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Dni Rybnika zainaugurowała Gala Operetkowa, której gospodarzem  
był Bogusław Kaczyński.                                                              Zdj.: m

Turniej rycerski czy pole bitwy? Publiczność 
była bezpieczna tylko dzięki barierkom... Zdj.: m

Zlot gwiaździsty orkiestr i mażoretek biorących 
udział w XIX Złotej Lirze.                        Zdj.: s

Czerwiec był wyjątkowo bogaty  
w wydarzenia, które na place, ulice, 
pod plenerowe estrady i do sal wido-
wiskowych przyciągnęły wielu rybni-
czan oraz gości z bliska i z daleka. Dzię-
ki projektowi „Promocja kultury ziemi 
raciborsko–rybnickiej” mogliśmy ba-
wić się wspólnie z Raciborzem…   

Jeśli to czerwiec…
to jesteśmy w Rybniku

Więcej o czerwcowych imprezach wewnątrz numeru.

Pamiątkowy medal 
wybity  

W Turnieju Dzielnic zwyciężyło Wielopole, do czego przyczynił się  
sympatyczny Utopek.                                                                                Zdj.: s

Prezydent Adam Fudali i wiceprezydent Ewa Ryszka  
z wizytą w Raciborzu, gdzie przyjął ich prezydent tego 
miasta Mirosław Lenk (z prawej), na zdj. z Danielem  
Olbrychskim.                                         Zdj.: L. Tyl



Drodzy Rybniczanie,

U progu wakacji – nawet jeśli nie mamy związanych z nimi planów wyjazdowych - zwy-
czajny pęd naszego życia jakby trochę zwalnia, zwalnia też życie w mieście, tym bardziej,  
że za nami wyjątkowo intensywny i bogaty w liczne atrakcje czerwiec. Do historii przeszły 
tegoroczne Dni Rybnika, realizowane w tym roku w sposób wyjątkowy, bo wspólnie z Ra-
ciborzem, w ramach unijnego projektu „Promocja Kultury Ziemi Raciborsko–Rybnickiej”.

Czy udało nam się wypromować to, co w kulturze obu miast najcenniejsze i najbardziej warto-
ściowe? Jestem przekonany, że tak. Największym bowiem bogactwem tej ziemi są jej mieszkańcy, 
ich talenty i umiejętności. Zaś przy okazji licznych, trwających przeszło dwa tygodnie imprez, od 
najlepszej strony zaprezentowały się zespoły, stowarzyszenia popularyzujące naszą kulturę i tra-
dycję – od stawiających swoje pierwsze kroki na scenie dzieci, przez rockową młodzież, rozśpie-
wane chóry, pasjonatów historii, aż po niezwykle utalentowane kulinarnie śląskie gospodynie.    

Po raz kolejny rybniczanie pokazali, że chcą i potrafią się wspólnie bawić. Wzorem ubiegłego 
roku, wielkim powodzeniem cieszyły się gala operetkowa i kabareton. Publiczność dopisała rów-
nież na koncertach Ani Wyszkoni, zespołu Łzy oraz grupy Kult. Ale również inne imprezy, organi-
zowane w myśl zasady „dla każdego coś miłego”, zwróciły Państwa uwagę. Serdecznie dzięku-
ję za tę wspólną zabawę, Wam drodzy Rybniczanie, Waszym przyjaciołom i wszystkim gościom, 
uczestniczącym w tegorocznym święcie naszego miasta..

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowani byli w organizację i realizację 
tego wielkiego przedsięwzięcia – zwłaszcza pracownikom urzędu miasta i miejskich jednostek, któ-
rych wytężona praca pozwoliła sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić ten kilkudniowy cykl imprez. 

Dziękuję również lokalnym mediom, dzięki którym informacje i relacje o wszystkich atrakcjach 
miejskiego świętowania na bieżąco docierały do Państwa i zachęcały do współuczestnictwa w za-
bawie.

Już dziś zapraszam na przyszłoroczne Dni Rybnika, do organizacji których powoli się przymierzamy.

Życzę wszystkim Państwu radosnych wakacji, udanego odpoczynku i wytchnienia od codzien-
nej gonitwy. Wszystkim wyjeżdżającym życzę wielu niezapomnianych urlopowych wrażeń oraz 
bezpiecznych powrotów do domu, zaś pozostającym w Rybniku, by w wakacyjnej ofercie nasze-
go miasta znaleźli coś dla siebie. 

 
 Z wakacyjnymi pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 29 sierpnia br.

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



W mieście…
…od ostatniej sesji działo się sporo, 

a radnych o najważniejszych wydarze-
niach poinformował tradycyjnie prezydent 
Adam Fudali. Podsumował wspólną z Raci-
borzem zabawę w ramach współfinansowane-
go przez Unię Europejską projektu „Promo-
cja kultury ziemi raciborsko–rybnickiej” i inne 
czerwcowe imprezy kulturalne i wydarzenia, o 
których szerzej piszemy w tym numerze „GR”. 

Przedstawił też sytuację na rynku pracy – 
aktualnie poziom bezrobocia wynosi w mie-
ście 7,3% i od stycznia br. odnotowano spa-
dek o 0,5%. Od początku roku Powiatowy 
Urząd Pracy pozyskał dla swoich klientów 101 
miejsc pracy, zaś ponad 190 osób rozpoczęło 
własną działalność gospodarczą, korzystając 
z pozyskanych przez PUP środków z progra-
mów unijnych. W sumie – na aktywne zwal-
czanie bezrobocia PUP pozyskał w tym roku 
ok. 15 mln zł. Dzięki dobrze umotywowane-
mu wnioskowi, PUP otrzymał również ponad 
1 mln zł z Funduszu Pracy (rezerwa ministra 
pracy) na roboty społecznie użyteczne mają-
ce na celu przeciwdziałanie zagrożeniu powo-
dziowemu, jak np. czyszczenie rowów melio-
racyjnych itp. Do takich robót skierowanych 
zostanie ponad 50 osób. Z pozyskanych przez 
PUP funduszy skorzystać mogą również firmy, 
które ucierpiały wskutek powodzi lub te pod-
mioty gospodarcze, które prowadzą produkcję 
lub wykonują działania przeciwpowodziowe.    

Prezydent poinformował o aktualnych pra-
cach drogowych (więcej na ten temat na str. 
12), a także innych realizowanych inwesty-
cjach. Trwa m.in. budowa obiektu dla sądu 
okręgowego, zakładu odzysku materiałów bu-
dowlanych w Boguszowicach, boiska na tere-
nie MOSiR–u w Kamieniu oraz przy Gimna-
zjum nr 4 w Rybnickiej Kuźni, naprawa od-
wodnienia boiska przy ul. Gliwickiej, a tak-
że modernizacja kilku boisk przy placówkach 
oświatowych, hali sportowej w Boguszowicach 
i jej otoczenia. Remontowane są także szko-
ły i przedszkola, w tym trwająca dłuższy czas 
likwidacja azbestu i termomodernizacja ZS 
nr 3 przy ul. Orzepowickiej, rozpoczął się re-
mont Domu Kultury w Niedobczycach. Pre-
zydent poinformował także, że Wydział Eko-
logii przygotowuje się do wdrożenia projek-
tu wsparcia finansowego mieszkańców, którzy 
zdecydowali się na zamontowanie instalacji 

solarnej. Są chętni, teraz miasto złoży wnio-
sek o dofinansowanie tego projektu ze środ-
ków zewnętrznych.    

  

Po powodzi
Więcej miejsca prezydent poświęcił ma-

jowej akcji przeciwpowodziowej. Pogoto-
wie przeciwpowodziowe zostało w Rybniku 
wprowadzone w niedzielę 16 maja, a odwoła-
ne 4 czerwca. W tym czasie odbyło się 12 ze-
brań Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego. Największe straty odnotowano w oko-
licy ul. Partyzantów. Nie zaistniało, na szczę-
ście, zagrożenie życia. W akcję zaangażowane 
były, obok Państwowej Straży Pożarnej, OSP, 
policji i przedstawicieli zarządzających infra-
strukturą wodną, jednostki miejskie – wydzia-
ły Zarządzania Kryzysowego, Ekologii, Pro-
mocji i Informacji, Rybnickie Służby Komu-
nalne, Zarząd Transportu Zbiorowego, Straż 
Miejska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji oraz Dom Pomocy Społecznej.  Dzię-
kując wszystkim uczestnikom akcji, A. Fuda-
li podkreślił wyjątkową aktywność kilkudzie-
sięciu strażaków z dzielnicowych OSP, co po-
twierdzali mieszkańcy. Zwrócili oni uwagę na 
wyjątkowe zaangażowanie „samego komen-
danta straży pożarnej” przy napełnianiu wor-
ków i budowie wałów, którym okazał się… ow-
szem, komendant, ale Straży Miejskiej. Jed-
nym z najbardziej narażonych w czasie po-
wodzi terenów jest ul. Nadbrzeżna i okoli-
ce – obszar, który powinien być polderem za-
lewowym. (W dalszej części sesji była mowa  
o budowie w ul. Nadbrzeżnej kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej). W sumie w akcji  wyko-
rzystano ponad 600 ton piasku, kilkaset me-
trów folii i 20 tys. worków, a ich zapas został 
o taką liczbę odnowiony. Pozytywnie zosta-
ło rozpatrzonych 16 wniosków o zasiłki ce-
lowe w wys. 6 tys. zł, od osób które poniosły 
straty, 1 wniosek o odszkodowanie między 20  
a 100 tys. zł zostanie rozpatrzony po oszaco-
waniu szkód. Prezydent podkreślił też wyjąt-
kowo dobrą w tych trudnych chwilach współ-
pracę z Vattenfallem. 

PEC dla samorządów!
Przedmiotem uchwały, którą radni roz-

patrywali jako pierwszą, był protest wobec 
niedawnej decyzji ministra skarbu, który 

odmówił komunalizacji, skomercjalizowa-
nego wcześniej, Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej SA. w Jastrzębiu–Zdroju, 
prowadzącego działalność również na te-
renie Rybnika. Wiceprezydent Michał Śmi-
gielski przedstawił kilkunastoletnią walkę 
samorządowców z gmin objętych działalno-
ścią PEC w Jastrzębiu o nieodpłatne przeka-
zanie akcji spółki i tym samym skomunalizo-
wanie firmy. Ostatnia odmowna decyzja mi-
nisterstwa z maja br., która chce samo spółkę 
sprywatyzować, była dla samorządowców za-
skoczeniem, szczególnie, że 95% podobnych 
przedsiębiorstw w całym kraju jest skomuna-
lizowanych. Samorządowcy obawiają się, że 
potencjalny właściciel spółki będzie raczej za-
biegał o zysk, a nie działał zgodnie z intere-
sem lokalnej społeczności, co na pewno nie 
będzie korzystne dla mieszkańców. Gra idzie 
zatem o wysoką stawkę – za dostarczenie cie-
pła mieszkańcom odpowiada samorząd, nie 
będąc jednak właścicielem sieci przesyłowej, 
nie będzie miał wpływu na koszty eksploata-
cji, utrudnione też będą próby ogranicze-
nia niskiej emisji. W takiej sytuacji radni po-
stanowili poprzeć protest przy jednym głosie 
wstrzymującym się, a także wystąpić do par-
lamentarzystów Ziemi Śląskiej o ochronę in-
teresów lokalnej społeczności, zaś do wojewo-
dy śląskiego o wsparcie procesu komunaliza-
cji jastrzębskiego PEC-u.

Zmiany w budżecie
Było ich tym razem wyjątkowo dużo,  

a przedstawił je i uzasadnił skarbnik Bo-
gusław Paszenda. Wcześniej radni zapozna-
li się z materiałem na przedsesji oraz dwóch 
posiedzeniach Komisji Finansów. Ze wzglę-
du na liczbę zmian, przytoczymy tylko najważ-
niejsze. Planowane dochody zwiększono per 
saldo o 23.328.927,42 zł, planowane wydat-
ki – o 15.039.729,03 zł, a deficyt zmniejszono 
o 38.368.656,45 zł, do kwoty 46.658.947,80 zł.      

Z Urzędu Skarbowego do budżetu miasta 
wpłynęło prawie 2 mln zł z tytułu zwrotu po-
datku VAT (dot. wydatków związanych z bu-
dową kanalizacji). W sumie z tego tytułu do 
budżetu miasta wprowadzono w tym roku po-
nad 35,3 mln zł. Wydatki niewygasające wynio-
sły ponad 27 mln zł. O 8 mln zł (do kwoty 106 
mln zł) zmniejszono natomiast prognozowa-
ne dochody z tytułu udziałów w podatku do-
chodowym od osób fizycznych, z kolei udział 
w podatku dochodowym od osób prawnych 
zwiększył się o 1.160.000 zł. 

Ze względu na oszczędności uzyskane  
w przetargu, o prawie 2,5 mln zł zmniejszyły 
się wydatki ogółem na roboty drogowe w Kło-
kocinie. Do budżetu wpłynęło też dodatkowe 
180.000 zł jako dofinansowanie ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji na realizację projektu informatycznego 
Doładowanie e–karty przez Internet.
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Budżet zmiennym jest...
Wydawało się, że powodem wyjątkowo obszernego porządku obrad Rady Miasta 

była konieczność załatwienia wielu ważnych spraw przed wakacjami, bo czerw-
cowa sesja miała być ostatnią przed letnią przerwą. Radni nie mogą jednak spo-
kojnie wyjechać na urlop, bo już została zapowiedziana sesja nadzwyczajna…  

Sesja Rady Miasta – 23 czerwca



Zmniejszono wydatki o ponad 9 mln zł za-
oszczędzonych na przetargach na kilku zada-
niach kanalizacyjnych, zaś o ponad 600 tys. zł 
zmniejszyły się z tego tytułu wydatki na bu-
dowie łącznika ulic Poligonową–Rycerską  
w Kłokocinie. Wykreślono też wydatki na 
budowę kolektorów przy ulicach Hallera i 3 
Maja, ponieważ projekt Uporządkowanie go-
spodarki ściekowej w mieście nie otrzymał do-
finansowania ze źródła zewnętrznego. Zrezy-
gnowano również z budowy łącznika między 
ul. Wodzisławską, a Obwiednią Południową. 
Prawie 4 mln zł zaoszczędziły jednostki orga-
nizacyjne miasta, w związku z tym o taką kwo-
tę zmniejszono ich planowane wydatki bieżą-
ce. O ponad 2 mln 400 tys. zł zmniejszono wy-
datki na dopłaty dla mieszkańców do wymia-
ny okien oraz termomodernizacji budynków 
w ramach zadania Utworzenie obszaru ograni-
czonego użytkowania w ciągu Drogi Krajowej 
78.  Wydatki te zostaną ujęte w projekcie bu-
dżetu na 2011 r. 

Na pewne zadania wydatki zwiększono:  
o ponad 2 mln na remonty i modernizacje dróg 
(m.in. na nawierzchnie ulic Energetyków, Żo-
łędziowej, Budowlanych, chodnik przy ul. Hib-
nera, przebudowę ul. Tkoczów) czy o ponad 
500 tys. zł kwoty na budowę boiska w ośrod-
ku w Kamieniu. Ponad 2 mln zł przeznaczo-
no na nieplanowaną wcześniej budowę kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nadbrzeż-
nej, a to ze względu na konieczność likwidacji 
nielegalnych wylotów odprowadzających wody 
opadowe bezpośrednio do Rudy. 

O kwotę 800 tys. zł  zwiększono dotację dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z prze-
znaczeniem na termomodernizację budynku 
przy ul. Bohaterów Westerplatte 18, ostatnie-
go na Osiedlu Górnym, który na taki remont 
oczekiwał. Zadanie to wykreślono wcześniej, 
ze względu na likwidację Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i GW z planu, a te-
raz zostało, ku satysfakcji mieszkańców, ale  
i radnych, przywrócone. 

Zmiany w budżecie zawsze prowokują rad-
nych do ożywionej dyskusji, tak było i tym ra-
zem. Do zmniejszonych wpływów z podat-
ku odniósł się radny Henryk Cebula (PiS),  
a skarbnik tłumaczył, że miasto w prognozo-
waniu wpływów kierowało się sugestiami mi-
nistra finansów. Radny pytał też o zakres re-
montu DK w Niedobczycach (sala widowisko-
wa z przyległościami), a w związku z oszczęd-
nościami na zadaniach kanalizacyjnych wyraził 
obawy, czy realizowane będą wnioski mieszkań-
ców zgłaszających usterki. Pełnomocnik prezy-
denta Janusz Koper uspokoił radnego, że roboty 
doprowadzające posesje do stanu pierwotnego 
leżą w kompetencjach wykonawcy, a środki na 
takie prace nie pochodzą z budżetu.                   

Radny Piotr Kuczera (PO) prosił o wyja-
śnienie wykreślenia z budżetu budowy tran-
zytowego kolektora A – dofinansowania od-
mówiono ze względu na fakt, że nie wiąże się 

to bezpośrednio z nowymi przyłączami. Mia-
sto nie zgadza się jednak z taką argumenta-
cją ministerstwa środowiska. W przyszłości 
ta inwestycja i tak musi powstać, ale ze środ-
ków miasta. Radny poruszył również temat 
wykreślenia z planu łącznika ul. Wodzisław-
ska–Obwodnica Płd., a powodem tego, jak 
odpowiedział prezydent, jest analiza drogo-
wców, którzy orzekli, że  przydatność tej in-
westycji dla rozładowania ruchu na ul. Wodzi-
sławskiej jest niewystarczająca. Radny Henryk 
Ryszka (BSR) pytał o nawierzchnię odcinka 
ul. Górnośląskiej z partycypacją kop. „Mar-
cel”. Radny Stanisław Stajer (IO „Nasz Ryb-
nik”) sugerował, by oszczędności na budowie 
gotowego już łącznika Poligonowa–Rycerska 
przeznaczyć na budowę chodnika, a położo-
ne wzdłuż drogi wodościeki należałoby wyczy-
ścić. Jak odpowiedział J. Koper, projekt nie 
przewidywał budowy chodników, a ruch pie-
szy jest zachowany przez kładkę. Radny py-
tał też o zmniejszenie, dzięki oszczędnościom  
z przetargu, wartości kosztorysowej drugiej 
inwestycji w Kłokocinie. Zgodnie z odpowie-
dzią, pozostałe oszczędności przeznaczone 
zostaną na prace dodatkowe, których prze-
targ nie przewidywał. Wrócił też do DK 78 
i obszaru ograniczonego użytkowania i py-
tał o powód zmniejszenia kwoty na dopłaty 
do ochrony przed hałasem i termomoderni-
zacji dla mieszkańców – co J. Koper wyjaśnił 
przejęciem tego zadania przez Wydział Eko-
logii. Radnego interesowały też płatności dla 
firmy Tchas za wykonanie części robót kana-
lizacyjnych, niezależnie od tego firma ta musi 
zapłacić miastu odszkodowanie w wysokości 
ponad 800 tys. euro za zwłokę, więc bilans jest 
pozytywny dla miasta. Radny Andrzej Woja-
czek (PiS) wyraził satysfakcję z faktu, że zde-
cydowano się przeznaczyć znaczne środki na 
modernizację bloku przy ul. Bohaterów We-
sterplatte 18. Radny Benedykt Kołodziejczyk 
(PO) wysłuchał wyjaśnień powodów „pośli-
zgu” w budowie III kwatery na miejskim wy-
sypisku śmieci (pogoda, pobliska budowa za-
kładu segregacji odpadów), zainteresował się 
również wprowadzoną do budżetu niewielką 
kwotą na promocję budowanego zakładu od-
zysku odpadów budowlanych, co jest związane 
z wymogami dofinansowania ze środków ze-
wnętrznych. Radny wyraził też zaniepokoje-
nie rosnącymi kosztami naprawy instalacji od-
wodnienia nowego boiska przy ul. Gliwickiej, 
nawiązał również do przesunięcia ok. 2 mln na 
ochronę przed hałasem wzdłuż DK 78, wiążąc 
tę kwestie uchyleniem przez Woj. Sąd Admi-
nistracyjny uchwały o wprowadzeniu obsza-
ru ograniczonego zaangażowania. Wicepre-
zydent M. Śmigielski poinformował jednak, 
że miasto się z tym wyrokiem nie zgadza i bę-
dzie apelowało. Radny Bronisław Drabiniok 
(PO) zaniepokoił się, że trudności finansowe 
i związane z tym oszczędności w jednostkach 
miejskich, np. Rybnickich Służbach Komu-

nalnych, mogą wpłynąć negatywnie na jakość 
ich pracy, głownie jeśli chodzi o utrzymanie 
dróg. Radny Władysław Horabik (BSR) po-
gratulował prawie 2–milionowych oszczęd-
ności przetargowych na budowę wodociągów  
w ciągu ul. Niedobczyckiej oraz Staffa.  
B. Kołodziejczyk wrócił do wspomnianej już 
ul. Nadbrzeżnej i nielegalnych wylotów wód 
opadowych z pytaniem, czy roboty porządku-
jące ten stan będą finansowane przez miasto, 
czy właścicieli posesji, jak mówią przepisy. Do 
sprawy odniósł się prezydent A. Fudali pod-
kreślając, że obszar nad Rudą w rejonie tej uli-
cy powinien być terenem zalewowym. Jednak 
przed laty została podjęta inna decyzja i teraz 
miasto stoi przed koniecznością uporządko-
wania tej sprawy poprzez budowę kanalizacji 
zarówno deszczowej, jak i ściekowej. P. Ku-
czera pytał o szczegóły będącego w fazie do-
kumentacji technicznej remontu mostu nad 
Nacyną na ul. Jankowickiej, wiążąc ten fakt  
z ideą radnego H. Ryszki wykorzystania ul. 
Jagodowej do „zabrania ruchu” z Wodzisław-
skiej. Prezydent odpowiedział, że most jest 
w złym stanie i niezależnie od innych dzia-
łań, musi być wyremontowany lub zamknięty. 

Dyskusję nad zmianami w budżecie zakoń-
czył optymistycznym akcentem radny Józef 
Skrzypiec (BSR), wyrażając zadowolenie swo-
je i mieszkańców ul. Nadbrzeżnej w związku  
z decyzją o planowanej tam budowie kanaliza-
cji, podkreślając, że obie „nitki” zostaną zbu-
dowane „za jednym kopaniem”. Radni uchwa-
łę przyjęli jednogłośnie.    

O formie i zakresie…
Celem kolejnej, związanej z finansami, 

uchwały było ustalenie zakresu i formy in-
formacji: o przebiegu wykonania budżetu, 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz o przebiegu wykonania 
planów finansowych w instytucjach kultu-
ry i dostosowanie ich do wymogów nowej 
ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z 
jej zapisami, prezydent miasta ma obowiązek 
przedstawienia takich informacji za pierwsze 
półrocze zarówno Radzie Miasta, jak i Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej. Podobne infor-
macje prezydent dotąd przekazywał, zostały 
one teraz poszerzone o informacje w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.  

Odstąpienie od emisji obligacji
Jak referował skarbnik B. Paszenda,  

w wyniku wprowadzenia szeregu zmian w 
aktualnym budżecie, zmniejszony został 
deficyt, co umożliwia rezygnację z zamia-
ru emisji obligacji i korektę wielkości za-
potrzebowania na nowe kredyty i pożycz-
ki. W uzasadnieniu zaprezentowanej uchwały  
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opozycyjnym radnym (P. Kuczera) zabrakło 
informacji o braku zgody na wyemitowanie 
obligacji na kwotę 50 mln zł ze strony Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. Wnioskowa-
li zatem o odczytanie związanej z tym uchwa-
ły RIO wraz z uzasadnieniem, co skarbnik 
B. Paszenda  uczynił. Z uzasadnienia wyni-
ka, że w chwili obecnej finanse miasta są cał-
kowicie pod kontrolą, bo Rybnikowi daleko 
do przekroczenia maksymalnych wielkości 
wskaźników zadłużenia i spłaty długu. Ale od 
roku 2014, kiedy wejdą w życie przepisy no-
wej ustawy o finansach publicznych zmienia-
jące sposób obliczania wskaźników zadłuże-
nia, Rybnik może mieć kłopoty ze spłatą. Pro-
blem dotyka głównie najbardziej aktywne sa-
morządy w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych w ostatnich latach. Dofinansowywane  
z unijnych funduszy projekty wymagają wkła-
du własnego gminy, co niejednokrotnie wią-
że się z pozyskaniem pieniędzy z kredytów  
i pożyczek obciążających budżet. Jak zauważył 
radny Romuald Niewelt (BSR), zadłużenie sa-
morządów zwiększa (choć w niewielkim stop-
niu – ok. 6%) deficyt państwa, co niedobrze 
wygląda w sprawozdaniach, szczególnie tych 
wysyłanych do Brukseli w kontekście progra-
mu konwergencji. Ma on na celu przygotowa-
nie Polski do przyjęcia euro, a jednym z wa-
runków jest obniżenie deficytu budżetowego. 
Wiele z planowanych w gminach inwestycji do-
finansowania nie otrzymuje i przeznaczone na 
nie środki są z budżetu wycofywane. Skutkuje 
to dużymi różnicami między planem a wyko-
naniem budżetu. Te dysproporcje wyliczono 
na 5 do 10 mld zł, co już jest w skali kraju od-
czuwalne. Ważnym elementem polityki finan-
sowej będzie tzw. nadwyżka operacyjna, czy-
li niezbędna różnica między dochodami a wy-
datkami bieżącymi, którą można przeznaczyć 
na częściowe oddłużenie. Im większe miasto, 
tym większe ma dochody, a tym samym możli-
wości inwestycyjne. Według samorządowców, 
szczególnie ze średnich miast, nowe przepisy 
ograniczające możliwości kredytowania, wy-
hamują również rozwój gmin. Problemem za-
jęły się już media, a prezydent A. Fudali wy-
powiadał się na ten temat na „zielonych stro-
nach” „Rzeczpospolitej” z 16 czerwca br. Wy-
artykułowane tam argumenty przedstawił też 
radnym, zapewniając, że wszelkimi sposoba-
mi i na różnych forach będzie, razem z inny-
mi samorządowcami, domagał się weryfika-
cji tych niekorzystnych dla gmin przepisów. 
Przy okazji prezydent zademonstrował tabe-
lę z rozłożeniem zadłużenia na 1 mieszkańca 
w różnych miastach: w Rybniku kwota ta wy-
nosi 1.034 zł i jest mniejsza niż w kilku porów-
nywalnych pod względem liczby mieszkańców. 
Ale temat zadłużenia, obojętnie w jakim kon-
tekście, zawsze wywołuje dyskusję, tak było  
i tym razem. Radny St. Stajer przypomniał 
„niezatapialnego” Titanica i inwestycje, które  

dziś są dumą Rybnika, ale według radnego 
miasto nie powinno na nie wydawać pieniędzy, 
które mogły zostać w miejskiej kasie. Prezy-
dent kolejny raz tłumaczył montaż finansowy, 
dzięki któremu mógł powstać kampus, prze-
wrotnie twierdząc, że radny wolałby zapew-
ne, żeby to miejsce wyglądało jak „Juliusz”… 
A radny H. Cebula przypomniał, że niektó-
re zadania wykonywane przez Urząd Mia-
sta, np. Wydział Spraw Obywatelskich, rów-
nież powinno finansować państwo, co opozy-
cji nie przeszkadza. Radny Michał Chmieliń-
ski (BSR) łagodził spór podkreślając, że RIO 
powoływała się na dokumenty finansowe mia-
sta ze znacznie wyższym deficytem, niż aktual-
ny. B. Drabiniok ubolewał, że gdy ruszyło się 
„coś w drogach” i otwierają się możliwości in-
westycyjne, samorząd boryka się z takim pro-
blemem. Mimo że do roku 2014 jeszcze dale-
ko, przepisy te Rybnik już dotknęły…

A ponieważ opozycja od dawna sprzeciwia-
ła się emisji kolejnej transzy obligacji, uchwa-
łę poparła.       

Likwidacja bibliotecznej filii
W związku z zaplanowanym na lata 

2010–2011 remontem Domu Kultury  
w Niedobczycach, zaszła konieczność li-
kwidacji zlokalizowanej w tym obiekcie 
Filii nr 21 Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. K. Prusa. Tym samym 
należy dokonać zmiany w statucie tej instytu-
cji, a wcześniej informację o tym zamiarze po-
dać do publicznej wiadomości, co było celem 
przedstawionego radnym projektu uchwały. 

Na dyskusję o dalszych losach niedobczyc-
kiej biblioteki zostało pół roku. Uchwałę rad-
ni przyjęli jednogłośnie.

Zakłady budżetowe – jednostkami
I kolejna uchwała będąca konsekwencją 

wprowadzonej 1 stycznia br. nowej usta-
wy o finansach publicznych. Istniejące  
w naszym mieście 84 placówki oświatowe, 
działające od 2002 roku w formie zakła-
dów budżetowych, do 1 stycznia 2011 r.  
muszą zostać przekształcone w jednost-
ki budżetowe.

Przekształcenie, poprzedzone tzw. „księ-
gową likwidacją”, nie wiąże się ze zmianą za-
dań edukacyjnych, profilu, charakteru czy 
zakresu działania, ani statutu, ale ze zmianą  
w sposobie rozliczania z miejskim budżetem. 
Jej konsekwencją będzie finansowanie placó-
wek oświaty bezpośrednio z budżetu. Radni 
uchwałę przyjęli bez dyskusji. 

Na własny rachunek
Następna uchwała nawiązuje do po-

przedniej i doprecyzowuje, jakie środki, i z 
jakich źródeł, przekształcone w jednostki 

budżetowe placówki oświatowe będą mogły 
gromadzić na własnym, wydzielonym ra-
chunku i na co mogą je przeznaczać. Dys-
ponentem środków na wydzielonym rachun-
ku będą dyrektorzy placówek. Jednak zmiany 
ogólnych kwot w opracowywanych przez dy-
rektorów jednostek planach finansowych tych 
dochodów wymagać będą zgody Rady Miasta. 
I ta uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Więcej za wychowawstwo
Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu  

władz miasta z nauczycielskimi związ-
kami zawodowymi w kwietniu br., rad-
nym przedstawiono projekt uchwały pod-
wyższającej w regulaminie stawkę dodat-
ku funkcyjnego za wychowawstwo o 10 zł.

Podwyżka ta obejmie ok. 900 nauczycie-
li – wychowawców i  wygeneruje dodatkowe 
koszty w wysokości prawie 150 tys. zł. W su-
mie na płace i pochodne w sferze oświaty mia-
sto wyda w tym roku ok. 135 mln zł. Radni po-
parli uchwałę jednogłośnie.  

 

Pieniądze dla uczelni
Radni jednogłośnie zdecydowali o udzie-

leniu dotacji uczelniom wyższym. Politech-
nika Śląska i Uniwersytet Śląski otrzymają po 
147 tys. zł, Akademia Ekonomiczna w Kato-
wicach – 156 tys. zł. Przekazane środki mają 
dofinansować opłaty za media i remonty bie-
żące w zamiejscowych ośrodkach dydaktycz-
nych w Rybniku. Większa kwota przyznana 
AE wynika z przyjęcia obowiązku utrzyma-
nia kaplicy akademickiej pod wezw. św. Te-
resy Benedykty od Krzyża, która znajduje się 
na terenie rybnickiego kampusu.

Przetargu nie będzie
Mocą uchwały odstąpiono od ponow-

nego przetargu na najem lokalu gminne-
go (piwnicy) przy ul. Rynek 1. Lokal w sta-
nie deweloperskim został wynajęty na drodze 
przetargu (18.11.2009 r.) na czas nieoznaczo-
ny osobom fizycznym z gwarancją niewypo-
wiadania umowy przez Gminę Rybnik przez 
okres 10 lat. W lutym br. najemcy zwrócili się 
z prośbą o zmianę strony umowy (bez proce-
dury przetargowej) na „ALKA” Sp. z o.o., po-
nieważ nastąpiła zmiana formy działalności. 
Nim RM przyjęła uchwałę, radny P. Kuczera 
zastanawiał się, czy miastu nie opłaca się in-
westycja w obiekt i późniejszy wynajem wyre-
montowanych lokali. Wiceprezydent J. Krysz-
czyszyn wyjaśniła, że minimalne koszty takiego 
przygotowania to 160 tys. zł. Ponadto wynaj-
mująca firma może od razu dostosować lokal 
do swoich indywidualnych potrzeb. Radny St. 
Stajer pytał, dlaczego w remoncie kamienicy 
przy ul. Rynek 1 nie uwzględniono remontu 
oficyny i piwnic. Wiceprezydent przypomnia-
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ła, że remont dotyczył fasady od strony Ryn-
ku i elewacji wewnętrznej, natomiast aranżo-
wanie piwnic pozostawiono najemcy. — Wnio-
sek z tego taki, że miasto ma problem — stwier-
dził radny St. Stajer, nawiązując do korzyst-
nej sprzedaży kamienicy przy ul. Korfantego 
(wycena – 1,7 mln zł, sprzedana za 3 mln zł). 
Wiceprezydent J. Kryszczyszyn przyznała, że 
taka oferta była zaskoczeniem. Jednak trud-
no znaleźć analogię z budynkiem przy Rynku 
1. Przewodniczący Stanisław Jaszczuk (PiS)
uznał za rzecz oczywistą, że jeśli dojdzie do jej 
sprzedaży – to z umową najmu. Różnica po-
lega też na tym, że miasto wynajmuje jeszcze 
kilka innych lokali w kamienicy przy Rynku.  
R. Niewelt zwrócił uwagę, że najemca przez 
dwa lata nie będzie płacił czynszu. J. Krysz-
czyszyn sprecyzowała, iż chodzi o rozlicze-
nie w czynszu, co oznacza, że najemca będzie 
przedstawiać rachunki za prace remontowe. 
Pomimo dalszych wątpliwości radnego Staje-
ra, który nie był przekonany o ciągłości umowy 
najmu po wyborach samorządowych, uchwa-
łę przyjęto przy 2 głosach wstrzymujących się.

Kanalizacja zaktualizowana
Aktualizacja Master Planu wywołała py-

tania o podłączenie do sieci kanalizacyjnej 
kolejnych dzielnic. Pełnomocnik ds. Dróg  
i Gospodarki Komunalnej J. Koper rekomen-
dował przyjęcie projektu aktualizacji Master 
Planu gospodarki wodno–ściekowej dla Pro-
jektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 
w Rybniku”. Jest to obowiązek wynikający z 
zapisów Memorandum Finansowego z 2001 r.  
Zapewnia też odzyskanie 20% należności  
z UE – po przygotowaniu programu funkcjo-
nowania w mieście sieci wodno–kanalizacyj-
nej na następne lata. — Rybnik jako aglomera-
cja został włączony w krajowy program oczysz-
czania ścieków kanalizacyjnych i jest wskazy-
wany jako jedno z nielicznych miast w kra-
ju, które są w stanie spełnić dyrektywę unijną  
w tym zakresie – podkreślał J. Koper. I dodał, że  
w chwili obecnej kryterium ekologiczne jesz-
cze nie jest spełnione (wszyscy mieszkańcy 
mają być podłączeni do sieci do 2015 r.). Ma-
ster Plan, w którym są wyznaczone kierunki 
działań miasta do 2035 r., wskazuje, że w ciągu 
najbliższych 5 lat należy wdrożyć system kana-
lizacji w dzielnicy Kłokocin. Dalej, w zależno-
ści od środków, mają być podłączone Chwałę-
cice, Stodoły i Grabownia. Kolejnym poważ-
nym problemem jest brak kanalizacji deszczo-
wej. Przed głosowaniem radny M. Chmieliń-
ski prosił o wyjaśnienia: — Skąd wymóg pod-
łączenia do kanalizacji Kłokocina? Rozumiem, 
że to być musi, ale to mnie nie przekonuje.  
J. Koper powołał się na dyrektywę unijną, we-
dług której wszystkie skupiska ludzkie powy-
żej 2 tys. mieszkańców muszą być objęte sys-
temem sieci sanitarnych odbierających ście-
ki, łącznie z oczyszczalnią spełniającą unijne 

wymogi ochrony środowiska. Radny B. Drabi-
niok argumentował, że Chwałęcice też są czę-
ścią miasta, a w przeciwieństwie do Kłokoci-
na ich podłączenie jest planowane na później.  
J. Koper odpowiadał, że Master Plan uwzględ-
nia rozwiązania dla Chwałęcic, Stodół i Gra-
bowni (budowa ciśnieniowego systemu przesy-
łającego do oczyszczalni w Golejowie i Orze-
powicach). Natomiast podłączenie tych dziel-
nic do kanalizacji nie musi nastąpić do roku 
2015. Radny Waldemar Brzózka (PiS) pytał, 
czy budynki jednorodzinne Boguszowic–Osie-
dla są uwzględnione w programie. — Ta dziel-
nica nie była objęta programem, gdyż funkcjo-
nuje tam kanalizacja. Potrzeby budynków jed-
norodzinnych były realizowane w ramach dzia-
łań miasta i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 
Jednak Master Plan nakłada na miasto obo-
wiązek rozwijania sieci kanalizacyjnej. W związ-
ku z tym będzie ona sukcesywnie poszerzana,  
z uwzględnieniem ekonomii tych działań — wy-
jaśnił J. Koper. Radny S. Stajer oświadczył, że 
bloki Boguszowic–Osiedla i część Boguszowic 
Starych są włączone kanalizacją do oczysz-
czalni Best–Eko w Kłokocinie, który ma ko-
rzystne położenie naturalne, natomiast są-
siednie Gotartowice muszą pompować ścieki 
przez sześć dzielnic do oczyszczalni w Orze-
powicach. — W Kłokocinie można było zro-
bić kanalizację wcześniej, przed całym progra-
mem — zauważył St. Stajer. Radny H. Cebula 
pytał, czy budowa kanalizacji w Kłokocinie bę-
dzie prowadzona z funduszu Urzędu Miasta. 
Pełnomocnik J. Koper nie był w stanie odpo-
wiedzieć, podkreślił jednak, że trzeba się sta-
rać o środki pomocowe na ten cel. Uchwałę 
przyjęto 23 głosami. 

Nowe uchwały, wymagania 
bez zmian

Bezdyskusyjnie i jednogłośnie przyjęto 
uchwały określające wymagania dotyczą-
ce zezwoleń dla przedsiębiorców. Pierwsza 
uchwała dotyczy zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bez-
domnymi zwierzętami, prowadzenia schro-
nisk oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzę-
cych; druga – zezwoleń na odbieranie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych. Wcześniej 
warunki otrzymywania koniecznych zezwo-
leń określały rozporządzenia prezydenta. Jed-
nak, jak wyjaśniał J. Koper, według interpreta-
cji ustawy o zachowaniu czystości i porządku  
w gminie, wymagania te muszą być zapisane  
w uchwale RM (takie zostały podjęte już w lu-
tym br.). Przegłosowane uchwały uwzględnia-
ją poprawki służb prawnych wojewody. Przed 
głosowaniem radny H. Ryszka zwrócił uwagę 
na niepokojącą ilość bezdomnych psów oraz 
psów pozostawianych bez opieki i zapropo-

nował wprowadzenie chipów, które ułatwią 
wyciąganie konsekwencji wobec nieodpowie-
dzialnych właścicieli.

Majątek rozdysponowany
Trzy kolejne uchwały związane były  

z kończącą się budową systemu kanaliza-
cji sanitarnej. Pierwsza z nich dotyczyła 
zasad i sposobu przekazywania Przedsię-
biorstwu Wodociągów i Kanalizacji ma-
jątku wytworzonego w ramach budowy 
sieci. Wiadomo już, że temat będzie po-
wracał w trakcie następnych sesji RM,  
a w konsekwencji kolejni mieszkańcy będą 
mogli podłączać się do kanalizacji. Zgod-
nie z zapisami memorandum finansowego po 
zakończeniu budowy kanalizacji planowane 
jest przekazanie powstałego majątku aportem 
spółce PWiK, co pozwoli na spełnienie zasa-
dy „zanieczyszczający płaci”, czyli ujmowania  
w kalkulacji taryf za ścieki wszystkich kosztów, 
jakie powstają w związku z eksploatacją tego 
majątku. Z wypełnienia tej zasady beneficjent 
grantu będzie bowiem rozliczany. — W rapor-
cie końcowym musimy wykazać, że majątek  
w formie aportu został przekazany — wyjaśniał 
pełnomocnik J. Koper. W zamian za przekaza-
ny majątek miasto otrzyma od PWiK udziały  
w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Re-
ferując uchwałę J. Koper przypomniał radnym 
zapisy memorandum finansowego podpisane-
go w 2001 r., mówił o zmianach w przepisach 
prawa, jakie dokonały się na przestrzeni tych 
lat oraz o zawirowaniach z VAT-em. Wyjaśnił, 
że w przekazywaniu majątku do PWiK pomóc 
ma strategia, którą opracowano uwzględnia-
jąc podział wytworzonego majątku na 3 gru-
py. Pierwsza dotyczy majątku powstałego w ra-
mach już zakończonych kontraktów obejmu-
jących m.in. dzielnice Kamień, Golejów, Za-
mysłów, Popielów, czy Radziejów, który został 
w pierwszym etapie oddany PWiK w bezpłat-
ne użyczenie, a pod koniec roku przejdzie na 
stan spółki w drodze aportu. W zamian mia-
sto obejmie stosowną ilość udziałów, odpowia-
dającą wartości rynkowej wniesionego apor-
tu rzeczowego. Również majątek wytworzony  
w ramach kontraktów obejmujących gminy 
Gaszowice i Jejkowice zostanie początkowo 
oddany w bezpłatne użyczenie PWiK, a na-
stępnie wniesiony do spółki w formie aportu 
rzeczowego. Drugą grupę stanowi majątek po-
wstały w ramach trwających jeszcze kontrak-
tów w Orzepowicach, Zebrzydowicach, Nie-
dobczycach, Niewiadomiu, Ligocie–Ligockiej 
Kuźni, Gotartowicach czy Boguszowicach Sta-
rych, który zostanie przekazany spółce w for-
mie aportu wierzytelności, za co miasto otrzy-
ma udziały. Trzecią grupę stanowią grunty, 
na których zlokalizowane są przepompow-
nie ścieków. Zgodnie z założeniami strate-
gii, zostaną one wniesione do spółki w formie  

c.d. na str. 8
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wkładu niepieniężnego w zamian za objęcie 
udziałów w spółce w ilości odpowiadającej 
wartości aportu. Szczegóły doprecyzowano  
w dwóch kolejnych uchwałach, ale zanim rad-
ni przystąpili do głosowania B. Kołodziejczyk 
pytał, czy przekazany PWiK majątek będzie 
rzutował na ceny odbioru ścieków. W odpo-
wiedzi usłyszał, że ustalona na 2010 r. taryfa 
już to uwzględnia, jednak w roku przyszłym 
stawki wzrosną – zgodnie z symulacjami o ok. 
1,5 zł, ale… — W zależności od tego, jak szyb-
ko mieszkańcy miasta będą przyłączać się do 
kanalizacji, dochody przedsiębiorstwa będą się 
zwiększać, a to automatycznie wpłynie na moż-
liwość obniżenia ceny ścieków — wyjaśniał  
J. Koper. — Dlatego majątek wytworzony w ra-
mach robót w takich dzielnicach jak Kamień, 
Golejów czy Zamysłów chcemy przekazać apor-
tem do PWiK jak najpóźniej, żeby podłączeń 
było maksymalnie dużo, bo wtedy cena rozło-
ży się na większą grupę korzystających z kana-
lizacji. Radny PO pytał jeszcze, jak spółka za-
mierza zagospodarować majątek i czy ma kon-
kretne plany inwestycyjne związane choćby  
z kanalizacją w Kłokocinie, wodociągami, czy 
może z modernizacją oczyszczalni. J. Koper 
odpowiadał, że większość najbliższych inwe-
stycji związanych z rozbudową sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej oraz remontami będzie 
finansowana z pieniędzy PWiK.  

Aporty wniesione 
— Przyjęcie poprzedniej uchwały umożli-

wia realizację jej zapisów i przekazanie PWiK 
majątku wytworzonego w ramach budowy sie-
ci kanalizacyjnej w Niedobczycach i Niewiado-
miu — wyjaśniał J. Koper. Wartość przeka-
zanego majątku to ponad 92,5 mln zł, a two-
rzą go urządzenia i sieci kanalizacji sanitarnej 
wybudowane w tych dwóch dzielnicach. Mają-
tek zostanie przekazany PWiK w formie apor-
tu wierzytelności, za co miasto otrzyma udziały 
w spółce odpowiadające wartości wniesionego 
majątku (185.031 udziałów po 500 zł każdy). 
W konsekwencji tej decyzji już od lipca miesz-
kańcy Niedobczyc i Niewiadomia będą mogli 
uzgadniać w PWIK warunki techniczne i przy-
łączać się do sieci, co spotkało się z żywą reak-
cją ze strony radnego H. Ryszki, który zapo-
wiedź skwitował oklaskami. Miastu zależy na 
tym, by mieszkańcy tych dzielnic jak najszyb-
ciej włączyli się do nowej sieci, również dlate-
go, że do końca roku muszą zostać zlikwido-
wane 3 dotychczas funkcjonujące oczyszczal-
nie ścieków, właśnie w Niedobczycach i Nie-
wiadomiu oraz w Chwałowicach, bo, jak wyja-
śniał J. Koper, nie spełniają już norm ochro-
ny środowiska. 

W tej uchwale mowa była o urządzeniach  
i sieci kanalizacji, w kolejnej – o działkach 
pod przepompowniami ścieków, jakie 
aportem przekazane zostaną do Przedsię-

biorstwa Wodociągów i Kanalizacji. War-
tość 9 działek (5 w Niedobczycach, 4 w Nie-
wiadomiu) oszacowano przez rzeczoznawcę 
na 147.000 zł. Wniesienie powyższego mająt-
ku umożliwi objęcie przez miasto nowo utwo-
rzonych 294 udziałów po 500 zł w podwyższo-
nym kapitale zakładowym spółki. Obydwie 
uchwały radni przyjęli jednogłośnie, podob-
nie jak dwie kolejne.

Taryfy przegłosowane…
Radni zatwierdzili nową taryfę dla zbio-

rowego odprowadzania ścieków obowią-
zującą na terenie działania firmy „Best–
Eko” z Żor. Tym samym od 1 sierpnia br. 
do 31 lipca 2011 r. cena za 1m3 odprowadza-
nych ścieków wynosić będzie 4,85 zł (5,19 zł 
z VAT). To wzrost o 36 groszy w porównaniu 
z dotychczas obowiązującą stawką. Przyjęto 
również taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i odprowadzanie ścieków na te-
renie działania firmy „Hydroinstal”. Spół-
ka przedstawiła stawki dla trzech grup tary-
fowych: i tak, cena za 1m3 dostarczonej wody 
dla gospodarstw domowych będzie o 10 groszy 
wyższa od dotychczasowej i wyniesie 4,40 zł  
(4,71 zł z VAT), a miesięczna opłata abo-
namentowa za wodomierz – 8,50 zł (z VAT 
9,10 zł). Za 1m3 dostarczanej wody działkow-
cy zapłacą również 4,40 zł, ale w tym przypad-
ku stawka abonamentowa wyniesie 4,00 zł  
(z VAT 4,28 zł za wodomierz miesięcznie).  
Z kolei przemysłowi odbiorcy usług zapłacą 
odpowiednio – 4,55 zł (z VAT 4,87 zł) i 10 zł 
(z VAT 10,70 zł) za wodomierz. W zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków nie doko-
nano podziału odbiorców na grupy taryfowe, 
ustalając jednolitą cenę m3 odprowadzanych 
ścieków na niezmienionym poziomie – 5,50 zł 
(z VAT 5,89 zł). 

Nieruchomości w ruchu
Wykorzystując prezentację multime-

dialną wiceprezydent Michał Śmigielski 
omówił uchwałę w sprawie nabycia, zby-
cia, ustanowienia służebności gruntowej, 
oddania w najem i wydzierżawienia nie-
ruchomości. A radni wyrazili zgodę na na-
bycie lokalu mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 
zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowania ulic 
Wielopolskiej i Lipowej. Nieruchomość znaj-
duje się w nienajlepszym stanie, a być może 
w przyszłości grunt okaże się pomocny przy 
ewentualnej przebudowie tego skrzyżowania. 
W uchwale, którą radni przyjęli jednogłośnie, 
mowa była również o sprzedaży w trybie bez-
przetargowym prawa własności nieruchomości 
zabudowanej położonej przy ul. Budowlanych 
na rzecz jej użytkownika wieczystego czyli „Te-
sco” oraz sprzedaży w drodze przetargu pra-
wa do lokalu mieszkalnego przy ul. Chalotta 

8/24. Wyrażono również zgodę na wydzierża-
wienie na okres 10 lat części nieruchomości 
gminnych zabudowanych garażami przy uli-
cach Zwycięstwa i Kościuszki (garaże zosta-
ły wzniesione przez ich aktualnych użytkow-
ników), a dyrektorowi ZSzP nr 2 – na zawar-
cie umowy na czas nieokreślony najmu lokalu 
znajdującego się w budynku szkoły, w którym 
mieści się centrala telefoniczna TP SA obsłu-
gująca okolicznych mieszkańców. 

Logiczne pomniejszenie bonifikaty
Wiceprezydent Michał Śmigielski po-

informował, że podjęta na sesji 10 lutego 
tego roku uchwała w sprawie zasad bezprze-
targowej sprzedaży gminnych lokali mieszkal-
nych ich najemcom oraz wysokości stawek pro-
centowych i warunków udzielania bonifikat 
zawierała logiczny błąd, stąd wniosek o jej 
zmianę we wskazanym miejscu. Po odczyta-
niu propozycji zmiany radni wyraźnie się zdzi-
wili. O wyjaśnienie tej kwestii poprosili między 
innymi przewodniczący rady Stanisław Jasz-
czuk (PiS) i prezydent Adam Fudali. Wicepre-
zydent Śmigielski przyznał, że powinien przy-
toczyć nie tylko proponowane, ale i dotychcza-
sowe brzmienie par. 6 pkt. 3. uchwały: Boni-
fikatę określoną w powyższy sposób pomniej-
sza się z tytułu nakładów Gminy na moderni-
zację, termomodernizację lub remont budynku 
o: –30%, jeżeli powyższe prace zostały wykona-
ne w okresie czasu od 10 do 7 lat przed dniem 
złożenia wniosku o nabycie lokalu; –20%, je-
żeli powyższe prace zostały wykonane w okre-
sie czasu od 7 do 3 lat; –10% w okresie od 3 
lat do dnia złożenia wniosku o nabycie lokalu.

W nowym brzmieniu pomniejsza się boni-
fikatę o 30%, jeśli wymienione prace zosta-
ły wykonane w okresie od 3 lat do złożenia 
wniosku, oraz o 10%, jeśli ten okres wyno-
si od 10 do 7 lat.

Przed jednogłośnym przyjęciem zmiany wi-
ceprezydent, odpowiadając na pytanie Jacka 
Piechy (PO), stwierdził, że lutowa uchwała nie 
weszła jeszcze w życie.

Skwer Drogosza
Uzasadnienie do uchwały w sprawie 

nadania skwerowi u zbiegu ulic Patriotów 
i Lompy w dzielnicy Boguszowice Osiedle 
nazwy ks. dr. Marka Drogosza odczytał 
radny W. Brzózka. Urodzony w Boguszowi-
cach 17 września 1959 roku M. Drogosz zmarł 
tragicznie 7 sierpnia 2003. Był absolwentem 
I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku;  
w 1978 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego w Krakowie; od 
sierpnia 1981 do czerwca 1982 pracował jako 
pracownik fizyczny w kopalni „Jankowice”; 
w 1984 roku otrzymał święcenia diakonatu,  
a w 1985 r. biskup katowicki Herbert Bed-
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norz udzielił mu święceń prezbiteratu; w 1988 
roku zdobył tytuł licencjata teologii w Akade-
mii Teologii Katolickiej Studium Pastoralnego  
w Katowicach; w 1994 roku uzyskał stopień 
doktora teologii w Prymasowskim Studium 
Życia Wewnętrznego w Warszawie; od paź-
dziernika 1989 do sierpnia 1992 był prefektem 
Wyższego Śląskiego Seminarium Duchow-
nego w Katowicach; w1994 został katechetą  
w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształ-
cącym w Rybniku oraz kapelanem Sióstr Ur-
szulanek; od września 1997 pełnił funkcję re-
kolekcjonisty archidiecezjalnego w Domu Re-
kolekcyjnym w Kokoszycach, a od lipca 2001 
– w Panewnikach. Marek Drogosz został wy-
brany pierwszym egzorcystą w historii archi-
diecezji katowickiej.

Kwestię zasług ks. Drogosza podkreślali 
radni Jan Mura (BSR), który zaprezentował 
książkę Grzegorza Felsa „Ostatnie rekolek-
cje śląskiego egzorcysty”, St. Stajer i R. Nie-
welt. P. Kuczera z kolei zauważył, że uhono-
rowanie wybitnej osoby wywodzącej się z lo-
kalnego środowiska, to znakomita inicjatywa, 
godna tego, by podejmować ją przy każdej po-
dobnej okazji. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Porządek w okręgach
Bez pytań i dyskusji radni przyjęli 

uchwałę w sprawie opisu okręgów wybor-
czych w Rybniku, której projekt przedsta-
wiła sekretarz miasta Daniela Lampert. 
— Wnioskowana zmiana uchwały z 26 czerwca 
2002 roku ma na celu dostosowanie opisu gra-
nic okręgów do stanu faktycznego w związku z 
nadaniem nowych nazw ulic oraz zmianą gra-
nic dzielnic. Wniosek ma charakter porządko-
wy i nie powoduje zmiany granic okręgów gło-
sowania, tylko uzupełnia ich opis.

Zawiłe skargi
Przewodniczący komisji rewizyjnej RM  

J. Skrzypiec poinformował radnych,  
że dwie skargi, jakie wpłynęły od mieszkań-
ców, są zbyt zawiłe, aby na tym etapie zapo-
znawania się z nimi przedstawić je Radzie. 
Zaproponował zatem, że nim dojdzie do ich 
zaprezentowania, zostaną rozpatrzone bezpo-
średnio na posiedzeniach komisji. Radni chęt-
nie zaaprobowali tę propozycję.

Z każdą dziurą do prezydenta
Wśród wniosków, oświadczeń, interpelacji 

i pytań radnych najczęstsze były kierowane 
do prezydenta A. Fudalego i pełnomocnika  
J. Kopera. Przewodniczący RM St. Jaszczuk po-
informował o zaproszeniu radnych przez ks. Mar-
ka Bernackiego na rybnicką pielgrzymkę na Ja-
sną Górę, która odbędzie się od 4 do 8 sierpnia; 
o skardze w sprawie nieprawidłowości wyboru 
Rady Nadzorczej PWiK; badaniach zanieczysz-
czenia środowiska przeprowadzonych w Rybni-
ku oraz uwagach skierowanych do pełnomocni-
ka prezydenta J. Kopera z Ligockiej Kuźni. Ko-
lejni radni podnosili kwestie bezpieczeństwa na 
drogach, m.in. na Stawowej i Niepodległości, po-
wstania kolejnych punktów oświetlenia wykony-
wanych przez Vattenfall, remontu mostu nad Na-
cyną i nawierzchni ul. Jankowickiej, szczelności 
świeżo ułożonej sieci kanalizacyjnej, źle wypro-
filowanego asfaltu na ulicy Krzywej (!), prowizo-
rycznie układanego asfaltu na naprawianej Ze-
brzydowickiej, ogromnej dziury na rondzie Bu-
dowlanych, przez które – jak zauważył radny  
B. Drabiniok – przejeżdża codziennie do pracy 
wysoki rangą urzędnik Wydziału Komunikacji, 
konieczności utwardzenia skrótu od ulicy Poli-
gonowej do Rajskiej, obciążonym ze względu na 
remonty dużym ruchem. Ponadto radnych inte-
resowały losy zalanych podczas powodzi zbiorów  

i samej biblioteki w dzielnicy Paruszowiec–Piaski; 
radny R. Niewelt odczytał oświadczenie grupy 
kilkunastu rybniczan, przypominających o przy-
padającej w przyszłym roku 90. rocznicy III Po-
wstania Śląskiego (więcej w kolejnej „GR”); rad-
ny A. Wojaczek podziękował prezydentowi za 
objęcie patronatem zawodów mistrzostw świa-
ta w wyciskaniu sztangi, które organizuje GKS 
Pierwszy Chwałowice. Kilku radnych, powołu-
jąc się na negatywną opinię mieszkańców dziel-
nicy, nawoływało do odstąpienia od zmian w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego miasta, 
które mają umożliwić budowę planowanego ko-
munikacyjnego połączenia Kamienia z centrum 
miasta. — Dzielnica Kamień wymaga dodatkowe-
go skomunikowania z centrum, a planowany ciąg 
komunikacyjny jest już wpisany w plan zagospo-
darowania gminy Czerwionka–Leszczyny. Wpisa-
nie tego przebiegu do planu zagospodarownia na-
szego miasta jest konieczne — odpowiedział wi-
ceprezydent Śmigielski.

Wszystkim osobom zaangażowanym w orga-
nizację Dni Rybnika podziękował J. Mura. Bo-
guszowicki radny opowiedział też o godnym po-
chwały zachowaniu gdańskiej policji, która po-
mogła rybnickim dzieciom uwięzionym w spo-
wodowanym wypadkiem ulicznym korku. Au-
tokar wiozący dzieci na nadmorski wypoczy-
nek opuścił uliczny zator pod eskortą policyj-
nych samochodów i bezpiecznie dojechał na 
miejsce. — Skoro często i bez ogródek narzeka 
się na pracę służb mundurowych, warto chyba 
wspominać i o tak budujących zachowaniach.

I tym optymistycznym akcentem, ostatnią 
planowaną przed wakacjami sesję zakończo-
no. O dziwo, przed północą...

(r), (m), (S), (gr)

Następna planowana sesja RM 
odbędzie się 29 września br., 
o godz. 16.00.

Europejski Kongres 
Gospodarczy

Prezydent Rybnika Adam Fudali wziął udział 
w dyskusjach poświeconych finansom samo-
rządowym oraz atrakcyjności inwestycyjnej 
województwa śląskiego w trakcie Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ta 
największa impreza biznesowa w Europie Środ-
kowej zgromadziła ponad 4000 gości. Przedsta-
wiciele świata polityki, biznesu i nauki debatowali 
o kształcie europejskiej gospodarki w najbliższych 
latach, m.in. nad konsekwencjami kryzysu finan-
sowego w Europie oraz na świecie i priorytetami 
gospodarki w okresie ożywienia. Sporo uwagi po-
święcono europejskiej polityce energetycznej, pro-
blemom gospodarki wodnej i ściekowej, perspek-
tywom rozwoju nauki i technologii oraz systemo-
wym rozwiązaniom w zakresie innowacyjności, 
systemowi opieki zdrowotnej, sektorowi paliwo-

wo–energetycznemu, transportowi drogowemu 
i kolejowemu. Podkreślano też rolę samorządu 
lokalnego w skutecznym pozyskiwaniu inwesto-
rów, wykazując, że inwestycje na szczeblu samo-
rządowym stanowią lokalny impuls rozwojowy. 

— Europejski Kongres Gospodarczy to dosko-
nała okazja do zaprezentowania potencjału wo-
jewództwa śląskiego. Nasz region posiada szereg 
atutów decydujących o atrakcyjności inwestycyj-
nej. Mowa zarówno o kwestiach związanych z in-
frastrukturą, jak i zasobami ludzkimi. W tym za-
kresie wiele do zaoferowania ma Rybnik — mówi 
Adam Fudali.  

Organizatorem Kongresu była Grupa PTWP SA, 
wydawca m.in. miesięcznika „Nowy Przemysł” 
oraz portalu WNP.pl. Kongres współorganizowa-
li: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Me-
tropolitarny oraz Miasto Katowice. Miasto Ryb-
nik było oficjalnym partnerem samorządowym 
przedsięwzięcia.                  (Za www.rybnik.eu)

Jak podała Państwowa Komisja Wy-
borcza, I turę wyborów w naszym mie-
ście wygrał Bronisław Komorowski, uzy-
skując ponad 27 tys. głosów (44,39%). 
Drugie miejsce, z wynikiem ponad 21,5 
tys. głosów (35,43%), uzyskał Jarosław 
Kaczyński.

Na pozostałych miejscach uplasowali 
się: Grzegorz Napieralski (7457; 12,18%), 
Janusz Korwin-Mikke (1556; 2,54%), Ma-
rek Jurek (1176; 1,92%), Andrzej Olechow-
ski (1084; 1,77%), Andrzej Lepper (403; 
0,66%), Waldemar Pawlak (398; 0,65%), 
Bogusław Ziętek (216; 0,35%) i Kornel Mo-
rawiecki (62; 0,10%).

Frekwencja wyniosła ponad 55%.    

Wybory prezydenta RP

Wyniki I tury
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Władysław Horabik, 
przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, 
radny III i V kadencji, ab-
solwent rybnickiego Techni-
kum Górniczego i Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach, 
były nauczyciel w szkolnic-
twie górniczym. Ma zamęż-
ną córkę i wnuczkę Laurę.

— Minęły cztery lata pracy komisji, czas na 
podsumowania. Czym się Państwo zajmowa-
li w tym okresie?

— W komisji, której mam zaszczyt prze-
wodniczyć, zasiada dwunastu radnych. Zaj-
mujemy się trzema obszernymi kwestiami: 
oświatą, kulturą i sportem. Lata zaniedbań  
w poprzednim systemie, szczególnie w oświa-
cie, wymagają obecnie dużych nakładów na 
modernizację budynków szkolnych i ich in-
frastruktury. Komisja stara się działać na 
rzecz poprawy tego stanu. Jej członkowie od-
wiedzają szkoły, placówki kultury i sportu, 
często na zaproszenie gospodarzy. Zgodnie  
z kompetencjami opiniujemy uchwały i pro-
pozycje nagród prezydenta dla pracowników 
tych instytucji. Komisja wspiera także bieżą-
ce remonty placówek. Aż 1/3 środków budże-
tu miasta jest przeznaczona na oświatę, kul-
turę i sport. To cenna inwestycja w młodych, 
w przyszłość Rybnika.

— Z których efektów pracy komisji jest Pan 
szczególnie zadowolony?

— Cieszymy się z budowy dziewięciu bo-
isk przy szkołach oraz funkcjonującego już 
„Orlika” w dzielnicy Niedobczyce. Miejsca 
przeznaczone do uprawiania sportu są do-
robkiem na rzecz zdrowia i kondycji mło-
dzieży, która współcześnie prowadzi raczej 
„siedzący” tryb życia. Sukcesem jest na pew-
no dobra współpraca ze szkołami. Udało się 
też, na szczęście, dzięki rzetelnej współpracy 
Urzędu Miasta z nauczycielskimi związkami 
zawodowymi, uniknąć zwolnień nauczycieli. 
Jednak ta kwestia ściśle łączy się z niżem de-
mograficznym, a to zjawisko falowe. Problem 
znów powraca – już jest coraz mniej uczniów 
w gimnazjach... 

— A projekty, których do tej pory nie zre-
alizowano? 

— Niestety, są takie. Wciąż nie wyremon-
towano Domu Kultury w Niedobczycach. 
Ośrodek naprawdę wymaga kapitalnego re-
montu. Ostatnią modernizację prowadzono 

tam w latach 80. ubiegłego wieku. Uzyskali-
śmy zapewnienie, że już jest przetarg i pra-
ce wkrótce się rozpoczną. Mam nadzieję, że 
ta niezbędna modernizacja zostanie wresz-
cie przeprowadzona. (Przyp. red.: remont już 
się rozpoczął). Niedofinansowanie kultury 
artystycznej i intelektualnej wyraża się m.in.  
w braku odpowiednich lokali i ich niewystar-
czającym wyposażeniu. To powszechny pro-
blem samorządów. Sport i oświata – chociaż-
by poprzez instytucję szkoły – są sobie bliż-
sze. Kultura wśród obszarów zainteresowa-
nia komisji jest sprawą najbardziej odrębną.

— Być może więc komisja zajmuje się zbyt 
szeroką problematyką? Czy to nie wpływa na 
obniżenie skuteczności jej działań?

— Nie ukrywam, że to ogrom problemów, 
z którymi trudno sobie na bieżąco rzetelnie 
radzić. Komisje zostały zredukowane na po-
czątku III kadencji, od tego czasu mają więcej 
obowiązków. Jednak muszę zapewnić, że sta-
ramy się jak najlepiej wywiązywać ze swoich 
zadań. Pomaga nam w tym dobra atmosfera 
wewnątrz komisji, zaangażowanie jej człon-
ków oraz życzliwość i wsparcie ze strony pre-
zydenta i Rady Miasta. Sport, oświata i kul-
tura nie są przecież sprzeczne, konieczna jest 
między nimi współpraca. Niemniej uważam, 
że rozłączenie byłoby wskazane ze względów 
praktycznych i rzeczywistych możliwości re-
alizacji poszczególnych zadań. 

— Jak układa się współpraca komisji z or-
ganizacjami pozarządowymi?

— Współpracujemy ze szkolnymi klubami 
sportowymi, przyjmujemy uwagi działaczy  
w tym zakresie, staramy się je analizować i pozy-
tywnie opiniować do realizacji w ramach finan-
sów, jakimi dysponuje oświata. Są to niemałe 
pieniądze – dla samej oświaty ok. 170 mln zł.  
Rozmawiamy też z rodzicami, którzy cieszą 
się z postępu i modernizacji szkół. 

— Co jest niezbędne do sprawnego funk-
cjonowania komisji?

— Bardzo istotne są kontakty personal-
ne, współpraca z radami pedagogicznymi  
i dyrektorami szkół, domów kultury, prezesa-
mi klubów sportowych i Radą Sportu. Efek-
tem takich spotkań jest chociażby budowa bo-
iska w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Ślą-
skich. Wybudowane boiska przy SP nr 18 w dz. 
Boguszowice, w Zespole Szkół nr 3 dz. Maro-
ko–Nowiny, jak również boiska oddane ostat-
nio przy SP nr 2 w dz. Smolna i Zespole Szko-
lono–Przedszkolnym w dz. Niewiadom. Naj-
ważniejsza jest więc dobra współpraca – o tym  
nie powinna zapominać przyszła komisja.

Rozmawiała: Małgorzata Tytko

Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa

Przewodniczący ko-
misji Waldemar Brzóz-

ka w Radzie Miasta zasiada 
pierwszą kadencję. Jest 
członkiem 4 komisji i 3 
podkomisji. Z ramienia 
Rady Miasta jest człon-
kiem  Rady Społecznej 
przy Ośrodku dla Nie-
pełnosprawnych im. Jana 
Pawła II. Absolwent Tech-

nikum Górniczego w Rybniku. Działa również ak-
tywnie na gruncie spółdzielczości mieszkaniowej 
na rzecz uwłaszczenia się mieszkańców. Był współ-
założycielem Stowarzyszenia Aktywna Dzielni-
ca. Od ponad 30 lat pracownik kop. „Jankowice”,  
a od 8 lat członek Rady Dzielnicy.

— To Pana pierwsza kadencja w Radzie Mia-
sta. Co skłoniło Pana do kandydowania w wybo-
rach samorządowych?

— Jako członek Rady Dzielnicy miałem świado-
mość skali problemów, z jakimi borykają się Bo-
guszowice–Osiedle. Uważałem, że wynikają one 
głównie z niedofinansowania tej dzielnicy. Wyda-
wało mi się  również , że jeżeli sam, jako jej miesz-
kaniec, zaangażuję się jeszcze bardziej w działal-
ność samorządową, i to na forum Rady Miasta, to 
być może uda mi się przekonać władze, że warto 
na Boguszowice–Osiedle postawić.

— Sądząc po ostatnim boomie inwestycyjnym w 
tej dzielnicy, w jakimś stopniu udało się to zrobić…

— Nie ukrywam w związku z tym satysfakcji, od-
nowiono Dom Kultury, ukończono budowę kry-
tej pływalni, remontowana jest hala sportowa czy 
kompleks boisk sportowych przy SP 18 – patrząc 
obiektywnie, zmiany są zauważalne. Choć zda-
ję sobie sprawę, że czeka nas jeszcze wiele pracy, 
szczególnie jeśli chodzi o poprawę infrastruktury, 
a mam na myśli drogi, chodniki czy odświeżenie 
elewacji budynków komunalnych.

— Po wejściu do Rady Miasta oraz objęciu funk-
cji przewodniczącego tej ważnej i o szerokim za-
kresie działań komisji, musiał Pan poszerzyć swo-
je zainteresowanie poza Boguszowice...

— To oczywiste. Priorytetem komisji były (i są 
nadal) działania mające na celu wzrost poczu-
cia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Rybni-
ka. Pierwszym krokiem było nawiązanie ścisłej 
współpracy z policją, strażą miejską, strażą po-
żarną oraz pozostałymi służbami inspekcyjny-
mi miasta i starania o większe dla nich środki 
w miejskim budżecie. Szczególnie efektywnym 
wsparciem, podjętym zresztą zgodnie z sugestia-
mi mieszkańców, są dodatkowe środki na zwięk-
szenie liczby pieszych patroli policyjnych w naj-
bardziej newralgicznych pod względem bezpie-
czeństwa miejscach. W 2008 roku przeznaczono 

Dobiega końca kadencja władz samorządu terytorialnego, w tym wybranej w listopadzie 2006 r. Rady Miasta. Czas więc na 
podsumowania… W kolejnych numerach przewodniczący komisji branżowych Rady Miasta przybliżą nam swoje czterolet-
nie doświadczenia.

Komisyjne résumé
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na ten cel 30 tys. zł, w 2009 – 50 tys. zł, a zgod-
nie z podpisaną niedawno umową między Ko-
mendą Miejską Policji, a miastem na rok 2010 
– 40 tys. zł. W ostatnich latach miasto dofi-
nansowało zakup kilku samochodów patrolo-
wych dla policji, w tym „więźniarki”, o paliwie 
nie wspominając. Wspomogliśmy również re-
mont sali gimnastycznej przy komendzie, z któ-
rej korzysta wielu mieszkańców Rybnika. Nie-
stety, prawo nie pozwala na finansowanie in-
westycji w państwowych służbach w większym  
zakresie przez samorząd terytorialny. Jesteśmy 
pełni uznania dla wysokiej efektywności dzia-
łań policji. Pomimo niezwykle trudnych wa-
runków pracy o czym mogliśmy się przekonać 
goszcząc w Komendzie Miejskiej Policji pod-
czas wyjazdowego posiedzenia. Prócz tego mia-
sto z roku na rok coraz więcej środków finan-
sowych przeznacza, także na działalność ochot-
niczych straży pożarnych, choćby planowany  
w tym roku remont remizy w Popielowie,  
a wcześniej m.in. dofinansowanie zakupu wo-
zów pożarniczych w kilku dzielnicach. W ob-
liczu dramatycznej dla naszego kraju powo-
dzi trzeba też wspomnieć o bezpieczeństwie w 
tym zakresie. Rybnik, w porównaniu z 1997 r.,  
został w tym roku oszczędzony, choć podto-
pionych zostało ponad 60 budynków. Uczy-
my się na błędach, a jak wynika z tegoroczne-
go sprawozdania naczelnika Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego, z którym świetnie mi się 
współpracuje, miasto trzyma rękę na pulsie, ko-
operując z wieloma innymi służbami odpowie-
dzialnymi za stan bezpieczeństwa powodziowe-
go i kondycję wodnych urządzeń technicznych. 
Ważną sprawą było powołanie, wspólnie ze Sta-
rostwem, Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, które funkcjonuje przy Komen-
dzie Państwowej Straży Pożarnej (finansowa-
ne w większości przez Miasto), którego zada-
niem jest koordynacja służb w sytuacji zagro-
żenie bezpieczeństwa.

— Z ostatniego sprawozdania Komendanta 
Miejskiego Policji wynika, że Rybnik jest mia-
stem w miarę bezpiecznym. A jak bezpieczeń-
stwo ocenia szef Komisji Samorządu i Bezpie-
czeństwa, mieszkaniec Boguszowic–Osiedla 
uchodzących za jedną z najbardziej niebezpiecz-
nych dzielnic?

— Ja uważam, że nie tylko w miarę, ale 
Rybnik jest miastem naprawdę bezpiecznym. 
Przyczynił się do tego monitoring – mamy za-
instalowane już 42 kamery, za pomocą któ-
rych służby policji czy straży miejskiej 24h 
na dobę mają podgląd sytuacji. Ale również 
wspomniane już dodatkowe piesze patrole  
w miejscach, gdzie były one najbardziej po-
trzebne – w Niedobczycach, Chwałowicach, 
Maroku–Nowinach czy w Boguszowicach–
Osiedlu. Przełożyło się to znakomicie na po-
czucie bezpieczeństwa mieszkańców. Działa-
niem na rzecz bezpieczeństwa w dzielnicach 
przemysłowych i poprzemysłowych, tam gdzie 
dominuje zabudowa wielorodzinna, jest pro-

filaktyka, czyli stwarzanie, głównie dla mło-
dzieży, warunków do alternatywnego spędza-
nia czasu wolnego poprzez szeroki dostęp do 
kultury i obiektów sportowych. I taką polity-
kę obecne władze miasta prowadzą. Wycho-
wywanie poprzez sport – świadczą o tym nie 
tylko nowe czy modernizowane obiekty w Bo-
guszowicach, ale i wielość nowych sal gimna-
stycznych, skateparki czy sieć boisk ze sztucz-
ną nawierzchnią przy szkołach w całym mie-
ście. To również wspomagane przez fundusze 
unijne społeczne programy aktywności lokal-
nej, jak np. przyjęty przez Radę Miasta na lata 
2010–2013 „Moja dzielnica – moje miejsce”, 
wspierający wychodzenie z patologii. Zauwa-
żam pozytywne efekty tych wszystkich działań, 
dlatego nie mogę się zgodzić na przypinanie 
Boguszowicom łatki getta, gdzie panuje bez-
nadzieja i strach przed wyjściem z domu. Tu 
mieszka wielu wspaniałych, wartościowych lu-
dzi, którzy na taką opinię nie zasługują.

— Jaki jest Pana stosunek do Straży Miejskiej 
jako formacji wspomagającej policję w utrzymy-
waniu bezpieczeństwa, ale wykonującej również 
zadania związane z porządkiem publicznym?

— Proszę posłuchać mieszkańców w mia-
stach, gdzie straży nie ma… Przecież nie ze 
wszystkimi problemami możemy się zwrócić 
się do policji. Uważam, że SM przyczynia się 
do zmniejszenia chaosu związanego z parko-
waniem, choć to oczywiście kierowców nie cie-
szy. Ważne są też zadania SM związane z za-
chowaniem czystości – sprawdzanie ważności 
umów na wywóz śmieci, reagowanie na dzikie 
wysypiska, egzekwowanie przepisów porząd-
kowych dla właścicieli psów, którzy po swoich 
pupilach powinni sprzątać. Taką akcję zainicjo-
wała niedawno Komisja Samorządu i Bezpie-
czeństwa. Ten problem jest dla mieszkańców 
prawdziwym utrapieniem, szczególnie na du-
żych osiedlach. I to nie tylko ze względów es-
tetycznych, ale i bezpieczeństwa zdrowotnego, 
ponieważ  psy, z przyzwoleniem właścicieli, za-
łatwiają się często w piaskownicach. Temat ten 
jest niezmiennie od lat poruszany na dzielnico-
wych zebraniach, choć pretensje powinny być 
kierowane głównie do… właścicieli czworono-
gów. Poza tym ciągłe kontrole SM w punktach 
skupu złomu wyhamowały plagę kradzieży po-
kryw ze studzienek kanalizacyjnych .

— Komisja, której Pan przewodniczy, ma  
w swojej nazwie również bardzo niezwykle po-
jemne słowo samorząd. Co, oczywiście w komi-
syjnym kontekście, się pod nim kryje?

— Przede wszystkim współpraca z 27 rada-
mi dzielnic – ich prawne umocowanie, kom-
petencje, a przede wszystkim zaangażowanie 
dzielnicowych samorządowców w rozwiązywa-
nie problemów mieszkańców dzielnicy spra-
wiły, że są one ewenementem w skali całego 
kraju. Rady dzielnic są jednostkami pomoc-
niczymi RM, z których sugestii władze samo-
rządowe niejednokrotnie korzystają. Miasto 
utrzymuje z dzielnicami stały kontakt, a szer-

szym forum dyskusyjnym są spotkania z cyklu 
„Popołudnie z dzielnicami”. To między innymi 
dlatego Rybnik, jako jedno z 20 miast świata, 
został wybrany przez jedną z agend ONZ jako 
przykład wzorowej współpracy władzy z miesz-
kańcami. Inni chcą się od nas uczyć. 

W kilku ostatnich latach Komisja skupiała się 
głównie na poprawkach i uproszczeniu statutów 
rad dzielnic, by dokładnie określić ich zakres 
działania i rozwiązać m.in. kilka sporów granicz-
nych. I tu wznieśliśmy się ponad podziały poli-
tyczne ku satysfakcji zainteresowanych stron. 
Zmiany w statutach poprzedzone były konsul-
tacjami społecznymi, które w obecnej kadencji 
zarządzone były dwukrotnie. Poza tym ważne 
dla nas było również zaktywizowanie i podnie-
sienie prestiżu Młodzieżowej Rady Miasta. Po-
przez współpracę z jej członkami jako naszymi 
„asystentami”, a w przyszłości miejmy nadzie-
ję – następcami w „dorosłym” już samorządzie, 
popularyzowaliśmy ideę samorządności. Tu  
w imieniu radnych Rady Miasta chcę podzięko-
wać wszystkim młodym asystentom za ich współ-
pracę oraz Anecie Bokuniewicz, opiekunce 
MRM z V LO, za jej wyjątkowe zaangażowanie.

— Komisja, której Pan przewodzi, jest jed-
ną z liczniejszych – należy do niej 14 radnych...

— ...którym, w związku z upływającą ka-
dencją, chciałbym serdecznie podziękować za 
współpracę i udział w ponad 50 posiedzeniach. 
Chciałbym podziękować również radcom praw-
nym, naczelnikowi Wydziału Geodezji Alicji Fi-
gołuszko, sekretarz Danieli Lampert oraz pra-
cownikom Biura Obsługi Rady, a także wszyst-
kim osobom, które wspomagały działania ko-
misji, w tym zespołowi prowadzącemu konsul-
tacje przed wprowadzeniem zmian w statutach 
rad dzielnic.

— Dziękujemy za rozmowę
Rozmawiała: Wiesława Różańska 

Więcej patroli pieszych
W ramach programu „Bezpieczna 

dzielnica” miasto podpisało kolejną 
umowę z Komendą Miejską Policji na 
sfinansowanie dodatkowych patro-
li pieszych policjantów. Na zwiększe-
nie bezpieczeństwa w dzielnicach, w któ-
rych istnieje największe zagrożenie prze-
stępczością: Niedobczycach, Niewiado-
miu, Chwałowicach, Boguszowicach–Osie-
dlu oraz Maroku–Nowinach przeznaczono  
40 tys. zł. Program ruszył 1 kwietnia br.  
i potrwa do czasu wykorzystania przeka-
zanych policji środków. Efektem współpra-
cy policji z radami dzielnic ma być również 
analiza stanu przestępczości w dzielnicy  
i szukanie rozwiązań problemów związa-
nych z bezpieczeństwem mieszkańców. 
Porozumienie podpisali prezydent Rybni-
ka Adam Fudali oraz komendant Krzysz-
tof Sowula.

(za www.rybnik.eu) 
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— Mamy dużo środków pomocowych, nie-
bawem ich nie będzie, dlatego korzystamy z tej 
szansy na ile się da. Wymuszony pośpiech po-
woduje nagromadzenie inwestycji drogowych, 
w efekcie czego w ciągu najbliższych dwóch, 
trzech lat utrudnienia komunikacyjne na tere-
nie Rybnika będą bardzo duże. Po tym okresie 
większość ulic powinna wyglądać tak jak obec-
nie Gliwicka. Polityka miasta jest nastawiona 
na poprawę układu komunikacyjnego. Koń-
czy się realizowany przez dekadę etap inwe-
stycyjny kanalizacji. Przy tej okazji został pod-
wyższony standard nawierzchni bocznych dróg 
o łącznej długości 300 km — mówi J. Koper

— Gdzie poza remontowanymi ulicami w 
Kłokocinie i DK 78 można się spodziewać 
gruntownych prac i związanych z tym utrud-
nień w ruchu w tym dwu–, trzyletnim okresie? 

— W lipcu odbędzie się przetarg na przebu-
dowę ulicy Żorskiej od ronda Boguszowickie-
go do Rownia. Prace na tym ponadczterokilo-
metrowym odcinku będą trwały do dwóch lat. 
Żorska nie spełnia kryteriów drogi wojewódz-
kiej, rozpada się w oczach. Konieczne jest wy-
konanie na niej nowej podbudowy, odwodnie-
nia, kanalizacji deszczowej, odstojników wody, 
chodników po obu stronach, poszerzenie jej o 
dodatkowy pas ruchu. Trzeba jednak pamię-

tać, że choć droga 
ta osiągnie stan-
dard drogi woje-
wódzkiej, pozo-
stanie drogą we-
wnętrzną, miej-
ską, w związku 
z tym będzie na 
niej obowiązywa-
ło ograniczenie 
prędkości właści-
we dla miasta. 

Prace na Wo-
dzisławskiej chcie-
libyśmy rozpocząć 
jak najszybciej, ale 
powstrzymują nas 
problemy z objaz-
dami spowodo-

wane remontem wiaduktu na ul. Raciborskiej i 
ul. Zebrzydowickiej. Na pewno jednak w przy-
szłym roku ruszą pełną parą i w dwa lata zosta-
ną zakończone. Jeszcze w tym roku na Gliwic-
kiej powstanie tymczasowy wiadukt, co pozwo-
li wyburzyć dotychczasowy i wybudować go od 
nowa. Dzięki temu zabiegowi unikniemy zakłó-
ceń ruchu. Nie będzie to możliwe przy budowie 
Żorskiej i Wodzisławskiej, gdzie konieczne jest 
utrzymywanie ruchu wahadłowego.

— Mieszkańcy Rybnika skarżą się nie tyl-
ko na utrudnienia w ruchu, ale dostrzegają też 
chaos powodowany realizacją kilku niezależ-
nych inwestycji. Ledwo ułożony asfalt po wyko-
naniu instalacji kanalizacyjnej bywa zrywany 
nim dobrze ostygnie, bo pojawia się kolejna fir-
ma układająca w tym miejscu inną instalację 
lub w szerszym zakresie remontująca drogę… 

— Na nasze plany nakłada się 50 inwesty-
cji unijnych. Musimy je wszystkie realizować 
zgodnie z harmonogramem, bo teraz są na to 
pieniądze. Projekt budowy sieci kanalizacyj-
nej dla miasta nie przewiduje remontu dróg, 
a jedynie doprowadzenie nawierzchni tych, 
które zostały naruszone, do stanu używalno-
ści. Na wszystko, co wykracza poza ten zakres, 
trzeba by przeznaczyć dodatkowe pieniądze. 
Realizujemy zaledwie dwa z sześciu unijnych 
zadań, w następnych latach – gdy będą już na 
ten cel środki – będziemy się zajmować kolej-
nymi. To świadczy o skali przedsięwzięcia, ja-
kiego podejmuje się miasto. 

Objazdami do standardów

W maju i czerwcu Rybnik pozyskał kolejnych kilkadziesiąt milionów złotych do-
tacji na przebudowę istniejących dróg, podpisał umowy z wykonawcami nowo po-
wstających odcinków, prowadzi coraz bardziej zaawansowane rozmowy na temat fi-
nansowania najważniejszej i największej inwestycji komunikacyjnej miasta – znaj-
dującej się aktualnie w fazie projektowania – Obwodnicy Południowej.

Długo oczekiwany remont wiaduktu wraz z ulicami Włościańską i Poligonową w Kłokocinie  
zakończy się wiosną 2011 roku.                                                                               Zdj.: gr

Na początku zamknięto wiadukt na ul. Wło-
ściańskiej, rozpoczynając długo oczekiwany re-
mont samego wiaduktu oraz kilkometrowego 
odcinka nawierzchni dróg Włościańskiej i Po-
ligonowej. Inwestycja realizowana w ramach 
programu „Przebudowa układu komunikacyj-
nego w dzielnicy Kłokocin ułatwiającego do-
stęp do terenów inwestycyjnych” została wy-
ceniona na 14,5 mln zł. Miasto otrzymało na 
przeprowadzenie projektu 3,5–milionową do-
tację z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Woj. Śląskiego. 

Pod koniec maja w Urzędzie Miasta prezy-
dent Adam Fudali i dyrektor Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych Anna Siejda 
podpisali umowę na dofinansowanie projektu 
„Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybni-
ku”. W spotkaniu uczestniczyli także sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 

Adam Zdziebło, zastępca dyrektora Departa-
mentu Koordynacji Programów Infrastruktu-
ralnych w MRR Gabriela Popowicz oraz peł-
nomocnik prezydenta Rybnika do spraw dróg 
i gospodarki komunalnej 
Janusz Koper. W wyniku 
podpisanej umowy miasto 
otrzyma 34,2 mln zł dota-
cji na realizację wartego 
40,2 mln zł projektu. Jak 
zgodnie podkreślali mini-
ster Zdziebło i dyr. Siejda, 
rybniccy urzędnicy przy-
gotowali jeden z najwy-
żej ocenionych wniosków, 
dlatego też nie tylko zna-
leźli się w gronie 12 be-
neficjentów projektu, do 
którego przystąpiło aż 50 
podmiotów z całego kra-

ju, ale otrzymali maksymalną kwotę dofinan-
sowania, stanowiącą 85 proc. nakładów. Przy-
znali też, że to w dowód uznania dla profesjo-
nalizmu pracowników rybnickiego magistratu 
zdecydowali się podpisać umowę w jego mu-
rach, a nie jak to jest w zwyczaju – w minister-
stwie. Przebudowa DK 78 objętej tym progra-
mem obejmuje odcinek 5,3 km (Wodzisławska 
od Radlina do ronda Północnoiralndzkiego, od 
ronda Wodzisławskiego do ronda Dorsten, 1,2 
km odcinek ulic Reymonta i Kotucza oraz prze-
budowę wiaduktu na ul. Gliwickiej). 

O szczegółach inwestycji drogowych rozmawiamy z Januszem Koperem: 

cd. na str. 24

Dyrektor Anna Siejda, minister Adam Zdziebło i prezydent Adam Fudali podpisują  
umowę na dofinansowanie przebudowy DK 78.                                 Zdj.: L. Tyl
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Ale się działo, pół Europy do Rybnika się zjechało! A okazji do odwiedzenia naszego 
miasta i dobrej w nim zabawy razem z rybniczanami, ale i do momentów refleksji, było  
w czerwcu bez liku. Ten miesiąc jest tradycyjnie wyjątkowo bogaty w wydarzenia, które na 
place, ulice, pod plenerowe estrady i do sal widowiskowych przyciągają tłumy. A ponie-
waż Rybnik ma wielu przyjaciół zagranicą, nie zabrakło również gości z miast partnerskich.

Rybnik i Racibórz razem!
Dzięki zainicjowanemu przez nasze mia-

sto projektowi „Promocja kultury ziemi 
raciborsko–rybnickiej” i pozyskaniu na 
jego realizację środków unijnych z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Rybnik nie świętował sam. III Dni Ryb-
nika (13–20 czerwca) miały obszerniejszy i 
bardziej atrakcyjny program, a rybniczanie 
mogli również skorzystać z oferty Raciborza, 
który bawił się tydzień wcześniej.

Całości patronował przewodniczący  
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Operetka na bis!
Gala Operetkowa już w ubiegłym 

roku została entuzjastycznie przyję-
ta przez rybnicką publiczność. Gospo-
darzem Gali na scenie Kampusu był 
znów Bogusław Kaczyński, ponownie 
niezwykle ciepło przyjęty przez ryb-
nicką publiczność. Soliści: Iwona So-
cha (sopran), Edyta Piasecka (sopran) 
i Rafał Bartmiński (tenor) wykonali 
znane i lubiane arie operowe, operet-
kowe, musicalowe. Śpiewakom towa-
rzyszyła Filharmonia Rybnicka im. Bra-
ci Szafranków pod dyrekcją Mirosława  
Jacka Błaszczyka.

Śląski Dzień Filmowy
Podczas Śląskiego Dnia Filmowego w RCK Eugeniusz Kluczniok  

(z prawej) otrzymał srebrną Odznakę Honorową „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Śląskiego”. O tym, czy istnieje kino śląskie, laureat de-
batował wraz z Wojciechem Bronowskim, Jackiem Szymańskim i Ja-
nem F. Lewandowskim. W pokazie „Nowego kina śląskiego” widzo-
wie DKF-u mogli zobaczyć „Dzieci Wehrmachtu” Mariusza Malinow-
skiego i „Benka” Roberta Glińskiego.

Olbrychski bronił Raciborza
Jedną z atrakcji Dni Raciborza była inscenizacja obrony miasta przed na-

jazdem Mongołów, ze specjalnym udziałem Daniela Olbrychskiego. Histo-
ria uczy, że w tych 
dramatycznych wy-
darzeniach starczy-
ło odwagi, boha-
terstwa i honoru. 
Na zdjęciu prezy-
dent Adam Fudali 
i Daniel Olbrychski 
rozmawiają spokoj-
nie, bo rozbite od-
działy mongolskie 
oszczędziły Raci-
bórz i zmierzają już 
w stronę Opola...
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Pokaż co potrafisz!
Podobnie jak w roku poprzednim na jeden dzień rynkową sce-

ną zawładnęły dzieci i młodzież z zespołów tanecznych i mu-
zycznych działających w placówkach oświatowych i stowarzy-
szeniach miasta Rybnika. A maluchy z Domu Kultury w Bogu-
szowicach błyszczały prawdziwym blaskiem… 

Na Rynku wystąpiły też rybnickie chóry, a dodatkową okazją 
był jubileusz 100–lecia Śląskiego Oddziału Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr oraz 90–lecie Okręgu Rybnickiego. 

Gwarnie, jak to na jarmarku
Od oscypka po korale oferowali wystawcy na jarmarku 

śląskim, jaki ponownie towarzyszył obchodom Dni Miasta.  
W dwudziestu drewnianych domkach, ustawionych wzdłuż 
ul. Rynkowej, sprzedawano smaczne specjały i produkty spo-
żywcze oraz regionalne przedmioty użytkowe i artystyczne. 
Wśród tych ostatnich sporym zainteresowaniem cieszyły się 
prace plastyczne studentów Uniwersytetu III Wieku. A chęt-
nych nie brakowało…

Graczki w Muzeum
— To nie jest takie trudne, choć miałam kłopot z dziobem… — 

mówi 11–letnia Nikola z Radlina, która malowała boćka wystrugane-
go z drewna przez rzeźbiarza Czesława Kubika z Czechowic–Dziedzic, 
a jego żona Maria pokazała dzieciom, jak z gałganków uszyć przytu-
lankę. Artyści przyjechali do Rybnika, by wspólnie z innymi twórcami 
ludowymi z całego regionu, a także z Czech, wziąć udział w III Jar-
marku Muzealnym, tym razem poświęconemu zabawkom. A dzieci 
miały okazję podziwiać ulepione z gliny okaryny, drewniane pociągi, 
wozy drabiniaste, czy cera mi czne puzzle. 

Ręka w rękę ze smokiem
— Hej, hej, hej, bajki są „okay”!!! — skandowa-

ły dzieci podczas zabawy na rybnickim Rynku, a po-
przedził ją baśniowy korowód, który przemaszerował 
ulicami miasta. Na płytę Rynku wkroczyły królewny  
i księżniczki, kurczaczki, pszczółki, wróżki, czarowni-
ce, smoki i inne postaci, które na ponad dwie godzi-
ny zamieniły centrum miasta w jedną, wielką bajkę. 

Kiedy Joszko gra… 
… śpiewają nie tylko maluchy z zespołu „Dzieci z Brodą”, ale 

również mieszkańcy Rybnika, szczególnie gdy z rynkowej sceny 
popłynęło „Serce w plecaku”. Publiczność wtórowała sympatycz-
nym wykonawcom, a podczas koncertu zabrzmiały m.in. piosen-
ki z Powstania Warszawskiego, bo jak mówił Joszko Broda, war-
to wpajać młodym ludziom najcenniejsze wartości. Śpiewająco…

14 Nr 6-7/468-469; czerwiec/lipiec 2010



Pojedynek na słodkości
— A co z dodatkowymi kaloriami? — zastanawia-

ła się Barbara Zielińska, jedna z jurorek konkursu ku-
linarnego, w którym rywalizowały koła gospodyń 
wiejskich z Rybnika. Obawy o utrzymanie linii były 
słuszne, bo uczestniczki przygotowały pyszne łako-
cie – babeczki z owocami, pączki serowe, piwoszki 
pana Zagłoby, karmelowe wafelki, serniki i ule oraz 
wino z jeżyn, nalewkę z pigwy czy orzechów wło-
skich... W gronie degustujących i oceniających byli 
również wiceprezydent Ewa Ryszka, dyrektorzy placówek kultury Aleksandra 
Liniany–Zejer i Michał Wojaczek oraz przedstawiciel UM Krzysztof Sitek, a tak-
że dwójka mieszkańców. Zdaniem jurorów, najsmaczniejsze wypieki przygoto-
wały gospodynie z Gotartowic, które po raz drugi zwyciężyły w festiwalu kuch-
ni śląskiej i nie kryły radości z wygranej. Dwa drugie miejsca zajęły koła z Ligo-
ty i Ochojca, a III miejsca przyznano „ciastkarkom” z Chwałęcic, Zebrzydowic 
i Kłokocina. Laureatki dostały sprzęt kuchenny, który z pewnością pomoże im 
w kolejnej kulinarnej rywalizacji. 

Rycerskie wzgórze
W sobotę poprzedzającą wybory prezydenckie w naszym kraju Wzgó-

rze Akademickie opanowały średniowieczne „trzynastki” i „piętnastki”, 
czyli wyposażone w trzynasto– tudzież piętnastowieczny ekwipunek 
rycerstwo europej-
skie. Poza prezen-
tacją strojów, zwy-
czajów i uzbrojenia  
z epoki, czym zaj-
mowali się człon-
kowie Bractwa Ry-
cerskiego Ziemi 
Rybnickiej, zainte-
resowanie przyby-
łych całymi rodzina-
mi widzów budził 
warsztat rzemieśl-
niczy z epoki, kiero-
wany przez bielskiego płatnerza z warsztatu „Loricamos”.

Podróż w czasie
Jak Rybnik wyglądał kilka-

set lat temu? Żeby na chwi-
lę przenieść się w przeszłość 
nie trzeba specjalnego wehi-
kułu! Wystarczyło przyjść na 
Rynek i zobaczyć Inscenizację 
Historyczną. Prezydent Adam 
Fudali wystąpił w roli Wójta. 
Wraz z orszakiem książęcym 
podziwiał występy wędrow-
nych aktorów, którzy odegra-
li „Legendę o św. Aleksym”. 

Koncert na ścianie
Zespół Ryszarda Bazarnika grał wbrew prawom grawitacji na ścianie 

rybnickiego Ratusza. Z wieży w niecodziennych okolicznościach płynęły 
dźwięki inspirowane tradycją Afryki, Jamajki, Karaibów, Andaluzji i Bliskie-
go Wschodu. Niezwykle widowiskowy koncert rozkołysał wpatrzoną w za-
wieszonych artystów publiczność i pokazał nowe, niespotykane możliwo-
ści wykonywania muzyki.  

Elegancka eliminacja
34. Śląski Rajd Pojazdów Zabytkowych ściągnął na ulice 

rybnickiego Śródmieścia 33 automobile. Największą uwagę 
przechodniów wzbudził Jaguar XK 150 S z 1959 roku zrze-
szony w Automilklubie Lubelskim, który w konkursie elegan-
cji, jaki odbył się przed budynkiem muzeum, będącym jed-
ną z eliminacji MP, zajął 2. miejsce. 
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Kanonada w kampusie
Za sprawą potężnej kanonady z kilkunastu dział 

o intronizacji króla kurkowego rybnickiego brac-
twa usłyszeli wszyscy mieszkańcy miasta. Uroczy-
stość przekazania insygniów kurkowej władzy od-
była się na Rynku, a uczestniczyli w niej przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionej braci z Raciborza, Żor, Mi-
kołowa, Rudy Śląskiej, Bytomia, Zabrza i Pszczy-
ny. Historycznym wydarzeniom akompaniowała 
orkiestra dęta parafii św. Antoniego z Dorsten. 
Nowym królem Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika w 15. rocznicę jego reak-
tywacji został Adolf Siemaszkiewicz. Kilka godzin później na terenie kampusu 
prezydent Rybnika Adam Fuadali dokonał przeglądu artylerii, zakończonego 
dwiema donośnymi kanonadami, które zamknęły jubileuszową uroczystość. 

Kolej na retro
Ponad tysiąc osób uczestniczyło w pokazach przygotowanych 

przez PKP Cargo, PKP PLK przy współudziale Via Cargo i MKT 
Trans z okazji dni miasta na dworcu głównym w Rybniku. Naj-
ważniejszymi wydarzeniami obchodzonego w tym samym cza-
sie święta Cargo była prezentacja historycznego składu pocią-
gów, bezpłatny przejazd nim do Raciborza i z powrotem, wysta-
wa w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zatytułowa-
na „Od pokoleń kochamy kolej” oraz wieczorny pokaz światło i 
dźwięk. W kolejnym wydaniu GR zamieścimy szerszy materiał z 
wydarzeń przygotowanych przez kolejarzy podczas Dni Rybnika. 

Koncerty gwiazd
Na Dniach Rybnika nie mogło zabraknąć gwiazd polskiej 

muzyki popularnej. Pod sam koniec roku szkolnego KULT przy-
pomniał rodzicom i nauczycielom, że już wkrótce będą aktual-
ne słowa: „Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni...”. 

Podczas Nocy Świętojańskiej na scenie Kampusu aż dwa razy 
pojawiła się Ania Wyszkoni. Najpierw ze swoim solowym re-
pertuarem, w drugiej odsłonie jako wokalistka dobrze wszyst-
kim znanego zespołu Łzy.

W trakcie Nocy Świętojańskiej wybrano najpiękniejszy wia-
nek, którego autorką jest Joanna Stęchły. Gratulujemy!
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Bliżej Grecji
Na rynkowej scenie „Lykion ton Ellindion” – zespół ludowy z grec-

kiej Larissy, miasta partnerskiego Rybnika dał popis swoich umie-
jętności. Ale publiczność zachwycała się nie tylko tańcem i muzy-
ką, ale i oryginalnymi strojami i biżuterią członków zespołu. Było 
na co popatrzeć! 

Wieczór z kabaretem
Ostatnim wydarzeniem drugiej część Nocy Świętojańskiej był 

Kabareton. Neonówka zaprezentowała m.in. alternatywną wer-
sję wydarzeń historycznych z odległych czasów Mieszka i Dobra-
wy. Wcześniej publiczność rozśmieszał Jacek Ziobro i kabaret No-
waki. Widzowie, tak jak na większości tegorocznych imprez, ba-
wili się świetnie. Poprzeczka postawiona wysoko, więc organiza-
torzy niech już myślą, czym zaskoczą nas za rok...

Z Czechami w plener
W trakcie Dni Rybnika w centrum miasta odbył się międzyna-

rodowy plener malarski w ramach projektu „Sztuka Łączenia 3”, 
podczas którego artyści z Polski i Czech dokumentowali zabudo-
wę architektoniczną miasta. Zwieńczeniem pleneru było oficjal-
ne wręczenie dyplomów przez komisarza projektu Beatę Tomas  
z Grupy Artystycznej Konar oraz prezentacja mokrych jeszcze ob-
razów przed rynkową sceną. 

Znaki czasu na znaczkach 
W Rybnickim Centrum Kultury pokazano Międzynarodową Wystawę Fila-

telistyczną „Rybnikphilex 2010” z udziałem wystawców z Czech i Niemiec. 
Ekspozycję zorganizowano z okazji 40–lecia Rybnickiego Oddziału Polskiego 
Związku Filatelistów, a jubileusz zbiegł się z innymi wydarzeniami – 200. rocz-
nicą urodzin Fryderyka Chopina i 150–leciem wydania pierwszego polskiego 
znaczka. Na wystawie zaprezentowano 65 eksponatów mistrzów i wicemi-
strzów Polski w filatelistyce tematycznej z 2009 r., a pokazano m.in. zbiory 
związane z Chopinem, Grecją, Litwą czy pszczelarstwem. Po wystawie opro-
wadzał przewodniczący komitetu organizacyjnego Alojzy Waler. 

Pod okiem olbrzymów
W czasie Dni Rybnika „oko” na Rynek miały dwie 

wielkie figury w strojach regionalnych przywiezione 
przez delegację z Liévin. Wydawało się, że i one ru-
szą w tany!

Zdjęcia: (r), (s), (m), (gr), L. Tyl
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Wielopole, Wielopole!
W tegorocznej edycji kulturalno–sportowej rywalizacji po-

między dzielnicami triumfowało Wielopole, a na podium zna-
lazły się również: na drugim miejscu dzielnica Rybnik Północ  
i na trzecim – Popielów. Obok nich w konkursie uczestniczyły 
Boguszowice Osiedle i Boguszowice Stare, Kamień, Niewiadom, 
Paruszowiec–Piaski oraz Zamysłów. Jurorzy oceniali atrakcyjność 
korowodu, prezentacje na scenie oraz konkurencje zręcznościo-
we. Każda z dzielnic, nawiązując do swojej historii i wykorzystu-
jąc wszystkie atuty, przekonywała, że jest warta zainteresowa-
nia. Boguszowice Stare nawiązały do rodzinnych, a Boguszowice 
Osiedle do górniczych tradycji; Kamień kusił zielenią i ośrodkiem, 
gdzie kiedyś trenowała polska kadra piłkarska, ale samorządow-
cy z tej dzielnicy nie omieszkali też przypomnieć problemu słabe-
go jej skomunikowania; siłą Paruszowca–Piasków była Ruda i zna-
komity dialog uczniów, którzy planowali popłynięcie tą rzeką do 
morza... rybnickiego oczywiście; Zamysłów przypomniał książęce 

początki, została wyjaśniona też nazwa rzeki Nacyna, a ciepły ba-
ryton radnego Franciszka Kurpanika zaprosił do rowerowej prze-
jażdżki na Okrzeszyniec; Niewiadom skupił się na sportowej prze-
szłości i teraźniejszości.     

Pierwsza trójka urzekła inwencją i rozmachem jeśli chodzi o ko-
stiumy i rekwizyty, wykorzystując je umiejętnie do podkreślenia 
charakterystycznych cech dzielnicy. Atutem zwycięzców z Wielo-
pola był Utopek – jedyny i niepowtarzalny, taniec wodnych nimf 
oraz... radny Piotr Niewelt w piekarskim uniformie rozdający świe-
że bułeczki. Faworytem jurorki z „GR” była dzielnica Rybnik Północ, 
i to wcale nie dlatego, że mieszka w niej prezydent Rybnika. Bar-
dzo nam się spodobał pomysł inscenizacyjny z białymi namiotami,  
z których wyłaniały się „żywe obrazy” ilustrujące historię oraz te-
raźniejszość dzielnicy. Popielów natomiast zaprosił do „bajkowej 
krainy”, w której Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków symbolizo-
wało dzielnicowe radości i smutki.                                           (r)

Królewna Śnieżka i 7 kra-
snoludków z Bajkowej Kra-
iny... czyli z Popielowa. 

Z białych „igloo” wyłaniały się 
„żywe obrazy” ilustrujące histo-
rię oraz teraźniejszość Rybnika 
Północy.

Specjalnością Wielopola są...  
Utopek oraz świeże bułeczki z pie-
karni radnego Piotra Niewelta.

Zdjęcia: s

Jury oceniało też 
doping kibiców. Ka-
mień nie wypadł naj-
gorzej...

Jedną z konkurencji turnie-
ju, obok rozpoznawania gło-
sów znanych rybniczan, konkur-
su wiedzy o mieście oraz dyscy-
plin sprawnościowych, było za-
łożenie roboczego stroju górni-
ka na czas. Najwięcej problemu 
sprawiły... onuce.
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Złota Lira dla Węgrów!
Również tegoroczny XIX Międzynarodowy Festi-

wal Orkiestr Dętych „Złota Lira” wpisał się w pro-
jekt „Promocja kultury ziemi raciborsko–rybnickiej”. 
Wsparcia finansowego udzieliło również Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkow-
ski oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.  
W Rybniku i kilku innych miastach województwa ślą-
skiego wystąpiło 19 orkiestr, z czego w konkursie wzię-
ło udział 10 zespołów – z Czech, Słowacji, Litwy, Ukra-
iny, Grecji, Irlandii Północnej, Węgier i Polski. Zwycię-
żyła orkiestra z Budapesztu „Keil Erno” pod dyrekcją 
Tibora Kovacsa, przyznano też Złote, Srebrne i Brązo-
we Pasma, wyróżnienia indywidualne dla instrumenta-
listów oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta, którą 
otrzymał dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Akade-
mii Górniczo–Hutniczej w Krakowie Aleksander Fojcik.

Festiwal zgromadził  rekordową liczbę zespołów ta-
necznych – do konkursu mażoretek, który po raz pierw-
szy tego roku nosił nazwę Otwarty Międzynarodowy 
Puchar Polski Mażoretek, przystąpiły 22 zespoły. Grand 
Prix i Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w kat. starszej zdobył Zespół Taneczny „Uśmiech”  
z Tworkowa, w kat. młodszej zwyciężyły mażoretki 
„Michelle” – kadetki z Karwiny – ich starsze koleżan-
ki z tego samego miasta wywalczyły drugie miejsce. 
Sukces odniosły mażoretki „Astra” z Niedobczyc, zdo-
bywając w młodszej kategorii II miejsce.

Zainicjowana przez Mariana Wolnego impreza roz-
wija się, a orkiestry prezentowały w tym roku wyjąt-
kowo wysoki poziom, co podkreślił przewodniczą-
cy jury prof. Alojzy Kopoczek. W przyszłym roku im-
preza obchodzić będzie swoje 20–lecie, a prezydent 
Adam Fudali zapewnił, że w Rybniku Złota Lira ma 
swoje miejsce, a orkiestry będą zawsze gościnne przyj-
mowane. Szczegółowa lista nagrodzonych na stronie  
www.dkniedobczyce.pl

Grand Prix i Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w kat. starszej zdobył Zespół Taneczny „Uśmiech” z Tworkowa,  
w kat. młodszej zwyciężyły mażoretki „Michelle” – kadetki z Kar-
winy.

Gwiazdą gali była orkiestra rozrywkowa Vlado Kum-
pana, światowej sławy trębacza ze Słowacji. Dynamiczny 
show sprawił, że publiczność nie chciała wirtuozów in-
strumentów dętych wypuścić ze sceny. Vlado obiecał, że 
do Rybnika wróci.

Zdjęcia: r, s

Zwyciężyła orkiestra z Budapesztu „Keil Erno” pod dyrekcją Ti-
bora Kovacsa, który jest również znakomitym klarnecistą, na zdj. 
dyrygent z prezydentem Adamem Fudalim oraz inicjatorem i dy-
rektorem „Złotej Liry” Marianem Wolnym.
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Światło i życie dla Europy

Radość i refleksja…
...mieszały się w czasie Dni Młodych 

pod hasłem „Światło i życie dla Europy”. 
Na kolejny Marsz dla Jezusa w 10. roczni-
cę pierwszej imprezy ewangelizacyjnej w 
2001 roku, do Rybnika zjechała młodzież 
z 11 krajów Europy. W tym roku organiza-
torom przyświeca idea integracji europej-
skiej młodzieży wokół wartości chrześcijań-
skich, ale również myśl, by młodzi wyjechali 
z Rybnika z nowym obrazem Polski – miejsca 
ważnego we wspólnej Europie. Inicjatorowi 
Marszu – proboszczowi parafii św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Chwałowicach ks. prała-
towi Teodorowi Suchoniowi oraz wspoma-
gającemu go ks. Markowi Bernackiemu z pa-
rafii św. Jadwigi w organizacji tego przed-

Jak nas widzą...
Sądząc z rozmów i reakcji naszych gości z zagranicy, Rybnik i jego miesz-

kańcy są postrzegani z dużą sympatią. A z okazji Dni Rybnika, Dni Dorsten, 
Złotej Liry i Marszu dla Jezusa (dodać trzeba jeszcze uczestników Warszta-
tów Grundtviga, o których napiszemy w następnym numerze „GR”), do na-
szego miasta zjechało kilkaset osób z wielu krajów Europy. Delegacji z Maza-
met przewodził mer Laurent Bonneville, z Liévin wicemer Daniel Dernonco-
urt, z Dorsten wiceburmistrz Heinz Denniger, z Eurasburga burmistrz Michael 
Bromberger, z Larissy Lena Ksenopoulou, z Newtownabbey zastępca burmi-
strza Vera McWilliam, z Karwiny zastępca primatora Dalibor Zavacky, z Baru 
zastępca mera Leonid Wojtowicz, z Iwano–Frankiwska zastępca mera Jarosław 
Jaczyszyn i z Topolczan primator Peter Baláz. Członkowie oficjalnych delega-
cji z Niemiec, Francji, Irlandii, Ukrainy, Czech, Słowacji i Grecji mieli swój indy-
widualny program: prezentacja wszystkich delegacji miała miejsce w „Szko-
le Szafranków”, goście zwiedzili Rybnik, pojechali śladem najważniejszych in-
westycji w mieście, odwiedzili również Kraków. Głównie jednak uczestniczyli 
wspólnie z rybniczanami w imprezach Dni Rybnika. Część programu pobytu 
przygotowało Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa 
w ramach projektu „Silesian Rybnik Invities – śląski Rybnik zaprasza euro-
pejskich przyjaciół”, na realizację którego otrzymało dofinansowanie w ra-
mach Programu Komisji Europejskiej „Europa dla Obywateli”.

(r)

Gospodarzem integracyjnego spotkania wszystkich zagranicznych dele-
gacji w „Okrąglaku” Cechu Rzemiosł było Stowarzyszenie Współpracy 
Międzynarodowej Rybnik–Europa. Rozpoczęto je od podpisania umów 
o współpracy między naszym stowarzyszeniem, a jego odpowiednikami 
w dwóch francuskich miastach partnerskich: Mazamet i Lievin. Na 
zdj. dokumenty sygnują przewodniczący Stowarzyszenia Rybnik–Eu-
ropa Roman Widerski (w środku) oraz Jacques Beaulieu z Mazamet i 
wicemer Liévin Daniel Dernoncourt. Asystują prezydent Adam Fudali 
oraz mer Mazamet Laurent Bonneville.

Na zaproszenie rybnickich duchownych przyjechała do Rybnika młodzież  
z 11 krajów Europy.                                                                                            Zdj.: s

W trakcie koncertu galowego w Teatrze Ziemi Rybnickiej uczestników powitał  
ks. prałat Teodor Suchoń.                                                                                Zdj.: m

cd. na str. 39
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Przed „grą w kulki z Pónboczkiem” 
przestrzegał ks. prof. Jerzy Szymik.



Dni Dorsten
Współpraca Rybnika z leżącym w Nadrenii–Westfalii Dorsten 

trwa i rozwija się od wielu lat. Miasto, które po wojnie było 
mekką rybniczan niemieckiego pochodzenia, dziś jest synoni-
mem polsko–niemieckiego freundschaftu, a częste kontakty 
pomiędzy mieszkańcami są serdeczne i pozbawione negatyw-
nych, politycznych odniesień. 

Współpracę zintensyfikowało podwójne podpisanie w 2004 r. 
umowy, zarówno pomiędzy gminami, jak i siostrzanymi stowarzy-
szeniami – Kołem Przyjaciół Rybnika w Dorsten i Stowarzyszeniem 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa. Ich rolą są działa-
nia na rzecz integracji mieszkańców poprzez wzajemne poznanie 
się, wymianę kulturalną i sportową, a w efekcie nawiązanie indy-
widualnych przyjaźni.

Do tej pory Stowarzyszenie Rybnik–Europa było współpartnerem 
miasta, które organizowało Dni Dorsten. W tym roku pobyt gości z 
Dorsten przygotowało samodzielnie, z pomocą finansową Funda-
cji Współpracy Polsko–Niemieckiej. Projekt przygotował Arkadiusz 
Skowron, długoletni członek Stowarzyszenia i jego podpora, jeśli 
chodzi o pozyskiwanie grantów i przygotowywanie wniosków o 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

Do Rybnika przyjechała kilkudziesięcioosobowa orkiestra dęta z 
parafii St. Antonius oraz kilkunastu mieszkańców Dorsten, a delega-
cji przewodzili wiceburmistrz tego miasta Heinz Denniger oraz prze-
wodniczący Koła Przyjaciół Rybnik 
Dorsten Hans–Joachim Thelen. Ko-
ordynatorami projektu najbardziej 
zaangażowanymi w jego realizację 
byli przewodniczący Stowarzysze-
nia Roman Widerski, a także działa-
jący w nim od niedawna radny Mi-
chał Chmieliński, Hanna Krajewska 
oraz Łucja Stawarska. Inni człon-
kowie Stowarzyszenia przyjęli go-
ści pod swój dach. Głównym punk-
tem programu Dni Dorsten skoor-
dynowanymi w czasie z początkiem 
Dni Rybnika, były występy orkiestry 

St. Antonius, również wspólnie z Miejską Orkiestrą Dętą, tak jak 
to miał miejsce w czasie inauguracji w Parku Czempiela w Niedo-
bczycach. W spotkaniu uczestniczył również prezydent Adam Fu-
dali, a biesiadę uświetnił występ niedobczyckich mażoretek. W su-
mie orkiestra z Dorsten dała w Rybniku osiem koncertów, w tym 
w dzielnicy Niewiadom, wzięła też udział w inauguracji Dni Ryb-
nika w dniu swojego oraz naszego miasta patrona – św. Antonie-
go. Wspólnie z rybniczanami uczestniczyli również w pozostałych 
imprezach Dni Rybnika.

Goście spotkali się także ze słuchaczami Uniwersytetu III Wie-

ku, członkami rybnickiego koła Towarzystwa 
Kulturalno–Społecznego Niemców na Śląsku i 
Związkiem Emerytów w dzielnicy Maroko–No-
winy, a orkiestra dała dla rybnickich seniorów 
krótki koncert.

Tegoroczne Dni… były kolejną, i na pewno 
nie ostatnią, okazją do pogłębienia trwających 
od ponad 10 lat kontaktów.

(r)

Przed spotkaniem w gronie wszyst-
kich gości z zagranicy, miała miej-
sce międzynarodowa debata na te-
mat ubóstwa w krajach Unii Euro-
pejskiej, w której wzięli udział part-
nerzy z Mazamet, Dorsten i Euras-
burga, a jej moderatorem był Ar-
kadiusz Skowron. Z dyskusji wy-
nikało, że we wszystkich krajach, 
również tych uważanych za bogat-
sze, istnieją dysproporcje i obsza-
ry biedy. Dyskutanci dzielili się do-
świadczeniami w rozwiązywaniu 
tego problemu. 

Stowarzyszenie Rybnik–Europa było również organizatorem wysta-
wy prac plastycznych artystów z niemieckiego Eurasburga. Uczest-
ników wernisażu zachwyciły wzorowane na sławnej „szkole mo-
nachijskiej” olejne miniatury Petera Lugera, delikatne akwarele 
Lilo Weber oraz wymagające prawdziwej benedyktyńskiej cierpli-
wości malarstwo nawiązujące do średniowiecznej sztuki ilumina-
cji książkowych Klausa Dietera Koehlera. Na zdj. Peter Luger w 
towarzystwie Rose–Marie Tröscher i prezydenta Adama Fudalego.

Wspólny koncert MOD Rybnik i orkiestry z parafii  
St. Antonius z Dorsten w Niedobczycach.         Zdjęcia: r

Wspólna biesiada z gośćmi z Niemiec. Od lewej prezydent 
Adam Fudali, Adam Juzek, wiceburmistrz Heinz Denniger,  
Hans–Joachim Thelen, stoi Roman Widerski.
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Przypadający w tym roku jubileusz 10–le-
cia współpracy stał się okazją do pierwszej wi-
zyty oficjalnej rybnickiej delegacji na Litwie,  
w trakcie której symbolicznie odnowiono 
umowę partnerską. Mer Rejonu Wileńskiego 
Maria Rekść i prezydent Rybnika Adam Fu-
dali podpisali deklarację dalszej współpracy 
mającej na celu współdziałanie na płaszczyź-
nie kultury, wymianę doświadczeń w dziedzi-
nie budowania samorządności oraz społe-

czeństwa obywatelskiego, szkolnictwa, edu-
kacji, sportu, gospodarki, a także uczestnic-
two w projektach współfinansowanych przez 
Unię Europejską. Spotkanie, w którym obok 
prezydenta A. Fudalego uczestniczył również 
jego zastępca Michał Śmigielski, było okazją 
do rozmowy na temat bieżącej sytuacji gospo-
darczej w miastach oraz realizowanych i pla-
nowanych inwestycjach, z przedstawicielami 
Samorządu Rejonu Wileńskiego, reprezento-
wanego przez mer Marię Rekść, a także dy-
rektor administracji Lucynę Kotłowską i Bo-
żenę Macinkievic, kierownika współpracy za-
granicznej Rejonu Wileńskiego.

Kilkudniowa wizyta w Wilnie, z jaką na 
przełomie maja i czerwca udała się rybnicka 
delegacja, była również okazją do spotkania 
z nauczycielami i uczniami z zaprzyjaźnionej 
szkoły w Egliszkach. Rybniczanie, uczestni-

cząc w uroczystym koncercie szkolnym, zor-
ganizowanym z okazji dorocznego Święta Ro-
dziny, przekonali się, jak ważną częścią życia 
Polaków na Litwie jest wierność korzeniom  
i tradycjom, jak mocno pielęgnowany jest tu-
taj szacunek dla twórczości naszych wiesz-
czów i artystów.

Mieszcząca się jeszcze kilka lat temu w sta-
rym drewnianym budynku szkoła w Eglisz-
kach, dziś kształci dzieci i młodzież w nowo-

czesnym, dwupiętrowym gmachu. Przygoto-
wana niegdyś na kilkadziesiąt uczniów szko-
ła, dziś jest szkołą średnią, w której uczy się 
kilkuset młodych mieszkańców Egliszek i oko-
lic. (Rybnicki wątek budowy szkoły przybliża-
my na stronie obok). Dyrektor szkoły Zbigniew 
Czech, kipiący wciąż nowy-
mi pomysłami na zagospoda-
rowanie okolicznych zabudo-
wań, a to na przedszkole, a to 
na szkolne muzeum, nie kryje, 
jak wiele zawdzięcza okazywa-
nej przez lata życzliwości rybni-
czan. I jak tylko może tę życz-
liwość odwzajemnia, bo wła-
śnie te typowe polskie, uniwer-
salne cechy – życzliwość, go-
ścinność, otwartość, pozostają 
niezmienne, mimo dziejowych 

zawieruch. Dzię-
ki  uprzejmości , 
a przede wszyst-
kim bardzo boga-
tej wiedzy egliskich nauczycie-
li, członkowie rybnickiej delega-
cji mieli również okazję poznać 
najpiękniejsze, choć nie zawsze 

najbardziej znane zakątki Wilna, związane 
z naszą wiarą, historią i tradycją. A Wilno, 
to przecież „...miasto dziwaczne, barokowej  
i włoskiej architektury przeniesionej w północ-

ne lasy i historii utrwalonej w każdym ka-
mieniu”, jak mówił nasz noblista, Cze-
sław Miłosz...

Sam Rejon Wileński to niezwykle 
piękny, bogaty nie tylko w zabytki, ale 
i urokliwe krajobrazy region, tworzony 
przez 23 gminy, zwane tutaj starostwa-
mi. Jak malowniczy pierścień układają 
się one wokół stolicy kraju – Wilna. Po-
nad 60% ogółu mieszkańców tworzą tu-
taj Polacy, co ma zresztą przełożenie na 
strukturę władzy Rejonu Wileńskiego, 
rządzonego przez członków Akcji Wy-
borczej Polaków na Litwie – litewskiej 
partii politycznej, reprezentującej Pola-
ków mieszkających na Wileńszczyźnie. 

10 lat przyjaźni i partnerstwa 
Minęło 10 lat od dnia, w którym z Rybnika ruszył pierwszy transport z da-

rami dla potrzebującej wsparcia polskiej szkoły we wsi Egliszki, w Rejonie Wi-
leńskim na Litwie. Od tego czasu rybniczanie niejednokrotnie wspierali miesz-
kających na Litwie Polaków. Tę pomoc i współpracę przypieczętowała zawar-
ta w 2000 roku umowa partnerska pomiędzy Rybnikiem a Rejonem Wileńskim. 

W czasie konsekracji kościoła św. Jana Bosko,  
ks. proboszcz Jacek Paszenda odebrał z rąk nun-
cjusza apostolskiego błogosławieństwo papieża Be-
nedykta XVI.

Po terenie szkoły gości z Rybnika oprowadza dyrektor 
placówki Zbigniew Czech.

Odnowione porozumienie prezentują prezydent Adam Fudali i mer Rejonu 
Wileńskiego Maria Rekść.

cd. na str. 36
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Pierwsze kontakty Rybnika z Wilnem po-
legały głównie na organizacji dla litewskich 
dzieci, najczęściej z rodzin o polskich korze-
niach, wakacyjnego wypoczynku w naszym re-
gionie. Ale już na początku działalności Sto-
warzyszenia Rybnik–Europa, którego zada-
niem jest koordynacja niektórych sfer współ-
pracy Rybnika z miastami partnerskimi, kon-
takty z Rejonem Wileńskim znalazły się  
w obrębie zainteresowań tej organizacji. Sek-
cja wschodnia Stowarzyszenia skupiła swo-
ją uwagę na pomocy materialnej dla dzieci  
z polskiej szkoły w Egliszkach, na której 
trudną sytuację zwrócił rybniczanom uwagę  
ks. J. Paszenda. Członkowie organizacji podej-
mowali kilkukrotnie wyprawy z zebranymi da-
rami, wśród których były artykuły szkolne i pa-
piernicze, środki czystości, słodycze, zabawki, 
sprzęt sportowy i elektroniczny, książki. Po-
magało też miasto, a efekty interwencji ks. Jac-
ka miały wpływ na „być albo nie być” szkoły.

Wśród osób, które do Egliszek zawitały  
z charytatywnymi transportami był również 
ówczesny przewodniczący Stowarzyszenia 
Rybnik–Europa Bogusław Przeczek. Na wła-
sne oczy przekonał się, w jak trudnych warun-
kach uczą się polskie dzieci. Od tego momen-
tu nie opuszczała go myśl, by w staraniach  
o nową szkołę Stowarzyszenie mogło wesprzeć 
długoletniego dyrektora egliskiej szkoły Zbi-
gniewa Czecha… To marzenie stało się fak-
tem – w 2008 roku, obok 100–letniego, drew-
nianego budynku, został otwarty nowy, pięk-
ny obiekt. B. Przeczek może bez fałszywej 
skromności przyznać, że ma w jego powsta-
niu swój udział. Ale droga od marzenia do 
jego ziszczenia była bardzo daleka… Stowa-
rzyszenie Rybnik–Europa nie ma oczywiście 
możliwości finansowych, które mogły budo-
wę wspomóc, ale może stworzyć wokół spra-
wy pozytywny lobbing. Pieniądze na wspiera-
nie polskiego szkolnictwa zagranicą ma nato-
miast Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Se-
nat RP. Pan Bogusław dotarł więc do ówcze-
snego (początek lat 2000) marszałka senatu 
i jednocześnie przewodniczącego Wspólno-
ty Polskiej prof. Andrzeja Stelmachowskie-
go, który miał wprawdzie dużo dobrych chęci, 
ale biurokratyczna machina nie chciała ruszyć 
z miejsca. O wpisanie rozbudowy starej szkoły 
w Egliszkach na listę inwestycji oświatowych fi-
nansowanych z polskiego budżetu B. Przeczek 
zabiegał kolejno u kilku senatorów ze Śląska. 
Byli wśród nich bardzo przychylni Adam Gra-

czyński czy rektor Uniwersytetu Opolskiego 
prof. Stanisław S. Niecieja, z którym kontakt 
umożliwił zmarły już rybnicki przedsiębiorca 
i działacz społeczny Norbert Kwaśniok. Na-
ciski były na tyle skuteczne, że senat wydele-
gował do Egliszek dwoje senatorów, którzy 
na miejscu mieli przekonać się, czy uczące się 
w 100–letnim budynku z wygódkami na dwo-
rze polskie dzieci zasługują na lepsze warun-
ki. Ku radości wszystkich, „wysoka” delegacja 
udzieliła rekomendacji. B. Przeczek nawiązał 
następnie kontakt aż z 9 senatorami: — By nie 
wydać się zbyt nachalnym, ustaliłem sobie grafik 
i dzwoniłam każdego tygodnia do dwóch z nich 
z prośbą o przyspieszenie biegu sprawy. Dyrek-
tor Biura Senatu, który decydował o przydziele-

niu środków finansowych, był zatem systema-
tycznie bombardowany pytaniami o Egliszki, ża-
lił się nawet, że nie może wyjść z gabinetu, by nie 
usłyszeć nazwy tej  miejscowości… — wspomi-
na Bogusław Przeczek. Lobbing okazał się sku-
teczny, ale by rozpocząć inwestycję, potrzebna 
była dokumentacja techniczna, której wykona-
nie leżało po stronie litewskiej. Jednak prze-
widujący pan Bogusław już wcześniej popro-
sił o opracowanie takiego dokumentu dwóch 
rybnickich architektów: Wojciecha Studenta 
i Stanisława Tatarczyka. Przy okazji kolejnej 
wizyty w Wilnie, wspólnie z nimi zaprezento-
wał projekt architekt Karolinie Jakutowicz, 
odpowiedzialnej za przestrzenne zagospo-

darowanie w Rejonie Wileńskim. I ta wizyta 
okazała się bardzo ważna, bo kiedy od doku-
mentacji zależały losy całej inwestycji, strona 
litewska zaakceptowała znany jej polski pro-
jekt. Egliszki znalazły się na liście i otrzyma-
ły od Polski w sumie 1 mln 200 tys. zł. Pienię-
dzy jednak zabrakło, bo ich część „zjadło” 
ogrzewanie surowych murów w czasie ostrej 

zimy. W końcu, w dokończenie obiektu włą-
czyły się władze Rejonu Wileńskiego, w któ-
rych w tym czasie zasiadali Polacy. Plany po-
szerzono – zamiast rozbudowy starej szkoły, 
powstała nowa – z salą gimnastyczną, świe-
tlicą, zapleczem sanitarnym i kilkoma klasa-
mi. Ale u początków bitwy o nowy obiekt stał 
Bogusław Przeczek, a za nim stało Stowarzy-
szenie Rybnik–Europa. Dyrektor Zb. Czech 
o tych zasługach nie zapomina – B. Przeczek 
nową szkołę odwiedził wraz z Rafałem Tymu-
szem, dyrektorem rybnickiego MOSiR–u, któ-
ry standard obiektu, w tym salę gimnastyczną, 
ocenił bardzo wysoko.

(r)

„Nasza”, wasza szkoła…
Kontakty naszego miasta z Rejonem Wileńskim, których inicjatorem był po-

chodzący z Rybnika, a pracujący w Wilnie salezjanin ks. Jacek Paszenda, rozpo-
częły się jeszcze nim w 1999 roku powstało Stowarzyszenie Współpracy Mię-
dzynarodowej Rybnik–Europa. Dziś organizacja ta oraz miasto Rybnik mogą 
być dumne ze swojego udział w powstaniu nowej, polskiej szkoły w podwileń-
skich Egliszkach. 

Swój udział w powstaniu nowej szkoły ma Bogusław 
Przeczek.

Obok 100–letniego budynku w Egliszkach wyrosła nowa szkoła.                                                             Zdj.: L. Tyl
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W Rybniku–Boguszowicach rozpoczął 
działalność ZPOK o mocy 134 tys. ton/rok. 
Inwestycja została sfinansowana ze środ-
ków własnych spółki SEGO oraz w 75%  
z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, której spłatę poręczyło 
miasto. Jej koszt wyniósł ponad 7,5 mln zł.  
ZPOK mieści się na działkach dzierżawio-
nych od gminy Rybnik i obejmuje: halę 
przyjęcia odpadów, halę prasowania od-
padów, instalację odzysku odpadów, budy-
nek socjalno–biurowy, wagę samochodo-
wą wraz z myjką oraz infrastrukturę w po-
staci placów i dróg wewnętrznych. Praca w 
ZPOK trwa już od marca, jednak dopiero 
teraz dokonano oficjalnego otwarcia obiek-
tu. SEGO współpracuje z Instytutem Eko-
logii Terenów Uprzemysłowionych z Kato-
wic, który co miesiąc monitoruje i bada od-
pady pod względem ilościowym i jakościo-
wym. Zakład gwarantuje całkowity odzysk 
odpadów komunalnych, zamiast ich skła-
dowania. Jest wpisany do Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Woj. Ślą-

skiego oraz Gminnego i Powiatowego Pla-
nu Gospodarki Odpadami, spełniając w tym 
zakresie warunki UE. — Rozwiązujemy ko-
lejny problem związany z ochroną środowi-
ska w sposób typowy dla współczesnych cza-
sów – przez firmę prywatną — mówił prezy-
dent Adam Fudali, gratulując właścicielom 
firmy SEGO odwagi, determinacji i samo-
zaparcia. Nowoczesna gospodarka odpa-
dami musi być kompleksowa i regionalna. 
Współpracujące gminy otrzymają potwier-
dzenie odzysku odpadów ulegających bio-
degradacji. Planowana jest dalsza rozbu-
dowa ZPOK, aby maksymalnie ograniczyć  
w Rybniku ilość składowanych odpadów i 
realizować wymagania art.16a ustawy o od-
padach, dotyczące odzysku odpadów ulega-
jących biodegradacji, znajdujących się w od-
padach komunalnych. Zakład zatrudnił 30 
pracowników, w tym 10 kobiet z programu 
stażu Powiatowego Urzędu Pracy w Ryb-
niku dla osób trwale bezrobotnych oraz 6 
osób, dla których stworzono nowe miejsca 
pracy. Przy dalszej rozbudowie zatrudnie-
nie wzrośnie do 45 osób.                       (m) 

Ekologia z odzysku

Działania na rzecz ochrony środowiska są w dzisiejszej sytuacji ekologicznej 
koniecznością. Powstanie Zakładu Przerobu Odpadów Komunalnych SEGO 
Sp. z o. o. to przykład sukcesu partnerstwa publiczno–prywatnego i ważny 
etap w rozwoju gospodarki komunalnej Rybnika.

Podczas otwarcia ZPOK zaprosze-
ni goście po części oficjalnej mie-
li okazję zwiedzić zakład i przyj-
rzeć się, jak wygląda praca przy ta-
śmie sortowej. 

Zdjęcia: m, arch. org.

— Można się spodziewać, że za pół roku jedy-
ną drogą wylotową z Rybnika, na której nie będą 
pracowali drogowcy będzie Mikołowska?

 — Remonty ulic Rudzkiej, Mikołowskiej  
i Podmiejskiej znajdują się na etapie planów. 
Najbliższa realizacji z tej trójki jest Podmiejska 
ze względu na dużą inwestycję przygotowywaną 
przez elektrownię „Rybnik”. To zadanie musi być 
uruchomione w tym roku, lecz nie mamy jeszcze 
zapewnionego finansowania. Trzeba też pamię-
tać, że w trakcie realizacji znajdują się budowa 
drogi przez „Ryfamę” od skrzyżowania Chro-
brego – Kościuszki i węzła przed wiaduktem na 
Żorskiej. Staramy się robić wszystko, aby mini-
malizować utrudnienia, ale zupełnie je wyelimi-
nować tak jak to będzie w przypadku Gliwickiej, 
jest bardzo trudno.

— Kiedy rybniccy kierowcy i pasażerowie po-
czują, że standard miejscowych dróg nie ustępuje 
stawianym zawsze za wzór drogom niemieckim. 

— Wodzisławska powinna być gotowa do II 
połowy, a Żorska do połowy 2012 roku, jeszcze 
w tym roku można będzie korzystać z wiaduktu 
na Raciborskiej, która na 800–metrowym odcin-
ku od ul. Kwiotka w kierunku Rydułtów będzie 
miała nową nawierzchnię. Wodzisławska, Gli-
wicka, Żorska poprawią dojazd do autostrad A1  
i A4. Miasto potrzebuje obwodnicy z prawdziwe-
go zdarzenia. Fragment drogi regionalnej Raci-
bórz – Pszczyna może spełnić takie zadanie. Do-
celowo ma to być czteropasmowa jezdnia. Jed-
nak, żeby rozpocząć jej budowę, konieczne jest 
spełnienie dwóch warunków: pozyskać środki 
rządowe w ramach dużego programu budowy 
autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast 
oraz znaleźć instytucje finansowe zainteresowa-
ne taką inwestycją poprzez udzielenie kredytu. 
Takie rozwiązanie pozwoliłoby szybko uporać 
się z inwestycją, a miasto – jako najlepszy gwa-
rant – wzięłoby na siebie ciężar spłaty kredytu, 
czy to z własnego budżetu, czy ze źródeł łączo-
nych. Poprzez związek Subregionu prowadzo-
ne są rozmowy na ten temat na szczeblu woje-
wództwa. Miasto Rybnik realizuje już to zada-
nie, negocjując na temat odcinka znajdujące-
go się jego granicach administracyjnych z Urzę-
dem Marszałkowskim, RM przyznała pieniądze 
na dokończenie zawieszonego na wiele lat pro-
jektowania, trwają przygotowania inwestycyjne. 
Powstanie 12—kilometorowgo odcinka Obwod-
nicy Południowej zajęłoby od 2 do 3 lat i wypro-
wadziło ruch tranzytowy z centrum. Koszt budo-
wy 1 km takiej drogi waha się od 5 do 7 mln euro. 
I to na dzisiaj jedyna przeszkoda, która nie po-
zwala mi zagwarantować, że najpóźniej w 2014 
roku po rybnickich drogach będzie się podróżo-
wało równie komfortowo, co po drogach Euro-
py Zachodniej. 

(gr)

Objazdami do standardów
cd. ze str. 12
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Pomysł, by nagradzać kobiety umiejętnie 
łączące pracę zawodową z życiem rodzinnym  
i działalnością społeczną, narodził się w 2001 r. 
W przyszłym roku Narcyzy zostaną zatem wrę-
czone po raz 10., a na jubileuszową galę do Te-
atru im. Juliusza Słowackiego w Katowicach już 
teraz zaprosiła jego dyrektor Krystyna Szara-
niec. Laureatka Narcyza 2006 podziękowała 
też rybnickiej Izbie za realizację idei nagradza-
nia wyróżniających się pań z naszego regionu, 
a z czasem, z całego województwa śląskiego. 

Tegoroczną galę rozpoczęła filmowa prezen-
tacja Rybnika, który w tym roku był gospoda-
rzem uroczystości, a gości powitali wspólnie 
prezydent Adam Fudali oraz prezes Izby An-
drzej Żylak. Przy okazji prezes przypomniał 
przebieg poprzednich edycji i, związane z nimi, 
materialne wyznaczniki nagrody – plakietki, 
statuetki ze śląskiej porcelany i srebrne brosz-
ki, wszystkie z wizerunkiem żółtego, wiosen-
nego kwiatu. 

Nominowanym do nagrody paniom oraz jej 
dotychczasowym laureatkom, parytet, który 

jest ostatnio przedmiotem tak ożywio-
nej dyskusji, nie jest potrzebny. To oso-
by, które osiągnęły sukces zawodowy, nie 
zaniedbując innych ważnych sfer życia  
i za to je podziwiamy. 

Kapituła nagrody, w której, obok lau-
reatek nagrody z lat poprzednich, za-
siadają przedstawiciele władz samorzą-
dowych subregionu rybnickiego i inne, 
godne tej funkcji osoby, nominowała 10 
pań, z których 5 otrzymało tytuł laure-
atek. Decyzję kapituły przedstawiła jej 
przewodnicząca Ewa Malek–Piotrowska, 
wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej SA.  
w Katowicach, laureatka Narcyza 2002.

W tym roku do nagrody zostały nominowa-
ne dwie rybniczanki – dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych im. St. Staszica Grażyna Ko-
hut oraz zastępca prezydenta Rybnika Joanna 
Kryszczyszyn, która została laureatką Narcyza 
2010. Odbierając statuetkę pani wiceprezydent 
podziękowała kapitule, w tym specjalnie prezy-
dentowi Rybnika, który, powołując ją na swo-

jego zastępcę, dał jej szansę na wykorzystanie  
w pracy na rzecz miasta wcześniejszych do-
świadczeń i realizację własnych wizji, szczegól-
nie jeśli chodzi o zarządzanie oświatą. — Jestem 
również wdzięczna wszystkim współpracowni-
kom, którzy są poszczególnymi „płatkami” Nar-
cyza. Wszystkim paniom życzę, by otrzymały, tak 
jak ja, szansę na wyjście z cienia świecznika...

(r)

NOMINOWANE – „NARCYZ 2010”

Henryka Drużyńska-Skarbek Dyrektor Wo-
jewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci w Jastrzębiu Zdroju • Maria Koczy 
Vice Prezes Towarzystwa Charytatywnego 
„Rodzina” • Grażyna Kohut Dyrektor Zespo-
łu Szkół Technicznych im. St. Staszica w Ryb-
niku • Aldona Krupa–Gawron Prezes Zarzą-
du Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej 
„Źródło” • Joanna Kryszczyszyn Zastęp-
ca Prezydenta Miasta Rybnika • Sławomi-
ra Kyrcz–Krzemień Kierownik Katedry i Kli-
niki Hematologii i Transplantacji Szpiku Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach • Gabriela Lenartowicz Prezes Zarzą-
du Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
• Małgorzata Mańka-Szulik Pre-
zydent Miasta Zabrze • Anita 
Olejek Kierownik Katedry  
i Oddziału Klinicznego  
Ginekologii, Położnic-
twa i Ginekologii Onko-
logicznej Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego na tere-
nie Szpitala Specjalistyczne-
go Nr 2 w Bytomiu • Joanna 
Schmid Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Skarbu Państwa

Joanna Kryszczyszyn z d. Legut-
ko wywodzi się z regionu rybnickiego,  
a z naszym miastem związana jest od 
chwili podjęcia nauki w szkole śred-
niej – Technikum Górniczym. Ukończyła 
ekonomię na Uniwersytecie Opolskim, 
naukę kontynuowała na studiach po-
dyplomowych w Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach na kierunku zarządza-
nie finansami przedsiębiorstw. W latach 
1989–2001 pracowała jako nauczyciel-
ka przedmiotów ekonomicznych i ma-
tematyki w kilku szkołach, w tym w Ze-
spole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku. 

W roku 2001 objęła funkcję zastęp-
cy dyrektora Rybnickiego Centrum 
Edukacji Zawodowej, będąc jednocze-
śnie nauczycielem przedmiotów eko-
nomicznych.

J. Kryszczyszyn jest autorką innowa-
cji pedagogicznej polegającej na utwo-
rzeniu w 2002 roku w RCEZ pracowni 
symulacji „Regina”, w ramach której 
przygotowała biznesplan, opracowała 
założenia i zadania umożliwiające pro-
wadzenie szkoleń z zakresu przedsię-
biorczości. Opracowała też założenia 
realizowanego w latach 2004–2008 
projektu „Odziedzicz pracę” w ramach 
programu IW EQUAL,  który otrzymał 
nagrodę  Ministerstwa Rozwoju Regio-

nalnego Najlepsza inwestycja w czło-
wieka 2007 oraz wyróżnienie Jaskółka 
rynku pracy 2008. Opracowała również  
i zarządzała dwoma projektami w ra-
mach programu „Leonardo da Vinci”: 
„Współpraca Europejskich szkół w za-
kresie uzyskania certyfikatów z przed-
miotów elektrycznych”,  wdrożonego 
w 2003 roku oraz „Handlowiec syste-
mów informatycznych” , wdrożonego 
w 2004 roku. J. Kryszczyszyn jest autor-
ką i współautorką kilku publikacji, doty-
czących głównie kształcenia ustawicz-
nego i praktycznego młodzieży.

W 2006 Joanna Kryszczyszyn zosta-
ła powołana przez A. Fudalego na sta-
nowisko zastępcy prezydenta Rybni-
ka. Zajmuje się między innymi sprawa-
mi komunikacji miejskiej, mieszkalnic-
twa komunalnego oraz edukacji, która 
jest jej najbliższa. Na tym polu ma wie-
le osiągnięć m.in. przygotowanie stan-
daryzacji zatrudnienia w placówkach 
oświatowych czy w zakresie transpor-
tu, w opracowaniu algorytmu rozlicza-
nia się z gminami na rzecz których re-
alizujemy niektóre zadnia. 

Pełniąc odpowiedzialną funkcję w sa-
morządzie terytorialnym wykazuje się 
dużym profesjonalizmem oraz ogrom-
nym zaangażowaniem w pracy na rzecz 
miasta i jego mieszkańców.

Narcyz 2010

Kobiety – kwiaty...
...bo jakże inaczej nazwać te piękne, pełne wdzięku panie, które w Teatrze 

Ziemi Rybnickiej odebrały nominacje i statuetki Narcyza 2010 – doroczne 
nagrody Izby Przemysłowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego?

Laureatka Narcyza 2010 wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn  
z nominowaną do tej nagrody Grażyną Kohut.               Zdj.: r
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Podopieczni Domu Dziecka zaprezento-
wali występy wokalne i muzyczne. W repertu-
arze znalazły się utwory Dody, Varius Manx,  
a nawet Boba Marleya. Zagrali także ucznio-
wie Szkoły Muzycznej w Raciborzu. Placówka 
zaprosiła osoby, które wspierają jej działalność. 
Wśród gości byli m.in. wice-
prezydent Ewa Ryszka, rad-
ni Stanisław Jaszczuk, Maria 
Polanecka–Nabagło, Włady-
sław Horabik i Józef Pion-
tek. Dzieci oprowadziły go-
ści po wyremontowanej pla-
cówce, pokazały, jak miesz-
kają, miały okazję porozmawiać o swoich ma-
rzeniach i potrzebach. Jedną z atrakcji był wy-
jazd do Rud oraz wspólne gotowanie i zabawa 
z gośćmi – dziećmi ze świetlicy środowiskowej 
w Rudzie Śląskiej. 

W Boguszowicach świętowanie Dnia Dziec-
ka połączono z VII urodzinami „Klubu 
17–tka” – Placówki Wsparcia Dziennego pro-
wadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom z Boguszowic. Pod opieką stowarzyszenia 
znajduje się prawie 200 wychowanków w wieku 
od 4 do 23 lat. W tym roku na podopiecznych 
czekało sporo atrakcji: zwyżka strażacka PSP 
w Rybniku, wóz bojowy OSP z Jankowic, pokaz 
akcji ratowniczej przeprowadzony przez ratow-
ników medycznych z Rybnika, niemal 50 moto-
cyklistów „pod wodzą” Rafała Augustyńskie-
go, dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny, pokaz 
walk aikido, jazda konna, przejażdżki bryczką, 

ruchoma wyrzutnia rakiet „Małej Armii Śląsk” 
z Zabrza, mecze piłki nożnej rozgrywane pił-
ką o prawie dwumetrowej średnicy, „poszuki-
wanie skarbów” za pomocą wykrywacza meta-
li i przejażdżki po dzielnicy dziewięciometro-
wym Lincolnem. Podobnie jak rok temu, ra-

zem z przedstawicielami Bractwa Kurkowe-
go z Rybnika zbierano pieniądze na motocykl 
ratowniczy dla Rybnika. Grupa 12 wychowan-
ków latała nad osiedlem samolotem aeroklu-
bu ROW. „17–tka” jako jedyna w mieście or-
ganizacja realizuje program „pedagogiki uli-
cy” (od 2007 r.) oraz prowadzi Centrum Inte-
gracji Społecznej „Aktywna Rodzina” (od 2008 
r.), ponadto koordynuje działania zespołów in-
terdyscyplinarnych ds. wsparcie rodziny i przy-
gotowuje program „asystentów rodzin” (www.
klub17-tka.pl).

„Dorośli dzieciom” to cykliczna impre-
za przygotowywana przez Rybnickie Cen-
trum Kultury z myślą o maluchach świętują-
cych „Dzień Dziecka”. A zabawa, jak co roku, 
rozpoczęła się od koncertu laureatów dwóch 
muzycznych przeglądów. Na estradowej sce-
nie kampusu wystąpili uczestnicy XXVIII 

Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tade-
usza Paprotnego. W przeglądzie zorgani-
zowanym przez Dom Kultury w Chwałowi-
cach wzięło udział 71 młodych solistów z tere-
nu południowej Polski, a w gronie laureatów 
znaleźli się również reprezentanci naszego 

miasta – Martyna Nieszpo-
rek (SP 3), Michalina Po-
rszke (OPP Zespół Przygo-
da), Jagoda Klimek (Gim-
nazjum Dwujęzyczne nr 
18), Natalia Terefełko (SP 
13), Mateusz Bulanda–Go-
rol i Aleksandra Wieczo-

rek (SP 16) oraz Piotr Tłustochowicz i Moni-
ka Reclik (Śląskie Centrum Muzyczne „Mu-
zyka i Ruch”). Ta ostatnia placówka była or-
ganizatorem kolejnej już edycji Rybnickie-
go Festiwalu Młodych Talentów im. Ire-
neusza Jeszka adresowanego do wokali-
stów,  instrumentalistów – solistów oraz  mło-
dych  kompozytorów. Do muzycznej rywaliza-
cji przystąpiło ponad 60 młodych ludzi z Wro-
cławia, Wisły, Cieszyna, Mysłowic, Bytomia, 
Kędzierzyna Koźla…, a nagrodzono w sumie 
24 osoby. Grand Prix festiwalu zdobył 14–let-
ni wiolonczelista Sebastian Kozub z PSM z 
Lublina, a jego talent dostrzegło jury, które-
mu przewodniczyła Maria Warchoł–Sobiesiak. 
W nagrodę Sebastian pojedzie do Eurodisney-
landu, a w gronie laureatów festiwalu znaleź-
li się również reprezentanci Rybnika – Piotr 
Rachwał, Piotr Tłustochowicz, Jakub Więcek  

Nauczyciele SZSP wystawili bajkę 

„O rybaku i złotej rybce”.

 Zdj.: arch. org.
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Dzieci ze Smolnej 

świętowały wspólnie 

z Rybkiem. 
Zdj.: arch. org.

W ZSP w Golejowie 1 czerwca odbyła się impreza  

„Nauczyciele – dzieciom dzieci – rodzicom”.    Zdj.: arch. org.
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Bo wszystkie dzieci nasze są...
Dzień Dziecka można świętować na wiele sposobów. Poniżej odnoto-

waliśmy kilka imprez dla najmłodszych, które zostały zorganizowane  
w naszym mieście. Choć pogoda nie zawsze dopisywała, dzieciaki na pew-
no nie narzekały na nudę.

V
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I choć nie ma już tej szkoły, bo po reformie 
oświaty w budynku SP nr 10 powstało Gimna-
zjum nr 2, a Gabrysia została… Gabrielą Wi-
stubą, to pozostały wspomnienia przywoła-
ne w TZR podczas uroczystości 50–lecia ist-
nienia szkoły. Snuli je absolwenci i dyrektorzy  
SP nr 10 oraz obecni pedagodzy i uczniowie  
G nr 2. Placówka rozpoczęła działalność 1 
września 1960 r. jako SP nr 10 im. Ludwika Wa-
ryńskiego, a jej pierwszym dyrektorem był Ka-
zimierz Sokołowski. Powstała w ramach akcji 
„1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, 
a dziewięć lat później przy szkole otwarte zo-
stało miasteczko ruchu drogowego. Z czasem 
szkoła zaczęła przeżywać prawdziwe oblężenie, 
szczególnie kiedy nieopodal powstało osiedle 
Nowiny: — Mieliśmy ok. 1500 dzieci, wiele klas 

pierwszych uczyło się w przedszkolach, a czas 
pracy w szkole wydłużył się od 7.00 do 18.00,  
a nawet 19.00 — wspomina Leszek Szymura, 

który za dyrektorskim biurkiem spędził 20 lat. 
To właśnie za jego kadencji rozpoczęła się roz-
budowa placówki kontynuowana przez kolejne-
go dyrektora Marka Stojko. Od września 1992 
r. zajęcia odbywały się już w nowym skrzydle. 

O dalszych losach 
szkoły podstawo-
wej przesądziła re-
forma, a ostatnim 
dyrektorem „10” 
była Cecylia Obe-
rsztyn. Kiedy w bu-
dynku powstało  
G nr 2, dyrektorem 
placówki został  
M. Stojko, któ-
ry pełni tę funkcje do dziś,  
a w 2001 r. szkoła przyjęła imię 
św. Jadwigi Królowej Polski.  
— Cieszą nas sukcesy absolwen-

tów, a chlubą naszej szkoły są liczne osiągnięcia 
dydaktyczne i sportowe w etapach wojewódzkich, 
centralnych i międzynarodowych oraz laureaci  

i finaliści konkursów przedmiotowych czy współ-
praca ze szkołami UE — wylicza M. Stojko, któ-
ry dziękował obecnym pracownikom G nr 2  
i przyjaciołom szkoły, ale też byłym dyrekto-
rom i nauczycielom. Wręczył statuetki Cecylii 
Obersztyn, która podkreślała, że praca w szko-
le zawsze dawała jej wiele satysfakcji oraz Lesz-
kowi Szymurze, dla którego warta zapamię-
tania jest sentencja z kroniki szkolnej, „…by  
w murach tej szkoły dojrzewały kolejne młode 
pokolenia Polaków”. Podziękowania wręczono 
również 7 wicedyrektorom szkoły, zastępcy dy-
rektora Delegatury Kuratorium Oświaty Jano-
wi Bochenkowi i prezydentowi miasta Adamo-

wi Fudalemu, który życzył społeczno-
ści szkoły wielu sukcesów i zapewnił, 
że wciąż pamięta o planach inwesty-
cyjnych w Gimnazjum nr 2. Wśród go-
ści 50. urodzin szkoły byli też przed-
stawiciele Wydziału Edukacji UM, 

starostwa, nauczyciel-
skich związków za-
wodowych, rad dziel-
nic, rybnickich szkół 
i przedszkoli oraz 
radni i społeczność 

ś w i ę t u j ą -
cej placów-
ki, a hitem 
były prezen-
ty – szkla-
ne statuet-
ki, którymi 
wzajemnie 
s i ę  o b d a -
rowywano 
oraz utwo-
ry „The Be-

atles” wyśpiewane przez byłą uczennicę SP nr 
10, dziś nauczycielkę języka angielskiego w G 
nr 2 Izabelę Sobik i jej ucznia. Ale w trakcie 
jubileuszu ujawniło się dużo więcej artystycz-
nych talentów, jak na dobrą szkołę, z 50–let-
nim stażem, przystało. 

(S)

i Paulina Porszke (pełna lista laureatów na stro-
nie internetowej Śląskiego Centrum). 

Tradycyjnie Dzień Dziecka w Specjalnym 
Zespole Szkolno–Przedszkolnym uczczo-
no przedstawieniem w wykonaniu nauczycie-
li placówki pod hasłem „Nauczyciele dzie-
ciom”. W tym roku z myślą o uczniach przy-
gotowano spektakl „O rybaku i złotej rybce”,  
a po przedstawieniu odbyła się zabawa w rytmie 
szant. Bajka bardzo spodobała się podopiecz-
nym, którzy nagrodzili spektakl gromkimi bra-
wami, a oklasków nie szczędziły aktorom rów-
nież dzieci z rybnickich przedszkoli nr 10 i 42, 
gdzie również wystawiono bajkę. 

Podobną inicjatywę przygotowano w Zespo-
le Szkolno–Przedszkolnym Nr 4 w Golejo-

wie, gdzie 1 czerwca odbył się III Szkolny Pik-
nik Rodzinny „Nauczyciele – dzieciom, dzie-
ci – rodzicom”. A największym hitem impre-
zy była inscenizacja bajki „Czerwony Kaptu-
rek”, przygotowana i zagrana przez nauczycie-
li. Wystąpił też zespół „Sweet Water” pod kie-
runkiem Agnieszki Janas, który wykonał wią-
zankę piosenek dla rodziców, a uczennice Ola 
Korus i Martyna Wrona przygotowały specjal-
ny układ taneczny. W czasie pikniku pożegna-
no asystenta językowego z Włoch, a sporym 
wzięciem cieszył się słodki bufet przygotowa-
ny przez Radę Rodziców. 

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Filia nr 8  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej wraz z Radą Dzielnicy Smolna zaprosi-

ła na spotkanie z rybnicką maskotką maluchy  
z przedszkoli Nr 2 i 17. Dzieci miały okazję uści-
skać płetwę Rybkowi, zadać mu szereg pytań i 
zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie, a wyjąt-
kowy gość przyniósł z sobą prezenty – książecz-
kę „Rybek z Rybnika”, kolorowanki i maskot-
ki. Historię przygód sympatycznego szczupacz-
ka przeczytała bibliotekarka Henryka Laby,  
a dzieci miały okazję wykazać się zdolnościa-
mi plastycznymi i skosztować łakoci. — Mamy 
nadzieję, że nie tylko dzieci, ale i Rybek na dłu-
go zapamiętają spędzone wspólnie przedpołu-
dnie — podsumowują uczestnicy spotkania.

(m), (S)

Szkolne „złote gody”
— Za chwilę pójdziemy zobaczyć miasteczko ruchu drogowego – takie fajne, małe uliczki, 

skrzyżowania, znaki drogowe. Jak komuś powiesz, że chodzisz do szkoły z miasteczkiem zaraz 
ci pozazdroszczą… — tak zapamiętała swój pierwszy dzień w Szkole Podstawowej nr 10 
mała Gabrysia. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że wkrótce wspólnie z koleżankami zdo-
będzie III miejsce w Mistrzostwach Polski w koszykówce, a za parę lat wróci do szkoły 
już jako nauczyciel wychowania fizycznego. 

Trzej dyrektorzy 
– Leszek Szy-
mura, Cecylia 
Obersztyn i Ma-
rek Stojko. 

Zdj.: s
i arch. G2 

„...Wszyscy chwałę jej rozsławiajmy razem chórem zgodnie śpiewajmy, cześć 
Jadwigo, cześć”... – zabrzmiał hymn szkoły jubilatki. 

Gabriela Wistuba – dziś nauczycielka wych. fizycznego 
i trenerka, dawniej – uczennica SP nr 10.
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Mateusz jest laureatem wojewódzkich konkursów z fizyki, 
matematyki i historii pt. „Losy żołnierza i dzieje oręża pol-
skiego”. Znalazł się też w finale wojewódzkich konkursów  
z geografii i historii. — Praktycznie od dziecka interesowałem 
się przeróżnymi zagadnieniami i to pozostało mi do dziś, stąd 
mój udział w tak różnych konkursach — wyjaśnia. — Ale mam 
też inne zainteresowania, jak fotografia czy taniec. Gimnazja-
lista planuje w przyszłości podjęcie studiów technicznych, 
ale na razie zamierza uczyć się w I LO w dwujęzycznej klasie  

matematyczno–fizyczno–informatycznej. Mateusz jest jednym 
z 20 rybnickich uczniów, którzy za swoje wyjątkowe osiągnię-
cia otrzymali zarówno stypendia, jak i tytuły rybnickich prymu-
sów, ale do podwójnych laurów podchodzi z dystansem: — Ta-
kie wyróżnienia bardzo mnie cieszą, ale nie jest to jakieś wyjąt-
kowe przeżycie — mówi skromnie. Podczas uroczystości w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej przyznano aż 65 stypendiów i 191 ty-
tułów prymusów w trzech kategoriach nauka, sport i sztuka. 
Laureatką tego ostatniego jest m.in. utalentowana wokalnie 
Monika Reclik z klasy 3a SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 1:  
— Bardzo lubię śpiewać, robię to wszędzie: w domu, szkole, 
na konkursach, a nawet podczas rybnickiej pielgrzymki. Mam 
dwie wspaniałe nauczycielki – Agnieszkę Dziwoki i Monikę 
Sachs–Wajner — mówi. — Tytuł rybnickiego prymusa otrzy-
muję już po raz drugi z rzędu. Fajnie jest dostać takie wyróżnie-
nie i na scenie teatru odebrać gratulacje od prezydenta. Szkoda 
tylko, że uroczystość trwała tak długo i moja kategoria „doko-
nania artystyczne” była na samym końcu...

Szczególne powody do dumy z sukcesów naukowych swo-
ich uczniów mają m.in. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17  
w ZS nr 1 Powstańców Śl., Gimnazjum Sióstr Urszulanek oraz  
I i II LO, w których uczy się najwięcej prymusów. O osiągnię-
ciach nauczycieli i uczniów mówił też prezydent Adam Fuda-
li, który dziękował młodym rybniczanom za promocję miasta, 
a ich wysiłki przyrównał do alpinistów, którzy krok po kroku 
wspinają się na szczyty. 

Nie były to jedyne laury, jakie wręczono w czasie uroczysto-
ści. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” otrzymało 
złotą odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, któ-
rą Anicie Geratowskiej wręczył radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego Jacek Świerkocki. Poznaliśmy również laureatów 
konkursu fotograficznego „Rybnik oczami młodych” zorga-
nizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta, w którym zwy-
ciężyła Laura Spich. 

Uroczystość w TZR opatrzono mottem „talent określa, co 
człowiek robi, nie określa, kim człowiek jest. Kiedy wiesz, kim 
jesteś, możesz dokonać wszystkiego”. Zanim młodzi ludzie po-
dejmą kolejne wyzwania, czekają ich zasłużone wakacje, choć 
prezydent żartował, że prymusi z pewnością żałują, że je wy-
myślono. Nie martwcie się, 1 września tuż, tuż… 

Nazwiska prymusów i stypendystów na stronie www.
edukacja.rybnik.eu

(S) 

W czasie uroczystości Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” otrzymało złotą  
odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Uczniowie z ikrą

Lato w akcji, akcja w lecie
Nie masz planów na wakacje? Nie wyjeżdżasz na wczasy czy 

kolonie? Nie martw się, w mieście trwać będzie akcja „lato”  
z mnóstwem atrakcji. Jak co roku w organizację wypoczynku dla 
najmłodszych rybniczan zaangażowało się wiele placówek kultu-
ralno–oświatowych, m.in. Młodzieżowy Dom Kultury, dzielnico-
we domy kultury, czy ośrodek „Bushido”. Zachęcamy do zajrze-
nia na strony internetowe tych placówek, bo latem w mieście nie 
musi być nudno! 

(S)

— Jeszcze nie wiem jak spędzę wakacje… — zastana-
wia się Mateusz Krakowczyk z Gimnazjum Dwuję-
zycznego nr 17 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców 
Śląskich. Z pewnością jednak zasłużył na wyjątkowy 
wypoczynek – właśnie został stypendystą oraz prymu-
sem miasta Rybnika. 

Prezydent wręczył tytuły prymusa również uczniom uzdolnionym  
artystycznie, takim jak Monika Reclik ze SP nr 1.   

Jednym z podwójnych laureatów – zdobywców stypendium oraz tytułu  
prymusa był Mateusz Krakowczyk (z prawej).                           Zdjęcia: s
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Dwa bieguny – wiele wartości 
Konkurs „Dwa bieguny – różne krańce miasta, różni oby-

watele” realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych przynosi korzyści uczniom SP nr 18, biorącym udział  
w projekcie „Książka jako wartość ponadczasowa”. 

Odbyło się już uroczyste pasowanie na czytelnika dzieci w wie-
ku od 6 do 7 lat, zorganizowano też konkurs recytatorski oraz pla-
styczny na plakat „Biblioteka w oczach dziecka”. Uczniowie wzięli 
również udział w zajęciach bibliotecznych, w trakcie których przed-
stawiono prezentacje multimedialne na temat historii pisma i bi-

bliotek, a także warsztatu 
informacyjnego i literatury 
popularnonaukowej. Spo-
rym zainteresowaniem cie-
szył się konkurs czytelniczy 
„Brzechwa i Tuwim dzie-
ciom”, który miał zmobili-
zować uczniów do wypoży-
czania i czytania książek, ale 
również sprawdzał znajo-
mość życia autorów i ujaw-

nił zdolności plastyczne jego uczestników, bo dzieci musiały wyko-
nywać ilustrację wybranego wiersza. Plastycznie, ale i literacko… 

Zaprojektowani na matematykę 
Jakim dniem tygodnia był pierwszy dzień naszej ery? Czy 

statystycznie jesteśmy zdrowi? – czyli jak w praktyce wyko-
rzystać wiedzę z matematyki dowiedzieli się uczestnicy kon-
kursu zorganizowanego przez nauczycieli matematyki z II i V 
LO oraz G 2 i 6.

W tegorocznej V już edycji konkursu na projekt matematyczny, 
jaki odbył się w II LO, wzięło udział 132 uczniów, a do finału za-
kwalifikowało się 14 drużyn z gimnazjów i 10 ze szkół ponadgim-
nazjalnych. Laureatami I miejsc w poszczególnych kategoriach zo-
stali Kamila Magdzińska i Sabina Mokry z G 5 (opiekun Zdzisława 
Siwiaszczyk) oraz Sandra Małuch i Anna Wałek II LO (op. Henry-

ka Rduch). Dyplomy i na-
grody wręczyła najlepszym 
dyrektor Zespołu Szkół nr 
2 Maria Malinowska, która 
po raz pierwszy w tej edy-
cji przyznała swoją nagro-
dę, a otrzymali ją Bartłomiej 
Polak i Adam Michna z ZST 
(na zdj.). Uroczystość finało-
wą uświetnił wykład „Zyg-
zakiem przez matematykę” 

dr. Bronisława Pabicha. Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania prezydentowi miasta, dyrekcjom i radom rodziców po-
szczególnych szkół za pomoc przy organizacji konkursu i ufundo-
wanie nagród dla finalistów i laureatów. 

Z nauką na festiwal
Młodzież Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich uczest-

niczyła w festiwalu nauki „Ciekawy świat fizyki”. Swój festiwal 
mieli też uczniowie Gimnazjum nr 6 oraz licealiści z Chwałowic. 

W Dniu Dziecka uczniowie ZS nr 1 sprawdzali swoją wiedzę fi-
zyczną w zabawach i konkursach. W gronie licealistów najlepszy 
okazał się Kamil Adamek, a wśród gimnazjalistów – Mateusz Kra-
kowczyk. Uczniowie wysłuchali też prelekcji z matematyki i fizyki, 
a jedną z osób prezentujących projekt była Wioleta Kuczera, która 

odwiedziła ostatnio 
wyspę Bali (szczegóły 
w poprzednim nume-
rze „GR”). Odbył się 
też wykład pracowni-
ka UŚl. Dariusza Kra-
jewskiego pt. „Siła, 
której nie widać”,  
a z uczniami spotkał 
się Paweł Polok i w 
gwarze śląskiej snuł 
szkolne wspomnienia. Organizatorkami imprezy były nauczycielki 
fizyki – Krystyna Uherek i Iwona Zielonka. 

Festiwal nauki pod hasłem „Wszystko gra” odbył się również 
w Gimnazjum nr 6, a wystąpili: zespół „Niejaki Band”, którego 
członkowie udowodnili, że dźwięki można wydobywać z najdziw-
niejszych przedmiotów... oraz znany z programu „Mam talent” Ja-
centy Ignatowicz, grający na góralskich instrumentach i … liściach. 
Pierwszoklasiści przedstawili prezentację pt. „Dźwięki w świecie 
zwierząt”, a uczniowie rywalizowali w konkursie matematycznym 
„Jeden z dziesięciu”. Festiwal zorganizowano w ramach projektu 
„Aktywny w szkole, aktywny w życiu”, w którym uczestniczą gim-
nazja z kilku województw, a uczniowie biorą udział w dodatko-
wych zajęciach wyrównawczych i „kołach naukowych młodych”. 
W G nr 6 takie zajęcia prowadzą Mirosława Herman, Joanna Ko-
zaczuk i Agnieszka Miera. 

II już festiwal nauki w IV LO zorganizowano w ramach projek-
tu „Partnerzy w nauce” realizowanego pod merytoryczną opieką 
Uniwersytetu Śląskiego, a finansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Do udziału zaproszono nie tylko liceali-
stów, ale również gimnazjalistów z Chwałowic i Jankowic, a przed-
stawiono wyniki prawie rocznych badań, dotyczących mikrobiolo-
gii oraz informacje na temat ekosystemu na Ziemi, katastrof ko-
smicznych, a nawet mało znanych dyscyplin rowerowych, czy skła-
du powietrza w pojazdach komunikacji zbiorowej. A wyniki badań 
mogą skutecznie zniechęcić do podróżowania… 

O Blachnickim w Krościenku
Uczniom i  na-

uczycielom Szkoły 
Podstawowej nr 35  
z Rybnika Krościen-
ko kojarzy się nie 
tylko z miejscem 
wędrówek, ale też 
z działalnością pa-
trona ich szkoły  
ks. Franciszka Blach-
nickiego. Pod ko-
niec maja odbyła się II szkolna pielgrzymka do Krościenka, któ-
rą poprowadził dyrektor placówki Artur Mielczarek i ks. Grze-
gorz Wrótniak. 

Ponad 40 osobowa grupa uczniów i nauczycieli dotarła na Ko-
pią Górkę i zwiedziła Kaplicę Chrystusa Sługi, a następnie w ko-
ściele parafialnym w Krościenku, przy grobie ks. Fr. Blachnickiego 
modliła się, złożyła kwiaty i zapaliła znicz. W pamięci uczestników 
pozostanie witraż znajdujący się na tylnej ścianie kaplicy, a przed-
stawiający dwa greckie słowa światło – życie, splecione ze sobą li-
terą omega i tworzące krzyż. — To znak obowiązujący do podda-
wania życia światłu, czyli do życia według poznanych i uznanych 
prawd i praw — mówią uczestnicy. 
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Gimnazjum ze sztandarem
Tegoroczne obchody święta Gimnazjum nr 5 im. Władysława 

Webera miały uroczysty charakter – po ponad rocznych przy-
gotowaniach inicjatywa dyrektora placówki Krystyny Florek, 
aby gimnazjum miało sztandar, doczekała się finału.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św., celebrowanej przez ks. 
dziekana Tadeusza Stachonia, proboszcza miejscowej parafii ks. 
Piotra Rożyka oraz ks. Rudolfa Myszora, który w homilii odniósł 
się do Wł. Webera i niezbywalnych wartości, jakimi są patriotyzm, 
moralność i edukacja. Fundatorami sztandaru szkoły są rodzice,  
a pierwszoklasiści w uroczystym ślubowaniu zobowiązali się god-
nie reprezentować szkołę i rzetelnie wypełniać przesłanie jej pa-

trona. Wśród gości 
była wnuczka Włady-
sława Webera profe-
sor Bronisława Kora-
szewska–Matuszew-
ska, która nie kryjąc 
wzruszenia wyrazi-
ła radość z udziału  
w szkolnej uroczysto-
ści. Z kolei prezydent 
Adam Fudali gratulo-

wał dyrektor placówki inicjatywy nadania szkole sztandaru i głę-
bokich przeobrażeń, jakie zaszyły w gimnazjum w trakcie kaden-
cji K. Florek. A o historii szkoły goście uroczystości dowiedzieli się 
z prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Gabrielę Chra-
boł i Mariusza Wiśniewskiego. 

W Saragossie, Czechach i Rybniku
W Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych dobiegły koń-

ca praktyki zawodowe realizowane w ramach dwóch projek-
tów unijnych. Pierwszy zatytułowany „Polsko – czeskie igrasz-
ki kulinarne” adresowany był dla uczniów klas o profilu ku-
charz, drugi – „Być hotelarzem w Saragossie i nie tylko” po-
zwolił doskonalić swoje umiejętności przyszłym technikom ho-
telarstwa i kelnerom.

W trakcie dwuty-
godniowych praktyk  
w Hiszpanii dwie 18–
osobowe grupy uczniów 
rybnickiej placówki po-
znawały tajniki obsłu-
gi gości hotelowych  
i klientów restauracji, 
programu komputero-
wego recepcji, a także 
nowoczesnego sprzętu 

hotelowego i gastronomicznego oraz hiszpańskiej kuchni. Prak-
tyki odbywały się w najlepszych hotelach i restauracjach Saragos-
sy, a uczestnicy projektu poznali również kulturę, tradycje i zabyt-
ki Hiszpanii. Projekt realizowany był w ramach programu „Ucze-
nie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Z kolei w „Polsko–cze-
skich igraszkach kulinarnych” uczestniczyło 30 uczniów z Rybnika 
i 30 z Ostrawy–Hrabuvki, którzy gotowali, uczestniczyli w pokazie 
barmańskim i baristycznym, a także uczyli się trudnej techniki zdo-
bienia owoców tzw. carvingu. Zajęciom towarzyszyły pokazy „Mi-
strzowski duet – Czech i Polak”, w trakcie których uczniowie musie-
li przygotować ciekawe potrawy z dostępnych produktów. W trak-
cie praktyk uczestnikom udało się również zwiedzić Beskid Śląski  
i Żywiecki. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Prze-
kraczamy granice”. (Szczegóły również w poprzednim numerze).

Elektrycy ZSM–E bezkonkurencyjni!
W auli Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbył się XIII finał 

ogólnopolskiego konkursu „Z elektryką przez świat”, którego 
zwycięzcami – po raz drugi z rzędu – okazali się uczniowie Ze-
społu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych.   

Do finału przystąpiło 28 
trzyosobowych zespołów 
reprezentujących szkoły po-
nadgimnazjalne z terenu Pol-
ski południowej, a w kon-
kursie należało wykazać się 
sporą wiedzą z elektrotech-
niki, ochrony przeciwpora-
żeniowej oraz znajomością 
zagadnień związanych z hi-
storią elektryki i działalno-
ścią Stowarzyszenia Elektryków Polskich. A bezkonkurencyjny okazał 
się tegoroczny maturzysta Technikum nr 2 w ZSM–E Krzysztof Widak, 
trzecie miejsce zajął Dariusz Maciejczyk, a czwarte Dariusz Barchań-
ski – uczniowie klasy trzeciej tego technikum. W klasyfikacji drużyno-
wej uczniowie „Mechanika” nie mieli sobie równych, a oprócz indek-
sów na Politechnikę Śląską otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez sponsorów. Gratulujemy!

Zobaczyli Paryż
Uczniowie SP nr 12 reprezentowali Polskę podczas finału mię-

dzynarodowego konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo dla 
wszystkich” Renault, który odbył się w Paryżu. Dzieci z Rybnika 
spotkały się ze swoimi rówieśnikami z Francji, Portugalii, Ko-
rei, Turcji i Bułgarii. 

Wyjazd do Francji był 
nagrodą za przygotowa-
nie najlepszej pracy w pol-
skiej edycji konkursu. Plakat  
z hasłem „Nawet na krótkie 
trasy, zawsze zapinaj pasy” 
pokonał ponad 1863 prac 
nadesłanych z całej Polski  
i zapewnił uczniom klasy 2a 
zwycięstwo, stając się prze-
pustką do Paryża i baśniowego świata Walta Disneya. — Dzieci nie 
mogły oderwać oczu od bajkowych zamków, kolorowych posta-
ci i niespotykanych atrakcji Eurodisneylandu. Uczyły się też samo-
dzielności i odwagi — podsumowuje nauczycielka Teresa Zielon-
ka. — W trakcie dwóch dni przeżyły przygodę życia, którą na pew-
no zapamiętają na długo. 

Układają układankę 
Zespół Szkół Urszulańskich już po raz piąty bierze udział  

w programie Socrates Comenius, a dwuletni projekt „Układan-
ka kultur europejskich” realizuje wspólnie ze szkołami z Włoch, 
Czech, Niemiec, Francji i Hiszpanii.

Głównym zadaniem każdej ze szkół jest zbadanie migracji  
w swoich środowiskach, więc uczniowie ZSU najpierw przeprowa-
dzili ankiety dotyczące ruchów migracyjnych w swoich rodzinach, 
uwzględniające cztery pokolenia (wyniki badań na www.urszu-
lanki.rybnik.pl,). Drugi rok projektu poświęcony jest „nowym są-
siadom”, a uczniowie na podstawie kolejnych ankiet, tym razem 
dotyczących obcokrajowców, poznają kulisy migracji – jej moty-
wy oraz pozytywne i negatywne strony. Wśród niewielu imigran-
tów na terenie Rybnika dominuje wysoka ocena najważniejszych 
ich zdaniem aspektów życia w nowej „małej ojczyźnie”. Korzyst-
niej w porównaniu z krajem ojczystym ocenili oni jakość życia ro-
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dzinnego, integracji, wolności religijnej, swobodę wyrażania po-
glądów, pewności zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy, stabil-
ność polityczną i społeczną. Negatywnie natomiast ocenione zo-
stało m.in. środowisko naturalne (zanieczyszczenie czy nadmierny 
hałas). A dzięki projektowi uczniowie ze Szkoły Urszulańskiej wie-
dzą już, że imigrant i Ślązak mogą zostać przyjaciółmi. 

Świecą przykładem
Najpierw uczniowie Gimnazjum nr 3 wzięli udział w projek-

cie „Oblicza energii” i pogłębiali wiedzę na temat jej alterna-
tywnych źródeł. Potem podzielili się tą wiedzą z innymi i zor-
ganizowali akcję pod hasłem „Świeć przykładem – oszczę-
dzaj energię”, a następnie zdobyli I miejsce w swojej kategorii  
w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Programu Ekozespołów.

Gimnazjaliści przygotowali wystawę, na której znalazły się prace pla-
styczne, albumy i samodzielnie wykonane modele wiatraków, a obej-
rzeli ją nie tylko uczniowie, ale i rodzice. Nie zabrakło konkursów te-

matycznych, a nawet pokazu 
mody ekologicznej i ekoshow 
pt. „Nie ma mocnych”. — 
Dzięki takim z pozoru niedu-
żym działaniom można zrobić 
spory krok w kierunku kształ-
towania postaw proekolo-
gicznych młodzieży — pod-
sumowuje nauczycielka bio-
logii Justyna Zysk. — Ważne, 
by uczyć młodego człowieka 

świadomego wyboru na rzecz ochrony środowiska, poczynając choćby 
od gaszenia światła, o czym przypominają naklejki nad wyłącznikami  
w naszej szkole. Ta inicjatywa przyniosła im I miejsce w konkursie „eko-
zespołów”, który rozstrzygnięto na Politechnice Śląskiej w Rybniku,  
ale o sukcesie przesądziły nie tylko naklejki przypominające o oszczę-
dzaniu energii. Gimnazjaliści mierzyli zużycie energii w szkole i domach, 
przeprowadzili wywiad z wiceprezydentem Michałem Śmigielskim  
na temat możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ba-
dali i analizowali stopień zanieczyszczenia powietrza, szukali dzikich 
wysypisk w swojej miejscowości i zbierali baterie.

•••
Laureatem tegorocznej edycji programu ekozespołów zo-

stał też Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3, a uczniowie z Ochoj-
ca przygotowywali zdrowe posiłki, świętowali Dzień Wody, odwie-
dzili oczyszczalnię ścieków i elektrownię „Rybnik”, zbierali zużyte 
baterie, uczyli się odczytywać etykiety produktów spożywczych, 
segregowali odpady, wykonywali karmniki dla ptaków i sadzili ro-
dzime gatunki drzew i krzewów. I tak trzymać!

Recenzenci (d)ocenieni
W katowickim Pałacu Młodzieży podsumowano II międzyna-

rodowy konkurs na recenzję filmową, a laureatami nagród zo-
stali Monika Nowak oraz Piotr Klonowski, którzy uczestniczą 
w zajęciach filmowych prowadzonych przez Ewę Klonowską w 
Zespole Szkół nr 5 i Młodzieżowym Domu Kultury. 

Zadaniem uczestników konkursu – uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych oraz studentów – było nadesłanie recenzji fil-
mu, którego premiera odbyła się w ubiegłym roku. Laureaci, oprócz 
cennych nagród uhonorowani zostają publikacją nagrodzonej re-
cenzji. W tej edycji konkursu przewodniczącym jury był prof. Sta-
nisław Janicki, a I miejsce (w grupie wiekowej 16–17 lat) zdobyła 
Monika Nowak, która napisała recenzję filmu D. Arnofskiego „Za-
paśnik”. Autorka dostrzegając paralelność losów odtwórcy głównej 
roli M. Rourke i bohatera filmu stwierdziła, że nieustanne zmaganie 
się z przeciwnościami losu jest istotą naszego życia, a tytułowy „za-
paśnik” kryje się w każdym z nas. Z kolei Piotr Klonowski (nagroda 

specjalna w kategorii 20–21 lat) w swoim tekście „Dokąd płynie Jar-
much?” sceptycznie ocenił nowy film amerykańskiego reżysera kina 
niezależnego „The limits of control”. Przywołując motyw moderni-
stycznego artysty i hasło „sztuka dla sztuki” krytykuje artystowskie 
zadęcie przejawiające się w długich ujęciach, braku akcji, niewiary-
godnych bohaterach… 

Wiedzę na temat pisania recenzji autorzy nagrodzonych prac 
zdobywali na zajęciach filmowych prowadzonych przez Ewę Klo-
nowską: — Ich teksty cechuje dojrzałość i wnikliwe spojrzenie na 
problemy świata i człowieka i poparte są konkretną wiedzą filmo-
znawczą — mówi. A my gratulujemy!

Po pracę do Norwegii?
Zwiedzili Oslo, Vestfold i Sandefjord, ale przede wszystkim 

zapoznali się z wymaganiami norweskiego rynku pracy i sys-
temem kształcenia zawodowego w tym kraju. Stąd też ucznio-
wie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych wspólnie z part-
nerami z As opracują wspólnie publikację dotyczącą rynku pra-
cy w Polsce i Norwegii.

W trakcie pobytu w Norwegii uczestnicy wymiany zwrócili uwa-
gę na doskonale wyposażone pracownie i warsztaty w tamtejszej 
szkole: — Uczniowie wykonują w nich prace takie same, jak w tam-
tejszych zakładach, więc po skończeniu szkoły mają dużo łatwiejszy 
start — podkreśla uczeń ZST Sebastian Skupień. Rybniczanie zobaczy-
li też firmę Det Norske Veritas (DNV) – światowego lidera wspoma-
gającego procesy zarządzania. Firma, której nadrzędnym celem jest 
ochrona życia, mienia i środowiska posiada 300 biur w 100 krajach 
i zatrudnia ponad 8000 pracowników. W trakcie pobytu uczniowie 
i nauczyciele ZST zwiedzili Oslo, a w nim muzeum Wikingów, Hol-
menkollen, parlament, zamek królewski, teatr narodowy i wiele in-
nych ciekawych miejsc, a także skały nazwane „End of the world” 
w Sandefjord. — Piękno i spokój — tak zapamięta Norwegię uczeń 
Wojciech Kozioł, a fakt, że pobyt wyjątkowo się udał jest zasługą 
organizatorów – pomysłodawczyni projektu, dyrektor ZST Grażyny 
Kohut, dyrektora norweskiej placówki Pera Liena, koordynatorów 
projektu Barbary Kuwaczki i Łukasza Kohuta oraz polskich i norwe-
skich nauczycieli oraz uczniów. — Nawiązane kontakty mogą za-
owocować, a zdobyte doświadczenia mogą mi się przydać w przy-
szłych wyjazdach — stwierdza inny uczeń ZST Ernest Szendzielorz,  
a Dawid Leśnik dodaje: — Muszę przyznać, że tamtejsi ludzie są bar-
dzo gościnni i mili. Było to dla mnie niezapomniane przeżycie i je-
śli miałbym okazję znów tam pojechać, na pewno bym się nie wa-
hał. Przypomnijmy: Norwedzy odwiedzili Rybnik w marcu tego roku.

Ekspresem przez szkoły
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki sprawdzia-

nu po VI klasie szkoły podstawowej – średni wynik uczniów rybnic-
kich podstawówek wyniósł 25,04 pkt. i jest nieco wyższy od  śred-
niego wyniku w województwie (24,37 pkt) oraz kraju (24,56 pkt) e 
Już po raz trzeci w SP nr 11 odbył się konkurs „Mistrz dobrego wy-
chowania” w ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów”, a lau-
reatką została Iwona Sobik (SP nr 5) e Szkoła Podstawowa nr 35  
zaprosiła uczniów, rodziców, gości, sponsorów i mieszkańców 
Chwałowic na kolejny rodzinny festyn szkolny z licznymi atrakcjami  
e W Zespole Szkół Budowlanych nagrody i wyróżnienia z rąk dyrek-
tora placówki odebrali absolwenci szkoły zawodowej e W uroczystym 
zakończeniu roku w Szkole Podstawowej nr 13 wziął udział prezydent 
Adam Fudali, który wręczył najlepszym „tarcze wzorowego ucznia SP nr 
13” i nagrody książkowe, a dyrektor placówki Grażyna Szarpak – Jon-
dro życzyła wszystkim udanych wakacji e W Szkole Podstawowej nr 3  
odbył się „Dzień Śląski” z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich z Ligoty. 

(S)
WAKACYJNEGO ODPOCZYNKU OD SZKOŁY, ŻYCZYMY 

UCZNIOM, NAUCZYCIELOM I… SOBIE!                     REDAKCJA
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… bo Polska to mama” – brzmi fragment piosenki promującej 
ogólnopolską kampanię, w którą od trzech lat włącza się Pedago-
giczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku, zachęcając lokalnych 
VIP-ów do czytania bajek najmłodszym. Tym razem w role mam 
wcielili się samorządowcy i dziennikarze, a maluchy z uwagą wy-
słuchały m.in. wierszy Brzechwy i Tuwima.

Nie tylko słuchały, ale i recytowały z pamięci najbardziej znane frag-
menty wierszy, a jedna z uczestniczek – Zosia wspólnie z wiceprezy-
dent Joanną Kryszczyszyn odczytała na role „Na straganie” J. Brze-
chwy. Gwarową wersję „Czerwonego kapturka” z aktorskim zacięciem 

przedstawił autor książek o Śląsku, współpracownik „Gazety Rybnic-
kiej” Marek Szołtysek, a trener rybnickich koszykarek Mirosław Orczyk 
zwrócił dzieciom uwagę na konieczność ćwiczenia nie tylko szarych ko-
mórek, ale i … kondycji fizycznej. — Pamiętam jeszcze, jak przed snem 
czytałem książki swoim dzieciom i … zasypiałem szybciej niż one — mó-
wił znany ze szklanego ekranu Janusz Rzymanek, który przybliżył dzie-
ciom historię Misia Paddingtona, natomiast przewodniczący Rady Mia-
sta Stanisław Jaszczuk, z okularami na nosie wcielił się w Pana Hilare-
go, a wtórowała mu ponad setka dzieci z rybnickich szkół podstawo-
wych nr 11, 12, 5 i 32. W Teatrze Ziemi Rybnickiej bajki czytała rów-
nież wiceminister edukacji Krystyna Szumilas i dyrektor SP nr 11 Alek-
sandra Morgała, a z myślą o maluchach przygotowano słodkości oraz 
zabawy i występy artystyczne. — Dzięki takim spotkaniom wszyscy prze-
konują się jak ważne jest czytanie dzieciom książek — mówił wicedyrek-
tor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pe-
dagogicznej „WOM” Adam Kapias. Dlatego „Cała Polska czyta dzie-
ciom”; również Rybnik. 

(S)

Uczniowie, nauczyciele, absolwenci i przyjaciele II Liceum 
Ogólnokształcącego, dziś Zespołu Szkół nr 2 im. A. Frycza Mo-
drzewskiego, spotkali się na tradycyjnym, czerwcowym festynie.

„Jarmark u Frycza” rozpoczęli uczniowie popisami w różnych dys-
cyplinach, a ukoronowaniem rywalizacji był mecz ze starszymi kolega-
mi, którzy mury tej szacownej szkoły opuścili, ale o niej nie zapomnieli. 
Niewątpliwą atrakcją festynu był występ zespołu folkowego „Carrantu-
ohill”, a wieczorem zabawa taneczna przy akompaniamencie Big–Ban-
du kop. „Jankowice”. Ponadto zorganizowano loterię fantową, w któ-
rej główna nagrodą był rower, a także kiermasz pamiątek związanych 
ze szkołą, można też było nabyć za przysłowiową złotówkę piękne ro-
śliny doniczkowe z fachowym opisem. Nie zabrakło stoisk z kulinaria-
mi oraz napojami, które ze względu na upalne popołudnie, miały duże 
wzięcie. Najprzyjemniejsze były jednak spotkania starych szkolnych 
przyjaciół i snucie wspomnień, którym tak sprzyja plenerowa zabawa…

Na rzecz szkoły zlicytowano też obraz artystki–malarki Marii Bud-
ny–Malczewskiej, który nabył… wiceprezydent Michał Śmigielski, któ-
ry jako absolwent szkoły tradycyjnie na festynach w Hanie, a teraz we 
Fryczu, bywa. Zaś całość poprowadził nauczyciel historii i radny w jed-
nym – Piotr Kuczera.

(r)

Zosia wspólnie z wiceprezydent Joanną  
Kryszczyszyn przeczytała „Na straganie” Jana 
Brzechwy.
W akcji wzięły udział dzieci z rybnickich  
podstawówek.                                    Zdjęcia: s

„Cała Polska 
czyta dzieciom…

Jarmark u Frycza

Festyn uświetnił występ zespołu „Carrantuohill”, a nabywcą obrazu Marii Budny–
Malczewskiej na aukcji prowadzonej przez Piotra Kuczerę był zastępca prezydenta 
Michał Śmigielski. 

Zdjęcia: r
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Reprezentujące rybnickie licea „trójki” naj-
pierw przygotowywały się teoretycznie pod 
okiem dziennikarzy „Nowin” i z pomocą artyku-
łów prasowych zgłębiały problematykę samorzą-
dową. Uczniowie również sami próbowali swo-
ich sił na łamach tygodnika i podstronie porta-
lu internetowego www.nowiny.pl. Drugi etap 
gry przebiegał w terenie – drużyny zaliczyły kil-
ka punktów kontrolnych – miejsc związanych  
z historią miasta i samorządu (Ratusz, kampus, 
kościółek akademicki, redakcja „Nowin” oraz 
„Gazety Rybnickiej”, Teatr Ziemi Rybnickiej  
i Urząd Miasta), odpowiadając na pytania zwią-
zane z tematyką gry. Dotyczyły one m.in. poło-
żenia Rybnika, jego historii, początków odro-
dzonego samorządy, pierwszych władz samo-

rządowych, najważniejszych inwestycji itp. My 
ze swojej strony dorzuciliśmy też kilka pytań  
o „GR” – o dziwo, jedna z drużyn wiedziała, że 
podejmujemy również tematykę szkolną. Wi-
dać, przeglądają...

Trzy najlepsze zespoły: z I LO w Zespole 
Szkół nr 1 im. Powstańców Śl, IV LO w Chwa-
łowicach im. Mikołaja Kopernika i IV LO pro-

filowane z Zespołu Szkół Budowlanych weszły 
do ścisłego finału, który miał miejsce w Urzę-
dzie Miasta. Jednym z jurorów był prezydent 
Adam Fudali i to on, zdaniem prowadzącego fi-
nał red. Macieja Kołodziejczyka z „Nowin”, za-
dawał najbardziej podchwytliwe pytania. W po-
równaniu z odpowiedziami na pytania na temat 
lokalnej polityki padającymi „na trasie”, z któ-
rymi młodzież radziła sobie średnio, etap fina-
łowy stał na wyższym poziomie. Wygrali liceali-
ści z „Budowlanki”, orientując się nieźle m.in.  
w 20–letniej historii odrodzonego samorządu, 
zagadnieniach prawa wyborczego i wielu innych 
kwestiach. Zwycięzcom poziomem wiedzy nie-
wiele ustępowali uczniowie IV LO w Chwało-
wicach oraz I LO. W tej części rozgrywek nie-

bagatelną rolą odegrali kibice, dostosowując się 
do mundialowej atmosfery. Podobnie jak uczest-
nicy gry, i oni otrzymali nagrody i upominki,  
a najlepszymi kibicami okrzyknięto uczniów  
z Chwałowic i ZSB.  

Konkurs z wiedzy o mieście i samorządzie 
„Mój s@morząd”, którego organizatorem był 
tygodnik „Nowiny” wspólnie z Wydziałem Edu-

kacji UM i Młodzieżową Radą Miasta, był czę-
ścią większego projektu pod nazwą „Nowocze-
sny uczeń w nowoczesnej szkole”, realizowane-
go ze wsparciem środków z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. To projekt aktywiza-
cji edukacyjno–obywatelskiej uczniów rybnic-
kich liceów o budżecie ponad 1,2 mln zł, reali-
zowany przez miasto od marca 2010 br. roku. 
Grupą docelową są uczniowie rybnickich lice-
ów, którzy korzystają z dodatkowych zajęć, kur-
sów akademickich i pogłębiają swoją wiedzę  
o samorządzie, by odnaleźć się w społeczności 
lokalnej. Dzięki dofinansowaniu z UE, w ośmiu 
szkołach ponadgimnazjalnych odbywają się zaję-
cia umożliwiające pełne przygotowanie do egza-
minów maturalnych. Zaplanowano wprowadze-
nie innowacyjnych form nauczania, stąd zaan-
gażowanie potencjału naukowego uczelni two-
rzących rybnicki Zespół Szkół Wyższych. Uni-
wersytet Śląski, Politechnika Śląska i Akademia 
Ekonomiczna zadeklarowały przeprowadzenie 
dla licealistów (...i studentów Uniwersytetu III 
Wieku) kursów akademickich zgodnie ze swo-
im profilem. W ramach kursów przewidziano 
zarówno wykłady jak i ćwiczenia, co pozwoli na 
zapoznanie się z trybem i atmosferą studiowa-
nia, poszerzenie wiedzy z wielu dziedzin, a co za 
tym idzie poprawę wyników nauczania i umożli-
wienie lepszego startu na studia. Pierwsze kur-
sy już się skończyły, a na rok szkolny 2010/2011 
zostanie przygotowany nowy harmonogram, 
który będzie dostępny na stronach interneto-
wych Wydziału Edukacji UM, projektu i w ryb-
nickich mediach.

Już zrealizowany I etap przedsięwzięcia zo-
stał podsumowany na specjalnej konferencji. 
Kierownik projektu Katarzyna Korba rozpo-
częła ją wystąpieniem pod znamiennym tytu-
łem „Pierwsze koty za płoty”, a red. Maciej Ko-
łodziejczyk mówił o walorach edukacyjnych gry 
„Mój s@morząd” i jej wpływie na podniesienie 
świadomości obywatelskiej licealistów.

Wszystkie uczestniczące w projekcie „Nowo-
czesny uczeń w nowoczesnej szkole” licea zapre-
zentowały programy rozwoju szkół, jakie reali-
zowane będą w ramach projektu w kolejnych 
etapach. Do tematu będziemy na pewno nie-
jednokrotnie powracać.  

(r)

Ilu ochroniarzy ma prezydent?

Ilu prezydent miasta ma „przydziałowych” ochroniarzy, jakie ugrupowania bra-
ły udział w wyborach do samorządu w 1990 roku, czy prezydenta Rybnika wybiera-
ją rady sołeckie – na tych kilka niełatwych i wiele innych równie trudnych i pod-
chwytliwych pytań musieli odpowiedzieć uczniowie rybnickich liceów i liceów pro-
filowanych, uczestnicy przybliżającej problemy samorządu terytorialnego gry sy-
mulacyjnej „Mój s@morząd”. 

Spotkanie na samorządowym gruncie było 
również okazją do odebrania przez  prezyden-
ta Adama Fudalego dyplomu potwierdzającego 
zdobycie tytułu „Samorządowca 20–lecia” w ple-
biscycie przeprowadzonym przez tygodnik „No-
winy” z okazji 20. rocznicy istnienia samorządu 
terytorialnego w Polsce. Celem przedsięwzięcia 
było wyłonienie najlepszego spośród pochodzących 
z wyboru (począwszy od 1990 roku) samorządow-
ców z miast regionu, tj. z Rybnika, Wodzisławia Ślą-

skiego, Jastrzębia Zdroju i Czerwionki–Leszczyn. 
 — 20 lat samorządności to doskonała oka-

zja, żeby wyróżnić tych, którzy naprawdę speł-
nili oczekiwania wyborców. Tych, którzy obiecy-
wali zająć się naszymi problemami i tej obietni-
cy dotrzymali. Byli skuteczni, a największą war-
tością nie były dla nich polityczne rozgrywki, ale 
wierność wyborcom — tak o idei plebiscytu pi-
szą organizatorzy na swojej stronie internetowej. 

(r)

Dyplom prezydentowi Adamowi Fudalemu  
wręczył red. Maciej Kołodziejczyk.

Zdj.: r

Prezydent Rybnika „Samorządowcem 20–lecia”

Lureaci i uczestnicy konkursu „Mój s@morząd” z gospodarzem miasta.                                                      Zdj.: r
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Przedsięwzięcie wciąż się rozwija – w tym roku 
do konkursu zgłosiło się 57 redakcji gazetek z pla-
cówek szkolnictwa specjalnego oraz wszelkich in-
nych instytucji, w których przebywają dzieci i mło-
dzież niepełnosprawna z całej Polski. I to dosłow-
nie. Gazetki nadeszły z miast od Tatr do Bałty-
ku czyli z Nowego Targu poprzez Warszawę, Byd-
goszcz, Kraków aż po Gdynię i Szczecin, a także  
z wielu mniejszych ośrodków. 

Witając gości na uroczystym wręczeniu nagród 
w gościnnej Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Rybniku, przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk życzył młodym dziennikarzom 
nieustającej pasji i chęci działania.

Nim jednak wręczono nagrody, dzieci i młodzież z niepełnospraw-
nością intelektualną pokazały, że równie dobrze jak z redagowaniem 
gazetek, radzą sobie ze scenicznymi występami. Wielokrotnie nagra-
dzany zespół „Baj” ze Specjalnego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego  
w Rybniku zaprezentował kolorowe, muzyczne widowisko „Dawno temu 
na Dzikim Zachodzie”, a zespół z Tychów bliski pantomimie spektakl 
o, najkrócej rzecz ujmując, człowieczeństwie w wielu jego aspektach. 
Oba przedstawienia zaskakiwały niezwykłą inwencją scenograficzną,  
a przede wszystkim syntetycznym ujęciem tematu i wspaniałym popro-
wadzeniem wykonawców. Zarówno udział w przygotowywaniu spekta-
kli teatralnych, jak i redagowanie gazetek szkolnych są elementem pro-
cesu dydaktyczno–wychowawczego w placówkach specjalnych. A z ży-
wiołowej reakcji na ogłoszenie nagród wynika, że opiekunowie gaze-
tek dobrze wykorzystali możliwości tej formy terapii.   

Jury, w którym zasiadali opiekunowie gazetek z całe Polski, zasto-
sowali dość skomplikowaną punktację, co powinno przełożyć się na 

obiektywne wyniki. Najbardziej 
cieszyli się redaktorzy gazetki 
„Kleks” ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno–Wychowawczego  
w Tychach, która została uzna-
na za najlepszą. II miejsce zaję-
ła gazetka „Nasza szkoła jest we-
soła” ze Szkoły Podstawowej Nie-

publicznej i Gimnazjum Niepublicznego przy Fundacji Pomocy Lu-
dziom Niepełnosprawnym z Warszawy, III miejsce przyznano gazet-
ce „Stówka” z Zespołu Szkół Specjalnych, również z Warszawy. Wy-
różnienia przyznano gazetkom: „Bez igieł” z Jastrzębia Zdroju, „Czy 
wiesz?” z Warszawy, „Czujnik dla najmłodszych” z Krakowa, „Nasza 
gazeta” z Wrocławia oraz gazetce „Pinokio” ze Specjalnego Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego w Rybnik.

Jurorzy podkreślali, że poziom gazetek jest coraz wyższy, ale mieli 
też uwagi: za duża ilość zdjęć kosztem oryginalnych prac plastycznych 
dzieci i ich samodzielnych wypowiedzi czy zbyt duża ingerencja opie-
kunów w dobór treści i formy. Gazetki nagrodzone wyróżniały się naj-
większym zaangażowaniem samych uczniów.   

Pomysłodawca i organizator konkursu Krzysztof Chełstowski, obok 
wartości dydaktycznych i terapeutycznych, podkreśla aspekt integracyj-
ny imprezy i możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych. Ryb-
nik czeka zatem za rok na kolejny konkurs...                                        (r) 

Czują, że żyją bo…

Kolejny festyn środowiskowy pod hasłem „Tu żyję tu mieszkam” 
zorganizowany przez Radę Dzielnicy Maroko–Nowiny odbył się 
przy pięknej pogodzie, więc ogromny namiot chroniący przed desz-
czem – nieodzownym kompanem dotychczasowych festynowych za-
baw – tym razem się nie przydał. 

Festyn rozpoczął się od spartakiady przedszkolaków, której patronował pre-
zydent miasta. W tym roku rywalizacja toczyła się na nowym boisku ZS nr 3, 
a wśród gości był… rybnicki Rybek, który wraz z wiceprezydent Ewą Ryszka, 
radną Marią Polanecką–Nabagło i przewodniczącym Rady Miasta Stanisła-
wem Jaszczukiem wręczył uczestnikom pamiątkowe medale i puchary. Przed-
szkolaki sprawdziły również swoją wiedzę o Rybniku i zaprezentowały krót-
kie programy artystyczne. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa,  
z której dochód przeznaczono na działalność charytatywną dzielnicy, a jej głów-
nym organizatorem była M. Polanecka–Nabagło. Nie zabrakło smakowitych 
specjałów, a bawiono się w takt śląskich i bałkańskich utworów. Wystą-
pili Kornelia i Leszek Filec, Mirek Jędrowski i zespół „Yaroslav”. Or-
ganizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie, a mieszkańcom i ich ro-
dzinom za liczny udział i dobrą zabawę. Przewodnicząca Rady Dziel-
nicy Jadwiga Lenort dziękuje też osobom, które pracowały przy orga-
nizacji plenerowej imprezy.  

Bałkany na Nowinach

…myślą i tworzą. Kto? Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkur-
su Czasopism Osób Niepełnosprawnych, który już po raz szósty 
zorganizowany został przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wycho-
wawczy w Rybniku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Razem”, przy wspar-
ciu finansowym miasta oraz województwa śląskiego.

Festyn rozpoczął 
się od spartakiady 
przedszkolaków.
„Tu żyją, tu mieszka-
ją...” i tu się bawią... 

Zdj.: arch. org.

Interesujący pod względem formy i treści spektakl gości z Tychów.
Zdjęcia: r

Zawsze miły moment wręczenia nagród.
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Co więcej – mają też powody do dumy, kie-
dy widzą swoich milusińskich występujących na 
scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. A tak właśnie 
było podczas jubileuszowej gali, w trakcie któ-
rej swoje talenty wokalne, muzyczne, taneczne, 
a nawet plastyczne potwierdzili młodzi ludzie 
związani na co dzień 
z Młodzieżowym Do-
mem Kultury. A mają 
w czym wybierać, bo 
w MDK działa 80 róż-
norodnych kół zainte-
resowań prowadzo-
nych przez 35 nauczy-
cieli. Dzieci i mło-
dzież uczą się technik 
malarskich, rzeźbiar-
skich, graficznych, 
rysunkowych, origa-
mi i rękodzieła ar-
tystycznego, śpiewa-
ją w chórach, wystę-
pują w zespołach wo-
kalno–instrumental-
nych, uczestniczą w zajęciach teatralnych, 
kabaretowych, filmowych i fotograficznych. 
„Domino”, „Efekt”, „Inspiracja”, „Figiel”, 
„Mały Figiel”, „Magnes”, „Refleks”, „Flex”, 
„Mini Flex”, „Black Sabat” – to grupy tanecz-
ne, w których szkolą się zarówno przedszko-

laki, jak i studenci, a wychowankowie zajęć 
modelarskich są członkami kadry narodowej  
w klasie modeli szybowców zdalnie sterowa-
nych i modeli pływających. Młodzi ludzie bio-
rą również udział w międzynarodowych, ogól-
nopolskich i rejonowych festiwalach, konkur-

sach, przeglądach i za-
wodach i zdobywają 
prestiżowe nagrody i 
wyróżnienia, podobnie 
jak ich wychowawcy. 
MDK organizuje tak-

że sporo konkursów i przeglądów, które sta-
ły się wizytówką placówki, jak choćby Festi-
wal Kultury Młodzieży Szkolnej, Międzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny „Wielcy znani i nie-
znani”, Festiwal Piosenki Turystycznej, czy Wo-
jewódzki Konkurs Recytatorski dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Placówka 
idzie z duchem czasu – młodzi ludzie uczest-
niczyli już w 22 wymianach międzynarodowych  
w ramach unijnego programu „Młodzież”  
i „Młodzież w działaniu” oraz w 8 projektach 
edukacyjno–artystycznych w ramach progra-

mów rządowych. Na co dzień 
MDK współpracuje z różny-
mi organizacjami pozarządowy-
mi, instytucjami samorządowy-
mi, szkołami i placówkami kultu-
ralno–oświatowymi oraz media-
mi (coś o tym wiemy!). Placówka 
pamięta też o zimowym i letnim 
wypoczynku dzieci i wspólnie ze 

Młodzieżowy Dom Kultury rozpoczął swoją działalność w 1985 r. w budynku przy  
ul. Chrobrego, a jego pierwszym dyrektorem był Jerzy Michalski. Po przejściu na emery-
turę w 1990 r. przekazał on swoje obowiązki Grzegorzowi Szymikowi, który był dyrek-
torem do 1993 r. Następnie, przez dwa lata, placówką zarządzała Anna Skomorowska,  
a w 1995 r. MDK zmienił siedzibę przenosząc się na osiedle Nowiny do budynku przy ul. 
Broniewskiego 23 oraz do dwóch budynków przy ul. Chabrowej 7 i 9, gdzie funkcjonu-
je do dziś. Wtedy dyrektorem został Adam Więckowski, a po nim placówką kierowała 
Honorata Pysz. W 1998 r. dyrektorskie stanowisko powierzono Barbarze Zielińskiej, któ-
ra zarządza MDK do dzisiaj. 

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która zajmuje 
się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez działalność artystyczną, spor-
towo–rekreacyjną i hobbystyczną. Kieruje do dzieci i młodzieży bogatą ofertę bezpłat-
nych zajęć (szczegóły na www.mdk.hg.pl). 

Jubileusz 25-lecia istnienia MDK był okazją do złożenia 
podziękowań przyjaciołom placówki…
… i pochwalenia się dokonaniami podopiecznych. 

Zdjęcia: s

25 słonecznych lat 
— Na szczęście jest babcia i dziadek, no i… Młodzieżowy Dom Kultury, którego instruk-

torzy poświęcają dzieciom wiele czasu, pomagając im w realizacji własnych pasji i zain-
teresowań — mówił podczas jubileuszu 25–lecia istnienia MDK prezydent Adam 
Fudali. Nie bez kozery – z zajęć w placówce korzysta tysiąc młodych osób! Dzięki 
czemu rodzice, babcie i dziadkowie częściej „mają wolne”… 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Maro-
ko – Nowiny, Radą Osiedla Nowiny i miastem 
organizuje pełne atrakcji wakacje i ferie. Pla-
cówka umożliwia też mieszkańcom udział w za-
jęciach gimnastyki i gry w tenisa, a raz w tygo-
dniu w MDK spotykają się członkowie Klubu 
Seniora. Jest więc czym się chwalić! 

Ale nie byłoby tak prężnie działającej pla-
cówki, gdyby nie przychylność wielu osób, któ-
rym dziękowano w czasie jubileuszowej gali. 
W gronie wyróżnionych znaleźli się prezydent 

c.d. na str. 36
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— Dekadę temu rozpoczynaliśmy od Mone-
ta, by po 10 latach znów wrócić do impresjoni-
stów — Aldona Kaczmarczyk–Kołucka podsu-
mowała pierwszą i tegoroczną edycję konkursu, 
której tematem była „Nieustanna gonitwa za 
słońcem w ogrodach impresjonistów”. — Dzię-
ki nadesłanym pracom powstał ogród wielu kul-
tur, barw, talentów, wyobraźni… Jury wyłoniło 
140 laureatów – przyznano 33 nagrody, 33 wy-
różnienia i 74 kwalifikacje do wystawy, a prace 
pokazano w Rybnickim Centrum Kultury, gdzie 
dyrektor MDK Barbara Zielińska i zaprosze-
ni goście – wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn, przewodniczący Rady Miasta Stanisław 
Jaszczuk oraz radni Maria Polanecka–Naba-
gło, Józef Piontek i Władysław Horabik wrę-
czyli nagrody najlepszym. W gronie wyróżnio-
nych była Mina Mietlic z Serbii, która przyje-

chała do Ryb-
nika z całą ro-
dziną oraz wie-
loletnia uczest-
niczka i laure-
atka konkursu 
Miriam Baru-
tiakova ze Sło-
wacji. Wśród 
laureatów byli 
też rybnicza-
nie – Marysia 
Parma i Mary-
sia Dymitrzak z pracowni plastycznej „Kamele-
on” (opiekun Danuta Sarna), Paulina Macioń-
czyk z grupy plastycznej „Kontrasty” (op. Zu-
zanna Śmieja), Karolina Bernacka z pracowni 
grafiki i rysunku MDK (op. Milada Więckow-

ska) oraz Małgorzata Miękina z Zespo-
łu Szkół Specjalnych (op. Monika Zie-
lenkiewicz). Do wystawy zakwalifiko-
wano również prace Martyny Podleśny  
i Marceliny Bienek z OPP Zespół „Przy-
goda”, Julii Stypki i Magdy Sitko z „Ka-
meleona”, Wiolety Sury z grupy „Kontra-
sty”, Aleksandry Pfeifer z pracowni pla-
stycznej „Walor”, Agaty Tytko z pracowni 
grafiki i rysunku MDK oraz Małgorzaty 
Kampki z LO Sióstr Urszulanek. A prace 
z USA, Finlandii, Indii, Norwegii, Mołda-
wii, Korei, Brazylii, Zjednoczonych Emi-

ratów Arabskich…, przemawiały nie tylko ob-
razem, ale i „… dźwiękami budzącego się po-
ranka i muzyką leniwego słonecznego popołu-
dnia” jak podsumowała A. Kaczmarczyk–Ko-
łucka.                                                             (S)

Ogrody 
dziecięcej wyobraźni

O międzynarodowym konkursie plastycznym „Wielcy zna-
ni i nieznani” organizowanym od 10 lat przez Młodzieżowy 
Dom Kultury, nie słyszano jeszcze tylko na biegunie! W te-
gorocznej edycji konkursu oceniano prawie 2500 prac  
z 25 krajów świata. Na rozdaniu nagród nie pojawiła się 
laureatka ze Sri Lanki – przepraszała, ale stwierdziła, 
że Polska jest jednak za daleko. Do Rybnika przyjecha-
ła za to 14–latka z Serbii oraz wieloletnia uczestniczka 
konkursu ze Słowacji. 

W rozdaniu nagród wzięła udział 14–lat-
ka z Serbii Mina Mietlic. 

Prace młodych artystów podziwiano na wystawie 
w RCK.                                                 Zdjęcia: s

Adam Fudali, który wspiera placówkę i pomaga w jej roz-
woju, zaangażowana w działalność MDK i całej dzielni-
cy, mieszkanka Nowin wiceprezydent Ewa Ryszka, osoba 
dzięki której MDK uczestniczy w projektach rządowych 
i unijnych – wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, a tak-
że radna i przedstawicielka RD Maroko–Nowiny Ma-
ria Polanecka–Nabagło, doceniona za wsparcie i życzli-
wość. Pamiątkowe statuetki przyznano również pierw-
szemu dyrektorowi MDK Jerzemu Michalskiemu, wizy-
tator Kuratorium Oświaty Ewie Bujdo oraz nieżyjącemu 
już wiceprezydentowi miasta Józefowi Cyranowi, który 
„...z ojcowską troską dbał o MDK” i pomagał w remon-
tach i inwestycjach. W jego imieniu statuetkę odebrała 
Jolanta Cyran: — Mąż byłby dumny, bo wszystko co ro-
bił podyktowane było miłością do Rybnika i społeczności 
tej dzielnicy, która zajmowała w jego sercu specjalne miej-
sce. Ten gest potwierdza, że człowiek żyje tak długo, jak 
długo żywa jest pamięć o nim… — mówiła wzruszona. 

Sporo ciepłych słów skierowano również do dyrektor 
MDK Barbary Zielińskiej, która odebrała wiele życzeń 
i bukietów kwiatów od gości jubileuszu, a sama dzięko-
wała swoim współpracownikom za zaangażowanie. Bez 
nich nie byłoby Młodzieżowego Domu Kultury. A co by 
było gdyby nie było MDK? Babcie i dziadkowie wolą  
o tym nawet nie myśleć! 

(S)

c.d. ze strony 35

Polacy na Litwie wciąż szukają wspar-
cia w rodakach w Polsce, ale – jak pod-
kreśla się tutaj niemal na każdym kro-
ku – największą siłę i poczucie wspólno-
ty daje im wiara katolicka.

Warto więc dodać, że historia wza-
jemnej przyjaźni pomiędzy Rybnikiem 
a Rejonem Wileńskim swój początek 
ma również w... kościele katolickim. To 
pracujący od wielu lat w Wilnie, rybnicki 
salezjanin, ks. Jacek Paszenda, dzisiej-
szy proboszcz wileńskiej parafii św. Jana 
Bosko, po raz pierwszy zwrócił uwagę 
władz Rybnika na niezwykle trudną sy-
tuację naszych rodaków na Litwie, on 
również wskazał potrzebującą wspar-
cia szkołę w Egliszkach. Nic więc dziw-
nego, że ks. Jacek, dzięki zaangażowa-
niu, z jakim pełni swoją duszpasterską 
posługę, znany jest wśród mieszkających 
w Wilnie i Rejonie Wileńskim Polaków 
jako dobroczyńca, powiernik, ale i wiel-
ki przyjaciel. Dla wielu wileńskich kato-
lików Rybnik, to właśnie ksiądz Jacek... 

W czasie wizyty w Wilnie, przedstawi-

ciele władz Rybnika zostali zaproszeni 
do udziału w uroczystej konsekracji ko-
ścioła Św. Jana Bosko, której dokonał 
kardynał Audrys Juozas Bačkis. Świad-
kami tego wydarzenia, wśród licznie 
zgromadzonych gości było wielu litew-
skich dostojników kościelnych, a tak-
że przedstawicieli władz Wilna i Rejo-
nu Wileńskiego. Towarzyszący uroczy-
stości parafialny festyn pokazał, że ko-
ściół to nie tylko budynek, ale również 
tworzona od lat przez księdza probosz-
cza Jacka Paszendę wspólnota wiernych, 
którzy poprzez modlitwę i zabawę dają 
wyraz swojemu przywiązaniu do wiary i 
tradycji swoich ojców.

Wizyta rybniczan w Wilnie, która od-
nowić miała więzy współpracy i partner-
stwa z samorządem Rejonu Wileńskie-
go, dała znacznie więcej – pozwoliła po-
znać i zrozumieć codzienność, w jakiej 
żyją dziś Polacy na Litwie. A tego prze-
cież nie da się zapisać w żadnej urzędo-
wej umowie... 

Tekst i zdjęcia: Lucyna Tyl

c.d. ze strony 22

10 lat przyjaźni i partnerstwa 25 słonecznych lat 
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Piosenka poetycka, czyli 
jaka? Przedstawiona na wesoło 
przez wyróżniony zespół „Be-
biki”, a może intymna, w wy-
konaniu zdobywczyń pozosta-
łych dwóch wyróżnień Kata-

rzyny Płusy i najmłodszej finalistki 14–letniej Agnieszki 
Gabryś. Czy może jednak poezja dojrzała, jak postrzega 
ją laureat III miejsca Marek Bieniek,  
a może raczej erotyczna z „Podejdź bli-
żej” autorstwa rybnickich nauczycie-
li Hanny Kaczmarek i Zbigniewa Do-
brzyńskiego, którzy zajęli II miejsce? 
Duet śpiewa od 3 lat, ale występ na fe-
stiwalu był ich scenicznym debiutem, 
jak widać udanym – jurorom spodoba-
ły się ich autorskie kompozycje, a war-
to dodać, że w tym roku po raz pierw-
szy, jury po każdym występie na gorą-
co komentowało poszczególne wyko-
nania. Reakcje były różne, dochodzi-
ło nawet do ostrych dyskusji, a festiwal 
wygrała studentka Wydziału Chemicz-
nego Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
Małgorzata Langner z Mikołowa, któ-

ra w nagrodę zorganizuje własny koncert w PiMBP, weź-
mie udział w rocznym kursie j. angielskiego i profesjo-
nalnej sesji fotograficznej ze stylizacją. Ale to tylko część 
nagród, które wygrała m.in. aktorskim wykonaniem „Ja 
dla pana czasu nie mam”. Koncert laureatów III kon-
kursu piosenki poetyckiej „Sowa” uświetnił recital ak-
torki pochodzącej z Rybnika Kariny Abrahamczyk–Za-
tor, której akompaniował Jarosław Hanik.               (S)

Praca bibliotekarza powszechnie kojarzy się z wypożyczaniem 
książek i pilnowaniem ich terminowego zwrotu. Jednak biblio-
teki podejmują wiele zadań z zakresu promocji kultury. Orga-
nizują wystawy, spotkania autorskie, koncerty. Dobrą okazją 
do przypomnienia o tych działaniach jest coroczny Wojewódz-
ki Dzień Bibliotek. A ponieważ 
każda biblioteka funkcjonuje w 
kontekście lokalnym, nie moż-
na pominąć wpływu najbliższe-
go środowiska i samorządu na 
jakość jej przedsięwzięć. 

Spotkanie w sali wykładowej 
PiMBP rozpoczęła wicepre-
zydent Ewa Ryszka, przedsta-
wiając przemiany, jakie zaszły 
w ciągu ostatnich dwóch dzie-
sięcioleci w naszym mieście. O 
przeobrażeniach w nauce i kul-
turze opowiadał prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowi-
cach. Zdaniem profesora Rybnickie Dni Literatury są jedną z najważniej-
szych imprez kulturalnych, która świadczy o sile intelektualnej tego miej-
sca. Malicki podkreślił także niezwykłą opiekę władz miasta i powiatu oraz 
rzadko spotykaną identyfikację samorządu z rybnicką biblioteką. Dobra 
współpraca i zaangażowanie pracowników w animację kulturalną swoich 
środowisk przynoszą efekty. Uznanie dla ich starań wyrazili wicemarszałek 

województwa śląskiego 
Zbigniew Zaborowski, 
starosta powiatu rybnic-
kiego Damian Mrowiec 

oraz dyrektor Muzeum w Rybniku Bogdan Kloch. 
Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnie-
nia. Sejmik Województwa Śląskiego nadał w tym 
roku Złote i Srebrne Odznaki za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego. Złote Odznaki otrzymały 
Biblioteka Śląska w Katowicach i PiMBP im. 
Konstantego Prusa w Rybniku. W gronie na-

grodzonych Srebrną Odznaką znalazła się Halina Opoka, dyrektor-
ka rybnickiej biblioteki, wyróżniona m.in. za proces komputeryzacji bi-
blioteki, która jako jedna z pierwszych w województwie stworzyła własne 
bazy danych i zautomatyzowała proces wypożyczania książek. Spotkanie 
wspólnie zorganizowali Biblioteka Śląska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Urząd Miasta Rybnika oraz PiMBP w Rybniku. 

(m)

Dyrekcja Zespołu Szkół 
Technicznych wraz ze Sto-
warzyszeniem Wychowan-
ków i Przyjaciół Technikum 
Górniczego i ZST oraz komi-
tetem organizacyjnym za-
prasza absolwentów, rodzi-
ców, nauczycieli i pracow-
ników na jubileusz 60–lecia 
szkoły, który odbędzie się 25 
września br.

Koszt uczestnictwa: 50 zł (ta-
lon na posiłek, monografia szkoły i pa-
miątkowe gadżety) lub wstęp wolny (bez 
posiłku i pamiątek). Zapisy w se-
kretariacie szkoły osobiście, 
mailem (stowarzyszenie@
zstrybnik.pl) lub telefonicz-
nie (32 4329810).

Przyjmowane są wpłaty na konto sto-
warzyszenia PKO S.A. Oddział w Rybniku 
51 12404357 1111001021105761 z dopi-
skiem „Jubileusz” lub w sekretariacie ZST 
do 15 września br. Imprezie towa-
rzyszyć będzie wiele atrakcji.

Rybnicka biblioteka wśród najlepszych
Tegoroczny Wojewódzki Dzień Bibliotek świętowa-

no w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Rybniku. Wśród zaproszonych gości byli biblioteka-
rze z całego województwa śląskiego. 

Jubileusz 
„Tygla”Sowa pofrunęła do Mikołowa

„Ja dla pana czasu nie mam” i „Nie żałuję” zaśpiewała Małgorzata Lan-
gner i wygrała III edycję konkursu piosenki poetyckiej „Sowa”, jaki odbył 
się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.   

Laureaci festiwalu.                                                                         Zdj.: arch. PiMBP 

Prof. Jan Malicki i nagro-
dzona srebrną odznaką dy-
rektor Halina Opoka.

Bibliotekarze w sali wykładowej PiMBP w Rybniku.                Zdjęcia: m 
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— Zajmuje Pan szczególne miejsce w sercach 
rybnickiej publiczności. Jak Pan ocenia współ-
pracę artystyczną z wykonawcami i organiza-
torami Gali Operetkowej? Czy z chęcią Pan do 
nas wrócił?

— Współpraca układa się bardzo dobrze. Za-
wsze z wielką radością przyjeżdżam do Rybnika. 
Tutaj są ludzie o gorących sercach, czekający na 
mój przyjazd i na sztukę, którą będę prezento-
wał. Po zakończonej Gali podchodzili do mnie 
widzowie i pytali, czy będę w przyszłym roku. To 
jest najpiękniejsze, co może się przytrafić arty-
ście. Pan dyrektor Świerczyna jest człowiekiem 
niezwykle energicznym, pomysłowym, któremu 
zależy na propagowaniu wysokiej kultury i od-
nosi sukcesy na tym polu. Stale też współpracu-
ję z dyrektorem Mirosławem Jackiem Błaszczy-
kiem, który kierując Filharmonią Śląską w Ka-
towicach – jedną z najlepszych orkiestr symfo-
nicznych w Polsce – i poświęca swój czas na pro-
wadzenie jakże interesującej organizacyjnie in-
stytucji, jaką jest Filharmonia Rybnicka. Zosta-
ła ona założona przez skromnych ludzi – braci 
Szafranków, którzy odegrali na tym terenie wiel-
ką rolę. Spotykałem wielu wybitnych artystów, 
którzy wyrażali się o nich z największym uzna-
niem i sentymentem – jak Lidia Grychtołów-
na, Piotr Paleczny, którzy byli wychowankami 
tej szkoły. Dzieło braci Szafranków w dziedzi-
nie popularyzacji kultury wśród społeczeństwa 
jest nieocenione i wciąż procentuje. Pięknie by-
łoby, gdyby wspólnym wysiłkiem postawiono im 
w Rybniku pomnik...

— Podczas Gali Rafał Bartmiński śpiewał 
arię „Wielka sława to żart”, tak też Pan zatytu-
łował jedną ze swoich książek. Czy jednak po-
pularność nie bywa czasem męcząca?

— Nie, byłbym nieszczery narzekając. Jeśli 
otaczali mnie fotoreporterzy, nie robili na mnie 
wrażenia – wykonywali swoją pracę. Chciałem 
wykonywać ten zawód i nie mogę mieć preten-
sji, że ktoś się mną interesuje. Żartem mówię, 
że podczas festiwalu w Krynicy wygrałbym kon-
kurs z niedźwiedziem na Krupówkach – na dep-
taku z pewnością ludzie robią sobie ze mną wię-
cej zdjęć. Zawsze reaguję uśmiechem i radością. 
Mam wielki sentyment do mojej publiczności  
i wszystko dla niej zrobię. Dziękuję Bogu, że ją 
mam. Kiedy zachorowałem trzy i pół roku temu, 
w jednej chwili ze zdrowego człowieka stałem 
się w połowie sparaliżowany. Wysłano do mnie 
w ciągu jednego dnia 10 tysięcy maili z kraju  
i zagranicy. Nie wiem, kim są ci ludzie, nie znam 
ich, ale pamięć i życzliwość są dla mnie wzrusza-

jące. To bardzo pomagało w pokonywaniu cho-
roby. To więcej niż najpiękniejszy jubileusz. To 
dowód na to, że wszystko, co robiłem, jest na-
dal potrzebne i znalazło oddźwięk w tak trud-
nej dla mnie chwili. 

— Muzyka jest dziedziną sztuki, którą naj-
trudniej opisać słowami. Pan potrafi o niej zna-
komicie opowiadać – ale czy nawet Bogusławowi 
Kaczyńskiemu zdarza się, że słowa nie wystar-
czają, aby oddać piękno wzruszeń? 

— Własnych wzruszeń, emocji nie sposób do 
końca wyrazić słowami. One mogą być większe, 
głębsze – słowami można je tylko odmalować. 
Ale to będzie tylko odmalowanie, to nie będą to 
prawdziwe emocje. Trzeba mówić tak, by trafić 
do przekonania ludzi, którzy jeszcze tych emo-
cji nie poznali. To już jest bardzo dużo. Moim 
celem jest przybliżanie skomplikowanych, trud-
nych rzeczy i pokazanie pięknego, emocjonalne-
go świata, któremu warto poświęcić czas i zain-
teresowanie. Z nim życie ludzkie jest łatwiejsze.

— Co jest najtrudniejsze w mówieniu o mu-
zyce?

— Rzecz podstawowa: człowiek, który chce 
opowiadać o muzyce, nie powinien się mądrzyć. 
Publiczność natychmiast to wyczuje. Trzeba mó-
wić emocjonalnie, spontanicznie, kolorowo, 
trafiając do przekonania widzów. Należy być 
skromnym wobec sztuki. Mój własny, oryginal-
ny styl polega na tym, że kiedy staję przed pu-
blicznością, nie mówię tego, co wcześniej napi-
sałem, wyuczyłem się na pamięć. Improwizuję.

— Ma Pan szeroką, a przez to zróżnicowa-
ną publiczność, nie zawsze przecież dostatecz-
nie obytą muzycznie...

— Mówię pierwsze, drugie, trzecie zdanie  
i patrzę ludziom w oczy. I widzę, czy to trafia, 
czy nie. Jeśli nie trafia, dokonuję natychmiasto-
wej zmiany – mówię inaczej, lżej. To moje „do-
stosowywanie” spotyka się z aprobatą. Publicz-
ność jest najważniejsza, mówię przecież dla niej. 
Kiedy zmagałem się z chorobą nie myślałem, 
że jeszcze kiedyś wystąpię publicznie. Lekarze 
przepowiadali mi leżenie, w najlepszym razie 
wózek inwalidzki. Dziś już bez pomocy wcho-
dzę na scenę. Mogę zrobić ruch ręką. To był nie-
zwykle ostry przypadek choroby, który zapowia-
dał nawet śmierć.

— Czym w tych trudnych chwilach była dla 
Pana muzyka? Czy odkrył Pan w niej coś no-
wego?

— Muzyka była dla mnie wszystkim. W szpi-
talu słuchałem Chopina w moich ulubionych 
wykonaniach. I rzecz dziwna – znam Chopina 

od małego dziecka, całe życie grałem te utwory, 
występowałem z jego dziełami. I wtedy w szpi-
talu odkrywałem Chopina na nowo. Usłysza-
łem w jego muzyce pokłady emocjonalne, któ-
rych wcześniej nie odczytywałem. Jest to dzie-
ło, jak przystało na geniusza, które nieustannie 
nas zaskakuje. 

— Podczas Gali Pan zaskoczył, a możne na-
wet zadziwił wiele osób, opowiadając anegdotę, 
której bohaterką była celebrytka Jola Rutowicz. 
Ta pani jest dość skrajnym przykładem kultu-
ry masowej. Ale kultura popularna sama w so-
bie jest dość skomplikowana, wielopoziomowa, 
często artystycznie niejednorodna. Co jakiś czas 
sięga po wzorce kultury wysokiej. Dużą popular-
nością cieszą się przeróbki popowych przebo-
jów stylizowane na chorał gregoriański, wielu 
ludziom niezwykle wyrafinowana forma słow-
no–muzyczna, jaką jest oratorium, kojarzy się 
z klaskaniem i prostymi rymami... Jak pan re-
aguje na te poczynania?

— Jeśli chodzi o panią Rutowicz, to nic do 
niej nie mam. To prywatna osoba, która wybra-
ła taki, a nie inny sposób życia. Nie mogę tylko 
tolerować faktu, że mówi o sobie, że jest gwiaz-
dą. Ta pani gwiazdą nie jest. Wracając do sedna 
pani pytania: nie jestem entuzjastą przerabiania 
wielkich dzieł na popowo, jazzowo, hip–hopowo 
etc. To do niczego nie prowadzi. Utwory Cho-
pina w wersji pop albo jako szanty nie mają nic 
wspólnego z Fryderykiem Chopinem. Nie sądzę 
też, że jeśli ktoś po raz pierwszy usłyszy Chopina 
w takiej wersji, nazajutrz pobiegnie do filharmo-
nii, by słuchać wykonania światowego pianisty. 
Często te transkrypcje są dowolne, a słuchają-
cy nawet nie wiedzą, że to Chopin, nie kojarzą 
tego z niczym. Bezsensowne wykonanie, na ni-
skim poziomie, nie jest w żadnym stopniu po-
pularyzacją wielkiej muzyki. Wielka muzyka jest 
wielka. Sięgajmy po ideały literackie, muzycz-
ne i nie wstydźmy się tego. Po co słuchać jakichś 

Z wielką radością 
przyjeżdżam do Rybnika

Co mówią gwiazdy

Bogusław Kaczyński już w ubiegłym roku zaskarbił sobie życzliwość i serca ryb-
niczan. Niedawno znów poprowadził dla nas Galę Operetkową. Przy tej okazji opo-
wiedział o sympatii dla Rybnika, przywiązaniu do publiczności i o tym, co mu się 
nie podoba we współczesnej sztuce operowej...
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bełkotów, które skomponowali nieudacznicy? Ich 
„dzieła” najczęściej nie mają żadnego związku z 
kompozycją i jej regułami. To wprowadzanie nie-
potrzebnego bałaganu. Proponowano mi udział 
w programie telewizyjnym, w którym amatorzy 
mieli śpiewać operę. Ale na litość boską, żeby 
zaśpiewać operę, trzeba mieć czym i trzeba wie-
dzieć jak... To lata studiów, szczególne zdolno-
ści. Amatorskie wykonanie będzie karykaturą.

— W 1992 roku mówił Pan, że teatr drama-
tyczny jest zbyt przeładowany treściami społecz-
nymi i politycznymi. „Współczesny człowiek pra-
gnie się przenieść choćby na parę chwil do świa-
ta ułudy, w którym zawsze zwycięża dobro i pięk-
no” – to o operze. Od jakiegoś czasu na teren ope-
ry wkraczają reżyserzy dramatyczni, którzy w kla-
sycznych dziełach dostrzegają współczesną, spo-
łeczną tematykę, proponują swoją estetykę, rede-
finiując w ten sposób tradycję sztuki operowej. 
Skąd to zainteresowanie operą? Co Pan myśli o 
jego artystycznych efektach?

— Jestem przeciwnikiem tego zjawiska. To 
jest na świecie nieakceptowane – mówię o wio-
dących centrach, gdzie żaden dyrektor nie wy-
stawiłby opery w wyszukany, awangardowy, nie-
sprawdzony sposób. Gdyby było inaczej, laure-
aci Oscara każdego roku dostawaliby reżyserię 
w Metropolitan Opera. Tam opery są po dwa-
dzieścia, trzydzieści lat w repertuarze. W Polsce 
za sprawą kolejnych nieudanych ministrów kul-
tury i dyrektorów teatrów operowych, którzy nie 
rozumieją istoty sztuki operowej, nastała moda 
na eksperymenty. Reżyserzy interesują się tak 
bardzo operą, bo daje im możliwość zarobienia 
kolosalnych pieniędzy – wszak opera dysponuje 
ogromnymi dotacjami. Mają możliwości wyko-
nywania kosztowych scenografii. Opera ma pie-
niądze na szalone pomysły, na kostiumy z zagra-
nicy – nie na gwiazdy, repertuar, świetnych so-
listów. To marnotrawstwo pieniędzy i nieodpo-
wiedzialność. Przeciwko temu protestuję. Cza-
sem wychodzą dzieła tak straszne, że nie można 
ich drugi raz pokazać. Znam przypadki, że ope-
ra została pokazana tylko dwa razy. Inscenizacje 
Franka Zeffirellego idą bez przerwy we wszyst-
kich wielkich teatrach świata. To nieprawda, że z 
nazwiskami awangardowych teatralnych reżyse-
rów przychodzi do opery nowa publiczność. Pu-
sta sala, niesprzedane bilety. Nie zgadzam się z 
argumentem, że nowoczesne wykonanie ma przy-
ciągać nową publiczność. Opera jest jak piękny, 
brzozowy las. Zostawmy go dla następnych po-
koleń, by się mogły nim zachwycać. Współcze-
sna reżyseria ludzi niewyedukowanych, nieznają-
cych nut, to odzieranie tego lasu z kory, liści... W 
końcu patrzymy na pobojowisko. Po co to robić?

— Nie każdy może pojechać do Metropoli-
tan Opera...

— Ale może zobaczyć w kinie, w telewizji, gdzie 
w cyklu „Opera miesiąca” pokazywałem najwięk-
sze wykonania oper przez 28 lat. Niestety, odmó-
wiłem dalszego prowadzenia programu w nocy, 
jak przewidywała ramówka. Nie cierpię na bez-
senność i nie chcę oper o tej porze pokazywać. 

Zwyciężyła mnie Doda, która ma znakomity czas 
i pokazuje się na ekranie.  

— Czy kino może zastąpić prawdziwy teatr 
operowy?

— Nic nie zastąpi atmosfery oryginalnego wy-
konania na scenie. Duszna, pluszowa widownia 
teatralna ma swój niepowtarzalny urok. To jak 
z książką – muszę ją mieć w ręce, kiedy czytam. 
Monę Lisę też lepiej oglądać w Luwrze, a Infantkę 
Velázqueza w Madrycie. W kinie zobaczę ogólny 
zarys, kompozycję – ale to nie jest oryginał. Lecz 
znajdujemy się w szczególnej sytuacji ciągłej pol-
skiej biedy, gdzie nie ma pieniędzy na znakomi-
tą operę, bo marnotrawimy je na bzdurne rze-
czy. Spójrzmy więc jak wystawiają w Metropoli-
tan, w Covent Garden. Wielkie inscenizacje, wiel-
kie dzieła. Naprawdę warto pójść do kina, żeby 
zobaczyć świat, który jest u nas niespotykany. I 
czekajmy cierpliwie, aż w Polsce coś się zmieni...

— Jest Pan twórcą i dyrektorem Europejskie-
go Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. Są już 
znane szczegóły tegorocznego programu?

— To festiwal międzynarodowy, z międzyna-
rodową publicznością. Muszę przewidzieć jej 
gusty i oczekiwania. Prezentujemy sztukę ope-
rową, operetkową, musicalową. Będzie koncert  
z okazji Roku Chopinowskiego i jak zawsze 
przedstawienie Teatru Żydowskiego. W kinie fe-
stiwalowym pokażemy m. in. Czar Cyganerii, słyn-
ny film z Janem Kiepurą i Martą Eggerth, wielkie 
musicale West Side Story, Cabaret z Lisą Minel-
li i piękny film Jerzego Antczaka Chopin – pra-
gnienie miłości. To tylko niektóre wydarzenia ar-
tystyczne, a są jeszcze inne ciekawe koncerty i 
recitale. Serdecznie zapraszam między 14 a 28 
sierpnia do Krynicy.

— W trakcie festiwalu będzie miała premierę 
Pana nowa książka...

— Książka ma przewrotny tytuł Koń na bie-
gunach. Kilka lat temu zapytano mnie, jaki pre-
zent świąteczny z dzieciństwa najbardziej pa-
miętam. Opowiedziałem o koniu na biegunach, 
którym jako dziecko byłem zachwycony. Posta-
nowiłem kupić sobie takiego konia na pamiąt-
kę tamtych czasów. Niestety, nigdzie w Polsce 
takiego nie było... W Monte Carlo, Londynie, 
Chicago – nigdzie nie było podobnego konia. 
O tych poszukiwaniach opowiedziałem podczas 
jakiegoś programu. Kiedy komentowałem na 
żywo koncert noworoczny z Wiednia, nagle do 
studia weszło trzech brygadzistów sceny. Mie-
li dla mnie ogromną paczkę. Przestałem mówić 
o Wiedniu i Straussie. Podziękowałem im, oni 
zdjęli papier – i ujrzałem konia na biegunach. 
Stąd tytuł książki. Zamieściłem w niej swoje wy-
brane publikacje prasowe. Cudowna podróż  
w czasie, wywiady – Wojciech Wiesiołowski, 
Conrad Drzewiecki, Stanisław Szymański... To 
lektura dla ludzi, którzy żyli w tamtym czasie  
i propozycja dla tych, którzy chcą się czegoś cie-
kawego o minionych latach dowiedzieć. 

— Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Małgorzata Tytko

sięwzięcia pomogło miasto, rybnic-
kie parafie oraz ponad 70 rodzin, 
które gościły u siebie prawie setkę 
młodych ludzi.

Na zaproszenie rybnickich duchow-
nych przyjechała do Rybnika mło-
dzież z – Czech, Białorusi, Bułgarii, 
Węgier, Rumunii, Szwecji, Chorwa-
cji, Niemiec, Hiszpanii, Ukrainy i Litwy. 
Na gości już pierwszego dnia czeka-
ły muzyczne atrakcje. Po prezentacji 
wszystkich grup na scenie Domu Kul-
tury w Chwałowicach wystąpił zespół 
„Testimonium”. W planie kilkudnio-
wej chrześcijańskiej imprezy były co-
dzienne msze św., spotkania modli-
tewne oraz wyjazdy do Auschwitz, 
Krakowa, Łagiewnik i Częstochowy. 
Podczas koncertu galowego wystąpi-
ła m.in. Orkiestra i chór Państwowej 
Szkoły Muzycznej im. Szafranków. 

Wykład dla młodzieży Przebudź 
się serce moje i pomyśl. Prawda jako 
fundament życia wygłosił ks. prof. 
Jerzy Szymik. Przestrzegał on przed 
„… sterylną przestrzenią tolerancji” 
i pseudointelektualnym bełkotem, 
zagłuszającym proste i niezmienne 
przesłanie Ewangelii. Prezydent A. 
Fudali wraz z ks. prałatem Teodo-
rem Suchoniem wręczyli przedsta-
wicielom zagranicznych delegacji pa-
miątkowe bryły węgla. 

Wydarzeniem kończącym euro-
pejsko–ewangelizacyjne spotkanie 
był „Marsz dla Jezusa”, który wyru-
szył spod bazyliki, gdzie odbyła się 
uroczysta msza św. Następnie mło-
dzi ludzie z całej Europy z drewnia-
nym krzyżem dotarli na Rynek mia-
sta. Tam zapalono wielki znicz, do 
którego każdy mógł wrzucić swoje 
„ziarno”: — Wszystko się zmienia, 
tylko krzyż pozostaje… — mówił 
ks. Marek Bernacki, a 16–letni Juan 
z Walencji nawiązał do hasła kilku-
dniowych spotkań: — Jezus jest dla 
mnie światłem i życiem, a pobyt w 
Rybniku utwierdził mnie w tym prze-
konaniu. Zapraszam was za rok na 
Światowe Dni Młodzieży do Madry-
tu! Zanim jednak uczestnicy wybio-
rą się do stolicy Hiszpanii, bawili się 
na rybnickim Rynku przy dźwiękach 
zespołów „New Day” i „Carrantu-
ohill”, a potem w kościele Królowej 
Apostołów wzięli udział w Apelu Ja-
snogórskim. 

(r), (m), (S).

cd. ze str. 20

Światło i życie dla Europy

Radość i refleksja…
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Na świątecznym szlaku znalazła się zabytkowa ko-
palnia „Ignacy” w Rybniku, przez którą 12 czerwca 
od 12.00 w południe do północy przewinęły się ty-
siące zwiedzających. — Szkoda, że Industriada od-
bywa się we wszystkich wyznaczonych obiektach jed-
nocześnie. Będę zabiegać, by w kolejnych latach roz-
ciągnąć święto na kilka weekendów Dałoby to moż-
liwość odwiedzenia przy okazji tego samego wydarze-
nia innych miejsc znajdujących się na szlaku i byłoby 
z korzyścią zarówno dla samych organizatorów, którzy 
podpatrując dokonania innych, czegoś nowego mogli-
by się nauczyć, jak i dla uczestników, których szczegól-
nie interesuje historia rozwoju przemysłu. Zwiedzanie 
zabytkowych obiektów w połączeniu z szeregiem im-
prez towarzyszących jest o wiele bardziej atrakcyjne, 
ściąga więc więcej ludzi. Taka jest zresztą idea Industriady i pro-
jektu, w którym bierzemy udział — mówi wiceprezes grupy „Ko-
nar” z Rydułtów Beata Tomas, która napisała projekt na orga-
nizację Industriady i zrealizowała go wspólnie ze Stowarzysze-
niem Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Rybniku, Domem Kultu-
ry w Chwałowicach oraz przy wsparciu Urzędu Miasta Rybnika.

Podczas Industriady na terenach należących do miasta, kop. 
Anna–Rydułtowy i Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Igna-
cy” odbywały się prelekcje, koncerty oraz plener malarski i foto-

graficzny. W akcję promującą Industriadę zaangażowano 
dzieci, które z kartonowych pudeł zbudowały kilkanaście 
„zobotów”, wzorowanych na robocie–maskotce całej ak-
cji. Dokonania najmłodszych stanowiły jedną z ekspozy-
cji wystawy, na której swoje prace fotograficzne i obrazy 
zaprezentował Jacek Hajduga.

Alojzy Szwachuła, prezes Stowrzyszenia był gospo-
darzem sali biesiadnej, gdzie 
przeprowadzono szereg pro-
jekcji i  wykładów i wystawio-
no najlepsze projekty konkur-
su „Nowe oblicze kopalni Igna-
cy”, zorganizowanego pod pa-
tronatem prezydenta Rybnika i 
Kompanii Węglowej przez Gór-
nośląską Agencję Przekształceń  

Przewija się wszystko…
Z ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym zmierzyła się artystycz-

ne grupa „Konar” z Rydułtów, realizując projekt wpisany w I Industria-
dę, czyli z wyjątkowym rozmachem przygotowane w tym roku Święto Szla-
ku Zabytków Techniki. 

Artewarsztaty

Dziecięcy konkurs na wykonanie „Zobota” 
był jednym z ważniejszych elementów pro-
mocyjnej kampanii.

dokończenie na stronie obok

Członkowie grupy „Ko-
nar” uczestniczyli w in-
dustrialnym plenerze. Be-
ata Tomas (z lewej) napi-
sała projekt, dzięki które-
mu doroczne święto moż-
na było przeprowadzić z 
większym niż zwykle roz-
machem.

Zdjęcia: gr
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Już po raz drugi Klub Energetyka 
zaprosił na spotkanie ze sztuką w ra-
mach Międzynarodowych Integracyj-
nych Warsztatów Artystycznych. Tym ra-
zem zainicjowana w ub. roku przez ar-
tystę–plastyka Marię Budny–Malczew-
ską impreza przybliżyła temat artete-
rapii czyli formy leczenia przez sztukę.

W zajęciach praktycznych i teoretycznych 
wykładach wzięło udział ok. 80 osób – mło-
dzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z I i II 
LO, Zespołu Szkół nr 3 oraz  Młodzieżowego 
Domu Kultury wraz z pedagogami i instrukto-
rami zajęć plastycznych, ale również studenci 
Uniwersytetu Śl., Instytutu Sztuki  Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, stu-
denci Uniwersytetu III Wieku w Rybniku, pen-
sjonariusze Domu Opieki Społecznej z opieku-
nami oraz pacjenci Państwowego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych. W placówce 
tej pracownię arteterapii prowadzi od wielu lat 
artysta–plastyk Andrzej Obuchowicz, który po-
dzielił się swoim doświadczeniem z uczestnika-
mi warsztatów. Przekonywał on, że z każdej na-
rysowanej kreski – koloru, kompozycji, wybra-
nej techniki i innych charakterystycznych cech 
pracy plastycznej – można odczytać stan emo-
cjonalny pacjenta leczonego metodą artetera-
pii, a ćwiczenia plastyczne są bardzo przydat-
ne w analizie osobowości leczonego.       

Gościem specjalnym z zagranicy była prof. Do-

ris Titze z Wydziału Arteterapii Akademii Sztuk 
Pięknych w Dreźnie, która również poprowadzi-
ła zajęcia praktyczne. Ponadto w swojej prezen-
tacji pani profesor, która kształci przyszłych ar-
teterapeutów, przedstawiła różne metody wy-
korzystywane w przez arteterapeutów i sposo-
by współpracy terapeuty z pacjentem. Pokazała 
też zastosowanie arteterapii w różnych częściach 
świata, m.in. w Afryce, Afganistanie, 
gdzie metoda arteterapii jest wyko-
rzystywana w pracy z dziećmi, które 
mają za sobą np. traumatyczne prze-
życia. Przypomniała również histo-
ryczny aspekt arteterapii, wykorzy-
stanej, zapewne intuicyjnie, w obo-
zach koncentracyjnych czy jenieckich.

Zagadnienia malarskie w kontekście arte-
terapii przybliżył Paweł Lisek z Katedry Ma-
larstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu, zaś o animacjach społeczno–kulturalnych 
jako działaniach wspomagających  psychoprofi-
laktykę i proces terapeutyczny mówiła dr Dag-
mara Łupicka–Szczęśnik z Instytutu Psycholo-
gii – Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu. 
Edukacyjne podejście w animacji rozumiane 
jest jako wspieranie rozwoju osobistego i in-

dywidualności, jest też sposobem prze-
zwyciężenia ograniczeń psychicznych. 

Plonem zajęć była powarsztatowa wystawa – 
do oglądania prac zachęca inicjatorka przed-
sięwzięcia Maria Budny–Malczewska.  Zdj.: s 
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… jak postrzegają je artyści fotografi-
cy? O tym przekonali się uczestnicy kolej-
nego „Wieczoru sztuk” w Domu Kultury 
w Chwałowicach, a przy okazji dowiedzie-
li się jak zdjęciem zinterpretować poezję, 
stworzyć liryczny fotomontaż i kim jest Ar-
mani kuloodpornej odzieży.

— To z wykształcenia chemik, odkrywca su-
per cienkiego, kuloodpornego materiału, z które-
go wykonuje odzież. Podobno już dwa razy uszedł 
z życiem porywaczom — wyjaśnia fotoreporter-
ka, absolwentka Laboratorium Reportażu przy 
Uniwersytecie Warszawskim i Europejskiej Szko-
ły Fotografii Aneta Nowicka, która pokazała  
w Chwałowicach wystawę „Kuloodporni”, bę-
dącą plonem jej pobytu w stolicy Kolumbii Bo-
gocie. — Miquel Caballero przeprowadza na 
swoich pracownikach test lojalności – ubiera ich  

w kuloodporną odzież i strzela 
z niewielkiej odległości. A. No-
wicka podzieliła się z publicz-
nością wrażeniami z pobytu  
w Bogocie, gdzie odwiedza-
ła przyjaciół i… fotografowała. 

Swoimi, zgoła innymi, 
wrażeniami podzielili się 
też członkowie Grupy 
Fotograficznej „Indygo” 
(www.grupaindygo.art.pl) 
działającej w Domu Kul-
tury Chwałowice. — Wy-
stawa „Interpretacje” to 
nasza próba zinterpretowa-
nia wierszy za pomocą fo-
tografii. Było to prawdzi-
we wyzwanie. Chyba ła-

twiej jest napisać wiersz do po-
wstałego już obrazu, niż odwrot-
nie — mówił jeden z autorów 
prac Aleksander Fros. Pomysł 
na wystawę podsunęła Beata 
Michałowska, która łączy fo-
tografię z poezją, a podchwy-
cili go Adam Zart, fotografia-
mi opowiadający o filozofii ży-
cia, Monika Pieczka, która swo-

ją fotograficzną 
przygodę roz-
poczęła w wie-
ku 13 lat, Zenon 
Głowala współ-
autor zdjęć do 
albumów wyda-
nych przez Urząd 
Miasta Rybnika  

i wspomniany już A. Fros, pasjonat przyrody, lu-
dzi i gór, po których często się włóczy. Oczywi-
ście z aparatem. 

Ostatnia z wystaw, jakie tego upalnego wie-
czora otwarto w Chwałowicach, również po-
wstała w efekcie fascynacji poezją – tym razem 
Jana Rybowicza i muzyką zespołu „Stare Dobre 
Małżeństwo”. Prace gdańszczan Iwony Delegie-
wicz i Macieja Kostuna miały posłużyć do zilu-
strowania nowej płyty zespołu pt. „Odwet pozo-
rów”. Ostatecznie na okładkę krążka wykorzysta-
no inny projekt, ale zdjęcia pozostały i mogły cie-
szyć oko zwiedzających wystawę „Wiem”. Auto-
rzy zadbali, by ich tajemnicze fotomontaże mia-
ły „magię i poetyckie przesłanie”. Podobnie jak 
„Wieczór sztuk” wzbogacony muzyką gitarzysty 
Krzysztofa Czeremużyńskiego i wierszami czyta-
nymi przez licealistki z Niedobczyc.

(S)

Członkowie Grupy Fotograficznej „Indy-
go” postanowili zinterpretować wiersze…, 
… a twórcy z Gdańska twórczość Jana Ry-
bowicza.               Zdjęcia: s i arch. org. 

— Właściciel fabryki przeprowadza na swoich pracownikach test lojalności – ubie-
ra ich w kuloodporną odzież i strzela z niewielkiej odległości — opowiadała Aneta 
Nowicka o wystawie „Kuloodporni”.

Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach. Najcie-
kawsze pomysły na kompleksowe zagospo-
darowanie zabytkowych obiektów przybli-
żył naczelnik Wydziału Architektury UM 
w Rybniku Janusz Błaszczyński.

Ponieważ zorganizowana w Niewiado-
miu pod hasłem „Alternatywne poziomy 
sztuki i techniki” impreza trwała  nieprze-
rwanie przez blisko 12 godzin, między ko-
palnianymi szybami tłumnie zrobiło się do-
piero przed 21, kiedy na scenie pojawił ze-
spół Edi Sánchez Quartet, przewidziany 
jako główna atrakcja wieczoru. — Choć nie 
ma ścisku, widać, że odwiedziło nas sporo 
ludzi. Ciągle pojawiają się nowi, wszystko się 
przewija — podzieliła się swoim spostrze-
żeniem Beata Tomas. Oblegana przez cały 
czas była dawna wieża ciśnień, dziś punkt 
widokowy, z którego rozciąga się rozległa 
panorama Rybnika, Rydułtów i Radlina. 

Program rybnickiej Industriady był jed-
nym z najbardziej rozciągniętych w czasie 

spośród wszystkich 23 odbywających się na 
terenie województwa i choć przez większą 
część dnia poprzemysłowe hale wystawien-
nicze byłej kopalni nie pękały w szwach, 
procentowy udział w ogólnej liczbie 28 tys. 
osób uczestniczących w tegorocznym Świę-
cie Szlaku Zabytków Techniki, był na pew-
no znaczący. Stąd też główny cel, jakim była 
promocja miejsca, które w najbliższej przy-
szłości może stać się pod względem oferty 
jedną z największych atrakcji regionu, zo-
stał osiągnięty. O perspektywach rozwoju 
i przyszłej roli tego miejsca przekonywali 
przybyli do Niewiadomia prezydent Ryb-
nika Adam Fudali i wójt Gaszowic An-
drzej Kowalczyk. Znaczenie historycznej 
spuścizny, nie tylko dla lokalnej społecz-
ności, doceniają w równym stopniu wła-
dze województwa śląskiego, które dofinan-
sowały zadanie.

(gr)

dokończenie ze strony obok

Artewarsztaty
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Rybnik, Bogota i stare dobre małżeństwo…

Inicjatorka i koordynatorka projektu M. Budny–
Malczewska: — Celem warsztatów było upowszech-
nienie wiedzy o arteterapii, efektywnej formie leczenia 
poprzez sztuki wizualne. Uczestnicy spotkania pozna-
li proces twórczy służący autoekspresji, wspomagają-
cy rozwiązywanie problemów i konfliktówy, ale rów-
nież rozwijający umiejętności interpersonalne. Meto-
da ta wspomaga kierowanie własnym zachowaniem, 
redukowanie stresu, podnoszenie samooceny i samo-
świadomość. Arteterapia integruje różne pola ludzkiego 
rozwoju: łączy sztuki wizualne z psychoterapią, a oso-
by ją podejmujące nie muszą posiadać zdolności ar-
tystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Warszta-
ty były też okazją do wymiany doświadczeń przez pe-
dagogów – praktyków i pracowników naukowych zaj-
mujących się tym zagadnieniem teoretyków. 

Plonem warsztatów była wystawa powstałych w ich 
trakcie prac plastycznych, a wernisaż okazją do pod-
sumowania projektu.

(r)
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Chór Zespołu Szkół im. Powstańców 
Śl. „Bel Canto” wystąpił w wielkim kon-
cercie chóralnym na płycie Veltins Are-
na, stadionie Schalke04, legendarnej 
drużyny z niemieckiego Gelsenkirchen. 

Muzyczne wydarzenie pod nazwą „!Sing 
day of Song” wpisywało się w inicjatywę nie-
mieckich miast „Kultura przez zmianę – zmia-
na przez kulturę”, związaną z wyborem miasta 
Essen na jedną z trzech, obok Pécsu na Wę-
grzech i Stambułu w Turcji, tegorocznych Eu-
ropejskich Stolic Kultury. To poprzemysłowe 
miasto odnalazło się w nowej rzeczywistości 
i wykorzystuje swoją górniczą przeszłość do 
promocji współczesnego oblicza, również po-
przez przedsięwzięcia kulturalne, organizowa-
ne przy wsparciu innych miast Westfalii–Nadre-
nii. A jest wśród nich nasze partnerskie miasto 
Dorsten, które do udziału w chóralnym świę-
cie zaprosiło rybnicki chór z I LO.   

Młodzi rybniczanie pod kierunkiem Lidii 
Blazel–Marszolik na Veltins Arena wystąpili  
w gronie innych 6 tys. głosów, przed 60–tysięcz-
ną widownią.  Pod batutą Stevena Sloane’a za-
brzmiały m.in. dzieła Haendla, Verdiego, Bi-
zeta czy Beethovena, a także muzyka ludowa 
i popularna. Galę uświetniły występy gwiazd 
światowej sławy: śpiewaczki operowej Vesse-
liny Kasarovej, zespołu Wise Guys czy belgij-
skiej Scali, jednak szczególny entuzjazm połą-
czonych chórów wywołał występ mistrza impro-
wizacji Bobby’ego McFerrina. Wariacje ame-
rykańskiego wokalisty jazzowego na temat Ave 
Marii Bacha czy jego  improwizacje zachwyciły 
publiczność spontanicznością i oryginalnością. 

Przedsięwzięcie, które zgromadziło największą 
jak dotąd liczbę śpiewaków na jednej scenie, 
było kulminacyjnym punktem projektu „Sing 
Europe”, a udział w nim chórzystów z Rybni-
ka był dla nich prawdziwym przeżyciem, szcze-
gólnie, że ich czerwone koszulki często poja-
wiały się w telewizyjnej transmisji.

Wyjazd był poprzedzony wieloma miesiąca-
mi prób, podczas których uczniowie I LO mu-
sieli zmierzyć się z utworami wykonywanymi za-
zwyczaj przez profesjonalne chóry. Najpoważ-
niejszym przeciwnikiem, którego musieli – jak 
sami mówią – okiełznać, była IX Symfonia 
Beethovena, ale wiele trudu kosztowało rów-
nież przygotowanie Carmen Bizeta czy Jerusa-
lem... W ostatnich próbach naszych chórzystów 
wspierał goszczący rybniczan chór szkoły mu-
zycznej w Lembeck, dzielnicy Dorsten. Wraz  

z niemieckimi gospodarzami nie tylko ćwiczyli, 
ale również zwiedzili Dorsten oraz inne atrak-
cje Zagłębia Ruhry, w tym... tor saneczkowy 
na dawnej hałdzie. Odwdzięczyli się znakomi-
cie przyjętymi kilkoma koncertami, m.in. tym 
podczas otwarcia festiwalu pod hasłem „Essen 
pozdrawia świat”, gdzie chóry z miast partner-
skich miały możliwość zaprezentowania swoich 
artystycznych możliwości. Ostatniego dnia po-
bytu w Niemczech, „Bel Canto” wraz z zaprzy-
jaźnionym młodzieżowym chórem uświetniły 
nabożeństwo, dziękując mieszkańcom Lem-
beck za udany pobyt.

Za przygotowanie do tej prestiżowej im-
prezy chórzyści składają szczególne podzię-
kowania kierującej od wielu lat chórem Lidii 
Blazel–Marszolik, a także towarzyszącym im 
podczas wyjazdu paniom R. Boczek–Navratil,  

I. Remiorz i J. Masny. 
A udział w koncercie 
na stadionie Schalke 
byłby niemożliwy bez 
finansowego wsparcia 
Rybnika i partnerskie-
go Dorsten. 

(Na podstawie relacji 
A. Pyszny)

Wyśpiewały je dwa rybnickie chóry: Chór Duszpasterstwa 
Akademickiego DAR oraz Chór Mieszany „Dominanta”  
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im K. i A. Szafran-
ków. Oba zespoły poprowadziła chórmistrzyni Joanna Glenc.   

„Mundi Cantat” to nazwa Międzynarodowego Festiwalu Chóralne-
go, jaki już po raz 38 odbył się w czeskim Ołomuńcu. Pierwszy z chó-
rów nagrodę zdobył w kategorii muzyki sakralnej i kościelnej, prezen-
tując utwory sakralne z różnych epok muzycznych, od średniowiecza 
po współczesność,  w tym utwór rybnickiego kompozytora Jacka Glen-
ca – Pater noster. Zespół ze „szkoły Szafranków” wystąpił natomiast  

w kategorii chórów młodzieżowych w sali koncertowej Pałacu Bohe-
mia. Zróżnicowany stylistycznie i epokowo repertuar chóru, za wyjąt-
kiem Ave Maria J. Busto, był bliższy muzyki świeckiej.  

Dwa srebrne medale zdobyte w międzynarodowym gronie ok. 65 
chórów z całego świata jest dla rybnickich zespołów i ich dyrygentki 
prawdziwym sukcesem. 

Przypomnijmy, że Joanna Glenc, absolwentka Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w dwóch specjalnościach: 
teoria muzyki oraz chóralistyka, w klasie prof. Jana Wojtachy, jest pierw-
szym dyrygentem chóru DAR, a prowadzi go od 2003 roku. Z istnieją-
cym od dawna szkolnym chórem (aktualnie pod nazwą „Dominanta”) 
pracuje 2 lata i już odnosi międzynarodowe sukcesy. 

(r)

Srebrne medale  
na Mundi Cantat 

Dar i Dominanta w Ołomuńcu.               Zdj.: arch. chórów

Bel Canto na stadionie Schalke04
Na jednej scenie z Bobby’m McFerrinem

Dyrygent Lidia Blazel–Mar-
szolik z członkiniami chóru w 
Veltins Arena.

Zdj.: arch. pryw.
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Jubileuszowy 
Konkurs Gawędziarzy

Rybnickie Centrum Kultury już 
po raz 25. organizuje Konkurs Ga-
wędziarzy. Jest to szansa do zapre-
zentowania się 18 grudnia 2010 r. pod-
czas Wielkiej Gali Gawędziarzy. Dla 
publiczności to okazja, żeby posłuchać 
żywej gwary z różnych regionów Śląska. 
Jeżeli masz ciekawą historię, najlepiej 
opowiedzianą gwarą i nie boisz się sta-
nąć na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej, 
serdecznie zapraszamy do wspólnej za-
bawy! Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest przesłanie karty zgłoszenia 
do 24 listopada. Regulamin i szcze-
gółowe informacje znajdują się na stro-
nach internetowych Rybnickiego Cen-
trum Kultury.

Popołudnie z folklorem
Na estradzie Kampusu wystąpią zespoły folk-
lorystyczne i kabarety Kół Gospodyń Wiejskich  
z powiatu rybnickiego.
25 lipca, godz. 16.00

III Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego
W ramach festiwalu zapraszamy 26 sierpnia  
o godz. 16.00 na paradę muzyczną na rybnic-
kim Rynku i występ South Silesian Brass Band. 
28 sierpnia o godz. 16.00 na Kampusie zagra-
ją: Academic Jazz Band (Słowacja), Leliwa Jazz 
Band (Polska), Vlado Vizar Revival & Traditional 
Jazz Band (Słowacja). Po koncertach jam ses-
sion w sali kameralnej TZR. 29 sierpnia o godz. 
16.00 także na Kampusie będzie można posłu-
chać zespołów Enerjazer (Polska) i Sincopa Jazz 
Band (Kolumbia). Serdecznie zapraszamy do 
udziału w festiwalowych koncertach!

Przed Rybnickimi 
Dniami Literatury 2010

Konkursy literackie
Wszystkich zainteresowanych 

literaturą i lubiących pisać za-
praszamy do udziału w konkur-
sach literackim i poetyckim, które 
są organizowane przez Rybnickie 
Centrum Kultury w ramach XLI 
Rybnickich Dni Literatury. 

Konkurs literacki – należy prze-
słać pracę w wybranej formie: baj-
ki dla dzieci – scenariusz na dowolny 
temat; felieton – opowieść z książką  
w tle – refleksje na temat literatury/
uwag kilka o literaturze. W ramach 
Konkursu RCK przyznawać będzie 
nagrody pieniężne autorom, których 
prace zostaną wskazane przez jury 
jako najlepsze. W przypadku bajki do-
datkową nagrodą będzie wystawienie 
spektaklu na scenie RCK, natomiast 
najlepszy felieton zostanie opubliko-
wany w „Gazecie Rybnickiej”. Pula 
nagród wynosi 2000 zł. 

Konkurs poetycki „Szczęście – 
słowo klucz”. Każdy autor powinien 
zgłosić trzy wiersze konkursowe. 
Pula nagród wynosi 1500 zł. Wszyst-
kie nagrodzone w konkursie wiersze, 
w tym teksty wytypowane przez jury 
do druku, zostaną przez organizato-
rów opublikowane na stronie inter-
netowej www.kultura.rybnik.pl. Po-
nadto nagrodzone wiersze będą opu-
blikowane w „ZALEWIE KULTU-
RY” – rybnickim magazynie kultural-
no–społecznym.

Termin nadsyłania prac na konkursy 
mija 15 września 2010 r. Szczegółowy 
regulamin i wymogi formalne znajdu-
ją się na stronie www.kultura.rybnik.pl

Po liliach … mieczyki
Jeszcze dzisiaj (4 lipca) w Teatrze Ziemi Rybnickiej czynna 

jest międzynarodowa wystawa lilii, a Rybnicki Klub Miłośników 
Kwiatów zaprasza już na kolejną pachnącą ekspozycję. 14 i 15 
sierpnia w TZR podziwiać można będzie mieczyki, dalie i kom-
pozycje kwiatowe. Międzynarodowa wystawa czynna będzie od godz. 
10.00 do 17.00, a dla zwiedzających przewidziano również loterię fan-
tową, możliwość zakupu roślin ozdobnych i bylin oraz wystawowych 
eksponatów. Zapraszamy do udziału!    

90. rocznica Bitwy Warszawskiej  
i Święto Wojska Polskiego

14 sierpnia zapraszamy na obchody 90. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska 
Polskiego. W Muzeum od 16.00 do 20.00 moż-
na będzie zwiedzać wystawę Wojsko Polskie  
w Rybniku 1922-1939. W tych samych godzinach 
na Rynku zaprezentowany zostanie pokaz mode-
li wykonanych przez sekcję modelarską Aeroklu-
bu ROW oraz zabytkowy sprzęt wojskowy (Żor-
ska Grupa Operacyjna) i współczesny sprzęt bo-
jowy – wyposażenie śląskich jednostek wojsko-
wych. O godz. 18.00 w bazylice św. Antoniego 
zostanie odprawiona uroczysta msza św. w inten-
cji Ojczyzny. Obchody zakończą się przemarszem 
na Rynek o godz. 19.00 i uroczystym apelem. 

17 sierpnia o godz. 18.00 zapraszamy do Ryb-
nickiego Centrum Kultury na Koncert Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskie-
go (bilety 10 zł).

Zaprosili nas:
• Muzeum w Rybniku na koncert „310 czyli Chopin, Ci-

wis, Mańka, Żurek, romantyzm i egzaminy” (28 maja).
• Miejski Dom Pomocy Społecznej na otwarcie wy-

stawy prac mieszkańców do galerii poczekalni dwor-
ca KM (1 czerwca). 

• PiS w Rybniku na ogólnopolską akcję promocyjną kan-
dydata na urząd prezydenta Jarosława Kaczyńskiego 
(10 czerwca).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na wer-
nisaż wystawy rysunku, grafiki i malarstwa „Nie-ću  
a okolice” (11 czerwca). 

• Stowarzyszenie Promocji Regionalnej „Rybnicka 
Kuźnia”, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych na promocję książki Józefa Kolarczyka „Szpi-
tal za czerwonym murem – Monografia Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybni-
ku” (18 czerwca, więcej na temat książki w sierpnio-
wym numerze „GR”).      

• Rybnickie Centrum Kultury na spektakl „antyTEATRu” 
pt. „Podejrzana osoba” na podstawie komedii Stani-
sława Dobrzańskiego (25 czerwca).

• „Spotkania ze sztuką” do „Masali” na wieczór poezji 
Jagody Glińskiej i Piotra Zająca i koncert zespołu „Out 
Of The Blue”  (25 czerwca).

• Stowarzyszenie „Rybnicki Klub Miłośników Kwia-
tów” i RCK na „XX międzynarodową wystawę lilii  
i kompozycji kwiatowych Europejskiego Towarzystwa 
Liliowego” (3 lipca, więcej w następnym numerze).

 Się kręci…
Do 14 sierpnia trwać będzie na-

bór offowych filmów w ramach 
Rybnickich Prezentacji Filmu Nie-
zależnego „RePeFeNe 2010”, or-
ganizowanych przez Dom Kultury 
w Chwałowicach, Klub Filmu Nie-
zależnego i Instytucję Filmową Si-
lesia – Film wraz z Centrum Sztuki 
Filmowej w Katowicach.

9 edyc ja 
p r z e g l ą d u 
trwać będzie 
od 22 do 26 
w r z e ś n i a ,  
a w jej trak-
cie odbędą 
się warsztaty 
filmowe, spotkania z ludźmi kina, spe-
cjalne pokazy filmowe, a jurorzy oce-
nią konkursowe obrazy w trzech ka-
tegoriach: fabuła, dokument i eks-
peryment (szczegóły, regulamin i kar-
ta zgłoszenia na http://www.kfn.strona.
pl/kfn_repefene.htm). Warto dodać, 
że Klub Filmu Niezależnego rozpo-
czął już zdjęcia do drugiej części fil-
mu „Byzuch”, który tym razem opo-
wiadać będzie o rewizycie Ślązaków w 
Niemczech. Oj będzie się działo… (S) 

W lipcu i sierpniu RCK serdecznie zaprasza do udziału w letnich wystawach i imprezach kul-
turalnych – wstęp wolny!
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Uwaga konkurs!

Boguszowice jak malowane
W Domu Kultury w Boguszowicach podsumowano ogólnopolski 

konkurs plastyczny „Wiosenny świat przyrody”, a placówka już przy-
mierza się do kolejnego artystycznego przedsięwzięcia adresowane-
go do młodych ludzi. 

Na konkurs nadesłano 318 prac z 34 placówek oświatowych z wojewódz-
twa śląskiego i łódzkiego, a w gronie laureatów znaleźli się również młodzi 
rysownicy z Rybnika – Maja Kaczor z pracowni plastycznej „Kameleon” 
przy Młodzieżowym Domu Kultury (op. Danuta Sarna) oraz trzy gimnazja-
listki Dominika Kłoda, Justyna Kluger i Krystyna Smołka (op. Ewa Sura). 
Dom Kultury w Boguszowicach ma już kolejną propozycję dla wrażliwej  
i kreatywnej młodzieży, dlatego ogłasza II Międzynarodowy Konkurs Pla-
styczny „Ubrani w zapach”. Jego tematyka związana jest zarówno z ludź-
mi, miejscami, czy wspomnieniami, jak i z wyobrażeniem czy skojarzeniem, 
któremu towarzyszą zapachy. Pomysłodawcą konkursu jest Barbara Szulik,  
a mogą wziąć w nim udział młodzi ludzie w wieku od 14 do 21 lat. Prace (ma-
larstwo, rysunek, techniki graficzne, fotografia, techniki mieszane…) nale-
ży nadsyłać do 31 sierpnia adres Domu Kultury Boguszowice (szczegóło-
wych informacji udziela sekretariat placówki – e–mail: sekretariat.dkbogu-
szowice@wp.pl, tel. 32 42 52 016 , 32 43 31 834). Zachęcamy do udziału!

Dobroczyńcy z Rybnika
W Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła 

się gala finałowa „Dobroczyńca Roku 2009”, 
w trakcie której nagrodzono najbardziej odpo-
wiedzialne społecznie firmy. W gronie 4 laure-
atów znalazł się również reprezentant Rybnika. 

„PieM Projekt” otrzy-
mał nagrodę w kategorii 
„Lokalny wymiar spo-
łecznego zaangażowa-
nia firmy”, a jej właści-
ciel Paweł Mitura – Zie-
lonka wrócił do Rybni-
ka z dyplomem i statu-
etką wykonaną przez 
firmę Apart. PieM Pro-
jekt (www.piemprojekt.
eu/) doceniono za wspie-
ranie amatorskiego ru-
chu artystycznego i lokalnych inicjatyw, a do na-
grody nominowało ją Centrum Rozwoju Inicja-
tyw Społecznych CRIS. „PieM Projekt” poprowa-
dził m.in. warsztaty sceniczne dla pacjentów szpi-
tala dla nerwowo i psychicznie chorych w ramach 
projektu „Podzieleni murem”, a dla Bractwa Kur-
kowego zorganizował kabareton na rzecz zakupu 
motocykla ratowniczego dla Rybnika. Tytuły „Do-
broczyńca Roku 2009” przyznaje Akademia Roz-
woju Filantropii, a obok rybnickiej firmy otrzyma-
ły je również: „Meblik” za wsparcie kampanii wod-
nej w Sudanie, „BP Europa SE” wspierająca akcję 
„Szlachetna Paczka” i projekt „Akademia Przyszło-
ści” oraz „Citi Handlowy” za skuteczne działania na 
rzecz wspierania społeczności lokalnych i promocję 
wolontariatu pracowniczego. Galę finałową w te-
atrze Emiliana Kamińskiego poprowadził radiowiec 
Roman Czejarek, a zakończył występ Miki Urba-
niak z zespołem. Rybnickiej firmie gratulujemy! 

(S)

Baw się razem z nimi!
Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów „Silesia” zaprasza 

do udziału w festynie, jaki odbędzie się 10 lipca na terenie 
Ośrodka TKKF–u Piaski. Rozpoczęcie plenerowej zabawy 
o godz. 14.00, a w programie m.in.: występy artystyczne, lo-
teria fantowa, „zuska”, strzelnica sportowa, a także tradycyjna 
grochówka, kołocz, krupnioki z rożna i chleb z fetym. W festy-
nie pod hasłem „Baw się razem z nami…” weźmie udział grupa 
emerytów z partnerskiego miasta Karwina w Czechach. Zapra-
szamy do udziału!

Gram, mózgu
Ukazała się czwarta poetycka książka rybniczanina Ro-

berta Rybickiego. Zbiór wierszy „Gram, mózgu” autor pro-
mował w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.  

R. Rybicki wydał już „Epifanie i katatonie”, „Motta robali”, 
„Stos gitar”, a jego wiersze znalazły się w antologii „Poeci na nowy 
wiek” grupującej autorów, których debiuty zostały uznane za naj-
ciekawsze w minionym dziesięcioleciu. Jego wiersze przekładano 
na angielski, czeski, niemiecki i serbski, a podczas zakończonych 
Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie autor promo-
wał swoją poprzednią książkę „Stos gitar”. 

Krajewski rozszyfrowany!
Wydawnictwo Znak, księgarnia Orbita oraz redakcja „Gazety 

Rybnickiej” zaprosiła swoich czytelników do lektury najnowszej 
książki Marka Krajewskiego „Erynie”. Nie zdradzimy jednak jej szcze-
gółów, bo kryminał jest nagrodą w konkursie dla czytelników, którzy wie-
dzieli, że akcja poprzednich książek M. Krajewskiego rozgrywała się we 
Wrocławiu, a ich autor był gościem Rybnickich Dni Literatury w 2008 r.  
Książki otrzymują: Elżbieta Pośpiech, Lutosława Drożdż, Ewa Bie-
niak, Aleksandra Mika i Jacek Widacki z Rybnika. Po odbiór nagród 
zapraszamy do naszej redakcji.
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Część rybnickiej publiczności w listopa-
dzie ub.r. uczestniczyła w nagraniach, ja-
kie znalazły się na będących już w sprzeda-
ży DVD i CD. Rejestracja materiału składa-
jącego się na płytę zatytułowaną „Celtic dre-
am” miała miejsce w bazylice WNMP w Ru-
dach podczas koncertu „Celtycka Cecylia”, 
nad którym mecenat objęło miasto Rybnik. 
W koncercie wystąpili gościnnie: aktorka 
Anna Dymna jako recytator-
ka wierszy ks. Twardowskiego 
i poezji staroceltyckiej, harfist-
ka Anna Faber chętnie uczest-
nicząca przy każdym ważnym 
artystycznym projekcie gru-
py, młoda rybnicka wokalistka 
Katarzyna Sobek oraz wspo-
magający muzyków grą na in-
strumentach klawiszowych Robert Czech.

„Carrantuohill” nie po raz pierwszy sięgnął 
w tytule swojej płyty do oddającego balladowy 
charakter utworów słowa „dream”. Najnowszy 
krążek jest jednak wyjątkowy, bo po raz pierw-

szy wszystkie zamieszczone na nim nagrania 
utrzymane są w klimacie ballady. Choć jedna 
z najciekawszych realizacji grupy ledwo co zna-
lazła się na sklepowych półkach, muzycy pra-
cują już nad kolejnym niezwykłym projektem.

— Nadszedł czas, by wykorzystać au-
torskie teksty Zbyszka Seydy oraz mu-
zyczne pomysły Maćka Paszka. Na naszej 
ostatniej płycie znalazła piosenka „Myśli  

i słowa”, która jest próbką 
tego, co zamierzamy — mówi 
Bogdan Wita.

Wśród osób, które po-
prawnie odpowiedzą na 
pytanie ilu członków gru-
py „Carrantuohill” miesz-
ka w Rybniku, a ilu w Żo-
rach (pamiętajmy, że Ka-

sia Sobek jest już pełnoprawnym człon-
kiem zespołu) rozlosujemy 3 płyty i na-
grania DVD zespołu. Na kartki poczto-
we czekamy do 20 sierpnia br.

(gr)

Nowe marzenie i plany
Przed premierą najnowszej płyty zespołu „Carrantouhill”, która miała miej-

sce 23 czerwca na sopockim molo, odbyło się kilka koncertów promujących 
dziesiąty krążek, a dwunastą z kolei wydawniczą produkcję grupy, między in-
nymi w Celtic Pubie w Rybniku. 



Oto cała historia: po wojnach napoleońskich 
na Śląsku nastała bieda i wiele ludzi uciekało za 
chlebem. Tak też około 1812 roku zrobił mło-
dy Ślązok Jan Krawiec z Boguszyc spod Tosz-
ka, który pojechał do Włoch. Tam zamieszkał 
w miejscowości Riese, a swoje imię i nazwi-
sko po prostu przetłumaczył na język włoski, 
w którym „krawiec” znaczy – „sarto”. Zatem 
z Jana Krawca zrobił się Giovanni Sarto. Po-
tem ożenił się z Włoszką i miał z nią dziesię-
cioro dzieci, z których drugim był Józef Sarto, 
późniejszy papież św. Pius X. Jest jednak je-
den podstawowy problem. Kiedy w 1903 roku 
Pius X został wybrany papieżem, w Europie 
była napięta sytuacja polityczna, groził wybuch 
wojny, papiestwo było atakowane przez wiele 
rządów i jak sądzą niektórzy, urzędnicy waty-
kańscy uważali, że nie należy rozgłaszać faktu, 
że papież nie jest rodowitym Włochem. A już 
gdyby się rozniosło, że ma śląsko–polskie ko-
rzenie, to entuzjazm Polaków mógłby wywołać 
powstania i spowodować kłopoty dyplomatycz-
ne z Niemcami, Rosją i Austro–Węgrami, gdyż 
do tych państw należały wówczas polskie zie-
mie. Przemilczenie pochodzenia papieża było 
tym łatwiejsze, że jego rodzice i część rodzeń-
stwa już dawno nie żyła. Czy jednak znajdą się 
kiedyś dokumenty, by to zagadnienie wyjaśnić 
bezspornie? Warto szukać, choć nie należy też 
lekceważyć ogólnodostępnej wiedzy, takiej jak 
blond włosy i ogólnie słowiański wygląd Piu-
sa X czy jego wyjątkową wrażliwość na spra-
wy polskie, o czym bez większego trudu moż-
na się dowiedzieć z internetu. 

Na tym jednak nie koniec argumentów, któ-
re mnie osobiście przekonały, że w istocie Pius 
X jest synem Ślązoka, Jana Krawca. Oto naj-
istotniejsze z nich. 

ARGUMENT UBÓSTWA: W maju br. 
specjalnie pojechałem do Riese we Włoszech, 
gdzie urodził się i mieszkał Pius X. W jego ro-
dzinnym domu przewodniczka kilka razy pod-
kreślała, że ta familia była – molto povera, czy-
li bardzo biedna. Jednak w książce, jaką kupi-
łem napisano, że jego ojciec był właścicielem 
ziemskim. Włoskiego ojca „dorobił” papieżo-
wi dla dobra sprawy włoski historyk Francesco 
Franceschetti i po nim już nikt tego zagadnie-
nia nie badał, bo „zniknęły dokumenty”. A ów 
historyk ze swoimi badaniami przodków papie-
ża dziwnie się spieszył i wydał je już 8 grudnia 
1903 roku, czyli zaledwie 4 miesiące po wybo-
rze Piusa X. Jednak zasadnicza sprzeczność 
dotyczy stypendium dla biednych dzieci, któ-

re, jako jedyny z okolicy, dostał w młodości ów 
papież. Nie mógł więc być synem właścicie-
la ziemskiego, lecz był synem ubogiego emi-
granta ze Śląska, Jana Krawca, który był listo-
noszem, a jego włoska żona Margherita dora-
biała jako krawcowa. 

ARGUMENT AMERYKAŃSKI: Ojciec 
Piusa X uciekł ze Śląska, ale jego rodzina 
nadal tu mieszkała, między innymi jego sio-
stra – Ewa Krawiec, która wyszła za mąż za 
karczmarza  Leopolda Moczygembę z Płuż-
nicy Wielkiej, oddalonej o 6 km od Boguszyc.  
A ich syn, też Leopold Moczygemba, wyje-
chał do Włoch, gdzie przebywał u swego ku-
zyna kanonika i biskupa Mantui, a potem we 
Włoszech wstąpił do franciszkanów. A kto był 
wówczas biskupem Mantui? Oczywiście, póź-
niejszy papież Pius X. Następnie ojciec Moczy-
gemba wyjechał do USA, gdzie był duszpaste-
rzem emigrujących tam Ślązoków. I niestety, 
zmarł w 1891 roku, czyli nie dożył chwili wy-
boru swego śląskiego kuzyna na papieża. Nie 
mógł więc tych śląskich korzeni potwierdzić  
w listach czy wspomnieniach. 

ARGUMENT KATOWICKI: Po powsta-
niach śląskich, kiedy część Śląska przyłączono 
do Polski, to Boguszyce, rodzinna miejscowość 
Krawców, skąd miał pochodzić ojciec Piusa X, 
pozostała w Niemczech. Nie ułatwiało to ba-
dań, ale sprawą zajęło się kilka bardzo wiary-
godnych osób: ks. bp Józef Gawlina, bł. ks. Emil 

Szramek, ks. Józef Gregor czy ks. Konstan-
ty Michalski. Dotarłem nawet do listu z 1937 
roku, jaki z katowickiej kurii pisze ks. Gawli-
na do prymasa Augusta Hlonda: „Najdostoj-
niejszy Księże Kardynale Prymasie! Sprawa po-
chodzenia górnośląskiego Piusa X staje się veri-

similima (z łaciny – prawdopodobna). Ks. Emil 
Szramek zwrócił się do Płużnicy Wielkiej z proś-
bą o bliższe szczegóły co do matki o. Leopolda 
Moczygemby. Otrzymał odpowiedź, że nazywa-
ła się Ewa z domu Krawiec. Równocześnie pro-
boszcz od siebie pisze ks. Szramkowi, że od daw-
na krążą pogłoski, jakoby to była ciotka Piusa X. 
Przypomina sobie ks. Szramek sam, że jego pro-
boszcz ks. Józef Gregor, historyk, mówiąc o Mo-
czygembie, wspomniał o pewnym wuju o. Mo-
czygemby, kanoniku czy biskupie w Mantui, któ-
rego tenże często odwiedzał. Podobno uchodził 
wiadomy Jan Krawiec w 1812 roku, uchylając 
się przed poborem do wojska, ożenił się w Riese 
dosyć późno, gdy się z aklimatyzował. Ks. Szra-
mek zresztą Eminencji wszystko dokładnie opi-
sze. Warto by zwrócić się do proboszcza w Rie-
se o badania metrykalne (…)”. I te badania ks. 
Gawliny przerwała jednak druga wojna świa-
towa, potem nastały czasy komunizmu… Może 
dzisiaj wreszcie jest dobry czas, by ostatecz-
nie potwierdzić śląskie korzenie tego papieża?

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek

Figura i dom rodzinny papieża św. Piusa X w Riese we Włoszech. Tam w 1812 roku zamieszkał ubogi emigrant  
ze Śląska – Jan Krawiec.     

Św. Pius X (1835–1914) to postać wybitna. Był papieżem w la-
tach 1903–1914, beatyfikowany został w 1951, a kanonizowany  
– w 1954 roku. Pochodził z ubogiej i wielodzietnej rodziny z Rie-
se, z okolic Wenecji. W dzieciństwie poznał co to głód, a wykształ-
cenie zdobył dzięki pracowitości, poświęceniu całej rodziny oraz 

kościelnej fundacji. Potem został księdzem, kanonikiem w Tre-
viso, biskupem w Mantui, patriarchą Wenecji, kardynałem i pa-
pieżem. Pius, to oczywiście imię papieskie, natomiast jego wła-
ściwe imię to Józef. A dokładnie Józef Melchior Sarto i istnieją 
poszlaki, że jego ojciec był Ślązokiem. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 45

Abecadło Rzeczy Śląskich

Św. Pius X – syn Ślązoka



Uwaga: zajęcia będą odbywać się w skróconym czasie od godz. 10.00 
do 13.00 
poniedziałki: gimnastyka qui gong; grupa malarska „Impresja”; chór 
„Moderato”; wtorki: szachy; rękodzieło artystyczne; biblioteka; śro-
dy: brydż; biblioteka; marsze walkingowe; czwartki: gimnastyka qui 
gong; biblioteka; piątki: brydż
Ponadto: 5.07; 19.07; 2.08; 16.08. 30.08 – dyżury prawnicze; 
• 14.07., środa, godz. 11.00 – dyktando pod patronatem posła RP 

Marka Krząkały; 14.07 – dyżur psychologa dr Stanisława Mielimąki; 
• 7.07., środa – wycieczka i biwak w Rogowie; 
• 11.08., środa – wycieczka: Ustroń–Równica
W ramach cyklu wielkich rocznic:
• 8.07., czwartek, godz. 11.00 – „Rok 1620 – trudna lekcja histo-
rii” – mec. Szczepan Balicki
• 15.07., czwartek, godz. 11.00 – „15.07.1410 r. – Wiktoria pod Grun-
waldem” – Urszula Motykowa
• 12.08., czwartek, godz. 11.00 – „15.08.1920 – «Cud nad Wisłą» i co 
z tego wynikło” – płk Tadeusz Dłużyński
• 27.07.,wtorek – spotkanie solenizantów lipca i sierpnia
• 15.08., niedziela – udział w uroczystościach z okazji Dnia Wojska 
Polskiego.

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
ul. Sobieskiego 15, tel. 32/755 79 90

Program zajęć na wakacje

60 lat pożycia małżeńskiego czyli Diamentowe Gody, obcho-
dzili niedawno państwo Rozalia i Edward Olesiowie z Bogu-
szowic. Są oni zapewne jedną z nielicznych par, które na rand-
ki chodziły... po ślubie.

A było to tak: rodzice pana Edwarda mie-
li dom (w którym nasi jubilaci mieszkają do 
dziś), ale mieli też niepożądanego, narzuco-
nego przez państwo lokatora. Jednym ze spo-
sobów rozwiązania tego problemu, a pamię-
tajmy, że był rok 1950, był ożenek syna i po-
większenie się rodziny, by metry kwadratowe 
na osobę się zgadzały. Pochodząca z Rogoź-
nej Rozalia wpadła w oko rodzicom Edwarda 
i po niedługiej z nim znajomości, zdecydowa-
no się na ślub cywilny. Ale nic „z tego” – żad-
nej nocy poślubnej i wspólnego życia, na to 
trzeba było kilka miesięcy poczekać. A rand-
ki? I owszem, ale raz w tygodniu pod czujnym 
okiem rodziców, aż do dnia ślubu kościelne-

go. Widać rodzice mieli dobrą intuicję, bo ich wybór okazał się strza-
łem w dziesiątkę – jubilaci przeżyli razem 60 lat, doczekali się dwóch 
córek i syna oraz siedmiorga wnucząt.

Nim to się stało, pan Edward część wojny spędził na przymusowych 
robotach w Niemczech, a potem, jak wielu Ślązaków, został wcielony 
do Wehrmachtu. Wojenne losy zawiodły go do Grecji, Jugosławii, Au-
strii, na Węgry i do Czech, i nie była to, jak się domyślamy, wyciecz-

ka krajoznawcza. Po powrocie i kilku latach 
edukacji, był przez długie lata związany z bu-
downictwem, zajmując się projektowaniem 
oraz nadzorem budowlanym, nadzorując 
m.in. budowę powstałego w latach 50. osiedla  
w Boguszowicach. Pani Rozalia prowadziła 
dom, wychowywała dzieci, ale dorabiała też 
szyciem w zakładzie brata. — Różnie bywa-
ło, bo w małżeństwie słońce nie zawsze świe-
ci — mówi pani Rozalia. — Ale przetrwaliśmy 
60 lat bez rozwodu!  

W imieniu prezydenta miasta i wszystkich 
rybniczan życzenia jubilatom złożył przed-
stawicie Rady Dzielnicy Boguszowice–Sta-
re Jan Mura. My również życzymy dalszych 
lat w zdrowiu i pomyślności!                      (r)

Już od trzech lat na wodach przystani klubowej 
GKŻ „Koga – Kotwica” w Chwałęcicach odpra-
wiana jest msza św. Nie inaczej było i tym razem, 
a w intencji żeglarzy, osób, które utonęły oraz ra-
towników modlili się ks. Grzegorz Jagieł z parafii  
św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach oraz licznie 
zgromadzeni na brzegu mieszkańcy.               (S)

60 lat razem

Randki po ślubie
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W środę 4 sierpnia br. rusza 65. Pie-
sza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną  
Górę, największa pielgrzymka pie-
sza w archidiecezji katowickiej  
i 7 co do wielkości w Polsce.

Dzięki temu została uznana Pielgrzym-
ką Archidiecezji Katowickiej, co jest dla 
Rybnika wielką nobilitacją. Przed wyj-
ściem pielgrzymi oraz odprowadzający 
pomodlą się na mszy św., która rozpocz-
nie się o godz. 8.00 w bazylice św. An-
toniego. Kierownikiem pielgrzymki bę-
dzie ks. Marek Bernacki z parafii św. Ja-
dwigi na Nowinach. Powrót nastąpi w 
niedzielę 8 sierpnia. 

Wszelkie informacje dotyczące za-
pisów bezpośrednio u ks. Marka 
– 607162073, e-mail: mbernacki@
poczta.onet.pl, gg 8410446 oraz na 
stronie www.pielgrzymka.rybnik.pl

Na Jasną Górę 
po raz 65!



Boiska dla „dwójek”
W odstępie niespełna dwóch tygodni prezydent 

Adam Fudali przecinał wstęgę na uroczystościach 
oddania do użytku dwóch nowych boisk szkolnych. 
Pod koniec maja nowym sportowym obiektem mogli się 
już oficjalnie cieszyć uczniowie i nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 2 przy ul. Wodzisławskiej, a 8 czerwca pierw-
szy koszykarski turniej, tuż po dokonaniu uroczystego 
otwarcia, rozegrali uczniowie Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego nr 2 w Niewiadomiu.

Wielofunkcyjne boiska z poliuretanową nawierzchnią 
są przystosowane do rozgrywania na nich szkolnych za-
wodów siatkarskich, koszykarskich i piłki ręcznej. Oba 
posiadają tę samą powierzchnię – 1,2 tys, m2, a ich bu-
dowa kosztowała łącznie 537 tys. zł.

W tym roku jeszcze siedem rybnickich szkół docze-
ka się bardzo efektownych, funkcjonalnych i, co za tym 
idzie, na pewno zachęcających do uprawiania sportu 
obiektów. W ostatniej dekadzie to druga – po budo-
wie kilkunastu sal gimnastycznych na przełomie wie-
ków – tak szeroka akcja podnoszenia standardów miej-
skiej sportowej bazy edukacyjnej. Kolejne placówki, ja-
kie mają się doczekać otwarcia jeszcze w tym roku no-
wych boisk to: Szkoła Podstawowa nr 16 w Boguszowi-
cach Starych, Gimnazjum nr 4 w Rybnickiej Kuźni, Gim-
nazjum nr 1, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Technicz-
nych, Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych i Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy. Na kolejne lata 
zaplanowano budowę kolejnych siedmiu nowoczesnych 
przyszkolnych obiektów sportowych.

Dzieła definitywnego przecięcia wstęgi na boisku SP 2 dokonał  
w asyście dyrektor Ewy Jankowskiej i prezydenta Adama Fudalego 
pierwszoklasista Antek.

Jechali 
dla papieża

Ponad 130 rowe-
rzystów wyruszyło 13 
czerwca br. sprzed Ba-
zyliki św. Antoniego na 
trasę V Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II. Przed wyjazdem de-
legacja złożyła wieniec pod pomnikiem papieża. Po dotarciu do parku w Rudach i 
krótkim odpoczynku rowerzyści wyruszyli w drogę powrotną, której metę wyznaczo-
no na terenie rybnickiego kampusu. Tam też odbyło się ognisko kończące rowero-
wą imprezę, której najmłodszy uczestnik miał 5, a najstarszy 79 lat. Każdy rowerzy-
sta otrzymał firmową koszulkę z napisem „Jeżdżę z głową”,  ufundowaną przez ryb-
nicki oddział banku BGŻ, czapeczkę i bon żywnościowy na kiełbaskę.

Biegali przy księżycu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem I Rybnickiego Półma-

ratonu Księżycowego. Odbywający się wieczorową porą bieg uliczny zgromadził na 
starcie prawie 300 zawodników z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji. Wśród zawodników 
była silna, 50–osobowa grupa rybnickich biegaczy. Zawodnicy mieli do pokonania 3 pę-
tle długości 7 km każda (łącznie 21,1 km.). Na trasie znajdowały się punkty z wodą i żyw-
nością. Zwycięzcą biegu został Ukrainiec Sergej Okseniuk, uzyskując czas 01:06;45; tuż 
za nim na linię mety wbiegł jego kolega klubowy Taras Salo. Trzeci był Wojtek Baczyński 
z Goczałkowic z czasem 01:07;25. Sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek kate-
gorii open poza pucharami otrzymało również nagrody pieniężne (za 1. miejsce 1,5 tys. 
zł). Ceremonia wręczenia nagród obywała się zgodnie z nazwą biegu przy blasku księ-
życa. Zwyciężczyniami poszczególnych kategorii zostały: Agnieszka Gortel z Chorzo-
wa, Kateryna Karmanenko, Wioletta Uryga z Kluczborka, Krystyna Mokrzycka z Wro-

cławia. Mirosław Gołębiew-
ski z Rybnika wygrał kate-
gorię wiekową mężczyzn  
w wieku 40–49 lat, a w ko-
lejnych zwyciężali Józef Soł-
tysik z Sośnicowic i Ryszard 
Zastawny z Pogwizdowa. 
Najlepszą rybniczanką zo-
stała Agata Pawtel. 

Sportowcy uhonorowani
W ostatni czwartek maja prezydent Rybnika, Adam Fudali, spotkał się ze 

sportowcami, którzy w 2009 roku zdobyli medalowe miejsce w międzynaro-
dowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Sportowcem roku 2009 
został Mariusz Prudel – wychowanek TS Volley, odnoszący międzynarodowe 
sukcesy w siatkówce plażowej. W trakcie dorocznego spotkania prezydent uhono-

rował 68 rybnickich zawodników z 17 klu-
bów sportowych. 

Wybrany ponownie na sportowca roku M. 
Prudel niestety był nieobecny na uroczysto-
ści i w jego imieniu honorową statuetkę ode-
brał prezes TS Volley Roman Pinoczek. W 
trakcie spotkania ogłoszono także nazwiska 
osób szczególnie zasłużonych dla sportu. Za 
dokumentowanie historii sportu w regionie 
wyróżniono redaktora sportowego Jerzego 
Szczygielskiego, zaś za aktywizację osób 
niesłyszących poprzez sport uhonorowano 
Aleksandra Kubina, prezesa Śląskiego Klu-
bu Sportowego Niesłyszących w Rybniku. 

Z otwartego jeszcze przed wakacjami nowego boiska mogą się też cie-
szyć uczniowie ZS-P nr 2 w Niewiadomiu.

Najmłodsza uhonorowana – Martyna Konopacka z 
MKSz.

Start do biegu
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Szach mat i puchar w Rybniku!
Czwórka młodych szachistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 zosta-

ła laureatami Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół Podstawo-
wych Karpacz 2010. Z uczniami, ich rodzicami i opiekunami spotkał się 
prezydent Adam Fudali. Wicemistrzowie Polski – Kasia Pokrzywa, Patry-
cjusz Cieślak, Dawid 
Klementowski i Ka-
mil Kozioł – opo-
wiadali o przygoto-
waniach do startu 
w zawodach i pasji, 
jaką jest dla nich gra 
w szachy. Prezydent 
dopytywał mistrzów  
o szczegóły klasyfi-
kacji, przebieg za-
wodów i skuteczność 
treningu przez Inter-
net. Praca na sukces często trwa latami. — W naszej szkole klasy szachowe 
funkcjonują od pięciu lat. Często uczniowie kontynuują naukę rozpoczętą już 
w przedszkolu — mówiła Ewa Jankowska, dyrektor SP nr 2. Zaangażowa-
nie swoich podopiecznych chwaliła trenerka Agnieszka Matras–Clement. 
Dumni rodzice nie ukrywali, że częste wyjazdy nieco komplikują życie – ale 
nikt z obecnych nie żałował, a błyszczące, złote puchary potwierdzały, że 
warto się starać.                                                                                              (m)

O puchar senatora
W Rybniku odbył się I turniej szachowy o puchar senatora RP 

Tadeusza Gruszki. Wzięli w nim udział zawodnicy Klubu Szachowego 
„Zefir” Boguszowice i Sekcji Szachowej GKS „Gwarek” Ornontowice, 
a zwyciężyła drużyna GKS-u, której senator T. Gruszka wręczył puchar. 
W ramach turnieju zawodnicy rywalizowali także w rozgrywkach sza-
chów błyskawicznych, w których najlepszym okazał się Marcin Skwar-

czyński. Dru-
gie miejsce 
zajął  Piotr 
Spyra, a trze-
cie Krzysztof 
Wo ł y ń s k i . 
Z w y c i ę s k a 
trójka otrzy-
mała dyplo-
my i drobne 
upominki.

Medale na Śląsku
Pięć medali zdobyli rybniccy szpadziści i szpadzistki podczas in-

dywidualnych i drużynowych mistrzostw Śląska młodzików, które 
pod koniec maja odbyły się w Częstochowie. W turnieju indywidual-
nym chłopców najlepiej walczył Przemysław Trzepizur. Dopiero w pół-

finale uległ Piotrowi Ka-
pale z Kosyniera Gliwi-
ce i zajął 3. miejsce. Kac-
per Kordas był 14., Mar-
cin Hunt 15. 

W turnieju drużyno-
wym w walce o półfinał 
rybniccy szpadziści poko-
nali Muszkietera Gliwice 
45:31, w finale trafili na 
silną drużynę Piasta Gli-

wice. Po zaciętych walkach wygrali 45:37. W finale do 4. walki mecz był 
bardzo wyrównany, niestety w drugiej części zawodnicy Kosyniera Gli-
wice wywalczyli kilkupunktową przewagę, której rybniczanie nie dali już 
rady odrobić. Drużyna srebrnych medalistów DMŚl młodzików  wystą-
piła w składzie: Przemysław Trzepizur, Kacper Kordas, Marcin Hunt. 

W rywalizacji dziewcząt  po walkach grupowych na dwóch pierwszych 
miejscach znalazły się Anna Mroszczak i Natalia Szydło. W fazie elimi-
nacji bezpośredniej nasze zawodniczki nie miały sobie równych, wygry-
wając kolejne pojedynki. Ania i Natalia spotkały się w walce finałowej 
MŚl. młodziczek, w której A. Mroszczak okazała się lepsza i wygrała 
15:14. Bardzo dobrze spisała się również Emilia Kucza, która w dro-
dze do 1/4 finału pokonała jedną z faworytek turnieju Kingę Majnusz 
z Piasta Gliwice 15:14. Niestety, w walce o półfinał przegrała z Micha-
liną Rucińską z Pałacu Młodzieży Katowice i zajęła 8. miejsce. Do tur-
nieju drużynowego nasze zawodniczki zostały rozstawione z numerem 
1 i jako jedyne były zwolnione z walki o 1/4 finału. W drodze do fina-
łu drużyna RMKS–u pokonała AKS Mikołów 45:26, a następnie Pałac 
Młodzieży Katowice II 45:27. W finale nasze zawodniczki spotkały się 
z Pałacem Młodzieży Katowice I. Nasze zawodniczki prowadziły bar-
dzo wyrównaną walkę do połowy meczu, lecz niestety w drugiej części 
oddały zbyt dużo trafień swoim rywalkom i przegrały 45 :27.

Smerfowe szachy
W Szkole Podstawowej nr 2 w odbyły sie 5. Mistrzostwa Rybnika 

Przedszkolaków, których organizatorem był MUKS Smerfy Rybnik. 
Przy szachownicach zasiadło 50 zawodników i 20 zawodniczek z 9 rybnic-
kich przedszkoli. W grupie dziewczynek zwyciężyła Wiktoria Habura z 
Przedszkola nr 10, druga była Hanna Kajzerek z Przedszkola nr 17, a trze-
cia Dominika Antosz z Przedszkola nr 42. W grupie chłopców zwyciężył 
Wiktor Żołądek z 
Przedszkola nr 43, 
drugi był Mateusz 
Grzesista z Przed-
szkola nr 2, a trzeci 
Kacper Margiciok 
z Przedszkola nr 9.

Jest kolejne zwycięstwo
Żużlowcy RKM ROW Rybnik odnieśli 

drugie w tym sezonie zwycięstwo. W me-
czu drużyn zamykających ligową tabelę 
rybniczanie na własnym torze pokonali 
węgierski Speedway Miszkolc 63:27. Za 
ten pojedynek RKM zainkasował 3 punkty 
w tym jeden bonusowy za zwycięstwo w dwu-
meczu. Po tym zwycięstwie RKM umocnił się 
na 7. miejscu, lecz do 6. w tabeli Lotosu Gdańsk traci 4 punkty. Kolejne 
dwa ligowe pojedynki zakończyły się porażką RKM. Na własnym torze 
rybniccy żużlowcy przegrali z Marmą Rzeszów 33:45 (mecz został prze-
rwany po 13. biegu z powodu opadów deszczu), a w ostatnim meczu wy-
jazdowym w Grudziądzu, RKM uległ miejscowej drużynie 31:59. Niezwy-
kle pracowicie dla rybnickich żużlowców i kibiców zapowiada się druga 
dekada lipca. W ciągu 9 dni rybniccy zawodnicy rozegrają na swoim to-
rze 3 spotkania ligowe: 10 lipca z Poznaniem, 11 lipca z Gnieznem i 18 
lipca z Gdańskiem. 14 lipca również na rybnickim torze odbędzie się 3. 
runda młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. W tych rozgryw-
kach jak zwykle młodzi żużlowcy RKM–u nie zawodzą. Dwa poprzed-
nie turnieje zakończyły się ich zwycięstwem. Na torze w Gorzowie ryb-
nickie trio: Kamil i Rafał Fleger oraz Sławomir Pyszny wywalczyło brą-
zowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. 
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Szachowy Mistrz Polski z Rybnika
Bartłomiej Heberla został Indywidualnym Mistrzem Pol-

ski w Szachach Błyskawicznych. Tegoroczny turniej odbył się 
w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie). Rybniczanin należy do 
klubu szachowego HetMaN Szopienice, którego reprezentacja 
została po raz 4. Drużynowym Mistrzem Polski w Szachach Bły-
skawicznych. 25-letni zawodnik ma już na swoim koncie poważ-
ne szachowe osiągnięcia: w 2008 roku zwyciężył w międzynaro-
dowych turniejach rozegranych w Dreźnie i Banja Luce, a w 2009 
zajął I miejsce w Le Touquet. Najwyższy ranking w karierze osią-
gnął w październiku 2006, zajmując 11. miejsce wśród polskich 
szachistów.  (m)

16 Igrzyska
Już po raz 16. MUKS SZS Rybnik przy 

współudziale Urzędu Miasta, rybnickiego 
MOSiR–u i rybnickich klubów sportowych 
był organizatorem Igrzysk Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów Rybnik 2010. Szkolne re-
prezentacje w ciągu trzech, upalnych dni spor-
towych zmagań rywalizowały ze sobą w 8 dyscy-
plinach: koszykówka dziewcząt i chłopców, siat-
kówka dziewcząt i chłopców, piłka nożna, pły-
wanie, szachy oraz lekkoatletyka. Areną zma-
gań były obiekty sportowe znajdujące 
się w okolicy kąpieliska „Ruda” oraz 
kryta pływalnia Fundacji Elektrowni 
„Rybnik” i Klub Energetyka. Punk-
ty zdobyte w poszczególnych tur-
niejach (punktowano 8 najlepszych 
miejsc) składały się na punktację ge-
neralną. W gronie szkół podstawo-
wych zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
nr 18 z dorobkiem 44 pkt. Uczniowie 
tej szkoły zajęli drugie miejsca w tur-
niejach: siatkówki dziewcząt i chłop-
ców, lekkoatletyce, a trzeci byli w pił-
ce nożnej. Drugie miejsce zajęła SP 
34, której uczniowie zostali zwycięz-

cami turnieju koszykówki dziewcząt, drugie 
miejsce zajęli w szachach, a trzecie w siatków-
ce dziewcząt. Na trzecim miejscu uplasowa-
ła się SP 20. Uczniowie tej szkoły wygrali tur-
niej siatkówki dziewcząt, drugie miejsce zajęli  
w pływaniu, a trzecie w turnieju siatkówki 
chłopców. Ponadto zwycięzcami turnieju ko-
szykówki chłopców zostali uczniowie z SP 35; 
w turnieju siatkówki dziewcząt i w lekkoatlety-
ce  najlepsza okazała się SP 3, w pływaniu try-
umfowało SP 5, w szachach – SP 2, a turniej 
piłki nożnej wygrała SP 11. 

W kategorii gimnazjów z dorobkiem 79 pkt. 
zwyciężyło Gimnazjum nr 1. Uczniowie tej 
szkoły wygrali turnieje koszykówki chłopców, 
siatkówki dziewcząt, pływania, drugie miej-
sca wywalczyli w turnieju koszykówki dziew-
cząt, lekkoatletyce oraz w szachach. Drugie 
miejsce w punktacji generalnej igrzysk zdoby-
ło Gimnazjum nr 7 (63 pkt.), którego ucznio-
wie najlepsi okazali się w turnieju koszykówki 
dziewcząt, lekkoatletyce, w turnieju siatków-
ki dziewcząt byli drudzy, a trzecie miejsca wy-
walczyli w turnieju siatkówki chłopców i w pił-

ce nożnej. Na trzecim miejscu igrzyska 
ukończyło Gimnazjum nr 4 z dorobkiem 
48 punktów. Szkoła ta zajęła 2. miejsce 
w turnieju koszykówki chłopców, a trze-
cie w turnieju koszykówki dziewcząt, siat-
kówki chłopców oraz w szachach. Po-
nadto zwycięzcami turnieju siatkówki 
chłopców zostali uczniowie z Gimnazjum  
nr 2, szachową rywalizację wygrało Gim-
nazjum nr 18 w Zespole Szkół nr 2, w pił-
ce nożnej bezkonkurencyjni okazali się 
zawodnicy z Gimnazjum nr 11. Najlep-
sze trzy zespoły każdego turnieju otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz medale, 
a zwycięzcy – puchar. 

Zwycięska Dwójka
Dobiegły końca zmagania 11. edy-

cji Rybnickiej Amatorskiej Ligi Pił-
ki Siatkowej. W ostatnią sobotę maja 
wszystkie drużyny biorące udział w roz-
grywkach spotkały się w jednej hali, by 
rozegrać spotkania decydujące o koń-
cowej kolejności. Po rozegraniu 7 me-
czów drugoligowych i 5 pierwszoligo-
wych w szczelnie wypełnionej hali ryb-
nickiego „Ekonomika”, przystąpiono 
do ostatniego rozstrzygnięcia. W meczu 
o 1. miejsce Jedynka II 
Jankowice spotkała się  
z Dwójką Świerklany 
Żywiec Zdrój. Mecz 
finałowy stał na bar-
dzo wysokim poziomie 
sportowym, a w setach 
3:1 zwyciężyła Dwójka, 
która grała w składzie: 
Damian Błatoń, Irene-
usz Błatoń, Leszek De-
jewski, Janusz Kuczera, 
Piotr Majewski, Seba-
stian Marczyński, Marek 
Pyzik, Marek Samol, Grzegorz Setlak, 
Grzegorz Stefański, Adam Szczepań-
ski, Dariusz Zachewicz i Sebastian Żar-
łok. W meczu o 3. miejsce Soraya–Mo-
kate TKKF Pawłowice pokonało 2:0 
Jar–Trans Fox Pszów. 

Rozgrywki 11. edycji ligi trwały od 
28 września 2009 r. do 29 maja br., ro-

zegrano 385 meczów, w tym 1456 se-
tów. Mecze sędziowało 78 sędziów, 
w lidze grało 29 drużyn (w sumie 439 
zawodników w tym 3 dziewczyny) z 
7 powiatów, jednak 3 ekipy wycofa-
ły się przed końcem rozgrywek. Naj-
starszy siatkarz liczył sobie 64 lata, a 
najmłodszy 17. 

Podczas ceremonii zakończenia roz-
grywek poza nagrodami drużynowymi 
wręczono szereg nagród i  wyróżnień 
indywidualnych. Otrzymali je: Da-
riusz Łasiewicki, Jarosław Fijoł, Łu-

kasz Wiąckiewicz (Jedynka II), Seba-
stian Żarłok (Dwójka), Piotr Ptaszyń-
ski (Leon), Maciej Szynalik (GAF), 
Patryk Kowol (Dach Decker), Adam 
Wojaczek (OKIS), Arkadiusz Kul-
pok (Top Ten), Paweł Majorowski 
(Edytor).  

Wystąpili na gali 
Trzech zawodników Rybnickiego Klubu Muay Thai Absor-

tio Gym Rybnik: Mateusz Ucherek, Łukasz Kubiak i Łukasz 
Skorupa wzięło udział w Międzynarodowej Gali Hamr Cup w 
Ostrawie. Dwóch pierwszych wygrało swoje walki przed czasem, 
trzeci z nich przegrał z re-
prezentantem gospoda-
rzy. Wcześniej Ł. Kubiak 
jako jeden z 14 reprezen-
tantów Polski wziął udział 
w Mistrzostwach Europy, 
które pod koniec maja od-
były się w Rzymie. Nieste-
ty, już w pierwszej walce 
rybniczanin przegrał na 
punkty z reprezentantem 
Turcji i pożegnał się z tur-
niejem. 

Łukasz Kubiak podczas ce-
remonii otwarcia Mistrzostw 

Europy.

Zwycięzca ligi – Dwójka Świerklany.

Najlepsze trzy drużyny turnieju koszykówki dziewcząt szkół podstawowych
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empik

Michał Komar, Wtajemnicze-
nia, Świat Książki W-wa 2009 

Pani E. rozprawia ze swoim służącym  
i kucharzem o sztuce, filozofii, dalekich 
podróżach, literaturze oraz tajnikach wy-
kwintnej kuchni. Książka jest pełna kuli-
narnych sekretów oraz trafnych obserwa-
cji na temat świata i ludzi, do tego wzboga-
cona kilkoma ekscentrycznymi postaciami. 

Pierwsza powieść Michała Komara to nieco przewrotna, pełna hu-
moru lektura dla kucharek (i kucharzy) po uniwersytetach. Bo prze-
cież najlepszym dodatkiem do zupy rakowej są rozważania o dra-
macie Dürrenmatta…

•   •   •
Panorama 21. wiek, pół-

rocznik lato 2010, Wyd. 
Amconex

Pierwszy numer specjalnego, let-
niego wydania popularnonauko-
wego magazynu. Temat przewodni  
– archeologia – w sam raz dla urlo-
powych odkrywców, którzy wciąż po-
zostają pod urokiem dr. Indiany Jo-
nesa. Krótsze i dłuższe teksty są pisane w przystępny sposób, gwa-
rantując rozrywkę i poznawanie świata. Warto wziąć do wakacyj-
nego plecaka, żeby w chwili relaksu dowiedzieć się m. in. na czym 
polegały najsłynniejsze mistyfikacje archeologii i czy jeszcze jakieś 
fascynujące obiekty znajdują się pod wodą.

•   •   •
CD „Pozytywne Wibra-

cje vol. 10”, EMI Music Po-
land 2010

Ekskluzywne wydanie „Pozytywnych 
Wibracji vol. 10” zawiera trzy płyty z 
bardzo różną – ale zawsze bardzo cieka-

wą i dobrą muzyką, wybraną przez Stanisława Trzcińskiego. Niespo-
dzianką serii jest bonus „Tylko nie chillout”. Nie zawiodą się ci, któ-
rzy szukają inspirujących brzmień różnych gatunków z całego świa-
ta. Jest muzyka taneczna, klubowa, funk, acid jazz, soul, bossa-nova, 
trip-hop, chillout, smooth-jazz... Album to rozgrzewka przed „Pozy-
tywne Wibracje Festival”, który już w tym miesiącu w Białymstoku. 

•   •   •
DVD „W chmurach”, 

reż. Jason Reitman, Impe-
rial CinePix 2010

Ryan Bingham całkiem nieźle żyje 
ze zwalniania pracowników podczas 
kryzysu. Większą część roku spędza 
w samolocie, na lotniskach i hotelach. 
Tylko tam czuje się u siebie. Homo via-
tor XXI wieku to człowiek z czarną wa-
lizką, w sterylnych przestrzeniach, 
nieobciążony żadną międzyludzką relacją. Filmowe studium skraj-
nej niezależności ze świetnymi rolami Clooneya, Farmigi i Kendrick. 

Urząd Miasta Rybnika unieważnia następujące pieczęcie:

INSPEKTOR NADZORU

mgr inż. Andrzej Paprotny
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.

w specj. konstr.- bud. Nr ewid. 374/87

INSPEKTOR
w Wydziale Infrastruktury

Miejskiej i Inwestycji

Andrzej Paprotny

Triumf gospodarzy
W zorganizowanym po raz czwarty ogólnopol-

skim turnieju piłki ręcznej nauczycieli i pracowni-
ków oświaty zwyciężyła drużyna z Rybnika. W za-
wodach, jakie odbyły się hali ZSE-U, rybniczanie po-
konali w rywalizacji grupowej Jastrzębie 16:12 i Pieka-
ry Śl. 16:10; a w grupie finałowej: zremisowali z Obor-
nikami Śl. 14:14 i wygrali z Kielcami 22:13.

Ostateczna kolejność: 1. Rybnik, 2. Kielce, 3. Obor-
niki Śl., 4. Piekary Śl., Jastrzębie, 6. Ruda Śl.

Najlepszym strzelcem turnieju został aktualny menadżer reprezentacji Polski w piłce ręcznej 
Paweł Papaj (Kielce), który zdobył 20 bramek, tytuł MVP turnieju przypadł byłemu trenero-
wi kadry Polski kobiet Krzysztofowi Przybylskiemu (Piekary Śl.), a w konkurencji najseksow-
niejszego zawodnika bezkonkurencyjna okazała się drużyna Rudy Śl. złożona niemal w cało-
ści z kobiet. W imprezie w charakterze gwiazdy miał wystąpić Karol Bielecki, ale tydzień wcze-
śniej doznał bardzo poważnego urazu oka w czasie towarzyskiego meczu reprezentacji Pol-
ski z Chorwacją.                                                                                                               (gr)

Rybniccy nauczyciele okazali się najlepszy-
mi piłkarzami ręcznymi w turnieju organi-
zowanym od czterech lat w naszym regionie 

Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.
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Foto–zagadka
Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię i interesujesz 

się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. Wystar-
czy uważnie przyjrzeć się publikowanemu obok zdjęciu i odgadnąć, jaki budynek zdo-
bią te urocze putta.

Hity na wakacje

Na odpowiedzi na kartkach 
pocztowych czekamy do 20 
sierpnia br. Wśród osób, któ-
re przyślą lub przyniosą do re-
dakcji (Rynek 12 a) kartkę pocz-
tową z prawidłowym rozwią-
zaniem, rozlosujemy nagrody.  

2 pozycje książkowe 

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

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

Rozwiązanie „Foto – zagadki” z nr 5: na fo-
tografii znalazła się odnowiona elewacja bu-
dynku przy ul. Gliwickiej. 

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzy-
mują: Stanisław Fliegel i Lidia Szymiczek 
z Rybnika – Empik; Tomasz Siek z Jejkowic 
– Świat Wody. 



Wynik zbiórki publicznej
PSOOU Koło w Rybniku informuje, że w wyniku zbiórki publicz-

nej nr SO I – 5022/00005/09 wydanej za zgodą Prezydenta Miasta 
trwającej od 02.11.2009 do 31.05.2010 zebrano kwotę 4292,40 
zł w tym: dnia 02.12.2009 w Miejskim Punkcie Sprzedaży 534,00 
zł, w dniach 09.12 – 11.12.2009 w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
tece Publicznej 952,00 zł, a w dniach 18.12 – 20.12.2009 na tere-
nie Focus Mall 1528,70 zł. 

Zbiórka przeprowadzana była przez PSOUU Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Rybniku, a dochód przeznaczony jest na organizację letnie-
go wypoczynku dla uczestników placówki WTZ nr 1 (lato 2010 r.).

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Fanty na wakacje
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym Koło w Rybniku, dziękuje sponsorom wspie-
rającym loterię fantową, która miała miejsce 13 czerwca br. w Ko-
ściele Św. Jadwigi.

Środki zebrane z loterii fantowej wesprą wyjazd osób niepeł-
nosprawnych na turnus rehabilitacyjny nad morze do Pustkowa  
w okresie od 7 sierpnia do 20 sierpnia br.

Za zarząd Janina Pohl

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 51

Bezpłatna
    mammografia

Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wyko-
nywanych w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi”. Oferta przeznaczona 
jest dla kobiet w wieku 50–69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie miały zrobio-
nej mammografii. Finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bada-
nia będą przeprowadzane w filii jastrzębskiego Niepublicznego Wielospecjalistycz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99”, która mieści się w Rybniku przy 
ul. Kościuszki 54. Zainteresowane panie mogą się rejestrować pod numerem 
telefonu 32/755 88 19.

Posiadasz zaległości czynszowe 
za mieszkanie komunalne?
Chcesz uniknąć eksmisji?

Zamień lokal na mniejszy lub o niższym standardzie.
Do zamiany można zgłaszać zadłużone mieszkania.

Masz małe mieszkanie i stać cię na większe?
Skorzystaj z możliwości zamiany...

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
funkcjonuje Biuro Zamiany Lokali.

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

Zapraszamy

Zamień 
mieszkanie!!!

Biuro Zamiany Lokali 
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 12,tel. 32/42 94 868, 
e–mail: bzl@zgm.rybnik.pl, www.zgm.rybnik.pl

BIURO ZAMIANy LOKALI

EKOGROSZEK SYBERYJSKI
idealny do pieców z podajnikiem!

Nie czekaj na zimę... 
Zamów już teraz!

HURT/DETAL wysokojakościowego WĘGLA syberyjskiego w każdym asortymencie

693 932 244
Zapewniamy transport oraz atrakcyjne ceny
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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

44-200 Rybnik, 
ul. Rynek 12a

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

www.rybnik.pl/gazeta

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

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

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE
Biuro: Rybnik, ul. Karłowicza 2b/4, tel. 32/422 44 34,  

693 55 49 30, 601 83 78 15, 667 030 353

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

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160 53



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

• 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

R E J E S T R A C J A :  3 2 / 4 3 0  4 1  5 9

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




