potocznie na-
zywanej „policyjną”, uczy się tylko 14 chłopców i aż 18 dziewcząt, co 
potwierdza, ale i zmienia znaczenie powiedzenia „za mundurem panny 
sznurem”. — Wiążę przyszłość z policją, stąd wybór tej właśnie szkoły 
— mówi pierwszoklasistka Agnieszka Cichy. — Ktoś musi pilnować po-
rządku — komentuje decyzję córki Grażyna Cichy, która nie obawia się, 
że ewentualna praca w policji może wiązać się z niebezpieczeństwami. 
— Nie możemy kierować jej życiem i wyborami, jakie podejmuje. Córka 
musi być zadowolona z tego, co będzie robić w przyszłości… A ta, jawi 
się w kolorowych barwach, głównie niebieskich... 

(S)

W Rybniku do programu przystąpiły wszystkie 
szkoły podstawowe. Dzięki temu uczniowie klas 
I– III otrzymają bezpłatne porcje składające się 
z owocu, warzywa lub soku. Świeże jabłka, gruszki, 
truskawki czy marchewki, a także soki owocowe 
i warzywne będą dostarczane najmłodszym uczniom 
przez cały rok szkolny. Wszystko po to, by zwięk-
szyć udział owoców i warzyw w codziennej diecie 
najmłodszych już na etapie, na którym kształtują 
się ich nawyki żywieniowe. W ten sposób twórcy 
programu chcą również przeciwdziałać otyłości 
u dzieci, zapobiegać chorobom cywilizacyjnym 
spowodowanym nieodpowiednią dietą, a także za-
trzymać spadek konsumpcji owoców i warzyw. 

Dostarczane uczniom owocowo–warzywne prze-

kąski będą spełniać wymagania jakościowe i zdro-
wotne określone w normach krajowych i przepisach 
Unii Europejskiej. Z kolei szkoły biorące udział 
w programie, zobowiązały się do realizacji działań 
wzbogacających wiedzę dzieci na temat korzyści 
płynących ze spożywania owoców i warzyw. 

Program „Owoce w szkole” prowadzony jest we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. W Polsce 
budżet projektu wynosi ponad 12 mln euro, z czego 
ponad 9 mln euro pochodzi ze środków unijnych. 
Przedsięwzięcie wpisuje się w ogólnopolską kam-
panię społeczno–edukacyjną zachęcającą do wpro-
wadzania do codziennej diety pięciu porcji warzyw, 
owoców lub soku.

(D)

Do udziału w uroczystej inauguracji roku w klasie o profilu „bezpieczeństwo publiczne” zaproszono 
rodziców pierwszoklasistów, a także przedstawicieli policji i kuratorium oświaty.                 Zdj.: s.

Mundur 
zamiast mundurka

— Być może w przyszłości komendantem policji będzie 
absolwent szkoły w Niedobczycach? — zastanawiał 
się zastępca komendanta mł. insp. Paweł Zając. 
Może będzie to Agnieszka, a może Patrycja? Obie 
marzą o pracy w policji. Dlatego wybrały klasę 
z wdrożoną innowacją pedagogiczną „bezpieczeństwo 
publiczne”. Klasa, popularnie nazywana policyjną, 
1 września rozpoczęła funkcjonowanie w VII 
Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 5 
w Niedobczycach. 

Już od października uczniowie pierwszych trzech klas szkół podstawowych będą otrzymywać 
w szkołach świeże owoce i warzywa. Będzie to możliwe dzięki realizacji unijnego programu „Owoce 
w szkole”, który w Polsce koordynuje Agencja Rynku Rolnego. 

Marchewka czy gruszka?



Konkurs!
Czytelniczo, czarodziejsko…
W szkole może być magicznie? Nie 

wierzysz? Weź udział w V edycji mię-
dzyszkolnego konkursu polsko–angiel-
skiego, jaki organizuje Szkoła Podsta-
wowa nr 32.

Konkurs odbędzie 
się 29 października, 
a warunkiem udziału 
jest znajomość języ-
ka angielskiego oraz 
treści „Alicji w Krainie 
Czarów” L. Carrolla, 
dwóch części przygód „Harrego Pottera”, 
„Księcia Kaspiana” C.S. Lewisa i „Księgi 
smoków” E. Nesbith, a także autorów tych 
książek. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 
października, a w konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie klas 4, 5 i 6 szkół podsta-
wowych z Rybnika i powiatu rybnickiego. 
Rywalizować będą 3–osobowe drużyny, po 
jednej z każdej zgłoszonej szkoły. 

Poprzednie edycje cieszyły się dużą po-
pularnością – w ostatniej udział wzięło 19 
szkół podstawowych. Celem konkursu jest 
motywowanie do nauki języka angielskie-
go, popularyzacja czytelnictwa, edukacja 
kulturalna i europejska, a organizatorzy 
przewidzieli nagrody za najciekawsze ma-
giczne przebrania uczestników. Wszelkie 
informacje na stronie: sp32.rybnik.pl 
oraz biblioteka.sp32.rybnik.pl.
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Po naukę na dworzec...
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 

odwiedzili Dworzec Komunikacji Miejskiej 
przy ul. Budowlanych, by wziąć udział w 
nietypowej lekcji. 

Tajniki miejskiej komunikacji odkrywali 
przed nimi nauczycielka w SP 11 Małgo-
rzata Bober oraz pracownicy firmy „Trans-

gór”, która 
z a p r o s i ł a 
pierwszo-
k la s i s tów 
na tę nie-
codziennę 
wycieczkę. 
W jej trak-
c ie  dz iec i 
dowiedzia-

ły się w jaki sposób bezpiecznie korzystać 
z miejskiego transportu, do czego służy 
e–karta, a przede wszystkim tego, że nie 
wolno jeździć „na gapę”. Nie 
zabrakło też przejażdżki au-
tobusem, czy rozmów z kon-
trolerami biletów. Wcześniej 
pierwszaki przyswajały zasady 
bezpiecznego zachowania się 
w szkole i poza nią, porusza-
nia po drogach (również na 
rowerze) czy odpowiedniego 
zachowania podczas wypadku. 
Swoje umiejętności sprawdzały 
również w praktyce – pod czuj-
nym okiem wychowawczyni 

przechodziły samodzielnie przez jezdnię, 
a korzystając z numerów alarmowych, ćwi-
czyły wzywanie pomocy. — Sądzę, że gdyby 
wszyscy rybniccy uczniowie mieli możliwość 
uczestniczenia w tego typu zajęciach, 
w naszych autobusach byłoby na pewno 
mniej „gapowiczów” oraz osób, które 
niszczą wnętrza tych pojazdów — mówi 
M. Bober. Przedsięwzięcie jest znakomitym 
dopełnieniem prowadzonej przez miasto 
akcji „Bezpieczny Pierwszak”.

… i do Sznupka
„Przedszkolak bezpieczny na drodze” 

– w myśl tego hasła dzieci z Przedszkola nr 4 
w Ligocie wzięły udział w konkursie, 
w którym wykazały się dużą wiedzą na temat 
przepisów ruchu drogowego. Wśród gości 
byli przedstawiciele policji i rodzice, którzy 
kibicowali swoim pociechom, a kciuki trzymał 
również … policyjny pies „Sznupek”.      (D)

Metafizyczne strofy
— Wierzę, że macie… „dusze anielskie” 

— mówił uczestnikom VII edycji Woje-
wódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Metafizycznej aktor Teatru Polskie-
go w Warszawie Janusz Zakrzeński. Gość 
dzielił się z młodymi ludźmi spostrzeże-
niami na temat kultury słowa i prawdy 
płynącej ze sceny …

W tym roku do finału konkursu, jaki odbył 
się w auli Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku, 
awansowało 11 młodych ludzi z całego woje-
wództwa, w tym aż 3 rybniczanki. — Cieszy 
nas poziom, lepszy od ubiegłorocznego oraz 
fakt, że sięgacie po nowe utwory — mówi-

ła Lidia Tarczyńska, która wspólnie z prof. 
Tadeuszem Sławkiem oceniała konkursowe 
występy. Faktycznie, młodzież coraz rzadziej 
sięga po utwory najpopularniejszych do tej 
pory Miłosza, Szymborskiej, Gałczyńskiego 
czy Szymika, wybierając tym razem Annę 
Kamieńską, Wojciecha Wencla, Jarosława 
Markiewicza, Bolesława Leśmiana czy Emily 
Dickinson. Utwór tej poetki „Wychodzi jako 
kwiat” w przekładzie Stanisława Barańczaka 
przyniósł najwyższe laury Adriannie Calińskiej 
z liceum w Gliwicach. Drugie miejsce w kon-
kursie, który ma ujawniać rolę i znaczenie 
wartości duchowych w życiu człowieka, zaję-
ła Anna Kózka (opiekun Maria Góra) z I LO im. 

Powstańców Śląskich, która zaprezentowała 
„Lot do Seattle” St. Barańczaka: — Sama 
wybrałam ten wiersz — powiedziała tuż po 
ogłoszeniu wyników.  — Starałam się zna-
leźć taki utwór, który poruszy coś we mnie, 
a w konsekwencji również i w odbiorcy… 
I znalazła, a iście reporterska relacja z na-
znaczonej fatum podróży przyniosła jej laury 
i cenne nagrody. Podobnie jak Mateuszowi 
Langerowi ze Świętochłowic, który zabłysnął 
już podczas ubiegłorocznej edycji konkursu 
wierszem ks. Jerzego Szymika. Wtedy był dru-
gi. Tym razem interpretując „Czy powiedział 
wszystko?” Jarosława Markiewicza znalazł się 
na trzecim miejscu. Nie były to jedyne laury 

Laureaci konkursu – 
od lewej Anna Kózka, 
Adrianna Calińska i 
Mateusz Langer. 

Gościem imprezy był 
Aktor Janusz Zakrzeń-
ski. 

Zdjęcia: s 
i arch. org.



Pozytywny Rybnik
Zakończył się ogólnopolski internetowy konkurs fotograficzny Alior Banku – „Pozy-

tywy naszych miast”. Mieszkańcy Rybnika zamieścili aż 101 zdjęć, a najwięcej dobrych 
ocen internatów zdobyło zdjęcie zatytułowane „Zalew rybnicki”. 

Zainteresowanie konkursem zaskoczyło organizatorów – wokół portalu zawiązała się społecz-
ność licząca 13 tys. osób, które aktywnie uczestniczyły w zabawie, publikując ponad 18 tys. zdjęć, 
a także wystawiły 185.000 ocen oraz ponad 50.000 komentarzy. W oparciu o oceny internautów 
przyznano 66 nagród publiczności. Otrzymali je autorzy prac, które uzyskały najlepsze oceny 
od pozostałych uczestników konkursu w każdym mieście. Zwycięskie zdjęcia można obejrzeć 
na portalu http://pozytywy.aliorbank.pl.

Smolna z góry
Zajrzyj na stronę http://www.smolna.rybnik.pl/o/smolna_paraplane_marek_koch_galeria/

74, gdzie znajduje się galeria zdjęć lotniczych Smolnej i Rybnika, wykonanych z lotu ptaka 
przez Marka Kocha – Smolnioka, zapaleńca wypraw paraplaningowych, czyli „paralotniarstwa 
z napędem”. 

Z inicjatywy głównie młodych osób – Po-
laków i Niemców – pragnących wspierać 
proobywatelskie działania, w naszym mie-
ście powstało stowarzyszenie o europejskim 
charakterze „Język – Kultura – Tradycja 
– Pomostem do Europy”. Organizacja po-
zyskała już grant na cele statutowe.

Stowarzyszenie było jedną z 37 organizacji 
w Polsce (na 283 przekazanych do oceny me-
rytorycznej), które otrzymały dofinansowanie 
w ramach konkursu Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych wspartego przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię ze środków Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz budżetu państwa. W ramach 
projektu udało się zorganizować szkolenia dla 
członków stowarzyszenia i wolontariuszy z za-
kresu pozyskiwania środków unijnych oraz za-
rządzania projektami, wyposażyć biuro i małą 
salę szkoleniową, wypromować stowarzyszenie 
„na zewnątrz” i przeprowadzić warsztaty w Łu-
bowicach w Górnośląskim Centrum Kultury, 
w trakcie których opracowywano dalszą 
strategię rozwoju stowarzyszenia. Zdaniem 
prezesa Krzysztofa Sosny organizacja stawia 

            • Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy 

O europejskim charakterze
sobie za cel realizację projektów 
przekraczających granice kultur 
i istniejących stereotypów, będących 
pomostem łączącym pokolenia oraz 
ludzi. Życzymy powodzenia! 

(Stowarzyszenie „Język-Kultura-
-Tradycja-Pomostem-do-Europy 
mieści się przy ul. Reja 1-3, e–mail: 
europa@europoczta.pl).           

(S)
Pierwszy grant stowarzyszenie pozyskało na szkolenia, warsztaty 
i działalność statutową.                                            Zdj.: arch. org.

V

C

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

Śląsk kreatywny
Jeszcze do 29 września potrwa orga-

nizowany przez Śląski Związek Gmin 
i Powiatów Festiwal Kreatywności w ra-
mach Europejskiego Roku Kreatywności 
i Innowacji. 

Celem przedsięwzięcia było ukazanie po-
tencjału miast województwa śląskiego oraz 
możliwości lokalnego i regionalnego rozwoju 
gospodarczego w oparciu o ten potencjał. 
Intencją organizatorów było wykorzystanie 
okazji, jaką jest ustalony decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej na rok 
2009 Europejski Rok Kreatywności i Innowacji, 
do propagowania w województwie śląskim 

kreatywnych i innowacyjnych przedsięwzięć, 
a w szczególności tworzenia i promowania 
nowych pomysłów oraz ukazania korzyści, jakie 
mogą one przynieść społeczeństwu i gospodar-
ce regionu. Zadaniem festiwalu jest również 
ukazanie młodzieży uczącej się (zwłaszcza 
licealistom i studentom) możliwości rozwoju 
zawodowego w dziedzinach, których dotyczyć 
będzie problematyka festiwalowa.

Do udziału w tej imprezie Rybnik zgłosił 
VIII Rybnickie Prezenta-
cje Filmu Niezależnego, 
które trwały od 25 do 27 
września. Więcej o im-
prezie w kolejnej „GR”.

Uwaga konkurs!

Kryzys w kadrze
Klub Fotograficzny „Forum obiektywne” oraz Dom Kultury w Niedobczycach ogła-

szają konkurs fotograficzny adresowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów, 
którego tematem jest… kryzys. 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.dkniedobczyce.pl, 
a prace przyjmowane będą do 30 października br. Ogłoszenie zwycięzców i wernisaż prac 
zaplanowano na 10 listopada oczywiście w Domu Kultury w Niedobczycach. Kryzys w obiek-
tywie?! Oby tylko tam!

konkursu, gdyż wręczono też wiele innych 
nagród dodatkowych. 

VII edycję imprezy przygotowały wspólnie 
I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców 
Śląskich, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych w Wiśle i Uniwersytet w Ostrawie, 
a Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji 
Metafizycznej odbył się pod duchowym 
patronatem arcybiskupa Damiana Zimonia 
i biskupa diecezji cieszyńskiej kościoła ewan-
gelicko–augsburskiego Pawła Anweilera. 
Patronatu nie odmówili też kurator oświaty 
Stanisław Faber, prezydent miasta Adam 
Fudali i burmistrz Wisły Andrzej Molin. 
W organizację konkursu zaangażowały 
się Bogumiła Chmiest, Renata Mordak, 
Stanisław Kucharczak i ks. Waldemar Szaj-
thauer. Finał uświetnił mini-koncert chóru 
„Bel Canto” pod dyrekcją Lidii Marszolik, 
a uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć 
tragicznie zmarłych górników. 

Gościem specjalnym rybnickiego finału 
był aktor Janusz Zakrzeński, który dzielił się 
swoimi spostrzeżeniami z życia, nie tylko 
scenicznego, cytował Słowackiego i Fredrę, 
przywoływał Piłsudzkiego, śpiewał ułańskie 
pieśni i niezapomniane utwory ze „Skrzypka 
na dachu”. I to jak! Ze wszech miar udo-
wodnił, że pozostaje wierny maksymie jed-
nego ze swoich profesorów „…aby zapalić 
innych, trzeba samemu zapłonąć”. (więcej 
w następnym numerze). 

(S)



ZChleb upieczony z tegorocznego zboża zebranego przez popielowskich 
i radziejowskich rolników trafił w ręce prezydenta Adama Fudalego.

X Na jednym z popielowsko–radziejowskich wozów umieszczono 
dożynkowy wieniec.                                                                Zdj.: d

Mimo kryzysu, dożynki w Gotartowicach 
i Boguszowicach były bardzo okazałe.

Zdj.: r
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Dożynki wcale nie kryzysowe
W Gotartowicach pozostało już tyl-

ko 5 gospodarstw rolnych, ale dożyn-
kowy korowód podążający do kościoła 
w Boguszowicach Starych i dalsza część 
wspólna dla obu dzielnic były bardzo oka-
załe. Prowadzili go strażacy z miejscowej OSP, 
którzy zaprezentowali nie tylko nowoczesny 
sprzęt, ale również odrestaurowany, stylowy 
100–letni konny wóz strażacki. W korowodo-
wym szyku jechała bryczka, w której zasiedli 
dzielnicowi samorządowcy, a po niej ustrojone 
ciągniki i wozy zaprzężone w konie, a na nich 
gospodarze, orkiestra, młodzież szkolna, har-
cerze i wszystkie inne stany. Przed kościołem 
NSPJ, gdzie odprawiono mszę dziękczynną, 
uczestników uroczystości, w tym starostów 
Bernadetę Zimończyk i Karola Pawelę, powitał 
ks. proboszcz Krzysztof Błotko. Do świątyni 
wniesiono upleciony przez członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich z Gotartowic dożynkowy 
wieniec, zwany tu koroną, bochenki chleba 
wypieczone z tegorocznej mąki, a u stóp ołtarza 
złożono też warzywa i owoce, kwiaty, kołocz, 

a nawet nabiał. Nawiązując w homilii do tra-
dycji święta plonów, ks. Krzysztof podziękował 
organizatorom dożynek za jej podtrzymywanie, 
podkreślając szczególne zaangażowanie Ja-
nusza Zimończyka i Cezarego Kaczmarczyka, 
głównych animatorów imprezy, ale również 
wkład rad obu dzielnic i wielu innych osób. 
Dzięki nim, jak mówił ksiądz, dożynki „kry-
zysowe” były nie mniej okazałe niż w latach 
poprzednich.    

Dożynkowy festyn miał miejsce w Farskim 
Ogrodzie w Boguszowicach, gdzie na miesz-
kańców obu dzielnic czekało wiele atrakcji. 
Z programem folklorystycznym „Jak się do-
wniyj bajtle bawiły” wystąpiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 16, można było podziwiać 
wiejską mini–zagrodę ze zwierzętami, pojeź-
dzić na koniach i kucykach, skosztować ślą-
skich specjałów i posłuchać zespołu „Gama”. 
A na zakończenie potańczyć i zabawić się wraz 
z kapelą „Kwaśnica Bavarian Show”. 

W ramach festynu już po raz drugi zorganizo-
wano „Niedzielę dla zbieraczy”: swoją pasję za-
prezentowali m.in. kolekcjonerzy zapalniczek, 

modelarze, fotograficy, miłośnicy kanarków 
czy plastycy–amatorzy. Swoje wyroby pokazały 
również członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. 
Dzięki pięknej pogodzie, w Farskim Ogrodzie 
pojawiły się całe rodziny, spędzając wspólnie 
niedzielne popołudnie. 

Korowód „unijnych” traktorów
Dożynki zorganizowało tradycyjnie kółko 

rolnicze zrzeszające gospodarzy z Popie-
lowa i Radziejowa. W przygotowania święta 
plonów włączyły się również rady dzielnic 
oraz działające tu Koło Gospodyń Wiejskich. 
Ceremonię dożynkową rozpoczęła msza św., 
w trakcie której rolnicy dziękowali za tegorocz-
ne zbiory. — Mimo bardzo zmiennej i nieprze-
widywalnej pogody tegoroczne zbiory są całkiem 
niezłe. Bardzo dobre były plony zimowe, za to 
trochę gorzej było z wiosennymi — mówi Wiktor 
Adamczyk, prezes kółka rolniczego. Wspólne 
dla dwóch dzielnic dożynki, jak co roku, były 
niezwykle widowiskowe. Kilkusetmetrowy 
korowód, na który złożyły się 24 barwnie przy-
strojone pojazdy (od bryczek, poprzez wozy, 
traktory, aż po zamykający kawalkadę wóz bo-
jowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Popielowa) 
przejechał ulicami Popielowa i Radziejowa. 
W wozach i bryczkach zasiedli samorządowcy 
z obu dzielnic, radni, prezydent Adam Fuda-
li, proboszcz parafii ks. Antoni Odróbka, a 
także orkiestra i gospodynie w pięknych stro-

Ziemi uprawnej i rolników żyjących z jej plonów w naszym mieście coraz mniej, 
ale dożynkowa tradycja kwitnie. Wczesną jesienią w co najmniej kilku dzielnicach 
dożynki są ważnym świętem integrującym lokalną społeczność.

Plon niesiemy…



Jubileuszowe uroczystości odbyły 
się przed nową siedzibą OSP, której 
budowa ruszyła w 1998 r., ale roboty 
wykończeniowe wciąż trwają. — Po-
łowa prac jest już zrobiona — mówi 
prezes orzepowickiej OSP Ignacy 
Dwornik o budynku, który powstał 
w okolicy boiska, a w którym zapla-
nowano  pomieszczenia dla straża-
ków i sportowców, salę biblioteczno 
– komputerową i garaże na 4 wozy 
bojowe. O dalsze wsparcie inwestycji 
apelował radny z Orzepowic Jerzy 
Lazar, a Adam Fudali zapewnił, 
że miasto nie wycofa się z pomocy na 
rzecz budowy obiektu. Przy tej okazji 
prezydent wspomniał o  pracach 
wykonanych przez mieszkańców 
w „czynie społecznym” i sporym 
zaangażowaniu strażaków przy 
budowie remizy. Ale orzepowiccy 
strażacy tacy już są – uczestniczyli 
przecież w wielu akcjach, pomagali 
przy gaszeniu wielkiego pożaru 
w Kuźni Raciborskiej i zabezpieczali 
wały w Raciborzu–Markowicach 
podczas pamiętnej powodzi w 1997 r. 
O ich ofiarności, bezinteresownej 
służbie i cennych inicjatywach wiele 
powiedziano w trakcie jubileuszo-
wych obchodów, a wyrazem uznania 
były liczne odznaczenia wręczone za-

służonym strażakom oraz najwyższe 
pożarnicze odznaczenie przyznane 
liczącej dziś 37–osób jednostce 
– Złoty Znak Związku OSP RP. 
Strażaków ucieszył też samochód 
ratowniczo – gaśniczy typu Jelcz, jaki 
przekazała Państwowa Straż Pożarna 
w Rybniku. Wóz wyremontowano, 
a dzięki środkom OSP w Orzepowi-
cach i wsparciu miasta wyposażono 
w nowy sprzęt ratowniczo–gaśniczy. 
— Będzie nam służył długie lata… 
— komentowali strażacy, a kluczyki 
i dokumenty wozu, prezes OSP 
I. Dwornik odebrał z rąk prezydenta 
oraz Komendanta Miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Rybniku 
Erwina Jaworudzkiego. 

Wśród gości jubileuszowych uro-
czystości, które uświetniła msza św, 
byli również samorządowcy, przed-
stawiciele zarządu wojewódzkiego 
i miejskiego OSP, Państwowej Straży 
Pożarnej, Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności 
UM, poczty sztandarowe i delegacje 
z zaprzyjaźnionych jednostek OSP, ro-
dziny oraz mieszkańcy. A obchodom 
100–lecia OSP towarzyszyła trzydnio-
wa zabawa. Festyn z wielką pompą, 
jak na strażaków przystało…

(S)

Strażacy z wiekiem   

Wiceprezes zarządu 
wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP Andrzej 
Grzenia udekorował 
sztandar orzepowic-
kiej jednostki złotym 
znakiem. 

Wyjątkowym urodzino-
wym prezentem dla orze-
powickich strażaków 
okazał się wóz bojowy. 

Zdjęcia: s. 

Było tak jak na wyjątkowych urodzinach być powinno – wielu 
gości, sporo serdecznych życzeń, huczna zabawa, no i okazałe 
prezenty. Samochód to przecież niecodzienny „upominek”, ale też 
jubilatka do typowych nie należała – Ochotnicza Straż Pożarna 
w Orzepowicach świętowała 100–lecie swojego istnienia. 

W Kamieniu świętowano 
w kościele pod wezw. św. Bra-
ta Alberta...
... i na tradycyjnym festynie 
podczas którego nie zabrakło 
występów muzycznych.

Zdj.: arch. org.
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jach czuwające nad dożynkowym 
wieńcem. Tradycyjnie wykonała 
go Irena Baron, a w przygotowy-
waniu uroczystości wzięła udział 
spora część rolników z Radziejowa 
i z Popielowa. — Już w sobotę, 
każdy u siebie przygotowuje pojazdy. 
Wozy, traktory i bryczki są dokładnie 
czyszczone i przystrajane zgodnie 
z dożynkową tradycją — wyjaśnia 
W. Adamczyk. A sprzętu nie zabra-
kło, bo jak mówi szef kółka rolni-
czego, dzięki unijnym dopłatom 
poprawiła się sytuacja wielu gospo-
darzy: — Wystarczy popatrzeć na 
podwórka, na których stoi nawet po 
kilka traktorów zakupionych dzięki 
pieniądzom z Unii. 

Tegoroczny korowód poprowa-
dziło czterech konnych jeźdźców, 
a wszyscy uczestnicy dożynkowej 
zabawy dotarli na teren siedziby 
OSP w Popielowie, gdzie starości-
na dożynek Gabriela Michalska, 
w towarzystwie W. Adamczyka oraz 
popielowskich i radziejowskich go-
spodyń przekazała prezydentowi 
symbol pracy rolników – bochen 
chleba upieczony z tegoroczne-
go zboża. A że po pracy trzeba 

odpocząć, to i w czasie dożynek nie 
zabrakło dobrej zabawy. W trakcie 
kończącego dożynkową ceremonię 
festynu, zaplanowano występy 
zespołów muzycznych, pokazy 
ratownictwa medycznego i degu-
stacje smakołyków przygotowa-
nych przez tutejszych gospodarzy i 
sponsorów rolniczego święta. 

Dożynki jubileuszowe
Święto plonów celebrowali 

również mieszkańcy Kamienia. 
Tutaj uroczystości połączone zosta-
ły z obchodami piętnastej rocznicy 
poświęcenia kościoła pod wezw. 
św. Brata Alberta. Po mszy, której 
przewodniczył biskup Gerard Ber-
nacki, odbył się tradycyjny festyn 
dożynkowy, w trakcie którego nie 
zabrakło występów muzycznych, 
słodkich smakołyków i atrakcji dla 
najmłodszych. Podczas cieszącej 
się dużą popularnością loterii fan-
towej wylosowano prawie dwieście 
nagród ufundowanych przez spon-
sorów. Imprezę zorganizowała 
Rada Dzielnicy Kamień. 

(D)
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Tradycje lotnicze na ziemi rybnickiej się-
gają okresu przedwojennego. Już w 1927 r. 
w mieście powstały pierwsze modelarnie, 
a w latach trzydziestych XX wieku powołano 
do życia miejską organizację Ligi Ochrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej. W jej ramach 
zorganizowano koło lotnicze. W 1934 r. po-
wstał pierwszy hangar i szybowisko, które 
umiejscowiono przy obecnej ulicy Prostej, 
w okolicy zabytkowej wieży ciśnień. Wtedy 
też rozpoczęto pierwsze loty na szybowcach. 
II wojna światowa przerwała tworzenie się 
struktur lotniczych, ale już w 1946 r. proces 
reaktywowano. W Rybniku wznowiły działal-
ność modelarnie lotnicze, które już wkrótce 
zaczęły odnosić pierwsze sukcesy na arenie 
krajowej. W 1959 r. powołano społeczny 
komitet organizacyjny aeroklubu. W projekt 
włączyła się kopalnia „Jankowice”, udostęp-
niając teren oraz inicjując prace zmierzające 
do przygotowania płyty lotniska i budowy 
nowego hangaru, który powstał w 1963 r.
 W tym czasie aeroklub działał jako filia 
aeroklubu gliwickiego, później śląskiego, 
by z dniem 1 stycznia 1964 r., na podstawie 
uchwały Aeroklubu PRL, przekształcić się 
w Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego 
im. Bohaterskich Harcerzy Ziemi Rybnickiej. 
W ten sposób rybnicki klub stał się 36. ae-
roklubem regionalnym w Polsce. Pierwszy 
okres rozwoju aeroklubu był ściśle związany 
z przemysłem górniczym. Kadra instruktorska 
oraz pracownicy etatowi byli pracownikami 
kopalń, oddelegowanymi do pracy w aero-
klubie. Jego działalność była finansowana 
z budżetu centralnego i wspierana przez 
przemysł górniczy. Tamten okres stanowi 
fundament dzisiejszego aeroklubu. To wte-
dy odnoszono pierwsze, znaczące sukcesy 
sportowe w kraju i za granicą, we wszystkich 
dziedzinach sportów lotniczych, a w szcze-
gólności w sportach modelarskich, akrobacji 
samolotowej i szybowcowej. Początek lat 
dziewięćdziesiątych ub. wieku był czasem re-
organizacji rybnickiego aeroklubu, który po-
dobnie jak inne aerokluby regionalne został 
odcięty od finansowania z budżetu państwa 
i zaczął działać na własny rachunek. W dobie 
tych gwałtownych zmian, rybnicki aeroklub 
stawiany był za wzór samowystarczalności 
i gospodarności. Nie zabrakło również suk-
cesów sportowych, bo rybniccy pasjonaci 
lotnictwa zdobywali tytuły mistrzowskie na 
wielu prestiżowych krajowych i zagranicz-
nych imprezach sportowych. Początek XXI 
wieku to okres dalszego rozwoju, którego 
wyznacznikiem była organizacja w 2006 r. 
Mistrzostw Europy w Akrobacji Szybowcowej. 
Aeroklub wyszkolił znakomitych akrobatów 
nie tylko samolotowych, ale i szybowcowych, 
z których wielu do dzisiaj lata w lotnictwie 
komunikacyjnym. Obecnie na jego czele stoją: 
dyrektor Ireneusz Boczkowski oraz prezes 
Olgierd Jeremiasz.

 — Lotników zawsze podziwiano, bo to był, 
i wciąż jest, symbol człowieka odważnego, zorga-
nizowanego, i przedsiębiorczego — mówił gen. 
Gromosław Czempiński, gość uroczystej gali 
zorganizowanej z okazji jubileuszu 45. lecia ist-
nienia rybnickiego aeroklubu. Jubileusz zgroma-
dził w Teatrze Ziemi Rybnickiej nie tylko byłych 
i obecnych pracowników oraz władze Aeroklubu 
ROW, ale również przedstawicieli władz parla-
mentarnych, samorządowych, reprezentantów sił 
zbrojnych oraz instytucji 
i firm współpracujących 
z aeroklubem. Wśród 
gości zasiedli również 
Jerzy Makula, wywo-
dzący się z rybnickie-

go klubu wielokrotny mistrz Europy i świata 
w akrobacji szybowcowej, a od marca tego roku 
prezes Aeroklubu Polskiego, wspomniany gen. 
G. Czempiński reprezentujący Międzynarodową 
Federację Lotniczą (FAI), Jan Kopernok – pierw-
szy kierownik aeroklubu oraz Antoni Porembski 
– prezes Klubu Seniorów Lotnictwa. 

Głównym punktem uroczystości było przeka-
zanie poświęconego w trakcie mszy w bazylice 
św. Antoniego sztandaru ufundowanego przez 
klub seniorów rybnickiego lotnictwa oraz wła-
dze samorządowe i zarząd główny Aeroklubu 
Polskiego. Uroczystość była również okazją do 
wręczenia okolicznościowych odznaczeń, które 
zasłużonym członkom lotniczego klubu przekazali 
gen. G. Czempiński oraz J. Makula. — To dobry 
moment, by wyrazić wdzięczność tym wszystkim, 
którzy przez lata zaangażowani byli w działalność 
aeroklubu. Bo aeroklub to przede wszystkim ludzie. 
Mamy wielkie szczęście, że dobre, tradycyjne cechy 
społeczeństwa Górnego Śląska i ziemi rybnickiej, 

znalazły odzwierciedlenie w naszej małej lotniczej 
społeczności — mówił Olgierd Jeremiasz, prezes 
Aeroklubu ROW, który przypomniał dzieje ryb-
nickiej jednostki. Zwrócił również uwagę na to, 
że jubileusz obchodzony jest w przełomowym dla 
klubu momencie. O planach związanych z rozwo-
jem aeroklubu mówił też Adam Fudali. Prezydent 
przypomniał o uruchomieniu w Zespole Szkół 
w Czerwionce–Leszczynach, przy współpracy Sta-
rostwa Powiatowego pilotażowego projektu klasy 

lotniczej, której uczniowie biorą udział w zajęciach 
koła lotniczego. W ich trakcie zdobywają pierwsze 
umiejętności i uprawnienia lotnicze. Nawiązał też 
do planów rozbudowy lotniska. Miasto już roz-
poczęło proces komunalizacji obiektu, który był 
dotąd własnością Skarbu Państwa. Obecnie trwają 
rozmowy z Górnośląską Agencją Przekształceń 
Przedsiębiorstw, która mogłaby stać się partnerem 
miasta w rozbudowie lotniska, krystalizują się także 
plany budowy pasa startowego, oświetlenia terenu 
oraz rozbudowy pola wzlotów i infrastruktury 
lotniczej. — Chcielibyśmy, by rybnickie lotnisko 
przyjmowało  tzw. samoloty dyspozycyjne. To rodzaj 
taksówek powietrznych, które obsługują średni i mały 
ruch lotniczy — mówił prezydent. Tak zmoderni-
zowany port lotniczy stałby się magnesem dla po-
tencjalnych inwestorów, którzy chętniej inwestują 
na terenach położonych w sąsiedztwie w pełni 
wyposażonego lotniska. O tym, że lotnictwo było 
i wciąż jest motorem postępu mówił z kolei gen. 
G. Czempiński, który dziękował samorządom za 
wspieranie aeroklubu. — Bez życzliwości i pomocy 
samorządów, które pomogły nam przetrwać okres 
komercjalizacji w latach 90., nie byłoby szans na 
utrzymanie aeroklubów, a lotnictwo byłoby elitarnym 

Podniebni pasjonaci świętowali
Aeroklub ROW świętował jubileusz 45. lecia działalności. I choć to jeden z młodszych 

aeroklubów w kraju, spod jego skrzydeł wyfrunęło już wielu znakomitych pilotów, 
akrobatów, skoczków spadochronowych, modelarzy i pasjonatów lotnictwa. Słowem 
wszystkich tych, którzy pokochali latanie. 

— Sztandar podnosi wartość aeroklubu — mówił Jerzy Makula 
podczas jubileuszowej gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Gośćmi uroczystości byli m.in. gen. Gromosław Czempiński 
i Jerzy Makula.
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sportem dla bogatych. Większość samorządów 
przychylnie patrzy na lotnictwo, dostrzegając 
pozytywy w tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie 
ma lotnisko. Są jednak i tacy, którzy twierdzą, 
że skoro aerokluby nie przynoszą zysków, to na-
leży wybudować tam np. osiedle mieszkaniowe. 
A przecież dzięki lotnictwu skracamy dystans 
i wzmacniamy infrastrukturę komunikacyjną. 
Z planów rozbudowy rybnickiego aeroklubu 
cieszył się również Antoni Tomiczek z Klubu 
Seniorów Lotnictwa, który jako pilot brał udział 
w działaniach lotnictwa bombowego w czasie 
II wojny światowej. Latał m.in. nad Warszawą 
ze zrzutami dla walczących w Powstaniu War-
szawskim: — Jestem pilotem od 1937 r. i przez lata 
byłem blisko rybnickiego aeroklubu. Dzisiaj już 
nie siadam za sterami, ale piloci czasem zabierają 
mnie na podniebne wycieczki...(O A. Tomiczku 
również na stronie 14).

Ze sporym poślizgiem na lotnisku w Gotar-
towicach odbyła się kolejna część uroczystości, 
w której wzięli udział sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, 
senatorowie Antoni Motyczka i Tadeusz Grusz-
ka, wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz, 
prezes Aeroklubu Polskiego pilot Jerzy Makula 
oraz dyrektor Aeroklubu ROW Ireneusz Bocz-
kowski i dawny kierownik aeroklubu płk Tadeusz 
Dłużyński, a także harcerze i zuchy. Nie bez 
kozery… W trakcie jubileuszu odsłonięta została 

tablica upamiętniająca 46–lecie nadania płycie 
lotniska imienia Bohaterskich Harcerzy Ziemi 
Rybnickiej. Radości z jej ufundowania nie krył 
przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Gotar-
towice Leszek Kuśka: — Wiele osób nie pamięta 
już, że przed laty lotnisko nazwano tym właśnie 
imieniem — mówił. Teraz to się zmieni. Przy tej 
okazji wspominano, że ziemia rybnicka miała 
szczęście do harcerskich rodów jak Tkoczowie 
i Kożdoniowie czy pochodzący z Gotartowic har-
cerze Paweł i Franciszek Buchalikowie, których 
imieniem nazwano również jedną z ulic oraz 
szkołę podstawową w Gotartowicach. — Jed-
nak dziś wspominamy nie tylko przeszłość, ale 
i z optymizmem patrzymy w przyszłość związaną 
z gotartowickim lotniskiem – nie tylko z lotnictwem 
sportowym, ale również z rozwojem transportu 
lotniczego — mówił L. Kuśka. Jubileusz był oka-
zją nie tylko do rozmów na temat możliwości, 
jakie stoją przed rybnickim aeroklubem, ale też 
do podziwiania podniebnych popisów. Pogoda 
dopisała, więc urodzinowy piknik lotniczy cieszył 
się sporym zainteresowaniem mieszkańców, 
którzy obejrzeli prezentacje lotnicze, akrobacje 
szybowcowe, skoki spadochronowe, podziwiali 
ultralekkie samoloty i wspólnie biesiadowali 
z grupą satyryczną Jerzego Cnoty i Eugeniusza 
Klucznioka. A lotnikom świętującym 45–lecie ist-
nienia rybnickiego aeroklubu życzono, by wznosi-
li się ponad poziomy...                    (D), (S)

Święto aeroklubu było okazją 
do obejrzenia podniebnych popisów…

Zdjęcia: s, d

W trakcie jubileuszu 
odsłonięta została 
tablica upamiętnia-
jąca 46–lecie nada-
nia płycie lotniska 
imienia Bohater-
skich Harcerzy Zie-
mi Rybnickiej.

Spełni się marzenie wielu rybniczan: 
od 6 do 20 grudnia br. na Rynku 
zorganizowany zostanie kiermasz 
świąteczny. Do udziału w tej handlowej, 
ale i kulturalnej imprezie zapraszamy 
chętnych wystawców, którym miasto 
udostępni za darmo rozlokowane na 
rybnickim Rynku domki handlowe. 

W ramach dotowanego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego przed-
sięwzięcia „Rybnickie Boże Narodzenie 
i kolędowanie” odbędzie się również cykl 
koncertów świąteczno–noworocznych 
w wykonaniu zespołów lokalnych i regional-
nych, a także gwiazd polskiej estrady, m.in. 
„Golec uOrkiestry”. Tej zimy świąteczny 
jarmark zastąpi ubiegłoroczną rynkową 
atrakcję czyli lodowisko, które prawdopo-
dobnie znajdzie nową lokalizację.

O zgłaszanie się do udziału w kiermaszu 
proszeni są wytwórcy wyrobów regionalnych 
i przedmiotów użytkowych oraz artystycz-
nych, naturalnych produktów spożywczych, 
a także sprzedawcy artykułów świątecznych. 
Mile widziane będą ozdoby choinkowe oraz 
inne potencjalne gwiazdkowe upominki: 
słodycze, zabawki, kosmetyki, biżuteria, 
ceramika, galanteria skórzana i in. Plano-
wane są również punkty gastronomiczne 
m.in. z grzanym winem i piwem, pitnymi 
miodami itp. Minimalny czas użytkowania 
jednego stoiska wynosi – 3 dni, maksymalny 
– 2 tygodnie. Drewniane stoiska będą przez 
organizatorów oświetlone i udekorowane. 
Bogatszy będzie również świąteczny wystrój 
Rynku – oprócz choinki i świetlnych girland 
pojawi się świetlisty anioł, brama świąteczna 
i inne atrakcje. Na czas kiermaszu na Rynku 
pojawi się scena, na której odbywać będą 
się koncerty i przestawienia. 

Wystawcy muszą spełniać kryteria zawarte 
w regulaminie kiermaszu, są również zobli-
gowani do wypełnienia karty zgłoszenia. 

Zarówno regulamin, jak i karta zgłosze-
nia dostępne są na stronie internetowej 
www.rybnik.pl. Zgłoszenia do 10 listo-
pada br. na adres: Wydział Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miasta Rybnika, 44–200 
Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, tel.: 
032/43 92 209 lub 032 43 92 219, fax. 
032 42 24 124, e–mail: spoleczny@um.
rybnik.pl.

Będzie 
kiermasz 

świąteczny!

Zapraszamy wystawców!
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Kalendarium Poczty Harcerskiej nr 5
przy Hufcu Ziemi Rybnickiej

im. hm. Józefa Pukowca

• 22–23 VI 1963 r. – odbył się Zlot Hufca 
Rybnik z okazji jubileuszu 40–lecia oraz 
świętowano 40–lecie Szczepu ZHP Rybnik–
–Ligota. W tym samym czasie w Rybniku 
zainaugurowano obchody 750–lecia mia-
sta. Rybniccy harcerze, aby uczcić te waż-
ne wydarzenia, postanowili wprowadzić 
do obiegu okolicznościowe wydawnictwa 
w postaci ostemplowanej koperty oraz 
winietki. Jak się później okazało w ten 
sposób zaczęła swoją działalność Poczta 
Harcerska przy rybnickim hufcu.

• 15 IX 1964 r. – została powołana Poczta 

Harcerska przy Hufcu Ziemi Rybnickiej 
przez ówczesnego komendanta hufca hm. 
Zbigniewa Zgrabczyńskiego. Jej pierw-
szym naczelnikiem został hm. Zbigniew 
Rusiński, który, wraz z młodymi harcerza-
mi Ryszardem Twarogiem, Mieczysławem 
Anielskim i Ryszardem Rusińskim, podjął 
się tego wyzwania.

• 17–19 III 1967 r. – PH Rybnik uczestniczy 
w obchodach 10–lecia Poczty Harcerskiej 
Rawicz. W czasie tych obchodów miał 
miejsce I Zlot Poczt Harcerskich.

• V 1969 r. – przypada 25 rocznica bitwy 
o Monte Cassino, co nasza poczta uczciła 
wydaniem 2 znaczków i bloczka. Wyda-
nie to nie tylko w kraju, ale i za granicą, 
zdobyło wielkie uznanie. W czasie emigra-

cyjnego Zlotu ZHP na Monte Cassino 18 
maja 1969 roku wydawnictwo harcerskie 
stało się rarytasem. 

• 8–10 X 1971 r. – odbył się w Rybniku 
III Ogólnopolski Zlot Poczt Harcerskich, 
I Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klu-
bu „ZUCH”, a w Muzeum Ziemi Rybnickiej 
otwarto I Krajową Harcerską Wystawę 
Filatelistyczną. W dziejach harcerstwa ryb-
nickiego, a szczególnie Poczty Harcerskiej 
Rybnik, to bardzo ważne i znaczące wy-
darzenie. Z tej okazji wydano okoliczno-
ściowe znaczki, bloczki, koperty i stemple. 
Również Poczta Polska w Urzędzie Pocz-
towym w Rybniku z tej okazji stosowała 
okolicznościowy stempel, który opraco-
wali rybniccy harcerze-pocztowcy. 

— Za tę winietkę przedstawiającą 
1000–lecie państwa polskiego spędziłem 
dwa dni na UB. Problemy były również ze 
znaczkami wydanymi z okazji rocznicy bitwy 
pod Monte Cassino, które trafiły też zagranicę 
— oprowadza po wystawie poświęconej 
45–leciu powstania Poczty Harcerskiej 
nr 5 jej pierwszy naczelnik, druh hm. 
Zbigniew Rusiński. — Kiedy pojechałem 
do cenzury do Gliwic, żeby pozwolili mi 
wydrukować te tutaj orły, jedna z pań 
specjalnie na środku rysunku przystawiła 
pieczątkę. Musiałem więc rysować wszystko 
jeszcze raz. Takie to były czasy… 

… a dokumentuje je wystawa zaprezento-
wana w rybnickim Muzeum, gdzie odbyły się 
uroczystości związane z jubileuszem powstania 
poczty harcerskiej. Wzięli w nich udział druhny 
i druhowie, instruktorzy seniorzy, członkowie 
Rady Przyjaciół Harcerstwa oraz przedstawi-
ciele władz związku – zastępca komendanta 
Śląskiej Chorągwi ZHP druh hm. Tomasz Huk 
oraz komendant Hufca Ziemi Rybnickiej ZHP 
im. hm Józefa Pukowca phm. Ilona Stasiak. To 
właśnie oni wręczyli okolicznościowe odzna-
czenia – pełniący obecnie funkcję naczelnika 
Poczty Harcerskiej phm. Jan Bochenek otrzy-

mał złotą odznakę za „Zasługi dla Chorągwi”, 
współorganizator wystawy Maciej Kozakiewicz 
wrócił z uroczystości z odznaką za „Zasługi dla 
Rybnickiego Hufca”, a dyrektorowi Muzeum 
Bogdanowi Klochowi wręczono honorową 
odznakę „Ruchu Przyjaciół Harcerstwa” 
w podziękowaniu za troskę o sprawy wycho-
wania dzieci i młodzieży oraz pomoc okazaną 
ZHP w jego pracy wychowawczej. Phm. I. Sta-
siak dziękowała również hm. Zb. Rusińskiemu 
za długoletnią służbę na rzecz rybnickiego 
harcerstwa i pełnienie funkcji naczelnika pocz-
ty harcerskiej, a autorom wystawy – Janowi 
Bochenkowi, Maciejowi Kozakiewiczowi 
i Markowi Lipińskiemu za jej przygotowanie. 
Mówiono też o roli i zaangażowaniu innych 
osób, a za wsparcie dziękowano wiceprezydent 
Ewie Ryszce, Adamowi Świerczynie, Bog-
danowi Klochowi, Kazimierzowi Swobodzie 
i „Galerii Reklamy”. 

— Wystawa stanowi ciekawy przykład 
działalności harcerskiej ukazanej w inny spo-
sób. Powinni ją obejrzeć nie tylko harcerze, 

ale i filateliści — mó-
wił B. Kloch. — To 
interesujący materiał 
również pod względem 
historycznym. Na wystawie znalazły się okolicz-
nościowe znaczki (winietki), koperty, kartki 
pocztowe, bloczki, stemple… — Chcieliśmy 
pokazać, jak ważnym elementem harcerskiego 
działania może być poczta, która towarzyszy po-
czynaniom harcerzy, utrwala je i upowszechnia 
w środowisku. Wydawnictwa poczty harcerskiej 
są materialnymi dowodami i trwałymi śladami 
istnienia ważnych działań harcerstwa rybnickie-
go w momentach istotnych dla niego samego, ale 
i dla naszego regionu, hufca i państwa — mówił 
J. Bochenek. Na 30 planszach udokumentowa-
no działalność wydawniczą poczty harcerskiej 
głównie na przestrzeni lat od 1964 do 1990, 
kiedy to zawiesiła swoją działalność. Po jede-
nastoletniej przerwie pocztę reaktywowano, ale 
jak szczerze przyznaje obecny naczelnik, mimo 
wielu starań, by upamiętniać ważne wydarzenia 
i uroczystości w hufcu, nie udało się dorównać 

ł 

W trakcie uroczystości naczelnik poczty Jan Bochenek otrzymał złotą odznakę za „Zasługi 
dla Śląskiej Chorągwi”, a z rąk phm. Ilony Stasiak odebrał podziękowania 
za współorganizację wystawy.                                                                         Zdjęcia: s

Pierwszy naczelnik poczty harcerskiej druh hm. Zbigniew Rusiński oprowadzał 
po jubileuszowej wystawie.

Jubileusz Poczty Harcerskiej

Harcerze (i) pocztowcy



Poczta harcerska upamiętniła nawet spotkanie z aktorem 
Franciszkiem Pieczką wydając okolicznościową winietkę.
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• 24 IX 1983 r – obchodzono 60–lecie Hufca 
Ziemi Rybnickiej, podczas którego rybnic-
cy harcerze otrzymali nowy sztandar. Dla 
upamiętnienia tej ważnej uroczystości PH 
Rybnik wydała okolicznościową kartkę 
oraz kasownik. Trzeba dodać, że taki sam 
(bardzo podobny) kasownik wydała Pocz-
ta Polska UP Rybnik. Obydwa kasowniki 
zaprojektował Naczelnik PH Rybnik hm. 
Zbigniew Rusiński.

• 1991–2002 r. – PH Rybnik zawiesza swoją 
działalność.

• 8 XI 2002 r. – Po jedenastoletniej prze-
rwie Poczta Harcerska nr 5 Rybnik została 
reaktywowana przy Komendzie Hufca 
Ziemi Rybnickiej przez Komendantkę 
Hufca Ziemi Rybnickiej hm. Teresę Knura. 

Naczelnikiem Poczty Harcerskiej nr 5 zo-
stał mianowany phm. Jan Bochenek. Jej 
aktywnymi członkami są Marek Lipiński 
i Maciej Kozakiewicz.

• 18 IX 2004 r. – Poczta Harcerska nr 5 Ryb-
nik obchodziła 40–lecie swojego powsta-
nia. Rocznicę tę uczciła okolicznościowymi 
wydawnictwami oraz wystawą, którą 
zaprezentowano podczas uroczystości 
nadania im. hm. Józefa Pukowca Gimna-
zjum nr 3 w Rybniku–Chwałowicach.

• 31 III 2008 r. – Poczcie Harcerskiej nr 5 
Rybnik została zaliczona służba za rok 
2007 oraz wpisano ją ponownie do reje-
stru Naczelnictwa Poczt Harcerskich WS 
GK ZHP HZR.

• 11 XI 2008 r. – PH Rybnik wzięła udział 

w obchodach 85–lecia Hufca Ziemi Ryb-
nickiej im. hm. Józefa Pukowca oraz 95. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
w czasie, których prowadziła obsługę 
pocztową.

• 16 IX 2009 r. – Poczta Harcerska nr 5 
Rybnik obchodziła 45–lecie swojego 
powstania. Rocznicę tę uczciła wystawą 
w Muzeum w Rybniku. 

Naczelnicy Poczty Harcerskiej nr 5 
przy Hufcu Ziemi Rybnickiej 

im. hm. Józefa Pukowca 
1961–1990 r. – hm. Zbigniew Rusiński 
2002 r. do nadal – phm. Jan Bochenek 

pięknym wydawnictwom opracowanym przez 
pocztę harcerską w jej wcześniejszym okresie: 
— Ale wszystko przed nami… Dołożymy wszel-
kich starań, by nasza praca znalazła odzwier-
ciedlenie na kolejnych wystawach — mówił 
J. Bochenek. — Może młodzi druhowie zasilą 
szeregi poczty harcerskiej, by w sposób ciekawy 
dokumentować swoje osiągnięcia i pracę rybnic-
kiego harcerstwa. 

Wystawa, którą można oglądać do 7 paź-
dziernika, wpisała się w jubileusz obchodów 
85–lecia Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej, jakie 

rozpoczęły się 11 listopada ub. roku, a za-
kończyły 26 września uroczystościami i mszą 
w kościółku akademickim. 

Przypomnijmy również, że w ramach ob-
chodów roku jubileuszowego komenda zor-
ganizowała dla zuchów, harcerzy i dzieci 
niezrzeszonych ciekawe formy letniego wypo-
czynku. Harcerze wyjechali na obóz do Anglii, 
a w wapienickiej stanicy przebywało 50 skautów 
ze Szkocji oraz dzieci z Białorusi. Młodzi uczest-
nicy realizowali też program dofinansowany 
przez Urząd Miasta „Czas na zdrowy styl życia 

bez nałogów” oraz program ekolo-
giczny wsparty przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. Jak 
zwykle w gościnne wapienickie progi 
zawitali członkowie Rady Przyjaciół 
Harcerstwa z jej przewodniczącym 
ks. Franciszkiem Skórkiewiczem, 
a wśród gości byli też m.in. zastępca 
prezydenta Ewa Ryszka, sekretarz 
starostwa powiatowego dh. Janina 
Grossek, eurodeputowany dh. Jan 
Olbrycht i przedstawiciele Śląskiej 
Chorągwi ZHP z dh. komendantem 
hm. Andrzejem Lichotą. Rybniccy 
harcerze wypoczywali również na 
obozach w Kostkowicach i Siamo-
szycach, a w letniej akcji zorganizo-
wanej przez Komendę Hufca Ziemi 

Rybnickiej łącznie wzięło udział ok. 580 osób. 
Przy tej okazji komenda hufca dziękuje za pomoc 
i wsparcie Urzędowi Miasta Rybnika, Starostwu 
Powiatowemu w Rybniku, gminom, wszystkim 
przyjaciołom i sponsorom, a w szczególności 
kadrze, która bezinteresownie pełniła służbę 
na placówkach letniego wypoczynku, dzieląc się 
swoim czasem, umiejętnościami i sercem. (Ob-
szerny materiał o jubileuszu rybnickiego związku 
znalazł się w ubiegłorocznym, październikowym 
numerze GR).

(S)

Na wystawie znalazły się okolicznościowe znaczki (winietki), koperty, kartki pocztowe, bloczki, stemple…
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Celem konferencji, która odbyła się w Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, była 
aktywizacja zawodowa osób niepełnospraw-
nych, a hasłem przewodnim została wypowiedź 
Justyny „… na wszystko teraz inaczej patrzę”. 
Adekwatna nie tylko dla osób upośledzo-
nych, które odbywają praktyki i biorą udział 
w stażach w zakładach pracy, ale i dla praco-
dawców, którzy stwarzają im taką możliwość. 
Radliński supermarket przekonuje, że warto 
zatrudniać niepełnosprawnych, bo pracują 
bardzo rzetelnie i dają z siebie wszystko. Tak 
jak J. Liszkowska, której po odbyciu pół-
rocznej praktyki kierownictwo supermarketu 
zaproponowało umowę o pracę na rok, bez 
konieczności udziału w stażu. — Jestem bardzo 
zadowolona, że miałam szansę na prace, bo to 
było moim największym marzeniem — mówi 
dziś Justyna. W realizacji marzeń innym oso-
bom pomaga dobra współpraca z „Carrefour”, 
„Tesco”, „Max–ceramiką”, „Budo–Zbytem”, 
czy „Pako Jeans”, a osoby niepełnosprawne 
odbywają również praktyki w biurze poselskim 
posła Grzegorza Janika, w spółce EKO czy 
Domu Dziecka. W Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej w Rydułtowach motywują do lepszej 
pracy tamtejszych pracowników, a w rybnickiej 
bibliotece udowadniają sobie i innym jak mogą 
być potrzebni: — Grzegorz jest obowiązkowy 
i sumienny. Czas pracy to czas pracy; nie spóźnia 
się, po prostu jest super! — mówiła dyr. PiMBP Ha-
lina Opoka o praktykancie Grzegorzu Górniku. 

— Nie chce się z nami rozstać, choć jego te-
rapeuta przekonywał go, by spróbował innej 
pracy. Jednak on ciągle chce być u nas. Pracuje 
w szatni, ale chętnie wspiera też bibliotekarki 

w innych pracach. — Jest fajnie, pomagam 
w szatni, odbieram kurtki i torby… — wylicza 
Grzegorz. O plusach zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych mówi również Rafał Wajner ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito 
Noster”: — Pracodawcy szybko przekonują 
się, że warto mieć ich w swoim zespole, bo to 
pracownicy zaangażowani, w stu procentach 
oddani swojej pracy i dokładnie wykonujący 
swoje obowiązki — przekonuje. — Stereotypy, 
z jakimi musi zmierzyć się pracodawca, znikają 
już po pierwszym dniu pracy. Trzeba je tylko 
złamać. To stuprocentowi pracownicy — dodaje 
Elżbieta Piotrowska ze Stowarzyszenia Oligos, 
która również zatrudnia osoby niepełnospraw-
ne. Piotrowska podkreślała również jak ważna 
jest zmiana mentalności i nastawienie rodzin 
osób niepełnosprawnych. Wsparcie najbliższych 
często okazuje się kluczowe, więc górę winno 
wziąć przekonanie, że osoba niepełnosprawna 

da sobie radę w nowej rzeczywistości i podoła 
kolejnym obowiązkom. Potwierdzała to rów-
nież Justyna: — Kilka razy chciałam zrezygno-
wać, bo było mi bardzo ciężko, ale dzięki pomocy 

moich rodziców przetrwałam 
— mówiła. 

W trakcie konferencji wspo-
mniano też o współpracy z 
Powiatowym Urzędem Pracy, 
dzięki której na staże kierowa-
ne są osoby, które gotowe są 
do podjęcia pracy na otwar-
tym rynku pracy, ale chciałyby 
jeszcze sprawdzić się w nowej 
dla nich rzeczywistości. To 
również rozwiązanie korzyst-
ne dla pracodawcy, który po-
znaje przyszłego pracownika. 
O dobrej współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi 
i perspektywach dla niepełno-

sprawnych mówiła również wiceprezydent Ewa 
Ryszka: — Trzeba położyć duży nacisk na kon-
takty z pracodawcami, by pomóc uczestnikom 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w znalezieniu 
zatrudnienia. To również szansa dla innych, 
którzy mogliby zająć ich miejsca w WTZ–ach. 
Z kolei prezes rybnickiego koła Polskiego Sto-
warzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Janina Pohl mówiła o plusach po-
wołanego w styczniu tego roku biura informacji 
i doradztwa zawodowego dla osób mniej spraw-
nych, które prowadzone jest przez rodziców 
wolontariuszy działających w rybnickim kole 
PSOUU. — Chcieliśmy trafić do pracodawców, 
by ci chętniej współpracowali i byli bardziej 
przyjaźni osobom niepełnosprawnym — mówiła 
J. Pohl. Biuro ma za zadanie poprawę jakości 
życia osób niepełnosprawnych intelektualnie 
i ich rodzin, integrację ze środowiskiem lokal-
nym, aktywizowanie rodzin i opiekunów osób 

Zatrudnij niepełnosprawnych! 

Wśród uczestników konferencji była pracownica radlińskiego Intermarché Justyna Liszkowska (w pierwszym 
rzędzie, druga od prawej) oraz inne osoby niepełnosprawne, które odbywają praktyki w różnych zakładach pracy 
w naszym regionie. 

Biuro informacji 
i doradztwa zawodowego 
dla osób mniej sprawnych, 
czynne jest od poniedziałku do piątku 

w godz. od 10.00 do 14.00, 
a mieści się w Rybniku 

przy ul. Orzepowickiej 16a 
(wtorek – doradca zawodowy, 

środa – radca prawny).

— Ten elegancki mężczyzna to nasz pracownik — dyrektor PiMBP Halina 
Opoka przedstawia praktykanta Grzegorza Górnika.                     Zdjęcia: s

Patrzą 
 inaczej…

— Moje obowiązki są takie: układanie towaru, 
zmienianie cen, sprzątanie pod koszami i również 
sprawdzanie towaru. Jestem z siebie zadowolona, że 
się nie poddałam i do końca przetrwałam i cieszę się, 
że wreszcie znalazłam pracę — mówi pracownica 
„Intermarché” Justyna Liszkowska. Swoją 
radością dzieliła się z uczestnikami konferencji 
zorganizowanej przez rybnickie koło Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym.



— Mamy nadzieję, że to porozumienie przyczyni się do rozwoju 
wzajemnych kontaktów i przyjaźni nie tylko pomiędzy osobami 
niepełnosprawnymi, ale także w innych obszarach życia naszych 
miast — mówią przedstawiciele Rybnickiego Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
o kontaktach, jakie udało się nawiązać w węgierskim Szolnok.  

Wszystko po to, by pokazać swoim podopiecznym, że również w 
Europie żyją podobni do nich ludzie, mający problemy ze zdrowiem, 
poruszaniem się i wysławianiem, a ich rodzice zrobią wszystko, by czuli 
się akceptowani, rozumiani i kochani. Tak jak Gyorgina Hofgart, na-
zywana przez wszystkich Anuszką, matka Evy, dziewczyny z zespołem 
Downa. To właśnie ona założyła organizację pod nazwą „Kezenfogva” 
(w polskim tłumaczeniu „O pełnię życia”), która zajmuje się aktywizacją 
i poprawą jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym. Anuszka 
nawiązała też współpracę z dużym zakładem pracy, w którym składane 

są plastikowe jajeczka do „kinder – niespodzianek”, a który zatrudnia 
ok. 1000 osób niepełnosprawnych, również podopiecznych i ich opie-
kunów ze stowarzyszenia „Kezenfogva”. Kupiła też dom i stworzyła  
w nim miejsca pracy dla 13 osób z niepełnosprawnością umysłową, któ-
rzy zajmują się wykonywaniem poduszek do szpitali i domów pomocy. 
O ich walorach przekonali się również rybniczanie w drodze powrotnej 
z Szolnok do Rybnika: — Kiedy nieoczekiwanie z powodu awarii busa 
podróż do Polski znacznie się przedłużyła, poduszkowe prezenty okazały 
się niezwykle przydatne… — wspominają rybniczanie, którzy w Szolnok 
chwalili się wyrobami wykonanymi przez podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej prowadzonych przez PSOUU. Współpracę z węgier-
ską organizacją udało się nawiązać dzięki kontaktom jednej z rodzin 
należących do stowarzyszenia i radnemu Henrykowi Ryszce z Niedo-
bczyc, a w czasie wizyty w Szolnok podpisano oficjalny dokument w tej 
sprawie. Dotyczy on poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, 
wymiany doświadczeń rodziców, pracowników i wolontariuszy oraz 
wspólnych przedsięwzięć w różnych dziedzinach życia społecznego. 

Oprócz warsztatowiczów i przedstawicieli PSOUU w wizycie 
wzięli również udział członkowie Rady Dzielnicy Niedobczy-
ce, a rybnicki magistrat przekazał pamiątkowe gadżety z logo 
miasta. Wizytę sfilmowała lokalna telewizja TV Szolnok,  
w której prezes rybnickiego koła PSOUU Janina Pohl oraz 
Anuszka–Gyorgina Hofgart opowiadały o swoich organi-
zacjach i dalszych planach. A będzie się działo… Rybnicka 
delegacja już zaprosiła przyjaciół z Szolnok do przyjazdu 
do naszego miasta w grudniu, kiedy to w ramach Między-
narodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych koło PSOUU  
w Rybniku zorganizuje uroczyste obchody współfinansowane 
z grantu Urzędu Miasta, a poświęcone niepełnosprawności 
w sztuce. Z pewnością nie będzie problemu we wzajemnym 
komunikowaniu się: — Język węgierski, choć niezrozumiały, 
nie był dla nas barierą, gdyż pomagała nam Polka od 30 lat 
mieszka w Szolnok, bliska krewna jednej z rodzin należącej 
do stowarzyszenia — wspominają uczestnicy wyjazdu. — Nie 
zawsze jednak tłumacz był potrzebny, gdyż podobnie myślący 
ludzie zrozumieją się bez słów... 

(S)

Węgierskie kontakty

W Szolnoku nie tylko zwiedzano…                                            Zdjęcia: arch. WTZ „Latarnia”. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 27

niepełnosprawnych w poszukiwaniu pra-
cy dla swoich podopiecznych. — Porady, 
jakich już udzieliliśmy dotyczyły wszyst-
kiego – od napisania CV i skierowania 
do pracodawców, po zwykłą, życzliwą 
rozmowę — mówi o pracy biura Iwona 
Kwiatek–Kiljanek, doradca zawodowy  
i personalny. 

Konferencja miała nie tylko promować 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
i przełamywać bariery, ale również 
przedstawić pracodawcom możliwości 
związane z refinansowaniem ze środków 
PFRON–u dostosowania stanowisk, 
wynagrodzeń i wymaganych składek 
ponoszonych przy zatrudnianiu, a także 
przybliżyć osobom z orzeczoną niepełno-
sprawnością zasady i możliwości pobie-
rania świadczeń socjalnych i rentowych 
oraz wynagrodzeń za pracę. Wszystko po 
to, by również inni mogli powiedzieć „na 
wszystko teraz inaczej patrzę…”. 

(S)   

Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawo-
dowego włączyła się w Ogólnopolski Tydzień 
Kariery i w dniach od 5 do 10 października 
zorganizuje w naszym mieście Rybnickie Dni 
Kariery.

Cykl prelekcji, spotkań, warsztatów, poradnic-
twa, treningów i innych działań propagujących 
planowanie kariery, rozpocznie się 5 października 
konferencją inauguracyjną, Inicjatywa rybnic-
kiej Platformy Poradnictwa Zawodowego jest 
skierowana do wszystkich osób potrzebujących 
profesjonalnego wsparcia w planowaniu lub wy-
borze dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery. 
Adresatami trwającej 5 dni imprezy są również 
nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi ryb-
nickich i powiatowych szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, a jej celem jest informowanie 
o realiach rynku pracy, uświadamianie ważności 
wyboru zawodu i pracy, a tym samym przeciwdzia-
łanie potencjalnemu bezrobociu. 

Rybnickie Dni Kariery zakończy Dzień 
Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w so-

botę 10 października w godz. od 10.00 do12.00. 
w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Jan-
kowickiej 3. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie 
osobom niepełnosprawnym możliwości uzyskania 
kompleksowych informacji ułatwiających plano-
wanie i rozwój kariery zawodowej oraz umożli-
wienie instytucjom wspierającym rehabilitację 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
wymianę doświadczeń w zakresie ich funkcjo-
nowania. W ramach imprezy dojdzie do spotkań 
instytucji i organizacji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, będzie możliwość zapoznania 
się z ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych 
i bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami 
organizacji wspierających osoby niepełnosprawne 
w poruszaniu się po rynku pracy.

Patronat nad Rybnickimi Dniami Kariery objął 
prezydent Adam Fudali, a szczegóły dotyczące im-
prezy na stronie Rybnickiej Platformy Poradnic-
twa Zawodowego http://www.pup-rybnik.pl/index.
php?urzad/wspolpraca oraz w filii Młodzieżowego 
Biura Pracy OHP (tel. 032 4223799). 

Zrób karierę!



…czyli fryzjerem zwierząt. Ten bardzo 
popularny w krajach zachodnich zawód,  
u nas dopiero zaczyna się rozpowszechniać. 
— Trzeba mieć cierpliwość i po prostu lubić 
zwierzęta — mówi o swojej pracy E. Kristof. 
A wszystko zaczęło się 9 lat temu od dwóch 
sznaucerów miniaturowych: — Kiedy kupi-
łam pierwszego i poszłam z nim do fryzjera… 
o mało nie popłakałam się na widok efektu 
strzyżenia — wspomina. Zdecydowała więc, 
że sama będzie przygotowywać psy do 
udziału w wystawach. Wymaga to sporej 
wprawy, bo specjalista potrafi zatuszować 
niedoskonałości psiej sylwetki, a odpowiedni 
wygląd wpływa na ocenę psa walczącego  
o najwyższe laury. Nie wystarcza więc samo 
ukończenie kursu groomerskiego – trzeba 
również jeździć na wystawy i uczyć się od ho-
dowców, którzy najlepiej znają się na danej 
rasie. Zanim, taki na przykład york, zostanie 
poddany ocenie sędziów musi nałożyć… pa-
piloty: — Trzeba je zmieniać co dwa, trzy dni, 
naoliwiać sierść specjalnymi oliwkami żeby 
włosy się nie łamały, a po zdjęciu papilotów, 
psiaka należy wykąpać, włosy wyprostować, 
a na czubku głowy zrobić „kiteczkę” — wy-
jaśnia groomerka. — Jeżeli pies jest rasowy 
trzeba postępować zgodnie z określonymi 
standardami. W przeciwieństwie do psiaków 
niewystawowych czy zwykłych kundelków, 
którym można wykonać dowolną fryzurę. To 
kwestia pomysłu i wygody: — Jeżeli pies nie 
lubi być czesany, lepiej wykonać krótsze cięcie 
— radzi E. Kristof. — Ale wszystko zależy 
od właściciela – kiedyś zgodnie z życzeniem 
klienta zrobiłam yorkowi na głowie irokeza. 
Zawsze jednak trzeba pamiętać o specyfice 
każdej z ras – delikatna skóra owczarka 
długowłosego sprawia, że jego sierść nie 
może być zbyt krótko przycinana, a grzywki 
przysłaniającej oczy teriera rosyjskiego 
nie można skracać ani zaczesywać do góry  
w „kitkę”, jeśli od szczeniaka nie był przy-
zwyczajany do zwiększonej ilości światła, bo 
mogłoby to uszkodzić jego wzrok. Tak więc 
moda modą, a rasa rasą…  

Pieskie… spa
Dla wielu właścicieli czworonogów kąpiel  

i uczesanie nawet średniej wielkości psa to spo-
ry wysiłek, nie wspominając już o konieczności 
sprzątania łazienki po takim zabiegu. Nic więc 
dziwnego, że psy coraz częściej trafiają w ręce 
fachowców. Bo gromerzy nie tylko przycinają 
sierść, ale zajmują się również trymowaniem, 
pielęgnacją, czyszczeniem uszu, cięciem pa-
zurów czy kąpielami leczniczymi. — Istnieją 
specjalne płyny do rozczesywania sierści i czysz-
czenia uszu, olejki nabłyszczające, balsamy 
po kąpieli, a nawet… psie perfumy. To jednak 
żaden szczyt psiej ekstrawagancji – na zachodzie 
popularna jest moda na malowanie pazurków 
czy koloryzowanie sierści, która u nas nie jest 
jeszcze tak powszechna — wyjaśnia rybnicka 
groomerka. Klientkami Elżbiety Kristof są nie 
tylko psy, ale i koty. Są czesane, poddawane 
trymowaniu i kąpane, a w pielęgnacji długowło-
sych mruczków ważne jest pudrowanie, które 
zapobiega kołtunieniu się sierści. — Koty są 
indywidualistami, nie lubią siedzieć zbyt długo 
w jednym miejscu. Kiedy im się znudzi idą gdzie 
chcą, albo drapią i gryzą — mówi rybniczanka. 
Z psami jest łatwiej, ale nie zawsze bezpiecz-
niej: — Na początku mojej pracy obcinałam 
teriera rosyjskiego, który w pewnym momencie 

tak uderzył mnie pyskiem, że znalazłam się dwa 
metry od niego. Gdyby nie miał kagańca pewnie 
by mnie ugryzł — wspomina. Wbrew pozorom 
łatwiej zapanować nad dużymi psami, gdyż 
często są one poddawane szkoleniom, ale nie 
ma reguły. Jest za to zasada – kiedy czworonogi 
się denerwują, ważny jest spokój i stanowczość 
groomera. Można też zasugerować, by pies 
pozostał jedynie w towarzystwie swojego fry-
zjera, bo obecność właściciela podczas zabiegu 
często rozprasza czworonoga. Groomerzy mają 
też inne sposoby, by zapewnić swoim klien-
tom dobre samopoczucie – czasami sięgają 
po psie smakołyki: — Najbardziej przekupne 
są shih–tzu i labradory — ocenia E. Kristof,  
a jej doświadczenie i fachowość sprawiają,  
że pierwsza wizyta zwykle nie jest ostatnia – na 
regularne odwiedziny w jej salonie decydują się 
właściciele psów z Rybnika, Raciborza, Opola, 
Gliwic, Katowic… — Szybciej skojarzę imię 
pieska niż właściciela — śmieje się groomerka, 
która najczęściej obcina yorki, ale miała już 
okazję zadbać o wygląd psa rzadkiej rasy jaką 
jest owczarek południoworosyjski. 

Daj głos…
Na naszych oczach metamorfozę przecho-

dzi właśnie inny przedstawiciel rzadkiej rasy 
bichon frise. To jego kolejna wizyta w salonie 

York z irokezem 
Strzyżenie, odpowiedni dobór fryzury 

i  kosmetyków, kąpiele – również 
lecznicze – to oferta jednego z salonów 
pielęgnacyjnych. Jednak jego klientami 
nie są kobiety. Nie są nimi nawet 
mężczyźni, ba… nawet nie ludzie! Swój 
wygląd poprawiają tutaj psy i koty,  
a o ich wizerunek dba rybniczanka 
Elżb ie ta  Kr is to f ,  k t óra  z  pas j i  
i zamiłowania do zwierząt uczyniła sposób 
na życie. Tak została groomerem… 

V
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Pieskie metamorfozy…                Zdjęcia: www.snoopy.rybnet.pl

Już po raz kolejny w rękach doświadczonego groomera Elżbiety Kristof znalazł się sympatyczny piesek o imieniu Baz, 
przedstawiciel rzadkiej ras 

Pasjonaci są wśród nas



C

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

Efektem zaproszenia do Świętajna na Ma-
zurach jest zauroczenie „krainą tysiąca jezior” 
i kontakty, które, być może, zwieńczy wspól-
ny, śląsko–mazurski projekt folklorystyczny. 
Z Mazur już tylko „skok” do Wilna, gdzie 
również „Przygoda” się pokazała. Potem 
czekała Hiszpania i festiwal w Dos Hermanos 
koło Sewilli pod egidą CIOFF – Międzynaro-
dowej Rady Stowarzyszeń Folklory-
stycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. 
I, jak mówi dyrektor „Przygody” Anita 
Geratowska, choć sama impreza nieco 
rozczarowała, ważna była obecność 
szefa CIOFF, któremu rybnicki zespół 
bardzo się spodobał, a to może zaowo-
cować zaproszeniami na inne festiwale. 
Z wielkim sentymentem „przygodo-
wicze” wspominają natomiast ko-
lejny występ, tym razem w Varażdin 
w Chorwacji z okazji święta tego miasta. 
Zaproszone tam zespoły folklorystycz-
ne porwały do spontanicznej zabawy 
całą miejską społeczność, a „Przygoda” 
zyskała kolejnych przyjaciół, z szansą 
na długą współpracę. Grupa „Lublin” odwie-
dziła Węgry, zaś „Krakowiaki” Macedonię. 
Występy w każdym zakątku Europy są okazją 
do prezentacji polskiego i śląskiego folkloru 
oraz promocji rodzinnego miasta. I „Przygoda” 
zawsze tę okazję wykorzystuje... 

Początek roku OOP „Przygoda”, która nie 
tylko tańcem, ale i zajęciami plastycznymi 
stoi, rozpoczęła rozstrzygnięciem VII Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty”, 

w tym roku pod hasłem „Ludzie i kwiaty”. 
Na konkurs wpłynęło 750 prac z 62 placówek 
z całego kraju, głównie z młodzieżowych 
domów kultury i OPP. Spośród nich jurorki 
Bogumiła Karaś–Lepczyk i Jadwiga Mandera 
nagrodziły 24 prace w sześciu kategoriach 
wiekowych, wyróżniły 28 prac, a 42 zakwa-
lifikowały na wystawę. Wernisaż i wręczenie 

nagród miało miejsce w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, a wystawę po 25 września 
przeniesiono do siedziby jednego ze sponso-
rów, centrum ogrodniczego koło Poznania. 
Kobiece, a więc wrażliwe na piękno kwiatów 
jury wysoko oceniło poziom artystyczny prac, 
które były „…odważne kolorystycznie, niebanal-
ne kompozycyjnie i pełne poezji”. 

Wakacyjne wspomnienia „przygodowiczów” 
są najlepszym dowodem na to, że warto w tym 

gronie się znaleźć. I jest na to sposób, bo 
zespół jest otwarty dla wszystkich chętnych, 
szczególnie gimnazjalistów i licealistów. 
Nawet „poważny” uczeń potrzebuje chwili 
wytchnienia od ślęczenia nad książkami 
i „Przygoda” to gwarantuje. Wystarczy 
kontakt z kierownictwem placówki w jej 
siedzibie przy ul. Szkolnej, w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej nr 2, tel. 032/42 26 
376. Jak mówi dyrektor A. Geratowska, 

SP 2 zawsze chętnie użyczała zespołowi swoich 
pomieszczeń, bo największym problemem OPP 
„Przygoda”, z zajęć w której korzysta ponad 600 
dzieci, jest brak miejsca. Jednak ze względu na 
zwiększenie od nowego roku szkolnego pensum 
dla nauczycieli, szkoła może już nie być tak życz-
liwa. Czasy dla inwestycji nie są łatwe, ale może 
odżyje dyskusja nad rozbudową siedziby OPP lub 
przeniesienie jej do innej? 

(r)

Muzyka i plastyka w jednym
W nowy rok weszły nie tylko szkoły, ale i pozostałe placówki 

oświatowe, jak Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół Tańca 
Ludowego „Przygoda”. A i minione wakacje nie były dla 
„przygodowiczów” błogim odpoczynkiem. W czasie letnich 
wyjazdów połączyli zwiedzanie z intensywną pracą na 
próbach i występami na scenach Polski i Europy.

„Przygoda” czeka!

pani Elżbiety, więc sympatyczny piesek o imieniu Baz jest bardzo 
spokojny – wie co go czeka, podobnie jak właściciele, którzy 
powierzyli swojego pupila w ręce naszej bohaterki; są spokojni 
o efekt końcowy. Podobnie jak opiekunowie półtorarocznego 
yorka, który jeszcze godzinę temu wyglądał zupełnie inaczej. 
— No co tam, Lolek?! — pyta pani Elżbieta. Psiak jest wyraźnie 
zadowolony, że zamieszanie wokół niego już się skończyło, a jego 
pani Bogumiła Ziołko–Napieralska i jej dzieci – Zosia i Jonasz 
są bardzo zadowoleni z nowego wyglądu swojego pupila. 

Pamiętajmy: październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. 
Może więc warto pomyśleć o zafundowaniu swojemu pupilowi 
wizyty w takim salonie. Merdanie ogonem zapewnione. A to 
mruczenie… 

(S)

Nagrodzona praca 6–letniej Zuzanny Janik z OPP 
Zespół „Przygoda”.

Grupa „Kaszuby” w Chorwacji.

Psy czy koty? 
… już nie trzeba wybierać – jedne i drugie zaprezentują się 

w Kamieniu. 
 4 października w hali sportowej Hotelu Olimpia odbędzie się pokaz 

kotów rasowych. Mruczące piękności można będzie podziwiać w godz. 
od 10.00 do 17.00 (bilety w cenie 5 zł – dorośli, 3 zł – dzieci), a dla 
odwiedzających przygotowano wiele atrakcji – konkurs plastyczny, bez-
płatne konsultacje weterynaryjne i pokaz pielęgnacji kotów. Zbierane 
będą również datki na bezdomne zwierzęta, a każdy będzie mógł kupić 
kocięta różnych ras. Organizatorem pokazu jest Stowarzyszenie Miło-
śników Kotów Cat Club Rybnik. Warto przypomnieć, że tego samego 
dnia na terenie ośrodka odbędzie się również krajowa wystawa psów 
rasowych, organizowana przez rybnicki oddział Związku Kynologicz-
nego (www.zkwp.rybnik.pl). 

(S)



Rybnickim Dniom Literatury towarzyszą dwa konkursy literackie. Konkurs na esej 
„Moje miasto, mój świat” już został rozstrzygnięty. Jedyną nagrodę, jaką przyznało jury 
(przewodniczący Zbigniew Kadłubek oraz Łucja Staniczkowa, Aleksandra Kotas, Maciej 
Tramer i Jacek Kurek) otrzymał Rafał Borchulski z Krakowa.

Termin nadsyłania wierszy na konkurs poetycki „Kryzys słów” mija 1 październi-
ka. Regulamin konkursu poetyckiego jest dostępny na stronie www.kultura.rybnik.pl. Prace 
oceni jury, któremu przewodniczy Grzegorz Walczak, a w jego skład wchodzą również Beata 
Mytych–Forajter, Zbigniew Kadłubek, Stanisław Krawczyk. Uroczystość rozstrzygnięcia obu 
konkursów i wręczenia nagród odbędzie się 21 października.

XXIV Konkurs Gawędziarzy

Pogawędźmy!
A okazją do zaprezentowania ga-

wędziarskiego talentu będzie kolejna 
edycja konkursu, którego celem jest 
odkrycie i zaprezentowanie publiczno-
ści twórców i interpretatorów utworów 
słownych i słowno–muzycznych, głów-
nie z regionu Śląska. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
organizowanym przez Rybnickie Centrum 
Kultury jest ukończenie 14 lat i wysłanie 
karty zgłoszenia do 5 listopada br. Wszyscy 

chętni proszeni są o kontakt z organiza-
torami, w celu ustalenia harmonogramu 
przesłuchań, które odbędą się 9 listopada. 
Teksty gawędziarzy mogą być urozmaicone 
przyśpiewkami, muzyką instrumentalną, 
regionalnym strojem itp. Mile widziane będą 
gawędy przekazywane gwarą, a jurorzy, jak 
zawsze, wyżej oceniać będą teksty własne. 
Koncert laureatów 21 listopada w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. 

Szczegóły: Rybnickie Centrum Kultury, 
ul. Saint Vallier 1, 44–200 Rybnik, tel. 0-32/
42 23 235, 42 22 132, fax wew. 110. Karta 
zgłoszenia dostępna na www.kultura.ryb-
nik.pl, email: mosbog@gmail.com.

Laureatem przyznawanej w tym roku po 
raz 25. nagrody Złotej Honorowej Lampki 
Górniczej, wręczanej tradycyjnie w czasie 
trwania Rybnickich Dni Literatury, został 
Metropolita Katowicki rodem z Niedobczyc, 
ks. arcybiskup Damian Zimoń. 

Tym wyróżnieniem rybnickie środowisko hono-
ruje ludzi „stąd”, zasłużonych dla rozwoju kultury, 
krzewiących szeroko pojęte wartości społeczne 
i duchowe oraz promujących nasze miasto w Polsce 
i na świecie. Ks. arcybiskup, skupiony na proble-
mach ludzi pracy ich duszpasterz, swoim autoryte-
tem wspiera też działania kulturalne i edukacyjne. 
Żywo interesuje się m.in. sprawami naszego Kam-
pusu, był również inicjatorem powstania w „szkole 
Szafranków” specjalizacji muzyka kościelna w klasie 
organów i czynnie to przedsięwzięcie wspierał. 
Swoimi homiliami i publikacjami książkowymi 
dowodzi, że jest przedstawicielem i kontynuato-
rem humanistycznych tradycji na Śląsku, których 
korzenie wywodzą się z pracy duszpasterskiej 
i naukowej wybitnych śląskich kapłanów XIX 
i XX wieku. Obchodzący w tym roku 75. urodziny 
ks. arcybiskup Zimoń przy każdej okazji podkreśla 
związek emocjonalny ze swoją Małą Ojczyzną 
i dowodzi tego częstymi wizytami w naszym mieście. 
Kolejną okazją będzie wręczenie w czasie inaugu-
racji Rybnickich Dni Literatury 18 października 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

Metropolita katowicki, ks. arcybiskup 
Damian Zimoń urodził się 25 października 
1934 r. w Niedobczycach. Jest absolwentem 
I Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku, gdzie 
zdał maturę w 1952 r., a następnie wstąpił do 
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1957 r. 3 czerwca 1985 r. mianowany został 
biskupem katowickim, a 25 marca 1992 r. – ar-
cybiskupem, metropolitą katowickim. 

16 października 2000 r. Rada Miasta 
Rybnika podjęła uchwałę o nadaniu ks. ar-
cybiskupowi Damianowi Zimoniowi tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Rybnika. 
Uroczystość odbyła się 18 grudnia 2000 r. 
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email: mosbog@gmail.com.
Uroczysto

18 października 
Sala widowiskowa RCK, 
godz. 17.00 
Inauguracja
• wręczenie Złotej Honorowej Lampki 

Górniczej
• koncert „Dotknąć nieba” w wykonaniu 

orkiestry symfonicznej Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Rybniku z udziałem 
Chóru „Dar”, chóru PSM w Rybniku oraz 
aktorów Teatru Rondo TZR.

19 października
Sala widowiskowa RCK, godz. 11.00 
• Romantyzm – nowe spojrzenie – konfe-

rencja naukowa.
 Sala widowiskowa RCK, godz. 16.00 
• Spotkanie młodzieży działającej w 

kołach zainteresowań w placówkach 
kulturalnych miasta z Metropolitą Ka-
towickim, ks. arcybiskupem Damianem 
Zimoniem. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na Biblioteka, godz. 18.00 

• Spotkanie autorskie z Grzegorzem Ko-
paczewskim.

21 października 
Galeria „Oblicza” RCK, godz. 17.00
• Poeta na kryzys:  panel dyskusyjny, wie-

czór poetycki, rozstrzygnięciekonkursów 
poetyckiego i literackiego

22 października 
PiMBP, godz. 11.00 
• Spotkanie autorskie z Krystyną Szara-

niec, autorką książki „Konstanty Prus 
1872–1961. Sylwetka dziennikarza 
i historyka”.

Sala widowiskowa RCK, godz. 19.00
• koncert Michała Bajora promujący najnow-

szą płytę artysty pt. „Michał Bajor – piosen-
ki Marka Grechuty i Jonasza Kofty”.

23 października 
Galeria „Oblicza” RCK, godz. 11.00
• Poranek z poetą – Grzegorz Olszański
Galeria „Oblicza” RCK, godz.18.00   
• Okiem krytyka – co się czyta – spotka-

nie literackie prowadzone przez prof. 
Krzysztofa Uniłowskiego. Fragmenty 
prozy czyta aktor Teatru Śląskiego Jerzy 
Kuczera.

Skromny (ale ambitny) program jubileuszowych, 40. Rybnickich Dni Literatury 
pokazuje, że kryzys nie ominął sfery kultury, co jednak, paradoksalnie, zbliżyło 
imprezę do źródeł czyli... literatury. Mniej jest znanych wykonawców i imprezy 
uświetni głównie rybnicka artystyczna młodzież, zaś kontynuacja współpracy ze 
środowiskiem naukowym Uniwersytetu Śl. sprawiła, że RDL skłaniają się mocno 
w stronę percepcji literatury.

XL Rybnickie Dni Literatury 18–23 października

Rybnik romantyczny



22 października (czwartek), godz. 17.00
Fundacja Elektrowni Rybnik – Klub Energetyka (ul. Podmiejska)
bilet: 40 zł
• Mały Ryjek: udział wezmą kabarety: Chyba, PUK, Smile, 

Szydera, Weźrzesz
Prowadzenie: Mateusz Pniak i Paweł Lewandowski
• 5 urodziny KABARETU MŁODYCH PANÓW 
 – Koncert Jubileuszowy
 Wystąpią Jubilaci oraz zaproszeni Goście: Łowcy.B, Tomasz Ja-

chimek, Nowaki, DNO, Limo, Ani Mru Mru, Formacja Chatelet, 
Kabaret N.O.C. oraz zespół The Jobers

 Prowadzenie: Kamil Piróg i Tomasz Marciniak

23 października (piątek), godz. 17.00
Fundacja Elektrowni Rybnik – Klub Energetyka (ul. Podmiejska)
bilet: 60 zł
• I Wieczór Konkursowy
 Prowadzenie: Bartosz Demczuk i Robert Korólczyk
 Konkurs Filmowy o „Złotą Kasetę”
 „W stepie szerokim” – pełnometrażowy film Abelarda Gizy 

(Limo)

24 października (sobota), godz. 16.00
Fundacja Elektrowni Rybnik – Klub Energetyka 

(ul. Podmiejska)
bilet: 70 zł
• II Wieczór Konkursowy
 Prowadzenie: Bartosz Demczuk i Robert Korólczyk
 Konkurs piosenki o „Melodyjną nagrodę im. Artura”
 Kabaret HRABI: „Pienia i jęki - Hrabiego piosenki”

25 października (niedziela), godz. 20.00
Teatr Ziemi Rybnickiej (ul. Saint Vallier 1)
bilet: II miejsca 80 zł, I miejsca 100 zł
• Koncert Finałowy Rybnickiej Jesieni Kabaretowej
 Prowadzenie: Piotr Bałtroczyk i Kabaret Młodych Panów
 Wystąpią: Ani Mru Mru, Grupa MoCarta, Neo-Nówka, Paranie-

normalni, Tomasz Jachimek, Formacja Chatelet, DNO, Nowaki 
oraz Kabaret Młodych Panów

 Kabarety zaproszone do Konkursu Głównego: Ani Mru Mru 
(Lublin), Grupa MoCarta (Warszawa), Neo-Nówka (Wrocław), 
Paranienormalni (Jelenia Góra), Tomasz Jachimek (Warszawa), 
Formacja Chatelet (Kraków), DNO (Dąbrowa Górnicza), Nowaki 
(Zielona Góra)

XIV Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK
22–25 października

Szczegóły od 5 października na stronie www.fundacjarybnik.pl.

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

II Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
w Rybniku (29–30 sierpnia) znów rozegrał się na scenie 
rybnickiego kampusu. Poprzedzony akcją reklamową 
(nowoorleańskie dźwięki „obwożono” po mieście), dopeł-
niony wystawą często zabytkowych mercedesów, ściągnął 
niemało fanów, mimo że pogoda była „przekropna”.

Ale deszcz rozegnały dźwięki obchodzącego jubileusz 35–le-
cia istnienia South Silesian Brass Bandu – gospodarza imprezy. 
Jubileusz zostanie uczczony płytą, a niedawno zmarłego mu-
zyka SSBB Antoniego Kucznierza zastąpił Tadeusz Petrow, tu 
– wirtuoz klarnetu. Pamięć kolegi uczcili członkowie zespołu 
(Adam Abrahamczyk, Czesław Gawlik, Kuba Moroń – gościnnie, Piotr 
Rożankowski, Marian Siwicki i Jerzy „Kali” Wenglarzy) wspólnie z jego 
śpiewającą i grającą na skrzypcach córką – Elżbietą Kucznierz–Skrzy-
mowską, a zabrzmiał obok wielu dixieprzebojów „Parostatek” z reper-
tuaru Krzysztofa Krawczyka.

Później zagrała – wystrojona w jasne kapelusze i szelki – poznańska 
grupa Dixie Company, zaprzyjaźniona z SSBB. Tu nie mógł zadziwić 
ragtime z filmu „Va bank”. Brzmiały świetnie zaaranżowane klasyki: 
„Mackie Majcher” Brechta – Weila, „Milord” z repertuaru Edith Piaf, 
„Just A Gigolo”, „Bei mir bist du Schöen”… Bawiły nie tylko popularny 
repertuar i znakomite wykonanie, ale jeszcze i dowcipne wtręty słowne 
trębacza grupy, Jakuba Marszałka.

Pod znakiem żartu scenicznego i muzycznego stał występ słowackiej 
formacji Funny Fellows: stroje – jakby muzycy przyszli grać do gospody 
prosto z wycieczki welocypedowej, dobór instrumentów (np. tuba obok 
miniaturowej trąbki), stylizacja solistki Zuzany Haasovej na Marlenę 
Dietrich, podczas gdy gra rolę typowego słodkiego kociaka itp. Reper-
tuar lekki i taneczny, jak na dancing, w którym sięga się po popularne 
melodie ludowe Słowacji, Czech, Węgier, Rosji oraz polskie „Tango 
Milonga” i nie o jakość wykonania tu chodziło, ale o rozbawienie 
widowni. I – trzeba przyznać muzykom z Romanem Federem na czele 

– świetnie się to udało.
Wieczorem wierni słuchacze zapełnili Salę Kameralną TZR, gdzie 

znakomicie się bawili podczas jam session prowadzonego przez mło-
dą, ale już doskonałą gliwicką grupę Enerjazzer. Muzykom Adama 
Solskiego szybko udało się wciągnąć do gry wykonawców festiwalu 
i innych chętnych w rytmach np. „When the Saints Go Marching In”. 
Mieszały się formacje, dźwięki i osobowości w sposób piramidalny, ale 
i uporządkowany, ku uciesze słuchaczy!

Dzień drugi festiwalu poprowadził legendarny profesor historii jazzu 
z Akademii Muzycznej w Katowicach, Andrzej Schmidt. Jego poczucie 
humoru i dystans względem czasu pozwoliły nam poznać kulisy radosne-
go muzykowania rodem z Nowego Orleanu, a częstochowskiej grupie 
dixielandowej Five O’clock Jazz Band czy też czeskiej kapeli Stanley’s 
Dixie Street Band (po raz drugi na festiwalu) nie pozostawało nic inne-
go, jak dedykować profesorowi niektóre swoje wykonania. Zabrzmiały 
rzadko słyszane instrumenty, jak suzafon i świetnie znane standardy 
, jak „Tiger Rag” czy „By, By Black Bird”. Mogliśmy się przenieść 
wyobraźnią na południe USA, gdzie Canal Street maszerowały parady 
z muzykami na czele, co to tryskają kaskadami pogodnych dźwięków. 
Do spotkania za rok!

Tekst i zdj.: Grzegorz Walczak

Dixie… 
i wszystko jasne

Piramida trębaczy: Adam Abrahamczyk u góry, Jakub Marszałek na dole.



Felicjan Andrzejczak śpiewał kiedyś 
„…każdy się w tym tańcu gnie, dobrze tańczyć to 
nie wszystko, trzeba jeszcze ruszać się”. Jakby 
tam był…

Tam… czyli w Teatrze Ziemi Rybnickiej, w którym 
już po raz 5. swoje umiejętności taneczno–akro-
batyczne zaprezentowali uczestnicy turnieju break 
dance, a ich popisy oklaskiwali miłośnicy tego rodzaju 
tańca i muzyki. Impreza cieszyła się sporym zain-
teresowaniem publiczności, a do wspólnej zabawy 
zachęcali prowadzący Huher i Daro. W rywalizacji 
wzięły udział aż 23 ekipy, a w „bitwach”, w których 
obowiązywała zasada bez spiny czyli bez przemo-
cy, naprzeciw siebie stawali tancerze, by pokonać 
konkurencję wykonywanymi układami. A najlepsze 
przygotowali „Lajony Kingz”, którzy w ubiegłorocz-
nej edycji „Bez spiny” zajęli II miejsce. Tancerze 
z Leszczyn pokonali grupy „Beat Killaz” z Raciborza 
i „Oczy Ważki” z Rybnika.  

Felicjan Andrzejczak śpiewał kiedyś: „Głowa, noga, 
łokieć, szyja, w dłoniach jakbyś węża miał, rękaw zwija 
się jak żmija. Dobry dance, najnowszy show”. Jakby 
tam był… 

(S)

Zasada bez spiny
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Chyba po raz pierwszy w swojej 45–let-
niej historii sala Teatru Ziemi Rybnic-
kiej zamieniła się w wybieg dla modelek 
(i modeli). Pokaz mody był częścią werni-
sażu wystawy zdjęć Piotra Sobika, który 
w „modowej” fotografii stawia pierwsze, 
ale już odważne, kroki.

Młody radlinianin, ekonomista z wykształ-
cenia, którego robienie zdjęć interesowało od 
dawna, poczuł, że obraz modelki czy modela 
z całym kontekstem, oglądany przez wizjer 
aparatu, jest bliski jego wrażliwości na piękno. 
Pierwszą modelką Piotra była jego dziewczyna 
Aldona, która w przygodzie z modą towarzyszy 
mu od początku. A ponieważ efekty były zachę-

cające, zdecydował się to zajęcie potraktować 
poważnie. Ku wielkiemu zaskoczeniu autora, 
prace wysłane do jednej z najlepszych w kraju 
agencji modelek wzbudziły zainteresowanie 
i chęć współpracy. Rozpoczęły się profesjonal-
ne sesje z dobrymi modelkami, ciekawe styliza-
cje, pasja stała się sposobem na życie...

Młody artysta nie ukrywa fascynacji środowi-
skiem modelingu. — To świat ciekawy, inny, wy-
zwalający kreatywność — mówi P. Sobik. — A to 
mój pierwszy krok do tego świata. W każdym 
razie wiem już, że dobre zdjęcie jest wypadkową 
talentu fotografa, projektanta, modela, stylisty 
i wizażysty. Można dodać, że to świat dość her-
metyczny, świat uosabiający luksus, znany prze-

ciętnym ludziom z kobiecych magazynów. 
Ekspozycja w RCK jest pierwszą wystawą 

prac Piotra, a na zdjęciach widnieje też Aldo-
na Nawocka, inicjatorka i osoba najbardziej 
zaangażowana w jej organizację. Fotografiach 
kolorowych, czarno–białych, ciekawie za-
aranżowanych, których równouprawnionymi 
bohaterami są człowiek i jego „opakowanie” 
czyli strój.

Dopełnieniem wystawy była prezentacja 
projektów absolwentek krakowskiej Szkoły 
Artystycznego Projektowania Ubioru. Kolekcje 
„Szary–mary”, inspirowana cyrkiem „Bim–
–bom” czy „Fantasmagorie” potwierdzają, że 
projektanci mody to artyści o nieokiełzanej 
fantazji, którzy chcieliby kształtować przeciętne 
gusty, a swoje pomysły zobaczyć na ulicy, czy-
niąc ją bardziej kolorową i oryginalną... 

(r)

Teatr Ziemi Rybnickiej zmienił się w wybieg dla modelek i modeli.

Autor zdjęć ze swoją muzą 
– Aldoną...

Zdjęcia: r

Fotografia na wybiegu 

Wernisaż zgromadził wyjątkowo liczną publiczność. 



Uśmiech świata wg Dzikowskiej 
Któż jej nie zna – podróżniczka, historyk, sinolog, 

pisarka, autorka filmów dokumentalnych, towarzyszka 
pracy i życia Tony Halika. Elżbieta Dzikowska dowodzi 
swoimi zdjęciami, że cechą łączącą ludzi wszystkich ras 
i kultur jest zdolność do uśmiechania się. W programie 
otwarcia fotograficznej wystawy „Uśmiech świata” spo-
tkanie z autorką, pokaz slajdów i filmu z cyklu „Pieprz i wa-
nilia” oraz możliwość zakupienia książki z autografem. 

16 października, godz. 17.30

Gala sylwestrowa!
Jeszcze na dobre nie zapomnieliśmy o lecie, a Rybnickie Centrum Kultury już 

zaprasza na sylwestrową galę. I nic w tym dziwnego, bo o spędzeniu atrakcyj-
nego Sylwestra trzeba myśleć zawczasu! 

Ponieważ zainaugurowana w ub. roku forma sylwestrowej zabawy świetnie 
się sprawdziła, również w tym roku zaproszono artystów, z którymi wypijemy 
noworoczny toast. Zabawę poprowadzi niezawodny Maciej Niesiołowski wraz 
z orkiestrą Sinfonietta Bydgoska, w towarzystwie solistów Anity Maszczyk (sopran) 
i Michała Musioła (tenor) oraz pary tanecznej z zespołu tańca towarzyskiego RCK. 
W noc sylwestrową czynna będzie restauracja „Bliżej gwiazd” – rezerwacja miejsc 
tel. 032 424 90 77.

XXIV Silesian Jazz
Meeting 
Kolejne jazzowe spotkanie w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej wyznaczono na 28 i 29 listopada.
Sobotnią imprezę zainauguruje… film, a mia-

nowicie rodzima produkcja Klubu Filmu Nieza-
leżnego pt. „Dziewczyny lubią blond” w reżyserii 
Mirosława Ropiaka. A jak ten film ma się do SJM? 
Otóż zbiorowym autorem ścieżki muzycznej jest 
obchodzący jubileusz 35–lecia działalności ryb-
nicki zespół jazzu tradycyjnego South Silesian 
Brass Band, który zresztą tuż po projekcji zagra. 
A potem koncert Jazz Band Ball Orchestra 
z udziałem Beaty Przybytek i Caroline Mhlanga 
(Zimbabwe).

W niedzielę „Uma gringa canta Guinga” czy-
li koncert Gabrieli Kozyry, młodej wokalistki 
wykształconej w Holandii, której żywiołem jest 
muzyka brazylijska. Wraz z zespołem złożonym 
z Argentyńczyka, Holendra i Peruwiańczyka Ga-
briela Kozyra śpiewać będzie utwory niezwykle ce-
nionego brazylijskiego kompozytora o przydomku 
Guinga, (prawdziwe nazwisko Carlos Althier 
de Souza Lemos Escobar!). Aktualnie Gabriela 
przygotowuje się do studiów w szkole samby 
w Rio de Janeiro, na które otrzymała stypendium. 
Po raz drugi gościć będziemy Agę Zaryan, której 
na scenie towarzyszyć będzie jedynie fortepian. 
Zarówno po sobotnim, jak i niedzielnym koncercie 
– jamsession w Sali Kameralnej TZR.

Szczególy w październikowej „GR” i stronie 
www.kultura.rybnik.pl. 

Boguszowickie Dni Młodych po raz ósmy

Filmowo i muzycznie
Wzorem lat ubiegłych Boguszowickie Dni Mło-

dych łączyć będą muzykę z prezentacją filmów 
niezależnych, a skierowane są do wszystkich 
młodych ludzi, którzy interesują się kulturą 
i chcą się pokazać na scenie DK Boguszowice. 

Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2000 roku, 
a w Boguszowicach pojawiały się już zespoły grające 
rocka, reggae, metal czy też hip hop. Publiczność 
oklaskiwała m.in. grupy Ice Machine, Underground, 
Dzioło, Parking, Władcy Marionetek, a także wete-
ranów polskiej muzyki alternatywnej Lecha Janerkę, 
Pidżamę Porno, Dezertera... 

Tegoroczna edycja Boguszowickich Dni Młodych 
rusza 15 października w „Piano Galery Bar Pale-
ta”, gdzie odbędzie się pokaz filmów off–owych. Na 
pozostałe dni – 16, 17, 18 października – organi-
zatorzy zapraszają do Domu Kultury Boguszowice. 
W programie imprezy zaplanowano filmy Mathiasa 
Mezlera, Grzegorza Lipca, Dominika Matwiejczyka 
czy najnowszy obraz Huberta Gotkowskiego „Konsu-
menci”. Gwiazdą muzyczną tegorocznych BDM bę-
dzie zespół Mitch & Mitch. Zapraszamy do udziału! 
Szczegóły na www.dkboguszowice.pl 

(S) 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 33

Superduet Piaseczny & Krajewski !
Andrzej Piaseczny, najlepszy polski wokalista i Sewe-

ryn Krajewski, legenda polskiej muzyki rozrywkowej 
razem! Superduet, który łączy pokolenia, wystąpi na sce-
nie Teatru Ziemi Rybnickie! Ich wspólna płyta „Spis rzeczy 
ulubionych” już jest klasyką polskiej muzyki rozrywkowej. 
To będzie niezapomniany wieczór...

13 listopada, godz. 20.00 

Do tegorocznej, V edycji międzynarodowego fe-
stiwalu, który potrwa od 9 do 11 października br., 
zakwalifikowało się 10 chórów z Polski, Ukrainy 
i Republiki Czeskiej, w tym rybnicki Chór Dusz-
pasterstwa Akademickiego „Dar” i „Sonusek” ze 
„szkoły Szafranków”.

Obok części konkursowej atrakcyjnie zapowiadają się koncerty towarzyszące. 
W koncercie inauguracyjnym (kościół Matki Boskiej Bolesnej, piątek 9 października, 
godz. 18.00) wystąpią: Zespół Wokalny Contento Corez z Katowic pod dyrekcją Marii 
Piotrowskiej–Bogaleckiej oraz Kameralny Chór Akademii Muzycznej im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach pod dyrekcją Czesława Freunda. 

Na szczególną uwagę zasługuje koncert specjalny (Rybnickie Centrum Kultury, 
sobota 10 października, godz.17.00) w wykonaniu Zespołu Wokalnego ProForma 
z Olsztyna, który wykona program złożony z utworów Czesława Niemena – „Niemen 
a’capella”.

Koncert laureatów odbędzie się w niedzielę 11 października o godz. 14.00 w kościele 
Królowej Apostołów. Wcześniej uczestniczące w festiwalu chóry uświetnią niedzielne 
nabożeństwa w rybnickich parafiach oraz okolicznych miastach.   

Festiwalowi patronuje tradycyjnie Henryk Mikołaj Górecki, a kierownictwo artystycz-
ne sprawuje prof. Czesław Freund. Organizatorami tegorocznej edycji są Dom Kultury 
w Chwałowicach, Śląskie Centrum Muzyczne Muzyka i Ruch oraz Rybnickie Centrum 
Kultury.

Sylwetki wykonawców oraz inne szczegóły na stronie www.rjch.xwp.pl.

Niemen a’capella! 



— Nie szanujemy pamiątek przeszłości, pozwalając odejść im 
w niebyt, los jest jednak sprawiedliwy, bo my znikniemy tak samo… — 
twierdzi gdańszczanin Adam Fleks, który ocala od zapomnienia, 
ale i kreuje nową rzeczywistość. A robi to za pomocą nakładania 
na siebie dwóch zdjęć. W ten sposób tworzy światy obecne tylko 
na papierze fotograficznym. Wieloświaty …

Wystawę pod takim właśnie tytułem otwarto w Galerii Jasna 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie Adam 
Fleks – historyk–archiwista, skandynawista, tłumacz j. duńskiego 
i szwedzkiego, członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego 
– przybliżał specyfikę swojej pasji. Seria „Wieloświaty” wykonana została 
w technice litowej, a fotografie zaczęły powstawać w momencie, gdy 
A. Fleks po wielu latach pojawił się na ulicy swojego dzieciństwa. 

—  O k a z a ł o 
się,  że ulega 
ona szybkiej 
destrukcji, co 

samo w sobie było dość fascynującym procesem. Moją uwagę przyciągnęły 
domy podparte legarami, w których wciąż mieszkali ludzie, czasem nielegalnie 
— wspomina. — Ale oprócz stworzenia zwykłej dokumentacji fotograficznej 
postanowiłem zrobić coś jeszcze. Punktem wyjścia stały się gdańskie budynki 
i budowle ulegające destrukcji, a nałożenie na siebie dwóch, rzadziej trzech 
zdjęć wykreowało nową rzeczywistość. I uruchomiło wyobraźnię... 

Z czasem A. Fleks rozszerzył krąg swoich poszukiwań. Zafascynowały 
go ruiny spalonego przez sowietów największego niegdyś pałacu w byłych 
Prusach Wschodnich w Kamieńcu koło Prabut, czy sypiący się, ale nadal 
zamieszkały renesansowy pałac w Broniszowie na Dolnym Śląsku. I oczy-
wiście tereny byłej Stoczni Gdańskiej, a także rozsypujące się podcieniowe 
domy na Żuławach Malborskich. A. Fleks fotografuje nie tylko budowle, ale 
i ludzi niepełnosprawnych. Interesuje się również technikami specjalnymi 
i wykonuje odbitki ze starych negatywów, a podczas spotkania w PiMBP 
pokazał prezentację multimedialną „Stocznia Gdańska – przemijanie” oraz 
unikatowe, niedawno odkryte i nigdzie dotąd nie publikowane fotografie 
wykonane podczas II wojny światowej na polskich okrętach wojennych. 
Wiadomo już, że wystawa złożona z tych fotografii, trafi w przyszłym roku 
do rybnickiej biblioteki. Zanim to nastąpi polecamy „Wieloświaty”, które 
oglądać można do 17 października.                                                           (S) 

W świecie wieloświatów

Wieloświaty stworzone przez Adama Fleksa.                                                              Zdj. arch org. 
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Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

ALEGORIE I PROWOKACJE
poniedziałek 5 października, godz. 18.00
KRET

prod. Meksyk 1970, 125’
Kultowy film sur-

realizmu! Totalne emoc-
jonalno–intelektualne 
doświadczenie, w którym 
Jodorwosky epatuje 
przemocą, brutalnością, 
groteską i szkaradą, by 

zmusić widza do doświadczenia prawdy i odrzucenia 
powierzchownych etykietek i społecznie uwarunko-
wanych konotacji. Niebywały koktajl stylów. Piękno 
plastyczne!

HAŃBA
prod. Australia/RPA 

2008, 120’
J o h n  M a l k o v i c h 

w adaptacji najsłynniejszej 
powieści laureata nagrody 
Nobla J. M. Coetzee, uho-
norowanego nagrodą Boo-
kera. Klęska mężczyzny, 

której przyczyna tkwi w niepohamowanym popędzie 
seksualnym oraz pysze władzy. 

AZJATYCKIE PARADOKSY?
poniedziałek, 12 października, godz. 18.00
WALC Z BASZIREM

prod. Izrael 2008, 90’
Niezwykły, animowany 

dokument Ari Folmana 
wykorzystuje umowność 
rysunkowej techniki, by 
uwypuklić absurd wo-
jennej przemocy. Wir-
tuozowski powrót do 

przeszłości ataku Izraela na Liban. Bolesna prawda 
w niezwykłych obrazach znakomitej animacji!

MARTWA NATURA
prod. Chiny 2006, 111’
Oryginalny film jed-

nego z najlepszych twór-
ców: Jin Hang–Ke. Film 
opowiada o spustosze-
niach, jakie spowodowała 
w Chinach budowa Tamy 
Trzech Przełomów na 

rzece Jangcy. Losy mieszkańców zniszczonych 
podczas budowy wiosek pokazują jak bardzo „bu-
dowa stulecia” zaburzyła ich codzienne życie. Złoty 
Lew Wenecja 2006

MIŁOŚĆ W DWÓCH ODSŁONACH
poniedziałek, 19 października, godz. 18.30
HANAMI – KWIAT WIŚNI

prod. Niemcy/Francja/
Japonia 2008, 127’

Boleśnie przenikliwy, 
przejmująco smutny, 
ale jednocześnie niosący 
ukojenie i spokój. Piękny 
i mądry film o decyzjach, 
które budują świat, nasz 

świat, nawet jeśli trwa on tylko kilka chwil. 

RUSAŁKA
prod. Rosja 2007, 

120’
Aissa ma złote serce, 

lubi robić ludziom do-
brze, niczym francuska 
„Amelia”. Piękne zdjęcia 
Moskwy jakiej nie znamy, 
wzbogacone o sekwencje 

animowane plus pełna energii Marija Szalajewa 
w roli głównej sprawiają, że całość robi całkiem 
niezłe wrażenie. Kalejdoskop kolorów. Dobra 
zabawa. Nagroda w Sundance. 

CZY JESTEŚMY TOLERANCYJNI?
poniedziałek, 26 października, godz. 18.00
WĄTPLIWOŚĆ

prod. USA 2008, 104’
Kato l i cka  szko ła 

na Bronxie w 1964 roku. 
Pewna zakonnica zaczyna 
podejrzewać księdza, o to, 
że zbyt mocno interesuje się 
życiem pewnego ucznia. Czy to 
tylko nadopiekuńcze obawy, 

czy coś poważniejszego? Czy działając zgodnie z zasadami 
panującymi w szkole, można dowiedzieć się prawdy? Tytani 
aktorstwa: Meryl Streep i Phillip Hoffman.

OBYWATEL MILK
prod. USA 2008, 128’
Kiedy w 1978 zamor-

dowany został Harvey 
Milk, świat stracił jednego 
z największych wizjonerów 
i przywódców walczących 
o sprawiedliwość. Zdoby-
wca wielu nagród, Gus Van 

Sant, wraz z niezrównanym Seanem Pennem i plejadą 
gwiazd w rolach drugoplanowych przedstawiają 
historię życia tego niezwykłego człowieka.

XVI KONFRONTACJE FILMOWE 
5 października – 30 listopada

Karnet miesięczny 40 zł, wejściówki na 2 filmy 15 zł do nabycia w kasie Teatru



Kilka tysięcy osób przyciągnął festiwal 
Sari, którego gospodarzem i głównym 
organizatorem był rybnicko–żorski 
zespół Carrantuohill. 

Były kapele folkowe, hitowe kabarety oraz... 
wspólnie kibicująca naszym siatkarzom publicz-
ność, która skutecznie zakłócała koncert zespołu 
„Golec uOrkiestra”, potencjalnie największej 
gwiazdy festiwalu Sari. Publiczność krzyczała, 
kiedy nasi siatkarze zdobywali kolejne punkty, 
walcząc z Francją w finale mistrzostw Europy. 
Ludzie widzieli zmagania naszych „złotych 
chłopców” na telebimie ustawionym na scenie. 
Co jakiś czas zamiast obrazu ze sceny puszczano 
fragmenty meczu. To był strzał w dziesiątkę. 
Ludzie nie rozeszli się do domów czy do pu-
bów. Mieli dwa w jednym. Takich dylematów 
nie było w czasie koncertu zespołu Polkaholix.  

To kapela pochodząca 
z Niemiec, wykonująca 
polkę połączoną z roc-

kiem, folkiem oraz ska. Grupę tworzą muzycy w 
różnym wieku i różnej narodowości. Nie stronią 
od pirotechnicznych efektów. W czasie jednego 
z utworów z kontrabasu wydobywał się ogień! 
Niczym na koncercie jakiegoś Rammsteina! 
Muzycy podbili publikę, śpiewając, że co tam 
ryby czy nawet seks. Najlep-
szy jest nasz poczciwy bigos! 
Nie można nie wspomnieć o 
kabaretach, które miały być 
tylko przystawką do głównych 
koncertów. Tymczasem Scena 
na żorskiej starówce pękała 
w szwach. Ludzie płakali 
ze śmiechu, kiedy jeden ze 

skeczów Łowców. B odegrali Carrantuohille. 
Przebrani za chór gospel śpiewali, że „…nie ma 
portfeli, bo to rybny sklep”. Świetny, chociaż 
w zupełnie innym klimacie, był też koncert  
w kościele św. Stanisława. Tarantule, jak mówią 
o naszych muzykach fani, zagrały razem z Anną 
Faber, znakomitą harfistką. 

Tekst i zdjęcie: (jk)

Niemiecki Polkaholix udowodnił, 
że polka nie musi być nudna i ob-
ciachowa.
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— Aparat traktuję jak tubkę z farbą — mówi pasjonat-
ka fotografii Wanda Hansen, a malarka Grażyna Za-
rzecka–Czech doskonale wie czym jest magia koloru. 
Z kolei gitarzyści Krzysztof Czeremużyński i Maciej 
Buś udowodnili, że muzyka również ma wiele barw. 
Podobnie jak okładka nowego pisma „Re: presja”,  
w którym znajdziemy różne odcienie kultury. Nie bez 
kozery więc pierwszy po wakacjach „Wieczór sztuk” 
zatytułowano „Magia koloru”. 

— Młodzież zmusiła mnie do zrobienia pleneru — mówiła w Domu Kul-
tury w Chwałowicach malarka Grażyna Zarzecka–Czech. Pewnie dlatego 
12 młodych ludzi nawet w czasie wakacji wstawało wcześniej, by uchwycić 
wyjątkowe zakątki Rybnika, Rud czy Wodzisławia. — Nie chodziło nam 
tylko o oddanie stylu danego zabytku, ale i klimatu miejsca, w którym przeby-
waliśmy. Dlatego nie było to zwykłe odwzorowywanie, ale interpretacja tego co, 
dzieje się w duszy — mówiła malarka, założycielka grupy plastycznej „Magia 
koloru”, w której rozwijają swoje talenty młodzi ludzie. Na tyle skutecznie, 
że wśród uczestników pleneru były osoby, które w tym roku dostały się na 
studia – Ania Włoczek na malarstwo na krakowską ASP i Karol Łukasz-
czyk na grafikę komputerową do renomowanej uczelni w Bytomiu. Prace 
uczestników pleneru zawisły w galerii kolumnowej, ale tego wieczora licznie 
zebrana publiczność miała też okazję podziwiać zdjęcia Wandy Hansen, ab-

solwentki warszawskiej ASP, która zajmuje 
się grafiką użytkową, ilustracjami książko-
wymi, projektowaniem wnętrz, portretami 
oraz fotografią, również industrialną. 
— Kocham się w zardzewiałych śrubkach  
i ruinach, ale dziś zobaczycie zdjęcia kompo-
nujące się z tematem magia barw — mówiła  
W. Hansen, która chętnie skupia swoją 
uwagę na kolorowych przedmiotach, ale 
robi to z rozwagą. Artystka przekonuje, że  
z pewnością kiedyś usiądzie za sztalugami, 
ale na razie lubi z aparatem przemieszczać się z miejsca na miejsce i wyławiać  
z rzeczywistości najróżniejsze, często banalne obiekty. A z powstaniem zdjęć 
wiążą się najróżniejsze, często zabawne historie. Jakie? Odpowiedź znają 

uczestnicy „Wieczoru sztuk”, którzy mieli też okazję sięgnąć do 
studenckiego „nieperiodyku” kulturalnego „Re:presja”, o którym 
mówiła redaktor naczelna, studentka polonistyki i politologii 
Monika Glosowitz, związana z klubem literackim prowadzonym 
w DK przez Roberta Rybickiego. Właśnie trwają przygotowania 
do wydania 4 numeru pisma, które poświęcone jest szeroko pojętej 
kulturze. „Nieperiodyk” dostępny jest na wydziałach Uniwersytetu 
Śląskiego oraz w jednostkach zamiejscowych uczelni. 

Cykliczna impreza w DK w Chwałowicach nie może się obyć 
bez muzyki – tym razem publiczność oklaskiwała duet gitarowy 
– Maciej Buś i Krzysztof Czeremużyński. Ten ostatni, muzyk  
i kompozytor, prowadzi w Domu Kultury w Chwałowicach 
lekcje gry na gitarze, a w czerwcu tego roku wydał swoją pierw-
szą płytę pt. „The First Tale”. Publiczność czeka już na kolejne 
gitarowe opowieść i … „Wieczory sztuk”.                         (S) 

Wanda Hansen traktuje aparat fo-
tograficzny jak tubkę z farbą. „Wy-
ciska” z niego najróżniejsze barwy 
otaczającego ją świata. 

Wieczór sztuk

Wypełniony 
           barwami... 

Młodzi uczestnicy pleneru malarskiego zaprezentowali swoje prace 
w DK w Chwałowicach.

Redaktor naczelna Monika 
Glosowitz prezentuje stu-
dencki „nieperiodyk” kul-
turalny.

Zdjęcia: s 
Krzysztof Czeremużyński (z lewej) w czerwcu tego roku wydał swoją 
pierwszą płytę pt. „The First Tale”.

Folk najwyższej próby
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Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

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

Program zajęć na październik

• 1.10., czwarek, godz. 11.00 – Czas w moim życiu 
– Jadwiga Radwańska, U.Śl. ;

• 5.10., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy 
– mec. Szczepan Balicki; godz. 11.00 – Impresja 
– prow. Maria Malczewska;

• 7.10., środa – Inauguracja VIII roku akademickie-
go; godz.10.00 – msza św. w kościele akademickim; 
11.30 – przemarsz do Państwowej Szkoły Muzycz-
nej; 12.00 – część oficjalna w tym wykład „O kiczu, 
zwłaszcza religijnym” – ks dr Leszek Makówka, prze-
wodniczący archidiecezjalnej komisji sztuki sakralnej 
w Katowicach;

• 8.10., czwartek, godz. 11.00 – „Niech żywi nie tracą 
nadziei” – o twórczości Juliusza Słowackiego – Jerzy 
Frelich;

• 12.10., poniedziałek, godz. 12.00 – Medycyna nie-
konwencjonalna – Ludwik Semeniuk;

• 15.10., czwartek, godz. 11.00 – Rybniccy Żydzi 
– Małgorzata Płoszaj;

• 19.10., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy 
– sędzia Witold Kołek; godz. 11.00 – Impresja – prow. 
Maria Malczewska;

• 21.10., środa, godz. 13.30 – Wirusowe zapalenie 
wątroby – dr Eugeniusz Szewczyk;

• 22.10., czwartek, godz. 11.00 – Manieryzm we 
Włoszech – Helena Kisielewska;

• 26.10., poniedziałek, godz. 12.00 – Medycyna nie-
konwencjonalna – Ludwik Semeniuk;

• 29.10., czwartek, godz. 11.00 – „Problemy współ-
czesnej energetyki” – prof. dr hab. Joachim Kozioł 
Politechnika Śląska; godz. 14.00 –Sotkanie soleni-
zanckie.

Walka i pamięć
Zmarły niedawno Bogusław Józef Jędrzejec (ur. W 1920 r.) 

należał do formacji walczącej o niepodległość Polski w czasie 
okupacji (i po niej), o której działalności w czasie powojennego 
półwiecza nie mówiło się głośno. Powód był wiadomy: Narodo-
we Siły Zbrojne, bo o nich mowa, nie złożyły broni po 1945 roku 
i nadal walczyły z nową, tym razem sowiecką okupacją, były też 
synonimem podziemnej reakcji, a ich członkowie na długo pozostali 
„żołnierzami wyklętymi”. Urodzony w powiecie będzińskim, ale 
mieszkający od lat w Rybniku B.J. Jędrzejec był współzałożycielem 
siatki konspiracyjnej Narodowej Organizacji Bojowej, Związku 
Jaszczurczego i NSZ w Dabrowie Górniczej, więźniem obozu pracy 
niewolniczej w Niemczech i autorem prac wspomnieniowo–histo-
rycznych, w tym książki „Walka i pamięć. Przyczynek do dziejów 
najnowszych Zagłębia i Śląska 1039–1946”. Opisuje w niej działal-
ność organizacji niepodległościowych i zbrojnych na terenie Śląska 
i Zagłębia wywodzących się z powstałego w październiku 1939 r. 
tzw. Związku Jaszczurczego (NOB, NSZ), ale również AK, ZOB, OWP 
i organizacje harcerskie, przybliża sylwetki dowódców, zamieszcza 
wspomnienia żołnierzy, ofiar obozów śmierci, ale i represje UB, 
a wszystko to na historycznym tle, z własnym komentarzem 

zgodnym z narodowym duchem 
i przekonaniami. Sam Jędrzejec do-
czekał rehabilitacji swojej formacji: 
uzyskał uprawnienia kombatanc-
kie, został odznaczony Krzyżem 
Narodowego Czynu Zbrojnego, 
Krzyżem Partyzanckim i wieloma in-
nymi odznaczeniami, w 2004 roku 
został mianowany na stopień po-
rucznika, był również świadkiem 
odsłonięcia tablic poświęconych 
żołnierzom NSZ. W ostatnich 
latach, jako aktywny członek 

Związku Żołnierzy NSZ, sekretarz Zarządu Okręgu Górnośląskiego 
Związku i jego kronikarz, swoimi wspomnieniami dzielił się na róż-
nego rodzaju spotkaniach, w tym z młodzieżą, uświadamiając jej 
złożoność i tragizm czasów, które przyszło mu przeżyć. Wydawcą 
książki jest rybnickie wydawnictwo LOKA przy ul. Sobieskiego, gdzie 
publikację można nabyć.

(r)

101. urodziny świętowała Katarzyna Borowicz z Ochojca. Tej 
godnej pozazdroszczenia rocznicy doczekała się również inna 
rybniczanka, mieszkająca w  Paruszowcu–Piaskach Gertruda 
Długosz.   

O szacownych jubilatkach pisaliśmy przed rokiem, kiedy to obie panie 
obchodziły setną rocznicę urodzin. Tym razem, przy okazji 101. urodzin, 
Katarzynę Borowicz z kwiatami odwiedzili wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Romuald Niewelt oraz Janusz Bednarski i Albert Janocha z Rady Dzielnicy 
Ochojec. Nie zawiedli również najbliżsi, a pani Katarzyna ma się kim pochwalić, 
bo oprócz córek doczekała się czworga wnuków, dziesięciorga prawnuków 
i ośmiorga praprawnuków. W dniu parafialnego odpustu, jubilatka wzięła 
udział w mszy w swojej intencji, podczas której usłyszała życzenia zdrowia na 
długie jeszcze lata. 

Wiele życzeń i ciepłych słów odebrała również Gertruda Długosz, która 
urodziny świętowała w bardziej kameralnym, bo rodzinnym gronie. 

(D)

Katarzyna Borowicz z Ochojca świętowała 101. urodziny. Wśród gości byli samorządowcy.
Zdj.: M.T.

Sto lat i jeszcze dłużej!
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Wielopole jest osadą wzmiankowaną w źródłach już w 1311 r. Powsta-
ła zatem w drugiej połowie XIII w., a jej mieszkańcy trudnili się uprawą 
roli i rybołówstwem. Około roku 1500 w pobliżu wsi wybudowano 
kuźnicę zajmującą się produkcją żelaza z rudy darniowej.

Rozbudowywana i modernizowana przez kolejnych właścicieli, kuź-
nica dawała zatrudnienie coraz liczniejszym mieszkańcom wsi i okolicy, 
których ilość znacznie wzrosła, zwłaszcza w drugiej połowie XIX w. We 
wsi od dawna funkcjonowały gmina, młyny, szkoła; na przełomie XIX 
i XX wieku powstały dwie cegielnie. Zmieniono też nazwę miejscowo-
ści na Wielopole Królewskie, co wiązało się z zakupem w roku 1788 
„państwa rybnickiego” przez króla pruskiego.

Kolejne zmiany, tym razem przynależności państwowej, Wielopole 
przeżyło już w XX wieku, w roku 1922. Po zakończeniu II wojny świa-
towej, 29 grudnia 1945 r. została utworzona zbiorcza gmina Wielopole. 
Weszły do niej Wielopole, Rybnicka Kuźnia z Józefowcem, Orzepowice, 
Golejów wraz z Grabownią i Ochojec. Kolejna reforma administracyjna 
kraju z dniem 1 stycznia 1973 r. włączyła Wielopole, jako dzielnicę, 
w granice miasta Rybnika.

Wielopole, jako gmina wiejska, miało prawo użycia  własnej pieczęci. 
Od początku wieku XVIII, do roku 1939 używała dwóch ich typów. 
Pierwszym z nich, była  pieczęć z monogramem nazwy oraz narzędziami 
rolniczymi, zaś druga – używana najdłużej, miała w polu kłosy zbóż.

Najstarsza znana do tej pory pieczęć związana z Wielopolem, należy 
do grupy pieczęci z inicjałem nazwy wsi. Dobrze zachowana okrągła 
pieczęć o średnicy 24 mm, z literą W i kropką po prawej, z położonymi 
pod nią poziomo motyką oraz rodzajem nosidła, z otokiem sznurowym 
przy krawędzi, widnieje w Katastrze Karolińskim. Pieczęcią w czerwo-
nym laku uwierzytelniono dokument z datą 20 października 1722 r. 

Niesie ona ważne przesłanie dotyczące charakteru zajęć mieszkających 
tu ludzi. Oba narzędzia występujące w polu można łączyć i z rolnictwem, 
i z kuźnictwem, które od początku XVI w. występowało na tym terenie. 

Kolejny rodzaj pieczęci, tym razem będący w użyciu przez ponad 
sto lat, to pieczęcie z kłosami w polu. Są do siebie bardzo podobne, 
a różnice pomiędzy nimi wynikają ze zmieniającej się ilości kłosów 
w godle i zapisów legendy w otoku. Od lat 30. XIX w. do roku 1939, 
w wielopolskiej gminie pieczętowano dokumenty sześcioma tłokami. 
Trzy z nich miały niemieckojęzyczne napisy, zaś w latach 1922–1939 
pojawiły się wersje pieczęci gminnej z legendą w języku polskim.

Pierwsza z wspomnianych pieczęci, najciekawsza, o średnicy 29 mm, 
z siedmioma kłosami na wzgórku (3 w prawo, 4 w lewo) i legendą: 
G[EMEINDE]  WIELEPOLE D[OMÄNE] R[YBNIKER] HAM[ME-
R]|RYBNIKER|KREIS pojawia się na zachowanych w raciborskim ar-
chiwum dokumentach w roku 1849. Wcześniej, widział ją M. Gumowski 
na aktach z 1835r. i przypuszczał, że może pochodzić z XVIII w.

Kolejne dwie okrągłe pieczęcie o średnicach 31 i 34 mm mają po 7 
i 8 kłosów, i niemal identyczną legendę: Gemeinde Königl[iche] Wie-
lepole Rybniker Kreis. Stosowano je jak potwierdzają to zachowane 
dokumenty, w latach 1910–1911 oraz 1917–1920.

W latach 1922–1939 pojawiły się następne wersje pieczęci gminnej 
z tym samym godłem, i z legendą w języku polskim. Miały średnicę 
31, 34, i 32 mm i po 5 kłosów w godle. Napis na najwcześniejszej z lat 
1922–1926 głosił: Gmina Wielepole Królewskie*Powiat Rybnicki*. Na 
dwóch następnych zmienia się zapis nazwy miejscowości na Wielopole. 
Właśnie te dwie pieczęcie używano zamiennie w gminie od 1927 do 
1939 r.

Badający w okresie międzywojennym pieczęcie gminne M.Gumowski 
uznał godło z I połowy XIX w. za herb, i przydał mu barwy: w błękitnym 
polu złote kłosy i pagórek. Za nim powtarzają tę wersję inni. Obecnie, 
w kiepskim rysunku, funkcjonuje jako znak dzielnicy.

E. Bimler–Mackiewicz

Znaki wspólnoty
Wielopole

Pieczęcie gminne od polowy XIX w. do 1922 r.

Pieczęcie Wielopola z lat  1922–1939.
Znak wspólnoty Wielopola błędnie nazwany przez M. Gumowskiego herbem, 
w nowszym opracowaniu funkcjonuje w publikacjach i internecie.

Pieczęć Wielopola z 1772 r.

Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz „Rybnik. Znaki samorządnych wspólnot” była dyskusja samorządowców 
nad statutami dzielnic. W jej toku okazało się, że przygotowanie zgodnych ze wszystkimi naukowymi kryteriami symboli 
graficznych dla danych lokalnych społeczności nie jest proste. W cyklu artykułów przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. 
Dziś przedstawiamy dzielnicę Wielopole
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Na kole i pod rułką

Około 1900 roku, kiedy rower staje się w Eu-
ropie coraz powszechniejszy, Śląsk jest bogatą, 
uprzemysłowioną częścią Niemiec. W śląskich 
sklepach i na śląskich drogach pojawiają się 
wtedy rowery wszystkich wiodących światowych 
marek jak Diamant, Gazelle, Brooks, Adler, 
Betavus… Były to bardzo solidne pojazdy, 
dlatego jeszcze dzisiaj w niejednym śląskim 
domu stoją gdzieś na strychu albo w szopie 
takie stare koła po starzikach, dziadkach czy 
opach. (Uwaga! Są to już antyki i mają swoją 
konkretną kolekcjonerską wartość. Więc lepiej 
je sprzedać albo zostawić na pamiątkę, ale nie 
niszczyć!) Było więc dawniej Ślązoków stać na 
kupowanie sobie tych pojazdów, które potocz-
nie nazywa się – kołami. A jest to śląskie tłuma-
czenie niemieckiej nazwy – fahrrad albo rad. 
Natomiast po 1922 roku, kiedy po powstaniach 
śląskich część Śląska przyłączono do Polski, 
na tym polskim Śląsku spolszczono to śląskie 
koło i niektórzy używali określenia – kołowiec. 
To się jednak nie przyjęło, więc do dzisiaj na 
Śląsku mówi się albo po polsku – rower, albo 
po śląsku – koło. Również na rowerek dziecięcy 
słyszy się określenia: drajrad albo kółko zaś na 

rower sportowy – rynerówa. 
Trzeba jednak pamiętać, że chociaż dawnych 

Ślązoków było stać na kupienie sobie koła, to 
była to inwestycja podobnie kosztowna, jak 
dzisiaj zakup samochodu. Więc też dawniej 
mało kto kupował dla dziecka mały rowerek 
zabawkowy. Kiedy natomiast dzieci chciały się 
karnąć, czyli przejechać na rowerze dorosłego, 
to musiały poprosić i czasami im się udało. 
Najłatwiej jeździło się na damce, czyli na ro-
werze dla kobiet, gdzie nie ma rułki. Jednak  
z chłopskim kołym z rułką dzieci też sobie jakoś 
radziły. Otóż trzeba było się wygiąć na literę „s” 
i pyndalować pod rułką. Być może dzisiaj takie 
pyndalowanie uchodzi za wyczyn gimnastyczny, 
ale dawniej karnięcie się pod rułką było wśród 
dzieci bardzo popularne. Bo lepiej było jeździć 
pod rułką niż wcale! 

Warto również wiedzieć, że chociaż dzieciom 
zasadniczo nie kupowano dawniej rowerów  
i w sumie rzadko dawano im się karnąć na du-
żym kole, to jednak od najmłodszych lat dzieci 
były na rowerach wożone przez dorosłych. 
I wcale nie działo się tak tylko ze względów 
rekreacyjnych. Po prostu rowerem zabierało 

się dziecko do kościoła, do znajomych albo 
podwoziło się do szkoły. Jeżeli więc dziecko 
podwoziła mama, to taki pasażer siedział 
grzecznie „po bożemu” na zadku na bagażni-
ku, który na Śląsku nazywano też gypehaltrym 
albo pakynhaltrym. Ojciec zaś zabierał dziecko 
czasami na rułka, natomiast starszy brat był  
o wiele bardziej pomysłowy i czasami widziało 
się takiego kaskadera, który jadąc na rowerze 
wiózł dodatkowo trzech pasażerów. Jednego 
na pakynhaltrze, drugiego na rułce, a trzeciego  
z przodu na lynksztandze, czyli na kierownicy. 
Można więc westchnąć z nostalgią – dzisiaj 
już tak na rowerach się nie jeździ. Ale może 
lepiej, bo to było oczywiście niebezpieczne. Ale 
znawcy współczesnej młodzieży z pewnością 
przyznają mi rację, kiedy powiem, że dzisiejsze 
wysiadywanie młodych przed komputerem  
w internecie, jest o wiele bardziej niebezpiecz-
ne. I jak tu potem nie twierdzić, że… downij 
było lepij?

Tekst, zdjęcia i fotokopie:
Marek Szołtysek

Chociaż na przełomie XV i XVI wieku Leonardo da Vinci wymyślił kształt i podstawy napędzania 
współczesnego roweru, wtedy nikt się tym projektem nie zainteresował. Po nim również prowadzono  
w tym kierunku badania i eksperymenty, ale dopiero na przełomie XIX i XX wieku wielką karierę zrobił 
pojazd nazwany bicyklem, welocypedem czy rowerem. 

Ślązoczka z damką, czyli z babskim kołym bez rułki. Synek, który próbuje karnąć się na za wielkim dla siebie 
kole, dlatego pyndaluje pod rułką.

Starszy wozi młodszego na bagażniku, czyli na pakyn-
haltrze.
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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. 73)
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Ka

(cz. Wielki album Rybnika

Zdjęcie 73/1
Zdjęcie przedstawia wydarzenia z 1921 

roku, kiedy to po walkach Polaków – po-
wstańców śląskich z wojskami włoskimi, 
które sympatyzowały wówczas z Niemcami, 
zginęło w rejonie Rybnika 19 Włochów. 
A zdjęcie przedstawia właśnie pogrzeb tych 
Włochów i wyprowadzenie zwłok na cmen-
tarz z kościoła św. Antoniego w Rybniku.  

Zdjęcie 73/2
To zdjęcie wykonano w 1921 roku pod-

czas przybycia do Rybnika francuskiego 
generała Henri le Ronda, który był szefem 
międzynarodowych sił wojskowych mają-
cych w czasie plebiscytu pilnować porządku 
na Górnym Śląsku. A co ważne, ten Francuz 
był przychylnie nastawiony do Polaków na 
Górnym Śląsku. Trzeba jednak podkreślić, 
że znane są inne zdjęcie z pobytu le Ron-
da w Rybniku, ale to oto jest rzadkością, 
gdyż pokazuje sam moment wychodzenia 
generała z pociągu. Zatem tłem jest stary 
budynek rybnickiego dworca kolejowego, 
który już dzisiaj w tym kształcie nie istnieje, 
bo został rozbudowany w latach 30. XX 
wieku.

W związku z poprzednią 72. częścią „Wielkiego albumu Rybnika”, do naszej redakcji 
zgłosiło się bardzo wielu rybniczan, którzy powiadomili nas, że na zdjęciu nr 72/1 znaj-
duje się estrada w parku przy kasynie Huty Silesia na Paruszowcu przy ulicy Mikołowskiej, 
a w tyle widać nasyp kolejowy. Zdecydowana większość naszych czytelników jest pewna, że 
na zdjęciu, zrobionym w 1937 lub 1938 roku, uwieczniono pracowników Zakładów Metalo-
wycyh Huty Silesia, tylko jedna osoba uważa, że to członkowie chóru „Dzwon” z Paruszowca. 
Zdjęcie to wykonał Edmund Kroczyk, który na swoich fotografiach sygnował się „Edmund 
Kroczyk. Paruszowice, koło Dworca”. A informacji udzielili nam: Longin Musiolik, Franciszek 
Dyrska, Jan Wyglenda, Jan Buchalik, Benedykt Główka, Genowefa Grzesik, Gertruda Cincio, 
Stanisław Szymura, Ingeborga Wyglenda, Urszula Nosiadek i Teofil Basista. 

Na zdjęciu rozpoznani zostali: inż. Paweł Groborz, Ewa Forajter (z d. Jonda), panowie 
Drabiniok, Dornia, Harnasz oraz Jan Szymura.

Natomiast dzisiaj proponujemy dwie 
niezwykłe i niepublikowane przez ostatnie 
70 lat fotografie, które pochodzą z niemiec-
kojęzycznego kalendarza–książki z czasów 
okupacji niemieckiej – jest to „Rybniker 
Kalender 1941”, który udostępnił nam Kry-
stian Szewczyk. Może ktoś z Czytelników 
chce te zdjęcia skomentować? Może ktoś 
zna związane z tymi zdjęciami szczegóły lub 
ciekawostki, które opowiedział mu przed laty 
ojciec czy wujek?

73/1

73/2



Zaprosili nas: 
• „Spotkania ze Sztuką” i „Masala” 

na wernisaż prac Ryszarda Szojera 
„Haft w męskim wydaniu”, slajdowi-
sko „Wyprawa na kaukaz”, i koncert 
zespołu „Kurde” z Wodzisławia (4 
września).

• „Galeria w Piecu” w Gaszowicach 
na warsztaty decoupage (10 wrze-
śnia).

• Gliwicka „Galeria Perkoz” na wysta-
wę fotografii Marcina Sienko „Tam, 
gdzie znika Słońce” i prezentację 
multimedialną unikatowych ujęć 
obiektów nieba i zaćmień słońca (14 
września).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna na cykl imprez wrześnio-
wych, w tym m.in. recital laureatki  
I nagrody Konkursu Piosenki Poetyc-
kiej Sowa Justyny Okrent (11 wrze-
śnia) i spotkanie z Adamem Fleksem 
– autorem wystawy „Wieloświaty” 
(18 września).

• Rybnicki Empik na spotkanie z Grub-
sonem czyli… naszym ziomalem  
z Chabrowej (17 września, o ostat-
niej płycie czytaj również we wrze-
śniowych hitach na str. 50).

• Gliwicka diecezja na konferencję 
prasową połączoną ze zwiedzaniem 
odnowionych pomieszczeń Zespołu 
Klasztorno–Pałacowego w Rudach 
Raciborskich (17 września).

• Grupa artystyczna „Konar” na 
pchli targ „Graty z chaty” do Starej 
Cegielni w Gaszowicach i plenerową 
noc artystyczną (20 września).

• Rybnicka „Abuba” i pracownia 
„Kinezis” z Żor na Międzynarodowy 
Tydzień Bliskości, w ramach którego 
zorganizowano cykl warsztatów  
adresowanych do dzieci, rodziców 
oraz przyszłych mam i tatusiów (21 
do 28 września). 

• Dyskusyjny Klub Książki w Powiato-
wej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
na rozmowę o książce Stephena 
Kinga pt. „Ręka mistrza” i spotkanie 
autorskie z Joanną Siedlecką (23  
i 30 września).

• Stowarzyszenie Humanistyczne: 
Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy 
na kolejne spotkanie z cyklu „Po-
między przeszłością a historią” (24 
września).

• Focus Mall na 2 urodziny centrum 
handlowego (26 września).

• Dom Kultury w Niedobczycach na 
„Rock&Roll Fest” do Parku Czem-
piela, gdzie koncertowały zespoły 
Kurczat, Kaduceus, Vitamins, Popiół 
i Underground (26 września).
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Dariusz Jajko z Zamysłowa zamiłowanie 
do spędzania wakacji na kółkach wyssał, 
jak mówi, z mlekiem matki. Turystykę 
caravaningową uprawiali wcześniej 
rodzice, tak więc, chcąc nie chcąc, 
Polskę i świat oglądał z okien przyczepy 
kempingowej... A rośnie trzecie pokolenie 
caravaningowców.

Dziś nadal z rodziną i przyjaciółmi spędza w 
ten sposób weekendy i wakacje, ale jest również 
animatorem zlotów miłośników caravaningu. 
W tym roku, jako członek władz centralnych 
Polskiego Związku Motorowego i przewod-
niczący delegatury PZM w Wodzisławiu, był 
współorganizatorem Międzynarodowego Zlotu 
Klubów Caravaningowych Państw Czwórki Wy-
szehradzkiej. Organizację tej cyklicznej imprezy 
międzynarodowe stowarzyszenie „Dahlie Rallye” 
przyznało przed dwoma laty Polskiemu Związko-
wi Motorowemu, a na bazę wybrano wielokrotnie 
nagradzany kemping w Kamieniu, co było świetną 
okazją do promocji miasta i regionu. Patronat nad 
imprezą objęli poseł Tadeusz Motowidło oraz 
prezydenci Rybnika i Wodzisławia Adam Fudali 
i Mieczysław Kieca. 

Na początku września zjechało do Kamienia 
ponad 160 rodzin uprawiających turystykę cara-
vaningową ze Słowacji, Czech, Węgier oraz Polski. 
Organizatorzy zlotu, a wśród nich wodzisławska 
delegatura Automobilklubu Śląskiego, Klub 
Motorowy Górników i Energetyków z Bytomia 
oraz Górniczy Klub Motorowy „Jarząbek” z 
Jastrzębia–Zdroju, przygotowali interesujący 

program, w którym oprócz imprez na campingu, 
przewidziano zwiedzanie zabytków i ciekawych 
miejsc regionu śląskiego. — W ubiegłym roku 
taki zlot miał miejsce na Węgrzech, gdzie głów-
ną atrakcją były baseny termalne — wspomina 
D. Jajko. — My zaproponowaliśmy zwiedzanie 
Rybnika i Wodzisławia, szkolnej, górniczej sztolni 
oraz pałacu i parku w Rudach, wycieczki rowerowe 

rybnickimi ścieżkami i integrację na kempingu. 
Owa integracja czyli poznawanie nowych ludzi i 
zawiązywanie przyjaźni to jedna z idei ruchu cara-
vaningowego. W integracji w Kamieniu pomagały 
konkursy sportowe dla całych rodzin i zabawy dla 
dzieci, koncerty, w tym członków zespołu „Śląsk” 
i dziecięcego zespołu „Przytup” z Radlina, które 
przybliżyły gościom polski i śląski folklor oraz 
wieczorne zabawy przy muzyce m.in. grupy „Aco-
ustic”. Można było również podziwiać stare, za-
bytkowe samochody, które zjechały do Kamienia. 
I chociaż zasadą jest, że uczestnicy zlotów stołują 
się indywidualnie, w Kamieniu poczęstowano ich 
śląskim żurkiem przygotowanym przez restaura-
cję „Olimpia”. — Ruch caravaningowy wciąż się 
rozwija — mówi pan Dariusz. — Jeszcze przed 
kilku laty było w Polsce kilka wypożyczalni przy-
czep, dziś jest ich 20. Ale i zmienia – dziś przyczepy 
są większe i bardziej luksusowe, coraz więcej jest 
wozów zwanych kamperami. Nie zmienia się to, 
co uwiodło pierwszych miłośników caravaningu 
– niezależność, bliskość przyrody, poznawanie 
ludzi podobnie „pozytywnie zakręconych” i spę-
dzanie z nimi czasu.

(r) 

Zlot miłośników caravaningu w Kamieniu 

13. Dahlie Rallye z bazą w Kamieniu.                                                                                          

Daliowe spotkanie 

Ruch caravaningowy wciąż się rozwija – mówi współ-
organizator zlotu Dariusz Jajko (w środku).

Zdj.: arch. org.



Inauguracja 
           z Nikitą Bell

W sobotę 3 października w hali spor-
towej w Pawłowicach swój trzeci sezon w 
koszykarskiej ekstraklasie zainaugurują 
zawodniczki UTEX-u ROW Rybnik. Ich 
pierwszym rywalem będzie INEA AZS Poznań, 
a w kolejnych, październikowych spotkaniach 
rybniczanki będą gościć: 10 października 
– Wisłę Can–Pack Kraków, 17 października 
– ŁKS Łódź i 30 października – MUKS Poznań. 
Pomiędzy tymi spotkaniami podopieczne tre-
nera Mirosława Orczyka rozegrają 3 spotkania 
wyjazdowe: 7 października w Lesznie, tydzień 
później w Gdyni z mistrzem Polski i 24 paź-
dziernika w Toruniu z miejscową Energą.

Po powrocie z dwutygodniowego zgrupo-
wania w Brennej do krajowego składu Utex–u 
dołączyły 3 Amerykanki: znana rybnickim kibi-
com z występów w sezonie 2007/08 w barwach 
Utex–u Nikita Bell, a także rozgrywająca Whit-
ney Boddie oraz środkowa Devanei Hampton. 
Do krajowego składu doszła jeszcze wychowan-
ka Korony Kraków Katarzyna Suknarowska. 
Cała drużyna zaprezentuje się swoim kibicom 
w niedzielę 27 września o godz. 17.00 w hali 
sportowej w Pawłowicach.

Z początkiem września ruszyła sprzedaż 
karnetów na mecze UTEX–u w sezonie 
2009/2010. Karnety do 30 września będą 
kosztować 190 zł, a od 1 października – 210 
zł. Karnet obowiązywać będzie na wszystkie 

mecze rundy zasadniczej, mecze fazy play off 
oraz Pucharu Polski. Każdy, kto zakupi karnet, 
w grudniu otrzyma klubowy kalendarz na rok 
2010. Bilety kosztować będą 14 zł – normalne, 
8 zł – ulgowe, 6 zł – na miejsca stojące. Istnieje 
możliwość zakupu karnetu VIP w cenie 500 
zł. Karnet VIP to oprócz wstępu na wszystkie 
mecze, miejsce wśród najważniejszych gości 
klubu na specjalnie wydzielonej części widowni, 
4 klubowe kalendarze na rok 2010, poczęstunek 
podczas każdego meczu, identyfikator VIP, za-
proszenie na wszystkie imprezy organizowane 
przez klub w sezonie 2009/2010 (prezentacja 
zespołu, wigilia, zakończenie sezonu, itp.) 3 ko-

szulki z autografami zawodniczek, inne drobne 
upominki klubowe. Bilety będą sprzedawane 
w biurze klubu przy ulicy Wiejskiej 3 oraz na 
hali w Pawłowicach na 7 dni przed terminem 
spotkania. W trakcie meczu kasy biletowe 
czynne będą do końca 3 kwarty meczu. Karnety 
można nabywać na dwa sposoby: poprzez wpłatę 
na konto Klubu Koszykarskiego ROW Rybnik 
(nr 30 1240 4357 1111 0010 2394 5620) lub 
osobiście w kasie klubowej, w biurze przy ulicy 
Wiejskiej 3. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup 
karnetów poprzez wpłatę pieniędzy na konto, w 
nagłówku trzeba koniecznie wpisać swoje imię i 
nazwisko w celu identyfikacji wpłacającego. 

Regaty dzielnic
Rada Dzielnicy Śródmieście była 

organizatorem XI regat o Puchar 
Prezydenta Rybnika. Na wodach 
Zalewu Rybnickiego, z bazą na terenie 
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji 
„Pod Żaglami” w Stodołach, w klasie 
Omega rywalizowało w sumie 12 dziel-
nic, które wystawiły 14 czteroosobowych 
załóg.  Zwyciężyła załoga dzielnicy 
Niewiadom w składzie: Mateusz Gemza 
– sternik, Bogusław Lalko, Adam Kopka 
i Brunon Błaszczok. Drugie miejsce wy-
walczyli żeglarze z Ochojca: Waldemar 
Walasek – sternik, Robert Janocha, Ka-
rol Koprowski i Jonasz Zając. Aż dwie 
załogi wystawiła dzielnica Paruszowiec 
– kobieca załoga w składzie Aneta 

Harnasz – sternik, Jolanta Harnasz, 
Ewelina Winecka i  Aneta Gigla zdobyły 
trzecie miejsce, druga załoga była zaś 
czwarta. Dwie załogi wystawił również 
Zamysłów.

Równolegle z zawodami w klasie 
Omega rozegrano zawody dzieci w wie-
ku 7-11 lat w klasie Optimist, w których 
uczestniczyli zawodnicy UKS „Kuźnia” 
Rybnik – sekcja żeglarska pod okiem 
trenerów Ewy Sikorskiej i Beniamina 
Piksy. 

Trzem zwycięskim załogom organi-
zatorzy wręczyli puchary, a wszystkie 
załogi uhonorowane zostały dyplomami, 
nagrodami rzeczowymi i słodyczami 
przygotowanymi przez Radę Dzielnicy 
Śródmieście i Urząd Miasta.

Zdobywcy III miejsca – załoga Piaski II.

Dobry początek
W zawodach o Puchar Polski juniorów młod-

szych w szpadzie mężczyzn w Krośnie nie zabrakło 
rybnickich szpadzistów, którzy potwierdzili swoje 
bardzo dobre przygotowanie do sezonu. W zawodach 
startowało 70 zawodników krajowych i zagranicznych. 
Najlepszym zawodnikiem RMKS Rybnik okazał się 
Maciej Brewczyk, który już po walkach eliminacyjnych 
zajmował bardzo dobre 4 miejsce. W walkach pucharo-
wych radził sobie również bardzo dobrze, wygrywając 
wszystkie pojedynki aż do finału. W rozstrzygającej 
walce spotkał się z zawodnikiem Muszkietera Gliwice 
Aleksandrem Staszulonkiem i po bardzo emocjonują-
cej walce przegrał w doliczonym czasie 12:13, zajmując 
ostatecznie  II miejsce. 

Pozostałe miejsca zawodników RMKS–u: Krystian 
Fajkis – 20 miejsce, Mikołaj Mroszczak – 43, Kamil 
Naszkowski – 46, Maciej Kotas był 53. 
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Przed sezonem koszykarki UTEX–u ROW, trener Mirosław Orczyk i prezes Gabriela Wistuba spotkali się  
z prezydentem Rybnika.



Sukces rybnickich 
                baseballistów

Zawodnicy KS – Silesia Rybnik wywal-
czyli III miejsce w finale Mistrzostw Polski 
Juniorów w baseballu, które pod koniec 
sierpnia odbyły się w Miejskiej Górce. 
Prawo startu w finale 6 drużyn wywalczyło 
podczas turniejów eliminacyjnych. Rybniczanie 
turniej finałowy rozpoczęli od rozgromienia 
23:1 drużyny UKS Caper Kędzierzyn Koźle, 
jednak już w drugim meczu turnieju minimalnie 
przegrali 3:4 z MSZS Kutno. W trzech ostatnich 
spotkaniach po zwycięstwach nad UKS Comets 
Mazowsze 6:1 i Gepardami Żory 6:3, zawodnicy 
Silesii musieli uznać wyższość gospodarza tur-
nieju, przegrywając  5:16 z TSB Demony Miej-
ska Górka. Mistrzem Polski została drużyna  
z Kutna, a wicemistrzem z Miejskiej Górki.  

Piłkarskie lato w mieście
Rada Dzielnicy Śródmieście, Rybnicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, MOSiR 
Rybnik oraz Śląski Związek Piłki Nożnej 
Podokręg Rybnik byli organizatorami tur-
nieju piłkarskiego „Lato w mieście 2009”. 
Wystartowało w 
nim 20 dziesięcio-
osobowych drużyn 
reprezentujących 
rady osiedla RSM, 
rady dzielnic, dru-
żyny podwórkowe 
i inne. W grupie 
młodszej (rocznik 
1994 i młodsi) zwy-
ciężyła trenowana 
przez  Andrzeja 
Karbowniczka dru-
żyna FC Bobtrans 
w składzie: Tomasz 
Trefon, Bartosz Za-
krzewski, Maciej Jakubiak, Damian Wróbel, 
Łukasz Remiorz Jakub Biegaj, Łukasz Molen-
dowski, Remigiusz Mikuła i Tomasz Langer. 
Drugie miejsce zajęła drużyna z Rymera, a 
trzecie z Chwałowic. Najlepszymi strzelcami 
w tej grupie byli D. Wróbel z Bobtransu I 
– 3 bramki, Daniel Ciemięga z Chwałowice 
– również 3 bramki, najlepszym bramkarzem 
okazał się Kamil Tomiuk z Rymera, a najmłod-
szym zawodnikiem był – Maciej Jaworek z FC 
Bobtrans. 

W grupie starszej, w której rywalizowało 15 
drużyn, w meczu finałowym Rymer (na zdj.) 

pokonał Meksyk 2:1, w meczu o 3 miejsce 
Osiedla Sławików w rzutach karnych poko-
nało ZGM Centrum 2:1. Zwycięska drużyna 
Rymer–Niedobczyce walczyła w składzie: Aure-
liusz Barszowski, Paweł Staryk, Rafał Krypczyk, 
Mariusz Wiktor, Jarosław Lach, Krzysztof 

Lysek, Arkadiusz Worwa, Szymon Gorczyca, 
Krzysztof Łysek i Adrian Szymik, wszyscy pod 
okiem trenera Marcina Koczego. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Sergiu Morozam  
z dzielnicy Meksyk – 5 bramek, zaś najlepszym 
bramkarzem Szymon Gorczyca z Rymera. 

Trzy najlepsze drużyny młodszej grupy 
otrzymały puchary dyrektora MOSiR Rafała 
Tymusza, zaś starsi – puchary prezesa Ryb-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Stanisława 
Lenerta. Wszystkie zespoły otrzymały też 
dyplomy zgodnie z zajętymi miejscami oraz 
słodycze i nagrody rzeczowe.

Siatkarze już grają
W sobotę 26 września zostały zainauguro-

wane rozgrywki II ligi siatkówki mężczyzn 
w których  ponownie występować będzie TS 
Volley Rybnik. Tym razem rybnicki zespół wy-
stąpi w grupie II, a przeciwnikami będą zespoły z 
uznanymi na parkietach Plus Ligi siatkarzami. Do 
Rybnika przyjedzie wiele ciekawych zespołów, 
a rywalami TS Volley będą m.in. rezerwy Skry 
Bełchatów, młodzieżowa reprezentacja Polski 
grająca jako SMS PZPS Spała czy Delicpol 
Częstochowa. 

Trzon rybnickiego zespołu będą stanowili 
siatkarze grający już w rybnickich barwach  
w poprzednim sezonie, a skład TS Volley Rybnik 
wygląda następująco: Łukasz Lip, Grzegorz Ja-
ruga, Łukasz Majenta, Wiktor Borowski, Jakub 
Dejewski, Tomasz Warda, Michał Łata, Andrzej 
Smiatek, Michał Dudek, Bartosz Inglot, Mateusz 
Pyszny, Przemysław Wolny, Łukasz Bonk, Paweł 
Lisewski, Karol Graff oraz Artur Kabziński  
(w ubiegłym sezonie w Górniku Radlin).

Celem stawianym przed zespołem jest pewne 
utrzymanie się w II lidze i sprawienie kilku nie-
spodzianek. Istotny jest także cel szkoleniowy 
polegający na wprowadzeniu do zespołu II–ligo-

wego swoich wychowanków. Pierwszym 
rywalem rybniczan był mający pierwszo-
ligowe aspiracje MKS Sudety Kamienna 
Góra. Kolejne drużyny, które przyjadą 
na mecze do Rybnika to: Burza Wrocław 
– 10 października, AZS Politechnika 
Opolska – 17 października i Victoria 
PWSZ Wałbrzych – 31 października.

Mecze będą rozgrywane w hali Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno–Usługowych przy 
ul. Św. Józefa 30, podobnie jak w ub. Zarząd Towa-
rzystwa postanowił nie wprowadzać biletów. 

W Spale natomiast rozegrano siatkarski 
turniej Nadziei Olimpijskich, w którym wzięło 
udział 16 reprezentacji wojewódzkich. Celem 
turnieju było wyłonienie najzdolniejszych  
w Polsce 15–latków do szkolenia centralnego.  
W reprezentacji Śląska wystąpiło dwóch uczniów kla-
sy sportowej w Gimnazjum nr 2 w Rybniku: Dawid 
Małysza i Sebastian Ingot. W klasyfikacji końcowej 
śląska kadra zajęła pierwsze miejsce, a D. Małysza 
został powołany do szerokiej kadry Polski.

W Opawie zostały rozegrane dwa turnieje 
będące podsumowaniem projektu SK Happy 
Sport Opawa i TS Volley Rybnik.

W turnieju kadetów wzięło udział 6 zespołów. 
Po zaciętych pojedynkach zwyciężyli kadeci SK 

Górnik Radlin przed Gimnazjum nr 2 w Rybniku 
(klasa sportowa rocznik 1995), trzecie miejsce 
zajęli zawodnicy rocznik 1994 również z G nr 2. 
Kolejne miejsca zajęli młodzi siatkarze z Opawy, 
Frydka Mistka i Nowego Jiczina.

Z kolei w turnieju juniorów z udziałem ośmiu 
zespołów, najlepszym okazał się ponownie Gór-
nik Radlin przed TS Volley Rybnik. Wprawdzie 
w fazie grupowej rybniccy siatkarze pokonali 
kolegów zza miedzy 3–2, ale w finale turnieju 
ulegli 0–2. Trzecie miejsce zajął SMS BBTS 
Bielsko Biała, a czwarte KS AZS Rafako Ra-
cibórz. Ponownie w pokonanym polu pozostały 
zespoły czeskie. Oba turnieje stanowiły istotny 
element współpracy młodych sportowców po obu 
stronach granicy. Podobnie jak w rozgrywkach 
Interligi zdominowali je polscy siatkarze.

Siatkarze Volleya już rozpoczęli sezon.
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Optymizm 
przed mistrzostwami świata

Po wcześniejszych eliminacjach rozegranych  
w Bytomiu, do zawodów o Puchar Polski senio-
rów i seniorek w judo w Jezierzycach k. Słupska 
zakwalifikowali się Agata Perenc oraz Ariel Kuś-
ka, zawodnicy Polonii Rybnik. Ich występ można 
zaliczyć do bardzo udanych, bo Agata (waga do 57 
kg), która jest jeszcze juniorką, zdobyła złoty medal, 
potwierdzając tym samym, że jest obecnie najlepszą 
zawodniczką w Polsce w swojej kategorii. Agata 
wystąpiła w tym roku już dwa razy w finale Pucharu 
Polski seniorek zdobywając w obu złote medale, co 
jest dobrym prognostykiem na zbliżające się Mi-
strzostwa Świata w Paryżu (2–4 październik 2009 r.),  
gdzie Agata będzie reprezentować Polskę.

Ariel Kuśka (waga do 60 kg) również doskonale 
spisał się w zawodach zdobywając srebrny medal, 
przegrywając nieznacznie na yuko (najmniejsza 
punktacja) z zawodnikiem, z którym już wcześniej 
wygrywał. Przypomnijmy że w poprzednim Pucharze 
Polski Ariel zdobył brązowy medal i – jak mówi jego 
klubowy trener Artur Kejza – jest progres i z tego 
się cieszmy. 

Albena zdobyta przez nauczycieli 
W bułgarskim kurorcie Albena odbyły się V dni sportu nauczycieli i pracowni-

ków szkół średnich. W zawodach uczestniczyło 345 zawodników i zawodniczek, a w tej 
międzynarodowej stawce prym wiedli nauczyciele reprezentujący Polskę i Rybnik.

Po wyczerpującej walce, głównie na plaży i otwartych boiskach, przy temperaturach prze-
kraczających ponad 30 stopni rybniczanie wywalczyli: Wojtek Kasperski (ZSE–U), Sebastian 
Łyczko (G 7) i Łukasz Lip (ZST) – złoty medal w siatkówce plażowej; Paweł Pluta (ZST), Adrian 
Kisiel (I LO), Michał Bober (SP 16) i Ksawery Fojcik (G 1) – srebrny w koszykówce (streetball); 
reprezentacja Polski w składzie Monika Różańska i Jarosław Wyrwa z Pabianic, Małgorzata 
Latos – Koszalin i Aleksander Pojda z Rybnika (ZS nr 5) – medal brązowy w pływaniu 4 x 50 
metrów stylem dowolnym. Dzięki tak dobrym wynikom rybniccy nauczyciele wnieśli znaczący 
wkład w wyniki reprezentacji Polski, która zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej.  

Artur Kejza z medalistami 
Pucharu Polski.

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

Z notatnika strażnika miejskiego

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

Szlaku ciąg dalszy…. 
Nasz ostatni „mini przewodnik” po miej-

scach uczęszczanych przez tzw. „wczoraj-
szych”, wywołał, jak się zdaje, pewne echo 
i chyba niektórzy postanowili dodać do 
niego własne ulubione miejsca. 30 sierp-
nia wieczorem, SM otrzymała informację  
o mężczyźnie, który leży na chodniku przy 
ul. Krasickiego w pobliżu tamtejszego 
baru. Z obawy o jego zdrowie na miejsce 
wysłano natychmiast znajdujących się  
w pobliżu strażników. Po przybyciu na miej-
sce okazało się, że osoba w najlepsze spała, 
zajmując zresztą pokaźną część chodnika. 
Po przebudzeniu mężczyzna samodzielnie 
udał się w kierunku najbliższego przystanku 
autobusowego. 

Szaleniec?
Do dość osobliwego zdarzenia doszło 

3 września. W komendzie SM zjawił się 
będący pod wpływem alkoholu dziwnie 
zachowujący się mężczyzna. Po wejściu 
kilkakrotnie uderzył głową w ścianę, stwa-
rzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych 
osób. Następnie zaczął wyzywać i obrażać 

dyżurnego strażnika. Pomimo upomnień 
nie chciał się uspokoić, w tej sytuacji straż-
nicy mężczyznę obezwładnili, a następnie 
wezwali pogotowie ratunkowe. Jednak 
osoba w dalszym ciągu zachowywała się, 
co najmniej w sposób niezrównoważony, 
grożąc samobójstwem i stale uderzając 
głową o ścianę. Po przyjeździe pogotowia 
mężczyzna został zabrany do szpitala, ale 
wcześniej zdążył jeszcze ponownie naubli-
żać strażnikom i innym osobom. 

Szambo czy dziurawa rura?
Dwa dni później, strażnicy przyjęli zgłosze-

nie od mieszkańców ul. Wodzisławskiej, którzy 
skarżyli się na swojego sąsiada pompującego 
szambo na podwórko. Jak się okazało na 
miejscu, mieszkańcy denerwowali się z po-
wodu smrodu już wielokrotnie. Na miejscu 
okazało się, że powodem owych „zapachów”, 
jest uszkodzona rura odprowadzająca ścieki z 
jednego z pomieszczeń gospodarczych. Pomi-
mo że na wskazanej posesji nie było żadnego 
z domowników, strażnicy zdecydowali się 
udokumentować zdjęciowo „sprawę rury”  
i włączyć fotografie do akt. 

Gaz z samochodu
9 września do SM zadzwonił mężczyzna, 

który poinformował dyżurnego strażnika, iż 
z jednego z samochodów zaparkowanych 
na pl. Kopernika ulatania się gaz. Natych-
miast na miejsce udał się patrol SM, który 
zgłoszenie potwierdził. Powiadomiono tak-
że inne służby, między innymi straż pożarną. 
Po pojawieniu się właściciela okazało się, że 
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu brak 
jest adnotacji o instalacji gazowej. Sprawę 
przekazano policji. 

Pojedynek…
W połowie września w godzinach po-

południowych strażnicy namierzyli bójkę 
dwóch mężczyzn przy ul. Hallera, gdzie się 
udali. Po wylegitymowaniu, okazało się, że 
mężczyźni poróżnili się z powodu kobiety 
jednego z nich, która miała być obrażana 
przez drugiego. Mężczyźnie wyjaśniono, 
że w tej sprawie powinien zgłosić zawia-
domienie na policję, a nie „… domagać się 
satysfakcji” na ulicy. 

Fr.

Tour de Rybnik
102 kolarzy z kraju i za granicy stanęło 

na starcie do II międzynarodowego wyści-
gu kolarskiego „Tour de Rybnik”. Wśród 
startujących ekip pojawił się znany Weltour, 
nie zabrakło również rybnickich zespołów 
MTB Silesia Rybnik i AGK Rybnik. Jadący 
w wyścigu kolarze mieli do pokonania 11 po-
nad pięciokilometrowych pętli. Po pierwszej 
honorowej rundzie rozpoczęło się prawdziwe 

ściganie. Samotnie linie mety minął Sławomir 
Kohut z grupy Weltour, który dystans 57 ki-
lometrów pokonał w czasie 1:18:11. Drugi na 
mecie zameldował się przedstawiciel MTB Si-
lesia Dariusz Batek, a trzeci był Kamil Migdoł  
z Pszczyny.  Wśród kobiet zwyciężyła Martyna 
Klekot z Częstochowy. 

Organizatorami wyścigu byli Fundacja 
Elektrowni Rybnik, Amatorska Grupa 
Kolarska Rybnika oraz agencja reklamy 
Pro100.  



Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240 poz. 
2027 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Prezydent Miasta Rybnika, informuje, że w Urzędzie Miasta Ryb-
nika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w pokoju nr 356 w dniach 
od 05.10.2009 r. do 23.10.2009 r. będzie wyłożony do wglądu 
projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczący modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków, polegającej na aktualizacji 
użytków gruntowych dla terenów zurbanizowanych, założeniu 
kartotek budynków obecnie ich nie posiadających oraz zało-
żeniu kartotek i rejestru  lokali dla obrębów ewidencyjnych 
Smolna, Zebrzydowice, Zamysłów, Niedobczyce, Niewiadom 
Górny, Niewiadom Dolny i Popielów oraz dostosowaniu istnie-
jącej ewidencji gruntów do wymogów rozporządzenia w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione  
w projekcie operatu opisowo–kartograficznego, może w okresie 
wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu stanie się on 
operatem ewidencji gruntów i budynków. 

Informację o tym, Prezydent Miasta ogłosi w dzienniku urzędo-
wym województwa śląskiego. 

Każdy, kogo interesu prawnego dotyczą dane zawarte w zmo-
dernizowanym operacie ewidencji gruntów i budynków, może  
w terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym woje-
wództwa śląskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.

Prezydent Miasta w drodze decyzji będzie rozstrzygał o uwzględ-
nieniu lub odrzuceniu zgłoszonych zarzutów.

 PREZYDENT MIASTA
 Adam Fudali

APEL DO MIESZKAŃCÓW RYBNIKA

Zawiadomienie
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Informacja dla osób, które chcą uregulować stan prawny nieruchomości
I. Dokumenty i miejsca ich przechowywania

Rodzaj dokumentu Miejsce przechowywania
księgi wieczyste, zbiory dokumentów, akta ksiąg wieczystych wydziały ksiąg wieczystych przy sądach rejonowych
zamknięte księgi wieczyste archiwa sądów rejonowych 

dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne
przez okres 10 lat są przechowywane w kancelariach notarialnych a po 
upływie 10 lat od ich sporządzenia, notariusz przekazuje je do przecho-
wania do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego

akta i dokumenty wytworzone przez organy państwowe oraz inne 
państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych, 
obcych organów władzy i administracji państwowej i innych organów, 
jednostek organizacyjnych i organizacji, okupacyjne jednostki wojsko-
we, jeżeli materiały te znajdują się w Rzeczypospolitej Polskiej 

archiwa państwowe

II. Przydatne adresy

Instytucja Adresy

Sąd Rejonowy w Rybniku
Plac Kopernika 2, 44-200 Rybnik, tel. do Wydziału Ksiąg Wieczystych: 
(032) 4393171, (032) 4391173 

Urząd Miasta Rybnika
ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, tel. do Wydziału Mienia (032) 
4392261, (032) 4392262, (032) 4392263, tel. do Wydziału Geodezji  
i Kartografii (032) 4392355

III. Podstawowe pojęcia

Pojęcia i zwroty Opis

akt nadania /orzeczenie 
o wykonaniu aktu nadania

dokument wydany w oparciu o przepisy dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i sądownictwie 
na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (dz. U. nr 49, poz. 279) wyznaczył on 
tzw. Nabywcę gospodarstwa rolnego (działki). Nie przenosił on własności. Przeniesienie prawa własności 
nadanego gospodarstwa (działki) na nabywcę następowało w drodze orzeczenia, zwanego orzeczeniem 
wykonaniu aktu nadania. W orzeczeniu o wykonaniu aktu nadania należało wymienić: akt nadania, osobę 
nabywcy oraz przedmiot i warunki nabycia gospodarstwa (działki). Orzeczenie o wykonaniu aktu nadania 
jest ostateczne. 

Prezydent Miasta wykonując zapisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 191  
poz. 1365 z późn. zm.) apeluje do mieszkańców Rybnika, którzy są wła-
ścicielami lub posiadaczami nieruchomości o sprawdzenie w księgach 
wieczystych stanów prawnych swoich nieruchomości.

Jednocześnie prezydent przypomina iż to właściciele nierucho-
mości są uprawnieni i zobowiązani do ujawniania przysługujących 
im praw odpowiednio w księgach wieczystych (art. 35 ustawy  
z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 124 poz. 1361  z późn. zm.) oraz  

w ewidencji gruntów i budynków (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia  
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 
dz. U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086 z późn. zm.).

W Urzędzie Miasta Rybnika pracownicy Wydziału Mienia oraz pra-
cownicy Wydziału Geodezji i Kartografii w godzinach pracy urzędu, 
będą doradzać w kwestiach prawnych i geodezyjnych. Pracownicy ww. 
wydziałów w razie potrzeby udzielać będą informacji i wyjaśnień pro-
blematyki prawnej i geodezyjnej, w zakresie czynności niezbędnych do 
uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawniania 
prawa własności w księgach wieczystych. 
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akt notarialny
dokument sporządzony przez notariusza, w przypadku gdy tego wymagają przepisy lub wola stron w opar-
ciu o ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 369  
z późn. zm.)

akt własności ziemi

decyzja administracyjna, która wydana była przez prezydium powiatowej rady narodowej na podstawie 
ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. nr 27 poz. 
250) w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości rolnych będących w posiadaniu rolników.  
Akt własności ziemi stwierdzający nabycie własności nieruchomości stanowił podstawę do ujawniania nowego 
właściciela w księdze wieczystej

akta księgi wieczystej
prowadzi się je przy każdej księdze wieczystej. Do akt tych składa się dokumenty i pisma dotyczące nieru-
chomości

działka gruntu niepodzielna, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej

ewidencja gruntów i budynków
jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich wła-
ścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami

księga wieczysta

księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste zakłada  
i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczne zaginęły lub 
uległy zniszczeniu. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własno-
ściowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa 
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Księgi wieczyste prowadzą sądy rejonowe.

nieruchomość
część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunt) jak również budynki trwale 
z gruntem związane lub część takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny 
od gruntu przedmiot własności

nieruchomość gruntowa
grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot 
własności

rzeczywisty stan prawny 
nieruchomości

prawidłowy stan prawny jaki wynika ze wszystkich dokumentów dotyczących nieruchomości, które powinny 
być uwidocznione w księdze wieczystej

zbiór dokumentów

zostały wprowadzone przez dekret z dnia 11 października 1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo rzeczo-
we i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. Nr 57, poz. 321) Prowadzi się je dla nieruchomości, które nie 
mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu. Prowadzi się je we 
właściwych sądach  rejonowych, do czasu założenia ksiąg – zbiory dokumentów przeznaczone do składania 
wniosków i dokumentów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych ograniczeń w rozporządzeniu tymi 
nieruchomościami

zbywania, nabywanie 
nieruchomości

dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości 
lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie 
wieczyste

IV. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości może dotyczyć przypad-

ków kiedy nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej oraz 
sytuacji, w których w istniejącej księdze wieczystej dokonane wpisy nie 
są prawidłowe. Nie odzwierciedlają tzw. rzeczywistego stanu prawnego, 
zwłaszcza w odniesieniu do działu II księgi tj. prawa własności.

Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dokonywane jest na 
podstawie wniosku zawierającego w szczególności:
1. oznaczenie nieruchomości miejsca jej położenia, obszaru oraz spo-

sobu korzystania z nieruchomości,
2. wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma 

być wpisana, w sposób oraz wskazanie ich adresów,
3. powołanie tytułów prawnych własności nieruchomości,
4. wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw 

rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie 
wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń,
Jeżeli nieruchomość była już wpisana do księgi wieczystej a księga 

wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, we wniosku o założenie 
księgi wieczystej powinien być wskazany numer księgi dotychczasowej. 
Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, wniosek 
powinien zawierać wskazanie numeru tego zbioru. Jeżeli nieruchomość 
nie miała księgi wiecznej ani zbioru dokumentów, wniosek powinien 
zawierać odpowiednie oświadczenie w tej sprawie. Do wniosku powinny 
być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nierucho-
mości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę 
oznaczenia nieruchomości.

Wpis może być dokonany na podstawie dokumentu z podpisem 
notarialnie poświadczonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują 

innej formy dokumentu. Mogą to być:
1. akty notarialne (np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany),
2. ostateczne albo natychmiast wykonalne orzeczenia sądowe (np. 

postanowienie o ustanowieniu służebności drogi koniecznej, posta-
nowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie dotyczące 
działu spadku, postanowienie o przysądzeniu własności, postanowie-
nie dotyczące zasiedzenia nieruchomości),

3. decyzje administracyjne (np. o przekształceniu użytkowania wieczy-
stego we własność, o zwrocie nieruchomości itp.) 
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości może odbywać się  

w drodze postępowania wieczytoksięgowego w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Dz. U. nr 124 poz. 1361 z późn. zm.), rozpo-
rządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 
prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. nr 102 
poz. 1122), kodeksu postępowania cywilnego (art. 509 – art. 62613 ). 
Podjęcie działań w ramach tego postępowania umożliwia w przypadku 
nie posiadania przez nieruchomość urządzonej księgi wieczystej jej 
założenie a w zakresie nieruchomości z urządzoną księgą wieczystą 
ujawnienie prawa własności, innych praw, form władania nierucho-
mością, ciężarów i ograniczeń w wykonywaniu własności, hipotek, 
ostrzeżeń o niezgodnym stanie prawnym oraz innych przewidzianych 
prawem przepisów. Uzgadnianie stanu prawnego może się odbywać 
również na drodze postępowania sądowego (art. 10 ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece w trybie pozwu o uzgodnienie treści księgi wie-
czystej z rzeczywistym stanem prawnym; w oparciu o przepisy kodeksu 
cywilnego dotyczące zasiedzenia art. 172–176 k.c.; inne przypadki np. 
postępowanie spadkowe).



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

empik

Rozwiązanie „Foto–zagad-
ki” z nr 8 – Przedstawione 
na zdjęciu miecze znajdują 
się na rybnickim cmentarzu 
i są częścią mogiły–pomnika 
poświęconego Żołnierzom 
Polskim poległym we Wrześniu 
1939 r.

Nagrody za prawidłowe 
odpowiedzi otrzymują: Anna 
Zajączkowska i Halina Wa-
siak z Rybnika.

Po odbiór nagród należy zgłosić się 
do redakcji w ciągu 1 miesiąca od 
ogłoszenia zwycięzców.
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Bezpłatna mammografia
Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykony-

wanych 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. 
Finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia badania będą przeprowadzane 
w filii jastrzębskiego Niepublicznego Wielospecjalistycznego 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 LOKALIHity na wrzesień

Anna Mieszkowska, Dzieci 
Ireny Sendlerowej. Wyd. Lite-
rackie Muza SA., 2009.

Dlaczego pamięć wróciła tak późno? 
Warto powtórzyć to pytanie zadane przez 
autorkę szczegółowej biografii kobiety, 
która uratowała w czasie okupacji wie-
lokrotnie więcej dzieci niż było osób na 
osławionej liście Schindlera. Publikacja 
jest nowym wydaniem książki „Matka dzieci 
holocaustu”, w której znajdziemy  również 

odpowiedź na postawione na wstępie pytanie...  Irena Sendler zmarła w wieku 
98 lat nie doczekawszy się Pokojowej Nagrody Nobla, która ze wszech miar 
się jej należała. Stała się natomiast, podobnie jak Oscar Schindler, bohaterką 
filmu, który dopiero co wszedł na ekrany.

•••
Czerwony Kapturek. Bajkowa 

Akademia Angielskiego. Wyd. 
Axel Springer Polska, Sp. z o.o., 
2009. 

Pierwsza z zapowiadanej 20 – tomowej 
kolekcji dwujęzycznych bajek do czytania 
i słuchania. „Czerwonego Kapturka” po polsku 
czyta Anna Dymna, po angielsku –  „native 
speaker” Simon Messing. Do każdej książeczki z płytą CD dołączono 
naklejki i zeszyt do ćwiczeń, w następnej – również słowniczek naklejkowy 
do „zbierania” słówek. Jak zapewniają pomysłodawcy, to magicznie łatwa 
nauka języka i wspaniała zabawa. Kolejne książeczki co 2–3 tygodnie 
w prenumeracie, kioskach, a najlepiej w Empiku!

•••
CD GrubSon, O.R.S.. P&P 

2009 MaxFloRec. 
Debiutancki krążek „młodego nawijacza 

z Rybnika”, długo oczekiwany w środowisku 
hip – hopu i reggae. Jak widać z zaintereso-
wania grupą, wyników sprzedaży i miejsca 
w płytowych rankingach – debiut całkiem 

udany. Buntownicze teksty, ekspresyjne wykonanie i kawałek Rybnika na 
teledyskach. Młodzi się połapią o co w tym wszystkim chodzi...

•••
DVD Zapaśnik, reż. Darren 

Aronofski. Twenty Century Fox 
Film Corporation 2008.

Powrót na ekrany Mickey’a Rourke’a, 
bohatera (wraz z Kim Basinger) kultowego 
„9 i ½ tygodnia”. Rolą gwiazdy wrestlingu, 
dalekiej naszej kulturze brutalnej odmiany 
zapasów, zaistniał na nowo po latach niebytu 
w kinie i problemach życiowych. Film zdobył 
2 Złote Globy, Złotego Lwa w Wenecji oraz 
Oscara dla Marisy Tomei  za rolę partnerki Randy’ego „The Ram” Robinsona. 
Rourke – starszy, brzydszy, ale wciąż fascynujący...

Foto–zagadka

Wystarczy uważnie przyj-
rzeć się publikowanemu 
obok zdjęciu i odgadnąć, 
gdzie znajduje się to urokli-
we, zielone miejsce.

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

Na odpowiedzi na kartkach poczto-
wych czekamy do 16 października 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
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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






