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Jerzy Buzek 
honorowym rybniczaninem!

Wielce Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Premie-
rze, Profesorze! 

Szanowni Państwo!
Z wielkim uznaniem, zaszczytem i przyjemnością przed-

stawiam sylwetkę naszego dostojnego gościa – przewod-
niczącego Parlamentu Europejskiego, pana profesora Je-
rzego Buzka. Z pewnością moje słowa nie oddadzą jego 
zasług i osiągnięć. Będą tylko skromną próbą przedsta-
wienia osoby nieprzeciętnie zaangażowanej w sprawy Eu-
ropy, Polski, Śląska oraz Rybnika. Będą próbą przedsta-
wienia niektórych tylko aspektów z szerokiej działalności 
publicznej męża stanu, patrioty, naukowca – i wreszcie 
Honorowego Obywatela Miasta Rybnika.

Pan przewodniczący, profesor Jerzy Buzek, urodził się  
w 1940 roku w przygranicznych Śmiłowicach na Śląsku Cie-
szyńskim. Po kilku latach zamieszkał z rodziną w Chorzowie.  

Laudacja wygłoszona przez prezesa elektrowni 
„Rybnik” Jerzego Chachułę:

dokończenie na stronie 12
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„To wyróżnienie, honor  
i zaszczyt zostać Hon-
orowym Obywatelem 
R y b n i k a .  D z i ę k u j ę 
Mieszkańcom, dziękuję 
Radzie Miasta. Życzę 
R y b n i k o w i ,  m o j e -
mu miastu, wielu suk-
cesów, podobnie jak w 
przeszłości! Będę tu nad-
al częstym gościem, bo 
czuję się jak w domu. 
Teraz już także jako oby-
watel naszego miasta” – 
napisał w pamiątkowej 
księdze Jerzy Buzek.    x
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Kolejny, czerwcowo–lipcowy numer „GR” ukaże się 4 lipca br.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 3

Drodzy Rybniczanie,

Dramatyczne skutki przetaczającej się przez nasz kraj fali powodziowej, na szczęście  
w niewielkim tylko stopniu dotknęły Rybnik. Niestety, i my nie uniknęliśmy wielu podtopień, 
zwłaszcza w rejonie ul. Partyzantów czy okolicach Zalewu Rybnickiego, groźnie wyglądała 
też sytuacja na rybnickich błoniach i na ul. Nadbrzeżnej. 

Dzięki połączonym siłom Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: straży pożar-
nej, zarówno państwowej jak i ochotniczej, straży miejskiej, policji i Rybnickich Służb Komu-

nalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej i Sanepidu, udało się opanować sytuację, znacznie ogranicza-
jąc szkody, jakie mogła poczynić w naszym mieście woda. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób zaangażowani byli w tę nierówną walkę z żywiołem, za trud i poświę-
cenie włożone w ratowanie zagrożonych terenów (czytaj również na str. 17). 

Sytuacja pogodowa omal nie pokrzyżowała nam planów związanych z rozpoczynającą się już 
za kilka dni realizacją projektu „Promocja Kultury Ziemi Raciborsko–Rybnickiej”, w ramach którego 
zarówno w Rybniku, jak i Raciborzu odbędzie się szereg imprez kulturalnych – bez wątpienia każ-
dy znajdzie coś dla siebie. 

W Rybniku bawić się będziemy od 13 do 20 czerwca (w Raciborzu tydzień wcześniej). Będzie Jar-
mark Śląski, inscenizacje historyczne, Śląski Dzień Filmowy, Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira”, 
Prezentacje Kultury Dzielnic Rybnika, Festiwal Kuchni Śląskiej, kino samochodowe, liczne koncer-
ty – zagrają dla nas m.in. Kult, Ania Wyszkoni i Łzy. Odbędą się też, cieszące się w ubiegłym roku 
wielkim zainteresowaniem, Kabareton i Gala Operetkowa (szczegóły na str. 18–19). Wierzę, że ka-
pryśna dotąd aura będzie naszym sprzymierzeńcem i pozwoli cieszyć się wspólną zabawą. 

Projekt to jednak nie tylko imprezy, ale i wspólna promocja obu miast – jednym z jej elementów 
jest 10–minutowy film, zrealizowany przez TVP Katowice, w którym przewodnikiem po najpięk-
niejszych miejscach w Rybniku i Raciborzu jest znany i lubiany aktor Krzysztof Respondek. Film wy-
emitowany będzie na antenie TVP Katowice na początku czerwca – już dziś gorąco zachęcam do 
jego obejrzenia.

Również w czerwcu, nasze miasto będzie świadkiem innego wielkiego wydarzenia odbywające-
go się pod hasłem Światło i Życie dla Europy – do Rybnika przyjedzie młodzież z wielu krajów eu-
ropejskich, by wspólnie z młodymi rybniczanami uczestniczyć w Marszu dla Jezusa oraz przeżywać 
Dni Młodzieży Europejskiej (program na str. 39).

Dodam, że obie imprezy objął swoim patronatem profesor Jerzy Buzek, przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego, a od niedawna również Honorowy Obywatel Rybnika.  

Już dziś, życzę wszystkim Państwu, by ten wypełniony atrakcjami, przedwakacyjny okres, pozwo-
lił zwolnić nieco tempo życia, stając się okazją do wielu wspólnych, przyjacielskich spotkań.  

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Ostatnie absolutorium kadencji 
Kwietniowe posiedzenie Rady Miasta miało podwójnie ważny charakter: sta-

nowiło podsumowanie polityki finansowej prezydenta Rybnika za 2009 rok, 
było też ostatnią sesją absolutoryjną w upływającej jesienią br. kadencji. Nie-
spodzianki nie było: prezydent Adam Fudali otrzymał absolutorium dzięki gło-
som koalicji, opozycja była przeciw.

Sesja Rady Miasta – 28 kwietnia

Zmiany kadrowe w RSK
Nim jednak radni usłyszeli sprawozdanie z wy-

konania budżetu miasta i udzielili prezydento-
wi absolutorium, Adam Fudali poinformował  
o aktualnych działaniach miejskich instytucji i pla-
cówek oraz prowadzonych inwestycjach, w tym 
drogowych. W trakcie realizacji są m.in.: prze-
budowa układu komunikacyjnego w Kłokocinie,  
w tym budowa łącznika między ulicami Poligono-
wą i Rycerską w tejże dzielnicy, przebudowa wia-
duktu na ul. Raciborskiej, przebudowa ul. Chro-
brego od ul. Kościuszki i budowa nowej drogi 
przez teren „Ryfamy” do skrzyżowania ulic Po-
wstańców, Żorskiej i Sybiraków, przebudowa ul. 
Zebrzydowickiej oraz Świerklańskiej, trwają też 
remonty nawierzchni dróg po wyłomach zimo-
wych. Nawiązując do pozimowych remontów, pre-
zydent poinformował o zmianie na stanowisku dy-
rektora Rybnickich Służb Komunalnych: funkcję 
tę objął Przemysław Grycman, kierujący dotąd  
w RSK działem utrzymania dróg  i „akcją zima”. 
Dotychczasowy dyrektor Edward Kucharczyk 
wrócił po kilku latach na stanowisko głównego me-
chanika. Z myślą o zwiększeniu efektywności na-
prawiania nawierzchni dróg, RSK otrzymały do-
datkowe urządzenia przeznaczone do takich robót 
frezarkę i rozściełacz asfaltu wartości ok. 1 mln zł. 

W związku z projektowaną zabudową wielo-
rodzinną na terenach za siedzibą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Orzepowicach opracowywa-
na jest dokumentacja projektowa budowy dróg 
w tej dzielnicy. Trwają też przetargi na kolejne 
drogowe inwestycje, w tym: przebudowę ul. Żor-
skiej i budowę kanalizacji teletechnicznej wzdłuż 
tej drogi, przebudowę skrzyżowania ulic Willo-
wej, Szewczyka i Bieli w Kamieniu na rondo oraz 
przebudowę ul. Niepodległości. Dopiero co roz-
strzygnięty został przetarg i podpisana umowa  
z wykonawcą na budowę Obwodnicy Północ-
nej na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na 
skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej (wię-
cej na str. 10). Przygotowywany jest przetarg na 
przebudowę Drogi Krajowej nr 78, na odcinku 
ul. Wodzisławskiej aż do granic miasta.

W trakcie realizacji są inne inwestycje: budowa 
sądu, kolejny etap modernizacji hali widowisko-
wo–sportowej w Boguszowicach, montaż solarów 
na nowym basenie w tej dzielnicy, remont dachu 
OSP w Wielopolu, naprawa odwodnienia boiska 
przy ul. Gliwickiej, budowa boisk przy szkołach: 
SP 2 i ZSP nr 2, G 1, G 4, I LO oraz  inne prace 
modernizacyjne w wielu placówkach oświatowych.

Prezydent odczytał też radnym list arcybisku-
pa Damiana Zimonia, w którym metropolita 
katowicki składa podziękowania za rewitaliza-
cję dawnego szpitalnego prosektorium i kostni-
cy oraz przystosowanie tego obiektu dla potrzeb 
kaplicy studenckiej pod wezw. patronki Europy, 
św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein.

Jest absolutorium
Nim skarbnik Bogusław Paszenda przed-

stawił radnym treść uchwały w sprawie roz-
patrzenia sprawozdania z wykonanego bu-
dżetu (sprawozdanie zostało opublikowane  
w kwietniowej „GR”), przewodniczący  RM 
Stanisław Jaszczuk (PiS) zaproponował, by 
tradycyjną dyskusję ograniczyć do odczy-
tania przez przedstawicieli zasiadających  
w radzie ugrupowań przygotowanych wcze-
śniej opinii. Stwierdził, że im dłuższa dyskusja, 
tym jej temat, z powodu nieuniknionych dygre-
sji, bardziej się „rozmywa”.

Z przedstawionej przez prezydenta A. Fuda-
lego prezentacji wynika, że w roku budżetowym 
2009 dochody miasta wyniosły 482.473.311,16 zł, 
zaś wydatki  529.034.530,71 zł. Deficyt w wyso-
kości 46.561.219,55 zł jest o prawie 100 mln zł 
niższy od  zakładanego w budżecie pierwotnym. 
Wolne środki na koniec roku to kwota 10,5 mln zł,  
zaś skumulowany niedobór na koniec 2009 roku 
– 174.738.690,60 zł. Prezydent podkreślił duży 
wysiłek służb finansowych miasta, by lokowa-
nie wolnych środków było jak najbardziej efek-
tywne. Zgodnie z nową ustawą o finansach pu-
blicznych od 2011 r. kluczowym elementem po-
lityki finansowej samorządu będzie tzw. nadwyż-
ka operacyjna, czyli niezbędna różnica między 
dochodami a wydatkami bieżącymi, którą moż-
na przeznaczyć na częściową spłatę zadłużenia  
i na inwestycje. W Rybniku nadwyżka operacyjna  
w 2009 wyniosła ponad 81 mln zł i jest to drugi, 
po Katowicach, wynik w woj. śląskim. Wskaźnik 
zadłużenia – 30,04% przy dopuszczalnej wysoko-
ści 60% i wskaźnik obsługi długu – 5,51% (do-
puszczalny 15%), dają przekonanie, że finanse 
miasta są bezpieczne. 

Największa część dochodów gminy (prawie 
26%) to subwencja ogólna, kolejne to: udział  
w podatkach stanowiących dochody budżetu pań-
stwa (24,14%), wpływy z podatków lokalnych 
(prawie 20%), dochody jednostek budżetowych 
i opłaty, dotacje celowe państwa i fundusze celo-
we, wpływy majątkowe oraz dotacje unijne. Jak 

podkreślał prezydent, miasto konsekwentnie  
i na stałym, wysokim poziomie, pozyskuje środ-
ki zewnętrzne, których udział w wydatkach in-
westycyjnych wynosił w 2008 roku niemal 70%.      

Wydatki inwestycyjne z budżetu wyniosły w ub. 
roku ponad 141,3 mln zł, tj. ponad 26% ogółu 
poniesionych wydatków budżetowych, zaś po-
większone o wydatki z Gminnego i Powiato-
wego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz PWiK, dają w sumie kwo-
tę prawie 154 mln zł przeznaczoną na inwesty-
cje. Nakłady na drogi wyniosły ponad 27,6 mln 
zł, w tym na remonty i przebudowę nawierzchni 
dróg i chodników – ponad 10,8 mln zł, na nowe 
inwestycje – prawie 3,7 mln zł. Bieżące utrzyma-
nie dróg kosztowało ponad 12,6 mln zł. Wydat-
ki na zmierzającą już ku końcowi budowę ka-
nalizacji wyniosły w ub. roku prawie 95 mln zł.  
W sumie wybudowano 99,8% kolektorów sani-
tarnych oraz 100% przepompowni, trwają proce-
dury przyłączeniowe. W związku z robotami ka-
nalizacyjnymi w rybnickich dzielnicach odtworzo-
no w sumie ok. 400 km dróg, w tym wiele w ub. 
roku. Prawie 1,5 mln zł kosztowała moderniza-
cja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych przy ul. 
Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec–Piaski. 
Inne ważniejsze ubiegłoroczne inwestycje to: do-
kończenie budowy krytego basenu w Boguszowi-
cach (prawie 6,5 mln zł), modernizacja hali spor-
towej w tej dzielnicy (prawie 4 mln zł), termo-
modernizacja budynku Zespołu Szkół Budow-
lanych oraz  remont basenu i instalacja solarów 
(prawie 1,2 mln zł). 

Na opiekę społeczną przeznaczono prawie 
59 mln zł, do subwencji oświatowej (114 mln zł) 
miasto ze swojego budżetu dodało na oświatę po-
nad 60 mln zł, wydatki na kulturę wyniosły pra-
wie 13 mln zł, na kulturę fizyczną i sport – ponad 
21 mln zł, zaś na działania związane z ochroną 
zdrowia – ponad 6,5 mln zł.

Po prezentacji przedstawiono opinie Regional-
nej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie od-
niosła się do sprawozdania z wykonania budże-
tu i wniosku Komisji Rewizyjnej RM (odczyta-
nego na sesji przez przewodniczącego KR Józe-
fa Skrzypca – BSR) o udzielenie absolutorium 
prezydentowi Rybnika. O to samo prezydent po-
prosił radnych. 

Jako pierwszy swoją opinię o wykonaniu bu-
dżetu wygłosił radny Stanisław Stajer, przedstawi-
ciel – jak sam to określił – „jednoosobowej firmy 
opozycyjnej”, czyli Inicjatywy Obywatelskiej „Nasz 
Rybnik”. Po nim swoje zdanie w sprawie wykona-
nia budżety wyrazili: Andrzej Wojaczek w imie-
niu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, Piotr 
Kuczera – szef klubu radnych Platformy Obywa-
telskiej oraz Romuald Niewelt – przewodniczący 
klubu Bloku Samorządowego Rybnik.(Wszystkie 
opinie publikujemy na stronach 7, 8, 9). 

Odniósł się do nich prezydent A. Fudali, podej-
rzewając, że część zarzutów, szczególnie o prze-
suwanie inwestycji na dalsze lata, wynika z nie-
pełnej wiedzy niektórych radnych o zarządza-
niu projektami unijnymi, przechodzącymi długie  
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i skomplikowane procedury. Jak tłumaczył prezy-
dent, miasto posiada wizję i strategię rozwoju, wia-
domo też jakie zadania władze chcą zrealizować 
przy wsparciu środków Regionalnych Programów 
Operacyjnych. I robią to konsekwentnie od wielu 
lat, o czym świadczy fakt, że Rybnik w wykorzysta-
niu pieniędzy unijnych wciąż utrzymuje się w czo-
łówce. By skorzystać, nawet w kilkuletniej perspek-
tywie, ze środków zewnętrznych na współfinanso-
wanie danego zadania, czyli wziąć udział w kon-
kursie lub aplikować o pieniądze w innej formie, 
trzeba to zadanie wpisać do wieloletnich planów 
inwestycyjnych, przygotować dokumentację tech-
niczną i inne dokumenty, by w momencie otrzy-
mania środków ruszyć z realizacją. A to się łączy  
z koniecznością zaplanowania w budżecie środków 
własnych. Kiedy konkursy na finansowanie zadań 
odwlekają się w czasie, przesuwana jest również 
realizacja zadania, są też przypadki, że z powo-
du niepowodzenia w konkursie, zadanie wypada  
w ogóle z planu. Żeby jednak starać się o środki 
zewnętrzne na konkretne zadanie, musi się ono 
znaleźć w budżecie i z tym nie da się dyskutować. 
Jako przykład niezrozumienia tej kwestii i swoiste 
kuriozum w sposobie myślenia opozycji, prezydent 
podał krytyczne uwagi dotyczące braku postępów 
w budowie zapowiadanej szerokopasmowej sieci 
internetowej. Miasto do realizacji tego zadanie jest 
przygotowane, dotąd jednak nie ogłoszono kon-
kursu ani procedur na tego typu zadanie. Będzie 
ono realizowane w ramach tzw. działań pozakon-
kursowych, czyli ze wsparciem środków przyzna-
nych na konkretne zadania poszczególnym subre-
gionem woj. śląskiego. Prezydent przypomniał, że 
taki sposób podziału pewnej puli unijnych pienię-
dzy, bez konieczności udziału w konkursie projek-
tów, zaproponował dysponentom unijnej pomocy 
wspólnie z posłem Janem Olbrychtem.

Podobnie wygląda sprawa przedłużającego się 
czasu podłączeń mieszkańców do gotowej już sie-
ci kanalizacyjnej. To ogromne zadanie i tu rów-
nież nie można pominąć pewnych procedur, jak 
rozliczenie finansowe, rzeczowe, co wymaga cza-
su. Odniósł się również do krytyki realizacji in-
westycji drogowych, przypominając, że zgodnie 
z logiką najpierw skupiono się na budowie tego, 
co pod ziemią, czyli kanalizacji, a teraz przycho-
dzi czas na drogi. Prezydent przyznał, że już kilka 
lat temu miał świadomość, że budżet od 2010 do 
2013 roku i w latach kolejnych łatwy nie będzie, 
ale takie jest ryzyko podejmowania równie nie-
łatwych decyzji inwestycyjnych. Podziękował też 
opozycji za monitorowanie działań władz, a na-
wet za „grożenie palcem”, bo to jest jej zadaniem. 

Do wypowiedzi prezydenta chciał się odnieść 
radny St. Stajer, jednak – zgodnie z wcześniej 
przyjętym porządkiem – przewodniczący RM 
St. Jaszczuk nie pozwolił na wznowienie dyskusji, 
co radny Stajer przyjął z wyraźnym oburzeniem. 

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok 2009 i udzieleniem prezyden-
towi absolutorium głosowało 17 radnych, 8 
było przeciw. Głosowanie koalicja przyjęła bra-
wami, zaś prezydent podziękował za współpracę 

swoim zastępcom, służbom finansowym ze skarb-
nikiem B. Paszendą na czele oraz wszystkim na-
czelnikom i pracownikom Urzędu Miasta.

Zmiany w budżecie 
Nie mniejsze emocje od sprawozdania fi-

nansowego za rok ubiegły wzbudziły przed-
stawione przez skarbnika zmiany w tego-
rocznym budżecie. Szczególnie ważna była 
informacja o odzyskaniu podatku VAT za lata 
2005 –  2009 od wydatków związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu do budżetu 
miasta wpłynęło ponad 33 mln zł. Ta kwota plus 
inne dodatkowe środki (nadwyżki środków ob-
rotowych w miejskich zakładach budżetowych, 
zwrot z budżetu państwa odsetek bankowych, 
niewykorzystane wydatki niewygasające) sprawi-
ły, że planowane dochody zwiększone zostały per 
saldo o 38.380.551,28 zł (zwiększenie dochodów 
bieżących o ponad 40 mln, zmniejszenie docho-
dów majątkowych o nieco ponad 2 mln zł). Wy-
datki zwiększono o ponad 8 mln zł, znacznie na-
tomiast, bo o ponad 30 mln zł (do kwoty nieco 
ponad 85 mln zł) obniżony został deficyt budże-
towy. O ponad 30 mln zł zmniejszono też plano-
waną kwotę przychodów.

W budżecie zabezpieczono środki na nowe za-
danie – wykonanie dokumentacji technicznej na 
budowę drogi Pszczyna – Racibórz, w granicach 
administracyjnych Rybnika. W tym roku na re-
alizację tego zadanie wydane zostanie 1,5 mln 
zł, taka sama kwota zaplanowana została na rok 
przyszły. O ponad 1,5 mln zł zwiększono wydatki 
na zadania inwestycyjne realizowane przez Wy-
dział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji – głów-
nie remonty placówek oświatowych; 450 tys. zł 
przeznaczono na remont budynku OSP w Po-
pielowie, o co bardzo zabiegali radni z tej dziel-
nicy. Warto też wspomnieć o niewielkiej wpraw-
dzie kwocie, w wysokości nieco ponad 3 tys. zł, 
którą miasto wspomogło Komendę Miejską Po-
licji. Tyle kosztuje dopuszczenie do użytkowania 
urządzeń służących do pomiaru alkoholu w wy-
dychanym powietrzu, a o takiej potrzebie wspo-
minał komendant Krzysztof Sowula na poprzed-
niej sesji, w czasie składania sprawozdania z dzia-
łalności służb mundurowych i inspekcyjnych.    

Dokonano też kilku przeniesień środków, 
głównie oszczędności po przetargach: i tak kwotę 
ponad 350 tys. zł zaoszczędzoną na przetargach 
na remont Środowiskowego Domu Samopomo-
cy „Cogito Noster” oraz modernizację kąpieliska 
w Chwałowicach  przeznaczono m.in. na sfinan-
sowanie zaleconych przez straż pożarną remon-
tów instalacji w kilku przedszkolach; 500 tys. zł  
oszczędności po przetargu na zadanie drogowe 
w Kłokocinie przeznaczono na podobne zadania 
w innych dzielnicach. 

Zmiany w budżecie okazały się dobrym mate-
riałem wyjściowym do szerszej dyskusji i szczegó-
łowych pytań. Radny Andrzej Oświecimski (BSR) 
pytał, czy wśród kilku  placów zabaw, które zosta-
ną sfinansowane z wprowadzonych do budżetu 
środków, będzie również ogródek jordanowski  

w dzielnicy Paruszowiec–Piaski, w okolicy ulic Ko-
smonautów i Wolnej, w miejsce wcześniej zlikwi-
dowanego. Po otrzymaniu twierdzącej odpowie-
dzi, radny poprosił o przyspieszenie realizacji tej 
inwestycji, szczególnie, że likwidacja poprzednie-
go placu zabaw wywołała krytyczne uwagi miesz-
kańców. Radnego Jana Murę (BSR) zaintereso-
wała kwestia dodatkowych oddziałów przedszkol-
nych, szczególnie w Przedszkolu nr 18 w Bogu-
szowicach oraz sytuacja przedszkolaków, które 
uczęszczają do przedszkola w pobliskim Kłokoci-
nie. Ze względu na zbliżające się zamknięcie wia-
duktu na ul. Włościańskiej z powodu robót dro-
gowych, maluchy będą miały utrudniony dostęp 
do tej placówki. Radny otrzymał zapewnienie,  
że w P 18 od września br. powstaną dwa nowe od-
działy. Radny Henryk Ryszka (BSR) usłyszał, że 
pieniądze ze środków niewygasających przezna-
czone na remont Domu Kultury w Niedobczycach 
nie przepadną, a przetarg odbędzie się zgodnie  
z planem (miał miejsce 5 maja br.). H. Ryszka 
nawiązał również do wprowadzonej do budże-
tu kwoty ponad 60 tys. zł, przekazanej przez kop. 
„Marcel”, a związanej z naprawą szkód górniczych  
w sąsiedztwie boiska „Orlik”– część tej kwoty plus 
wcześniej zaplanowane ponad 200 tys. zł zostaną 
przeznaczone na rekultywację terenu, gdzie po-
wstanie boisko dla trampkarzy, oraz na naprawę 
ogrodzenia. Radnego St. Stajera zainteresowała 
informacja o planach budowy drogi, na dokumen-
tację której w br. zabezpieczono 1,5 mln zł. Jak mó-
wił prezydent A. Fudali, chodzi o rybnicki odcinek 
będącej od dawna w sferze planów drogi regional-
nej Racibórz – Pszczyna. Tak poważnej inwesty-
cji nie są w stanie zrealizować samorządy zainte-
resowanych miast i gmin, a, jak na razie, wsparcia 
ze strony budżetu państwa nie widać. Nie oglą-
dając się więc na potencjalnych partnerów, Ryb-
nik postanowił rozpocząć od przygotowania do-
kumentacji technicznej aż do pozwolenia na bu-
dowę włącznie, by w razie otrzymania finansowe-
go wsparcia z zewnątrz, o które miasto będzie za-
biegać, inwestycja mogła ruszyć. Jak podkreślał 
wielokrotnie prezydent, to inwestycja na dziesię-
ciolecia, niezwykle ważna dla całego subregionu 
droga. Nowa arteria biegłaby od zachodnich gra-
nic miasta, przecinając ul. Wodzisławską w dziel-
nicy Niedobczyce, zbierając ruch tranzytowy z kil-
ku kierunków, a tym samym odciążając centrum 
Rybnika. Ponadto w dzielnicy Kłokocin „odsło-
niłaby” ok. 70 ha pobliskich terenów inwestycyj-
nych, a przechodząc w okolicy lotniska w Gotar-
towicach, ułatwiłaby jego modernizację. Po  tych 
wyjaśnieniach St. Stajer po raz kolejny wytknął 
czasowe „wyprzedzenie” Rybnika przez Żory  
w realizacji inwestycji drogowych. Radny Bene-
dykt Kołodziejczyk (PO) pytał o związek między 
faktem odzyskania podatku VAT a podjęciem 
przez RM uchwały przekazującej Przedsiębior-
stwu Wodociągów i Kanalizacji majątek powstały 
w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej. Ten sam 
radny prosił również o więcej szczegółów na temat 
planowanej drogi Racibórz – Pszczyna i udziału  
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w tej inwestycji innych gmin. Prezydent tłumaczył, 
że na razie podjęta została decyzja o przygotowa-
niu przez miasto dokumentacji technicznej tylko 
dla rybnickiego odcinka i nie było konieczności 
konsultacji z innymi gminami. 

Radny A. Wojaczek pytał, czy oszczędności na 
przetargu na remont kąpieliska w Chwałowicach 
mogą negatywnie wpłynąć na standard obiektu. 
Wyraził natomiast zadowolenie z planowanego 
remontu szatni przy sali gimnastycznej w Szko-
le Podstawowej nr 13 w Chwałowicach, przypo-
minając też o dokończeniu naprawy ogrodzenia 
tej placówki. Prosił również o wygospodarowanie 
środków na remont elewacji Przedszkola nr 13, 
która ucierpiała z powody zalania. Zadowolenia 
z faktu zaplanowania w budżecie środków na re-
mont siedziby OSP w Popielowie nie krył radny  
P. Kuczera, podkreślając, że wymagający mo-
dernizacji budynek jest nie tylko remizą strażac-
ką, ale również siedzibą dzielnicowej biblioteki i 
poczty. Za decyzję o remoncie i solidną eksperty-
zę stanu technicznego tego budynku podziękował 
radny Władysław Horabik (BSR), żałując, że na 
razie nie starczy na instalację centralnego ogrze-
wania. Do tematu drogi Racibórz – Pszczyna wró-
cił radny Bronisław Drabiniok, pytając czy dro-
ga ta pójdzie „po śladzie” ustalonym z Kompa-
nią Węglową (w okolicy tzw. 5 szybu kop. „Chwa-
łowice”), co ma związek z ewentualną partycy-
pacją branży górniczej w kosztach tej inwestycji. 
Ku niezadowoleniu radnego prezydent na razie 
odpowiedzi nie udzielił, zapewnił natomiast, że 
w planach jest droga 4 – pasmowa. Radny Jerzy 
Lazar sugerował, by oszczędności na pokanaliza-
cyjnych remontach dróg w Orzepowicach prze-
znaczyć m.in. na roboty melioracyjne w tej dziel-
nicy i remont ul. Rudzkiej, jednak, jak usłyszał w 
odpowiedzi, na modernizację tej ulicy potrzebne 
są znacznie większe środki. Radny Henryk Cebu-
la (PiS) pytał (i otrzymał odpowiedź twierdzącą), 
czy dodatkowe pieniądze przekazane przez mia-
sto na płace dla personelu Domu Pomocy Spo-
łecznej zaspokoją potrzeby do końca br. Nawią-
zując do wprowadzonych do budżetu środków 
na sfinansowanie dodatkowych 8 oddziałów 
przedszkolnych, pytał czy jest wśród nich oddział  
w Radziejowie, o przywrócenie którego zabiegali 
mieszkańcy tej dzielnicy w czasie zebrania spra-
wozdawczego samorządu. Okazuje się, że takie 
rozwiązanie w tym roku nie jest możliwe. Radny 
był również zainteresowany terminem i trybem 
usuwania usterek związanych z budową kanali-
zacji w Niedobczycach i Niewiadomiu, szczegól-
nie przy ul. Racławickiej. Jak usłyszał w odpo-
wiedzi, od maja br. podobne problemy rozwią-
zywać będzie obecny w Rybniku przedstawiciel 
wykonawcy.

Uchwałę o zmianach w budżecie na br.  radni 
przyjęli przy jednym głosie wstrzymującym się.

     

Statuty razy dwa
Radni jednogłośnie i bezdyskusyjnie po-

parli zmiany w statutach Powiatowego Urzę-
du Pracy i Zespołu Ognisk Wychowawczych. 
Jak wyjaśniła referująca obie uchwały naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej UM Joanna Wila-
szek, w przypadku pierwszego statutu koniecz-
ność wprowadzenia modyfikacji wynikała ze zmian  
w kilku ustawach, a w przypadku drugiego – do-
stosowania do obowiązujących przepisów prawa. 
Na tej podstawie doprecyzowano m.in. źródła fi-
nansowania działalności PUP oraz zapis w statu-
cie ZOW mówiący o tym, że skierowanie do ca-
łodobowej placówki opiekuńczo – wychowaw-
czej nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.    

Nowe, a jednak stare
— Opłaty nie wzrosną, pozostaną takie jak 

dotychczas — wyjaśniała wiceprezydent Jo-
anna Kryszczyszyn szczegóły uchwały okre-
ślającej zasady odpłatności za świadczenia 
udzielane przez przedszkola. Skąd więc ko-
nieczność przyjęcia nowej uchwały? Okazuje się, 
że wojewoda i sądy administracyjne zaczęły pod-
ważać uchwały o opłatach za przedszkola. Pod-
noszono zarzut, że opłata powinna być przypi-
sana do konkretnych zajęć wykraczających poza 
podstawę programową i nie może być zryczałto-
wana, ponadto katalog zajęć dodatkowych musi 
mieć charakter zamknięty, w uchwale nie moż-
na zawrzeć jakichkolwiek ulg, a opłata powinna 
być ekwiwalentna. Ponieważ uchwała RM Ryb-
nika była skonstruowana niezgodnie z powyższy-
mi uwagami, pojawiła się konieczność jej zmiany. 
Ustalono zatem, że odpłatność za jedną godzinę 
zajęć wykraczającą poza podstawy programowe 
wynosić będzie 1,70 zł, co odpowiada miesięcz-
nemu kosztowi ponoszonemu dotychczas przez 
rodzica w formie zryczałtowanej (35 zł). Mowa 
o zajęciach z wiedzy o regionie, relaksacyjnych, 
rozwijających inteligencję emocjonalną oraz gry 
i zabawy z wykorzystaniem komputera, a w trak-
cie dyskusji nad projektem radny B. Kołodziej-
czyk dopytywał o udział dzieci w takich zajęciach. 
Następnie radni przy jednym głosie wstrzymują-
cym się uchwałę przyjęli.

Drapaczy chmur nie będzie
Radni zmienili miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego na terenach przy-
ległych do supermarketu Carrefour. Nowe 
opracowanie modyfikuje poprzedni plan 
uchylony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego. Jak wyjaśniał wiceprezydent 
Michał Śmigielski, jednym z powodów zaskarże-
nia planu przez mieszkańca Rybnika, było prze-
znaczenie pod działalność komercyjną jednego  
z terenów, który w nowym opracowaniu został  
z niej wyłączony. Ponadto utworzono dwa kwar-
tały inwestycyjne, a dla tej części miasta wykona-
no ocenę oddziaływania na środowisko. Na mocy 
wyroku pojawiła się też konieczność naliczania 
opłaty z tytułu renty planistycznej, mimo że 90% 
tego terenu stanowi własność gminy, więc zdaniem  

M. Śmigielskiego „… to jak przelewanie z lewej 
kieszeni do prawej”. Szczegóły projektu omówił 
Wiesław Chmielewski z pracowni urbanistycznej, 
która plan opracowała. Odniósł się też do wyro-
ku WSA: — Sąd stwierdził, że naruszona została 
zasada proporcjonalności. Stąd po korektach gra-
nica wyznaczona dla obiektu wielkoprzestrzenne-
go opiera się na granicy terenu należącego do oso-
by, która zaskarżyła ten plan — mówił. — Przyszły 
inwestor, który będzie budował jakiś obiekt han-
dlowy musi zrealizować zieleń parkową oddziela-
jącą tereny usług komercyjnych od terenów miesz-
kaniowych oraz zieleń, która połączy „Wiśniowiec” 
z doliną rzeki Rudy. Jak wyjaśnił W. Chmielewski, 
plan zagospodarowania przestrzennego na te-
renach przyległych do supermarketu Carrefour  
i dołączoną do niego prognozę oddziaływania 
na środowisko pozytywnie zaopiniował Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Plan wyło-
żono do publicznego wglądu, odbyła się też dys-
kusja publiczna, a do projektu wpłynęły 2 pisma 
wystosowane przez osobę, która w 2008 r. plan 
zaskarżyła. W pierwszym znalazły się 4 uwagi,  
a w drugim 3 wnioski. Uwagi  zostały odrzucone 
przy 2 i 3 głosach wstrzymujących się. Akceptacji 
radnych nie uzyskała m.in. propozycja utworzenia 
na terenach kwartału inwestycyjnego zieleni par-
kowej, gdyż nie można narzucać powstania takie-
go pasa zieleni na prywatnych działkach. Z kolei 
niedopuszczenie do budowy stacji bazowej tele-
fonii komórkowej na obiektach byłoby niezgodne  
z prawem, a funkcja mieszkaniowa na terenie za-
lewowym jest niewskazana. Radni odrzucili rów-
nież (przy 2 głosach wstrzymujących się) 3 wnio-
ski dotyczące prognozy oddziaływania na środo-
wisko, a dyskusja nad uchwałą nie dotyczyła oma-
wianych uwag, ale … kształtowania zabudowy.  
B. Kołodziejczyk pytał o ustaloną na 15 metrów 
maksymalną wysokość zabudowy i jej wahania  
w związku z podwyższeniem terenu, a radny  
Fr. Kurpanik miał zastrzeżenia, że to tylko 15 m:  
— Tam powinna być jakaś dominanta — mówił. 
— Dominant nie powinno być — odpowiadał z ko-
lei W. Chmielewski. — Wszystko zależy od spojrze-
nia na miasto, a dominanta nie zawsze działa do-
brze na otoczenie. Szczególnie, że jest to rejon rzeki. 
Rybnik jest charakterystycznym miastem, a budo-
wa drapaczy chmur sprawi, że straci ono swój wy-
jątkowy charakter. Fr. Kurpanik przekonywał jed-
nak, że nawet na peryferiach Warszawy powstają 
duże obiekty, choć zgodził się, że to subiektywna 
ocena i trudno będzie dojść do konsensusu, więc 
… radni całą uchwałę poparli przy 1 głosie prze-
ciwnym i 1 wstrzymującym się.     

Maszt telefonii komórkowej 
po raz pierwszy

Wiceprezydent M. Śmigielski omówił rów-
nież uchwałę w sprawie nabycia, zamiany 
oraz wydzierżawienia nieruchomości, a rad-
nych najbardziej zainteresowało wyrażenie 
zgody na dzierżawę niezabudowanej nieru-
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chomości gminnej na okres 15 lat. Rzecz do-
tyczy terenu położonego przy ul. Hotelowej, na 
obszarze MOSiR w Kamieniu, na którym ma po-
wstać stacja bazowa telefonii komórkowej ope-
ratora sieci Era. Wcześniejsza lokalizacja masz-
tu w tej dzielnicy spotkała się z protestem miesz-
kańców, teraz takiej obawy już nie ma, a radny 
B. Kołodziejczyk pytał, dlaczego miasto odstą-
piło od przetargu, ograniczając się jedynie do 
Ery. — Żaden inny operator telefoniczny nie chce 
tutaj stawiać masztu — wyjaśniał wiceprezydent. 

W uchwale, którą radni przyjęli jednogłośnie, 
mowa była również m.in. o nabyciu od Rybnic-
kich Zakładów Naprawczych w upadłości prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości stano-
wiącej drogę wewnętrzną w pobliżu ul. Akacjo-
wej oraz wydzierżawienia na okres 10 lat części 
nieruchomości gminnej zabudowanej garażami, 
zlokalizowanymi w rejonie ul. Pośpiecha (gara-
że zostały wzniesione przez ich aktualnych użyt-
kowników).  

Bonifikaty tak, ale…
Bezdyskusyjnie i jednogłośnie radni zmie-

nili uchwałę z lutego 2010 r. w sprawie zasad 
bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali 
mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości 
stawek procentowych i warunków udziela-
nia bonifikat. Na mocy przyjętej zmiany wpro-
wadzona została dodatkowa, 90–procentowa bo-
nifikata przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich 
najemcom w przypadku, gdy nastąpi jednocze-
sna sprzedaż wszystkich mieszkań, w stosunku 
do których najemcy spełniają warunki wykupu 
określone w uchwale. Wprowadzenie dodatko-
wej bonifikaty ma na celu szybsze dokończenie 
sprzedaży mieszkań w istniejących już wspólno-
tach mieszkaniowych. Jak wyjaśniał M. Śmigiel-
ski, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

wyznaczone zostaną do sprzedaży mieszkania 
w budynkach, w których wspólnoty jeszcze nie 
powstały i wówczas najemcy również będą mie-
li możliwość wykupu mieszkań z 90% bonifika-
tą. — Tą poprawką umożliwiamy w istniejących 
wspólnotach mieszkaniowych, jak i w nowych bu-
dynkach, w których nie rozpoczęto jeszcze sprze-
daży mieszkań, zakup mieszkań z 90% bonifika-
tą, pod warunkiem jednakże, że 100 % uprawnio-
nych do wykupu mieszkańców zdeklaruje chęć ich 
nabycia i w jednym dniu zostanie spisana umowa 
notarialna — wyjaśniał M. Śmigielski.

W wyniku jednoczesnych sprzedaży mieszkań 
zmniejszy się udział miasta w kosztach remontów 
budynków komunalnych. 

Wybory tuż, tuż  
Dwie kolejne uchwały są konsekwencją 

przyśpieszonych wyborów na prezydenta 
RP, a omówiła je sekretarz miasta Daniela 
Lampert. Pierwsza, związana z podziałem mia-
sta na obwody głosowania, dotyczyła dostosowa-
nia opisu granic obwodów do stanu faktycznego 
w związku z nadaniem nowych nazw ulic (Targo-
wa i Osiedle Różane). Druga – utworzenia odręb-
nych obwodów głosowania w Państwowym Szpi-
talu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Miej-
skim Domu Pomocy Społecznej i Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym nr 3. Obydwie uchwa-
ły przyjęto jednogłośnie i  bezdyskusyjnie. (Szer-
sza informacja wyborcza na str. 47).

Maszt telefonii komórkowej 
po raz drugi

W Kamieniu mówią „tak”, w Golejowie 
„nie” stacji bazowej telefonii komórkowej 
w ich dzielnicy. W czasie wolnych wniosków, 

oświadczeń, interpelacji i pytań, radny z Golejowa 
ostro zaprotestował przeciwko propozycji umiesz-
czenia masztu na budynku tamtejszej OSP, w bez-
pośrednim sąsiedztwie ścianki wspinaczkowej dla 
młodzieży. — Pozwolenie nie zostało jeszcze wyda-
ne, więc jest pole do dyskusji — mówił prezydent, 
zachęcając do rozwiązania problemu. Do rangi 
problemu (i to niemałego) urasta natomiast temat 
estrady, jaką rady dzielnic, organizując lokalne im-
prezy i festyny, wypożyczały dotychczas od miasta. 
Okazuje się jednak, że estrada nie spełnia już ko-
niecznych wymogów i atestów, a miasto nie zamie-
rza kupować nowej: — Z wypożyczeniem estrady 
dzielnice muszą więc radzić sobie same — tłuma-
czył prezydent. — A budżety dzielnic są w lepszej 
kondycji niż budżet miasta, więc nie powinno być  
z tym problemu… A skoro wywołano temat zabaw 
plenerowych, radni nawiązali do zbliżającego się 
lata – pojawiły się obawy o kąpielisko „Ruda” i pla-
ny wypełnienia wodą niecki basenu w Kamieniu. 
Jednak w ostatnim punkcie sesji radni nie ogra-
niczyli się jedynie do tematu rekreacji, ale sygna-
lizowali też chęć podłączenia się do centralnego 
ogrzewania mieszkańców osiedla gen. Andersa, 
konieczność przeprowadzenia prac w Przedszko-
lu nr 22 w Gotartowicach, oświetlenia parku i bo-
iska przy SP nr 18 w Boguszowicach oraz powsta-
nia placu zabaw przy ul. Wolnej czy modernizacji 
wejścia do parku w Niedobczycach, w kontekście 
zbliżającej się „Złotej Liry”. Nie byłoby sesji bez 
narzekań na zły stan dróg, a tym razem dotyczyły 
one m.in. ulic Pod Lasem, Kwiotka czy Bieli oraz 
sygnalizowanych na każdym posiedzeniu – ulic 
Zebrzydowickiej i Rudzkiej, gdzie robią się „dziu-
ry w dziurach”, radni więc mają powody, by wier-
cić przysłowiowe „dziury w brzuchu”.

r, (S)

Kolejna sesja odbędzie się 
23 czerwca br.

Opinie o wykonaniu budżetu za rok 2009 ugrupowań zasiadających w Radzie Miasta
Blok Samorządowy Rybnik

Oceniamy wyniki finansowe, jakie miasto Rybnik osiągnęło w 2009 
roku. Najlepiej zadanie to wykonać porównawczo z wynikami z ubiegłych 
lat – szczególnie ostatnich trzech lat, gdzie miasto odnotowało najwyż-
sze liczby tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Liczby te są najwyż-
sze w historii Rybnika i potwierdzają wysoki stopień rozwoju gospodar-
czego miasta. Co prawda w bieżącym roku po stronie dochodów są one 
niższe o ok. 12% od roku ubiegłego, zaś po stronie wydatków na tym sa-
mym poziomie – ale mamy świadomość, że ze względu na kryzys gospo-
darczy były mniejsze dochody z podatku od osób fizycznych.

Jak kształtowały się wykonane dochody i wydatki w latach 2004–2009, 
podajemy poniżej w mln zł.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
dochody 349 397 456 515 537 482,5
wydatki 333 407 466 569 534 529
deficyt/

nadwyżka +16 -10 -10 -54 +3 -46

nadwyżka 
operacyjna 39 52 70 66 83 81

wydatki 
inwestycyjne 78 121 160 233 178 141

miejsce 
w rankingu 

ogólnopolskim
3 4 4 2 2

wykorzystanie 
środków 

z UE jako 
% wydat. 

majątkowych

Deficyt utrzymywany jest w ryzach i wszystkie oszczędności są przeka-
zywane na jego likwidację, tak więc mamy obecnie tylko 30% zadłuże-
nia (przy dopuszczalnych 60%). Stabilna nadwyżka operacyjna pozwa-
la na bezpieczne inwestowanie w następnych latach. Wszystkie te lata 
charakteryzują się wysokimi wydatkami inwestycyjnymi miasta, dobitnie 
świadczącymi o systematycznym rozwoju miasta (co roku od 25–35% 
wydatków budżetu). Środki przeznaczane na inwestycje są wspomaga-
ne ze środków Unii Europejskiej i w tej klasyfikacji Rybnik znajduje się 
od 6 lat w ścisłej czołówce miast polskich na prawach powiatu – co nale-
ży podkreślić, pozycja ta jest stabilna (między 4. i 2. miejscem). Świad-
czy to o bardzo dobrym, rozważnym planowaniu i realizowaniu zadań 
inwestycyjnych w mieście. Wśród tych zadań oczywiście na pierwszym 
miejscu jest budowa kanalizacji sanitarnej przy 64% wsparciu ze środ-
ków UE. Realizacja tego zadania jest na co dzień źródłem udręki, ale 
i również sukcesem miasta na skalę ogólnopolską. Refleksja! Oczywi-
ście jest wiele innych inwestycji, czy to drogowych, czy to kubaturowych. 
W tym roku np. wielkie inwestycje w Boguszowicach (pływalnia – hala 
sportowa). Warto przy omawianiu budżetu 2009 podkreślić, że wyda-
liśmy w tym roku duże środki na wykonanie porządnych nawierzchni 
zniszczonych podczas prac kanalizacyjnych w dzielnicach Zebrzydowi-
ce, Orzepowice, Niedobczyce, Boguszowie, Gotarowice, Ligota–Ligoc-
ka Kuźnia. Razem ponad 20 mln zł, a oprócz tego remont główny uli-
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cy Wyzwolenia, Mikołowskiej i Śląskiej za blisko 4,5 mln zł. Drogi – po 
ukończeniu w tym roku kanalizacji – pozostają dużym zadaniem do re-
alizacji w bieżącym roku i w przyszłych latach. Jak zawsze 1/3 środków 
budżetu wydajemy na oświatę i wychowanie dzieci i młodzieży. Nigdy 
nie starczało subwencji państwowej, trzeba dopłacać, w tym budżecie 
ok. 60 mln zł – to bardzo dużo. Również realizacja zadań z zakresu po-
mocy i i opieki społecznej pochłonęła ok. 60 mln zł.

Każdego roku sesja absolutoryjna jest okazją do oceny finansowej 
miasta, ale również do oceny gospodarności, celowości wydatków oraz 
kierunku rozwoju miasta. Trzeba stwierdzić, że wykonane inwestycje  
i związane z tym wydatki były celowe. Przyczyniły się do rozwoju go-
spodarczego miasta i dobrze służą mieszkańcom. Oczywiście trudności  
i kłopoty w realizacji zadań budżetowych są i będą. Duże kwoty pienięż-
ne muszą być zaplanowane, „przerobione” przez firmy budowlane, ro-
botników, urzędników i służby kierownicze na różnych szczeblach za-
rządzania. Trzeba wydać tysiące decyzji, pism – organizować przetar-
gi – rozwiązać setki, tysiące problemów. Ale podjęty wysiłek jest celo-
wy i jest z konsekwencją realizowany.

Za ten trud trzeba podziękować urzędnikom i prezydentowi. Cieszą 
pochlebne opinie formułowane pod adresem Rybnika. Są one zasłu-
żone – są efektem śmiałych decyzji, ciężkiej pracy i dużego wysiłku ca-
łego zespołu ludzi. Cóż, opozycja krytykuje, jest ona również potrzeb-
na, jeżeli jest konstruktywna, to dobrze, bo pomaga. Niestety, często 
jednak jest destrukcyjna i obliczona na stworzenie zamieszania. My-
ślę, że mieszkańcy potrafią odróżnić plewy od ziarna. Finanse miasta 
są przejrzyste i klarowne, miasto korzysta z najdogodniejszych i prefe-
rencyjnych pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
z obligacji komunalnych.

Radni Bloku Samorządowego Rybnik popierają udzielenie absolu-
torium Prezydentowi Miasta za wykonanie budżetu miasta za 2009 r.

W imieniu Klubu Radnych BSR 
przewodniczący Romuald Niewelt

Inicjatywa Obywatelska „Nasz Rybnik”
Rozpatrzenie przez Radę Miasta sprawozdania z wykonania budże-

tu za 2009 rok wpływa na absolutorium. Udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium organowi wykonawczemu, którym jest Prezydent Miasta, 
nie ma obecnie większego znaczenia dla sprawującego władzę. Zgodnie 
z prawem wynik nie decyduje o pozostaniu na stanowisku czy o odwoła-
niu ze stanowiska  prezydenta. Radnym pozostaje tylko dokonanie oce-
ny działania prezydenta w wykonaniu budżetu. Moim zdaniem podsta-
wą do oceny jest odniesienie wykonania budżetu do planu pierwotne-
go, a nie do planu po zmianach. Plan po zmianach odbiega od obietnic 
złożonych przez autora, czyli prezydenta, w planie pierwotnym, przed-
łożonym Radzie Miasta w grudniu 2008 roku. Przypomnę, że opozycja, 
do której należę, miała sporo zastrzeżeń. Po roku potwierdziły się racje 
opozycji. Widać znaczne różnice pomiędzy szacowanymi a uzyskany-
mi dochodami oraz pomiędzy planowanymi a wykonanymi wydatkami. 
Przyznaję, że nie wszystko można w 100% przewidzieć, szczególnie jeśli 
chodzi o dochody miasta. Natomiast zmniejszone wydatki na zaplano-
wane inwestycje nie zawsze dobrze świadczą o gospodarzu miasta. Pre-
zydent ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadań, które sam 
zaproponował. Szczególną pozycję stanowią w budżecie inwestycje prio-
rytetowe, którymi są: kanalizacja i drogi. W minionym roku budowa ka-
nalizacji znowu uległa opóźnieniu. Kilkuletnie opóźnienie w realizacji 
tego zadania, zamiast sukcesu ogłoszonego na starcie budowy, rodzi co-
raz większe obawy o końcowe rozliczenie z Brukselą. Drugi, lansowany 
każdego roku priorytet, „drepcze” w miejscu. Chodzi oczywiście o in-
westycje drogowe. W 2009 roku niewiele w tej materii zrobiono. Poważ-
ne inwestycje uległy przesunięciu na rok 2010 i lata dalsze. Spotęguje  

to niewątpliwie istniejący już chaos komunikacyjny w Rybniku. Na chwi-
lę obecną miasto nasze jest zacofane komunikacyjnie, bo jest: bez ob-
wodnic, bez dobrych połączeń z autostradą A-1, bez zmodernizowane-
go targowiska, z wołającymi przez lata o pomstę do nieba parkingami 
przy ulicach 3 Maja i Hallera, a tym samym z niezagospodarowanymi 
placami w samym Śródmieściu. Brak jest postępu w budowie obiecy-
wanej od lat sieci szerokopasmowej dla potrzeb internetu. Nie przyby-
wa też inwestorów w specjalnej strefie ekonomicznej koło elektrowni, 
mimo świetnych rankingów. Takiej rzeczywistości nie zmienią ani przy-
słowiowe różowe okulary, ani magiczne sztuczki ani znajomość dzieł 
Karola Maja i Karola Marksa. Ale nie ma złego, co by na dobre pre-
zydentowi nie wyszło. Niewykonane inwestycje kolejny raz uratowały 
miasto przed nadmiernym wzrostem zadłużenia. Znowu sukces. Zno-
wu się udało. Najpierw ogłosić pierwotny plan budżetem wyjątkowym, 
proinwestycyjnym, a po zakończeniu i rozliczeniu roku, chwalić się ob-
niżonym deficytem i nie tak strasznym zadłużeniem. W perspektywie 
czasu ta metoda przyniesie ujemne skutki. Zaniechane lub przesunię-
te inwestycje trzeba będzie kiedyś wykonać, a szczególnie te drogo-
we. Wieloletnia prognoza zadłużenia miasta nie zmieni się, co najwy-
żej ulegnie przesunięciu w czasie. Nadejdą lata, kiedy o rozwoju mia-
sta można będzie tylko pomarzyć, a minione lata trzeba będzie uznać 
za mało efektywne. To stwierdzenie oparte jest na powtarzających się 
od lat moich negatywnych ocenach wykonania budżetów po zakończo-
nym każdym roku. Na koniec przypomnę, że ocenę wykonania budże-
tu przez Prezydenta Miasta w 2009 roku oparłem na działaniach pre-
zydenta w sferze inwestycji. Działania stricte finansowe oceniła jak za-
wsze Regionalna Izba Obrachunkowa, wydając swoją opinię w formie 
uchwały. Pozytywna ocena RIO nie obejmuje w swoim zakresie faktów 
istotnych dla Miasta Rybnik, jakimi są niewykonane zadania inwesty-
cyjne niezmiernie potrzebne naszym mieszkańcom.

Radny niezależny z IO „Nasz Rybnik”
Stanisław Stajer 

Platforma Obywatelska
Budżet na rok 2009 pojawił się pod trzema hasłami – priorytetami: 

kanalizacja, drogi, oszczędzanie. Należy zatem po zakończeniu roku bu-
dżetowego odpowiedzieć sobie na pytanie, czy skończyło się tylko na 
obietnicach bez pokrycia i wirtualnych rozwiązaniach? I w jakim zakre-
sie udało się zrealizować te trzy postawione na początku 2009 r. cele?

Priorytet pierwszy – kanalizacja. Wybudowano 99,8% kolektorów sa-
nitarnych oraz 100% przepompowni. Zakończenie planowano co praw-
da na rok 2006, ale i tak, mimo czasami – trzeba przyznać – obiektyw-
nych trudności – bo trudno podejrzewać o brak nadzoru nad tą inwe-
stycją –  te 99,8% w całości nie działa. Coś na ten temat mogą powie-
dzieć mieszkańcy Zebrzydowic, Gotartowic, Boguszowic, Niewiado-
mia, Niedobczyc. 

Priorytet drugi – poprawa układu komunikacyjnego miasta. Przezna-
czono na ten szczytny i jakże potrzebny cel w budżecie miasta przeszło 
58 mln zł. Co udało się zrealizować w roku 2009? Inwestycje drogo-
we za niecałe 28 mln zł w tym na doraźne utrzymanie dróg przez RSK 
wydano przeszło 12 mln, na remonty nawierzchni i chodników prze-
znaczono 10,8 mln zł. Inwestycje drogowe w pełnym słowa znaczeniu 
to 3,7 mln zł. Czy priorytet został zrealizowany? Można wskazać frag-
ment wyremontowanego chodnika czy drogi jako sukces strategiczny, 
ale czy takie planowanie nie prowadzi do budowy obwodnic miasta  
w tempie ślimaka i to dość chorego. Rybnik jest tutaj dobrym, nieste-
ty, przykładem: w latach 1998–2009 wybudowano całe 4 km 200 m ob-
wodnicy (dane za Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Rybnika 
na lata 2007–2013). Zatem na rok,  wychodzi w tym okresie ok. 381 m. 
A w planach wiadukty, kolejne obwodnice, parkingi. Od kilku lat tylko 
na papierze. W roku 2009 nie powstał ani kilometr strategicznego dla 
miasta odcinka drogi. Prawdziwym priorytetem za to, jak co roku, staje 
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się łatanie rybnickich dziur. Czy tempo budowy nowych dróg nie sta-
wia nas na pozycji miast skazanych na powolną izolację gospodarczą?

Priorytet trzeci – oszczędzanie. Zapowiedziano budżet proinwe-
stycyjny i jednocześnie oszczędny. Pozorna sprzeczność. Prawie 150 
mln deficytu, ale w imię szczytnego celu, m.in. zrównoważonego roz-
woju miasta. Zgodnie już z pewną tradycją nie zrealizowano znacznej 
części planów, co pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu. 
Nie zrealizowano wydatków majątkowych na kwotę ok. 57 mln zł, to 
jest prawie 30% z zaplanowanych 198 mln zł, przy czym tzw. wydat-
ki niewygasające to dalsze ok. 22%, to jest niespełna 45 mln zł. Roz-
liczenie nastąpi w tym roku, co ono przyniesie – to zobaczymy. Szko-
da również, że w danych przedstawionych za „Wspólnotą” – wydatki 
samorządów na infrastrukturę techniczną oraz wykorzystanie środ-
ków zagranicznych przez samorządy w rozliczeniu za 2009 r., po-
kazuje Pan Prezydent trzecie i drugie miejsce miasta Rybnika, ale  
w roku 2008. Wszyscy wiemy, że jest to konsekwencją kończenia opóź-
nionego projektu budowy kanalizacji. Drobna, a znacząca manipu-
lacja. Reasumując – zmniejszono zadłużenie miasta, zbito deficyt,  
bo nie wykonano inwestycji.  

Warto również dodać, że problemem trapiącym od lat Rybnik jest 
jakość wykonania inwestycji, połączona z brakiem odpowiedniego 
nadzoru ze strony miasta, czego najsmutniejszym przykładem w roku 
2009 było boisko przy ulicy Gliwickiej.

Trzy główne priorytety budżetu na rok 2009 zostały zrealizowane 
tylko w części lub w ogóle, czego najtragiczniejszym przykładem jest 
priorytet drugi – drogi. Dlatego też, patrząc na ogromną rozbieżność 
pomiędzy tym, co się deklarowało a tym, co się wykonało, nasz klub 
będzie przeciwny udzieleniu absolutorium.

W imieniu klubu radnych PO
przewodniczący Piotr Kuczera

Prawo i Sprawiedliwość
Oceniając wykonanie budżetu Miasta Rybnika za 2009 mamy świa-

domość, że jest to ostatnie podsumowanie działalności prezydenta 
w mijającej kadencji. Jako koalicjant, jesteśmy współodpowiedzial-
ni za to, co jest przedmiotem oceny za ubiegły rok. Podkreślamy,  
że w pełni się z tym identyfikujemy. Nie tylko mijający rok, ale wszyst-
kie 3 lata koalicji BSR i PiS to czas dobrze wykorzystany dla Rybnika 
i jego mieszkańców. Zawarte porozumienie w sposób istotny wzmoc-
niło zarówno władzę stanowiącą jak i wykonawczą, wsparło prezyden-
ta oraz przejęło główny ciężar odpowiedzialności za sprawy miasta.

Zważywszy na fakt, że nie ochłonęliśmy jeszcze po tragedii z 10 
kwietnia, nie chcemy prowadzić zbędnej polemiki, która do niczego 
konstruktywnego nie prowadzi, dlatego ograniczymy się tylko do kil-
ku podstawowych wskaźników.

Dochody budżetu miasta zostały przekroczone o ponad 30 mln 
 w stosunku do pierwotnego planu. Wydatki zostały zmniejszone  
o 66,5 mln. Konsekwencją tego jest zmniejszenie deficytu budżetu do 
46,5 mln oraz skumulowanego niedoboru do kwoty niespełna 178 mln. 

Wskaźniki zadłużenia są pod kontrolą i przy dopuszczalnych 60% 
i 15% wyniosły odpowiednio 30% oraz 5%.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu oraz wyniki głoso-
wania w komisjach, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie gło-
sował za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniem 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Rybnika za 2009 r. 

Na zakończenie chcieliśmy podziękować Panu Prezydentowi, jego 
zastępcom oraz wszystkim pozostałym pracownikom Urzędu Mia-
sta i podległych jednostek za wkład pracy w realizację zadań 2009 r. 

W imieniu Klubu Radnych PiS
przewodniczący Andrzej Wojaczek

Redakcja nie ingerowała w treść opinii.

Ligota – Ligocka Kuźnia

Skanalizowana, ale…
— Część z państwa nielegalnie podłączyła się do kanalizacji! Grozi za to 

kara, bo to przestępstwo! — tłumaczył mieszkańcom Ligoty–Ligockiej 
Kuźni pełnomocnik prezydenta do spraw dróg i gospodarki komu-
nalnej Janusz Koper. — Czy na własną rękę można podpiąć do się wodo-
ciągu lub sieci energetycznej? 

Jak należało się spodziewać, to właśnie budowana w dzielnicy kanaliza-
cja zdominowała doroczne spotkanie, a mieszkańców najbardziej intereso-
wała sprawa terminu podłączeń do sieci. J. Koper wyjaśniał, że zakończenie 
prac budowlanych oznacza dopiero początek zamykania całego cyklu pro-
cedur: — Jeszcze przez kilka miesięcy będziemy sprawdzać, czy wszystko jest 
w porządku, a jeżeli stwierdzimy, że coś jest nie tak, firma będzie musiała do-
konywać napraw. Musi po sobie posprzątać i przygotować dokumentację po-
wykonawczą. Dopiero kiedy uzyskamy zgodę z nadzoru budowlanego potwier-
dzającego, że sieć jest sprawna i można ją użytkować, wówczas można będzie 
się podłączać. Pełnomocnik wyjaśniał, że najprawdopodobniej będzie to je-
sień tego roku, więc mieszkańcy muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. 
Uczestnicy spotkania pytali też o możliwość przyłączenia do kanalizacji no-
wych domów, które wybudowano już w trakcie realizacji sieci. Niestety, nie 
były one objęte programem ISPA, jednak – zgodnie z zapowiedziami – sieć 
będzie się rozwijała, bo miastu zależy na tym, by do kanalizacji podłączyło 
się jak najwięcej osób. Tematowi sieci sporo miejsca poświęcił również prze-
wodniczący zarządu RD Kazimierz Żak w swoim sprawozdaniu z ubiegło-
rocznych prac rady. Mówił też o wykonaniu wodociągu wzdłuż ul. Jaśmi-
nowej, Pochyłej i Spokojnej, kanalizacji uzupełniającej w ul. Sienkiewicza, 
utwardzeniu ul. Pochyłej i Jaśminowej oraz o imprezach zorganizowanych 
z myślą o mieszkańcach dzielnicy. 

Uczestnicy spotkania mówili również o uruchomieniu przystanku autobu-
sowego przy ul. Kotucza, zniszczeniu nawierzchni ul. K. Miarki, podłączeniach 
do gazociągu przy ul. Boguszowickiej, zbyt małej dotacji dla klubu sportowego 
„Silesia”, pożarach trzcin przy ul. Wolnej czy modernizacji drogi i chodników 
przy Gimnazjum nr 10. Obecny na spotkaniu prezydent Adam Fudali poin-
formował też o sporym zainteresowaniu mieszkańców instalacjami solarnymi 
i wyjaśniał, że na podstawie wypełnianych ankiet miasto zawnioskuje o środki, 
które otrzyma, ale tylko pod warunkiem wygrania konkursu.

(S)
Posiedzenia RD odbywają się w „Harcówce” w każdy ostatni wto-

rek miesiąca od godz. 18.00, a dyżury, w czasie których przyjmowa-
ne są wnioski mieszkańców, w co drugi wtorek miesiąca od 16.00 do 
18.00, a w ostatni wtorek od 17.00 do 18.00. 

Śródmieście

Chwalą policjantów, ganią strażników
Mieszkańcy dzielnicy Śródmieście, tak jak mieszkańcy każdego in-

nego zakątka Rybnika, zmagają się z niedogodnościami komunika-
cyjnymi, apelują o remonty dróg i chodników, a sen z oczu spędzają 
im ludzie, którzy w godzinach nocnych zakłócają porządek w miej-
scach nie objętych miejskim monitoringiem.  

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście Józef Gawliczek na 
zebraniu, jakie odbyło się w auli Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rybniku, rozpoczął sprawozdanie z działalności rady za rok 2009 od przypo-
mnienia, że siedziba RD znajduje się przy ul. Kościuszki 16 i że w każdym wy-
daniu „Gazety Rybnickiej” znajdują się godziny jej otwarcia. Przypomniał też o 
roli lokalnej społeczności we współpracy z wszelkimi instytucjami Urzędu Mia-
sta, polegającej między innymi na zgłaszaniu problemów domagających się nie-

Zebrania sprawozdawcze w dzielnicach
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Zakończył się cykl spotkań we wszystkich 27 dzielnicach miasta, 
na których rady dzielnic przedstawiają mieszkańcom sprawozdania 
ze swojej działalności. Przedstawiamy relacje z wybranych zebrań.



zwłocznej interwencji. Potem odczytał listę zrealizowanych przez miasto, a zgło-
szonych przez RD inwestycji i remontów, poszerzając ją o pozycje, których reali-
zacji mieszkańcy Śródmieścia spodziewają się w najbliższym czasie. Wśród tych 
ostatnich znalazło się między innymi: zagospodarowanie boisk należących kie-
dyś do „Ryfamy”, z sugestią usytuowania w tym miejscu lodowiska. Wśród do-
konań rady, integrujących nie tylko dzielnicową społeczność, znalazły się: biegi 
wiosenne  zorganizowane w Dniu Kultury i Sportu w ramach akcji „Cała Pol-
ska biega”, festyn w Szkole Podstawowej nr 1, dzielnicowy turniej piłki nożnej 
przeprowadzony we współpracy z MOSiR-em. Podokręgiem ŚlZPN w Rybniku 
i Rybnicką Spółdzielnią Mieszkaniową, 11. regaty dzielnicowe o Puchar Prezy-
denta Miasta, turniej szachowy im. Władysława Leciejewskiego, „Noc Anderse-
na” – impreza dla dzieci zorganizowana w bibliotece przy ul. Szafranka, wspólny 
z dzielnicą Meksyk Dzień Dziecka w parku miejskim na Kozich Górkach, Mi-
kołaj w Cechu Rzemiosł Różnych, spotkanie ze 113 emerytami w wieku powy-
żej 80 lat. — Bardzo dobrze układa nam się współpraca z policją, zapraszamy do 
takiej współpracy straż miejską — zakończył tę część swojego wystąpienia prze-
wodniczący, sugerując, że działania SM, a właściwie ich brak jest krytycznie oce-
niany przez mieszkańców dzielnicy.

Odnosząc się do krytycznych uwag dotyczących łatania dziur, na drogach, 
prezydent podzielił się z zebranymi ogólnymi uwagami dotyczącymi kiepskie-
go układu komunikacyjnego miasta. Odniósł się również do zarzutu o brak 
w mieście sportu na najwyższym poziomie, jak w sąsiednich Wodzisławiu  
i Jastrzębiu. — Uważam, że do zadań miasta należy dbałość o bazę sportową 
i szkolenie młodzieży. Sportem na profesjonalnym poziomie niech się zajmu-
ją działacze klubowi. Szukamy inwestorów na zagospodarowanie Rudy i Ka-
mienia. Wspomniałem o siedmiu nowych boiskach ze sztuczną nawierzchnią. 
W ubiegłym tygodniu spotkałem się z prezesem Górnika Zabrze, który chciał-
by, aby Górnik w czasie przebudowy stadionu w Zabrzu rozgrywał swoje me-
cze w Rybniku. Nie wiem jeszcze, jaką podejmiemy decyzję. Obawiam się  
o zachowanie kibiców, którzy po opuszczeniu stadionu przejdą przez miasto. 

Na zakończenie sprawozdawczego zebrania wrócił temat straży miejskiej  
i jakości jej pracy. Pojawiły się głosy, aby przykładem Żor stworzyć więcej po-
licyjnych etatów, a straż rozwiązać. Prezydent tłumaczył, że Straż Miejska 
ma inne zadania i mniejsze uprawnienia od policji. W tej kwestii wypowiada-
li się również obecni w bibliotece dzielnicowi ze Śródmieścia, wyjaśniając, że 
w centrum miasta szczególnie w czasie weekendu przebywa wiele osób spoza 
Rybnika i to oni są w głównej mierze sprawcami wykroczeń. — Przyjeżdżają 
z Gliwic, Wodzisławia, Jastrzębia, dlatego że są to wciąż nowi ludzie, trudno za-
mknąć taką kwestię kilkoma przykładnymi interwencjami. Poza tym w weeken-
dy mamy bardzo dużo interwencji rodzinnych, dlatego nasz przyjazd na miejsce, 
gdzie zakłócany jest spokój mieszkańców, może być dłuższy niż zwykle.       (gr)

W dniu 4 maja br. po długich cierpieniach odszedł od nas 
mąż, ojciec i dziadek

śp.

Jan Zmuda
Składamy serdeczne podziękowania 

wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowej, 
przyjaciołom, pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury 
w Rybniku oraz delegacjom Rady Dzielnicy Maroko–Nowiny, 

Wydziału Edukacji UM Rybnika, ZNP, 
placówek oświatowych i kulturalnych.

córka Barbara wraz z mamą

Sprostowanie
W kwietniowym numerze GR (4/466) na s. 51, w informacji o dota-

cjach udzielonych z budżetu Miasta Rybnika w 2009 roku, w tabeli V w 
pkt. 11 kwotę dotacji (136.452 zł) na rehabilitację zawodową i społecz-
ną osób niepełnosprawnych pomyłkowo przypisano Warsztatowi Terapii 
Zajęciowej nr 2 w Rybniku przy ul. Andersa 14, który rzeczywiście otrzy-
mał dotację w wysokości 62.472 zł. Pozostałą kwotę 73.980 zł otrzy-
mał Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku przy ul. T. Kościuszki.
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Warta 12,7 mln zł inwestycja 
ma na celu przerzucenie z cen-
trum miasta ruchu z Wodzisławia 
i Raciborza w kierunku autostra-
dy A 4. Nowa droga połączy ulicę 
Budowlanych za kompleksem bu-
dynków Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych nr 3  z rondem przy uli-
cach Rudzkiej i Podmiejskiej. Bę-
dzie mierzyła 2,1 km długości i 7 m 

szerokości, ale zaprojektowano ją 
tak, by umożliwić w perspektywie 
jej poszerzenie o kolejne pasy ru-
chu. W ramach przedsięwzięcia 
zaplanowano budowę dwóch no-
wych rond (przy ulicach Budow-
lanych i Storczyków) oraz prze-
budowę istniejącego ronda Rudz-
ka – Podmiejska.

— W natłoku innych inwestycji 
komunikacyjnych tę można było 
odłożyć w czasie, ale skoro teraz 
otrzymaliśmy 10,7 mln zł dotacji, 
co stanowi 85 proc. jej wartości, to 
choć w najbliższych miesiącach sy-
tuacji na miejskich drogach jesz-
cze to nie poprawi, uważam, że nie 
mogliśmy sobie na rezygnację z tych 
pieniędzy pozwolić — komentował 
decyzję magistratu Janusz Koper.

— Takie skumulowanie inwe-
stycji w jednym roku i to akurat 
w roku wyborów samorządowych 
nie jest może najszczęśliwsze, ale 
przecież nie my decydujemy o ter-
minach i o wysokości przyznanych 

dotacji — mówił z kolei prezy-
dent Adam Fudali, zaznaczając,  
że w drodze przetargu wyłoniono 
również inżyniera kontraktu, ma-
jącego czuwać nad harmonogra-
mem i jakością robót. Do pytania 
prezydenta o możliwość przyspie-
szenia realizacji budowy, której za-
kończenie przewidziano na paź-
dziernik 2011, odniósł się przed-

stawiciel krakowskiej firmy Jor-
dan S.A., tworzącej z Mostosta-
lem Warszawa konsorcjum wyko-
nawcze: — Ze względu na fakt, że 
będzie to zupełnie nowa droga, spo-
dziewamy się, że samo wykonanie 
odbędzie się bez przeszkód. Nam 
również zależy na jak najszybszym 
zakończeniu, ale nie można liczyć, 
że skrócimy termin o miesiąc, czy 
nawet o dwa tygodnie.

Do przetargu na wykonanie ob-
wodnicy północnej przystąpiło 11 
firm, w tym po raz pierwszy Chiń-
czycy. Projekt wyceniono na 25 
mln zł, oferta warszawskiego Mo-
stostalu, jako lidera konsorcjum,  
i jego partnera firmy Jordan S.A., 
była najtańsza. Prezydent Fuda-
li na spotkaniu z mieszkańcami 
dzielnicy Śródmieście wyraził swo-
je obawy w związku z tym faktem, 
ale tłumaczył, że do wyboru naj-
tańszej oferty obliguje go ustawa. 

(gr)

Północna obwodnica w 2011

Za sprawą dotacji unijnych inwestycje drogowe w Rybniku 
gonią jedna drugą. Umowę na wykonanie obwodnicy północnej  
nazajutrz po długim majowym weekendzie pełnomocnik  
prezydenta do spraw dróg i gospodarki komunalnej Janusz 
Koper podpisał z reprezentującym konsorcjum wykonawcze 
Alojzym Malczakiem.

Janusz Koper i Alojzy Malczak wymieniają dokumenty po podpisaniu umowy 
 na wykonanie nowej obwodnicy w Rybniku.                                                           Zdj.: L. Tyl



O majowym święcie nie zapominają naj-
młodsi mieszkańcy Chwałowic. Zdj.: s
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W tradycyjnym wystąpieniu prezydent Adam 
Fudali, obok przypomnienia  historycznych oko-
liczności uchwalenia pierwszej w Europie nowo-
czesnej konstytucji, odniósł się do współczesno-
ści: — Trzeciomajowa Konstytucja z 1791 roku 
była (...) świętem demokracji, które przyszło nie-
łatwo i było okupione krwią. Dzisiaj także stoimy 
przed wielkim świętem demokracji. Przed nami 
wybory prezydenckie, a z końcem roku samorzą-
dowe. Spełnijmy więc nasz patriotyczny obowią-
zek i jak ojcowie majowej konstytucji bierzmy od-
powiedzialność za nasz kraj, region i miasto. Weź-
my udział w wyborach, bo od nas samych zależy 
przecież nasz los. 

Pod tablicą upamiętniającą powrót Rybnika 
do Macierzy i III Powstanie Śląskie oraz dru-
gą – przypominającą ofiary nazizmu i zbrod-
ni stalinowskich – kwiaty złożyli przedstawicie-
le samorządu oraz miejskich placówek i insty-
tucji, parlamentarzyści, reprezen-
tanci organizacji narodowościo-
wych, kombatanckich i społecz-
nych, służby mundurowe, związki 
zawodowe, młodzież.

Przywilej wciągnięcia na maszt 
flagi narodowej, któremu towa-
rzyszy Mazurek Dąbrowskiego, 
ma od kilku lat poczet sztanda-
rowy harcerzy Hufca ZHP Zie-
mi Rybnickiej im. harcmistrza Jó-
zefa Pukowca. Podkreślić należa-
łoby liczny udział we wszystkich 
patriotycznych uroczystościach w 
naszym mieście harcerzy, którzy  
w ten sposób wypełniają ideę słu-
żenia Ojczyźnie.

Obchodom na Rynku towarzy-
szyły liczne poczty sztandarowe, a także Miej-
ska Orkiestra Dęta „Rybnik” wraz z mażoret-
kami z Domu Kultury w Niedobczycach, które 
poprowadziły uczestników ulicami Sobieskiego 
i Powstańców pod pomnik Jana Pawła II, gdzie 
delegacje również złożyły kwiaty. 

Nabożeństwo w intencji Ojczyzny w bazylice 
św. Antoniego koncelebrowali ks. dziekan Ka-
rol Matera, ks. proboszcz Franciszek Musioł, 
który wygłosił homilię oraz ks. Jacek Paszenda, 
pochodzący z Rybnika salezjanin, proboszcz pa-
rafii pod wezw. św. Jana Bosko w Wilnie, który 
odwiedził swoje rodzinne miasto. 

(W związku z zaplanowaną na 30 maja br. 
konsekracją kościoła św. Jana Bosko w Wilnie 
i zapowiedzią obecności na tej uroczystości pre-
zydenta Adama Fudalego, do ks. Jacka wróci-
my w następnej „GR”).

Mszę uświetnił chór Państwowej Szkoły Mu-
zycznej im. Szafranków „Dominanta” pod kie-
runkiem Joanny Glenc. Swój udział w nabożeń-
stwie zakończył pięknym odśpiewaniem najstar-
szego polskiego hymnu „Bogurodzica”. Więk-
szość uczestników pamiętała, że tej pieśni nale-
ży wysłuchać na stojąco...

•••
— „Na dzień Trzeci 

Maja 1791, szczęśliwie 
doszłej konstytucji krajo-
wej. Rzucajmy kwiat po 
drodze (…) Weźmy we-
selne szaty, dzień to kra-
ju święcony (…). Uczcie 
się dzieci nasze, nucić 
tę pieśń wraz z nami! 
Ażeby wnuki wasze śpie-
wały ją wiekami” — re-

cytowała pod pomnikiem „Bohaterów i mę-
czenników, bojowników o wolność i niepodle-
głość Polski, poległych i pomor-
dowanych w latach 1939 – 1945” 
w Chwałowicach utwór Francisz-
ka Karpińskiego uczennica IV 
LO. Dzielnicowe obchody ma-
jowego święta rozpoczęły się od 
mszy świętej w intencji Ojczyzny 
w sanktuarium św. Teresy, a na-
stępnie delegacje, poczty sztanda-
rowe i mieszkańcy w takt orkiestry 
dętej kop. „Chwałowice”, przeszli 
pod pomnik, gdzie złożono kwiaty 
i zapalono znicze, a wartę honoro-
wą zaciągnęli harcerze. W krótkiej 

modlitwie ks. Teodor Suchoń wspomniał tych, 
którym zawdzięczamy wolność i niepodległość 
oraz ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, a lice-
alistki przygotowały krótki apel dotyczący rocz-
nic majowych – uchwalenia konstytucji z 1791 
r. i wybuchu III powstania śląskiego z 1921 r. 
Przypomniały kilka faktów historycznych doty-
czących Polski i Rybnika, ale również „małej oj-
czyzny” – powstańców śląskich i żołnierzy wywo-
dzących się chwałowickich rodzin, którzy prze-
lali krew za ojczyznę. — Kiedy patrzę na przed-
szkolaków i uczniów obecnych na naszych uro-
czystościach, to aż chce się żyć… Dziękuję wam 
za patriotyczną postawę — chwalił młodych ludzi 

przewodniczący zarządu Rady Dziel-
nicy Chwałowice Andrzej Wojaczek, 
który dziękował również wszystkim 
uczestnikom majowych uroczystości  
i zaprosił do udziału w festynie w par-
ku za Domem Kultury. I mimo desz-
czowej aury, z zaproszenia skorzysta-
ło wielu mieszkańców, którzy lubują 
się w śląskich klimatach, a przywoła-

li je Grzegorz Stasiak, Mirek Szołtysek i Weso-
łe Trio oraz … Dj Hanys.                     (r), (S)

219. rocznica Konstytucji 3 Maja

Tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Rynku nie 
odbiegały scenariuszem od lat poprzednich, choć można było wyczuć jeszcze 
atmosferę smoleńskiej katastrofy. Przecież w tym miejscu jeszcze niedawno 
widniały kwiaty i znicze w hołdzie tragicznie zmarłym, a z wielu domów nie zniknęły 
narodowe flagi opasane kirem...  

W duchu kompromisu politycznego...

Hołd twórcom Konstytucji 3 Maja oddali 
m.in. prezydent Adam Fudali, wiceprezydent 
Michał Śmigielski, pełnomocnik Janusz Ko-
per i przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk.

Delegacje, w tym parlamentarzyści oraz radni złożyli kwiaty również  
pod pomnikiem Jana Pawła II.                                                                        Zdj.: r



Reforma samorządowa jest uznawana za naj-
lepszą z reform, jakie udało się wdrożyć w Polsce 
po 1989 roku. Jej sukces polegał między innymi 
na tym, że samorząd terytorialny zaczął działać 
natychmiast, na podstawie przygotowanych wcze-
śniej przepisów prawa. Podstawą jego działań stała 
się ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie tery-
torialnym. Od 27 maja 1990 r., kiedy ustawa we-
szła w życie, w Polsce znów funkcjonuje samorzą-
dowa administracja publiczna. Wcześniej, w okre-
sie dominacji zasady jednolitości władzy państwo-
wej, samorząd terytorialny w zasadzie nie istniał, 
a przynajmniej nie miał znaczących kompetencji. 

Przez dwadzieścia lat od czasu przywrócenia sa-
morządu terytorialnego zaszło wiele zmian, w tym 
również o przełomowym znaczeniu dla funkcjono-
wania samorządu – silne konstytucyjne umocowa-
nie, wprowadzenie trzech szczebli samorządu czy 
bezpośrednich wyborów organów wykonawczych 
w gminach. Konsekwencją tych reform jest rów-
nież przejmowanie przez samorząd coraz większej 
ilości kompetencji i zadań od administracji rzą-
dowej. Dzięki temu administracja staje się bliższa 
obywatelom, którzy równocześnie zyskują większy 
wpływ na działania podejmowane przez władze. 

Prezydenci, burmistrzowie i starostowie uważają, 
że zaletą samorządu jest autonomia, wadą – złe 
przepisy. Gminy chcą przejmować zadania reali-
zowane teraz przez urzędy centralne, ale doma-
gają się też nowych źródeł dochodu, stąd apele do 
rządu o wzmocnienie ich finansowania. Z 20–let-
niej praktyki wiadomo, że samorządy realizują za-
dania i inwestycje bardziej efektywnie, m.in. dla-
tego, że system finansów publicznych na szczeblu 
samorządowym jest zdrowszy niż na centralnym. 
Jednak samorządowcy uważają, że działania sa-
morządu trzeba stale doskonalić i dostosowywać 
do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. 

Senat RP ogłosił rok 2010 Rokiem Demokracji 
Lokalnej, zaś Komisja Wspólna Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego i Senat uczciła 20 lat polskiego 
samorządu 26 maja, w przeddzień rocznicy pierw-
szych wyborów samorządowych

W Rybniku obchody rocznicy miały miejsce 
tydzień wcześniej, a ich kulminacją była uro-
czystość związana z nadaniem tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta Rybnika prof. Je-
rzemu Buzkowi, wielkiemu zwolennikowi re-
formy samorządowej, premierowi RP w cza-
sach, kiedy nabierała ona rozpędu. 

Kalendarium 
• 8 marca 1990 – parlament uchwa-

lił ustawę o samorządzie gmin-
nym oraz ordynację wyborczą do 
rad gmin. 

• 27 maja 1990 – pierwsze wybory 
do rad gmin; frekwencja wynio-
sła 42,27%. 

• kwiecień 1993 – Polska ratyfiko-
wała Europejską Kartę Samorządu 
Terytorialnego. 

• czerwiec 1993 – po raz pierwszy 
zaprezentowano rządowe pro-
pozycje nowego podziału teryto-
rialnego kraju – zmniejszenie licz-
by województw, wprowadzenie 
powiatów. 

• 1 stycznia 1994 – uruchomiono 
program pilotażowy (powiato-
wy), czyli dobrowolne przejmo-
wanie dodatkowych zadań przez 
samorządy największych polskich 
miast. Na udział w nim zdecydo-
wało się 44 spośród 46 wytypo-
wanych miast. Program miał mię-
dzy innymi przećwiczyć sprawność 
samorządów przed ewentualnym 
wprowadzeniem samorządowych 
powiatów. 

• 11 października 1998 – wybo-
ry samorządowe według nowych 
zasad, uwzględniających ustawy 
składające się na tzw. reformę sa-
morządową. Powstała trójstop-
niowa struktura, zbudowana z sa-
morządowych województw (re-
forma zmniejszyła ich ilość z 49 
do 16), powiatów (pośredni szcze-
bel samorządowy, który przejął 
część kompetencji województw) 
oraz gmin.

• 1 stycznia 1999 r. – wszedł w ży-
cie zasadniczy trójstopniowy po-
dział terytorialny państwa.

• czerwiec 2000 r. – Sejm RP usta-
nowił dzień 27 maja Dniem Samo-
rządu Terytorialnego dla upamięt-
nienia pierwszych wyborów samo-
rządowych z 1990 r.

• 20 czerwca 2002 – przyjęcie 
ustawy o bezpośrednim wybo-
rze wójta, burmistrza i prezyden-
ta miasta. 

  Samorządem Polska stoi
To małe ojczyzny są stabilną podstawą demokratycznej Polski  

– uważają samorządowcy i... mają rację.
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Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Me-
chaniczno–Elektrycznym Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach, które ukończył w 1963 roku z dy-
plomem magistra inżyniera mechanika – ener-
getyka. Swoją naukową działalność z powo-
dzeniem kontynuował pracując w Instytucie 
Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk 
w Gliwicach, zdobywając tytuł doktora nauk 
technicznych. Tam też, po latach, objął funk-
cję dyrektora do spraw nauki. Naukowa kariera 
profesora Jerzego Buzka nie kończy się jednak  
w Gliwicach. W 1971 roku wyjechał na staż na-
ukowy do Wielkiej Brytanii, gdzie na Uniwer-
sytecie w Cambridge zajmował się nowator-
skimi badaniami, które w rezultacie przyczy-
niły się do uzyskania w 1979 roku habilitacji 
na Politechnice Śląskiej. Jako naukowiec, pan 
przewodniczący prowadził też zajęcia dydak-
tyczne – wykłady, seminaria i prace dyplomo-
we między innymi na Politechnikach w Gliwi-
cach i w Opolu. 

Błyskotliwa i zasłużona zarazem kariera na-
ukowa skierowała jego kroki również do Rybni-
ka, gdzie – zajmując się kompleksowo proble-
mami odsiarczania gazów – jako pracownik Po-
litechniki Śląskiej (wtedy jeszcze w stopniu do-
centa) był współtwórcą opracowania technolo-
gii instalacji do półsuchego odsiarczania spa-
lin w Elektrowni „Rybnik” S.A., inaczej zwanej  

technologią suchą z nawilżaniem. Do 2008 
roku był to podstawowy proces redukcji emi-
sji tlenku siarki do atmosfery. W tym miejscu 
czuję się podwójnie zaszczycony, ponieważ in-
stalacja ta z powodzeniem służy do dzisiaj na-
szej elektrowni i została uhonorowana szere-
giem nagród, m.in. nagrodą „Złota Ecoener-
gia’99” oraz tytułem „Lidera Polskiej Ekolo-
gii” przyznawanym przez Ministra Środowiska.  
Ja natomiast miałem przyjemność uruchamiać 
ją osobiście wraz z naszym szanownym hono-
rowym współobywatelem. 

Tak więc nieocenione stały się również: doro-
bek i wkład pana profesora w rozwój energe-
tyki, gospodarki i nierozerwalnie z tym związa-
ne – tak cenne zwłaszcza na Śląsku – zaanga-
żowanie w sprawy ochrony środowiska. 

Szanowni Państwo!
Ogromne uznanie ponad wszystko wzbu-

dza działalność publiczna i polityczna pana 
profesora Jerzego Buzka. Działalność w „Soli-
darności” od 1980 roku dała panu przewod-
niczącemu solidny fundament walki o ideały 
demokracji, wolnej Polski, poszanowania praw 
człowieka i Zjednoczonej Europy. Później ziści-
ły się marzenia jego wczesnej młodości o ob-
jęciu mandatu posła na Sejm wolnej Rzeczpo-
spolitej. W 1997 roku profesor Jerzy Buzek zo-
stał desygnowany na Prezesa Rady Ministrów  



Kiedyś był działaczem „Solidarno-
ści” i premierem polskiego rządu. Dziś 
jest przewodniczącym Parlamentu Eu-
ropejskiego i… Honorowym Obywate-
lem Miasta Rybnika. Tytuł przyznano 
mu za zaangażowanie w sprawy Euro-
py, Polski, Śląska oraz Rybnika; zarów-
no te duże, jak i małe. Laureat usłyszał 
wiele ciepłych słów pod swoim adresem, 
a sam chwalił miasto, którego honorowe 
obywatelstwo przyjął: — Kto zna Rybnik, 
wie jak wygląda Europa! … Jesteście Euro-
pą w pigułce! 

Najpierw była uchwała w sprawie nadania 
profesorowi J. Buzkowi tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Rybnika podjęta na wnio-
sek prezydenta Adama Fudalego przez rybnic-
kich radnych na sesji 24 marca br. Ale nie było-
by uchwały, gdyby nie postawa J. Buzka, który 
wielokrotnie wspierał działania podejmowane 
przez samorząd naszego miasta. Uczestniczył  
w wielu ważnych dla Rybnika i jego mieszkań-
ców wydarzeniach – był świadkiem przyzna-
nia władzom miasta insygniów Rady Europy 

za pielęgnowanie międzynarodowych kontak-
tów. Brał udział w konferencjach proekologicz-
nych, promując działania na rzecz energii od-
nawialnej, ale i w niewielkich, lokalnych wyda-
rzeniach, dając świadectwo temu, jak ważni są 
dla niego mieszkańcy Rybnika i całego regio-
nu. Przy tej okazji prezydent przypomniał, jak  
J. Buzek podczas jednej z wizyt w naszym mie-
ście pojawił się na rozdaniu nagród dziecię-
co–młodzieżowego konkursu plastycznego zor-
ganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kul-
tury, budząc swoim niezapowiedzianym udzia-
łem niemałe zamieszanie. 

J. Buzek zawsze był ambasadorem Śląska w 
Europie i orędownikiem działań na rzecz roz-
woju tego regionu, a odczytując laudację pre-
zes elektrowni „Rybnik” Jerzy Cha-
chuła przypomniał, że jeszcze jako 
pracownik Politechniki Śląskiej był 
współtwórcą opracowania technolo-
gii instalacji do półsuchego odsiar-
czania spalin w Elektrowni „Ryb-
nik” S.A.: — Instalacja ta z powodze-
niem służy naszej elektrowni do dzi-
siaj i została uhonorowana szeregiem 
nagród — mówił Chachuła. — Mia-
łem przyjemność uruchamiać ją oso-
biście wraz z naszym szanownym ho-
norowym współobywatelem. 

Uroczystość wręczenia J. Buzko-
wi honorowego obywatelstwa od-
była się w rybnickim magistracie,  
a wzięli w niej udział parlamenta-

rzyści do Europarlamentu i Parlamentu RP, sa-
morządowcy i radni, rektorzy wyższych uczelni, 
przedstawiciele świata nauki, duchowieństwa, 
organizacji samorządu terytorialnego i gospo-
darczego oraz przedsiębiorcy. Tytuł honorowe-
go obywatela Rybnika Dotychczas przyznawa-
no trzykrotnie – w 1997 r. otrzymał go nieżyją-
cy już uczestnik kampanii wrześniowej Mieczy-
sław Brzost, w 2000 r. honorowe obywatelstwo 
przyjął ks. arcybiskup Damian Zimoń, a 3 lata 
później kompozytor Henryk Mikołaj Górecki.  
W trakcie kolejnej uroczystości nie za-
brakło hucznego „Sto lat” odśpiewane-
go przez dziewczyny z zespołu „Przygo-
da” ,  by ły  toasty ,  kwiaty  i  życzenia .  

  Samorządem Polska stoi
Jerzy Buzek 
honorowym 

rybniczaninem!

Jerzy Buzek przyjął gratulacje m.in. od senatorów Tadeusza Gruszki  
i Antoniego Motyczki.
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i kierował polskim rządem przez pełną kadencję  
– najdłużej z dotychczas urzędujących pre-
mierów. Jego rządy przypadają na bardzo 
ważny okres dla Polski. Wtedy nasz kraj 
wszedł w struktury NATO i miała miejsce za-
sadnicza faza negocjacji z Unią Europejską. 

W 2004 roku, jako były już polski premier, 
profesor Jerzy Buzek zostaje posłem do Par-
lamentu Europejskiego, uzyskując najwięk-
sze poparcie społeczne w kraju. Ten silny 
mandat społeczny pozwolił mu na aktyw-
ny udział w pracy na forum europejskim. 
Był wiceprzewodniczącym Europejskiego 
Forum Energetycznego oraz reprezentował 
Parlament Europejski podczas wyborów na 
Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewo-
lucję. Jako eurodeputowany był też posłem 
sprawozdawcą w ramach Siódmego Progra-
mu Strukturalnego na rzecz Badań i Inno-
wacji, a także sprawozdawcą Europejskie-
go Planu Strategicznego w zakresie Energii 
i Technologii. Nie bez znaczenia było rów-
nież wspieranie działań związanych z po-
wstaniem projektu pod nazwą „Innowacyj-
ny Śląski Klaster Czystych Technologii Wę-
glowych”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską, którego miasto Rybnik było jed-
nym z członków–założycieli.

„Eurodeputowany 2006 w kategorii bada-
nia naukowe i technologie”, „Biały Węgiel 

2006” czy statuetka gołębia ufundowana  
z okazji 60. rocznicy przyjęcia Deklaracji 
Praw Człowieka, to tylko wybrane nagrody  
i wyróżnienia, jakie otrzymał pan profesor.  
W lipcu ubiegłego roku, po kolejnym spekta-
kularnym sukcesie wyborczym, pan Jerzy Bu-
zek wybrany został przewodniczącym Parla-
mentu Europejskiego. Jego wybór stał się wy-
mownym symbolem faktycznego otwarcia 
Unii Europejskiej na kraje członkowskie z by-
łego „bloku wschodniego”. Jesteśmy z tego  
dumni również my, rybniczanie, czego wyra-
zem jest także dzisiejsza uroczystość.

Pan przewodniczący, profesor Jerzy Bu-
zek, mimo piastowania wysokich funkcji 
państwowych i politycznych oraz pełnienia 
niezliczonych obowiązków, zawsze pamięta  
o Ziemi Śląskiej, stając się jej niezłomnym 
ambasadorem. Jest człowiekiem, któremu 
na sercu leży dobrze pojęty rozwój regio-
nów i dobro ich mieszkańców. Dotychczaso-
wa działalność pana przewodniczącego jest 
doskonałym przykładem na to, jak można 
z powodzeniem i korzyścią dla Polski i Ślą-
ska łączyć w sobie cechy nieocenionego na-
ukowca, wspierającego nasz przemysł i go-
spodarkę oraz wybitnego polityka–patrioty, 
który swą postawą niejednokrotnie dał świa-
dectwo pozytywnej determinacji w walce  
o dobro Ojczyzny, nie zapominając przy 

tym być po prostu otwartym, życzliwym  
dla innych i pełnym sympatii człowiekiem. 
Ta – w bardzo dobrym tego słowa znacze-
niu – ludzka twarz naszego dostojnego ho-
norowego obywatela Rybnika jest w mie-
ście dobrze znana. Profesor Jerzy Buzek wie-
lokrotnie wspierał działania podejmowane 
przez samorząd naszego miasta. Uczestni-
czył również w ważnych dla Rybnika i jego 
mieszkańców wydarzeniach. Był świadkiem 
przyznania władzom miasta insygniów Rady 
Europy za pielęgnowanie międzynarodo-
wych kontaktów oraz ciągle wspomaga ini-
cjatywy podejmowane na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju, czy promowania odnawial-
nych źródeł energii. Uczestniczy nie tylko  
w dużych przedsięwzięciach, ale i w niewiel-
kich lokalnych wydarzeniach, dając świadec-
two temu, jak ważni są dla niego mieszkań-
cy nie tylko samego Rybnika, ale też regionu.

Z pełną odpowiedzialnością można po-
wiedzieć, że pan przewodniczący często  
i chętnie wraca do Rybnika – jesteśmy z tego 
faktu dumni. Natomiast wyrazem naszego 
szacunku i uznania jest dzisiejsze przyznanie 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Rybnika, 
będące wypełnieniem przytoczonej wcze-
śniej uchwały Rady Miasta Rybnika.



Niełatwy i złożony proces wdrażania refor-
my samorządowej prowadzono wedle najlep-
szych intencji i wiedzy – głównie teoretycznej. 
Ponad cztery dekady ludowej 
demokracji i modelu władzy 
centralnej nauczyły każde za-
angażowanie intuicyjnie iden-
tyfikować z zaangażowaniem 
ideologicznym i czynnym bu-
dowaniem socjalistycznej oj-
czyzny, ewentualnie z budzą-
cym odrazę „pchaniem się do 
koryta”. Aż tu na początku lat 
90. przyszło się samo–rządzić: 
wybierać najlepszych spośród 
nas, obdarzać ich zaufaniem, 
walczyć o swoje nie na bary-
kadach, lecz na drodze kom-
promisu i konsensusu, wyko-
rzystywać możliwości nowej 
administracji i wspólnie płacić rachunek trans-
formacji, zmagając się ze społecznymi i ekono-
micznymi konsekwencjami koniecznej restruk-
turyzacji. Zagrożenia III RP najbardziej odczu-
ła władza lokalna. To ona musiała sobie radzić 
ze skutkami zachodzących przemian. Dr Marek 
Migalski, politolog i europoseł PiS, zauważył, 
że samorząd niepociągający za sobą aktywno-
ści obywateli, nie spełnia swoich zadań. — Chęć 
aktywności obywateli jest miernikiem sukcesu sa-
morządu. Z badań politologów i socjologów wy-
nika, że ta aktywność nie jest tak duża, jakbyśmy 
sobie tego życzyli. Frekwencja w wyborach samo-
rządowych jest o wiele niższa niż w wyborach par-
lamentarnych czy prezydenckich — mówił Migal-
ski. Brakuje niepolitycznych elit ruchu samorzą-
dowego. Zaangażowanie obywateli najczęściej 
jest podejmowane tylko w trzech aspektach ży-
cia publicznego – w szkole, gdzie chodzą nasze 
dzieci, w parafii i we wspólnotach mieszkanio-
wych. Chociaż obserwacje te dotyczą całego kra-
ju, sami też mamy w tej dziedzinie jeszcze nad 
czym pracować.

Rybnik 
– samorząd z ikrą 

Prezydent Adam Fudali w wystąpieniu otwie-
rającym konferencję wymienił największe inwe-
stycje przeprowadzone w ostatnich dwudziestu 
latach: uporządkowanie centrum miasta i ryn-
ku, remont zamku, ukończenie budowy Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków, rozpoczęcie 
budowy kanalizacji, powstanie Zespołu Szkół 

Wyższych, budowa Sądu Okręgowego. W tym 
czasie nastąpił trzydziestokrotny wzrost wydat-
ków budżetu (1991 rok: dochody 22,8 mln zł, 

wydatki 21,8 mln zł; obecny budżet: dochody 
prawie 600 mln zł, wydatki 677 mln zł). — To 
świadczy o skali rozwoju miasta oraz zadaniach, 
jakie były i są podejmowane — zwracał uwa-
gę prezydent.

Niezwykle istotna wydaje się dostępność 
państwowego szkolnictwa wyższego, które 
stwarza szansę rozwoju dla całego regionu. 
Zdaniem dr. Ferdynanda Morskiego obecność 
wyższych uczelni hamuje degradujący społecz-
nie proces demograficzny, jakim jest (często 
bezpowrotny) wyjazd zdolnej młodzieży do in-
nych ośrodków akademickich. Obserwujemy 
nawet podnoszenie ilości i jakości ludzkiego ka-
pitału. Wybór Rybnika jako miejsca do nauki, 
pracy, zamieszkania nie jest już tańszą, łatwiej 
osiągalną alternatywą wobec Katowic, Krako-
wa, Wrocławia etc. To wybór świadomy, podej-
mowany po kalkulacji szans i perspektyw, ja-
kie są gdzie indziej. Często łączy się także – jak 
zauważył prof. Marek Szczepański – z proce-
sem kształtowania przynależności do miejsca, 
w którym się żyje, do rozpoznania najbliższej 
przestrzeni jako swojej własnej, za którą chce 
się ponosić odpowiedzialność. W ciągu dwu-
dziestu lat Rybnik z prowincjonalnego mia-
steczka stał się centrum ekonomiczno–kultu-
ralno–naukowym. Dynamiczne przeobrażenia 
zaktywizowały mieszkańców, zlokalizowane  
w centrum galerie handlowo–rozrywkowe spra-
wiły, że życie w okolicach rynku toczy się do 
późnych godzin wieczornych. 

Wielu inwestycji nie udałoby się przeprowa-
dzić bez środków z funduszy europejskich. Na-
sze miasto jest w skali kraju jednym z liderów 
ich pozyskiwania. Czy jednak ta myśl łagodzi 

Jerzy Buzek wpisał się do księgi pamiątkowej, 
a uroczystość … wpisała się w obchodzony tego 
dnia w Rybniku jubileusz 20–lecia samorzą-
du terytorialnego. Dlatego laureat podsumo-
wał zmiany, jakie w trakcie minionych dekad 
dokonały się w naszym mieście, począwszy od 
rond, przez powstanie kampusu, a na inicjaty-
wach proekologicznych i prężnie działających 
firmach skończywszy. Przypomniał o tym, jak 
posadził w naszym mieście dwa dęby papieskie 
i jak pół roku temu odebrał w Rybniku nagro-
dę „Czarny Diament”. Mówił o historii miasta, 
jego dorobku i symbolicznych podobieństwach 
z Europą: — Unia jest rodziną 27 krajów, tak 
jak 27 dzielnic ma Rybnik. Ale J. Buzek zwró-

cił też uwagę na wyzwania, jakie w kolejnych 
latach czekają miasto: — Musimy być silni go-
spodarczo, kulturowo i cywilizacyjnie oraz wie-
rzyć, że to, co budujemy, ma sens, mimo iż jest 
jeszcze wielu niezadowolonych, nawet tutaj w 
Rybniku, w tak niezwykłym mieście, w którym 
ludzie chodzą z podniesionym czołem i mają 
uśmiech na twarzy. Przyjrzyjcie się im – ludzie  
w Rybniku uśmiechają się, ale nie wszyscy — mó-
wił. — Dlatego mamy przed sobą jeszcze wie-
le do zrobienia, jednak fakt, że wiemy, jak wiele 
dobrego już zrobiliśmy, jest naszą siłą napędową 
na przyszłość. I tę siłę czuję w Rybniku! Dlatego 
tak często tutaj wracam, dlatego Rybnik przoduje  
w rankingach najlepszych miast. Warto tu być  
i na ziemi rybnickiej zaczerpnąć oddechu. Dzięku-
ję, że chcieliście mnie przyjąć do swojego grona… 

Honorowe obywatelstwo Rybnika było 
pierwszym, ale nie jedynym wyróżnieniem, ja-
kie tego dnia otrzymał Jerzy Buzek – wieczo-
rem w Warszawie przyznano mu nagrodę „Wik-
tora” dla najpopularniejszego polityka 2009 r. 

(S)
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„Sto lat...” odśpiewały dziewczyny z zespołu „Przygoda”,  
za co laureat serdecznie podziękował.            Zdjęcia: s

Wzniosłe idee trudna rzeczywistość
Kiedy w 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadzał reformę samo-

rządową, wszyscy stawialiśmy pierwsze kroki w nowej rzeczywistości demokracji oby-
watelskiej. Odzyskana rok wcześniej wolność musiała zacząć się realizować poprzez 
uniezależnienie lokalnej władzy, budowanie jej struktur, nadawanie kompetencji, 
przywilejów i obowiązków. Czy to się udało? Urząd Miasta Rybnika zorganizował 
konferencję podsumowującą dwadzieścia lat istnienia samorządu terytorialnego. 

O blaskach i cieniach samorządu mówił dr Marek Migalski.            Zdj.: m 
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Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

Radny PiS Jerzy La-
zar – w Radzie Mia-
sta pierwszą kadencję. 
Oprócz przewodnicze-
nia Komisji Zdrowia i Po-
mocy Społecznej, pracu-
je w 5 innych komisjach. 
Przez 26 lat pracował na 
kop. „Chwałowice”, po-
tem jako kierownik pły-
walni krytej, pawilonu 

judo i kąpielisk miejskich MOSiR Rybnik. Przez 
14 lat działał w Radzie Dzielnicy Orzepowice. Ini-
cjator budowy, a obecnie przewodniczy społecz-
nego komitetu budowy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Orzepowicach. Jest członkiem zarządu 
UKS 1 przy Gimnazjum nr 1 w Rybniku, a od 5 lat 
prowadzi społecznie zajęcia sportowe z dziećmi 
i młodzieżą Orzepowic. Jest działaczem społecz-
nym klubu sportowego judo „Polonia” i działa-
czem „Solidarności” kop. „Chwałowice”. 

— Czy dla komisji, której pan przewodniczy, 
były to pracowite 4 lata?

Jerzy Lazar: — Z pewnością… Członkowie 
komisji brali udział w posiedzeniach wyjazdo-
wych po to, by lepiej poznać funkcjonowanie 
placówek i ośrodków pomocy społecznej. Nie-
które z nich wizytowaliśmy po dwa, czasem trzy 
razy. Warto przypomnieć, że na terenie miasta 
działają domy opieki społecznej, warsztaty te-
rapii zajęciowej, środowiskowe domy samopo-
mocy przy ul. Andersa i ul. Karłowicza; funk-
cjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psy-
choterapii i Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy, 
Dom Dziecka, istnieją rodzinne domy dziec-
ka, rodziny zastępcze oraz placówki wsparcia 
dziennego w Chwałowicach, Niedobczycach, 
Niewiadomiu, Paruszowcu–Piaskach, Śród-
mieściu i na Nowinach, jak również Stowarzy-
szenie Pomocy Dzieciom Rybnika–Boguszo-
wic „17–tka”. W czasie spotkań z podopiecz-
nymi tych ośrodków poznawaliśmy ich proble-
my. Często też wspieraliśmy rzeczowo i finan-
sowo osoby niepełnosprawne czy dzieci z ro-
dzin ubogich, obciążonych problemem alkoho-
lowym, czy niezaradnych życiowo. Angażowa-
liśmy się w organizację Dnia Godności Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, baliku dla 
podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, a także loterii 
fantowych, zawodów sportowych czy nauki pły-
wania dla dzieci z rodzin ubogich. Tradycją stały 
się też odwiedziny u mieszkańców Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej. 

Pomoc społeczna to obszerny, ale dla miasta 
bardzo ważny temat – w samym tylko 2010 r.  
przeznaczono na nią prawie 60 mln zł, a na 
ochronę zdrowia ponad 8 mln zł. To kolosal-
ne kwoty. 

— Ale też pole do działania spore, a istotnych 
spraw – wiele, również tych zdrowotnych…

— W 2008 r. w mieście udało się przepro-
wadzić akcję szczepienia rybnickich przedszko-
laków przeciwko meningokokom – to właśnie 
nasza komisja wnioskowała o dotację na za-
kup tych szczepionek. Zabiegaliśmy również 
o przyspieszenie prac przy usuwaniu azbe-
stu z budynków SP nr 22 i ZS nr 3 i przychod-
ni na Nowinach. Komisja ma też swój udział  
w zwalczaniu narkomanii i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi – na nasz wniosek udało się zli-
kwidować dwa miejsca na zaniedbanych dział-
kach w Orzepowicach, gdzie spotykały się oso-
by zażywające narkotyki i pijące alkohol. Po-
nadto członkowie komisji uczestniczyli w ak-
cjach promujących zdrowie – z mojej inicja-
tywy włączyliśmy się w organizację „Licealia-
dy pływackiej” szczebla powiatowego, a także 
mistrzostw Śląska i Grand Prix Polski w konku-
rencjach symulowanych wodnych akcji ratow-
niczych. W okresie letnim pomagam na kąpie-
lisku „Ruda” i basenie w Chwałowicach w bez-
piecznym wypoczynku dzieci ubogich i uczest-
ników WTZ oraz zabezpieczam zawodników 
regat żeglarskich na zalewie. Jestem  wicepre-
zesem ds. organizacyjnych Zarządu Oddziału 
Rejonowego WOPR w Rybniku, więc „Ruda” 
była i jest moim oczkiem w głowie, dlatego czę-
sto na sesji poruszam temat tego kąpieliska. 
Zachęcałem też radnych z Boguszowic i Kło-
kocina, żeby lobbowali na rzecz krytej pływali 
w Boguszowicach. I udało się!

— Został Pan szefem tej komisji nieprzy-
padkowo…

— Sugerowano mi, bym wykorzystał swoje 
doświadczenia, szczególnie, że tematy, jakimi 
zajmuje się komisja, są trudne, ale bardzo mi 
bliskie – mam niepełnosprawne dziecko, za-
siadam też w zarządzie PSOUU. Przyznaję, 
że praca w komisji wymaga codziennego za-
angażowania i wysiłku, bowiem jest wielu po-
trzebujących wsparcia. Jednak ludzie docenia-
ją moje zaangażowanie, co potwierdza ranking 
radnych „dobrzy politycy” (www.dobrzypolity-
cy.pl). Pracuję nie tylko w tej komisji, ale rów-
nież w 5 innych, co jest konsekwencją moich 
zainteresowań sportem, kulturą, bezpieczeń-
stwem, sprawami transportu, ekologią,… Nie 
potrafię usiedzieć w jednym miejscu zbyt dłu-
go, lubię to, co robię i nie przeszkadzają mi 

Dobiega końca kadencja władz samorządu terytorialnego, w tym wybranej w li-
stopadzie 2006 r. Rady Miasta. Czas więc na podsumowania… W kolejnych nume-
rach przewodniczący komisji branżowych Rady Miasta przybliżą nam swoje czte-
roletnie doświadczenia.

Komisyjne résumé

c.d. na stronie 16

zdenerwowanie stojących w korkach kierow-
ców? Bo kanalizacja, bo przebudowa, bo wia-
dukt zamknięty… Rozwiązania komunikacyj-
ne są dzisiaj jednym z najpoważniejszych pro-
blemów samorządu. Aktualne inwestycje dro-
gowe w Rybniku przekraczają kwotę 150 mln 
zł. Zaprezentowana podczas konferencji mul-
timedialna wizualizacja drogi Pszczyna – Ra-
cibórz jest wyzwaniem strategicznym, mają-
cym odciążyć natężenie ruchu w południowych 
dzielnicach miasta (Niedobczyce, Niewiadom, 
Chwałowice i Gotartowice). Rozwiązanie to 
całkowicie przekracza możliwości inwestycyj-
ne samorządów. Jednocześnie jest niezbędne, 
aby uniknąć wykluczenia komunikacyjnego 
subregionu rybnickiego. Miasto pracuje nad 
projektem technicznym (koszt 3 mln zł), któ-
ry może być zrealizowany w razie przesunię-
cia środków finansowych z budżetu państwa. 
Szanse realizacji zwiększa dobra infrastruktu-
ra terenu, na którym projekt miałby powstać. 
Ona także ma znaczenie dla inwestorów ze-
wnętrznych, a ich pojawienie się ożywi lokal-
ną gospodarkę. Wśród planów jest nawet przy-
stosowanie lotniska w Gotartowicach do ob-
sługi lotów prywatnych i biznesowych. Brzmi 
niewiarygodnie? Prof. Florian Kuźnik użył 
określenia „lokalne środowiska innowacyjne”, 

a Rybnik do 
tego miana 
pretenduje.  
— Bez ma-
rzeń  cz ło -
wiek do ni-
c z e g o  n i e 
dojdzie  — 
p rzekony -
wał prezy-
dent Fudali.  
— Sen się 
s p e ł n i  — 
śpiewał ze-
spół Kombii, 
gwiazda sa-

morządowego pikniku na Kampusie (na zdj. 
obok). Uznajmy to za dobrą wróżbę. 

Konferencja w Urzędzie Miasta umożliwi-
ła spotkanie i wyminę myśli przedstawicielom 
świata nauki i lokalnej władzy, teoretykom  
i praktykom idei samorządności. Nawiązano 
dobry, konstruktywny dialog, który nie ograni-
czał się jedynie do bieżącej polityki i ogólnych, 
akademickich refleksji. Poszczególne wystąpie-
nia ukazywały, jak bardzo jakość naszego ży-
cia zależy od sprawnego, profesjonalnego, do-
brze zorganizowanego samorządu. W jednym 
wszyscy prelegenci byli zgodni: samorządność 
to trudne wyzwanie, ale też jedyna szansa na 
urzeczywistnienie demokracji oraz budowę 
społeczeństwa obywatelskiego, kształtujące-
go nowoczesną tożsamość, gotową do zaan-
gażowania na rzecz indywidualnego i wspól-
nego rozwoju.

(m)
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nawet telefony, które odbieram po 23.00, czę-
sto w weekendy. A wracając do komisji, któ-
rej przewodzę, odbyliśmy 10, 11 posiedzeń w 
roku, a na każdym opiniowaliśmy średnio dwie 
uchwały. Dlatego pragnę podziękować wszyst-
kim członkom komisji za wysiłek i zaangażo-
wanie i życzę im sił i zdrowia do dalszej pracy 
na rzecz potrzebujących. 

Rozmawiała: Sabina Horzela–Piskula

Komisja Gospodarki Przestrzennej  
i Działalności Gospodarczej

Jan Mura, przewod-
niczący komisji, radny 
od czterech kadencji; 
przez dwie pierwsze 
zastępca przewodni-
czącego Rady Miasta,  
absolwent Technikum 
Górniczego w Rybni-
ku, od 1968 do 1980 
r. pracownik Ośrodka 
Pomiarów Automatyki kop. „Rymer”, od 
1980 r. prowadzi własną działalność go-
spodarczą; ma czworo dorosłych dzieci  
i siedmioro wnuków.

— Czy prace komisji w dobiegającej końca 
kadencji były wyjątkowo intensywne?

Jan Mura: — Radni każdej kadencji stają 
przed nowymi wyzwaniami. Od 1989 roku pra-
ca samorządu to z jednej strony likwidacja za-
późnień cywilizacyjnych i infrastrukturalnych,  
a z drugiej tworzenie warunków dla rozwoju ca-
łej naszej społeczności. Jestem bardzo dumny  

z faktu, że Rybnik znalazł się w gronie 20 miast, 
obok takich metropolii jak Moskwa, Wiedeń, 
Sztokholm, Alicante, którego starania na prze-
strzeni ostatnich dwóch dekad zostały dostrze-
żone przez ONZ. Fakt, że górniczemu miastu 
udało się tak sprawnie przejść przez transfor-
mację ustrojową, to w równej mierze zasługa 
prezydentów Józefa Makosza i Adama Fuda-
lego oraz wszystkich radnych pięciu minionych 
kadencji. Na przestrzeni ostatnich czterech lat 
kierowane przeze mnie komisja zajmowała się 
głównie zmianami planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczącymi zabudowy jednoro-
dzinnej, budowy i remontu dróg oraz powstawa-
nia dużych obiektów, takich jak markety, siedzi-
ba sądu okręgowego czy straży miejskiej. Opi-
niowaliśmy w tym zakresie, jako uchwałę nad-
rzędną, studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ryb-
nika oraz 13 uchwał szczegółowych związanych 
ze zmianami planu. Przygotowaliśmy opinie na 
40 posiedzeń Rady Miasta. Nietypowa sprawa 
dotyczyła przebiegu projektowanej Obwodni-
cy Południowej Rybnika (odcinek trasy Raci-
bórz – Pszczyna). Na wniosek kop. „Chwałowi-
ce” konieczne okazało się przesunięcie plano-
wanej drogi o kilkaset metrów, gdyż pierwot-
nie miała ona przebiegać nad pokładami wę-
gla, których wielkość szacuje się na 70 mln ton. 
Ta droga ma obecnie nadrzędne znaczenie dla 
naszego miasta. Jej powstanie poprawi sytuację 
komunikacyjną w centrum, ale będzie też miała 
ogromne znaczenie w perspektywie rozwoju go-
spodarczego Rybnika, ze względu na to, że ma 
przebiegać obok liczącej 70 ha powierzchni stre-
fy ekonomicznej w Kłokocinie i obok lotniska  

w Gotartowicach. W mijającej kadencji zostały 
sfinalizowane tak poważne inwestycje jak Focus 
i Plaza, powstało też kilka innych, dużych obiek-
tów handlowych. To setki miejsc pracy i poważ-
ne wpływy do miejskiego budżetu z podatków. 
Powstał też miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przy elektrowni „Rybnik”, na 
inwestycję rzędu 1 mld euro.

— Jakiego z planów miasta, pozytywnie za-
opiniowanych przez komisję, nie udało się zre-
alizować?

— Nie udało się pozyskać inwestorów na 
zagospodarowanie placów przy 3 Maja i przy 
ul. Hallera. Miasto ogłosiło trzy przetargi, na 
które z powodu kryzysu nie było odzewu. Nie 
przeforsowaliśmy też idei budowy drogi łączą-
cej Kamień z ulicą Wielopolską. Proponowa-
ne rozwiązanie poprawiłoby zdecydowanie ko-
munikację pomiędzy dzielnicą a centrum mia-
sta  i przełożyłoby się też na uatrakcyjnienie 
terenów sportowo–rekreacyjnych wokół ho-
telu Olimpia. Nie wypalił też pomysł połącze-
nia obiektów po szpitalu Juliusz, przylegające-
go do niego skweru Bukówka i placu przy ul. 
3 Maja w jeden teren inwestycyjny. Marszałek 
przekazał zabudowania byłego szpitala Staro-
stwu Powiatowemu.

— Czy były takie działania samorządu,  
w interesującym komisje obszarze, które budzi-
ły sprzeciw mieszkańców?

— Na pewno nie podobało się wymuszone 
przez ustawę przeprowadzenie modernizacji 
geodezyjnej. W praktyce efekt tej modernizacji 
przełożył się na znaczne podniesienie podatków. 
Z tego nikt nigdy jeszcze nie był zadowolony.

Rozmawiał: Grzegorz Kowalczyk

Prezydent Rybnika
wśród najlepszych

Tygodnik „Newsweek” po raz drugi 
ogłosił ranking najlepszych prezyden-
tów polskich miast. Gospodarz Rybni-
ka, Adam Fudali zajął w nim 14. miejsce. 

Dziennikarze tygodnika „Newsweek” prze-
analizowali działania włodarzy 106 polskich 
miast. Wybrali z nich 15 samorządowych lide-
rów, którzy wykazują szczególne zaangażo-
wanie w pracę na rzecz lokalnych społeczno-
ści. Wśród nich znalazł się prezydent Rybnika, 
Adam Fudali, który uplasował się na 14. pozycji. 

Warto zaznaczyć, że w gronie wyróżnio-
nych znalazło się tylko dwóch samorządow-
ców z województwa śląskiego. Poza prezy-
dentem Rybnika w rankingu uwzględniono 
także prezydenta Gliwic.

Prezydentów miast oceniano według 
trzech kryteriów: gospodarka miasta (bu-
dżet, środki pozyskane z Unii Europejskiej, 
miejskie inwestycje), warunki życia miesz-
kańców i indywidualne cechy osobowe. 

za www.rybnik.eu
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Wielka Narodowa Kapituła Orderu 
Świętego Stanisława w Polsce co roku 
nagradza osoby zaangażowane w dzia-
łalność charytatywną, kulturalną i spo-
łeczną. Podobnie jak w latach poprzed-
nich w gronie wyróżnionych znaleźli się 
rybniczanie…

Ordery Świętego Stanisława wręczono 8 
maja w warszawskim Kościele Środowisk Twór-
czych, a w gronie 30 wyróżnionych znaleźli się 
dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury Adam 
Świerczyna, prezes Towarzystwa Muzyczne-
go im. Braci Szafranków dr Norbert Prudel, 
ksiądz prałat Teodor Suchoń z parafii św. Te-
resy w Chwałowicach, antykwariusz Ta-
deusz Śpiewok i prezes Związku Piłsud-
czyków płk Tadeusz Dłużyński. Dewiza 
przyświecająca Orderowi Św. Stanisła-
wa – „Praemiando Incitat” (nagradza-

jąc zachęcaj) – ma mobilizować jego posiada-
czy do dalszej działalności charytatywnej na 
rzecz osób ubogich, potrzebujących pomocy  
i wsparcia. Warto dodać, że historia orderu się-
ga XVIII w., a w poprzednich latach kapituła 
doceniła również inne osoby związane z na-
szym miastem, m.in. finansistę Adama Miczaj-
kę, artystów Barbarę i Mariana Raków, księ-
dza Franciszka Radwańskiego, przedsiębior-
cę Mariana Salę i Annę Machulec z Polskie-
go Związku Katolicko–Społecznego. Gratu-
lujemy wszystkim odznaczonym!          (S)

Noblesse oblige

Ordery Świętego Stanisława wręczył Wielki Mistrz 
prof. Marek Kwiatkowski (z lewej) były dyrektor 
Łazienek Królewskich, a w gronie wyróżnionych 
znaleźli się: ks. prałat Teodor Suchoń, Adam Świer-
czyna i płk Tadeusz Dłużyński. Na zdjęciu również 
członek kapituły i kawaler Orderu – Adam Miczaj-
ka (z prawej).



Najgorsza sytuacja miała miejsce  
w dzielnicy Ligota, gdzie przy ul. Par-
tyzantów podtopionych zostało ponad 
50 gospodarstw. Egzamin zdał stalowy 
wał ułożony w okolicach kładki prze-
rzuconej przez rzekę, powstały po do-
świadczeniach powodziowych z 1997 
roku. Ruda jednak wylała kilkaset me-
trów dalej, powyżej bejsbolowego bo-
iska „Silesii” Rybnik. Strażacy, którzy 
prewencyjnie pojawili się na Ligocie  
w poniedziałek rano, po południu, gdy 
woda zaczęła zalewać pola przed ul. 
Partyzantów, usiłowali zamknąć szyb-

ko powstałe nowe koryto rzeki, bie-
gnące równoległe do Rudy, ale ciężki 
sprzęt użyty do budowy prowizorycznej 
ziemnej tamy po pewnym czasie ugrzązł  
w błocie i trzeba go było ewakuować  
z zagrożonej strefy. Strażakom pozosta-
ło czekać na rozwój wypadków i przygo-
tować sprzęt i mieszkańców do ewentu-
alnej akcji ewakuacyjnej. — Łodzie, ja-
kie miały służyć ewakuacji, wykorzystali-
śmy, by pomóc osobom udającym się do 
pracy lub szkoły. Wielu mieszkańców ul. 
Partyzantów odstawiło swoje samochody  

Koryta prawie pod kontrolą
Sprawne działanie rybnickich strażaków przyczyniło się do uchro-

nienia przed zalaniem ulicy Nadbrzeżnej. Wysiłek, jaki włożyli  
w umocnienie wału na Rudzie wzdłuż tej drogi, poczytują za najwięk-
szy sukces rozpoczętej 16 maja akcji przeciwpowodziowej. Nie wszę-
dzie jednak udało się uchronić tereny przylegające do Nacyny i Rudy.

c.d. na stronie 20

Woda zagrażała Przedszkolu nr 3 
– Paruszowiec–Piaski.

Stadnina w Stodołach.
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Strażacy ratują zbiory Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
– Filii nr 4 w Paruszowcu–Piaskach.                                                 Zdj.: M.T.

Łódź zacumowana przy ul. Partyzantów.
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Tegoroczne Dni Rybnika połączone zostaną z Dniami Raci-
borza. Na wspólny projekt pod nazwą „Promocja kultury zie-
mi raciborsko–rybnickiej” pozyskano środki z Unii Europej-
skiej. Zapraszamy zatem mieszkańców do wspólnego świę-
towania. Szczegóły na plakatach i na stronie www.rybnik.eu  

13.06 niedziela
Rynek 
15–lecie reaktywacji Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika   
9:30 – Intronizacja Króla Kurkowego Rybnickiego Bractwa  
A.D. 2010, przemarsz orszaku do bazyliki

Bazylika pod wezw. św. Antoniego Padewskiego
10:30 – Uroczysta msza św. inauguracyjna z procesją 

Kampus 
15–lecie reaktywacji Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika 
13:00 – Rozwój uzbrojenia bractw obronnych – prelekcja,  
inspekcja sprawności obronnej bractw przez prezydenta Rybnika, 
salwy armatnie, prezentacja armat

Bazylika pod wezw. św. Antoniego Padewskiego – plac parafialny 
13:30 – V Rybnicki Rajd Rowerowy im. Jana Pawła II (zapisy  
od 11:30 do 13:00, szczegóły www.mosir.rybnik.pl)

Rynek
15:00 – Koncert chórów w ramach jubileuszu 100–lecia Śląskie-
go Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz 90–lecia  
Okręgu Rybnickiego

Stacja PKP Rybnik
15:00 – Wystawa taboru kolejowego na stacji PKP Rybnik  
(lokomotywy i wagony)

Bazylika pw. św. Antoniego Padewskiego – plac parafialny
16:30 – „Biesiada u Antoniczka” – festyn odpustowy

Kampus
18:00 – Gala Operetkowa z udziałem BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO.  
Wystąpią: Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków – dyr. Mirosław 
Jacek Błaszczyk, Soliści: Edyta Piasecka (sopran), Iwona Socha  
(sopran), Rafał Bartmiński (tenor), Pary Taneczne RCK

14.06 poniedziałek
Rybnickie Centrum Kultury – Śląski Dzień Filmowy
11:00 – Prezentacja Studia Filmów Rysunkowych z Bielska–Białej, 
spotkanie z rysownikiem, scenarzystą, projekcje filmów
18:00 – „Nowe kino śląskie” – pokazy filmów: „Dzieci Wehrmachtu” 
Mariusza Malinowskiego, „Benek” Roberta Glińskiego
Debata „Czy istnieje kino śląskie”? z udziałem Jana F. Lewandowskiego,  
Alojzego Lyski, Jacka Szymańskiego i Wojciecha Bronowskiego

16.06 środa
Rynek i okolice – Jarmark Śląski
16:00 – Oficjalne otwarcie Jarmarku Śląskiego, bajkowy  
korowód, animacje teatralne dla dzieci
19:00 – „Dzieci z Brodą” – koncert 

17.06 czwartek
Rynek i okolice, patio Muzeum – Jarmark Śląski
10:00 – Rybnickie Prezentacje Artystyczne – występy zespołów 
tanecznych i muzycznych działających w placówkach kulturalnych, 
oświatowych i stowarzyszeniach miasta Rybnika 
15:00 – Jarmark Historyczny – m.in. tradycyjna zabawka ludowa;  
pokazy, warsztaty
16:00 – Festiwal Kuchni Śląskiej – konkurs kulinarny z udziałem 
Kół Gospodyń Wiejskich, degustacja potraw
18:00 – Inscenizacja Historyczna – widowisko na temat podziału 
Księstwa Raciborskiego, przemarsz orszaków książęcych, występy 
wędrownych aktorów 

Kampus – Śląska Scena Muzyczna Młodych
16:00 – Kurczat, Sekcja z Włoch, Sari Ska Band, The October Leaves
20:30 – KULT

18.06 piątek
Rynek i okolice – Jarmark Śląski 
XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira 2010
10:00 – Prezentacje orkiestr m. in. z Polski, Francji, Niemiec,  
Grecji, Czech, Węgier, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Irlandii Północnej. 
Występy zespołów tanecznych z Polski, Czech i Węgier 
15:00 – Uroczysta Inauguracja festiwalu, Międzynarodowy  
Przegląd  Majoretek i Cheerleaderek, koncerty orkiestr
21:00 – „Koncert na ścianie” na budynku Muzeum w Rybniku  
w wykonaniu zespołu Ryszarda Bazarnika (Mam Talent 2009) 

19.06 sobota
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
9:00 – III Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Nauczycieli i Pra-
cowników Oświaty – gośćmi turnieju będą reprezentanci Polski  
w piłce ręcznej

Rynek i okolice – Jarmark Śląski
10:00 – Rybnickie Prezentacje Artystyczne

Skwer przy ul. Zamkowej i Chrobrego 
10:00–13:00 – Artystyczna Wioska Dziecięca – warsztaty,  
animacje, zabawy dla dzieci

Rynek
12:00 – XXXIV Śląski Rajd Pojazdów Zabytkowych
14:00 – Prezentacje Kultury Dzielnic Rybnika – przejście korowo-
du ulicami miasta, turniej dzielnic 
17:00 – Występ zespołu ludowego Lykion ton Ellinidon  
z greckiej Larissy

Dni Raciborza potrwają od 5 do 13 czerwca, a wśród atrakcji m.in. monodram „Aria pożegnalna – testament Herberta”  
w wykonaniu Jerzego Zelnika, inscenizacja historyczna obrony zamku przed najazdem Mongołów z 1241 r. z udziałem Daniela Ol-
brychskiego, koncerty grup „Perfect” i „Dżem”, intronizacja króla kurkowego i występy kabaretowe – więcej na www.raciborz.pl

18 Nr 5/467; maj 2010

Święto dwóch miast!



Wzgórze Akademickie – Jarmark Historyczny
15:00 – Obóz średniowieczny – walki pokazowe, tor łuczniczy, 
pokazy rzemieślnicze: farbiarstwo, kucie elementów zbroi płytowej 
18:00 – Msza Rycerska

Kampus – Noc Świętojańska cz. I
19:30 – Katarzyna Kowalczuk i Joanna Smajdor (Mam Talent 2009)
21:00 – ANIA WYSZKONI  
22:00 – ŁZY
Pokaz sztucznych ogni

20.06 niedziela
Rybnickie Centrum Kultury 
Koncert Galowy Złota Lira 2010
18:00 – Ogłoszenie wyników konkursu, koncert laureatów,  
występ gościa specjalnego: Orkiestra VLADO KUMPANA ze Słowacji

Kampus – Noc Świętojańska cz. II
20.00 – Kabareton: Jacek Ziobro, Nowaki, Neo–Nówka,  
Zespół Żarówki

Kino Samochodowe
12.06 sobota – Focus Mall (parking górny) – 21:30 – Projekcja 
filmów: Dystrykt 9, Constantine
13.06 niedziela – Focus Mall (parking górny) – 21:30 – Projekcja  
filmów: Dzień świra, Vinci
14.06 poniedziałek – Focus Mall – 21:30 – Śląskie Kino  
Samochodowe – projekcje filmów Eugeniusza Klucznioka: Byzuch, 
Bajzel po polsku.

PONADTO:
11–20.06 – Galeria Rybnickiego Centrum Kultury 
Wystawa obrazów Petera Lugera z Eurasburga

11–21.06 – Galeria Rybnickiego Centrum Kultury
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „RYBNIKPHILEX 2010”

13–19.06 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
Wystawa „Od pokoleń kochamy kolej” – kolej w fotoobiektywie: 
zdjęcia Jana Matrasa, historyczne pamiątki, fotoramy, prezenta-
cje multimedialne

18–22.06 – Parafia w Chwałowicach
Światło i Życie dla Europy 2010 – Młodzież Europy w Rybniku – 
szczegóły na str. 39.

Na forum rozpatrywane były kwe-
stie związane ze zmniejszaniem róż-
nic pomiędzy strefami ubóstwa i bo-
gactwa, zrównoważonym rozwojem 
i wykorzystaniem energii. W ramach 
tego przedsięwzięcia UN–Habitat 
zapoczątkował Światową Kampanię 
na Rzecz Miast, 
a jednym z jej in-
strumentów jest 
„Inicjatywa 100 
Miast”, która ma 
angażować mia-
sta i władze lokal-
ne na rzecz wza-
jemnego uczenia 
się i współpracy 
w zakresie zrów-
noważonego roz-
woju. Jej celem 
jest realizacja pi-
lotażowych pro-
jektów tzw. „żywych praktyk”, któ-
re, dzięki uniwersalnemu charakte-
rowi, będą mogły być realizowane 
w innych miastach na całym świecie. 
Właśnie w tym projekcie uczestniczy 
Rybnik, jako jedno z pięciu miast eu-
ropejskich i jedno z dwudziestu miast 
na świecie. Podobnie jak przedstawi-
ciele innych, wybranych do realizacji 
tego przedsięwzięcia, samorządów, 
swoje miasto oraz zagadnienia, któ-
re chce podejmować w jego ramach, 
zaprezentowali naczelnik Mateusz 
Motyka i Bartosz Kozioł z Wydzia-
łu Rozwoju, Promocji Gospodar-
czej i Integracji Europejskiej Urzę-
du Miasta. Rybniczanie Rio de Ja-
neiro odebrali jako miasto kontra-
stów: ogromnego bogactwa, a kilka 

ulic dalej – wielkiej nędzy, a co za 
tym idzie, wielu zagrożeń. Policjanci 
z długą bronią to widok nieodosob-
niony. W tej liczącej ok. 6 mln miesz-
kańców metropolii niewiele jest eg-
zotyki, za to bardzo odczuwalna glo-
balizacja świata. 

W „Inicjatywie 100 miast” uczest-
niczą m.in.: Alicante, Livingston, 
Makati, Filadelfia czy też Wiedeń. 
Nieformalnym liderem projektu jest 
hiszpańskie miasto Alicante, które 
zobowiązało się do zorganizowa-
nia kolejnego spotkania w kwiet-
niu 2011 roku. Do tego czasu każde  
z miast musi wdrożyć swoją inicjaty-
wę i na bieżąco przedstawiać efekty 
jej realizacji na stronie internetowej 
powstałej w ramach programu. Jak 
mówi M. Motyka, Rybnik postano-
wił podzielić się m.in. doświadcze-
niami związanymi z konsultacjami 
społecznymi dotyczącymi ważnych 
decyzji podejmowanych przez wła-
dze samorządowe.

(r)

Rybnik w Rio 

Przedstawiciele Rybnika wzięli udział w V Światowym 
Forum Miast w Rio de Janeiro, organizowanej przez 
agendę ONZ – Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Osiedli Ludzkich (UN–Habitat) największej konferen-
cji poświęconej kluczowym zagadnieniom rozwoju miast.  
W przedsięwzięciu uczestniczyło 21 tysięcy osób z całego świata. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 19

Rybnik zaprezentował Bartosz Kozioł (z lewej). 

Roboczy charakter wyjazdu sprawił, że na zwiedzenie jednego z najbardziej fascynują-
cych miast świata było niewiele czasu.

Zdjęcia: Wydz. Rozwoju, Promocji Gospod. i Integracji Europejskiej



na parking przy kościele. Mimo że woda na 
zalanym obszarze opadła już o około 40 cm,  
a w rzece o ok. 15 cm, wstrzymujemy się z wy-
pompowywaniem wody z piwnic, bo takie dzia-
łanie mogłoby doprowadzić do podmycia fun-
damentów i spowodować katastrofę budowla-
ną — mówił późnym popołudniem we wtorek 
st. aspirant Wojciech Motyka z PSP w Rybniku.

Ogromne straty poniosła biblioteka znajdu-
jąca się obok Przedszkola nr 3 w dzielnicy Pia-
ski. Woda wdarła się do baraku, w jakim mia-
ła swoją siedzibę ta jedna z najprężniej dzia-
łających filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
w Rybniku, i zniszczyła połowę księgozbioru. 
Przed zalaniem udało się natomiast uratować 
strażakom sąsiadujący z biblioteką niepodpiw-
niczony budynek przedszkola.

Mieszkańcy Zamysłowa postanowili wziąć 

sprawy w swoje ręce i samodzielnie zabrali się 
za usypywanie wału nad Nacyną. Nie skonsul-
towali godnej pochwały inicjatywy z fachowca-
mi i osiągnęli efekt odwrotny od zamierzone-
go. — Usypali wał powodziowy, a nie przeciwpo-
wodziowy. Zrobili to wbrew prawom przyrody i fi-
zyki. Być może gdyby zasięgnęli opinii w tej spra-
wie, nie doszłoby do wylania rzeki — mówi mł. 
brygadier Bogusław Łabędzki z PSP w Rybni-
ku. — Obecna powódź była u nas zdecydowanie 
mniej groźna od tej z 1997 roku. Wówczas elek-
trownia spuszczała z Zalewu Rybnickiego 113 m3/
sek., aby utrzymać równomierny upust wody, te-
raz było to 48 m3/ sek. To najlepiej chyba odda-
je skalę obu powodzi, pokazując, że tym razem 
wody było dwukrotnie mniej. Udało nam się nie 
dopuścić do przerwania wału przy Nadbrzeżnej. 
To wynik ogromnego, trwającego nieprzerwanie 
przez 24 godziny, wysiłku strażaków, ochotników 
i mieszkańców. Gdyby poziom wody był wyż-
szy o 50 do 70 cm, cała Nadbrzeżna byłaby za-

lana i zabrakłoby po prostu sił, by ułożyć kolej-
ne warstwy worków. Rybnik jest w o tyle dobrej 
sytuacji, że znajduje się w dostatecznym oddale-
niu od Odry, by zagroziła mu cofka spowodowa-
na dużo wyższym stanem wody w jej korycie. Nie 
ma też zasilania dwóch naszych rzek przez inne 
zbiorniki retencyjne. Można powiedzieć, że jeste-
śmy pod tym względem w komfortowej sytuacji, 
bo Nacyna i Ruda są bardziej przewidywalne niż 
większość rzek w kraju.

W czwartek po południu poziom wody w Na-
cynie opadł poniżej stanu alarmowego, a na 
Rudzie szybko zbliżał się do tej granicy. W ak-
cji przeciwpowodziowej poza wszystkimi sek-
cjami ratowniczo–gaśniczymi PSP, co podkreślił 
bryg. Łabędzki, wzięły udział niemal wszystkie 
jednostki OSP z terenu miasta i powiatu rybnic-
kiego. Jedna z sekcji PSP udała się we wtorek  
z wysokowydajną pompą, by pomóc w opano-
waniu katastrofalnej sytuacji kolegom z Zabrza. 

(gr)

c.d. ze strony 17

Koryta prawie pod kontrolą
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Decyzja o budowie nowej siedziby Straży Miejskiej była 
najlepszą odpowiedzią władz Rybnika na pytania padają-
ce w toczącej się ogólnokrajowej dyskusji na temat sensu  
istnienia tej formacji. 

Dotąd SM rezydowała w starym, z trudem przystosowanym do jej 
potrzeb i z roku na rok coraz ciaśniejszym budynku przy ul. Hallera, 
na terenie przeznaczonym do sprzeda-
ży. Na razie nie wiemy, czy w tym miej-
scu powstanie tzw. nowy rynek, pewne 
jest jednak, że w kontekście jakiejkol-
wiek inwestycji stary budynek byłby tam 
niepożądany.       

Nową siedzibę miejskich strażników 
przy ul. Reymonta 54 oddano do użyt-
ku ostatniego dnia kwietnia, a uroczy-
stość zgromadziła wielu gości. Prezydent 
Adam Fudali podkreślił ważną rolę tej 
mundurowej formacji w miejskich struk-
turach i jej kompetencje, życząc jedno-
cześnie, by w nowej siedzibie –  budyn-
ku nowoczesnym, estetycznym i funkcjo-
nalnym – przebywali jak najmniej. Zgod-
nie z oczekiwaniami mieszkańców funk-
cjonariusze powinni być przede wszystkim na ulicach, dbając o porzą-
dek i bezpieczeństwo. Aktualnie rybnicka jednostka liczy ok. 40 funk-
cjonariuszy mundurowych, w tym 6 kobiet, a dzięki przeprowadzce, 
warunki socjalne wszystkich pracowników zdecydowanie się poprawi-
ły. — Takiej siedziby nie powstydziłoby się żadne miasto — z nutką za-
zdrości mówił sekretarz Krajowej Rady Komendantów Miejskich Ja-
nusz Grzymała, komendant SM w Mikołowie. Wśród gości uroczystego 
otwarcia, obok przedstawicieli władz miasta, byli radni, szefowie miej-
skich placówek i instytucji, a także komendanci lub ich zastępcy SM 
z okolicznych miast. Nim jednak komendant Janusz Bismor zaprosił 
wszystkich do środka, budynek poświęcił proboszcz parafii św. Józefa 
Robotnika, ks. Terencjan Wawrzonkowski, bo nowa komenda SM zna-
lazła się w dzielnicy Smolna.    

Budowa trzykondygnacyjnego obiektu o powierzchni użytkowej 775 m kw.,  
trwała ok. roku. Obok pomieszczeń dla SM, mieści się tu również główna 
serwerownia dla potrzeb miejskiej szerokopasmowej sieci internetowej, 

którą zlokalizowano w suterenie, po-
dobnie jak szatnie i pomieszczenia so-
cjalne. Na parterze znajduje się hall re-
cepcyjny z dyżurką, a dostęp do innych 
pomieszczeń – pokoju obsługi miesz-
kańców przychodzących z prośbą o in-
terwencje, pokoju przesłuchań spraw-
ców wykroczeń, sali odpraw oraz ma-
gazynu sprzętu – ogranicza system szy-

frowy z klawiatura numeryczną. Na piętrze zlokalizowano pomieszcze-
nia biurowe, pokój referatu wykroczeń, sekretariat oraz inne pomiesz-
czenia dla pracowników. Komenda wyposażona jest w nowoczesną in-
frastrukturę, w tym system monitoringu oraz wideodomofony zainsta-
lowane przy wejściach, sygnalizację antywłamaniową i przeciwpożarową 
oraz rejestrator czasu pracy. Na budynku zainstalowano również solary 
wspomagające system grzewczy. 

Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking ze stanowiska-
mi dla niepełnosprawnych oraz parking wewnętrzny ze sterowanymi  
z dyżurki szlabanami. Przygotowano też parking za sąsiednim  budyn-
kiem przychodni.  

Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 5,5 mln zł, a obiekt powstał, 
jako pierwszy w Rybniku, w systemie „Projektuj – buduj”. Wyłonio-
ny w przetargu wykonawca: konsorcjum ZUR sp. z o.o. i BUD SER-
WIS S. Deka, R. Deka sp.j. z Gliwic, odpowiadał za kompleksowe za-
projektowanie, wybudowanie i wykończenie budynku.                      (r)

Pierwszymi „lokatorami” celi w siedzibie Straży Miejskiej byli prezydent 
Adam Fudali, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Barbara Zielińska  
i przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk. Oby to był pierwszy i ostatni raz!

Zdjęcia: r

Straż Miejska w nowej siedzibie

Siedziby SM komendantowi Januszowi Bi-
smorowi oraz prezydentowi Adamowi Fuda-
lemu gratulował sekretarz Krajowej Rady Ko-
mendantów Miejskich, komendant SM w Mi-
kołowie Janusz Grzymała (na zdj. w środku). 



Nie pomogły dźwięki z głośników 
i zakazy dokarmiania. Teraz pomóc 
ma sokolnik i jego skrzydlaci pod-
opieczni, którzy mają wypłoszyć go-
łębie z rybnickiego Rynku.   

Bo gołębi jest za dużo, są żywicielami  
i nosicielami niebezpiecznych dla człowie-
ka kleszczy obrzeżków, brudzą i niszczą ele-

wację budynków, i na nic zdały się dotych-
czasowe wysiłki podejmowane przez mia-
sto, by wyeksmitować niechcianych lokato-
rów z płyty Rynku. Pożądanych skutków nie 
przyniosły ani prośby o niedokarmianie go-
łębi, ani emitowanie głosów ptaków drapież-
nych z głośników. Miasto sięgnęło więc po 
sokolnika: — Pracujemy zaledwie kilka dni, 
a już znacznie ich ubyło — mówi Sławomir 
Sularz o przewadze swoich podopiecznych 
nad gołębiami. — Zwykle jest jednak tak, że 
na początku ptaków ubywa, ale potem wra-
cają, więc nasze działanie musi być długofa-
lowe. Dlatego hodowca z Myszkowa i jego 
dwa jastrzębie będą pojawiali się na Rynku 
do 31 lipca br. o różnych porach, przez 5 dni 
w tygodniu. W ten sposób gołębie powin-
ny uznać ten obszar za teren łowiecki dra-
pieżnika i opuścić go. — Podobnie było, gdy 
pracowaliśmy w rejonie katowickiego ronda,  
w parku w Częstochowie czy w Garwolinie, 

gdzie przepłaszaliśmy kawki i gawrony — mówi  
S. Sularz, który pracuje również na lotnisku 
w Pyrzowicach. Dodaje, że jego ptaki nie po-
lują, mają jedynie odstraszać gołębie swoim 
widokiem. — Wypuszczam ją i pozwalam 
swobodnie krążyć. Ona tylko pozornie ataku-
je, bo nie szkolimy jej, żeby łapała ptaki. Wra-
ca i dostaje ode mnie nagrodę — wyjaśnia  

S. Sularz. — Tę samicę jastrzębia mamy już 
od dwóch lat. Jest niemal jak członek rodzi-
ny – doskonale zna każdy mój gest i z łatwo-
ścią mnie rozpoznaje, wystarczy, że wystawię 
rękę. Okres szkolenia ptaka to ok. 2 lata,  
w zależności od jego pojętności. Oczywiście 
zdarzają się nieprzewidziane sytuacje – już 
podczas pierwszego dnia „pracy” na ryb-
nickim Rynku drapieżnik uciekł, ale udało 
się go znaleźć dzięki radiowemu nadajni-
kowi umieszczonemu na nodze. — Dodat-
kowo ptaki mają dzwoneczki, gdyby wpadły  
w krzaki, wtedy łatwiej je usłyszeć — wyjaśnia 
hodowca, ale dodaje, że „ucieczki” zdarza-
ją się sporadycznie. — Kiedy płoszyliśmy pta-
ki w Częstochowie, przekonaliśmy się, że ja-
strząb potrafi odnaleźć swojego człowieka na-
wet w tłumie pielgrzymów. W Rybniku takich 
tłumów nie należy się spodziewać, choć ho-
dowca i jego ptaki budzą powszechne zacie-
kawienie i zwykle otacza ich wianuszek zain-

teresowanych. Większość oczy-
wiście zastanawia się kto kogo 
przechytrzy – „nasze” gołębie 
czy „cudze” jastrzębie?      (S)

Na kłopoty… sokolnik

Sławomir Sularz i postrach rybnic-
kich gołębi – jeden z dwóch drapież-
ników „zatrudnionych” przez miasto. 

Zdj.: s. 
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Kogo szukają pracodawcy?
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mia-

ły okazję poznać oferty zatrudnienia w mieście 
i regionie. 

W trakcie XI Targów Pracy w rybnickim „Okrąglaku” 
zaprezentowało się bezpośrednio 19 pracodawców, któ-
rzy poszukiwali pracowników (także niepełnosprawnych) 
na ponad 40 stanowisk. Można było również skorzystać 
z ofert przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy. 
W trakcie targów udzielano informacji na temat kursów, 
szkoleń i możliwości przekwalifikowania. — Mamy ze-
branych ponad sześćset ofert pracy, w tym dla inżynierów  

i menadże-
rów. W po-
r ó w n a n i u  
z ubiegłym ro-
kiem jest wię-
cej  stanowisk 
pracy umysło-
wej. Rozstrzy-
gnięto prze-
targ na szko-
lenia dla osób 

bezrobotnych, więc chcemy przy tej okazji zachęcać do 
zmiany kwalifikacji bądź ich uzupełniania. Zauważam 
jednak mniejsze zainteresowanie ze strony bezrobotnych 
— mówi Teresa Bierza, dyrektor PUP w Rybniku. Jest to 
związane nie tylko z sezonowym spadkiem bezrobocia, 
ale przede wszystkim z uruchomieniem przez PUP róż-
nych form aktywizacji zawodowej: stażów, szkoleń, do-
tacji, poradnictwa i pośrednictwa. Najbardziej poszuki-
wane są osoby z wykształceniem zawodowym, technicz-
nym, z konkretnymi umiejętnościami. — Tzw. „ścisłow-
com” jest łatwiej na rynku pracy, są bardziej mobilni, po-
trafią się szybciej i lepiej przebranżowić. Nie ma się co cza-
rować... — stwierdza dyrektor Bierza. Humanistów pro-
simy zatem o wnikliwą interpretację powyższej wypowie-
dzi i wyciągnięcie wniosków, najlepiej jeszcze przed wy-
borem kierunku studiów.

(m)

Mieszkańcy miasta przekonali się, jak skuteczni 
mogą być rybniccy strażacy – w ciągu kilku minut 
oswobodzili z rozbitego samochodu dwie nastolat-
ki i udzielili im fachowej pomocy. Bo strażacy już 
dawno przestali kojarzyć się wyłącznie z gaszeniem 
pożarów, co podkreślano podczas miejskich obcho-
dów Dnia Strażaka.

W trakcie uroczystego apelu z udziałem orkiestry dętej  
i mażoretek, wyróżniający się strażacy otrzymali odznacze-
nia, dyplomy i awanse na wyższe stopnie służbowe, a na pły-
cie Rynku zaprezentowano profesjonalny sprzęt strażacki  
i dwa wozy bojowe jednostek OSP z Kamienia i Popielowa,  
w zakupie których pomogło miasto. — Bezpieczeństwo po-
żarowe nie jest jedynie sprawą strażaków, ale całej lokalnej 
społeczności, każdego z nas… — mówił komendant miejski 
PSP w Rybniku Erwin Jaworudzki, a prezydent Adam Fu-
dali dziękował strażakom za ich pracę i w imieniu starosty 
Damiana Mrowca i gmin powiatu rybnickiego życzył im „… 
tylu powrotów, co wyjazdów do akcji” oraz opieki św. Floriana. 

(S)

Strażak potrafi!

Strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Rybniku pokazali, jak sprawnie  
przeprowadzić akcję ratowniczą.                                                                                              Zdj.: s
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Rekordowe wsparcie
dla bezrobotnych

— W ubiegłym roku wydaliśmy 12,5 mln zł na wspieranie aktywnych 
form likwidacji bezrobocia, dzięki czemu na rok 2010 otrzymaliśmy na ten 
sam cel rekordową kwotę 14,5 mln zł — informowała podczas spotka-
nia z rybnickimi przedsiębiorcami w kawiarni „Na Poddaszu” dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Bierza. 

Kierownicy poszczególnych działów PUP przedstawili grupie rybnic-
kich pracodawców możliwości współfinansowania kosztów związanych  
z zatrudnieniem osób bezrobotnych. Dyrektor T. Bierza zwracała uwagę 
na wzrastającą w ostatnim czasie popularność dotacji dla osób rozpoczy-
nających prowadzenie działalności gospodarczej. W 2009 roku z tej formy 
pomocy skorzystało w Rybniku 217 osób, a w niepełnym pierwszym kwar-
tale tego roku, czyli do 25 marca – kiedy odbyło się organizowane przez 
Izbę Przemysłowo–Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego „Spo-
tkanie przy kawie” – wnioski o przyznanie takiej dotacji złożyło już 80 bez-
robotnych. — Przy tak szybko wzrastającym zainteresowaniu tą formą po-
mocy można się spodziewać, że w bieżącym roku padnie kolejny rekord. To 
z jednej strony cieszy, bo świadczy o przedsiębiorczości bezrobotnych; rodzaj 
deklarowanej działalności bywa tak różnorodny i oryginalny, że często zaska-
kuje i budzi uznanie. Z drugiej jednak strony wiąże się z wyższą niż w 2008 
roku stopą bezrobocia, sięgającą obecnie w Rybniku 7,8%.

W minionym roku z środków znajdujących się w dyspozycji PUP zosta-
ły zrefundowane koszty powstania 100 nowych stanowisk pracy stworzo-
nych przez lokalne firmy. — Jeśli chcecie państwo utworzyć stanowisko pra-
cy, zapraszamy do nas. Na pewno wam w tym pomożemy. Gdy zarejestrowa-
ny w urzędzie bezrobotny znajduje zatrudnienie, cieszymy się, bo w ten spo-
sób mierzy się efektywność naszych starań.

W bieżącym roku PUP został po raz pierwszy zobowiązany do szczególnego  

zainteresowania się aktywizacją zawodową osób powyżej 50 roku życia.  
W Rybniku jest ich obecnie 1.041 w grupie 6.400 zarejestrowanych bezro-
botnych. Kierownik działu szkoleń Grzegorz Gołąbek przekonywał m.in. do 
korzystania z możliwości organizacyjnych i finansowych, jakie posiada PUP,  
w kwestii przygotowania zawodowego bezrobotnych kandydatów na określo-
ne stanowisko w firmie. Jeśli pracownik jest już zatrudniony, a firma ma za-
miar go przekwalifikować lub zainwestować w podniesienie jego kwalifika-
cji, PUP zwraca 50% kosztów szkolenia, a w przypadku pracownika powyżej 
48 roku życia – 80%; pracodawca otrzymuje też 80% poniesionych wydat-
ków na pracownika, który w okresie szkolenia przebywał na płatnym urlopie.

Na temat finansowania stażystów i refundacji kosztów stworzenia sta-
nowiska pracy mówiła z kolei Hanna Wita, kierownik działu do spraw in-
strumentów rynku pracy: — Przez pierwsze 6 miesięcy pracodawca nie po-
nosi żadnych kosztów związanych z przyjęciem do pracy stażysty. My płacimy 
przez ten okres stypendium (700 zł na rękę) i wymagamy, by stażysta został 
zatrudniony na kolejne – minimum – pół roku. Refundujemy także koszty 
utworzenia nowego stanowiska pracy w kwocie do 19 tys. zł. Podstawowym 
warunkiem uzyskania tej pomocy jest gwarancja utrzymania nowego stano-
wiska przez okres 24 miesięcy. Ponadto firma starająca się o takie środki nie 
może mieć zaległości wobec US i ZUS, a zabezpieczeniem dla właściwego 
wydatkowania zadeklarowanej kwoty jest jeden poręczyciel na każde z no-
wych miejsc pracy lub gwarancja bankowa.

Po ofercie opisanej przez kierownika działu pośrednictwa pracy Mał-
gorzatę Tlołkę, przedstawiciele miejscowych firm zwracali się do gospo-
darzy spotkania z licznymi pytaniami dotyczącymi konkretnych działań. 
Problemem wspólnym dla wszystkich zgromadzonych okazało się znale-
zienie wśród bezrobotnych wykwalifikowanych robotników w branży bu-
dowlanej lub samochodowej. Potwierdziło to przekonanie, że likwidacja 
szkół zawodowych była poważnym błędem, którego skutki w przyszłości 
mogą być jeszcze bardziej odczuwalne niż obecnie. 

(gr)

Zorganizowana już po raz XV Giełda Budownictwa i Wypo-
sażenia DOM na dobre wrosła w gospodarczy krajobraz miasta  
i wciąż stanowi dobry przykład współpracy samorządu go-
spodarczego, czyli Izby Przemysłowo–Handlowej Rybnickie-
go Okręgu Przemysłowego oraz samorządu terytorialnego. 

Mimo pewnych perturbacji spowodowanych zmianą terminu w związ-
ku ze smoleńską tragedią, w ciągu trzech dni stoiska około 100 wystaw-
ców  w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych i wo-
kół niej, odwiedziło blisko 10 tys. osób. Obecność na otwarciu wie-
lu gości, w tym parlamentarzystów 
Ziemi Śląskiej, świadczy o tym, że 
przedsięwzięcie ma już swoją reno-
mę. Giełda jest okazją do prezenta-
cji potencjału małych i średnich firm 
naszego regionu, a przede wszyst-
kim ułatwia budującym i planują-
cym budowę wybór technologii, ma-
teriałów i wyposażenia, podpowia-
da też, za co budować, bo swoje sto-
iska mają również instytucje finan-
sowe. Jak zawsze sporym zaintere-
sowaniem wśród zwiedzających cie-
szyły się systemy grzewcze, szczegól-
nie te ekologiczne – od pieców cen-
tralnego ogrzewania, przez kominki 

na drewno po instalacje solarne.
Są firmy, które od lat rezerwują te same miejsca w hali, zaskakując 

jednak z roku na rok nową ofertą. Takim przykładem jest Przedsiębior-
stwo Produkcyjno–Usługowe A–P Żory, specjalizujące się już od 20 
lat w produkcji i montażu stolarki tworzywowej.  Zaprezentowane na 
giełdzie okno PVC „Energeto” otrzymało tytuł najlepszego produktu  
XV Giełdy DOM. Za najlepszą technologię uznano renowację po-
wierzchni szlifierkami RenoFix Protool Elektro–Serwisu Paweł Rum-
pel. Jak mówił właściciel firmy, dzięki tej technologii wyrównać i oczy-
ścić można prawie każdą powierzchnię, w tym drewniane, pokryte kilko-
ma warstwami farby. Wyróżniono też najlepszą usługę czyli kredyt hipo-
teczny i budowlany Banku Gospodarki Żywnościowej, oddz. w Rybniku.

(r)

Prezydent Adam Fudali i prezes Andrzej Żylak (pierwszy i ostatni od lewej) oraz przedstawiciele najlepszych wystawców:  
Małgorzata Widacka–Rumas z A–P Żory, Dariusz Krzempek z BGŻ i Paweł Rumpel.                                                      Zdj.: r

Budują z –em
XV Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM



Uczestnicy – 8 pięcioosobowych drużyn  
z Rybnika i Żor – musieli zareagować na 5 po-
zorowanych wypadków, jak atak serca, uraz 
kręgosłupa czy napad drgawek. Rozwiązali też 
test pisemny z 20 pytaniami z zakresu pierwszej 
pomocy. Najlepsi okazali się ubiegłoroczni zwy-
cięzcy – Zespół Szkół Budowlanych, przed Ze-
społem Szkół Urszulańskich i IV LO. 

Nie był to jedyny turniej zorganizowany  
w ramach Rybnickich Dni Promocji Zdrowia. 

W Szkole Podstawo-
wej nr 11 odbył się 
Regionalny turniej 
wiedzy o zdrowiu pt. 
„Aktywnie i zdro-

wo”, w którym wzię-
ło udział 128 uczniów 
z 5 szkół oraz dzieci  
z Czech. I miejsce za-
jęła drużyna gospo-
darzy (opiekun Bogu-

sława Wycisk) oraz Szkoła Podstawowa z Pol-
skim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszy-
nie (opiekun Ewa Heczko). 

Organizatorem Dni... była Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna w Rybniku oraz 
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowot-
nej, a całość współfinansowana była ze środ-
ków miasta, rybnickiego starostwa oraz RTOZ. 
Wspólne działania pozwoliły na zorganizowa-
nie XVII już Rybnickich Dni Promocji Zdro-

wia i V Regionalnych Dni Promocji Zdrowia, 
a w ich ramach, cieszącej się sporą popularno-
ścią tzw. „Białej niedzieli”. W Zespole Szkół 
Technicznych wystawiało się ponad 20 instytu-
cji i organizacji, a z darmowych badań, konsul-
tacji i porad skorzystało ok. 450 osób. 

Warto też wspomnieć o międzynarodowej 
konferencji, jaka w ramach Dni... odbyła się 
w szkole muzycznej. Skierowana była głównie 
do pedagogów szkolnych, szkolnych koordy-
natorów programów edukacyjno–zdrowotnych 
osób związanych z działalnością prozdrowotną, 
a szczególny nacisk położono na problematy-
kę dotyczącą zaburzeń emocjonalnych u dzieci  
i młodzieży, w tym samobójstw oraz fali prosty-
tucji, której niezamierzoną promocję wywołał 
popularny wśród młodzieży film „Galerianki”. 

(S)

XVII Rybnickie Dni Promocji Zdrowia

Przyjść z pomocą
W parku przy ul. Chrobrego jeden z monterów naprawiających 

stylową latarnię został porażony prądem. Nieopodal na ławecz-
ce zasłabła staruszka. Na szczęście to tylko zdarzenia zaimpro-
wizowane dla potrzeb „Mistrzostw pierwszej pomocy przedme-
dycznej dla szkół ponadgimnazjalnych”, które zakończyły tego-
roczne Rybnickie Dni Promocji Zdrowia. 

Uczestnicy „Mistrzostw pierwszej pomocy przed-
medycznej dla szkół ponadgimnazjalnych” musie-
li zareagować na kilka pozorowanych wypadków.„Biała niedziela” w Zespole Szkół Technicznych. Regionalny turniej wiedzy o zdrowiu pt. „Aktywnie i zdrowo”.
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W ciągu kilku najbliższych miesięcy Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny nr 3 otrzyma motocykl ratowniczy zakupiony z pie-
niędzy zebranych za sprawą akcji organizowanej przez Brac-
two Kurkowe. Ostatnim – jak się okazało – najbardziej efek-
tywnym przedsięwzięciem, była aukcja poprowadzona przez 
kabarety; „Kałasznikof”, „Noł Nejm”, „N.O.C.” i „Kabaret 
Młodych Panów” w Rybnickim Centrum Kultury.

Organizatorzy przewidują, że ze sprzedaży 20 „Rybnickich kropli ży-
cia” przekazanych i wykonanych przez firmę jubilerską pp. Kozłowskich 
„Artis” i 60 przedmiotów podarowanych przez artystów, polityków, rze-
mieślników i inne osoby zainteresowane wsparciem akcji, udało się ze-
brać kwotę blisko 50 tys. zł. Kolejne 6 tys. zł to wpływy z biletów na ka-
baretową imprezę, na którą miejscowi artyści przyciągnęli kilkaset osób. 
Wcześniej w efekcie zbiórek, jakie odbywały się w roku 2009, a w jakie 
czynnie włączyli się między innymi rybniccy harcerze, zdołano zgro-
madzić 45 tys. zł. Pięć z 25 „kropli życia” pochodzących od firmy „Ar-
tis” otrzymają sponsorzy akcji, którzy postanowili nie ujawniać swojej 
tożsamości. — Od 10 lat usiłujemy nadawać działaniom Bractwa cha-
rakter przyświecający niegdyś jego twórcom, czyli chcemy dbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców i uczestniczyć w życiu publicznym. Uznaliśmy, że 
miasto potrzebuje insygniów miejskich, staramy się o łańcuch dla prezy-
denta, jako symbolu władzy. Pierwsza osoba w każdej społeczności przyj-
muje na siebie pewną odpowiedzialność, oczekuje się też od niej pewne-
go rodzaju zachowań. Łańcuch ma o tym przypominać. 

Motocykl ratowniczy to zatem nasza druga tego typu inicjatywa. Moż-
na być zadowolonym z faktu, że akcja jaką zapoczątkowaliśmy, spotka-

ła się z takim odzewem społecznym. Ważne jest to, że włączyło się w nią 
miasto, które wsparło nas swoim autorytetem. Pozwoliło to nam podnieść 
skuteczność działań i z większą konsekwencją dążyć  do celu — mówi ko-
ordynator akcji Lech Gęborski z Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika.

Wszystko wskazuje na to, że Rybnik będzie piątym miastem w kraju 
dysponującym jednostką ratowniczą docierającą do miejsc, gdzie ko-
nieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna o wiele szybciej niż tra-
dycyjna karetka. Przekazywanie środków na utrzymanie motocykla za-
deklarował Narodowy Fundusz Zdrowia. Inicjatorzy akcji założyli, że 
na zakup motocykla z wyposażeniem potrzebna będzie kwota około 
140 tys. zł.

(gr)

Od idei do motocykla

— Dla ratowania życia i zdrowia ważna jest każda minuta, a motocykl jest szybszy  
od karetki — tłumaczyli organizatorzy aukcji.                                                     Zdj.: gr



PAL stanowi integralną część projektu 
„Przekroczyć próg” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, a realizo-
wanego w imieniu miasta przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej i Polski Związek Niewido-
mych – Okręg Śląski. Punkt Aktywności Lo-
kalnej mieści się przy ul. Chrobrego 16, ma 
blisko 120 m2 powierzchni. To właśnie tam 
niewidomi i słabo widzący nauczą się jak po-
ruszać się na rynku pracy i zdobędą umie-
jętności interpersonalne. W PAL dyżurować 

będą specjaliści, a do dyspozycji odwiedzają-
cych będą 4 stanowiska komputerowe z do-
stępem do internetu, w pełni przystosowane 
do potrzeb osób niewidomych i słabo widzą-
cych. Uroczystego otwarcia obiektu i symbo-
licznego przecięcia wstęgi dokonali naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej UM Joanna Wi-
laszek, dyrektor Polskiego Związku Niewido-
mych Okręg Śląski Jan Kwiecień oraz prezes 
rybnickiego koła Polskiego Związku Niewido-
mych Wanda Konieczkowicz. Goście chwalili 

wysiłki podejmowane na rzecz osób niewido-
mych i słabo widzących i przychylność władz 
miasta, nowatorskość realizowanych dzia-
łań, a dyrektor OPS –u Jerzy Kajzerek pod-
kreślił ogromne zaangażowanie pracowników 
OPS i PZN. W. Konieczkowicz zapewniła, 
że Punkt Aktywności Lokalnej będzie czyn-
ny także po zakończeniu projektu „Przekro-
czyć próg”, którego realizację zaplanowano 
do czerwca 2011 r. Jego koordynatorem jest 
Mirosław Górka z OPS, a projekt skierowa-
no do 50 osób z dysfunkcją wzroku. Przewi-

duje on nie tylko utworzenie 
PAL, ale również cykl szko-
leń m.in. z autoprezentacji, 
pisma Braille’a i samodziel-
nego poruszania się z białą 

laską. Uruchomiono też stronę internetową, 
która posiada certyfikat strony przyjaznej nie-
widomym (www.przekroczycprog.pl). Wszyst-
ko po to, by pomóc innym przekroczyć próg… 

(S)

Stowarzyszenie OLIGOS na Rzecz 
Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Spe-
cjalnego Zespołu Szkolno–Przedszkolne-
go w Rybniku udziela pomocy rodzinom 
osób niepełnosprawnych. 

W ramach akcji „Pomagamy” obdarowano 
dzieci zdrowe – rodzeństwo niepełnospraw-
nych oraz dzieci z otoczenia, które chętnie 
przełamują bariery społeczne. — Tegoroczna 
akcja ma na celu podziękowanie zdrowym dzie-

ciom za okazane serce, uśmiech i pozytywne po-
stawy wobec niepełnosprawnego rodzeństwa, ko-
legów i koleżanek — czytamy w oświadczeniu 
Stowarzyszenia. Akcja objęła osiemnaście ro-
dzin. Piętnaścioro dzieci w wieku 3–8 lat otrzy-
mało zestawy multimedialne, troje – rowerki  
i kaski ochronne, jedno dostało konika na bie-
gunach. Wszystkim wręczono też pluszowe ma-
skotki. Kiedy prezenty nie będą już przydatne, 
zostaną przekazane nieodpłatnie innym dzie-
ciom. Poza tym Stowarzyszeniu udało się pozy-
skać organy stacjonarne i stół bilardowy, któ-
re przydadzą się podczas zajęć świetlicowych 
w Środowiskowym Domu Samopomocy. Do 
końca roku zaplanowano jeszcze II etap akcji 
(obejmie ok. 40 podopiecznych). 

Akcja „Pomagamy” jest prowadzona od 
2008 r. Stowarzyszenie poszukuje darczyń-
ców, którzy chcą przekazać sprzęt rehabi-
litacyjny, wózki inwalidzkie, ubrania oraz 
inne przedmioty niezbędne osobom niepeł-
nosprawnym. W 2010 r. zadanie to jest re-
alizowane we współpracy ze Stowarzysze-
niem Donna’s Dream House z Blackpool  
w Anglii. Dary, które nie są przydatne oso-
bom niepełnosprawnym, trafiają do PCK  
i Domu Dziecka w Rybniku. 

(r)

Wydarzeniem zorganizowanego po raz dwunasty Dnia God-
ności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną był pokaz 
mody ślubnej zaprezentowany przez uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku. 

Ambitne przedsięwzięcie zakończyło się dużym, wzruszającym suk-
cesem, przyjętym owacyjnie przez widownię Rybnickie-
go Centrum Kultury. W programie tegorocznej impre-
zy poza wspomnianym pokazem znalazły się: okolicz-
nościowa msza w bazylice św. Antoniego, wykład na te-
mat godności człowieka, występy kabaretów „Noł Nejm” 
i „Łowcy. B” oraz zespołu „Carrantuohill”. Obchody 
Dnia Godności były też okazją do podziękowania oso-
bom, które aktywnie włączają się do wysiłków rybnickie-
go koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upo-

śledzonych Umysłowo. Okolicznościowe statuetki z rąk prezesa PSO-
UU Janiny Pohl i kierownika WTZ Agaty Marszałek otrzymali: pre-
zydent miasta Adam Fudali, trzy wymienione wyżej – występujące na 
imprezie charytatywnie – grupy, psycholog Sylwia Pasierbska, Żaneta 
Maksym, która udostępniła kreacje oraz fryzjerki Agnieszka Musiolik 
i Aleksandra Kubina. 

(gr)

Pokaz mody ślubnej w wykonaniu uczestników warsztatów terapii  
zajęciowej został przyjęty owacją na stojąco.                        Zdj.: gr

Pokaz w Dniu Godności

„POMAGAMY” 
– Akcja Stowarzyszenia 

OLIGOS

Przekraczają próg...
Chcą dać wsparcie niewidomym i słabo widzącym, zapewnić im poczucie  

intymności i bezpieczeństwa, zwiększyć ich umiejętności społeczne i zawodowe. 
Dlatego w Rybniku powstało miejsce przyjazne osobom z dysfunkcjami wzroku, 
czyli Punkt Aktywności Lokalnej. 

Projekt „Przekroczyć próg” prze-
widuje nie tylko otwarcie Punktu 
Aktywności Lokalnej…
… ale również szkolenia dla osób 
z dysfunkcjami wzroku. 
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— Nie tylko młodzież z 8 rybnickich liceów 
ogólnokształcących, ale także studenci Uni-
wersytetu III wieku i wszyscy zainteresowani 
będą mogli wziąć udział w wykładach prowa-
dzonych przez najbardziej cenionych profeso-
rów i wykładowców trzech uczelni — zachę-
ca wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. 
Wykłady z różnych dziedzin nauki stano-
wią element projektu „Nowoczesny uczeń 
w nowoczesnej szkole”, jaki w marcu ru-
szył w Rybniku.     

Projekt skierowany jest głównie do uczniów ryb-
nickich liceów i zakłada rozszerzenie oferty eduka-
cyjnej o dodatkowe zajęcia matematyczno–przyrod-
nicze, informatyczne, z języków obcych i przedsię-
biorczości. Poza zajęciami przedmiotowymi przewi-
dziano również spotkania psychologiczno–motywa-
cyjne, z doradcami zawodowymi, a także warszta-
ty efektywnego uczenia się. Najbardziej innowacyj-
ną formą kształcenia będzie gra symulacyjna „Mój  
s@morząd”, przybliżająca rybnickiej młodzieży 
pracę samorządu terytorialnego. — Nauczymy li-
cealistów, jak być samorządowcami — wyjaśnia J. 
Kryszczyszyn. Ale projekt wyróżnia coś jeszcze – po 
raz pierwszy w program edukacyjny realizowany 
przez miasto włączyły się trzy wyższe uczelnie, ma-
jące swoje oddziały w Rybniku. Uniwersytet Ślą-
ski, Akademia Ekonomiczna i Politechnika Śląska 

podjęły się przeprowadzenia kursów akademickich 
obejmujących różne dziedziny, począwszy od kre-
atywnego pisania, poprzez nowoczesny marketing 
i inwestowanie, a na przedmiotach ścisłych skoń-
czywszy. — Rozpoczęły się już zajęcia z retoryki kla-
sycznej i strategii perswazyjnych i życzyłbym sobie, żeby 
tacy ludzie studiowali w kampusie. Jestem pod wra-
żeniem ich dociekliwości, kompetencji i przygotowa-
nia, porównywalnego z poziomem studentów studiów 
doktoranckich — chwalił licealistów dr Zbigniew 
Kadłubek z Uniwersytetu Śląskiego. — Być może 
właśnie ten projekt sprawi, że licealiści zdecydują się 
na studiowanie w Rybniku? Zdaniem Z. Kadłubka, 
projekt doskonale rokuje na przyszłość, a udział w 
zajęciach sprawi, że młodzi ludzie nie będą mieli 
żadnych kompleksów w stosunku do młodzieży z 
Wrocławia, Krakowa czy Warszawy, bo już są świet-
nie przygotowani, a udział w tym projekcie powodu-
je, że będą jeszcze lepsi. Podobnego zdania jest dr 
Jan Czempas z Akademii Ekonomicznej. — Mło-
dzież w wielu krajach może poszerzać swoje horyzon-
ty jeszcze przed studiami. Teraz taka możliwość po-
jawiła się również w Rybniku — mówił. — Miasto 
stwarza szansę, uczelnie przedstawiają ofertę, a mło-
dzi ludzie albo z niej skorzystają, albo nie. Jednak nie 

mogą narzekać, że nic się dla nich nie robi. Z kolei 
Stefan Makosz z Politechniki Śląskiej mówił o ofe-
rowanych przez uczelnię kursach z fizyki i matema-
tyki: — Jesienią rozbudujemy i uaktualnimy naszą 
ofertę zajęć — zapowiedział i przypomniał, że Po-
litechnika ma już spore doświadczenie we współ-
pracy z uczniami nabyte choćby przy okazji pro-
gramu „Kaskada”. Dzięki zajęciom na uczelniach 
uczestnicy mogą poznać tryb kształcenia na uczel-
ni wyższej, poznać środowisko akademickie i po-
szerzyć własną wiedzę i umiejętności. A prezydent 
Adam Fudali podkreślał, że bez 3 uczelni realiza-
cja takiego projektu nie byłaby możliwa, co po raz 
kolejny udowadnia, że kampus okazał się dla mia-
sta dobrodziejstwem. 

Wartość projektu zaplanowanego do 2012 r., 
to 1.241.630,00 zł, a miasto zrealizuje go w ra-
mach Programu Operacyjnego „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róż-
nic w jakości usług edukacyjnych”. Warto dodać, 
że w projekcie ma wziąć udział 2.700 uczniów, 
co szczególnie cieszy, gdyż, jak trafnie zauważył  
S. Makosz, „Takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie…”                                 (S)

W bieżącym roku szkolnym wśród 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów znalazło się 104 laureatów konkur-
sów przedmiotowych. 

Wręczenie wyróżnień przypadło w tygodniu 
narodowej żałoby. Z tego powodu skromniejsza 
uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ekono-
miczno–Usługowych, a nie, jak wcześniej plano-
wano, w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Nastrój po-
wagi i zadumy podkreślił występ chóru Bel Can-
to pod dyrekcją Lidii Marszolik. — Smutek i żal 
będą nam towarzyszyć, ale życie musi się toczyć 
dalej — powiedziała Maria Lipińska, dyrektor-
ka rybnickiej Delegatury Kuratorium Oświaty  
(w skład której wchodzą miasta: Rybnik, Żory, 
Jastrzębie–Zdrój oraz powiaty: rybnicki, raci-
borski, mikołowski i wodzisławski). Najwięcej, 
aż 26 wyróżnień trafiło do uczniów i nauczycieli 
z naszego miasta. Wśród nich znalazł się tylko je-
den przedstawiciel szkoły podstawowej – Adam 

Kucz (SP nr 5), laureat konkursu interdyscypli-
narnego (opiekun – Beata Kojzar). 

Osiągnięcia gimnazjalistów przedstawiają się 
następująco: Gimnazjum nr 17 przy I LO ma  

w tym roku aż dwunastu laureatów, Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek – pięciu, Gimnazjum nr 7 – 
trzech. Uczniowie Gimnazjum Społecznego oraz 
Gimnazjów nr 2, 3, 4 i 11 byli jedynymi reprezen-
tantami swoich szkół. Najwięcej laureatów jest 
w konkursie z biologii. Są to: Anna Kiszka, Ewa 
Oleś, Agata Remiorz i Aleksandra Kafka z G 17 
(opiekunką wszystkich uczennic jest Małgorzata 
Niedziela), Marta Zaik z G 7 (op. Agnieszka Zaik) 
i Magdalena Pełka z G 7 (op. Danuta Wiosna) 
oraz Monika Paprotny z G 4 (op. Aneta Kuźnik). 

Kolejne pod względem liczby laureatów są 
konkursy z chemii: Agnieszka Urbańczyk z G 17 
(op. Krystyna Uherek), Paulina Hudek z Gimn. 
Sióstr Urszulanek (op. Kazimierz Ziętara) oraz 
Michał Mazurek z G 3 (op. Aneta Kustra–Mru-

zek, Justyna Smolnik); języka angielskiego: San-
dra Śmietana z G 17 (op. Marzanna Bogusz) 
i Małgorzata Bernaś z G 17 (op. Ewa Gatnar) 
oraz Adam Łopatka z Gimn. Sióstr Urszulanek 
(op. Alina Piasecka); geografii: Dawid Krzy-
żowski i Barbara Musioł z Gimn. Sióstr Urszu-
lanek (op. Katarzyna Szweda) i Rafał Skrzypiec  
z G 7 (op. Małgorzata Chmielewska); matema-
tyki: Barbara Romańska i Mateusz Krakowczyk 
z G 17 (op. Katarzyna Hlubek) oraz Dawid Ba-
bula z G 2 (op. Gabriela Łata). Z fizyki wyróż-
nienie uzyskali Mateusz Krakowczyk z G 17 (op. 
Krystyna Uherek) i Zuzanna Koper z G 11 (op. 
Joanna Majerowicz). Laureatem konkursu histo-
rycznego został Filip Uherek z Gimn. Społecz-
nego (op. Jolanta Rocznik). W konkursie „Losy 
żołnierza i dzieje oręża” wyróżniono Mateusza 
Krakowczyka z G 17 (op. Stanisław Kucharczak).

Wśród nagrodzonych znalazło się dwoje 
potrójnych laureatów – Mateusz Krakowczyk  
z Gimnazjum nr 17 i Natalia Kremzer z Gim-
nazjum nr 1 w Raciborzu. Wszystkim uczniom 
i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!   (m)

Po raz czternasty w Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 1 odbyła się Olimpiada z Sercem. 

W zabawowo–sportowych konkurencjach 
wzięły udział dzieci z klas integracyjnych ryb-
nickich szkół oraz uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowej. Impreza odbyła się pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Rybnika i posła 
do Parlamentu Europejskiego Bogdana Mar-
cinkiewicza. Olimpiadę rozpoczęła roztańczo-

na i rozśpiewana część artystyczna. Zmagania 
małych sportowców obserwowali przedstawi-
ciele władz samorządowych, nauczyciele, ro-
dzice i koledzy. Wśród konkurencji były m.in. 
rzut piłką do kosza, przejście przez tunel, skok  
w dal. — To proste konkurencje na miarę możli-
wości uczniów, które mają służyć przede wszyst-
kim dobrej zabawie — mówi Renata Gronik, 
która wraz z Katarzyną Ogrodnik zorganizo-
wała tegoroczną Olimpiadę z Sercem.     (m) 

Laureaci konkursów przedmiotowych

Spotkajmy się na wykładach!

Integracja na sportowo



— 2 lata w Młodzieżowej Radzie Miasta to spore 
doświadczenie. Nauczyłem się współpracować z mło-
dymi ludźmi, organizować koncerty i inne przedsię-
wzięcia. Wiem już, że jesteśmy w stanie wiele zrobić, 
musimy tylko mieć poczucie, że od nas też coś zale-
ży — mówi przewodniczący Piotr Wodok, jeden  
z 13 radnych kończących kadencję w MRM.  

Najpierw był sekretarzem Młodzieżowej Rady Mia-
sta, potem jej przewodniczącym, a teraz po raz ostat-
ni poprowadził obrady i podsumował 2–letnią kaden-
cję. Mówił o konkursie „Młody dziennikarz”, plene-
rowej imprezie „Pokaż swój styl – sztuka ulicy”, akcji 
honorowego krwiodawstwa „Wampiriada” współorga-
nizowanej ze studentami, współpracy z Radą Miasta 
Rybnika i z młodzieżowymi radami z Dorsten i New-
townabbey oraz o udziale w forum młodych samorzą-
dowców i konferencji z okazji 20–lecia samorządu. 
Poinformował też o trwających projektach – konkur-
sie fotograficznym „Rybnik oczami młodych” i grze 
symulacyjnej „Mój s@morząd”, mającej przybliżyć 
młodzieży pracę samorządu terytorialnego, a także o 
największym sukcesie MRM – akcji „Czapka św. Mi-
kołaja”, o której w samych superlatywach wypowia-
dała się wiceprezydent miasta Joanna Kryszczyszyn,  

obecna na uroczystej sesji. Właśnie w jej trakcie poże-
gnano 13 maturzystów kończących kadencję w MRM, 
a za owocną współpracę dziękował im radny RM Wal-
demar Brzózka, który podkreślił też ogromne zaanga-
żowanie nauczycielki Anety Bokuniewicz, na co dzień 
pracującej z MRM, a prezydent Adam Fudali zachę-
cał: — Zbliżają się wybory samorządowe, zastanówcie 
się, czy nie chcielibyście wystartować do dorosłej Rady 
Miasta — mówił przekonany, że na sali siedzi kilku 
przyszłych prezydentów i parlamentarzystów. Na razie 
jednak młodzież nie myśli o samorządowej karierze, 
choć – jak zapewnia P. Wodok, maturzysta z II LO, 
który planuje studia na Politechnice Śląskiej na kie-
runku automatyka–robotyka – nadal będzie współpra-
cować z MRM. Dlatego młodzieżowi radni nie żegna-
ją się, ale mówią „do wiedzenia”.                          (S)

Sandra Górecka jest jedną z 13 radnych kończących kadencję  
w MRM.                                                                           Zdj.: s

Radni mówią 
„do widzenia”
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Interdyscyplinarny konkurs indeksów 
uroczyście podsumowano w auli Akademii 
Ekonomicznej, a o wyróżnionych studen-
tach w samych superlatywach wypowiadał 
się pełnomocnik rektora AE w Katowicach 
ds. Rybnickiego Ośrodka Naukowo – Dy-
daktycznego dr Jan Czempas: — To naj-
lepsi z najlepszych, „crème de la crème”… 
I nie były to słowa na wyrost – jeden z na-
grodzonych – student filozofii Uniwer-

sytetu Śląskiego Rafał Oleś – może po-
chwalić się średnią 5,0, a w gronie innych 
wyróżniających się studentów tej uczel-
ni znaleźli się Martyna Ścigajło i Tymo-
teusz Wolff (średnie 4,93), Maria Mierz-
wa (4,92) i Daria Niewelt (4,7). Zdolnych 
studentów ma również Akademia Ekono-
miczna, a nagrodzono Marcina Bednarza 
(średnia 4,92), Alicję Krystoń (4,77), Annę 
Kopiec (4,67), Monikę Szewczyk (4,65)  
i Annę Krakowczyk (4,16). Swoich najlep-
szych studentów doceniła również trze-
cia z uczelni tworzących kampus – Poli-
technika Śląska, a w gronie wyróżnionych 
znaleźli się Marcin Wawrzacz (4,82), Ar-
tur Leśnik (4,77), Bartosz Franosz (4,73), 
Adam Gadomski (4,68), Sławomir Hnida 
(4,5) i Michał Motulski (4,4). Dyplomy 16 
najlepszym studentom ZSW przyznał też 
prezydent Adam Fudali, a w jego imieniu 
wręczyła je naczelnik Wydziału Edukacji 
UM Katarzyna Fojcik. 

W interdyscyplinarnym konkursie in-
deksów dotychczas wyróżniono już 80 
szczególnie uzdolnionych studentów ryb-
nickiego kampusu. Po raz drugi z nagro-
dami z uroczystości wrócili nie tylko żacy, 
bowiem tego wieczora wręczone zostały 

również statuetki zasłużonym osobom i in-
stytucjom, na które studencka brać zawsze 
może liczyć. Nagrodę honorową otrzymał 
doc. Szczepan Wyra, a jego sylwetkę przy-
bliżył student Politechniki Śl. Jakub Bła-
życa: — Miał zawsze na uwadze dobro stu-
denta — mówił. — Pełniąc funkcję dyrekto-
ra rybnickiego ośrodka Politechniki Śląskiej 
przeobraził go w Centrum Kształcenia In-
żynierów. Z jego inicjatywy w CKI powsta-

ły nowe kierunki, a współpraca z różnymi 
instytucjami z całego regionu była istotnym 
wkładem w powstanie Zespołu Szkół Wyż-
szych. — Dziękuję, że zgotowaliście mi taką 
niespodziankę! Ogromnie mnie zaskoczyli-
ście… — mówił wyraźnie wzruszony lau-
reat statuetki Sz. Wyra. Tytuł „Organiza-
cja przyjazna studentom” przyznano Elek-
trowni Rybnik, która funduje stypendia 
„ERSA = edukacja – rozwój – sport – am-
bicje” studentom, którzy nie tylko osiąga-
ją wysoką średnią ocen, ale także działają 
na rzecz społeczności lokalnej, a statuetkę 
odebrał prezes ER Jerzy Chachuła. Z ko-
lei tytuły „Przyjaciel studenta” otrzymali: 
prorektor ds. studenckich i współpracy z 
zagranicą UŚl. prof. Barbara Kożusznik, 
prof. Jerzy Gołuchowski z Akademii Eko-
nomicznej i Maria Gmerek z dziekanatu 
Politechniki Śl., o której studenci mówią 
„… jest jak matka”. Statuetkę i tytuł „stu-
dent kampusu” otrzymał organizator ju-
wenaliów Łukasz Hołyk – absolwent UŚl, 
a obecnie student AE. A puentą tegorocz-
nej uroczystości może być opinia jednego z 
gości: „Kto pracuje bez liku, nagrody od-
biera w Rybniku…”.

(S)

Indeks na medal

Najlepsi studenci Zespołu Szkół Wyższych oraz laureaci honorowych nagród przyznanych osobom  
i instytucjom, które przyczyniają się do rozwoju życia akademickiego w Rybniku.                                           Zdj.: s. 

Już po raz czwarty wyróżniono studentów Zespołu Szkół Wyższych, któ-
rzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w roku akademickim 2008/2009. Po 
raz drugi zaś samorządy Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicz-
nej i Politechniki Śląskiej przyznały statuetki osobom i instytucjom, które 
przyczyniają się do rozwoju życia akademickiego w Rybniku. 



Konferencję podsumowującą tegoroczny nabór do przedszkoli 
w Rybniku zdominowało pytanie: co czeka dzieci, dla których za-
braknie miejsca?

Kampanie promocyjne od dawna podkreślają korzyści, jakie daje dziec-
ku edukacja przedszkolna. Decyzje rodzicom ułatwiają także względy eko-
nomiczne – 5 godzin codziennej, profesjonalnej i bezpłatnej opieki dla ma-
lucha. Tylko nikt nie dopisał drobnym drukiem, że liczba miejsc jest moc-
no ograniczona.

Po zakończeniu zbierania zgłoszeń do rybnickich przedszkoli okazało się, 
że w mieście należałoby stworzyć dodatkowe oddziały przedszkolne dla 484 
dzieci (liczba podań w systemie: 4.114, liczba miejsc w przedszkolach: 3.630). 
W związku z tą sytuacją prezydent Adam Fudali podjął decyzję o otwarciu 
dla 118 dzieci dodatkowych oddziałów przedszkolnych: Przedszkole nr 19 
(Boguszowice) – 25 miejsc, Przedszkole nr 41 (Chabrowa) – 25, Przedszko-
le 43 (Nowiny) – 50, Przedszkole nr 4 (Ligota) – 18. Dla kolejnych 100 dzie-
ci zostaną otwarte dodatkowe oddziały przedszkolne w szkołach podsta-

wowych: Przedszkole nr 7 i SP nr 5 (Północ) – 25 miejsc, Przedszkole nr 25  
i SP nr 22 (Niedobczyce) – 25, Przedszkole nr 26 i SP nr 24 (Popielów) – 25, 
Przedszkole nr 6 i SP nr 6 (Zamysłów) – 25. Do oddziałów otwieranych 
przy szkołach trafią dzieci starsze, w wieku 5–6 lat. Dodatkowo dla 75 chęt-
nych (zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym, prowadzonym od 26 
kwietnia br.) zostaną uruchomione popołudniowe pięciogodzinne oddzia-
ły w Przedszkolu nr 18 (Boguszowice Stare) – 50 miejsc i w Przedszkolu nr 
14 (Chwałowice) – 25.

Doceniając inicjatywę władz miasta, nie można zapominać, że problem bra-
ku miejsca nadal dotyczy przynajmniej 191 dzieci i ich rodziców. Od 1 września 
2012 roku wszystkie dzieci sześcioletnie obejmie obowiązek szkolny, a to – we-
dług prognoz urzędników – „rozładuje” tłok w przedszkolach. Rozwiązanie pro-
ponowane przez miasto ma charakter przejściowy. Stwarza nowe miejsca pra-
cy oraz umożliwia większości chętnych rozpoczęcie lub kontynuowanie edu-
kacji przedszkolnej w jakimkolwiek wymiarze. W ciągu dwóch najbliższych lat 
budżet miasta wyda na dodatkowe oddziały ok. 1 mln zł. To dużo, ale – nieste-
ty – nie uwzględni potrzeb wszystkich zainteresowanych...

(m)

Tłok w przedszkolach

Maturzystki Magdalena Walo i Karo-
lina Bober, uczestniczki zajęć koła fil-
mowego prowadzonego w Młodzieżowym 
Domu Kultury przez Ewę Klonowską, za-
jęły I miejsce w etapie wojewódzkim XXI 
ogólnopolskiego konkursu wiedzy o filmie 
i pojadą do Gdańska, by powalczyć o naj-
wyższe laury w etapie centralnym. 

— Wymagany w konkursie zakres wiedzy 
był bardzo szeroki – począwszy od zagadnień 
z historii kina aż po tematykę współczesną — 
mówi Magdalena Walo. — Oglądałyśmy mnó-
stwo różnych filmów i czytałyśmy wiele książek 
o tematy-
ce filmo-
wej. Dużo 
dały nam 
też rozmo-
wy o fi l-
mach, re-
żyserach i 
teorii, któ-
re prowa-
dz i łyśmy 
na zajęciach z Ewą Klonowską — dodaje Ka-
rolina Bober. Laureatki są tegorocznymi ma-
turzystkami I LO, dlatego największym wy-
zwaniem w przygotowaniach była odpowied-
nia organizacja czasu. — Sukces dziewczyn 
to przede wszystkim wynik ich zainteresowań  
i mnóstwa dodatkowej pracy – śledzenie wyda-
rzeń filmowych, czytanie prasy i godziny spędzo-
ne na oglądaniu dzieł ważnych w historii fil-
mu — mówi Ewa Klonowska. Laureatki eta-
pu wojewódzkiego dodają, że ich sukces nie 
byłby możliwy, gdyby nie odpowiednie wa-
runki stworzone podczas zajęć w MDK. Dzię-
ki nim miały możliwość skorzystania z boga-
tej filmoteki, a także książek o tematyce fil-
moznawczej. 

(S)

Są młodzi i zdolni. Mało tego, są okla-
skiwani i nagradzani. Kto? Uczestnicy 
świętującego jubileusz Festiwalu Kultu-
ry Młodzieży Szkolnej. 

Organizowany już po raz XX festiwal pod-
sumowuje dorobek szkół i placówek oświato-
wo–wychowawczych, pozwala ujawnić talenty 
muzyczne, taneczne i aktorskie młodych ludzi 
z naszego regionu. Najlepszych z najlepszych 
oklaskiwano w Rybnickim Centrum Kultury, 
gdzie odbył się koncert laureatów połączo-
ny z wręczeniem nagród i dyplomów. — To 
rekord — mówiła dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury Barbara Zielińska o 23 wyróż-
nieniach specjalnych, jakie przyznano po prze-
słuchaniach muzycznych. W gronie tym znala-
zło się aż 11 przedstawicieli rybnickich placó-
wek, jednak Grand Prix zdobył zespół wokal-
ny „Singers” z Powiatowego 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
przy Gimnazjum w Piecach. 
Warto dodać, że popisy wokal-
ne cieszyły się największym za-
interesowaniem – w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Czerwion-
ce–Leszczynach, gdzie odby-
ły się przesłuchania, wystąpi-

ło 72 zespołów i solistów! 
Sporo pracy mieli też juro-
rzy oceniający 47 festiwalo-
wych tańców w DK w Chwałowicach, a nie-
mal wszystkie wyróżnienia „specjalne” zgar-
nęli rybniczanie – zespoły „Bit of soul” ze stu-
dia „Basic”, „Figiel” z Młodzieżowego Domu 
Kultury i Teatr Tańca „Vivero” z RCK. Wy-
różnienia specjalne premiujące awansem do 
wojewódzkiego przeglądu szkolnych zespo-
łów artystycznych do Częstochowy, przyzna-
no również w kategorii teatralnej. I tutaj też 
dominowali rybniczanie, a główne laury otrzy-
mali grupa „Guziczek” z RCK i Teatr Dzie-
cięcy z MDK. Wszystkim wyróżnionym gratu-
lujemy i… zazdrościmy. Talentów oczywiście!

(S) 

Festiwal młodości

Najlepsze na Śląsku 
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Grand Prix zdobył zespół wokalny 
„Singers” z Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej przy Gimna-
zjum w Piecach.

Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol-
nej pozwala dzieciom ujawnić rów-
nież taneczne talenty.

Zdjęcia: s
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Jadą do Paryża!
Dopięli swego! To, co nie udało się przed rokiem, udało się teraz 

i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 12 pod opieką Teresy Zie-
lonki – zwyciężyli w jubileuszowym finale konkursu plastycznego 
„Bezpieczeństwo dla wszystkich”. 

„Nawet na krótkie trasy, zawsze zapinaj pasy” – to hasło pracy pla-
stycznej i programu artystycznego rybnickich uczniów, w którym przy-
pomnieli, że – niezależnie od długości i prędkości jazdy oraz innych za-
bezpieczeń w samochodzie – zawsze należy zapinać pasy. W nagrodę 

zwycięzcy będą reprezentować Polskę w finale 
międzynarodowym w Eurodisneylandzie pod Pa-
ryżem, a plakat ich autorstwa zostanie umiesz-
czony na billboardach Clear Channel – patrona 
medialnego programu – w całej Polsce. Jubile-
uszowy finał krajowy odbył się w „Teatrze Buffo”  
w Warszawie. Wzięły w nim udział dzieci z sied-
miu szkół podstawowych z sześciu miast w Pol-
sce. Jury, w którym zasiadali przedstawiciele in-
stytucji patronujących programowi „Bezpieczeń-
stwo dla wszystkich”, mediów i organizatorów, 
większością głosów przyznało główną nagro-

dę szkole z Zebrzy-
dowic. — Jesteśmy 
niezmiernie szczęśli-
wi, że w końcu uda-
ło nam się zwycię-
żyć i to w dziesią-
tej, jubileuszowej 
edycji. Dzieci wło-
żyły w przygoto-
wania bardzo dużo 
pracy, przez ponad 
3 tygodnie codzien-

nie ćwiczyliśmy program artystyczny. Marzyliśmy o wyjeździe do Francji  
i udało się! — mówi Teresa Zielonka. — Nasza szkoła położona jest przy 
bardzo ruchliwej ulicy, dlatego udział w programie „Bezpieczeństwo dla 
wszystkich” jest dla nas szczególnie istotny. Dzięki niemu, o bezpieczeń-
stwie, dzieci wiedzą już naprawdę dużo. I o to chodzi! 

Wioleta na Bali!
Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śl. 

Wioleta Kuczera była jedną z nielicznych osób, którą ucieszył… pył 
wulkaniczny. Dzięki niemu dwa dni dłużej spędziła na wyspie Bali 
w Indonezji, gdzie uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji 
Młodych Naukowców.

A wszystko zaczęło się od Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju 
z Fizyki i wiatromierza zbudowanego przez Wioletę Kuczerę, Dorotę 
Gatnar i Patrycję Pokrzywę (op. Ilona Zielonka). Model zakwalifikował 
się do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców, a komisja 
wybrała W. Kuczerę do reprezentowania Polski w Indonezji: — To po 
prostu raj na ziemi — wspomina Wioleta. — Przemili, uśmiechnięci lu-
dzie i wspaniała kultura. Na Bali uczennica I LO zaprezentowała mo-
del wiatromierza, wzięła też udział w quizie fizycznym i do domu wró-
ciła z nagrodą specjalną za precyzję  
w pomiarach, piękną statuetką i … 
niezapomnianymi wrażeniami. — 
Zwiedziliśmy wiele interesujących 
miejsc, w tym wiele świątyń hindu-
skich, jedną buddyjską, wulkan oraz 
Garuda Wisnu Kencana, czyli ogrom-
ne rzeźby w parku kultury. Wszystkie 
te miejsca budziły podziw ze względu 
na swoją oryginalność i precyzję wy-
konania — mówi Wioleta. 

Po niemiecku
W Zespole Szkół Mechaniczno–Elektrycznych już po raz czwarty 

zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego ad-
resowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Po etapie pisemnym, w którym wzięło 
udział 19 uczniów, do ustnego finału awan-
sowało 11, a zwyciężyła Karolina Kowalska  
z V LO, przed Sandrą Madeją z I LO i Toma-
szem Marcolem z Zespołu Szkół Technicz-
nych. Nagrody i dyplomy wręczyła wicedy-
rektor szkoły Grażyna Klimek, a inicjatorkami 
konkursu były nauczycielki języka niemieckie-
go Beata Łabuda i Katarzyna Bednorz. Organizatorki serdecznie gratu-
lują uczestnikom i ich nauczycielom oraz składają podziękowania Ra-
dzie Rodziców przy ZSM–E za ufundowanie nagród.

„Budowlanka” nie próżnuje
W Zespole Szkół Budowlanych odbyły się dwa konkursy. W pierw-

szym należało wymyślić i wykonać dowolną techniką pomoc dy-
daktyczną uatrakcyjniającą lekcję matematyki. Wzięło w nim udział 
94 uczniów z 13 szkół, a najwyżej oceniono prace Katarzyny Gębały  
i Marty Ptak (I LO), Barbary Kojder i Martyny Anduły (ZSB), Pauliny Dery 
i Karoliny Kotyrby (Gimnazjum Urszulańskie) i Magdaleny Sieczki (G1). 
W drugim, matematyczno–budowlanym pod nazwą „Bob Budowni-
czy wszystko wyliczy”, gimnazjaliści rozwiązywali zadania o tematy-
ce budowlanej wymagające znajomości wzorów i przekształceń ma-
tematycznych oraz sprawności rachunkowej. A I miejsce zdobyli Kamil 
Lelowicz z G w Lyskach i Mikołaj Mroszczak z G nr 18, który wspólnie  
z Bartoszem Bywalcem, Moniką Juzek, Igorem Zuberem i Radosławem 
Malikiem zostali najlepszą „brygadą budowlaną”. 

Informatycy w czołówce 
W międzynarodowym konkursie informatycznym w Czechach z 

powodzeniem wystartowali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. 
W kategorii tworzenie stron internetowych trzecie miejsce 

zdobyli Paweł Wałach oraz Mateusz Uszczyk, a w kategorii 
„wordprocessing” podobną lokatę zajął Wojciech Kula. Najwięk-
szy sukces odniosła jednak Klaudia Chaszczuk z I klasy techni-
kum informatycznego, zajmując 2 miejsce w kategorii „grafika 
komputerowa”. Opiekunowi Tomaszowi Stadnickiemu oraz wszyst-
kim uczestnikom, dyrekcja szkoły serdecznie gratuluje. My również!

W powiecie o historii
SP nr 1 wspólnie z rybnickim Muzeum zorganizowała I Powiato-

wy Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych.
Młodzi pasjonaci historii 

z 19 placówek odpowiadali 
na pytania z dziejów nasze-
go państwa – od jego zara-
nia, aż po czasy „Solidarno-
ści”, a zwyciężył Radosław 
Szyk z Czerwionki – Leszczyn 
przed rybniczankami Agatą 
Machalicą z SP nr 3 i Karoliną 
Bernacką (SP nr 2). Uczestnicy 
historycznych zmagań wysłu-
chali też wykładu dyrektora Muzeum Bogdana Klocha na temat roz-
woju kolei w naszym powiecie. 

Będą widoczne na drodze
Uczennice technikum odzieżowego realizujące zajęcia praktycz-

ne na warsztatach krawieckich w Rybnickim Centrum Edukacji Za-
wodowej – CKUoP, z sukcesem zakończyły udział w V Regionalnym 
konkursie krawieckim pod nazwą „Młody mistrz krawiectwa”. 
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W kategorii projektowanie i wyko-
nanie stroju inspirowanego tematem 
„Co w młodzieżowej szafie gra” pro-
jektantki, wykonawczynie, a zarazem 
modelki: Agata Forster, Alicja Nowrot 
i Magdalena Bluszcz, pracujące pod 
kierunkiem nauczyciela Sabiny Ficek, 
stworzyły mini kolekcję pod tytułem 
„Bądź widoczny na drodze” i wywalczyły I miejsce, a Alicja zdobyła  
I lokatę indywidualnie. Cechą wspólną strojów jest mocno nasycona 
kolorystyka, podyktowana chęcią wyróżnienia się na tle szarej ulicy, ale 
również względami bezpieczeństwa.  

Bliżej Włoch
— Jestem zachwycony szkołą w Golejowie. We Włoszech nie ma 

tak pięknych placówek — ocenia Guido Ludvico Radogna. Włoch 
odbywał półroczny staż w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 4,  
w ramach asystentury programu Socrates Comenius. Uczył uczniów, 
rodziców i nauczycieli języka włoskiego i poznawał nasz kraj. 

Półroczny pobyt podsumowano w ramach „Dnia włoskiego”, w trak-
cie którego uczniowie piekli pizzę, przyrządzali włoskie sałatki, tworzy-
li album krajobrazowy „Italia” i gipsowy model wulkanów Etna i We-
zywiusz. Powstały też prace plastyczne inspirowane dziełami włoskich 
malarzy, a Guido zaprosił wszystkich do udziału we włoskich podcho-
dach i zwiedzania zabytków poszczególnych regionów Włoch. — Mimo 
że tego dnia nie odbyły się tradycyjne lekcje, każdy czegoś się nauczył 
i dzięki obecności Guido poznał bliżej Włochy — komentuje nauczy-
cielka języka polskiego Monika Żabka. A Guido bliżej poznał Polskę… 

Nocne uczniów rozmowy
Kto zdecydowałby się na nocleg w szkole? Uczniowie SP nr 32, 

którzy wzięli udział w „Nocy z patronem”.  
Nie mogło więc zabraknąć Alfreda Szklarskiego… czyli nauczycie-

la historii Adama Adamczyka, który opowiadał uczniom o zagmatwa-
nych kolejach „swojego” życia. Dzieci trafiły też do komnat wtajemni-
czenia, poszukiwaczy, wiedzy, podróży i wyobraźni i rozpoznawali gło-
sy dzikich zwierząt, zaplanowali nową podróż dla Tomka Wilmowskie-
go, a najwięcej emocji wzbudziła jaskinia strachu, w której musieli sta-
nąć oko w oko z... szamanem. Ponad 100 uczniów odważyło się rów-
nież na nocleg w starych, szkolnych murach i za odwagę zostali wyróż-
nieni specjalnymi certyfikatami. Zajęcia przygotowało grono pedago-
giczne pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Anny Urbaniak i dy-
rektor Joanny Thomas.

Z sąsiadami o podatkach i kuchni
Ledwo zakończył się międzynarodowy projekt „System podatko-

wy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce” realizowa-
ny przez Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych, a placówka już 
zaangażowała się w kolejny.  „Podatkowy” projekt podsumowany  
w Bohuminie prelekcją przygotowaną przez tamtejszych urzędników 
na temat formalności związanych z działalnością gospodarczą, zamie-
niono na „kucharski”. W ramach „Polsko – czeskich igraszek kulinar-
nych” uczniowie ZSE–U i szkoły w Ostrawie Hrabuwce biorą udział w 
dwutygodniowych praktykach zawodowych w czeskich oraz rybnickich 
restauracjach, m.in. „Basztowej”, „Wenecji”, czy „Delicjach”. — To bar-
dzo pomocne i rozwijające doświadczenie — mówi koordynator pro-
jektu Joanna Liszka z ZSE–U. Łącznie weźmie w nim udział 30 uczniów 
z Polski i 30 z Czech, a projekt zacieśni współpracę między szkołami, 
przybliży kulturę, historię i zwyczaje obu krajów, pomoże poznać język 

i oczywiście poszerzy kulinarne umiejętności młodych ludzi: — Ten pro-
jekt ma wam ułatwić poznanie kuchni polskiej i czeskiej — mówiła dy-
rektor ZSE–U Urszula Warczok podczas zajęć w ramach „Dnia czeskie-
go” organizowanego w rybnickiej szkole. — Życzę wam, aby wszystkie 
potrawy się udały i były wyjątkowo smaczne. A przyszli kucharze dwoili 
się i troili, by polędwica w sosie śmietanowym, zupa czosnkowa z ziem-
niakami i kiełbasą oraz knedliki i strudel jabłkowy były … „palce lizać”. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa pod hasłem: „Prze-
kraczamy granice”. 

Dekada dla regionu
Uczestnicy X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej 

„Moja ty ziemio rodzima...” musieli wykazać się znajomością pie-
śni patriotycznych, historii Powstań Śląskich, filmów Kutza, radliń-
skich olimpijczyków i gwary, a nawet Chopina i popularnych wy-
liczanek…  

Do rywalizacji w SP nr 18 przy-
stąpiło 39 uczniów szkół podsta-
wowych z całego regionu, a naj-
lepiej z testem poradziła sobie 
Anna Drewniok ze SP nr 11, któ-
ra wróciła do domu… rowerem. 
Z kolei rywalizację plastyczną pod 
hasłem „Przez komiks do wiedzy 
o Powstaniach Śląskich...” wy-
grała Dominika Nowak ze szkoły 
w Lubomi. Konkurs, który objęli 
honorowym patronatem marszałek województwa Bogusław Śmigiel-
ski, prezydent Adam Fudali i poseł Henryk Siedlaczek, uświetnił zespół 
„Adagio” z ZS nr 3. Odbyły się również spotkania z dziennikarką i pi-
sarką Aleksandrą Klich oraz autorką testu Kazimierą Drewniok, a tak-
że warsztaty dla nauczycieli na temat śląskich ozdób i dekoracji. Pomy-
słodawczynią konkursu „Moja ty ziemio rodzima...” jest Maria Stacho-
wicz–Polak, która od 10 lat stara się, by młodzi ludzie nie zapominali  
o tożsamości regionalnej. Konkurs zorganizowały SP nr 18, Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” 
i Stowarzyszenie Korzenie.pl z Boguszowic Osiedla. 

 

Ekspresem przez szkoły:
Przemysław Honcek z Gimnazjum nr 1 w Radlinie został laureatem 

VI edycji konkursu „Przygoda z techniką” zorganizowanego przez Ze-
spół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych • Gimnazjum nr 3 podpi-
sało długoterminową współpracę ze szkołą podstawową w Neratovi-
cach koło Pragi • Maciej Harnasz i Michał Skorupa z Technikum Gór-
niczego (opiekun Jerzy Honysz) zdobyli I miejsce w III Konkursie Wie-
dzy Górniczej „O złotą lampkę” i… indeksy na Politechnikę Śląską  
• W Szkole Podstawowej nr 11 podsumowano szkolny konkurs pla-
styczny klas I–III „Dzieci dbają o czystość Rybnika”, nad którym pa-
tronat objęło Przedsiębiorstwo Spedycyjno–Transportowe „Transgór”  
• ,,Niechaj najprzód kożdy pozno doporządku swoje gniozdo” – tymi 
słowami dzieci z Przedszkola nr 10 powitały podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej, których zaproszono do udziału w montażu słow-
no–muzycznym o historii regionu • III Międzynarodowy Konkurs In-
formatyczny „Energia – jej źródła i wytwarzanie” odbył się w Zespo-
le Szkół Technicznych • 53 uczniów ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z całego regionu wzięło udział w XII Regionalnym Konkursie 
Gawędziarzy „W Niewiadomiu po śląsku” organizowanym przez tam-
tejszy Dom Kultury • W Gimnazjum nr 5 w Boguszowicach odbyła się 
uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły • Z okazji 90. rocznicy uro-
dzin Papieża–Polaka Gimnazjum nr 10 włączyło się w Maraton Czy-
tania Dzieł Jana Pawła II. 

(S)



Jarmark u Frycza
Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 zaprasza absolwen-
tów, rodziców i uczniów II LO oraz Gimnazjum 
Dwujęzycznego nr 18 oraz wszystkich przyja-
ciół szkoły na tradycyjny piknik, który odbędzie 
się 11 czerwca pod hasłem „Jarmark u Frycza”. 
15.00 – otwarcie pikniku; 15.15–17.30 – kuglarskie 
popisy i potyczki uczniowskie; 16.30 – mecz ucznio-
wie–absolwenci, 18.00 – koncert zespołu Carrantuo-
hill; 20.00 – zabawa taneczna przy akompaniamen-
cie Big Bandu kop. „Jankowice”. Imprezie towarzy-
szyć będzie kiermasz pamiątek związanych z II LO  
oraz liczne atrakcje kulinarne. 

50–lecie szkoły 
Gimnazjum nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Pol-

ski zaprasza absolwentów, nauczycieli, pracowni-
ków, uczniów, rodziców oraz spadkobierców trady-
cji dawnej Szkoły Podstawowej nr 10 na jubileusz 
50–lecia placówki, jaki zaplanowano na 10 czerwca. 

W programie: 10.00   – msza święta w kościele św. Ja-
dwigi; 11.00 – 13.00  –  „drzwi otwarte” szkoły, 14.00 
– główne uroczystości w Rybnickim Centrum Kultury.

Osoby, które planują przybycie na uroczystości do 
RCK, proszone są o dokonanie rezerwacji pod adresem: 
50lecie_grunwaldzka@wp.pl.

Podczas pierwszej ryb-
nickiej akcji zareje-
strowało się 451 osób,  
w trakcie drugiej nie-
co ponad 120.    Zdj.: s.

Akcja za akcją
— Będę bardzo zadowolona, kiedy okaże 

się, że komuś pomogę — mówiła Katarzyna 
Potysz, jedna z 451 osób – potencjalnych 
dawców szpiku zarejestrowanych podczas 
pierwszej akcji „Rybnik w walce przeciw 
białaczce” na UŚl. W maju w naszym 
mieście odbyła się kolejna.

— Nie spodziewaliśmy się aż takiego zaintere-
sowania — mówiła o dużej frekwencji Alek-
sandra Korbasiewicz, która wspólnie z Fun-
dacją DKMS Bazą Dawców Komórek Ma-
cierzystych Polska oraz samorządami stu-
denckimi Uniwersytetu Śląskiego, Akade-
mii Ekonomicznej oraz Politechniki Śląskiej 
podjęła się organizacji akcji. Zainspirowała 
ją podobna inicjatywa, w jakiej wzięła udział 
przed rokiem w Katowicach. — Chcemy, aby 

była to cykliczna akcja, by z roku na rok ilość daw-
ców rosła — mówi pomysłodawczyni. To ważne, 
bo sytuacja w Polsce jest dramatyczna – w kraju 
o populacji 38 mln mamy tylko ok. 80 tys. poten-
cjalnych dawców szpiku. Tymczasem co 1,5 go-
dziny ktoś w Polsce dowiaduje się, że ma białacz-
kę, a dla większości chorych jedyną szansą na 
wyzdrowienie jest przeszczep zdrowych komó-
rek macierzystych od „genetycznego bliźniaka”. 
Na szczęście znalazł go 24–letni Rafał, górnik 
z kop. „Jankowice”, który od  ponad roku cho-

ruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Jednak 
nie wszyscy chorzy mają tyle szczęścia. Dlatego 
w Rybniku odbyła się kolejna akcja tym razem 
pod hasłem „Dzień dawcy dla Rafała i innych 
– górnicy w walce przeciw białaczce”, zorgani-
zowana przez Fundację DKMS Polska, wspól-
nie z Markiem Godlewskim z Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” kop. „Jankowice”. 
W jej trakcie zarejestrowano 120 potencjalnych 
dawców szpiku: — To bardzo mała liczba, spo-
dziewałem się znacznie większego zainteresowa-

nia — mówi nieco rozczarowany 
M. Godlewski, ale mimo to, a może 
właśnie dlatego, zapowiada, że po-
wtórzy akcję jesienią.                    (S)
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Dzięki kompleksowym obserwacjom 
prowadzonym w ramach „Kaskady”, two-
rzona jest swoista mapa stanu środowiska 
Rybnika, a wysiłki uczniów wspierają wy-
działy Ekologii i Edukacji UM, Pracow-
nia Dydaktyki Biologii UŚl., Laboratorium 
Nowoczesnych Technologii, PWiK oraz na-
uczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, a także koordynatorzy – dr Jo-
anna Malara i dr M. Kaczmarzyk. — Roz-
poczynaliśmy 8 lat temu z licealistami ba-
dającymi jakość wody w związku z rozbu-
dową sieci kanalizacyjnej w mieście. Potem 
dołączyli do nas gimnazjaliści oceniający 
stan powietrza, a od dwóch lat również gle-
by — podsumował program 
M. Kaczmarzyk. — Podsta-
wowe zadanie, jakie sobie po-
stawiliśmy to uwrażliwienie 
młodych ludzi na otaczającą 
przyrodę i wypracowanie od-
powiednich zachowań ekolo-
gicznych. I sądząc po zainte-
resowaniu młodych ludzi, cel 
osiągnięto – tylko w tej edycji 
wzięli udział uczniowie 8 ryb-
nickich gimnazjów, 7 liceów 
ogólnokształcących i Zespo-
łu Szkół Mechaniczno–Elek-
trycznych, a zajęcia w nowo-
czesnych laboratoriach Poli-
techniki Śl. i rybnickiej oczyszczalni ście-
ków pozwoliły młodym ludziom poczuć się 
prawdziwymi naukowcami. Dla niektórych 

może to być początek kariery, a dla wszyst-
kich – ciekawe doświadczenie. Tradycyjnie 
już kolejną edycję „Kaskady” podsumowa-
no podczas Dni Ziemi, Wody i Powietrza 
zorganizowanych przez Centrum Kształ-
cenia Inżynierów Politechniki Śląskiej. W 
trakcie trzydniowej imprezy odbyły się wy-
kłady i referaty, warsztaty na terenie leśnic-
twa w Książenicach, zwiedzano też oczysz-
czalnię ścieków w Rybniku i wystawę obra-
zów ze zbiorów rybnickiego Muzeum i prac 
grupy malarskiej „Impresja” z Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Dniom… towarzyszy-
ła zbiórka zużytych baterii i tonerów, cie-
sząca się nieco mniejszym zainteresowa-

niem niż w roku ubiegłym, a premiowana 
sadzonkami ufundowanymi przez Nadle-
śnictwo Rybnik.                                        (S)

Wynik zbiórki publicznej
Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Ma-

cierzystych Polska- Rybnik, ul. Altowa 18, 02-386 
Warszawa

W dniu 25 marca  2010 r. na podstawie decyzji Prezy-
denta Miasta Rybnika nr SO-I5022/00004/10 z dnia 15 
marca 2010 r. Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek 
Macierzystych Polska przeprowadziła zbiórkę publiczną 
dobrowolnych datków do stacjonarnej puszki kwestar-
skiej na terenie Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13A. W wyniku 
zbiórki uzyskano 94,02 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt 
cztery złote i 02/100 grosze).

Darczyńcom bardzo dziękujemy.

W trakcie Dni Ziemi, Wody i Powietrza ponownie przeprowadzono  
zbiórkę zużytych baterii i tonerów.                                         Zdj.:s

IX Dni Ziemi, Wody i Powietrza

Po raz ósmy i być może ostatni spotkali się uczestnicy programu eko-
logicznego „Kaskada”. Odbyły się już wszystkie z zaplanowanych edy-
cji, ale koordynator projektu dr Marek Kaczmarzyk ma nadzieję, że pro-
wadzone przez rybnicką młodzież badania stanu wody, powietrza i gleby 
będą kontynuowane. 

Kaskada na finiszu?



„Rodzinne” zdjęcie laureatów wszyst-
kich konkursów.

Główną i najcenniejszą nagro-
dę dla zwyciężczyni konkursu 
dziennikarskiego Sandry Py-
tlik ufundowała firma Auto–
lux Citroen, a wręczył ją dyrek-
tor handlowy Jarosław Jarosik.

Zdjęcia: Zenon Keller

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 31

Jubileusz, jubileusz i... po jubileuszu – tak można by stra-
westować powiedzenie o świętach, dostosowując je do minio-
nej, 20 rocznicy istnienia naszej gazety. 

Miało być inaczej – bardziej żartobliwie, z większym luzem. Jednak 
smoleńska tragedia położyła się cieniem również na naszej uroczysto-
ści w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Zabrakło zapowiadanych gości, któ-
rzy brali udział w pogrzebach ofiar, była 
minuta ciszy dla ich uczczenia. Z drugiej 
strony miłą niespodziankę sprawiły osoby, 
których być nie miało ze względu na za-
graniczne wyjazdy, a ich plany pokrzyżował islandzki wulkan. Na wstę-
pie wszyscy obecni obejrzeli krótki film z hasłem przewodnim „Gazeta 
Rybnicka” świadkiem przemian Rybnika 1990–2010, które w swoim wy-
stąpieniu potwierdził prezydent Adam Fudali, wręczając redakcji pięk-
ny herb miasta ze stosowną dedykacją.  

Dopisali również laureaci jubileuszowych konkursów, reprezentu-
jąc naszych Czytelników i odbierając na scenie nagrody ufundowane 
przez wyjątkowo dla nas hojnych sponsorów. Nagrody te były dla nas 
tym, czym dla miasta są środki unijne – zewnętrzną pomocą finanso-
wą, dzięki której mogliśmy nagrodzić uczestników konkursów związa-
nych tematycznie z Rybnikiem, a więc promujących nasze miasto. Dar-
czyńcom raz jeszcze dziękujemy! 

Dziękujemy również Orkiestrze Szkoły Muzycznej Szafranków 
oraz kierującej nią dyrektor Romanie Kuczerze za uświetnienie tego 
ważnego dla nas wieczoru, tym bardziej, że obok Mozarta, w Roku 
Chopinowskim zabrzmiał Chopin – i na fortepian, i w transkrypcji 
na orkiestrę. Dokonania szkolnej orkiestry, jak również wielu soli-
stów, którzy wystąpili na naszym jubileuszu, wielokrotnie prezen-
towaliśmy na naszych łamach. I tak na przykład, Artura Hesa, dziś 
pedagoga rybnickiej szkoły, a wcześniej jej wychowanka oraz absol-
wenta Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie Piotra Paleczne-

go, pamiętamy „od dziecka” i jego sukcesy śledzimy od wielu lat, nato-
miast nie tak dawno bohaterką dużego, świątecznego artykułu była Ga-
briela Ciołek–Sitter wraz z rodziną. Zresztą wśród ponad 200 naszych 
gości zgromadzonych w TZR, niewiele było osób i przedstawicieli róż-
nych „podmiotów”, które nie pojawiłyby się dotąd na naszych łamach. 

Wszystkim dziękujemy za przybycie i miłe słowa pod naszym adresem. 
My ze swej strony specjalnymi dyplomami uhonorowaliśmy osoby, któ-
re przyczyniły się do powstania gazety, jej późniejszego rozwoju i trwa-
nia do dziś. Są to: twórca „GR” w jej drugiej odsłonie Czesław Goliński, 

prezydent Rybnika Adam Fudali i wi-
ceprezydent Ewa Ryszka, b. prezydent 
Rybnika Józef Makosz, dwoje radnych 
pomagających nam w pozyskaniu spon-

sorów Maria Polanecka–Nabagło i Kazimierz Salamon, byli naczelni re-
daktorzy Józef Romanowski, Eugenia Plucik i Marek Szołtysek, wspie-
rające nas osoby pracujące w strukturach miasta – skarbnik Bogusław 
Paszenda, byli i aktualni rzecznicy prasowi prezydenta Rybnika oraz 
dawni współpracownicy „GR” Jacek Reclik, Krzysztof Jaroch i Lucyna 
Tyl, byli szefowie instytucji kultury, w których strukturach „GR” funk-
cjonowała b. dyrektor Małej Sceny Rybnickiej Piotr Bukartyk, aktual-
ny dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury i wydawca Adam Świerczy-
na oraz nasi archetypiczni czytelnicy Cecylia Skrzypek i Eryk Klimek.

Kameralna uroczystość po części oficjalnej była okazją do wielu spo-
tkań po latach osób kiedyś i dziś z gazetą związanych, a rozmowom to-
warzyszył, podobnie jak 10 lat temu, South Silesian Brass Band, które-

mu również dziękujemy. 
Jeśli internet całkowicie 
nie wyprze papierowych 
pism, być może spotka-
my się na „srebrnym” ju-
bileuszu!

(r) 

I po jubileuszu... 

Nasz jublieusz uświetniła Orkiestra 
Szkoły Muzycznej Szafranków pod kie-
runkiem dyrektor Romany Kuczery.



— Życzę wam weny twórczej… — mówił prezydent Adam Fu-
dali laureatom nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury. A jedna z nagrodzonych, 
dyrektor rybnickiej Szkoły Muzycznej Romana Kuczera dzię-
kowała władzom za stworzenie dobrego klimatu dla kultury: 
— W naszym mieście jest on chyba najlepszy w Polsce. 

Obok R. Kuczery, wyróżnionej za realizację projektów z udziałem wy-
bitnych muzyków polskich i zagranicznych oraz pozyskiwanie zewnętrz-
nych źródeł finansowania, nagrodzono również renowatora, malarza i pro-
jektanta graficznego Krzysztofa Dublewskiego, doceniając jego działa-
nia w dziedzinie plastyki i malarstwa oraz świętującego jubileusz 30–lecia 
pracy artystycznej fotografika Henryka Tkocza. W gronie laureatów zna-
leźli się również Marek Wołoski, autor książki „Rybnik. Wydarzyło się  
w 1900 – 2000” wydanej w wersji multimedialnej, Mirosław Ropiak, ini-
cjator powstania Klubu Filmu Niezależnego, propagator kina niezależne-

go i reżyser teatru amatorskiego, a także inny pasjonat filmów niekomer-
cyjnych Eugeniusz Kluczniok, doceniony za upowszechnianie kultury 
śląskiej, tradycji gwary i obyczajów regionu. W Teatrze Ziemi Rybnickiej 
uhonorowano również świętujący 35–lecia istnienia zespół jazzu tradycyj-
nego South Silesian Brass Band, Teatr Rodzicielski z Domu Kultury 
w Boguszowicach oraz Chór im. Adama Mickiewicza z Domu Kultury 
w Niedobczycach. Za kultywowanie tradycji, obrzędów oraz gwary śląskiej 
szczególnie wśród dzieci, nagrodzono Annę Stronczek, a za upowszech-
nianie muzyki i wychowanie wielu wyróżniających się pianistów – Marię 
Warchoł–Sobiesiak, pedagoga Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karo-
la i Antoniego Szafranków, w której kieruje sekcją fortepianu. Jedna z jej 
uczennic – Magdalena Bijok – wystąpiła podczas koncertu, który uświet-
nił uroczystość wręczenia nagród kultury. Filharmonii Rybnickiej towa-
rzyszyli najlepsi soliści Szkoły Muzycznej, a koncert dedykowano Jano-
wi Pawłowi II z okazji 90. rocznicy urodzin. Przypomniano więc papieskie 
słowa skierowane do artystów: „Abyście doznawali twórczych natchnień ze 
szczególną siłą. Oby piękno, które będziecie przekazywać pokoleniom przy-
szłości miało moc wzbudzania w nich zachwytu…”.                                  (S) 

Ogólnopolska Noc Muzeów była w tym roku jednocześnie okazją 
do zwiedzania rybnickiego Muzeum i świętowania jego 40–lecia. 

Świetny pomysł berlińczyków sprzed trzynastu lat, żeby na jedną noc otwo-
rzyć muzea, galerie oraz instytucje kultury, jest z pewnością jedną z najlepszych 
form promocji historii i sztuki. Dostępność i przystępność imprezy corocznie 
potęguje zainteresowanie i frekwencję. Bo Noc Muzeów to nie tylko przecho-
dzenie od jednej do drugiej ekspozycji. To przede wszystkim wiele dodatko-
wych atrakcji, ciekawe opowieści pracowników muzeum (które nie mają nic 
wspólnego z obowiązkowym oprowadzaniem, pamiętanym ze szkolnych wy-
cieczek), spotkania ze znajomymi i dobra zabawa. Zabawa w Rybniku tym 
większa, że czterdzieści lat minęło... Wśród zaproszonych gości–artystów byli  
(i wystąpili): kabaret Kuzyni, kwartet saksofonowy Four Brothers, pozytywki 
i szczudlarze. Zainteresowani mogli wysłuchać prelekcji st. sierż. Marcina Wi-
śniowskiego o kradzieżach dzieł sztuki i sposobach ich zabezpieczania, wszyst-
kich częstowano tortem od Króla. To były naprawdę bardzo udane urodziny. (m)Barwny, rozśpiewany i wesoły korowód przeszedł z Kampu-

su do Urzędu Miasta, gdzie prezydent Adam Fudali przeka-
zał studentom klucze do miasta. 

Wcześniej został przez nich uratowany, więc nie miał wyjścia... W 
ten sposób żacy na kilka majowych dni przejęli władzę w mieście. Na-
wet pochmurne niebo i deszcz nie zakłóciły spontanicznej, juwenalio-
wej radości. Pieśni śpiewane podczas przemarszu zachęcały głównie 
do nieograniczonej degustacji napojów procentowych. Nie był to jed-
nak jedyny aspekt studenckiego święta. Akademicki Dzień Sportu pro-
mował aktywny tryb życia, a chętni do nauki tańca mogli skorzystać z 
warsztatów salsy i tańca towarzyskiego. Podczas finałowego koncertu 
plenerowego zagrali: Mofoplan, Biff, Akurat i gwiazda wieczoru Dżem. 

(m)

Artystyczne laury

Laureaci nagrody pre-
zydenta miasta za osią-
gnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycz-
nej, upowszechniania  
i ochrony kultury w roku 
2010. 

Juwenalia, bachanalia...
W tym roku studentom władzę w mieście pomagali przejąć strażacy.              Zdj.: m

Urodzinowa Noc Muzeów

Na wystawie stałej pojawiły się ekrany wyświetlające stare zdjęcia i pocztówki. Zdj.: m
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— Koncert z „6 na 6” jest efektem waszego 
wspólnego występu podczas „Legnica Cantat 
Supersongs”... 

— Tak, spotkaliśmy się rok temu w Legni-
cy, w gronie kilku chórów. I muszę przyznać, 
że ten występ był dla mnie zupełnie nowym 
doświadczeniem, bo kiedy na scenie nie ma 
zespołu muzycznego, wtedy trzeba słuchać 
się, rzekłbym… wykwintnie, trzeba scalić się 
z chórem brzmieniowo i harmonicznie. Trud-
ność takiego występu polega więc na dokład-
nym słuchaniu się i wzajemnym kontrolowa-
niu, a to duże, ale i bardzo oryginalne wyzwa-
nie. Dlatego, kiedy zrodził się pomysł dzisiej-
szego koncertu, nie zastanawiałem się długo…

— … i z chęcią zgodził się Pan na kolejny, 
wspólny występ.

— Zdecydowanie tak! Śpiewałem już z du-
żymi orkiestrami, big bandami jazzowymi, 
ale nigdy wcześniej z towarzyszeniem chó-
ru, choć sam w wieku 12, 13 lat śpiewałem  
w chórze szkolnym. Jestem solistą, jest mi więc  
trochę łatwiej, bo w trakcie takiego koncertu 
cała odpowiedzialność za bazę i „akompania-
ment” spada na chór. 

— A jak brzmią śpiewane przez Pana utwo-
ry a capella?

— Niebywale oryginalnie, co mile mnie 
zaskoczyło, bo odkryłem nową jakość tych 
utworów. A przecież znam je doskonale, 
bo część pochodzi z mojego repertuaru, ale 
są też evergreeny Marka Grechuty czy Lio-
nela Richie. Piosenki wybraliśmy wspólnie  
z „6 na 6”, dzięki czemu koncert zyskał na 
oryginalności. Dobrze się ze sobą czujemy, 
nie wykluczam więc, że jeszcze razem wystą-
pimy. Myślę, że od czasu do czasu warto zro-
bić sobie przerwę od tego, czym zajmujemy się 
na co dzień. Taka odskocznia to duża frajda.

— Po sukcesie płyty „In the room” zrobił 
Pan sobie naprawdę długą przerwę. Czy aby 
nie za długą?

— Nie planowałem tego sukcesu. Mało 
tego, jakieś 8, 9 lat temu w ogóle nie plano-
wałem nagrania płyty. Ona urodziła się tro-
chę niespodziewanie, a jej życzliwe przyjęcie  
i fakt, że debiutancki album sprzedał się w tak 
dużym nakładzie, było dla mnie jeszcze więk-
szym zaskoczeniem. 

 

— Nie poszedł Pan jednak za ciosem… A może 
tak spektakularny debiut okazał się nieco de-
prymujący? 

— Ta płyta urodziła się 5 lat temu i od 
tego czasu w moim życiu wiele się wydarzy-
ło – zmieniłem miejsce zamieszkania, a było 
ich już kilka – Nowa Sól, Zielona Góra i Wro-
cław, w którym zagościłem najdłużej, po czym 
przeniosłem się na wschód Polski. Powięk-
szyła się też moja rodzina – zostałem ojcem, 
więc po 20 latach funkcjonowania na zawo-
dowej scenie postanowiłem nabrać oddechu, 
co oczywiście nie znaczy, że popadłem w jakiś 
marazm. Tworzę właśnie nową, w pełni autor-
ską płytę. Wysoko ustawiłem sobie poprzecz-
kę, bo tym razem wszystkie kompozycje są mo-
jego autorstwa. Będzie to melanż moich fa-
scynacji i w porównaniu z „In the room”, pły-
ta będzie bardziej żywa i urozmaicona. De-
biutancki krążek stworzyliśmy tak naprawdę  
w dwójkę z Witkiem Cisło, ale potem nasze ar-
tystyczne drogi się rozeszły i zaczęliśmy two-
rzyć własne projekty. Mój autorski album ro-
dzi się dość leniwie, ale w swoim tempie i już 
widzę światełko w tunelu. Mam nadzieję, że 
jeszcze w tym roku lub na początku następ-
nego ukaże się na rynku. 

— Czy uda się powtórzyć sukces pierw-
szej płyty?

— Zobaczymy. Nie będzie to proste… 
Oczywiście jest coś takiego jak presja pierw-
szej płyty i naciski, by kolejna była jeszcze lep-
sza, więc podskórnie odczuwam rodzaj jakie-
goś ciśnienia, ale do końca mu się nie podda-
ję i spokojnie tworzę ten album, bo chcę się 
sprawdzić jako kompozytor od a do z. I wie-
rzę, że płyta zostanie ciepło przyjęta. 
— Z pewnością będzie najbardziej wyczeki-

wanym krążkiem na polskim rynku. Nie uważa 
Pan jednak, że 5 lat, jakie upływają od wyda-
nia pierwszej płyty, to muzyczny kawał czasu? 

— Nasz show–biznes jest nieprzewidywal-
ny. Co roku pojawiają się nowi wykonawcy, 
niektórzy schodzą z piedestału, inni na niego 
wskakują. Jestem więc ciekaw, czy płyta trafi 
na podatny grunt i czy będzie miała odbior-
ców. Mam nadzieję, że tak. Jestem optymi-
stą z urodzenia i wierzę, że będzie dobrze…

— Czy na płycie będzie dominował język 
angielski?

— Nie. Tym razem płyta będzie polskoję-
zyczna, bo obiecałem to mojej mamie, któ-
ra nie zna angielskiego i musiałem jej tłuma-
czyć o czym śpiewam. Zrobię to również dla 
paru innych fanek – myślę tu o … koleżan-
kach mamy. Miały mi za złe, że na tamtej pły-
cie zbyt mało było polskich piosenek, więc te-
raz się poprawię…

— Mówi się o Panu… polski Frank Sinatra. 
Czy jazz jest Panu wyjątkowo bliski? 

— Takie porównanie przylgnęło do mnie 9 
lat temu podczas festiwalu jazzu tradycyjnego 
„Złota Tarka” w Iławie, gdzie otrzymałem indy-
widualne wyróżnienie przyznawane zwykle mu-
zykom. Fakt, że zostałem dostrzeżony przez pro-
fesjonalnych jazzmanów, było dla mnie ogrom-
ną nobilitacją. Potem były jeszcze laury na pre-
stiżowych Międzynarodowych Spotkaniach Wo-
kalistów Jazzowych w Zamościu. Wprawdzie nie 
czuję się jazzmanem z krwi i kości, ale moje do-
świadczenie z jazzem pomaga mi w pojmowa-
niu muzyki. A na co dzień słucham różnych arty-
stów, jestem ciekaw nowych brzmień i zauważy-
łem, że wyrastam z muzyki – czego innego ocze-
kiwałem od niej 20 lat temu, a czego innego te-
raz. Obecnie doszukuję się pięknych brzmień  
i aranżacji bez względu na to, czy jest to płyta 
rockowa, jazzowa lub popowa… 

— Takie piękne brzmienia znajdziemy  
z pewnością na Pana nowej płycie, na którą 
czekamy z niecierpliwością. Bez względu na to, 
jak zostanie przyjęta, Pan zawsze będzie mógł 
powiedzieć „… I did it my way”, jak śpiewał 
Frank Sinatra… Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Sabina Horzela–Piskula 

Obiecałem to mojej mamie…

Co mówią gwiazdy

Najpierw oczarował Kayah, potem nas… I mam tu na myśli nie tylko naszą re-
dakcję, ale kobiety w ogóle. Krzysztof Kiljański podbił damskie serca niezwykłą 
barwą głosu i ujmującymi tekstami, a rybnicką publiczność zdobył już 4 lata temu 
podczas koncertu w wypełnionej po brzegi sali TZR, który zresztą doskonale pa-
mięta i miło wspomina. Teraz ponownie zaśpiewał w Rybniku, tym razem wspólnie 
z zespołem „6 na 6”.  
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Redaktor Jerzy Illg podpisuje swoją nową 
książkę.

Wystawa „Czarne stopy” była ostatnią zaprezentowaną w Filii nr 4 przed powodzią.
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Happeningi, koncerty i wystawy, spotka-
nia autorskie z pisarzami i ciekawymi osoba-
mi, warsztaty dla dzieci i dorosłych, wymia-
na książek z czytelnikami, akcje „Pokaż się”  
i „Z Rybnika w świat – podróże czytelników” – 
to tylko część przygotowanych atrakcji. 

•••
— Czuję się ambasadorem Śląska — mó-

wił Jerzy Illg, redaktor naczelny obchodzą-
cego jubileusz 50–lecia krakowskiego Wy-
dawnictwa „Znak” na wstępie spotkania 
autorskiego w PiMBP. 

Określił w ten sposób pokłosie serdecznych 
relacji łączących go od lat między innymi z mu-
zykami rybnicko–żorskiej grupy folkowej „Car-
rantuohill” czy Aleksandrą Klich, rybniczan-
ką, autorką wydanych przez „Znak” książek 
„Cały ten Kutz” i „Bez mitów. Portrety ze Ślą-
ska”. Odniósł się również do faktu, że kiero-
wane przez niego wydawnictwo zdążyło w cią-
gu kilkunastu tygodni od ukazania się na ryn-
ku sprzedać 30 tys. egzemplarzy autobiografii 
Kazimierza Kutza.

Spotkanie z redaktorem, krytykiem literackim i 
doktorem nauk humanistycznych było w głównej 
mierze poświęcone jednak napisanej i opubliko-
wanej ostatnio przez niego książce „Mój znak”. 
Autor promowanej w bibliotece pozycji przez 
blisko dwie godziny opowiadał o typowych dla 
polskiego niepokornego inteligenta okoliczno-
ściach, które najpierw spowodowały, że w 1983 
roku utracił pracę na Uniwersytecie Śląskim, a 
potem z tych samych powodów został przygar-

nięty przez niewielką wówczas katolicką oficynę 
„Znak”; o ogromnej roli, jaką nie tylko w jego 
życiu zawodowym odegrali Jerzy Turowicz, Ja-
cek Woźniakowski czy ks. Jerzy Tischner; o przy-
jaźniach z laureatami literackiej nagrody Nobla: 
Czesławem Miłoszem, Seamusem Heaneyem i 
Wisławą Szymborską; o swoich trzykrotnych po-
dróżach do Sztokholmu na uroczystości wręcza-
nia noblowskich wawrzynów, z których pierw-
sza miała miejsce w 1987 roku, gdy honorowano 
twórczy dorobek Josifa Brodskiego.

Opowieść Jerzego Illga miała – co odno-
si się również do sposobu narracji w książ-
ce – charakter anegdotyczno–ciekawostkowy, 
czyli niezawodny, gdy jego zamiarem jest przy-
kucie uwagi czytelnika bądź słuchacza. Taki 
efekt osiągał na przykład, kiedy dzielił się od-
kryciem dokonanym w Sztokholmie w 1987 
roku, że rosyjscy intelektualiści znają język 
polski, pozostający dla 
nich przez całe dziesię-
ciolecia oknem na świat 
w dziedzinie literatu-
ry powszechnej, której 
tłumaczenie w Związ-
ku Radzieckim było za-
kazane; kiedy zdradzał 
– nie mniejszą niż do 
papierosów – słabość 
Wisławy Szymborskiej 
do pewnych wytworów 
„sztuki szczęścia” lub 
gdy powtarzał soczyste 
dowcipy prof. Tischne-
ra, lub gdy odtwarzał 
dialog z Czesławem Mi-
łoszem, którego tłem – dowcipnie dostrzeżo-
nym przez poetę Bronisława Maja – była kate-
dra na Wawelu, a który odnosił się pośrednio  
i bezpośrednio do niedawnego pochówku pre-
zydenckiej pary w królewskiej krypcie.

Pośród całej plejady osobistości światowej li-
teratury, przedstawianych z perspektywy bez-
pośrednich kontaktów z nimi redaktora naczel-
nego „Znaku”, znaleźli się także między in-
nymi: Stanisław Barańczak, Tomas Venclova, 
Andriej Tarkowski i Zofia Hertz. Przywołanie  
w takim towarzystwie przyjaźni z muzykami 
„Carrantuohill”, których szczególne więzy łą-
czyły również z Czesławem Miłoszem i wciąż 
pozostają bliskie w relacjach z Seamusem He-
aneyem, to niewątpliwy powód do dumy dla 
rybniczan. Jerzy Illg opowiedział, jak entu-
zjastycznie została przyjęta w Irlandii umie-
jętność gry na kobzie lidera zespołu Dariusza  

Sojki. Biegłe opanowanie drugiego obok fle-
tu narodowego instrumentu Irlandczyków zaj-
muje średnio kilkanaście lat. Talent Darka Soj-
ki pozwolił koncertować zespołowi z kobzą po 
kilkunastu miesiącach prób. Inny z grupy ryb-
nickich „Celtów” Adam Drewniok przygotował 
w bibliotece okolicznościową wystawę fotogra-
fii związaną z historią szczególnych kontaktów 
z Jerzym Illgiem i noblistami. Zachwycony nią 
autor „Mojego znaku” chciał, aby wystawa to-
warzyszyła jego kolejnym spotkaniom autor-
skim w miastach całego kraju, ale Adam Drew-
niok wyjaśnił, że ma już wobec niej inne plany…

•••
Podczas spotkania w Filii nr 4 w Paruszow-

cu–Piaskach Magda i Janusz Krugerowie opo-
wiadali dzieciom o wyprawie do Afryki. Mali 
słuchacze z zainteresowaniem oglądali pamiąt-
ki i zdjęcia podróżników. Spotkaniu towarzy-
szyła wystawa fotografii „Czarne stopy” i pre-
zentacja multimedialna. Była to świetna okazja, 
by w ciekawy sposób poznać kulturę i geogra-
fię Afryki. Takie spotkania z pewnością zachę-
cają do sięgania po książki podróżnicze, relacje 
z wypraw w najdalsze krańce świata – często ry-

zykowne i pełne przygód. Na polskim rynku wy-
dawniczym przybywa książek o tej tematyce, do-
brze więc, że podczas Tygodnia Bibliotek także 
ten wątek się pojawił. Słuchanie i czytanie o po-
dróżach to rozbudzanie ciekawości świata, kon-
frontowanie mentalności i stylów życia. Sięga-
nie po przyjemną, pouczającą, często zabawną 
literaturę podróżniczą powinno stać się nawy-
kiem każdego czytelnika.

•••
Na jedno przedpołudnie Filia nr 8 PiMBP 

na Smolnej zmieniła się w bajkową scenę te-
atru lalek. O tym, jak ożywić marionetki, ku-
kiełki czy pacynki najmłodsi rybniczanie dowie-
dzieli się z prelekcji pt. „Teatr lalkowy – teatr 
wyobraźni”, którą poprowadziła Karina Abra-
hamczyk–Zator. Pochodząca z Rybnika, lau-
reatka OFPY, dziś aktorka Teatru Dzieci Za-
głębia nie tylko odsłaniała kulisy pracy z lal-

... – to ogólnopolskie hasło tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek, a o swoich czy-
telnikach – miłośnikach słów, dźwięków i obrazów, nie zapomniała też Powiato-
wa i Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie. Dzięki temu rybniczanie wiedzą już 
o czym myślą nobliści, dlaczego w daleką podróż warto zabrać aparat i jak zrobić 
teatralną lalkę ze zwykłej skarpetki. 

Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy… 



Festyny z aurą
Nie mają szczęścia do pogody organizatorzy dzielnicowych 

majówek. Jednak duch festynowych zabaw w narodzie nie ginie, 
więc mieszkańcy Popielowa, Smolnej i Paruszowca–Piasków sta-
wili czoła niepogodzie i … stawili się na plenerowych imprezach. 
Na festynie rodzinnym bawiły się też maluchy z Przedszkola nr 
14 z Chwałowic.   

Pierwszą nagrodę XII Festiwalu Sztuki Teatralnej, zorganizowanego 
przez Fundację Elektrowni Rybnik, przyznano Teatrowi Art.51 ze Zgie-
rza za spektakl „Extra Virgin”. Festiwal przeniósł się też na rybnicki 
Rynek, gdzie był prezentowany (pozakonkursowo) niezwykle żywioło-
wy „Nord Stream” Teatru Krzyk z Maszewa, zainspirowany książką 
Anny Politkowskiej.                                                                      Zdj.: m

W chwałowickim przedsz-
kolu odbył się kolejny festyn 
rodzinny.

W Filii biblioteki nr 8 na Smolnej dzie-
ci dowiedziały się jak ożywić marionet-
ki, kukiełki czy pacynki, a tajemnicę 
zdradziła Karina Abrahamczyk–Zator. 

Zdj.: S

Malarz Stanisław Kmiecik poka-
zał na czym polega technika rysowa-
nia stopami.

Zdj.: arch org..
„Farsko majówka” 
w Popielowie.

Zdj: s, r

Podczas XXIV 
Spotkania Smol-
nioków sporo 
atrakcji przy-
gotowano dla 
dzieci.
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kami, ale pomagała dzieciom 
je animować i wykonać pacynki 
ze zwykłej skarpetki. Nie były 
to wszystkie atrakcje przygoto-
wane przez placówkę ze Smol-
nej, którą odwiedziło 871 osób. 
Dzieci miały również okazję po-
dziwiać obrazy pt. „Kolory wio-
sny” wziętego malarza Stanisła-
wa Kmiecika. I nie byłoby w tym nic niecodziennego, gdyby nie fakt, że 
artysta maluje ustami i nogami, a podczas spotkania na Smolnej poka-
zał na czym polega technika malowania stopami.

Mnogość imprez przygotowanych przez PiMBP potwierdziła, że placów-
ka przestaje być wyłącznie skarbnicą książek i czasopism, ale staje się miej-
scem, w którym czytelnik znajdzie bogactwo słów, dźwięków i obrazów. 

(gr), (m), (S)
Publiczność niewielka, ale wierna – tak było w czasie koncertu Kapeli Bawarskiej na 
festynie w dzielnicy Paruszowiec–Piaski.



Obiektyw na „Foto–Pein” 
Rusza kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Foto-

grafii Przemysłowej i Industrialnej, którego pomysłodawczy-
nią i kierownikiem artystycznym jest fotografik Izabela Nie-
trzpiel, związana na co dzień z Domem Kultury w Chwałowi-
cach. Prace konkursowe mogą nadsyłać zarówno amato-
rzy, jak i profesjonaliści, a zgłoszenia przyjmowane są 
do 31 lipca (szczegóły na www.fotopein.art.pl).

Nowe kino duńskie
Dom Kultury w Chwałowicach zaprasza raz w mie-

siącu (do października) na Spotkania z Nowym Filmem 
Duńskim. Na wszystkie pokazy wstęp wolny. 18 czerwca  
o godz. 18.00 będzie można obejrzeć thriller polityczny  
„O czym nikt nie wie” (reż. Søren Kragh-Jacobsen). Orga-
nizatorami przeglądu są: Dom Kultury Chwałowice wraz  
z Klubem Filmu Niezależnego, Duński Instytut Kultury i Am-
basada Królestwa Danii. Podobne projekcje odbyły się już  
m. in. w Elblągu, Poznaniu i Krakowie. Szczegółowy reper-
tuar na stronie internetowej DK Chwałowice.

Renata Przemyk zachwyciła wrażliwością, 
Maciej Miecznikowski udowodnił, że na sce-
nie czuje się jak ryba w wodzie, beatboxer Ja-
kub Żmijowski „Zgas” wyczarował całą gamę 
dźwięków wykorzystując jedynie mikrofon  
i własne gardło, a głos Krzysztofa Kiljańskie-
go był jak miód na serca, głównie kobiece! No 
i doskonały gospodarz wieczoru – kierowany 
przez Michała Myszora zespół „6 na 6”, który 
sprawił, że znane przeboje w wersji a capella 
nabrały nowego wymiaru. Gwiazdorskie były 
nie tylko wykonania, ale i utwory po jakie się-
gnięto, a wypełniona po brzegi TZR publicz-
ność wysłuchała piosenek z repertuaru An-
drzeja Zauchy, Marka Grechuty, Toma Jone-

Jak na Marka Niedźwiedzkiego przy-
stało, ma swoją listę… listę wyjątkowych 
miejsc w Australii – Uluru, Kata Tjuta, 
Wave Rock, Kimberley, Margaret River, 
Lucky Bay… Długo by wymieniać. — To 
właśnie w Australii „złapała mnie” chęć 
fotografowania. Ocalać chwile na zdję-
ciach… — mówi, a próbkę tego, co uda-
ło mu się 
zatrzymać 
w kadrze 
podziwia-
li uczest-
nicy  fe-
s t i w a l u 
„Rozjaz-
dy” zor-
g a n i z o -
w a n e g o 
przez Stowarzyszenie 
Podróżników „Maha-
kam” i DK w Chwało-
wicach. Dziennikarz 
przygotowuje się wła-
śnie do wydania albu-
mu fotograficznego 
ze swoich ponad 10 

wypraw na Antypody (www.marekniedz-
wiecki.pl). — Zawsze sobie mówię, że to 
mój ostatni raz. Podróż jest długa i długo 
się ją pamięta. Ale tylko do następnego 
razu, bo Australia jest zjawiskowo piękna, 
a ludzie sympatyczni — mówił w Chwało-
wicach. — Tam wszystko wydaje się proste, 
łatwe. No i to słońce! Pomaga na wszyst-

ko. Uczestnicy festiwa-
lu „Rozjazdy” przyzna-
li mu rację, szczególnie, 
że impreza kończyła się 
w strugach deszczu. 

(S) 

Zgłoś udział!

Chóralne śpiewanie 
Do 30 czerwca br. można zgła-

szać chęć udziału w VI Między-
narodowym Festiwalu „Rybnic-
ka Jesień Chóralna” pod honoro-
wym patronatem Henryka Miko-
łaja Góreckiego. Festiwal adresowa-
ny jest do amatorskich chórów w na-
stępujących kategoriach: chóry jednorodne, mieszane i ka-
meralne chóry mieszane (do 24 osób). Postanowienia szcze-
gółowe, kryteria, koszty uczestnictwa, nagrody i terminy za-
warte są w regulaminie na stronie www.dkchwalowice.pl/
rjch, gdzie znajduje się również karta zgłoszenia. 

6 na… 6–tkę!
To był wyjątkowy wieczór – gwiazdy błyszczały prawdzi-

wym blaskiem, co podziwiali nie tyle miłośnicy astronomii,  
ale i śpiewu. A wszystko za sprawą do-
skonałego koncertu zespołu wokalnego 
„6 na 6” i gwiazd polskiej estrady. 

s’a, Patti Smith, Bobby McFerrina, czy Lionela Richie. I pomyśleć, że 
nie byłoby „gwieździstego” wieczoru, gdyby nie ubiegłoroczny „Legnica 
Cantat Supersongs”, podczas którego gwiazdy pop zaśpiewały polskie 
i światowe przeboje z towarzyszeniem chórów – uczestników festiwalu 
Legnica Cantat, w tym „6 na 6”. Cóż to byłaby za strata! 

(S)

 „6 na 6 z gwiazdami”.               Zdj. s  

Jak Niedźwiedź 
         z kangurem… 

— Po raz pierwszy poleciałem tam w styczniu 1995 i… wpadłem z krete-
sem! Zobaczyłem najwspanialszą przyrodę na ziemi, najpiękniejsze wschody 
i zachody słońca. Niebo nigdzie nie było tak wysoko. No i odkryłem wino… 
— mówił o Australii znany dziennikarz muzyczny Marek Niedźwiecki 
podczas festiwalu podróżników „Rozjazdy” w wypełnionej po brzegi 
sali Domu Kultury w Chwałowicach.
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Niedobczyce bez granic 
W Domu Kultury w Niedobczycach podsumowano konkurs fotogra-

ficzny „Bez granic”, na który autorzy z całej Polski nadesłali 84 zdjęcia. 
Była to już piąta edycja konkursu 

zorganizowanego wspólnie przez DK 
w Niedobczycach i działający w pla-
cówce Klub Fotograficzny „Forum 
Obiektywne”. Jurorzy – Klaudiusz 
Mitko, Joanna Pyrk, Iwona Kwia-
tek–Kiljanek  i Katarzyna Brachaczek 
– postanowili przyznać I miejsce -  
Dariusz Langrzykowi z Wodzisławia 
za cykl zdjęć „Miłość bez granic” (na 
zdj. obok). Gratulujemy!

•••
W niedobczyckiej placówce odbyła się też pierwsza polska edycja przedsię-

wzięcia o nazwie „Jazzowa zabijaczka”, wzorowanego na cieszącej się sporym 
powodzeniem imprezie z czeskiego Dolnego Beneszowa. „Jazzowa zabijaczka”, 
czyli jazzowe świniobicie łączy muzykę z … konsumpcją najlepszych wyrobów 
masarniczych z okolicy. Dyrektor Domu Kultury w Niedobczycach Marian Wol-

ny przeniósł czeską imprezę na 
rybnicki grunt i … okazało się, 
że był to strzał w dziesiątkę, 
bo sala DK była pełna. Zagra-
li „South Silesian Brass Band”, 
Przemysław Strączek Group 
oraz „Dol Band” (na zdj. obok) 
i „Jazzop” z Czech, a smakowi-
te kąski serwowały zakłady An-
drzeja Stani i Gerarda Tomasz-
nego. Hasło „grać do kotleta” 

zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia… 
•••

Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 65–lecia istnienia Domu 
Kultury w Niedobczycach, XI Międzynarodowy Integracyjny Piknik Mu-
zyczny miał wyjątkową oprawę. 

Obok Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”, formacji mażoretek i zespołu „Ve-
nus”, który przypomniał największe polskie hity, niekwestionowaną gwiazdą pik-
niku był zespół „Lesz-
cze” z charyzmatycz-
nym Maciejem Miecz-
nikowskim (na zdj. 
obok). Szkoda tylko, że 
pogoda nie dopisała. To 
jednak nie odstraszyło 
fanów zespołu, którzy 
bawili się doskonale. 
Imprezę zrealizowano 
przy wsparciu Między-
narodowego Funduszu 
Wyszehradzkiego.

(S), Zdjęcia: arch. DK Niedobczyce

Zaprosili nas
• Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej i organizatorzy Raj-

du Szlakiem Bohaterskich Harcerzy Rybnika na uro-
czyste podsumowanie rajdu na terenie Klubu Spor-
towego „Silesia” (24 kwietnia).

• Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarządu Okręgu 
Rybnickiego na koncert pieśni sakralnej w kościele 
pod wezw. Królowej Apostołów (25 kwietnia) i na 
uroczystości jubileuszowe w 90. rocznicę powstania 
okręgu (3 maja). 

• Samorząd Studencki oraz Dział Informacji i Pro-
mocji  Uniwersytetu Śląskiego na Festiwal Nauki 
(26 kwietnia).

• Izba Przemysłowo–Handlowa ROP na spotkania 
„Przy kawie” z udziałem inspektora Państwowej In-
spekcji Pracy w Rybniku (27 kwietnia) oraz przewod-
niczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Katowicach (26 maja). 

• Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i In-
formacji Pedagogicznej „WOM” na IV Targi Książki 
Edukacyjnej (29 kwietnia).  

• Dom Kultury Chwałowicach na „Wieczór sztuk”  
pt. „Art gry” (7 maja). 

• Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika na królewski 
turniej strzelecki (9 maja na Strzelnicy Brackiej w Jej-
kowicach) i wręczanie znaków „Rybnicka kropla ży-
cia” (25 maja).

• Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdro-
ju na „Literacki piknik z biblioteką” (9 maja w Par-
ku Zdrojowym).

• Rybnickie Centrum Kultury na otwarcie wystawy 
„Pies moich marzeń” (11 maja) oraz ekspozycję prac 
członków Związku Polskich Artystów Plastyków – 
Okręg Katowice (13 maja). 

• Lokalny Punkt Informacyjny RPO mieszczący się 
w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku na 
dyżur ekspercki związany z wdrażaniem, rozlicze-
niem oraz kontrolą projektów (18 maja, www.rpo.
silesia-region.pl). 

• Zespół Szkół Specjalnych na spotkanie seminaryjne 
w ramach projektu „Dodajcie nam skrzydeł” (20 maja)

• Grupa artystyczna „Konar” do „Galerii w browarze” 
w „Focus Mall” na wystawę rysunku Jarosława Nietrz-
piela pod tytułem „Włoskie wędrówki” (od 20 maja) 

• Spotkania ze Sztuką oraz Masala na wystawę fo-
tografii Bartolomeo Koczenasza,  slajdowisko Seba-
stian Dawida Fusa i koncert zespołu „Zawiało” z Ryb-
nika (21 maja).

• Powiatowa i  Miejska Biblioteka Publiczna w Ryb-
niku oraz Rybnicka Amatorska Scena Muzyczna na 
koncert akustyczny „Sekcji z Włoch” w ramach cyklu 
„Bez prądu” (21 maja). 

• Dom Kultury w Boguszowicach na koncert zespo-
łów grających szeroko pojętą muzykę metalową (21 
maja), na przegląd filmów Amatorskiego Klubu Filmo-
wego Klaps z Chybia Dzień (22 maja) i VIII Przegląd 
Przedszkolnych Grup Rytmiczno–Muzycznych „Roz-
tańczone pantofelki” współorganizowany ze Stowa-
rzyszeniem Ognisk Muzycznych (27 maja).

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika – Bogu-
szowic „17-tka” na VIII urodziny placówki wsparcia 
dziennego  (30 maja, więcej w następnym numerze).

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 37

Zaproszenie na wystawę
Miejski Dom Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza 1 czerwca o godz. 

10.00 na wernisaż wystawy prac mieszkańców w Galerii Poczekalni Dworca Ko-
munikacji Miejskiej. Wystawę można oglądać do końca miesiąca. Prezentowa-
ne prace będą sprzedawane 7 lipca na kiermaszu w Punkcie Informacji 
Miejskiej na Placu Wolności.



Sztuka łączenia… w plenerze 
Grupa Artystyczna Konar zaprasza artystów z Polski i Czech na międzyna-

rodowy plener malarski, który odbędzie się 19 czerwca br. na terenie Rybni-
ka.  Szczegółowe informacje na: www.artgroupkonar.com 

Muzycznie   w Chwałowicach
Już po raz XI Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych zorga-

nizowało Festiwal Muzyki Instrumentalnej, a na deskach 
chwałowickiego Domu Kultury oklaskiwano uzdolnionych 
młodych ludzi z całego regionu. Swoje talenty zaprezento-
wali także młodzi muzycy z czeskiego Hlucina.    

 W gronie kilkudziesięciu laureatów znaleźli się również re-
prezentanci naszego miasta – grający na trąbce Karol Wundziń-
ski z PSM I i II st. im. Braci Szafranków, pianista Dawid Du-
dek ze Śląskiego Centrum Muzycznego „Muzyka i Ruch”, gra-
jąca na saksofonie Laura Wilk ze SOM Rybnik, keyboardzista 
Adrian Pietrzak ze SOM oraz duet keyboardowy z tej samej 
placówki – Denis Jabłoński i Jakub Ledwoń. Jurorzy – Jadwi-
ga Baron, Dawid Dziwoki i Krzysztof Misiurek – docenili rów-
nież inny duet z SOM – Annę Kiszkę i Dawida Pawliczka gra-
jących na fortepianie, zespół instrumentalny ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 „Allegretto” i trio z DK w Niedobczycach w skła-
dzie Jacek Jędrośka, Artur Wolny i Karol Herman. Wszystkim 
laureatom gratulujemy! (zdjęcia i pełna lista nagrodzonych na 
stronie internetowej SOM). 

(S)  

Przesłuchania odbyły się w trzech 
grupach wiekowych i w trzech kate-
goriach: skrzypiec, wiolonczeli i for-
tepianu. W sumie wzięło w nich udział 
111 uczestników (53 skrzypków, 27 
wiolonczelistów, 31 pianistów) ze 
szkół muzycznych całej Polski.

Forum zainaugurował koncert „Fry-
deryk Chopin i muzyka francuska”, 
z udziałem utalentowanych artystów 
młodego pokolenia. Wykonawcą dzieł 
Chopina (Nokturn E-dur op. 62 nr 2 
i Scherzo cis-moll op. 39) był jeden z 
najbardziej utytułowanych absolwen-
tów rybnickiej szkoły muzycznej Ar-
tur Hes (fortepian). Natomiast nie-
zwykle wymagające dla wykonawców 
utwory kompozytorów francuskich (G. 
Faure, M. 
Ravel, E. 
Chausson) 
usłyszeli-
śmy w zna-
komitej in-
terpreta-
cji Adama 
Mokrusa 
(skrzypce) 
i Grzego-
rza Biega-
sa (forte-
pian) – (na 
zdj. obok).

Uczest-
ników Forum oceniało jury powoła-
ne przez Dyrektora Centrum Edu-
kacji Artystycznej w Warszawie. W 
jego skład weszło 11 wybitnych muzy-
ków reprezentujących polskie uczel-
nie artystyczne. Wśród laureatów zna-
leźli się uczniowie szkół muzycznych  
z wielu regionów Polski: Bielska–Bia-
łej, Częstochowy, Gniezna, Katowic, 
Kluczborka, Nowego Targu, Opo-
la, Piły, Poznania, Rzeszowa, Tych, 
Warszawy, Wrocławia oraz oczywiście 
Rybnika (lista laureatów na stronie 
internetowej www.psmrybnik.strefa.
pl w zakładce konkursy).

Sukces odnieśli uczniowie rybnic-
kiej Szkoły Szafranków. Skrzypko-
wie uzyskali najwyższe lokaty w swo-
ich grupach wiekowych, bowiem w 
III grupie nie przyznano I miejsca. a 
w II grupie – I i II miejsca. Laureata-
mi zostali: II miejsce ex aequo (III 
gr.) – Agata Francuz (klasa skrzy-
piec A. Mokrusa), Anna Wieczorek 
(klasa skrzypiec Renaty Mielimą-
ki); III miejsce (II gr.) i nagroda za 
najlepsze wykonanie utworu Fryde-
ryka Chopina: Piotr Rachwał (kla-
sa skrzypiec A. Mokrusa): wyróżnie-
nie (I gr.): Piotr Marcol (klasa fortep. 
Katarzyny Kosterki). Jurorzy wyróż-
nili też akompaniato-
rów rybnickiej szkoły 

muzycznej: Ksenię Więcek i Artura 
Hesa, którzy byli współwykonawca-
mi utworów skrzypcowych prezento-
wanych przez uczniów. 

Ostatni dzień VI Ogólnopolskiego 
Forum, 10 kwietnia, był dniem, w któ-
rym wszyscy jego uczestnicy przeżywa-
li żałobę z powodu tragicznej katastro-
fy samolotu pod Smoleńskiem. Przed-
stawiciele jury oraz młodzież i pedago-
dzy rybnickiej szkoły muzycznej wzięli 
udział w mszy św. w bazylice św. Anto-
niego, podczas której orkiestra smycz-
kowa włączyła się czynnie w liturgię.

(RK)

Forum z muzyką Chopina
Kolejne, VI Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów 

zorganizowane w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. 
Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, odbyło się pod hasłem 
„Z muzyką Fryderyka Chopina – Rybnik 2010”. Wiadomo, Rok 
Chopinowski...
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Bliżej kultury 
    i języka polskiego
Funkcjonujące w naszym mieście od ponad 10 lat Stowa-

rzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa 
oraz Agencja Usług Lingwistycznych Logmar są organi-
zatorami tzw. Warsztatów Grundtviga, czyli letniej szko-
ły kultury i języka polskiego dla obcokrajowców, która po-
trwa od 20 do 30 czerwca br. Na przedsięwzięcie udało się 
pozyskać środki unijne. 

W 10 – dniowych zajęciach weźmie udział kilkadziesiąt osób 
z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Rumunii, 
Węgier i Irlandii Płn. Dla uczestników warsztatów, obok lek-
toratów oraz zajęć z historii i współczesności kultury polskiej, 
przygotowano promujące Rybnik i region wycieczki oraz spo-
tkania integracyjne. Nauka języka będzie się odbywać m. in.  
w formie zajęć tandemowych czyli indywidualnej konwersa-
cji gościa z Polakiem. Uczestnicy będą mieszkać w rybnickich 
rodzinach, co będzie kolejną okazją do nawiązania osobistych 
kontaktów i przyjaźni.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie Rybnik–Eu-
ropa, we współpracy z Cechem Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości będzie gospodarzem Międzynarodowego 
Wieczoru Integracyjnego w czasie czerwcowych III Dni Ryb-
nika. Wezmą w nim udział wszystkie delegacje z miast partner-
skich. W czasie pobytu zagranicznych gości w Rybniku, Stowa-
rzyszenie planuje również organizację debaty na temat doświad-
czeń państw europejskich związanych z prezydencją w Unii Eu-
ropejskiej, do której Polska szykuje się w 2011 r. W czasie de-
baty przewiduje się podpisanie umowy o współpracy między 
Stowarzyszeniem Rybnik–Europa, a bratnimi organizacjami 
z Mazamet i Liévin we Francji. W programie są również wy-
cieczki do Krakowa i Oświęcimia oraz wystawa w Galerii Te-
atru Ziemi Rybnickiej prac niemieckich plastyków z Eurasbur-
ga, m.in. Petera Lugera, zaangażowanego w organizację plene-
rów plastycznych i wystaw rybnickich artystów w swoim mieście.

(r)



Występ grup tanecznych
Zapraszamy na występ grup tanecznych ze Studia Tańca TZR. 

Pokaz jest zorganizowany z okazji zakończenia roku szkolnego.
5 czerwca, godz. 18.00

Ludzie i dinozaury
Na deskach TZR odbędzie się premiera spektaklu „Ludzie idą, czyli 

dinozaury w opałach” w wykonaniu Teatru Dziecięcego „Guziczek”, 
działającego w RCK pod opieką Izabeli Karwot. Na spektakl szcze-
gólnie serdecznie zapraszamy najmłodszych widzów.

6 czerwca o godz. 17.00 (premiera przełożona z 17 kwietnia)

VII Rybnicka Noc Świętojańska...
Podczas wieczornego koncertu na Kampusie wystąpi Ania Wy-

szkoni z zespołem ŁZY oraz artyści KABARETONU. Więcej informa-
cji w szczegółowym programie imprezy na str. 18–19.

19 i 20 czerwca

...i konkurs na najpiękniejszy wianek
Z okazji VII Rybnickiej Nocy Świętojańskiej RCK zaprasza do udzia-

łu w konkursie na najpiękniejszy wianek. Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest złożenie 19 czerwca w punkcie informacyjnym na 
Kampusie w godz. od 13.00 do 17.00 gotowego wianka, wykona-
nego ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji 
Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście, zioła). Wianek świętojański 
powinien mieć trwale przymocowaną jedną lub więcej świec, a jego 
średnica nie może przekroczyć 30 cm. Każdą zgłoszoną pracę nale-
ży opisać (imię i nazwisko autora/autorki, wiek, nr telefonu). Wian-
ki powinny być wykonane w całości z materiałów ulegających biode-
gradacji. Zgłoszone wianki będą ocenianie w trzech kategoriach wie-
kowych: dzieci do 8 lat, młodzież do 16 lat, młodzież powyżej 16 lat  
i dorośli. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 19 
czerwca podczas Nocy Świętojańskiej na Kampusie.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39

POLECA!

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Wydawnictwo Znak, księgar-
nia Orbita oraz redakcja „Gaze-
ty Rybnickiej” polecają Państwu 
najnowszą książkę Marka Kra-
jewskiego „Erynie”. Akcja tego 
m r o c z n e -
go krymina-
łu dzieje się 
w przedwo-
jennym Lwo-
w i e ,  g d z i e 
g in ie  mały 
chłopiec. Po 
tak okrutnej 
zbrodni nikt 
w mieście nie 
może czuć się bezpiecznie...

Zapraszamy naszych czytelni-
ków do wzięcia udziału w konkur-
sie. Wystarczy odpowiedzieć na 
dwa pytania:
1. W jakim mieście rozgrywa się 

akcja poprzednich książek Mar-
ka Krajewskiego?

2. W którym roku Marek Krajew-
ski był gościem Rybnickich Dni 
Literatury?
Wśród autorów prawidłowych 

odpowiedzi rozlosujemy 5 egzem-
plarzy „Erynii”. Na odpowiedzi  
na kartkach pocztowych czekamy 
do 25 czerwca.

Zapraszamy do zabawy!

Wygraj 
książkę 

Marka 
Krajewskiego!



Tanie wakacje w Wapienicy!
ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej jak co roku organizuje letni wypo-

czynek dla zuchów i harcerzy, ale również dla dzieci niezrzeszonych w ZHP. 
I organizuje 14 – dniowe kolonie w kampingach, dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat 

oraz 14 – dniowe obozy pod namiotami dla dzieci w wieku od 11 do 16 lat. Koszt 14 
– dniowego turnusu dla dzieci nienależących do ZHP wynosi 600 zł. Szczegółowych 
informacji udziela ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej, 44-200 Rybnik ul. 
Kościuszki 17, tel. 032 42 21 984, 602387316.
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Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
ul. Sobieskiego 15, tel. 32/755 79 90

Program zajęć na czerwiec
• 3.06., czwartek i 4.06., piątek – UTW bez zajęć;
• 7.06., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – sędzia 

Janina Kubasa;
• 8.06., wtorek, godz. 12.00 – Energie życiowe – Karol Wilaszek;
• 10.06., czwartek, godz. 11.00 – „Dziewczyna z perłą” – projek-

cja filmu fabularnego na podstawie obrazu Vermeera – komen-
tarz Helena Kisielewska;

Jubileuszowe  ogrody!
Już po raz 20. prezydent miasta ogłasza kon-

kurs „O ładniejszy Rybnik”. 
Chęć udziału w tegorocznej edycji należy zgłosić pi-

semnie do 30 czerwca br. (szczegóły: Wydział Eduka-
cji UM), a jak co roku, oceniane będą najładniej za-
gospodarowane tereny wokół budynków prywatnych 
i wielorodzinnych, najlepiej urządzone otoczenia pa-
wilonów handlowych i innych obiektów użyteczności 
publicznej oraz najbardziej zadbana dzielnica miasta. 
W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne, 
grupy mieszkańców, rady dzielnic, administracje bu-
dynków mieszkalnych, czy właściciele placówek han-
dlowych, pod warunkiem, że w ostatnich dwóch latach 
nie zdobyli I, II lub III miejsca. 

Konkurs potrwa od 1 lipca do 31sierpnia.  
W tym okresie komisja przeprowadzi przegląd 
zgłoszonych obiektów. Zadbajmy zatem „O ład-
niejszy Rybnik”! 

• 16.06., środa, godz. 10.00 – Dyżur psychologa – dr Stanisła-
wa Mielimąka;

• 16.06., środa, godz. 12.00 – Jaskra – dr Aniela Kempińska;
• 17.06., czwartek, godz. 11.00 – Dialogi liryczne – Jerzy Frelich;
• 21.06., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. 

Szczepan Balicki;
• 22.06., wtorek, godz. 14.00 – Spotkanie solenizanckie;
• 23.06., środa, godz. 12.00 – Marsz walkingowy – „w poszuki-

waniu kwiatu paproci”;
• 24.06., czwartek, godz. 11.00 – Wulkanizm – mgr inż. Roman 

Pustołka;
• 29.06., wtorek, – Zakończenie VIII roku akademickiego: godz. 

9.30 – msza św. w Kościółku Akademickim; godz. 11.00 – w Szkole  
Muzycznej, ul. Powstańców 27 w Rybniku.

— Kiedy kupowałam jubileuszową kartkę, na-
wet sprzedawczynie nie wiedziały, jakie to gody! 
— śmieje się Benedykta Mental–Pawłowska, 
córka dostojnych jubilatów. Podobno to „Ka-
mienne Gody”, a niecodzienny jubileusz zapo-
czątkował ślub zawarty w 1940 r. Trwała woj-
na, więc nie był huczny, ale młodzi jechali na 
uroczystość bryczką. W latach 50. małżonko-
wie wprowadzili się do nowo  wybudowanego 
domu w Chwałowicach. Pan Ryszard najpierw 
pracował w elektrowni, potem przez 30 lat był 
nauczycielem zawodu w szkole górniczej. Pani 
Hildegarda zajmowała się domem. — Mam do-
brego męża — mówi dziś jubilatka. — Żyjemy 
zgodnie, nie kłócimy się… — Teraz jeden drugie-

go potrzebu-
je jeszcze bar-
dziej… — do-
daje pan Ry-
szard. — Ży-
cie jest ciężkie, po co je sobie utrudniać jakimiś 
kłótniami i sporami. On – miłośnik górskich wę-
drówek, kołocza i cygar, ona – tańca i szycia. 
Wychowali wspólnie syna i dwie córki, a dziś 
cieszą się z 9 wnuków i 10 prawnuków. Szcze-
gólnie dumni są z tegorocznego Mistrza Eu-
ropy w Jazz Dance – 11–letniego Karola Men-
tla. Prawnuczek z pewnością oddziedziczył ta-
lent do tańca od pradziadków: — Każdą so-
botę karnawału rodzice spędzali na zabawach, 

a my zostawaliśmy w domu pod opieką babci. 
Pamiętam, jak rankiem znajdywaliśmy na sto-
le ich karnawałowe maski, papierowe czapecz-
ki, kotyliony, czasem jakieś słodycze… — wspo-
mina córka, która wspólnie z mężem mieszka 
razem z szacownymi jubilatami. A patrząc na 
ich pogodę ducha, jesteśmy pewni, że kolejne 
jubileusze przed nimi. Czego gorąco życzymy! 

(S)

Szacownych jubilatów – Hildegardę i Ryszarda Zimnych – odwiedzili prezydent Adam  
Fudali, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Chwałowice Andrzej Wojaczek  
i ks. prałat Teodor Suchoń.                                                                                       Zdj.: s. 

Kamienne Gody

Tanecznie przez życie  
Pani Hildegarda w sierpniu skończy 90 lat, a jej mąż 

Ryszard świętuje w tym roku 95. urodziny. Poznali się  
w harcerstwie i postanowili spędzić życie we dwoje. 
Pewnie wówczas nawet nie przypuszczali, że przyjdzie 
im świętować taki jubileusz! Państwo Zimni z Chwało-
wic są małżeństwem od… 70 lat! Takim osiągnięciem 
może pochwalić się niewiele par! 

GRAND PRIX AGENDA 2010 dla rybniczanina
Jury konkursu na najlepszy kalendarz klubowy Agenda 2010 pierwszą nagrodę  

w kategorii kalendarze wieloplanszowe przyznało klubowi POLPHARMA Starogard 
Gdański. Autorem fotografii, inspirowanych stylem hip-hopu i gangsta rap, jest Da-
niel Raczyński z Rybnika. Ocenie podlegały zdjęcia, grafika, funkcjonalność oraz 
spójność wszystkich elementów. Zwracano też uwagę na nietypową promocję spon-
sorów. Zdjęcia z nagrodzonego kalendarza oraz inne prace Daniela Raczyńskiego 
można oglądać na stronie www.fotografowie.com



Jednak w Średniowieczu, w związku z przy-
jętą powszechnie praktyką chrztu niemowląt, 
przyjmowanie po raz pierwszy komunii św. 
przesunięto na późniejszy wiek (12–16 lat), 
łącząc czasami jej pierwsze przyjęcie z bierz-
mowaniem. Wtedy też rozwinął się wielki kult 
Najświętszego Sakramentu – wystawianie eu-
charystii w kościołach, organizowano procesje 
Bożego Ciała. Ludzie popadli w dziwną skraj-
ność – czcząc eucharystię, uważali się za nie-
godnych jej przyjmowania, więc przystępowa-
li do komunii jedynie raz w roku. Ten obyczaj 
zmienił dopiero wiek XIV. Reforma zmierza-
jąca do zachęcania do częstszej komunii po-
jawiła się w Czechach, na Uniwersytecie Ka-
rola w Pradze. Jednym z jej gorących krzewi-
cieli był Ślązak, profesor Henryk Bitterfeld  
z Brzegu, który napisał poczytny wówczas trak-
tat „De crebra comunine”, czyli „O częstej ko-
munii św.”. Natomiast zasadniczą zmianę w tej 

dziedzinie wprowadził, ogłoszony później świę-
tym, papież Pius X – w następnym miesiącu 
opowiem o poważnych rodzinnych związkach 
tego papieża ze Śląskiem. Ale wróćmy do te-
matu komunii. Otóż Pius X wydał w 1910 roku 
dekret „Quam singulari Christus amore”, za-
chęcający do wczesnego przystępowania dzie-
ci do pierwszej komunii św., nawet w wieku 
6–7 lat. Ten nowy zwyczaj bardzo szybko przy-
jął się na Górnym Śląsku, czego nie można po-
wiedzieć o pozostałych ziemiach polskich. Bra-
ło się to stąd, że śląskie duchowieństwo było 
wówczas świetnie kształcone na wydziale teo-
logicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam 
też księża szybko zapoznawali się z najnow-
szymi zachodnimi prądami duszpasterskimi 
i teologicznymi. I to wszystko spowodowało,  
że w niektórych śląskich parafiach do wczesnej 
komunii św. dzieci przystępowały już podczas 
I wojny światowej. 

Dzisiaj czas posłania dziecka do pierwszej 
komunii św. zależy od woli rodziców i trady-
cji w poszczególnych parafiach, jednak wspól-
ną cechą tych uroczystości ostatniego ćwierć-
wiecza jest przykładanie zbyt wielkiej wagi do 
ubrania, prezentów, jadłospisu i całej otoczki 
ceremonii...  A przecież skromność i umiarko-
wanie nie musi być oznaką ubóstwa, lecz do-
brego smaku! Na materialne pokusy mniej na-
rażone jest małe dziecko idące do wczesnej ko-
munii. Starsze przywiązuje już większą wagę do 
telefonów komórkowych, laptopów czy innych 
kosztownych prezentów. Wszystko więc wska-
zuje na to, że wczesna komunia jest lepsza. To 
dlaczego coraz mniej dzieci do niej przystępu-
je? Myślę, że powodem jest lenistwo lub zapra-
cowanie rodziców. Tak, bo do późnej komunii 
przygotowuje szkoła na lekcjach religii, a przed 
wczesną komunią trzeba z dzieckiem chodzić 
popołudniami na specjalne katechezy. Ot co...

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Zdjęcia z uroczystości pierwszej komunii św. w Rybniku udostępnił redakcji Norbert Lorenz z Rybnika. Na zdjęciu z lewej z 1923 roku – Antoni i Paulina Rojek z córką Agnieszką,  
z prawej na zdjęciu z 1917 roku – Klara Rojek.  
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Piyrszo komunijo
U starożytnych chrześcijan pierwsza komunia św. nie była tak uroczy-

ście obchodzona, jak to się dzieje dzisiaj. Przyjmowano ją w wieku doro-
słym, w dniu chrztu. 



Złote Gody

Jedne z ostatnich...
— Te 120 medali przyznał jeszcze prezydent RP Lech Kaczyński, którego nie ma już wśród nas. Pamiętamy o tej tragedii, 

ale musimy iść do przodu … — mówił jubilatom świętującym „Złote Gody” prezydent Adam Fudali.  
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Refleksjami na temat ulotności i krucho-
ści życia dzielili się też rybniccy seniorzy: 
— Trzeba cieszyć się każdym dniem, jaki zo-
stał nam podarowany... — mówi Karol Wi-
laszek. — Dlatego tak ważne jest, by kolejne 
dni spędzać pogodnie, z uśmiechem. — Nie 
można być wiecznie zagniewanym — do-
daje pani Halina, a jej mąż dopowiada:  
— …a jak się pokłócić to tylko na chwilkę, bo 
dłużej nie warto trwać w gniewie. Państwo Wi-
laszkowie poznali się na zabawie w legendar-
nym „Bombaju”, a ślub był huczną uroczy-
stością. Ona pracowała w Rybnickiej Fabry-
ce Maszyn, on – w Zakładach Usług Radio-
telewizyjnych, wychowali dwójkę dzieci i do-
czekali się jednej wnuczki i 3 wnuków – naj-
starszy ma 29 lat, najmłodszy – 15. Jubileusz 
„Złotych Godów” świętowali również Jani-
na i Norbert Polokowie, którzy poznali się 
w Tarnowskich Górach i do Rybnika przyje-
chali już jako małżonkowie. — W dniu ślu-
bu żona wyglądała pięknie… i nadal tak wy-
gląda! — przekonuje – zupełnie niepotrzeb-
nie – pan Norbert, który zaleca młodym pa-
rom  wiele cierpliwości, bo tylko to gwaran-
tuje udane życie we dwoje. Jego żona 
Janina ma jednak własną receptę na 
50 małżeńskich lat: — Rzadko się widy-
wać… — dodaje z uśmiechem. 

I l e  m a ł ż e ń s t w  t y l e  p o r a d ,  
a mogą ich udzielić: Władysława  
i Antoni Bąkowie, Urszula i Roman 
Brachmanowie, Otylia i Konstanty 
Fojcikowie, Gertruda i Walenty 
Gembalczykowie, Halina i Stefan 
Greszowie,  Elżbieta i  Czesław 
Gusztafowie,  Teresa i  Hubert 
Kadłubkowie, Monika i Taduesz 
Kubkowie, Eleonora i Romuald 

Kuchtowie, Wanda i Stanisław Kozubowie, 
Irena i Walerian Kneszowie, Gertruda  
i Maksymilina Landkoczowie, Krystyna  
i Marian Lelowiczowie, Anna i Mieczysław 
Ligęccy, Leokadia i Jan Machulcowie, 
Elżbieta i Ambroży Majerowie, Elżbieta 
i Ryszard Malinowie, Brygida i Longin 
Mordzakowie, Anna i Henryk Pawlasowie, 
Aniela i  Paweł Pawlasowie,  Maria  
i Bernard Piechowie, Zofia i Jan Pukajło, 
Urszula i Franciszek Skowronkowie, 
Anna i  Edmund Szendzielorzowie, 
Lilia i Zygmunt Świerczynowie, Aniela  
i Konrad Weisowie, Aniela i Konrad 
Wiesowie, Genowefa i Wojciech Ziętkowie, 
Krystyna i Ludwik Żyłowie, Stefania  
i Herbert Abrachamczykowie, Urszula 
i Alfred Cimalowie, Otylia i Sylwester 
Dziwokowie, Krystyna i Emil Glencowie, 
Urszula i Zdzisław Grabowscy, Natalia 
i Czesław Kowalscy, Alfred Kozielski, 
Stefania i Alojzy Magierowie, Lidia  
i Eugeniusz Maryniokowie, Eleonora 
i Wincenty Mielimąkowie, Eleonora  
i Mieczysław Nawroccy, Luiza Nowrot, 

Urszula i Henryk Olesiowie, Wanda i Jan 
Pisulscy, Michaela i Zygmunt Solakowie, 
Fel ic ja  i  Jan Spleśniały,  Al freda  
i Edward Strojewscy, Urszula i Tadeusz 
Strupowscy, Urszula i Józef Szczurkowie, 
Edeltrauda i  Antoni Śpiewokowie, 
Helena i Stanisław Tlołkowie, Felicja 
i  Henryk Trzeciokowie,  Anastazja  
i Walter Uliarczykowie, Gerda i Antoni 
Waliczkowie, Julia i Marian Walusiowie, 
Barbara i Henryk Węgrzykowie, Margot 
i Sylwester Witowie,  Kornelia i Henryk 
Zniszczołowie.

Państwo Irmina i Józef Kasakowie  
z Kamienia zdradzają tajemnicę szczęśliwe-
go życia małżeńskiego: — Najważniejsza jest 
wyrozumiałość. Trzeba też umieć sobie wy-
baczać — mówi pani Irmina, a pan Józef  
z uśmiechem potwierdza słowa żony. W trak-
cie spotkania był czas na rozmowy, wspo-
mnienia i wspólne śpiewanie z zespołem 
„Gama”. Wszystkim Jubilatom serdecznie 
gratulujemy oraz życzymy dużo zdrowia i ra-
dości na kolejne lata.

Tekst i zdj.: (m), (S)
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XV Rynek Basket
Tradycyjnie 1 maja na rybnickim rynku odbył się turniej koszy-

kówki ulicznej Rynek Basket. Pomimo deszczowej aury do turnieju 
zgłosiło się ponad 40 czteroosobowych drużyn, które rywalizowały w 5 
grupach. Ich zwycięzcami zostali: Kobiety Psów (w kat. seniorek), Gwiaz-
dy 2010 (kat. chłopców ze szkół podstawowych), Ludzie Otwarci (kat. 
chłopców z gimnazjów), Gimie–Gimie–Gimie (kat. chłopców ze szkół 
ponadgimnazjalnych), Wątróbki (kat. mężczyzn). Wszyscy zwycięzcy zo-
stali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami.

Jadą rewanże
Żużlowcy RKM ROW Rybnik mają rozpocząć rundę rewan-

żową I ligi 30 maja meczem z PSŻ Poznań na własnym torze. Na 
ich koncie znajdują się tylko dwa punkty zdobyte w czterech z siedmiu 
zaplanowanych  spotkań. To daje rybniczanom przedostatnie miejsce 
w ligowej tabeli. Trzy nierozegrane spotkania to skutek deszczowej 
aury i żałoby narodowej. Zaległe mecze mają się odbyć 13 czerwca w 
Gdańsku, 24 czerwca w Rybniku z Rzeszowem i 4 lipca w Gnieźnie. 
Co prawda rybniccy żużlowcy sezon rozpoczęli obiecująco, pokonując 
na własnym torze łotewski Daugavpils 49:41, ale potem przytrafiły się 
im trzy porażki: w Rybniku z Grudziądzem 38:51, w węgierskim Misz-
kolcu 39:50 (węgierska drużyna zamyka aktualnie ligowa tabele, ma-
jąc na swoim koncie tylko zwycięstwo nad RKM) i w Poznaniu 38:52.

Historyczny łup
W Integracyjnym Centrum Sportu i Rek-

reacji w Józefowie pod Warszawą odbyły 
się finały XVI Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w judo. Prawo startu w tej impre-
zie po eliminacjach przeprowadzonych w By-
tomiu uzyskało siedmioro zawodników Polo-
nii Rybnik: Anna Borowska, Anna Porwoł, 
Przemysław Frysztacki, Adrian Wala, Da-
wid Kuwaczka, Szymon Bury, Piot Kuczera.

W pierwszym dniu zawodów po przegranych 
pojedynkach P. Kuczery i S. Burego do walk sta-
nęli D. Kuwaczka (kat. wagowa do 60 kg), A. Wala 
(55 kg) i P. Frysztacki (46 kg). Cała trójka wygrała 
po trzy walki  i awansowała do strefy półfinałowej. 
D. Kuwaczka – przegrał swoją walkę półfinałową, 
jednak w pojedynku o trzecie miejsce błyskawicz-
nie pokonał rywala, zdobywając brązowy medal. 
Adrian Wala wygrał walkę półfinałową, ale prze-
grał finał i zdobył srebrny medal. Przemek Frysz-
tacki okazał wyższość nad swoimi przeciwnikami 

z półfinału i finału, zdobywając tym samym złoty 
medal. P. Frysztacki był faworytem w swojej wa-
dze i – jak na faworyta przystało – wygrał wszyst-
kie walki przed czasem. 

Ostatni dzień zmagań przyniósł Polonii Rybnik 
jeszcze dwa złote medale. A. Borowska (52 kg)  
i A. Porwoł (+70 kg) przeszły rewelacyjnie przez 
cały turniej. Dzięki temu obie stanęły na najwyż-
szym stopniu podium. A. Borowska dodatkowo zo-
stała wybrana najlepszą zawodniczką XVI Olimpia-
dy. Polonia Rybnik na siedem szans medalowych 
zdobyła trzy złote, srebrny i brązowy medal, co jest 
najlepszym wynikiem w historii klubu w tej katego-

rii wiekowej. W klasyfikacji województw – śląskie 
zdobyło 1 miejsce; w klasyfikacji medalowej klubów 
Polonia zajęła 1 miejsce, co potwierdza, że rybnic-
cy judocy są w ścisłej czołówce Polski.

Poza A. Porwoł, wszyscy uczestnicy olimpiady 
są uczniami klasy sportowej w Gimnazjum nr 1  
w Rybniku. To właśnie z nimi spotkał się prezydent 
Adam Fudali, który w sali sportowej rybnickiego 
gimnazjum pogratulował osobiście zawodnikom 
i ich rodzicom wspaniałych sukcesów. Trenerami 
zawodników są: Ewelina Stanczewska, Krzysztof 
Mika i Artur Kejza.

Setka w akademii
II Międzynarodowy Turniej Małej Akademii Szachowej 

Juniorów, jaki w Klubie Energetyka zorganizowała sekcja 
szachowa TS Kuźnia przy współudziale Urzędu Miasta, 
Starostwa Powiatowego oraz Fundacji Elektrowni „Ryb-
nik”, zgromadził 92 dzieci z Polski i Czech.

Młodzi szachiści rywalizowali w indywidualnych grupach wie-
kowych, a na zwycięzców w każdej z nich czekały medale, pu-
chary i dyplomy. W klasyfikacjach indywidualnych, najlepiej spi-
sali się zawodnicy gospodarzy TS „Kuźnia” Rybnik, którzy zwy-
ciężyli w dwóch z sześciu kategorii wiekowych – do lat 11 i 12.

Zwycięzcami w klasyfikacji indywidualnej zostali: do lat 12 
– Adam Lisowski (TS Kuźnia), do lat 11 – Jarosław Michalski 
(Kuźnia), do lat 10 – Piotr Ryłko (OWR Andrychów), do lat 
9 – Filip Tomasz  (Beskidzka Szachowa Szkoła), do lat 8 – Ar-
kadiusz Szybiński (SP 11 Rybnik), do lat 7 – Jakub Wróblewski 
(UKS Pałac Młodzieży Katowice). Uczestnicy dodatkowo ry-
walizowali drużynowo w grupach do lat 9 i 12. W obu tych gru-
pach zwyciężyli szachiści Beskidzkiej Szachowej Szkoły Fryd-
ka Mistka z Czech.

Podwójni medaliści 
Złoty medal w turnieju drużynowym zdo-

byli szermierze Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego w rozegranych w Radlinie 
mistrzostwach Śląska juniorów młodszych w 
szpadzie. W turnieju indywidualnym rybniczanie 
zajęli jednak miejsca poza podium. Najlepszym za-
wodnikiem RMKS–u okazał się Kamil Naszkowski 
(7. miejsce). Drużyna RMKS Rybnik, w skład któ-
rej wchodzili: Maciej Brewczyk, Kamil Naszkowski, 
Maciej Kotas i Krystian Fajkis, w drodze do złotego 
medalu pokonała kolejno: Piasta Gliwice II 45:32, 
AZS AWF Katowice 45:38 oraz w finale Górnika 
Radlin 43:42. Najlepszy zespół na Śląsku zdobył w takim samym składzie brązowe me-
dale XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w szermierce, która na początku maja 
odbyła się w Warszawie (na zdj.). W walce o finał rybniccy zawodnicy nie sprostali szer-
mierzom Muszkietera Gliwice i przegrali 31:45. W meczu o ostatnie medalowe miejsce 
rybniczanie po zaciętym pojedynku pokonali KKS Kraków 45:39.

Memoriałowe ściganie
Trzykrotny mistrz świata Duńczyk Nicki 

Pedersen został zwycięzcą IV Międzynaro-
dowego Turnieju Żużlowego poświęconego 
pamięci Łukasza Romanka. To drugi mistrz 
świata, który zwyciężył w tych zawodach – przed 
dwoma laty turniej w Rybniku wygrał Amery-
kanin Greg Hancock.

Emocje w rybnickim turnieju trwały do ostat-
niego finałowego biegu. Przed jego rozegra-
niem po 13 punktów uzbierali Pedersen i To-
masz Gollob, o jeden mniej mieli na swoim kon-
cie Rune Holta i dwukrotny zwycięzca memoriału Andreas Jonsson ze Szwe-
cji. Nieco inaczej punktowany finałowy wyścig wygrał Duńczyk przed Gollobem  
i Holtą. Przed finałem rozegrano bieg poświęcony pamięci Andrzeja Skulskie-
go. Startowali w nim czterej najmłodsi uczestnicy turnieju, a jego zwycięzcą zo-
stał Sławomir Pyszny. W turnieju głównym rybniccy kibice mogli oglądać jazdę 
zawodników miejscowego RKM. D. Nermark zdobył 4 punkty, Pyszny 2, a A. 
Karpow 0. Jak zwykle memoriał miał wyjątkową oprawę, na telebimie prezen-
towano filmowe wspomnienia o Ł. Romanku i A. Skulskim. Imprezę zakończył 
wspaniały pokaz sztucznych ogni. Główny organizator turnieju Krzysztof Mro-
zek już zapowiedział przyszłoroczny memoriał w doborowej obsadzie. 

Zdj. rodzinne zdjęcie uczestników Olimpiady.

44 Nr 5/467; maj 2010

St
ro

ny
 s

po
rt

ow
e 

re
da

gu
je

 M
ar

ci
n 

Tr
os

zk
a



Gościnny sezon
W związku z żałobą narodową Polska Liga Koszyków-

ki Kobiet  postanowiła nie rozgrywać meczów Ford Ger-
maz Ekstraklasy o miejsca 5-6 i 7-8 i zakończyć rywa-
lizację według lokat w klasyfikacji po rundzie zasadni-
czej sezonu 2009/2010. Koszykarki UTEX ROW Rybnik 
zajęły zatem 8. miejsce. 

Mistrzem Polski został Lotos Gdynia, który w finale pokonał 
3:1 AZS PWSZ Gorzów. W zakończonym sezonie w 28 meczach 
podopieczne trenera Mirosława Orczyka odniosły 10 zwycięstw 
(6 we własnej hali i 4 na wyjeździe) i doznały 18 porażek. Zdo-
były 1624 punkty, straciły 1691. Za największą niespodziankę, 
należy uznać zwycięstwo w Polkowicach z miejscowym CCC 
68:59. Ale nie obyło się bez wpadek, takich jak na przykład po-
rażka u siebie z ŁKS Łódź 57:64. W trzecim sezonie gry w Ford  
Germaz Ekstraklasie punkty dla UTEX–u zdobyły: Katarzyna 
Krężel 405 (w tym 56 celnych rzutów za 3 punkty), Nikita Bell 
342, Devanei Hampton 327, Whitney Boddie 261, Martyna Koc 
183, Monika Sibora 174, Agnieszka Jaroszewicz 77, Katarzyna 
Suknarowska 57, Karolina Stanek 43. Ponadto barw Utex–u 
broniła Małgorzata Chomicka (opuściła zespół pod koniec li-
stopada 2009 po meczu z Odrą Brzeg) i Sonia Moszkowicz. Na 
dwa mecze przed przedwcześnie zakończonym sezonem druży-
nę opuściły również dwie Amerykanki: D. Hampton (rozwiąza-
nie kontraktu z winy zawodniczki) i N. Bell (kontuzja).  Dobiegł 
zatem końca trwający ponad 6 miesięcy sezon, ale – co najważ-
niejsze – zakończony sukcesem. Za taki należy uznać miejsce 
Utex–u w pierwszej ósemce i zapewnienie sobie udziału w ko-
lejnych rozgrywkach ekstraklasy. Sezon ciężki, bo spędzony – co 
prawda w gościnnej – sali w Pawłowicach, ale to przecież nie to 
samo, co trenowanie i gra „na własnych śmieciach”. Do własnej 
hali powinny powrócić już w nowym sezonie, ale jaka to będzie 
drużyna, przekonamy się dopiero za kilka miesięcy. Wiadomo 
już że nowy sezon rozpocznie się 25 września. 

Jubileusz na planszach
Szkoła Podstawowa nr 5 była gospo-

darzem X Międzynarodowego Turnie-
ju Szermierczego Rybnik Cup w szpa-
dzie dziewcząt i chłopców. Jubileuszo-
we zmagania, odbywające się pod patro-
natem prezydenta Rybnika Adama Fuda-
lego, zgromadziły na starcie 171 zawodni-
ków reprezentujących kluby z całej Pol-
ski i Słowacji. 

W zawodach rozgrywanych w katego-
rii dzieci, młodzików i juniorów młodszych 
nie zabrakło szpadzistów i szpadzistek Ryb-
nickiego Młodzieżowego Klubu Sportowe-
go. Wśród dwunastolatków fantastycz-
nie walczył Kacper Kordas z RMKS–u 
, który po bardzo dobrych pojedyn-
kach przegrał dopiero w półfinale (7:8)  
z późniejszym zwycięzcą turnieju i zajął 
ostatecznie 3. miejsce. W tej samej ka-
tegorii bardzo dobrze walczył młodszy 
klubowy kolega Kacpra, Ryszard Ka-
łuziński, który przegrał w walce o po-
dium z Bartłomiejem Cichaczewskim  
z UKS–u Trójka Radlin i zajął 8. miejsce.

Wśród 13– i 14–latków najlepiej 
spisał się Marcin Hunt, który zajął 7. 
miejsce. Nieco  słabiej walczył tym ra-

zem Przemysław Trzepizur, który uplaso-
wał się na 13. miejscu.

W rywalizacji 12– i 13–latek barw ryb-
nickiego klubu broniły Anna Mroszczak 
oraz Emilia Kucza. A. Mroszczak  i za-
jęła 3. miejsce. Emilia Kucza przegra-
ła w walce o 1/8 finału i ostatecznie zaję-
ła 18. miejsce.

W kategorii juniorów młodszych do-
brze walczyli Krystian Fajkis oraz Kamil 
Naszkowski, którzy dopiero w walkach  
o podium przegrali swoje pojedynki, zaj-
mując odpowiednio 6. i 7. miejsce. 22 miej-
sce zajął Mikołaj Mroszczak.

Bezimienni najlepsi
Kilka wyrównanych i stojących na wysokim poziomie 

spotkań można było obejrzeć na turnieju amatorów o Pu-
char Rybnika w piłce ręcznej. Zwycięzcą trzeciego, a zara-
zem ostatniego turnieju, po raz drugi okazali się piłkarze ręcz-
ni z Libiąża, którzy wyprzedzili BKS 81 Bielsko Biała. Cały cykl 
wygrali jednak Bezimienni, którzy w trzech  turniejach uzbiera-
li 24 punkty. Drugie miejsce  zajął UMKS PMOS SPR Libiąż,  
a trzecie Nauczyciele z Jastrzębia. Głównym organizatorem tur-
nieju był CRiR Bushido.

Emil Szymura był 
naj lepszym pod 
względem piłkar-
skim zawodnikiem  
w Polsce lat 70. 

A. Mroszczak w natarciu.
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Najmłodsi przy piłce
W rozegranym w Krakowie turnie-

ju piłkarskim Adidas Football Chal-
lenge 2010 dla 10– i 11–latków, trze-
cie miejsce zajął zespół RKP ROW 
Rybnik. Podopieczni trenera Tadeusza 
Cicheckiego (rocznik 2000) pokonali  
w fazie grupowej TS Podbeskidzie 3:1, 
UKS „Dwójkę” Zakopane 4:1 i FC Gol 
4:0; w ćwierćfinale wygrali ze Żbikiem 
Regulice 6:0, a w półfinale ulegli Wyzwo-
leniu Chorzów 0:3; w meczu o 3. miejsce 
okazali się lepsi od Albertusa Kraków, 
wygrywając 2:0 serię rzutów karnych (w 
regulaminowym czasie gry 4:4). Występu-

jąca w tym samym turnieju drużyna rocz-
nika 2001 dotarła do ćwierćfinału po zwy-
cięstwach nad Albertusem Kraków 5:1  
i SP 123 Kraków 5:1, przegrała z Wyzwo-
leniem Chorzów 2:7 i w ćwierćfinale z TS 
Podbeskidzie 0:3.

Zespoły 12– i 13–latków RKP ROW 
Rybnik awansowały do półfinałowego 
turnieju Danone Cup. Trampkarze rocz-
nika 1998 pokonali w eliminacjach roze-
granych w Lublińcu Grom Tychy 4:0 i zre-
misowali z Odrą II Wodzisław 2:2, nato-
miast zespół rocznika 1999 pokonał ko-
lejno: SP Dobrzyń 4:1, SP Pawłów 7:0  
i Chrzciciela II Tychy 1:0.

(gr)

(dokończenie z marcowego numeru)
Zdaniem piłkarzy KS ROW Rybnik wy-

stępujących w latach 60. i 70. ubiegłego wie-
ku w ekstraklasie, ich kolega Emil Szymura 
był jednym z najbardziej utalentowanych za-
wodników w Polsce. To, że uznaniem nie zbli-
żył się do takich sław jak Kazimierz Deyna czy 
Zbigniew Boniek, jest w równej mierze wyni-
kiem pecha, co cech charakteru wychowanka 
Silesii Rybnik. — W Emilu było za dużo Śląza-
ka — mówi krótko były I–ligowy koszykarz i tre-
ner Ryszard Twardowski, odnosząc się do skrom-
ności i pracowitości Szymury. — Emilowi bardzo 
trudno przychodziło pokonywanie najprzeróżniej-
szych barier, których ktoś inny nawet nie zauważał. 
Był najmłodszy w drużynie i na początku zwracał 
się do wszystkich per pan. Gdy już go od tego od-
zwyczailiśmy, bo to przecież nie ułatwia gry, i tak 

w stosunku do Józka Golli chyba nigdy 
nie przeszło mu przez gardło „ty”. Zwra-
cał się do niego per wy — wspomina An-
drzej Frydecki. — Józef Golla to był w na-

szej drużynie ktoś taki, jak Franz Beckenbauer dla 
reprezentacji Niemiec — tłumaczy Emil Szymura.

Na losach kariery znakomitego piłkarza 
ostatecznie zaważyły kontuzje, jakich naba-

wił się grając w 
Górniku Zabrze.  
— W Górniku 
trzy razy przeciw-
nicy złamali mi 
nogę. W Rybniku 
nie miałem żad-
nego poważnego 

urazu, a w Zabrzu z tego powodu skończyła się 
moja kariera. Po trzecim razie wiedziałem, że już 
nie będę grał — mówi Emil Szweda. Postanowił 
wyjechać do Niemiec. Od 1982 roku, dzięki po-
mocy Andrzeja Pałasza, który grał w Bayerze, 
pracuje w zakładach chemicznych w Leverkusen. 
Grał tam w lidze okręgowej i przez pięć lat był po-
mocnikiem pierwszego trenera i opiekunem dru-
żyny. Do niedawna grał też w miejscowej druży-
nie oldbojów przeciwko Tradizioni Manshaft czy 
Orłom Górskiego. Wystąpił też w meczu oldbo-
jów Ruchu i Górnika, przed pięciotysięczną wi-
downią. —W sporcie sukces jest wtedy, gdy na try-
bunach siedzi kilkanaście tysięcy ludzi. Grałem 
dla kibiców i ich zawsze najbardziej szanowałem. 
Nie miałem szczęścia do reprezentacji, a było ono 
bardzo potrzebne, by wyjść na boisko obok takich 
piłkarzy jak: Deyna, Lato, Kasperczak, Szarmach, 
Janas, Żmuda. Byłem przekonany, że gdy tylko po-
zwolą mi zagrać, to się sprawdzę. Tak jak kiedyś  
w lidze.                                                               (gr)

Prawie jak Deyna...
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Złoty trunek ze srebrnym medalem
Piwo Rybnicki Full, regionalna marka dostępna wyłącznie na terenie dawnego ROW-u,  

otrzymało jedną z najbardziej prestiżowych nagród branży alkoholowej – Srebrny Me-
dal Selection & Quality Awards. Przyznaje je międzynarodowa organizacja Monde Selec-
tion, która każdego roku wyłania produkty o najwyższej jakości, w tym także wyroby w kate-
gorii: piwa, wody, soft drinki i napoje bezalkoholowe. — Kolejna międzynarodowa, prestiżo-
wa nagroda dla marki Rybnicki Full jest dowodem na to, że nieduże, regionalne piwa jakościo-
wo mogą konkurować z największymi — mówi dyrektor Generalny Royal Unibrew Polska Be-
ata Pawłowska. — Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu naszego piwa! Z pewnością podobnie my-
ślą miłośnicy napoju z pianką, szczególnie podczas wielu tej wiosny majówek.                    (S)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wraz z IV Liceum Ogólnokształcącym 
w Rybniku zorganizowali 9 maja Bieg 

Wiosny 2010 w  ramach ogólnopolskiej akcji Polska Bie-
ga. Na starcie stanęło 207 uczestników, którym tuż po przekrocze-

niu mety wręczano pamiątkowe medale. Dla tych najlepszych przygoto-
wano dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Poza klasyfikacją indywidualną, dla szkół 

prowadzona była również klasyfikacja drużynowa. Dla najmłodszych uczestników bie-
gu  Rada Dzielnicy Śródmieście ufundowała czekolady.  W całej Polsce takich imprez biegowych jak 
ta w Rybniku odbyło się 611. 

Zwycięzcami poszczególnych grup zostali: Julia Matuszczyk i Jakub Pochcioł (przedszkolaki), Edy-
ta Gołofit i Jakub Magiera (szkoły podstawowe), Dominika Bielecka i Mateusz Fliegert (gimnazja), 
Hanna Kowalska i Marcin Ciepłak (szkoły ponadgimnazjalne), Łukasz Mika i Ewa Fliegert (bieg głów-
ny), Ewa Klein i Andrzej Siwczyk (bieg główny seniorów). W klasyfikacji drużynowej szkół zwyciężyli: 
Szkoła Podstawowa ze Szczerbic, Gimnazjum nr 7 w Rybniku i I Liceum Ogólnokształcące w Rybniku.

Do akcji Polska Biega przyłączył się również rybnicki Kamień, który zorganizował swój dzielnico-
wy bieg z udziałem 26 zawodników. Jego zwycięzcami zostali Karolina Stępień i Dominik Dreszer.

Polska biega

Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.
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Foto–zagadkaLubisz i znasz swoje miasto? Je-
steś spostrzegawczy, znasz histo-
rię i interesujesz się zachodzącymi  
w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. Wystarczy uważnie przyjrzeć 
się publikowanemu obok zdjęciu i odgad-
nąć przy jakiej ulicy znajduje się ta świe-
żo odremontowana kamienica o wyjątko-
wej elewacji.

Hity na maj

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych 
czekamy do 25 czerwca 2010 r. Wśród osób, 
które przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 
12 a) kartkę pocztową z prawidłowym roz-
wiązaniem, rozlosujemy nagrody.  

2 pozycje książkowe 
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19–litrowa butla wody 
z pompką 

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006

Kazimierz Orłoś, Bez 
ciebie nie mogę żyć, Wy-
dawnictwo Literackie, 
Kraków 2010.

Zbiór trzynastu nowel, w któ-
rych Kazimierz Orłoś przypatruje 
się ludzkiej bezradności, samot-
ności, opisuje nadzieje i rozczaro-
wania. Miłość, przyjaźń czy szczę-
ście mają gorzki posmak. Najwyż-
szej próby realizm tych opowia-
dań oddaje pełnię emocjonalnego skomplikowania bohaterów 
i ograniczenia rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Literac-
ki portret codzienności bez retuszu i photoshopa. 

•••
Style i charaktery, nr 

1/2010, wyd. „Charakte-
ry” sp. z o.o.

Odmieniony kwartalnik pro-
ponuje przystępnie prezentowaną 
tematykę psychologiczną i filozo-
ficzną. Są też kulinaria, zdrowie, 
uroda. W numerze m. in. obszer-
ny wywiad z Grzegorzem Miecugo-

wem oraz teksty Magdy Umer, Adama Nowaka, Joanny Kołacz-
kowskiej, Stefana Chwina, Józefa Hena. Ciekawy, mądry prze-
rywnik. Raczej dla czytelniczek.

•••
CD Ania Dąbrowska, 

Ania Movie, Sony Music 
Poland 2010.

Covery filmowych przebojów 
zaśpiewane przez Anię Dąbrow-
ską. Wiadomo: najbardziej lubi-
my te piosenki, które już znamy. 
Do tego trzeba dodać klasę wokalistki, dobre aranżacje muzycz-
ne i chillaouotwy klimat. Płyta brzmi przyjemnie, refleksyjnie, 
kojąco. Warto słuchać podczas stania w miejskich korkach.

•••
DVD Julie i Julia, reż. 

Nora Ephron, Imperial 
CinePix 2010.

Pozycja obowiązkowa dla mi-
łośników komedii romantycznych, 
wielbicieli talentu Meryl Stre-
ep oraz wszystkich lubiących do-
bre jedzenie i dobre dialogi. Wy-
kwintna, smakowita, odpowiednio 
przyprawiona humorem i szczyp-

tą wzruszenia historia dwóch Julii (Child i Powell), z których 
pierwsza nauczyła drugą nie tylko sztuki gotowania, ale tak-
że sztuki życia. 

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 4: – na foto-
grafii znalazła się piękna, stylowa latarnia, któ-
ra wisi nad wejściem do naszej redakcji. Przypo-
mnijmy, że „Gazeta Rybnicka” świętuje w tym 
roku 20–lecie swojego istnienia. 

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymu-
ją: Empik – Beata Gęgotek i Izabela Balcarek; 
Świat wody – Grażyna Folwarczny.  
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ZMIANY W OBWODACH GŁOSOWANIA
Głosować będzie można w tych samych 

lokalach wyborczych, w których odbywało 
się głosowanie w czasie wyborów do Parla-
mentu Europejskiego w 2009 roku. W związ-
ku z nadaniem nazw nowym ulicom wpro-
wadzone zostały następujące zmiany: 
• ulica Targowa od ulicy Młyńskiej do rzeki 

Nacyny wpisana została do obwodu nr 5;
• ulica Targowa od ulicy Wiejskiej do rzeki 

Nacyny wpisana został do obwodu nr 22;
• osiedle Różane wpisane zostało do ob-

wodu nr 31.
Pełny wykaz obwodów głosowania oraz sie-

dzib obwodowych komisji wyborczych znajdu-
je się na obwieszczeniach Prezydenta Miasta  
o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie internetowej www.rybnik.eu.

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
Spisy wyborców
W dniach od 7 czerwca do 18 czerwca 

br. w Urzędzie Miasta Rybnika będzie moż-
liwość wglądu do spisu wyborców Miasta 
Rybnika. Spis wyborców udostępniony bę-
dzie osobom zainteresowanym w Wydzia-
le Spraw Obywatelskich w pok. 158 , w go-
dzinach pracy urzędu.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Wyborcy czasowo przebywający na terenie 

Miasta Rybnika lub nigdzie nie zameldowa-
ni, a przebywający na obszarze Miasta, któ-
rzy chcą wziąć udział w głosowaniu, powin-
ni do 10 czerwca br. złożyć pisemny wniosek 
o dopisanie do spisu wyborców w Urzędzie 
Miasta Rybnika w Wydziale Spraw Obywatel-
skich, pok. 158, w godzinach pracy urzędu. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce po-

bytu przed dniem wyborów, może otrzymać 
zaświadczenie o prawie do głosowania. Z za-
świadczeniem takim można głosować w do-
wolnym obwodzie głosowania w kraju, za gra-
nicą lub na polskim statku morskim. Żądanie 
sporządzenia zaświadczenia o prawie do gło-
sowania składa się do 18 czerwca br. w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich, pok. 158 w godzi-
nach pracy urzędu. Żądanie takie będzie aktual-
ne także dla ewentualnej drugiej tury wyborów. 

W przypadku, gdy wyborca ubiega się  
o zaświadczenie tylko dla drugiej tury wy-
borów powinien złożyć w Urzędzie Miasta  

odpowiednie żądanie po 21 czerwca, jednak 
nie później niż do dnia 2 lipca br.

Uwaga: Wyborca, któremu wydano za-
świadczenie o prawie do głosowania, zo-
stanie skreślony ze spisu wyborców w miej-
scu zamieszkania. Należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby nie zgubić zaświadczenia o pra-
wie do głosowania. W przypadku jego utra-
ty, niezależnie od przyczyny, nie będzie moż-
liwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia 
ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwo-
dzie właściwym dla miejsca zamieszkania.   

Głosowanie przez pełnomocnika 
Do dnia 10 czerwca w Wydziale Spraw 

Obywatelskich, pok. 158, należy składać wnio-
ski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 
głosowania. Pełnomocnictwa mogą udzielić: 
wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności albo orzeczenie organu rentowego bez 
względu na datę jego wydania oraz wybor-
cy, którzy najpóźniej w dniu głosowania koń-
czą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko 
osoba wpisana do rejestru wyborców w tej 
samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa 
do głosowania, lub posiadająca zaświadcze-
nie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo 
do głosowania można przyjąć tylko od jednej 
osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głoso-
wania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli 
co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstęp-
ny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozosta-
jąca w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełno-
mocnikiem nie może być osoba wchodząca 
w skład komisji obwodowej właściwej dla ob-
wodu głosowania osoby udzielającej pełno-
mocnictwa do głosowania, a także mężowie 
zaufania zgłaszani przez komitety, jak również 
kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego 
pełnomocnictwa do głosowania poprzez złoże-
nie osobie upoważnionej przez Prezydenta Mia-
sta Rybnika najpóźniej na 2 dni przed dniem wy-
borów (tj. do dnia 18 czerwca br.) stosownego 
oświadczenia  lub doręczenie takiego oświad-
czenia właściwej obwodowej komisji wybor-
czej w dniu głosowania, przed oddaniem głosu 
przez upoważnionego pełnomocnika. 

Akt pełnomocnictwa sporządzany jest  
w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego 
pełnomocnictwa lub w innym miejscu wskaza-
nym przez niego, po wcześniejszym uzgodnie-
niu terminu w Wydziale Spraw Obywatelskich  

pok. 158, tel. 32/43 92 178, 43 92 000 wew. 
7160. 

Wzory wniosków dostępne są w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie inter-
netowej www.rybnik.eu oraz w Kancelarii 
Urzędu Miasta. 

Wyborcy Niepełnosprawni
W celu umożliwienia wszystkim miesz-

kańcom udziału w głosowaniu, na terenie 
Miasta Rybnika wyznaczono 9 lokali dosto-
sowanych do potrzeb wyborców  niepełno-
sprawnych. Mieszczą się one w: 
• Szkole Podstawowej nr 34, ul. Reymon-

ta 69 (obwodowa komisja Nr 3)
• Filii Młodzieżowego Domu Kultury, ul. 

Chabrowa 9 (obwodowa komisja Nr 19)
• Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Wodzi-

sławska 123 (obwodowa komisja Nr 23)
• Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wolna 17 

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

dowa komisja Nr 26)
• Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Włościań-

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

(obwodowa komisja Nr 38)
• Zespole Szkół Budowlanych, ul. Świer-

klańska 42 (obwodowa komisja Nr 49)
• Zespole Szkolno–Przedszkolnym Nr 4, 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 (ob-
wodowa komisja Nr 66). 
Wyborcy zainteresowani głosowaniem 

w jednym z wyżej wymienionych lokali po-
winni do 15 czerwca br. złożyć wniosek  
o dopisanie do spisu wyborców w wybranym 
obwodzie. Wniosek składa się w Urzędzie 
Miasta Rybnika w Wydziale Spraw Obywa-
telskich, pokój 158, w godzinach pracy urzę-
du. Wyborca, który dopisze się do jednego 
z wyżej wymienionych obwodów głosowa-
nia zostanie jednocześnie skreślony ze spisu 
wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

Wszelkie dodatkowe informacje na te-
mat spisu osób uprawnionych do głosowa-
nia, składania wniosków o dopisanie do spi-
su lub wydanie zaświadczenia o prawie do 
głosowania oraz o sposobach głosowania 
udzielane są w Urzędzie Miasta Rybnika ul. 
Bolesława Chrobrego 2, w Wydziale Spraw 
Obywatelskich pok. 158, tel. 32/43 92 178, 
43 92 000 wew. 7160 w godzinach pracy 
urzędu, tj. poniedziałek – środa 7.30–15.30, 
czwartek 7.30–18.00, piątek 7.30–13.00.

WYBORY PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniu 20 czerwca br. zostaną przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 6.00 do 20.00. 
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Geo-Com
GEODEZJA

OBSŁUGA  INWESTYCJI
PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTY  BUDOWA

503 317 087
32 755 88 78

Rybnik, pl. Kopernika 3 lok. 2
obok Urzędu Miasta

w w w. g e o c o m . n e t . p l

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX”
mgr rehabilitacji ruchowej Adam Zostawa

www.relax-med.pl

Gabinety
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, 
tel. 32 432 77 94
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lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

chirurgia małoinwazyjna,

laseroterapia żylaków

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Holter ekg, Holter ciśnieniowy

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej

USG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 509 796 766

lek. med. Nawar Banout
Specjalista Ortopedii i Traumatologii

USG stawów biodrowych  

noworodków

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

Szanowni Państwo! 
Pragniemy złożyć podziękowania za nieocenioną 

pomoc i wsparcie podczas akcji zbierania podpisów 
poparcia dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości  
na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

Jarosława Kaczyńskiego.

Parlamentarzyści, radni 
oraz członkowie i sympatycy 

Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Rybnickiej

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160 49



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
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. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

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), Małgorzata Tytko (stażystka)
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. 32/42 28 825, 32/42 60 070, fax 32 43 32 160
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. 32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32/42 23 210

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17(Okrąglak), 

tel/fax. 32/42 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. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7.00–15.00)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.–pt. 7.00–15.00)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 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

32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków   

czynny w każdą środę w godz. 18.30–20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń.  
Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 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. 32/42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)
Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”

ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16.00–20.00
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10.00–12.00 

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. 32/42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 
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
Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, Rybnik, ul. 3 Maja 11 (Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki)

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

tel. 67/356 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. 32/42 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 32/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 32/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 32/42 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. Saint Vallier 6.

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 32/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki
ul. 3 Maja 11, 44–200 Rybnik, tel. 32/42 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. 32/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
czynne w godz. 8.00-16.00, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax  32/433 16 76



Wykonujemy zdjęcia:
•	 wewnątrzustne - 

w technice kąta prostego
•	 zgryzowo-osiowe
•	 pantomograficzne
•	 cefalometryczne
•	 skroniowo-żuchwowe
•	 zatok

Naszymi atutami są:
•	 bogate doświadczenie 

obrazowania 
•	 miła, profesjonalna 

obsługa
•	 krótki czas wykonania 

usługi (oczekiwanie na 
odbiór zdjęcia  
ok. 10-15 minut)

Rybnik
ul. Piłsudskiego 18
tel: 032 710 85 07

pn.- pt. 9:00-19:00

www.rentgen-rybnik.pl
info@rentgen-rybnik.pl

bezpłatny parking

Rentgen 
stomatologiczny

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

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

ZEsPOŁy WOKALNE: dZiECięCE i mŁOdZiEżOWE

TANiEC dysKOTEKOWy JUż Od 5 LAT
Kursy taneczne: 
tańce latynoamerykańskie i standardowe

4 GŁOsOWy CHÓR KOŚCiELNy „CANTATE dEO”  
w czwartek od 19:00

smERFETKOWO
2, 3, 4-latki ćwiczą 

z opiekunem
(muzyka i plastyka)

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

NAUKA GRy NA RÓżNyCH iNsTRUmENTACH

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

• zajęcia dla kobiet w ciąży przygotowujące do porodu i połogu  
oraz opieki nad noworodkiem 

• opieka nad matką i noworodkiem po porodzie 
• porady laktacyjne 

• pielęgnacyjna opieka ginekologiczna nad kobietami w każdym wieku  
• promocja zdrowia

ZAPRASZAMY KOBIETY W KAŻDYM WIEKU DO SKORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ 

POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ / RODZINNEJ
W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

Szczegółowe informacje:

NZOZ „PRO FEMINAE” S.C. 
OPIEKA POŁOŻNICZO–PIELĘGNIARSKA

44-200 Rybnik, ul. Reymonta 60
tel. 032/422 65 82, 607 677 320

e-mail: profeminae@poczta.onet.pl
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Gabinet Endokrynologiczny 
Franciszek Mazur

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

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8
ŻORY/RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1

RYBNIK, NA GÓRZE 8, REJESTRACJA: 506 387 385

P R A C O W N I A
DENSYTOMETRYCZNA

G A B I N E T 
O S T E O P O R O Z Y


