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Niedobczyce Orzepowice

Niedobczyce

Niewiadom–Buzowice Zebrzydowice

Chwałowice



czytaj na stronie 29.

Na ochłodę... skok do wody! Odnowiony basen w Chwałowicach w gorące, wakacyjne 
dni był oblegany przez młodzież.

Z górki na pazurki... dzieci z Maroka–Nowin  
w „Wesołym Miasteczku”.
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W czasie „Wakacji na Ignacym” nie zabrakło wspólnych zabaw i ognisk.

Uczestnicy „Kolonii ze świętym Franciszkiem” przed sanktuarium w Wambierzycach.

Uczniowie SP nr 3 w Muzeum w Żorach przenieśli się w głąb Czarnego Lądu.

Dom Kultury w Chwałowicach przygotował dla najmłodszych mieszkańców zajęcia 
w placówce oraz atrakcyjne wycieczki, m.in. do Doliny Mnikowskiej.

Lato 
w 

mieście
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Drodzy Rybniczanie,
Większość z nas wakacje ma już za sobą i u progu września staje przed – może nie 

zawsze przyjemną, aczkolwiek konieczną – perspektywą powrotu do codziennych obo-
wiązków, zawodowych i prywatnych. Wielu z nas chętnie przedłużyłoby czas beztro-
skiego wypoczynku i zwolnienia tempa życia.

W Rybniku czas jednak nie zwolnił, jak to zwykle bywa w wakacyjne dni, wręcz prze-
ciwnie – inwestycje i roboty szły pełną parą, tak by wraz z początkiem września można 
było korzystać z kilku nowopowstałych obiektów, dzięki którym wciąż aktualne pozo-
stawać będzie mogło hasło „w zdrowym ciele zdrowy duch”. 

W trosce o kondycję rybnickich uczniów już od września w kolejnych 9 szkołach ruszają 
nowe przyszkolne boiska. Jest to kontynuacja prowadzonych od kilku lat konsekwentnych dzia-
łań, mających zapewnić w mieście doskonałe warunki do rozwijania wielu sportowych dys-
cyplin. Efektem tych działań jest również sportowo–rekreacyjny kompleks w Boguszowicach  
– po otwartej w ubiegłym roku krytej pływalni, już za kilka tygodni otwarta zostanie zmoder-
nizowana hala. Trwa też budowa pełnowymiarowego, oświetlonego boiska na terenie ośrod-
ka w Kamieniu. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się ostatecznie zakończyć remont 
boiska przy ul. Gliwickiej – sprawy, która toczy się od  dłuższego czasu, ponieważ świado-
mie zdecydowaliśmy się na prowadzenie trudnych i skomplikowanych procedur, by wymusić  
na wykonawcach właściwe i rzetelne wykonanie robót. Środki finansowe, jakimi dysponuje 
miasto to przecież pieniądze wszystkich mieszkańców, dlatego zrobimy wszystko, by odzyskać 
od wykonawców środki wyłożone na kolejne etapy poprawek.  

Jednak infrastruktura sportowa to nie wszystko. Nie mniej ważny wpływ na nasze zdrowie  
i kondycję fizyczną ma jakość środowiska, w jakim żyjemy. I w tej dziedzinie wiele działo się 
w Rybniku w ostatnim czasie. Sztandarowym przykładem jest oczywiście zakończona niedaw-
no budowa systemu kanalizacji sanitarnej, dzięki której udało się uporządkować gospodarkę 
ściekową w mieście, co ma ogromne znaczenie dla poprawy stanu wód w zalewie i rybnickich 
rzekach. Znacząco poprawia też komfort życia w mieście (czytaj też na str. 12–15).

Kolejne ważne zadanie to termomodernizacja i likwidacja azbestu, dzięki której wszystkie 
miejskie budynki użyteczności publicznej, w tym szkoły, są już pozbawione tego niebezpiecz-
nego dla naszego zdrowia materiału.

W kontekście wakacyjnych prac trudno nie wspomnieć o milionach złotych przeznaczanych 
na remonty i modernizację dróg. Mniejszy ruch na drogach w okresie wakacyjnym wykorzy-
staliśmy jak tylko było można. Nie tylko jednak pogoda i mniejszy ruch na drogach warun-
kowały intensywność prac. Decydującą rolę odegrały tutaj pieniądze, jakie udało się uzyskać 
na dofinansowanie realizowanych prac – myślę o środkach unijnych, ale również i tych otrzy-
manych z budżetu państwa. Warto dodać, że w wielu przypadkach warunkiem ich uzyskania 
była konieczność zakończenia inwestycji do końca tego roku – mieliśmy więc wybór: remont 
w tym roku, albo wcale, stąd nałożenie się wielu prac. 

Mam pełną świadomość, jak wielu z Państwa odczuło, niestety, uciążliwości związane z nie-
mal jednoczesną realizacją kilku wielkich inwestycji drogowych. Wierzę jednak, że rozumie-
ją i doceniają Państwo prace, dzięki którym udaje się powoli poprawiać układ komunikacyjny,  
a co za tym idzie, komfort życia wszystkich mieszkańców naszego miasta. Europejskiego miasta. 

 Z pozdrowieniami 

 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika

O
kł

ad
ka

: B
ud

ow
a 

ka
na

liz
ac

ji 
sa

ni
ta

rn
ej

 z
ak

oń
cz

on
a 

– 
ró

żn
e 

et
ap

y 
bu

do
w

y.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Zd

j.:
 a

rc
h.

 „
G

R
” 

i B
iu

ro
 P

ro
je

kt
u 

IS
PA

/F
S

Kolejny numer „GR” ukaże się 26 września br.
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Krótko, ale treściwie
Lipcowe posiedzenie Rady Miasta, jakie zwołano w nadzwyczajnym trybie, 

trwało wprawdzie tylko pół godziny, ale radni w tym czasie zdążyli przegłoso-
wać kilka niebagatelnych uchwał, które z „sezonem ogórkowym” nie miały nic 
wspólnego. W dzisiejszych czasach to pojęcie straciło zresztą rację bytu…

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta – 21 lipca

Walka o sąd okręgowy
Wznoszony budynek sądu wyrasta na je-

den z bardziej imponujących obiektów pu-
blicznych w Rybniku. Miasto czyni zabiegi, 
by stał się on siedzibą samodzielnego sądu 
okręgowego w obszarze właściwości sądów 
rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Racibo-
rzu, Wodzisławiu Śl., Żorach i oczywiście 
w Rybniku. 

Zgodnie za założeniami, budowany obiekt 
miał być siedzibą zlokalizowanych dotąd w kil-
ku różnych budynkach w Rybniku wydziałów 
zamiejscowych Sądu Okręgowego w Gliwicach, 
a także Wydziału Ksiąg Wieczystych. Jeszcze 
w fazie projektu władze sądownicze deklaro-
wały realną możliwość przekształcenia Ośrod-
ka Zamiejscowego w Rybniku w samodzielny 
sąd okręgowy. W ostatnim czasie z rybnickie-
go środowiska prawniczego zaczęły docierać 
sygnały o zamiarach obecnego kierownictwa 
Sądu Okręgowego w Gliwicach mających ogra-
niczyć rolę rybnickiego Ośrodka Zamiejscowe-
go, m.in. poprzez niekorzystną dla niego polity-
kę kadrową. Zmniejszenie liczby sędziów z po-
wodu przenoszenia etatów do Gliwic sprawiło, 
że zlokalizowane w Rybniku wydziały z powodu 
nagromadzenia spraw mają problemy z wydol-
nością, czego konsekwencją są odległe terminy 
rozpraw. Dotknęło to szczególnie Wydział IX 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych orzekający 
np. w ważnych społecznie sprawach odwołań 
od decyzji ZUS. W podobnej sytuacji może się 
znaleźć Wydział Cywilny, któremu macierzysty 
Sąd Okręgowy zaproponował przejęcie części 
spraw wnoszonych przez mieszkańców nasze-
go regionu, co łączy się z kolei z koniecznością 
dojazdów stron do Gliwic. 

Próby marginalizacji Ośrodka Zamiejscowe-
go w Rybniku stojące w sprzeczności z wcze-
śniejszymi deklaracjami o możliwości powoła-
nia tu samodzielnej jednostki, wywołały nie-
pokój władz samorządowych. Tym bardziej, 
że miasto ma swój  udział w realizowanej przy 
ul. Piłsudskiego inwestycji – nieodpłatnie prze-
kazało działkę Skarbowi Państwa, miejski bu-
dżet poniósł też koszty rozbiórki budynku daw-
nej szkoły muzycznej, wycinki drzew, dopro-
wadzenia mediów oraz nadzoru inwestorskie-
go budowy.

Władze miasta są zdania, że polityka kierow-
nictwa Sądu Okręgowego w Gliwicach godzi  
w interes lokalnej społeczności, bo w istotny  

sposób utrudnia dostęp mieszkańców do wy-
miaru sprawiedliwości. Dlatego prezydent 
Adam Fudali przedstawił poparty rzeczo-
wym uzasadnieniem projekt uchwały w spra-
wie utworzenia w Rybniku Sądu Okręgowe-
go. Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie, upo-
ważniając prezydenta do podjęcia konkretnych 
działań w tym względzie: wystąpienia do mi-
nistra sprawiedliwości z pismem interwencyj-
nym, a do śląskich parlamentarzystów z ape-
lem o wsparcie tej inicjatywy. Prezydent zo-
bowiązał się również do współdziałania z jed-
nostkami samorządu terytorialnego z obszaru 
właściwości dzisiejszego Ośrodka Zamiejsco-
wego oraz z samorządem zawodowym środo-
wisk prawniczych i wystąpienia o ich poparcie.

A jest o co walczyć, bo obecność takiej in-
stytucji jak sąd spełnia nie tylko ważne funkcje 
społeczne dla lokalnej społeczności, ale świad-
czy też o prestiżu miasta. 

Zmiany w budżecie
Tym razem planowane dochody i wydatki 

w miejskim budżecie zwiększyły się dokład-
nie o 517.342,59 zł, a to za sprawą pozyska-
nia środków unijnych z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Projekt uchwały 
przedstawił skarbnik Bogusław Paszenda.

Dofinansowanie pozyskały rybnickie pla-
cówki oświatowe: Zespół Szkół Mechanicz-
no–Elektrycznych na projekty edukacyjne „Za-
wód z pasją” i „Klucz do biznesu” oraz Zespół 
Szkół Budowlanych na projekt „Trafić w sed-
no – czyli edukacja skrojona na miarę sylwet-
ki współczesnego rynku pracy”.

Z myślą o rynku pracy dwa projekty przy-
gotował Powiatowy Urząd Pracy. Dzięki re-
alizacji projektu „Od wykluczenia do włącze-
nia”, możliwości pracy stworzone zostaną kil-
kudziesięciu bezrobotnym zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym, w tym osobom nie-
pełnosprawnym. Zadaniem projektu „Eduka-
cja – wykształcenie – praca – doradca zawodo-
wy w mojej szkole” jest wsparcie lokalnych ini-
cjatyw informacyjnych i doradczych promują-
cych aktywizację zawodową. 

Ponadto zwiększono o 49.184 zł (w tym środ-
ki unijne 41.806,40 zł) wydatki na remont i wy-
posażenie 3 pracowni oraz budowę windy w Ze-
spole Szkół Technicznych. 

Aportem… 
Wielki projekt budowy kanalizacji sa-

nitarnej ze wsparciem środków unijnych 
pod względem technicznym dobiegł koń-
ca. (Więcej na str. 12–15). Wytworzony w ra-
mach tej inwestycji majątek miasto prze-
kazuje aportem Przedsiębiorstwu Wodo-
ciągów i Kanalizacji. W zamian otrzymuje 
odpowiadające wartości wniesionego ma-
jątku udziały tej spółki. 

I tak się dzieje po każdym zakończonym za-
daniu i oddaniu do użytku kolejnego fragmen-
tu sieci. Pełnomocnik prezydenta Janusz Koper 
przedstawił trzy „aportowe” uchwały. Pierwsza 
dotyczyła majątku w formie urządzeń i sieci ka-
nalizacyjnej w dzielnicach Zebrzydowice, Orze-
powice i Niewiadom–Buzowice wartości po-
nad 64 mln zł,  w drugiej chodziło o grunty pod 
przepompowniami w tych dzielnicach. Uchwa-
ła trzecia zmieniała podobną uchwałę dotyczą-
cą sieci w Niedobczycach i Niewiadomiu przy-
jętą na poprzedniej sesji. Ponieważ aport grun-
tów należy wyliczyć z uwzględnieniem podatku 
VAT, jego wartość, a tym samym liczba udzia-
łów miasta, wzrosła.

Autostradą za darmo
Uchwała, którą przedstawił również  

J. Koper, wpisuje się w medialną dysku-
sję na temat odpłatności za autostrady  
w ramach aglomeracji miejskich. Za dar-
mo autostradą A1 chcą jeździć również 
rybniczanie. 

O ile taki sposób korzystania z autostrady  
w określonych granicach utrzymany zosta-
nie dla mieszkańców aglomeracji katowickiej, 
mieszkańcy naszego regionu o takie prawo do-
piero walczą. Również nasz subregion odczuł 
niedogodności związane z budową, stąd  przy-
jęta jednogłośnie uchwała w formie apelu do 
ministra infrastruktury o utrzymanie nieod-
płatnej formy korzystania z autostrady A1 dla 
jego mieszkańców. 

Ronda z nazwą
Dwa niedobczyckie ronda przestały być 

bezimienne. Rondo na skrzyżowaniu ulic Bar-
bary i Rymera zostało nazwane „Rondo Rymer 
– OPA”, a nazwa przypomina górnicze tradycje 
tego miejsca i b. kop. „Rymer” oraz nawiązuje 
do współczesności: OPA – ROW to usytuowa-
ne nieopodal przedsiębiorstwo współpracują-
ce z branżą górniczą  (OPA – Ośrodek Pomia-
rów i Automatyki). Drugie rondo na skrzyżo-
waniu ulic B. Krzywoustego, Cienistej i Gar-
bocze otrzymało nazwę „Garbocze” od funk-
cjonującej potocznie nazwy tej części dzielnicy.

Po kilkudziesięciu minutach obrad radni 
opuszczali Urząd Miasta bez specjalnego po-
śpiechu…

(r)



„Donosiciel” doniesie
Przy jednym głosie wstrzymu-

jącym się radni przyjęli zmia-
ny w wydatkach związanych  
z wieloletnimi programami in-
westycyjnymi miasta w latach 
2010–2012. Rzecz dotyczy wydat-
ków realizowanych przez Wydział 
Promocji i Informacji na budowę 
kompleksowego systemu informa-
cji kulturalnej pod nazwą „Kultu-
ra.rybnik.eu”, na jaką miasto otrzy-
mało ponad 1,6 mln zł dofinanso-
wania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego. Całkowita wartość projek-
tu wynosi 1.929.188,40 zł, a zakła-
da on prezentację spójnej i kom-
pleksowej oferty kulturalnej mia-
sta jak najszerszemu gronu odbior-
ców. W ramach projektu powstanie 
więc cykliczny program telewizyj-
ny „Donosiciel kulturalny”, infor-
mator internetowy www.kultura.
rybnik.eu i drukowany raz w mie-
siącu, bezpłatny informator kultu-
ralny. Zainstalowanych zostanie 70 
podświetlanych gablot informacyj-
nych z plakatami prezentującymi 
ofertę kulturalną, powstanie telefo-
niczna informacja kulturalna i sieć 
elektronicznych nośników (ekra-
ny LCD, wielkoformatowy LED, 
punkty bluetooth, infokioski) oraz 
system fotokodów (punkty kultu-
ralne i wydarzenia oznakowane zo-
staną za pomocą tzw. fotokodów, 
czyli dwuwymiarowych obrazów  
z zapisanymi danymi). Wszystko po 
to, by w najróżniejszej formie in-
formować o wydarzeniach organi-
zowanych zarówno przez jednostki 
miejskie, jak i stowarzyszenia, orga-
nizacje, parafie, podmioty prywat-
ne, czy rady dzielnic. — To co wy-
różnia ten projekt, to jego komplek-
sowość — mówił radnym naczel-
nik Wydziału Promocji i Informa-
cji Urzędu Miasta Rybnika Krzysz-
tof Jaroch. — Oferta będzie tak przy-
gotowana, by dotrzeć do mieszkań-
ców w każdym wieku – nie tylko do 

osób obeznanych z nowinkami tech-
nicznymi. Projekt ruszy w paździer-
niku br., a zakończy się w pierwszej 
połowie 2012 r., jednak większość 
jego elementów – strona interneto-
wa, elektroniczne nośniki, fotokody 
i gabloty informacyjne – będą wy-
korzystywane przez kilka kolejnych 
lat. Zanim radni przystąpili do gło-
sowania, Piotr Kuczera (PO) do-
wiedział się, że w ramach projek-
tu nie można sfinansować kosztów 
wymiany tzw. „witaczy” – tablic wi-
tających kierowców wjeżdżających 
do miasta.  

Nie tylko o parkowaniu…
Jednogłośnie radni wprowa-

dzili zmiany do uchwały z grud-
nia 2003 r. w sprawie parkowania 
samochodów na drogach publicz-
nych i wysokości opłat z tego tytu-
łu. Jak wyjaśnił pełnomocnik prezy-
denta do spraw dróg i gospodarki ko-
munalnej Janusz Koper, zmiany mają 
uregulować kwestie związane z wy-
znaczeniem zastrzeżonych miejsc po-
stoju dla instytucji publicznych tj. po-
licji, urzędu skarbowego, urzędu cel-
nego…, bo pojawiły się wątpliwości 
interpretacyjne. Aby je rozwiać, do 
uchwały dopisano, że zerowa stawka 
opłaty będzie dotyczyła nie tylko po-
jazdów osób niepełnosprawnych, mo-
tocykli i motorowerów, ale również in-
stytucji publicznych. 

W dalszej części sesji radny Jó-
zef Skrzypiec (BSR) poinformował  
o skargach i pismach, nad jakimi pra-
cuje obecnie Komisja Rewizyjna, 
której przewodniczy. Wśród nich są 
sprawy związane ze zmianami w pla-
nie zagospodarowania przestrzenne-
go. Sesja zakończyła się bez cyklicz-
nego punktu wnioski, oświadczenia, 
interpelacje i pytania, gdyż tak zde-
cydowano w niejednomyślnym głoso-
waniu (PO było przeciwne). 

(S)

Kolejna sesja RM odbędzie się
29 września o godz. 16.00  

W części oficjalnej wzięli udział 
związani z naszym miastem parla-
mentarzyści, samorządowcy oraz 
reprezentanci instytucji i służb  
z terenu działania rybnickiej poli-
cji. Zasłużeni policjanci otrzyma-

li mianowania na wyższe stopnie,  
a kilku stróżów prawa odebrało na-
grodę Prezydenta Miasta Rybni-
ka. Największą atrakcją uroczysto-
ści była symulacja obezwładnienia 
niebezpiecznych przestępców. Po-
licyjna grupa szybkiego reagowa-
nia sprawnie poradziła sobie z ban-
dytami, nie dając im najmniejszych 
szans. Po tej widowiskowej akcji 
wśród obecnych wzrosło poczucie 
bezpieczeństwa, a Rynek znów stał 
się dostępny dla wszystkich...

Przy tej okazji trzeba wspomnieć 
o skuteczności rybnickich policjan-
tów. To nie tylko okolicznościowe 
pochwały, ale wnioski ze sprawoz-
dania, które komendant Krzysztof  

Sowula przedstawił na jednej  
z minionych sesji Rady Miasta. 
Według statystyk oraz na tle po-
równania danych z innych miast 
regionu, poziom bezpieczeństwa 
w Rybniku wzrasta. Odnotowano  

ogólną tendencję spadkową prze-
stępstw kryminalnych, niepokoi 
jednak wzrost czynów karalnych 
wśród nieletnich (w tym handlu 
narkotykami). Wykryto więcej 
przypadków przemocy w rodzi-
nie. Nieco zmniejszyła się liczba 
wypadków drogowych, zatrzyma-
no również mniej, ale i tak zbyt 
wielu (640), nietrzeźwych kierow-
ców. Jest znacznie mniej pieszych 
poszkodowanych w wypadkach. 
Komendant wyraził wdzięczność 
za wsparcie, jakiego udziela mia-
sto: na dodatkowe piesze patro-
le, szczególnie w miejscach wska-
zanych przez mieszkańców oraz 

Policja na medal

Prezydent Adam Fudali wręcza nagrody policjantom.                                Zdjęcia: m

— Ludzie w naszym mieście czują się bezpiecznie — tymi słowami 
prezydent Adam Fudali docenił służbę rybnickich policjantów  
w trakcie obchodów Święta Policji. 

Grupa szybkiego reagowania dała pokaz swoich umiejętności.

c.d. na stronie 7
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Dodatkowa Sesja Rady Miasta – 19 sierpnia

Nietypowo, bo w czwartek. Nietypowo, bo po raz drugi 
w czasie tych wakacji. Nietypowo, bo tylko pół godziny … 
trwała dodatkowa sesja Rady Miasta. Posiedzenie zwoła-
no, by przyjąć uchwałę związaną z dofinansowaniem pro-
jektu „Kultura.rybnik.eu”. Miasto nie ma urlopu; nie mają 
go też radni. 

Bliżej kultury… 



Zaskakujący i niezwykle skuteczny manewr wojsk polskich dowodzo-
nych przez marszałka Józefa Piłsudskiego, który pozwolił kompletnie 
rozbić bolszewickiego najeźdźcę, a także ze względu na fakt, że 15 sierp-
nia przypada Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wyda-
rzenie funkcjonuje w narodowej kulturze jako Cud nad Wisłą. I ta data 
weszła do naszej tradycji jako Święto Wojska Polskiego.

Obchody 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej i obchody Święta Wojska 
Polskiego rozpoczęły się w Rybniku tradycyjnie od 
mszy w intencji Ojczyzny, Wojska Polskiego i przedwo-
jennego kapelana Strzelców Podhalańskich oraz stacjo-
nującego w Rybniku batalionu piechoty ks. płk. Kon-
stantego Pogłódka. Uczestnicy złożyli kwiaty pod po-
mnikiem Jana Pawła II, a następnie przemaszerowali 
na Rynek, gdzie odbył się uroczysty apel. Przed Ratu-

szem okolicznościowe przemówienia wygłosili 
komendant WKU w Rybniku ppłk Andrzej Sy-
gulski, płk Tadeusz Dłużyński, p.o. szefa Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach 
płk Krzysztof Radwan oraz prezydent Rybni-

ka Adam Fudali. Obchody Święta Wojska Polskiego i 90. rocznicy Bi-
twy Warszawskiej były okazją do nominacji na wyższe stopnie dla żoł-
nierzy rezerwy, a także przyznania medali pracownikom WKU Rybnik. 
Brązowe medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie otrzymały: Edyta 
Szymura, Katarzyna Grodecka, Joanna Klamann, Agnieszka Hiltaw-
ska; złotym medalem została uhonorowana Marianna Skotak. Meda-
lami Za zasługi dla obronności kraju zostały wyróżnione dwie rodziny,  

Cud zaważył na losach świata
Bitwa Warszawska, która 15 sierpnia 1920 roku zdecydowała o zwycięstwie w wojnie 

z bolszewikami, przesądziła nie tylko o losach wybijającej się na niepodległość Rzeczy-
pospolitej, ale przez historyków została uznana za 18. z kolei wydarzenie militarne, któ-
re zaważyło na losach świata. 

Dowódca uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego kpt. Tomasz  
Suchanowski składa meldunek szefowi rybnickiego WKU 
ppłk. Andrzejowi Sygulskiemu.

Udział w rocznicowych uroczystościach w Rybniku wzięli żołnierze  
Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Gliwic. 

Zdjęcia: (gr)

Święto Wojska Polskiego

Przedstawiciele obchodzącego w tym roku jubileusz 
30–lecia rybnickiego koła Klubu Inteligencji Katolickiej, 
jego prezes Astrid Koterwa oraz Kazimierz Pogłódek,  
w przeddzień święta Wojska Polskiego złożyli kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą pobyt mjr. Leopolda Okulickie-
go w Rybniku, jako dowódcy stacjonującego tu batalionu 
75. pułku piechoty. Późniejszy generał i ostatni komendant 
główny Armii Krajowej, ps. Niedźwiadek, mieszkał w Rybni-
ku w latach 1930–31 w domu przy ul. Chrószcza 1. 

Członkowie rybnickiego koła KIK co roku aktywnie włą-
czają się w rocznicowe obchody, odnoszące się do najważniej-
szych wydarzeń w naszej historii. Przed rokiem na ogrodze-
niu okalającym budynek przy ul. Chrószcza 1, w 65. rocznicę 
wybuchu Powstania Wraszawskiego, zawiesili biało–czerwoną 
flagę. Pozwoliło to wyeksponować znajdujące się poza ścisłym 
centrum ważne dla rybniczan miejsce. 

Warto tu wspomnieć, że zaangażowanie klubu w życie spo-
łeczne Rybnika  zostało docenione przez władze miasta. Ini-
cjator powstania koła KIK oraz Modlitewnego Marszu Śmierci 
Karol Miczajka został niedawno uhonorowany medalem  Be-
nefici Grata Civitas Rybnik.                                                 (gr)

Pamiętają o generale
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Obchody 
71. rocznicy 
wybuchu 
II Wojny Światowej 

1 września
• godz. 11.45, cmentarz komunalny 
 zbiórka przed wejściem na cmentarz 

(ul. Cmentarna).
• godz. 12.00 
 uroczyste złożenie kwiatów na mo-

giłach żołnierskich, powstańczych  
i ofiar sowieckiego terroru połączone 
z rozważaniem modlitewnym. 

17 września
• godz. 12.00, Rynek, Stary Ratusz
 uroczyste złożenie kwiatów pod  

tablicą poświęconą ofiarom terroru 
nazistowskiego i sowieckiego.
Organizatorzy obchodów – miasto 

i rybnickie Muzeum – proszą o udział 
pocztów sztandarowych szkół, insty-
tucji oraz organizacji kombatanckich.

10 września
• 15.30 – Galeria „Smolna” (Szkoła Pod-

stawowa nr 34, ul. Reymonta 69) – wer-
nisaż wystawy  „…nie będę powalonym 
drzewem – 30 lat „Solidarność” 

• 16.30 – występ Zespołu Tańca Ludowe-
go „Przygoda” na scenie w Kampusie 
(Zespół Szkół Wyższych, ul. Rudzka);

• 18.00 – „Dni z Solidarnością” – recital 
Jana Pietrzaka na scenie w Kampusie 

11 września 
• 16.45 – Rynek; zbiórka pocztów sztan-

darowych przed Starym Ratuszem
• 17.00 – odsłonięcie tablicy upamięt-

niającej XXX–lecie NSZZ „Solidarność” 
na budynku Ratusza; złożenie kwiatów 

• 18.00 – uroczysta msza św. w bazylice 
św. Antoniego 

16 września 
• 11.00 – Uniwersytet Trzeciego Wieku: 

„Jacek Kaczmarski – bard Solidarno-
ści” – wykład Jerzego Frelicha.

O udział w uroczystościach proszone są 
również poczty sztandarowe miejskich in-
stytucji i organizacji.

XXX–lecie
    NSZZ „Solidarność” 
Prezydent Rybnika, Biuro Tere-
nowe NSZZ „Solidarność” oraz 
Muzeum w Rybniku zapra-
szają mieszkańców miasta do 
udziału w obchodach rocznicy 

Okolicznościowy koncert orkiestry został entuzjastycznie 
przyjęty przez rybnicką publiczność.

których co najmniej trzech synów służyło  
w wojsku: Danuta i Zbigniew Cieplechowicz 
oraz Małgorzata i Czesław Smyczek.

Największą atrakcję dla osób uczestniczą-
cych w obchodach był sprzęt wojskowy za-
prezentowany na płycie Rynku przez Żorską 
Grupę Operacyjną, Oddział Specjalny Żan-
darmerii Wojskowej w Gliwicach, Śląski Od-
dział Straży Granicznej oraz Grupę Modelar-

stwa Kartonowego „Uno” w Rybniku.
Militarne uroczystości zakończył występ Or-

kiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Ze-
społu Artystycznego Wojska Polskiego pod dy-
rekcją pochodzącego z Rybnika muzyka Grze-
gorza Mielimąki, który od wielu lat dba o jej 
poziom i prestiż. Koncert odbył się w Rybnic-
kim Centrum Kultury 17 sierpnia.

(gr)

na polepszenie warunków pracy policjantów 
(które wciąż jednak nie przystają do poziomu 
XXI wieku). Insp. Sowula docenił zaangażo-
wanie funkcjonariuszy. Niestety, nie mają oni 
odpowiednich narzędzi, dzięki którym efekty 
byłyby jeszcze lepsze. Chodzi np. o brak środ-
ków na legalizację urządzeń wykrywających 

alkohol, których odczyt mógłby być dowodem  
w sprawie nietrzeźwego kierowcy. (Dzięki 
wsparciu miasta ten problem został rozwiąza-
ny). Komendant zaprzeczył jednak, by proble-
my finansowe ograniczały możliwości interwen-
cyjne policji. Po raz pierwszy od kilku lat ko-
mendant rybnickiej policji bardzo pozytywnie 
ocenił współpracę z prokuraturą. 

(r), (m) 

c.d. ze strony 5

Policja na medal

Zabytkowe po-
jazdy i uzbroje-
nie, jakimi dys-
ponuje Żorska 
Grupa Opera-
cyjna, stanowią 
dużą atrakcję 
podczas każde-
go publicznego 
pokazu. 
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Urodzona 31 sierpnia 1953 roku w Ryb-
niku, wychowała się przy ul. Pod Wałem. 
Była osobą otwartą dla ludzi i taki prowa-
dziła dom, miała przyjaciół nie tylko w Ryb-
niku, ale i poza nim. Wspierała potrzebują-
cych i udzielała się społecznie, ale nie lubiła 
być na świeczniku i wieloma sprawami „dy-
rygowała” z drugiego rzędu. W czasie trwa-
nia Jej niepełnej kadencji (od 2007 r.) udało 
się doprowadzić do realizacji kilku znaczą-
cych i ważnych dla dzielnicy inwestycji, m.in. 
budowę przystanku autobusowego z zato-
kami na ul. Wyzwolenia, budowę chodnika 
na ul. Rudzkiej oraz kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej na ul. Nadbrzeżnej czy instala-
cję oświetlenia na ul. Olszowej.

Lubiła ludzi i robiła wiele dla integracji 
mieszkańców dzielnicy. Pierwszy festyn ro-
dzinny zorganizowała na Wawoku za własne 
pieniądze z mężem (aktualnie radnym BSR 
Józefem Skrzypcem) i przyjaciółmi w 1998 
roku, a następnie na targowisku Ruda, sta-
dionie MOSiR czy w SP nr 5. Organizowa-
ła biesiady śląskie w Gimnazjum nr 1 (od 
2003 r.), dzielnicowe zabawy sylwestrowe 
oraz wiele innych spotkań integracyjno–roz-
rywkowych w rzemieślniczym ,,Okrąglaku” 
czy w „Magnolii”. Była pomysłodawczynią 
i współzałożycielką, a następnie wicepre-
zesem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy 
Rybnik–Północ z siedzibą w Jej domu. Przez 
wiele lat organizowała wycieczki turystycz-
no–krajoznawcze po Polsce i czeskim Śląsku, 
będąc zawsze duszą towarzystwa. W swoim 
ogrodzie organizowała dla wszystkich ,,ma-
jówki” i ,,pożegnanie lata” pod namiota-
mi, a w grudniu w swojej piwnicy ,,wigilie”.

Była osobą bardzo pogodną i swoim po-
czuciem humoru dzieliła się z innymi, orga-
nizując minikabaret, z którym występowa-
ła (na zaproszenie i nieodpłatnie) na wese-
lach, bawiąc biesiadników słowem, śpie-

wem, tańcem 
i stosownymi 
przebieranka-
mi. Była też ki-
bicem sporto-
wym, a przede wszystkim fanem żużla 
(szczególnie rybnickiego).

Po raz ostatni publicznie pojawiła się 17 
czerwca w SP nr 5 na próbie generalnej 
dzielnicowego korowodu, który dwa dni 
później, w czasie Dni Rybnika, zajął II miej-
sce. W tym sukcesie Jolanta Skrzypiec mia-
ła ogromny udział.

Pani Jolanta miała kilka marzeń, m.in. by 
w jej dzielnicy powstała świetlica (co jest  re-
alizowane) oraz by na jej pogrzebie zagra-
no bardzo lubiany przez Nią utwór ,,Love 
me tender”. I to marzenie również zosta-
ło spełnione… 

Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy 
korzystali z dobroci Zmarłej i Jej zaangażo-
wania w sprawy publiczne, będzie Jej bar-
dzo brakowało. Pozostanie pamięć…

Wspomnienie 
o Jolancie Skrzypiec

18 lipca br. zmarła przewodnicząca Zarządu Dzielnicy  
Rybnik–Północ Jolanta Skrzypiec. 

18 lipca br. zmarła 
nasza ukochana żona, matka i babcia

śp.
Jolanta Skrzypiec

przewodnicząca Zarządu  
Rady Dzielnicy Rybnik–Północ

Serdeczne podziękowania za złożone 
wyrazy współczucia oraz udział 

w pogrzebie 
prezydentowi Rybnika,  

radnym, pracownikom Urzędu Miasta, 
a także duchowieństwu, krewnym,  

sąsiadom i znajomym

składa mąż Józef Skrzypiec z rodziną 

Józefowi Skrzypcowi
radnemu Rady Miasta Rybnika

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY
śp. Jolanty Skrzypiec

oraz Rodzinie i Najbliższym Zmarłej

składają
 Przewodniczący Rady Miasta Rybnika  Prezydent Miasta Rybnika
 Stanisław Jaszczuk Adam Fudali
 i radni Rady Miasta Rybnika z pracownikami 
  Urzędu Miasta Rybnika i jednostek miejskich

Potwierdzony rating 
dla Rybnika

12 lipca br. Fitch Ratings potwierdził krajowy 
rating długoterminowy miasta Rybnika na po-
ziomie „A(pol)”. Długoterminowa perspektywa 
ratingu jest stabilna.

Jak podaje agencja, „...rating odzwierciedla bar-
dzo dobre wyniki operacyjne, wysoką płynność oraz 
niskie ryzyko pośrednie. Bierze również pod uwa-
gę spodziewany wzrost zadłużenia miasta na sku-
tek realizacji jego programu inwestycyjnego, któ-
ry będzie częściowo finansowany ze środków unij-
nych. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla 
oczekiwanie Fitch Ratings, że miasto utrzyma dobre 
wyniki operacyjne również w latach 2010–2012, co 
powinno zapewnić miastu wysoką zdolność do sa-
mofinansowania podejmowanych inwestycji oraz 
bezpieczne wskaźniki spłaty zadłużenia pomimo 
jego wzrostu”.

Komunikat Fitch Ratings podaje także, że „ostroż-
ne zarządzanie budżetowe miasta znajduje odzwier-
ciedlenie w bardzo dobrych wynikach operacyjnych 
Rybnika. W 2009 r., pomimo spowolnienia gospo-
darczego oraz obniżenia stawek PIT, nadwyżka ope-
racyjna Rybnika wyniosła 79 mln zł (17,3% docho-
dów operacyjnych), do czego przyczyniła się ścisła 
kontrola wydatków operacyjnych oraz jednorazo-
we wpływy z tytułu zaległości podatkowych. Pomi-
mo presji ze strony decyzji administracji centralnej 
(m.in. w zakresie podwyżek płac nauczycieli), Fitch 
oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki w 2010 r.  
oraz w kolejnych dwóch latach z marżą operacyjną 
na poziomie 12–15%, również po wyłączeniu jed-
norazowych wpływów (np. 35 mln zł z tytułu zwro-
tu VAT w 2010 r.)”.

W zamieszczonej na www.fitchpolska.com.pl 
informacji podkreślono także, że „...miasto skutecz-
nie pozyskuje środki unijne na inwestycje – ponad 
200 mln zł w latach 2006-2009. W okresie tym wy-
datki majątkowe Rybnika stanowiły średnio ponad 
33% wydatków ogółem i były w 85% finansowane 
przez miasto z nadwyżki bieżącej oraz dochodów 
majątkowych. W latach 2010-2013 wydatki mająt-
kowe Rybnika pozostaną wysokie i będą skutkowa-
ły wzrostem zadłużenia miasta do około 160 mln 
zł na koniec 2010 r. i do 60% dochodów bieżących 
w latach 2012–2013. Pomimo wzrostu zadłużenia, 
wskaźnik spłaty długu powinien pozostać na bez-
piecznym poziomie, poniżej 6 lat, a nadwyżka ope-
racyjna powinna być wystarczająca do obsługi za-
dłużenia planowanej na poziomie około 40 mln zł 
rocznie w latach 2010–2015”.

Agencja podaje ponadto, że „...rating może zo-
stać podniesiony, jeśli Rybnik będzie utrzymywał do-
bre wyniki operacyjne, również po wyłączeniu do-
chodów o jednorazowym charakterze, a wskaźniki 
obsługi zadłużenia pozostaną na bezpiecznym po-
ziomie. Rating może zostać obniżony, jeśli nadwyż-
ka operacyjna nie będzie wystarczająca na obsłu-
gę zadłużenia, na skutek szybkiego wzrostu zadłu-
żenia lub trwałego pogorszenia się wyników ope-
racyjnych miasta”.

(za www.rybnik.eu)
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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  
czteroletnie doświadczenia.

Komisyjne résumé
Komisja Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący Józef 
Piontek (BSR) jest rad-
nym pierwszą kadencję, 
a samorządowe doświad-
czenia zdobywał poprzez 
wieloletnią działalność 
społeczną w dzielnicy Ka-
mień, z którym jest zwią-
zany całe życie. Przed 
przejściem na górniczą 
emeryturę przez 35 lat pracował w kop. „Ma-
koszowy”. Obok przewodniczenia Komisji Go-
spodarki Komunalnej, pracuje jeszcze w czte-
rech innych komisjach branżowych.

— Komisja, której Pan przewodzi, zajmuje 
się problemami trudnymi, bezpośrednio doty-
kającymi mieszkańców m.in. gospodarką lo-
kalową, wodno–ściekową i ekologią. Które za-
gadnienie omawiane na komisji Pana zdaniem 
miało największy ciężar gatunkowy?

— Dla człowieka najważniejszy jest dach 
nad głową, myślę więc, że to właśnie spra-
wy mieszkalnictwa były najważniejsze. W mi-
nionej kadencji powstał bardzo ważny doku-
ment, mianowicie nowy program gospoda-
rowania zasobem mieszkaniowym do 2013 r.  
To spójna, kompleksowa koncepcja polity-
ki mieszkaniowej miasta, dotycząca sposobu 
przydziału mieszkań komunalnych, ustala-
nia poziomu czynszów i dodatków mieszka-
niowych oraz utrzymania sprzedaży. Stanowi 
ona kręgosłup, na którym oparte są poszcze-
gólne uchwały regulujące te kwestie w sposób 
szczegółowy. To nie był dokument przygoto-
wany przez miasto i przedstawiony radnym do 
zaopiniowania, ale koncepcja wypracowana  
w toku dyskusji z udziałem specjalnie powołanej 
komisji tematycznej, złożonej z wielu radnych, 
również z innych komisji branżowych. Oparta  
o aktualne przepisy i dane oraz o analizę 
ekonomiczną dyskusja trwała kilka miesięcy.  
W zasadach przydzielania mieszkań bardzo 
ważne było wprowadzenie czynnika prospo-
łecznego. O terminie przydziału mieszkania 
decyduje teraz nie kolejka, ale zawarte w ta-
belarycznym załączniku, dodatkowe, obok do-
chodów na członka rodziny, punktowane kry-
teria – dotychczasowe warunki mieszkaniowe, 
stan rodzinny, niepełnosprawność itp. I te kry-
teria są weryfikowane corocznie, bo przecież 
okoliczności od momentu złożenia wniosku 
się zmieniają, a pod uwagę należy wziąć stan 
aktualny. Na podstawie tej tabeli starający się 

o mieszkania są w stanie określić termin ich 
otrzymania, a internetowa strona Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej pozwala na spo-
łeczną kontrolę ruchu mieszkań, szczególnie 
budzących największe kontrowersje, miesz-
kań do remontu. Trzeba przyznać, że wpro-
wadzenie w życie wypracowanego przez nas 
programu przyniosło efekty: krótszą kolejkę 
czy lepszą ściągalność czynszów, stanowią-
ce wielki problem mieszkalnictwa komunal-
nego. W tym kontekście dobrym pociągnię-
ciem było powołanie biura zamiany miesz-
kań, dzięki czemu wielu lokatorów przenio-
sło się do mniejszych lokali i teraz stać ich na 
płacenie czynszu.

Komisja miała również wpływ na wypra-
cowanie zawartych później w odpowiednich 
uchwałach zasad sprzedaży mieszkań, kwestii 
budzącej niezmiennie wielkie emocje. Sprze-
daż jest ważna, ale musi się rządzić zdroworoz-
sądkowymi zasadami, w tym zróżnicowaniem 
bonifikaty w zależności od czasu zamieszkiwa-
nia w lokalu, włożonych w modernizację bu-
dynku miejskich środków czy czasu, jaki upły-
nął od momentu np. termomodernizacji. My-
ślę, że pomimo związanych z tym problemem 
emocji i incydentów, zwycięża interes ogółu 
mieszkańców, również tych, którzy z zasobu 
komunalnego nie korzystają, ale mają udział 
w wypracowywaniu dochodów miasta. 

Nasza komisja opiniuje wszelkie nakłady fi-
nansowe na modernizację zasobów mieszka-
niowych miasta poprzez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej i czuję się usatysfakcjonowa-
ny, kiedy one rosną. Opiniujemy również bu-
dżety innych miejskich jednostek – Rybnickich 
Służb Komunalnych i Zarządu Zieleni Miej-
skiej. Od tych środków zależy jakość ich pra-
cy, a to niech ocenią rybniczanie…  

— Przez ostatnie cztery lata wiele działo 
się również w sferze gospodarki wodno–ście-
kowej…

— Muszę przyznać, że to właśnie budowa 
kanalizacji w ramach wielkiego programu 
unijnego sprawiła, że znalazłem się w gro-
nie radnych. Zawsze ciągnęło mnie do pra-
cy społecznej, ale na lokalnym gruncie mo-
jej dzielnicy - Kamienia. Zaangażowałem się  
w tą wielką inwestycję oraz proces przyłącza-
nia się naszych mieszkańców do głównej rury. 
Kamień był pierwszą dzielnicą, która to zro-
biła, przecieraliśmy więc szlaki. Zostało to za-
uważone i zaproponowano mi kandydowanie 
do Rady Miasta. Teraz w zakresie działań ko-
misji, której przewodniczę, są wszystkie zwią-
zane z budową kanalizacji sprawy. Opiniu-

jemy kolejne, związane z budową, uchwały,  
w tym bardzo ważne, bo dotyczące jej finan-
sowania. W trakcie trwania aktualnej kaden-
cji wybudowano 314 km kanalizacji oraz 56 
przepompowni, wydając na ten cel 422 mln 
zł. Odpowiedzialność za tę inwestycję jest 
ogromna, zaś nagrodą za pracę będzie efekt 
ekologiczny, do którego jest już bardzo bli-
sko - podłączono już 4.023 posesje. W stru-
myku, który napełniał kiedyś basen w Ka-
mieniu już są ryby i raki… To dobrze rokuje! 

Do zadań radnych, w tym naszej komisji, 
należy również opiniowanie niepopularnych 
decyzji np. nowych taryf za wodę i odprowa-
dzenie ścieków. Uważam, że budząca kontro-
wersje decyzja o dopłatach do ceny odprowa-
dzenia ścieków wspomaga domowe budżety 
i mieszkańcy płacą mniej niż płaciliby za wy-
wóz nieczystości beczkowozami.

Ale ekologia to także gospodarka odpa-
dami – i w tej dziedzinie było wiele uchwał, 
choćby decydujące o zamknięciu kolejnej 
kwatery miejskiego wysypiska i przygotowa-
niu do otwarciu następnej, co ze względów 
społecznych nie było łatwe. Ważną inwestycją 
w tej dziedzinie jest otwarta niedawno stacja 
segregacji śmieci, co, jako przykład partner-
stwa publiczno–prywatnego, komisja oczywi-
ście poparła. Musieliśmy się też ustosunko-
wać do inicjatywy opozycji, mającej na celu 
przejęcie odpadów przez samorząd – wnio-
sku, w kontekście prac nad uregulowaniem 
tego problemu w skali kraju – nieco przed-
wczesnego. Na ostatniej komisji dyskuto-
waliśmy na temat planu dostarczania cie-
pła dla miasta i wszystko wskazuje na to, że 
ten problem w następnych latach będzie jed-
nym z ważniejszych, z jakimi przyjdzie się 
nam zmierzyć. 

I na koniec problem niby błahy, ale prak-
tycznie również dotykający mieszkańców – 
bezpańskie psy…Rybnik utrzymuje schroni-
sko dla zwierząt, w którym aktualnie przeby-
wa ok. 300 psów i kilkadziesiąt kotów. Moni-
torujemy jego funkcjonowanie i nie mamy do 
niego zastrzeżeń, również jeśli chodzi o szyb-
kość reakcji na informacje mieszkańców o za-
uważonym bezpańskim psie. Ostatnio, po raz 
kolejny, na sesji poruszony został temat chi-
pów dla naszych czworonogów, czas pokaże, 
czy do niego wrócimy.

Chciałbym podziękować wszystkim dziesię-
ciu członkom komisji, którzy z zainteresowa-
niem brali udział w posiedzeniach, wnosząc 
do jej pracy swoją wiedzę i doświadczenie.

Rozmawiała: W. Różańska
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Komisja Górnictwa, Ekologii 
i Rolnictwa

Henryk Cebula (PiS) – pra-
cuje również w 4 innych ko-
misjach Rady Miasta. Jest 
członkiem Rady Dzielnicy 
Niedobczyce, a odskocznię 
znajduje na turystycznych 
szlakach. Wraz z przyjaciół-
mi zrzeszonymi w Klubie 
Motorowym „Gwarek” zwie-
dza Polskę wzdłuż i wszerz. 
Ma żonę Bogusławę i trójkę 

dzieci – Szymona, Magdę i Adama. 

— Komisja, jakiej Pan przewodniczy, zajmu-
je się trzema ważnymi dla miasta dziedzina-
mi – górnictwem, ekologią i rolnictwem. Które 
z nich dominowały w tej kadencji? 

— Ze względu na specyfikę dzielnic Rybni-
ka, najwięcej uwagi poświęcaliśmy górnictwu 
i ekologii, najmniej – rolnictwu, choć należy 
wspomnieć, że w naszym mieście jest 850 go-
spodarstw, które objęte są podatkiem rolnym 
czyli dysponują ponad jednohektarowym are-
ałem, a 340 rolników korzysta z dopłat unij-
nych. Jak na miasto o tradycjach górniczych, 
jest to warte podkreślenia… 

— Skupmy się zatem na dwóch wiodących 
tematach, którym członkowie Komisji poświę-
cili najwięcej uwagi. Zacznijmy od spraw zwią-
zanych z górnictwem… 

— Jeszcze do niedawna z pracy w górnic-
twie w naszym mieście żyły całe pokolenia.  
I choć teraz to się zmienia, a z sześciu kopalń 
prowadzących eksploatację w obszarze górni-
czym Rybnika, pozostały cztery (w samym Ryb-
niku – dwie), to wciąż znajduje w nich zatrud-
nienie wiele osób. Komisja, po konsultacjach  
z zarządami dzielnic, na terenie których prowa-
dzona jest eksploatacja węgla, opiniowała pla-
ny ruchu kopalń Chwałowice, Jankowice, Mar-
cel i Rydułtowy–Anna. Sporo uwagi poświęca-
ła też rekultywacji terenów zdegradowanych  
w wyniku eksploatacji węgla. Członkowie komisji 
organizowali spotkania ze Stowarzyszeniem „Tra-
dycja i Środowisko” w sprawie rekultywacji tere-
nów w dzielnicy Chwałowice, gdzie – moim zda-
niem – przebiega ona wręcz modelowo. Uczest-
niczyli też w spotkaniach przedstawicieli dyrek-
cji kopalń z mieszkańcami dzielnic, w których 
szczególnie odczuwalne są skutki eksploatacji 
węgla. A dobra współpraca pozwalała nam re-
agować na wiele sygnałów dotyczących uszko-
dzeń budynków. Oczywiście uciążliwości i szko-
dy związane z wydobywaniem węgla były i będą, 
ale zgodnie z obowiązującym prawem górniczym 
i geologicznym kopalnie zobowiązane są do ich 
usuwania. Na wniosek kop. Chwałowice komisji 
udało się też zmienić przebieg planowanej drogi 
Pszczyna–Racibórz tak, aby nie przebiegała ona 
przez piątą kategorię szkód górniczych. 

Jestem też członkiem zespołu koordynacyj-
nego ds. łagodzenia skutków eksploatacji gór-
niczej, w ramach którego odbywają się cyklicz-
ne spotkania z przedstawicielami Kompanii 
Węglowej i dyrektorami zakładów górniczych 
prowadzących eksploatację w obszarze górni-
czym miasta Rybnika.  

— Miasto stawia na ekologię i zachęca 
mieszkańców do proekologicznych rozwiązań. 
Ale niestety, modernizując system grzewczy czy 
budując przydomową oczyszczalnię ścieków 
rybniczanie nie mogą już liczyć na wsparcie 
finansowe ze strony miasta.

— Dofinansowania były możliwe tylko do 
końca 2009 r. 1 stycznia br. weszły w życie zmia-
ny w ustawie „Prawo ochrony środowiska”, któ-
re spowodowały, że miasto nie może już doto-
wać modernizacji systemów grzewczych, przy-
domowych oczyszczalni czy kolektorów sło-
necznych. A warto podkreślić, że cieszyły się 
one sporym zainteresowaniem. Dlatego ubo-
lewamy nad zaistniałą sytuacją, choć nie mie-
liśmy wpływu na zmiany tej ustawy i likwida-
cję gminnych i powiatowych funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Dzisiaj miesz-
kańcy mogą skorzystać wyłącznie z oferty Ban-
ku Ochrony Środowiska, choć miasto szuka in-
nych rozwiązań – być może uda się skutecznie 
zawnioskować o środki w ramach „Programu 
ograniczenia niskiej emisji”, który może za-
pewnić dofinansowanie do montażu kolek-
torów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.  
A nawiązując do innych działań proekologicz-
nych miasta – priorytetem była oczywiście bu-
dowa sieci kanalizacyjnej, której pierwsze, po-
zytywne dla życia biologicznego efekty już wi-
dać. Obserwują je również uczniowie rybnic-
kich szkół zaangażowani w program „Kaska-
da”, którzy systematycznie dokonują pomia-
rów stanu wody, gleby i powietrza, przekonując 
się naocznie, że warto podejmować wysiłek na 
rzecz poprawy stanu środowiska. (O programie  
czytaj również w majowym nr „GR”)  

— Czy to znaczy, że świadomość ekologicz-
na mieszkańców rośnie?

— Z tym bywa różnie. Z jednej strony mamy 
pozytywne przykłady, z drugiej – właściciela 
pieca ekologicznego, który uznaje, że może  
w nim spalić wszystko, bo przecież to piec eko-
logiczny. Problemem są też nielegalne wysypi-
ska śmieci. Zadaję sobie pytanie, dlaczego po-
wstają? Kiedy wspólnie z młodzieżą zorgani-
zowaliśmy akcję oczyszczenia części lasu, za-
ładowaliśmy 2 pełne samochody śmieci! Moż-
na tam było znaleźć krzesło od komputera, ma-
teriały budowlane, części samochodowe, o po-
zostałych – nie wspomnę. Osobną kwestią jest 
segregacja śmieci. 

— A propos segregacji – od jakiegoś czasu 
powraca temat worków. 

— Ubolewam nad faktem, że firmy nie roz-
dają już worków za darmo, argumentując, że 
wiele z nich do nich nie wracało, więc opłata 
miała podziałać na mieszkańców mobilizująco.  

Mimo kosztów zakupu worków segregacja 
wciąż się opłaca, a sprawę ich dostarczania 
można przecież rozwiązać – w Niedobczycach, 
gdzie mieszkam, wyznaczono sklep, w którym 
mieszkańcy kupują worki, więc nie muszą już 
po nie jeździć do siedziby firmy. Z podobnego 
rozwiązania mogą też skorzystać mieszkańcy 
pozostałych dzielnic. 

Warto podkreślić, że jeżeli idzie o gospo-
darkę wodno–śmieciową Rybnik jest przykład-
nym miastem – mamy wysypisko śmieci, zakład 
przerobu odpadów komunalnych, oczyszczal-
nię i sieć kanalizacyjną oraz wiele zielonych en-
klaw, które doceniają również goście odwiedza-
jący Rybnik. Stajemy się więc wiodącym mia-
stem, które uporządkowywało sprawy z zakresu 
ekologii. I mam nadzieję, że tak będzie nadal. 

— Kadencja Rady Miasta powoli zbliża się 
do końca; czas więc na podsumowania. Jak za-
tem ocenia Pan pracę Komisji Przemysłu Gór-
niczego, Ekologii i Rolnictwa? 

— Jestem radnym pierwszą kadencję i nie 
ukrywam, że było to dla mnie nowe doświad-
czenie i nie lada wyzwanie. Przewodziłem Ko-
misji od kwietnia 2007 r., po tym, jak Tadeusz 
Gruszka został przewodniczącym Rady Mia-
sta. Odbyliśmy 40 posiedzeń, a w Komisji za-
siadało 10 radnych. Przy tej okazji chciałbym 
podziękować za współpracę członkom komisji, 
wiceprezydentowi miasta Michałowi Śmigiel-
skiemu, pełnomocnikowi prezydenta ds. gór-
nictwa Jackowi Herokowi, naczelnikowi Wy-
działu Ekologii UM Jarosławowi Kuźnikowi 
i wszystkim jego pracownikom, radcom praw-
nym, pracownikom Biura Obsługi Rady, przed-
stawicielom rad dzielnic, a także młodzieży  
i mieszkańcom za ich ogromne zaangażowanie.

Zawsze byłem zwolennikiem dialogu i podej-
mowania decyzji najlepszych dla mieszkańców 
w danej chwili. Być może z czasem okaże się, 
że mogły one być inne, ale podejmując je byli-
śmy przekonani o ich słuszności. Tak było, gdy 
przyjmowaliśmy założenia do „Planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe”, zapewniając możliwość wykorzysta-
nia źródła ciepła z ER, a nie opierania się tylko 
na jednym dostawcy ciepła – elektrociepłowni 
„Chwałowice”. Chcieliśmy w ten sposób zwięk-
szyć bezpieczeństwo energetyczne miasta. 

Wybór tej komisji nie był przypadkowy – po-
dobnie jak mój dziadek i ojciec, całe swoje za-
wodowe życie związałem z górnictwem. Zaczy-
nałem pracę zawodową na kopalni „Rymer”,  
a po jej likwidacji pracowałem na kop. „Chwa-
łowice”. 3 lata temu przeszedłem na emerytu-
rę, więc kiedy zostałem radnym, mogłem bez 
reszty poświęcić się pracy na rzecz miasta i ro-
bić to, co zawsze sprawiało mi radość – dzia-
łać na rzecz innych – nie obiecywać, ale napra-
wiać, ulepszać i małymi kroczkami iść do przo-
du, pamiętając, że trzeba mierzyć siły na zamia-
ry. I chcę to robić dalej…

Rozmawiała: S. Horzela–Piskula
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Komisja Komunikacji 
i Transportu Zbiorowego

Henryk Ryszka, radny 
BSR z Niedobczyc zasiada 
w Radzie Miasta już piątą 
kadencję. Wraz z wicepre-
zydentem Michałem Śmi-
gielskim jest pod wzglę-
dem długości sprawowania 
mandatu w obecnej radzie 
rekordzistą. Przewodniczą-

cym komisji jest po raz czwarty. W swojej dru-
giej kadencji przewodził Komisji Gospodarki 
Komunalnej, przez trzy ostatnie kierował pra-
cami Komisji Komunikacji, której zakres zo-
stał poszerzony w minionych czterech latach  
o transport zbiorowy. Jest emerytowanym 
górnikiem. Pracował jako sztygar oddziałowy 
robót przygotowawczych oraz szef normowa-
nia w dziale ekonomicznym kopalni „Rymer”. 
Ma dwóch synów i troje wnucząt.

— Czy prace komisji różniły się w mijają-
cej kadencji w porównaniu z poprzednimi? 

— To była dla nas wyjątkowo trudna ka-
dencja ze względu na inwestycje kanaliza-
cyjne, zawsze ściśle związane z drogami. 
Pociągało to za sobą jak w dominie wyty-
czanie objazdów, zmiany tras ruchu auto-
busów i ostatecznie uzasadnione pretensje 
kierowców. Roboty kanalizacyjne skończy-
ły się jednak w tym roku, a wraz z nimi wy-
remontowane zostało wiele ulic. W samych 
Niedobczycach nowej nawierzchni, a w wie-
lu miejscach także chodników doczekało się 
20 km dróg. Drugą istotną kwestią był ak-
tywny udział komisji we wprowadzeniu elek-
tronicznej karty w transporcie zbiorowym. 
Przyglądaliśmy się rozwiązaniom czeskim 
i słowackim, skąd przywieźliśmy pełną do-
kumentację na ten temat. Do Rybnika, jako 
pierwszego miasta w kraju, które taki system 
wdrożyło, zaczęli przyjeżdżać przedstawicie-
le innych samorządów z całej Polski, aby ko-
rzystając z naszych doświadczeń, przenieść 
to na swój grunt.

— Inwestycja kanalizacyjna nie była jedy-
ną, na której w znacznym stopniu skorzystały 
rybnickie drogi. Nie brakowało też środków 
pomocowych przeznaczonych bezpośrednio 
na podniesienie jakości ruchu w mieście…

— Każdego roku budżet pomocowy na 
budowę dróg jest większy. W tym roku 
to ponad 140 mln zł, ale też inwestycje są 
ogromne: wiadukt i jezdnia na Raciborskiej 
(6,6 mln zł), Kłokocin (8,6 mln zł), Obwod-
nica Północna (12 mln zł), Zebrzydowic-
ka (5,4 mln zł), Rudzka (I i II etap 5,7 mln 
zł), Budowlanych (3,3 mln zł), Reymonta  
(4,3 mln zł – przetarg w trakcie), Kościusz-
ki – Żorska od Chrobrego (8,8 mln zł).

Ruszyła również sprawa budowy ob-

wodnicy Racibórz – Pszczyna, znajdująca 
się obecnie na etapie przygotowania pro-
jektu odcinka łączącego ul. Wodzisławską  
z Rowniem.

Bieżący rok był kolejnym, w którym 
sprawdziło się układnie dróg systemem go-
spodarczym. Rady dzielnic wystąpiły o do-
starczenie i przygotowanie podłoża pod uło-
żenie około 17 km nawierzchni z betonitów. 
Ten system funkcjonuje u nas z powodze-
niem od 1990 roku.

— Tak jak i pozostałe komisje, nie zaj-
mujecie się jedynie opiniowaniem projektów 
uchwał RM, ale inicjujecie też wiele zadań.

— Raz w miesiącu komisja organizuje wy-
jazdy na inwestycje drogowe, aby każdy jej 
członek zaznajomił się ze sposobem i tem-
pem prowadzenia prac. Cyklicznie spotyka-
my się też z Rybnickimi Służbami Komu-
nalnymi w celu zapoznania się z przygoto-
waniem sprzętu do prowadzenia robót we-
wnętrznych, przygotowania do akcji zima 
itp. Wnioskowaliśmy też o zakup sprzętu 
drogowego, takiego jak frezarka asfaltowa 
oraz wyścielarki, aby umożliwić RSK wyko-
nywanie nawierzchni asfaltowych. Pierw-
sza droga wykonywana nowo zakupionym 
sprzętem prowadzi do miejskiego wysypiska 
w Boguszowicach. Osobiście udało mi się 
nakłonić mieszkańców ulicy Jagodowej do 
odstąpienia części swoich działek na nada-
nie tej drodze odpowiednich parametrów, 
aby odciążyć ul. Wodzisławską. Chciałbym, 
korzystając z okazji, serdecznie mieszkań-
com Zamysłowa za taką postawę podzię-
kować. Za bardzo dobrą współpracę w tej 
kadencji szczególne podziękowania należą 
się też prezydentowi, urzędnikom Wydzia-
łu Dróg, Wydziału Komunikacji, dyrekto-
rowi Zakładu Transportu Zbiorowego oraz 
członkom komisji.

— Co w minionych czterech latach moż-
na uznać za szczególny sukces lub niepowo-
dzenie w zakresie inwestycji, w jakie włą-
czyła się komisja komunikacji i transpor-
tu zbiorowego?

— Na pewno najdotkliwsze były potknię-
cia firm realizujących projekt budowy ka-
nalizacji sanitarnej. Kilka z nich nie wyko-
nało robót w czasie albo wykonało je nie-
zgodnie z projektem. Trzeba było na nowo 
rozpisywać przetargi, to jeszcze bardziej 
przeciągało termin zakończenia inwestycji,  
a tym samym utrudniało ruch w wielu re-
jonach miasta.

Za szczególnie udaną realizację trzeba 
uznać remont 200–metrowego wiaduktu 
przy ul. Wodzisławskiej. Przeprowadzona 
w latach 2006–8 inwestycja była największą 
inwestycją drogową w ostatniej kadencji, po-
chłonęła 49,75 mln zł. Trzeba podkreślić, że 
firma, która podjęła się tego zadania, zna-
komicie się z niego wywiązała.

Rozmawiał: G. Kowalczyk

Nie rób komuś dobrze…
…nie będzie ci źle! To jedno z nielicznych ludowych 

przysłów, które sprawdza się w naszej skomplikowanej 
współczesności. „Robienie dobrze…” jest pojęciem nie-
zwykle szerokim, zaś w naszym konkretnym, felietonowym 
przypadku rozumiem przez nie wybudowanie przez mia-
sto, z „małą (a nawet dużą) pomocą przyjaciół” z Unii 
Europejskiej, ponad pół tysiąca kilometrów kanalizacji. 
Bo ukryć się nie da, że kanalizacja jest dobrem, i to pu-
blicznym – cywilizuje miasto, w którym ścieki nie są wyle-
wane do „rantów” ani rzek, przyczyniając się do ochrony 
środowiska, na szerszą nawet niż miejska, skalę; zwiększa 
komfort życia mieszkańców, bo eliminuje smród z szam-
ba i wszelkie działania związane z wywozem jego zawar-
tości; jest magnesem dla inwestorów, bo załatwia pro-
blem odbioru ścieków również firmom; sprawia też, że 
Unia przestanie się czepiać… Jednym słowem, jest stan-
dardem XXI wieku. Mieszkańcy Rybnika mieli tego świa-
domość już w końcówce wieku XX, bo jeszcze za kaden-
cji prezydenta Józefa Makosza o budowę kanalizacji upo-
minali się na każdym dzielnicowym zebraniu i przy każ-
dej innej okazji. Jednak, jak wiemy, to inwestycja niezwy-
kle kosztowna, nie na miarę miejskiego budżetu. Dlatego 
szansa pozyskania unijnego wsparcia dla projektu budo-
wy kilkusetkilometrowej sieci dla 17 dzielnic była dla ko-
lejnej władzy samorządowej jak złapanie pana Boga za 
nogi! Od tej pory słowo „kanalizacja” jest do znudzenia 
odmieniane przez wszystkie przypadki, obojętnie czy ro-
boty szły dobrze, czy też źle. O inwestycji tej, w każdym 
aspekcie, mówiło się na spotkaniach z zainteresowanymi, 
w mediach, w tym oczywiście w naszej „GR”, a tematyka 
ta obrzydła nam doszczętnie. Ale były i też plusy tej sytu-
acji – dziś, jako niezły fachowiec od „gulików”, mogła-
bym się zatrudnić jako inspektor nadzoru. Dlatego, podob-
nie, jak inwestorzy, również my ucieszyliśmy się, że wresz-
cie nastąpił koniec zadania, przynajmniej pod względem 
technicznym. Byliśmy przekonani, że ucieszą się również 
mieszkańcy mający możliwość przyłączenia się do sieci, 
o bonusie w postaci odtworzonych w lepszym standardzie 
dróg, nie wspominając. 

I oto na wakacjach nad Bałtykiem dowiaduję się z TVS, 
że niektórzy rybniczanie „pomstują” na to dobrodziejstwo 
cywilizacyjne, zapowiadając, że do sieci się nie przyłączą. 
Główną kością niezgody jest oczywiście koszt przyłącza, 
którym zostali „zaskoczeni”. Koszt, jaki był i jest, każdy 
(zainteresowany) wiedział, bo nie brakowało informacji 
o różnych możliwościach rozwiązania tej kwestii. I na-
wet gdyby dotacja z miejskiego budżetu do kosztu przyłą-
cza (co sugerowano) byłaby możliwa, pieniądze wyłoży-
liby wszyscy rybniczanie, również ci, których projekt nie 
objął. To byłoby dopiero „pomstowanie”…   

Kanalizacja to inwestycja w nasze środowisko na dzie-
sięcięciolecia – warto z przyłączenia się do niej uczynić 
finansowy priorytet, nawet kosztem innych materialnych 
potrzeb. 

Mogę sobie wyobrazić odczucia wielu osób zaanga-
żowanych w realizację tego ogromnego zadania, które  
w ciągu prawie 10 lat zdążyły posiwieć za jego sprawą, kie-
dy słyszą „..nam ta cała kanalizacja nie jest potrzebna”...

Wiesława Różańska

Ryba ma głos...
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Nieco wcześniej zakończona została budo-
wa kanalizacji sanitarnej w rybnickich dziel-
nicach Zebrzydowice i Orzepowice. Tym sa-
mym cała nowo wybudowana kanalizacja  
w mieście może zostać oddana do użytku.  
W ramach kontraktu obejmującego swym 
zasięgiem te dwie dzielnice powstało około  
60 km kanalizacji sanitarnej i 9 przepompow-
ni ścieków. Odtworzona została również na-
wierzchnia lokalnych dróg. Wartość tych ro-
bót wyniosła 8,5 miliona euro.

Zakończenie zadania było możliwe dzię-
ki efektom zakończonych na początku lip-
ca br. kilkumiesięcznych, trudnych rozmów 

z głównym wykonawcą robót w Zebrzydo-
wicach i Orzepowicach, czeską firmą Tchas. 
Doprowadziły one do skutecznego zamknię-
cia tego kontraktu i przejęcia przez miasto 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Umożliwi 
to dokonanie stosownych uzgodnień pomię-
dzy mieszkańcami Zebrzydowic i Orzepowic 
oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji, związanych z przyłączeniem do nowo 
powstałej sieci. 

Zakończenie kontraktu umożliwiło także 
podłączenie do sieci kanalizacyjnej posesji  
z sąsiednich gmin Jejkowice i Gaszowice – 
partnerów przedsięwzięcia – oraz z rybnickich 
Buzowic, gdzie prace kanalizacyjne skończy-
ły się już wcześniej. Przekazaniu majątku do 

PWiK poświęcona była dodatkowa, lipcowa 
sesja Rady Miasta (czytaj str. 4).

W odróżnieniu od wykonującej roboty  
w Orzepowicach i Zebrzydowicach czeskiej 
firmy Tchas, z którą inwestor czyli miasto 
miało wiele kłopotów, współpraca z Hydro-
budową Polska SA., która realizowała ostat-
ni odcinek na terenie dzielnic Ligota–Ligoc-
ka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Sta-
re, przebiegała modelowo. Świadczyła też  
o tym atmosfera oficjalnego zakończenia ca-
łego projektu w Gotartowicach. Wykonawcy, 
poprzez prezesa Edwarda Kasprzaka, oraz in-
westorzy reprezentowani przez prezydenta  

Adama Fudalego, pełnomocnika Janusza Ko-
pera i pracowników Biura Realizacji Projektu 
wzajemnie dziękowali sobie za udaną współ-
pracę. Szczególnie wiele miłych słów usłyszał 
wieloletni inżynier kontraktu Tadeusz Oku-
licz–Kozaryn. Obie strony komplementowa-
ła przedstawicielka Ministerstwa Środowiska, 
wyrażając uznanie dla Rybnika, który, będąc 
jednym z pionierów przecierających szlak, do-
prowadził do końca tak ogromną inwestycję. 
Radość z zakończenia budowy wyrazili rów-
nież reprezentujący mieszkańców dzielnico-
wi samorządowcy. Satysfakcji nie krył Leszek 
Kuśka z Gotartowic, który swoją wypowiedź  
zakończył znamiennym zdaniem: …zasypie-
my szamba.                                               (r)

Kanalizacja 
w liczbach i datach:
q data rozpoczęcia projektu: 

 13 grudnia 2001 r.
q podpisanie pierwszego kontrakt obejmu-

jącego roboty w dzielnicach Golejów, Za-
mysłów i Kamień, finansowanego z kre-
dytu zaciągniętego w Europejskim Ban-
ku Odbudowy i Rozwoju przez PWiK Sp. 
z o.o. w Rybniku: 29 kwietnia 2003 r.

q wartość projektu (rzeczywista po 
rozliczeniu większości kontraktów): 
144.900.000 EUR; koszty kwalifiko-
wane: 114.000.000 EUR; wysokość 
dofinansowania z Funduszu Spójności: 
71.321.600 EUR. 

q liczba dzielnic objętych projektem: 17 – 
Golejów, Zamysłów, Kamień, Orzepowice, 
Zebrzydowice, Paruszowiec–Piaski, Niedo-
bczyce, Niewiadom, Ligota–Ligocka Kuź-
nia, Gotartowice, Boguszowice Stare, Ra-
dziejów, Popielów, Chwałowice, Meksyk, 
Rybnicka Kuźnia i Ochojec oraz dwie są-
siednie gminy Gaszowice i Jejkowice.

q długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 
ponad 540 kilometrów (najwięcej  
w Niedobczycach – 51,6 km). 

q liczba przepompowni ścieków: 68 (naj-
więcej w Radziejowie – 7).

q odtworzone nawierzchnie dzielnicowych 
dróg: prawie 400 kilometrów. 

q liczba posesji, które otrzymały możliwość 
podłączenia się do kanalizacji: 11.424 
(39.800 mieszkańców). Najwięcej w Nie-
dobczycach – 1.116. Do chwili obecnej 
możliwość podłączenia do kanalizacji po-
siadają 4.462 posesje, z których 4.043 zo-
stało już podłączonych.

q koszt budowy kanalizacji przypadający na 
1 mieszkańca Rybnika objętego zakresem 
projektu: 3.700 EUR.

q zakończenie ostatniego z kontraktów – 
dokończenie robót w dzielnicach Ligo-
ta–Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Bogu-
szowice Stare: 4 maja 2010 r.

q oficjalna data zakończenia budowy pod 
względem technicznym – 22 lipca 
2010 r.

q data zakończenia projektu: 31 grud-
nia 2010 r.

Budowa kanalizacji zakończona

Unijny projekt budowy kanalizacji w Rybniku pod 
względem technicznym dobiegł końca. Symboliczne 
zakończenie inwestycji stulecia miało miejsce 22 lipca 
na terenie pompowni PG–3 w dzielnicy Gotartowice, 
gdzie oficjalnie świętowano również doprowadzenie do 
finału budowę ostatniego już odcinka sieci w dzielnicach 
Ligota–Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare. 

Zasypiemy szamba…

To już ostatnie przecięcie wstęgi... Na zdj. od lewej: prezydent Adam Fudali, przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
Gotartowice Leszek Kuśka, radny Jan Mura oraz inżynier kontraktu Tadeusz Okulicz–Kozaryn.

Zdj.: r
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— Największa inwestycja Ryb-
nika XXI wieku budziła – i jak się 
okazuje – budzi nawet po jej zakoń-
czeniu duże społeczne emocje. Co 
składa się na przyczyny takich sil-
nych reakcji?

— Powodem niezadowolenia 
mieszkańców jest poważne, się-
gające 4 lat, opóźnienie realizacji 
projektu budowy kanalizacji sani-
tarnej w Rybniku oraz występujące 
przy budowie utrudnienia. Złożyły 
się na nie dwie kwestie. Po pierw-
sze między założeniami projektu, 
które stanowiły podstawę do pod-
pisania w 2001 roku memoran-
dum finansowego, a szczegółowym 
projektem istniała istotna rozbież-
ność. Wpłynęła ona i na podwyż-
szenie kosztów inwestycji, i na czas 
jej realizacji. Drugą równie istotną 
przyczyną był fakt, że kolejne firmy 
wyłaniane w przetargu przeliczy-
ły się z siłami na prowadzenie tak 
ogromnego zakresu robót. Plajto-
wały, bądź były odsunięte od in-
westycji, a na ich miejsce pojawia-
ły się nowe, zmuszone do ponow-
nego układania sieci wadliwie uło-
żonej przez poprzedników.

— Ogromny sukces, jakim było 
przyznanie 64% dotacji (71 mln 
euro) z funduszu przedakcesyjne-
go ISPA zmienionego w Fundusz 
Spójności, zdążył się przez niemal 
dekadę rozmyć. Nie dało się temu 
zapobiec?

— Uważam, że to nadal ogrom-
ny sukces, mimo przesunięcia ter-
minu. Koncepcja projektu, na pod-
stawie której została przyznana 

dotacja, przewidywała budowę 622 
km sieci i 57 przepompowni kana-
lizacji sanitarnej. Pod względem 
zakresu prac jest to bodaj najwięk-
sze zadanie tego typu w Polsce.  
W trakcie realizacji okazało się, 
że ukształtowanie terenu wymu-
sza instalację kolejnych 11 prze-
pompowni. Powstało ich zatem 
68. Pozwoliło to z kolei zmniejszyć 
długość sieci grawitacyjnej do 546 
km, ale takie korekty nie zbilan-
sowały rachunku ekonomicznego 
i do projektu trzeba było dopła-
cić. Zamiast zakładanych kosztów 
całkowitych 127 mln euro (netto), 
budowa pochłonęła ostatecznie 
ok. 144,9 mln euro. Automatycz-
nie zmniejszył się też procento-
wo udział pomocowy w całkowitej 
kwocie projektu, chociaż nie zmie-
nił się procentowy udział w środ-
kach kwalifikowanych, gdyż kwo-
ta dotacji jest stała. Bardzo waż-
ne jest to, że na wzrost całkowi-
tego kosztu inwestycji wpłynęło 

Główne cele 
budowy kanalizacji sanitarnej
q redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanie-

czyszczeń, a w efekcie poprawa jakości wód w rzekach  
i Zalewie Rybnickim

q uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin 
poprzez odprowadzenie ścieków do systemu odbioru  
i oczyszczania przy jednoczesnym ograniczeniu ilości wód 
deszczowych i infiltracyjnych dopływających do oczysz-
czalni

q poprawa warunków sanitarnych i podniesienie stan-
dardu życia mieszkańców

q spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej

q podniesienie atrakcyjności terenów dla inwestorów

— Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej w 17 rybnickich 
dzielnicach to duża ulga dla wszystkich, którzy przez 9 lat byli 
w to ogromne przedsięwzięcie zaangażowani — podsumowu-
je prezydent Adam Fudali. — Dziś bez przesady możemy budo-
wę prawie 550 km sieci kanalizacji sanitarnej nazwać „inwestycją 
100–lecia”. To przecież odległość od Tatr do Bałtyku! Teraz przez 
wiele lat tak wielka inwestycja w mieście już nie powstanie. Ska-
nalizowanie miasta to dla niego ogromna szansa, którą, dzięki 
unijnemu wsparciu, wykorzystaliśmy. Kanalizacja jest ogromnym 
atutem dla potencjalnych inwestorów, ale i osób, które chcą się  
u nas osiedlić i wybudować dom. Już odczuwamy większe zainte-
resowanie terenami budowlanymi położonymi w skanalizowanej 
strefie. To nie przypadek, że poprawa stanu infrastruktury miej-
skiej, w tym budowa kanalizacji, spowodowała wzrost zaintere-
sowania osiedlaniem się w Rybniku, przez co przybyło nam miesz-
kańców w odniesieniu do największych miast województwa ślą-
skiego (dane GUS z 2009 r.)

Warto dodać, że przeliczając koszt budowy kanalizacji na każde 
gospodarstwo domowe, zyskało ono na podłączeniu do sieci śred-
nio ok. 60 tys. zł.  Skorzystali też właściciele gruntów, bo znacznie 
wzrosła wartość posiadanych nieruchomości, przez co stały się one 
atrakcyjniejsze. Przed budową kanalizacji sanitarnej ceny gruntów 
w mieście były znacznie niższe. To tak zwana wartość dodana całej 
inwestycji, o której często się zapomina. Ponadto koszty wywozu  
1 metra sześć. zawartości szamba wynoszą ponad 20 zł, a odbiór 
ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej jest od 2 do 3 razy tań-
szy. O komforcie takiego rozwiązania nie wspominając. A pamię-
tajmy, że nie ma już miejsca na nieszczelne szamba i wylewanie ich 
zawartości do rowów. Gdyby kanalizacji nie było, opłaty nie byłyby 
niższe, a miasto już w niedalekiej przyszłości musiałoby płacić, zgod-
nie z unijnymi normami, horrendalne kary za zanieczyszczanie śro-
dowiska. Bo najważniejszy jest przecież efekt ekologiczny. Czystsze 
będą wody gruntowe i rybnickie rzeki, a tym samym nasze miasto 
przyczyni się do polepszenia stanu środowiska w kraju. Zresztą jak 
pokazują badania, rybnickie rzeki i cieki już są w lepszej kondycji. 

Realizacja inwestycji nie przebiegała oczywiście bez problemów, 
czego się zresztą spodziewaliśmy, choć może nie aż w takim wymiarze. 
Nie wszystkie  wybierane w przetargu firmy dawały radę z ogromem ro-
bót, inne plajtowały, dochodziło do zerwania umów i spraw sądowych, 
co przedłużyło czas realizacji projektu. Nabraliśmy jednak ogromnego 
doświadczenia w prowadzeniu tak dużej inwestycji i w kontaktach  
z unijnymi instytucjami, co będzie procentować na przyszłość.   

Nie mogę się natomiast zgodzić z zarzutami niektórych mediów, 
że brakowało informacji o tej inwestycji, w tym o kosztach przyłą-
czenia do sieci. Na spotkaniach z mieszkańcami dzielnic, których 
ta kwestia dotyczyła, w mediach, w tym także na łamach „GR” czy 
miejskich stronach internetowych wielokrotnie informowaliśmy,  
że miasto buduje sieć aż do studzienki przyłączeniowej przy posesji, 
bo takie rozwiązanie zaaprobowała Unia Europejska, z funduszów 
której skorzystaliśmy. Od początku było wiadomo, że koszt przy-
łączenia do posesji musi ponieść właściciel posesji i zależy on od 
odległości domu od studzienki. Informowaliśmy o wysokości kwot  
i różnych opcjach realizacji przyłącza. Zresztą od czasu, kiedy pod-
łączały się pierwsze gospodarstwa domowe, a było to w dzielnicy 
Kamień, koszty, dzięki uproszczeniu procedur, spadły. Nie trzeba 
już robić projektu przyłącza, a uzgodnienia geodezyjne można za-
łatwiać zbiorowo. Zrobienie wokół tej sprawy zamętu na podsta-
wie wypowiedzi osoby, która prowadzi firmę asenizacyjną, mówi 
samo za siebie. Ja wiem, że mieszkańcy, którzy już przyłączyli do 
kanalizacji swoje gospodarstwa domowe, nie kryją zadowolenia.

Rozmowa z Januszem Koperem 
pełnomocnikiem prezydenta Rybnika do spraw dróg  

i gospodarki komunalnej oraz pełnomocnikiem do spraw  
realizacji projektu ISPA/FS.

Kanalizacyjna dekada

c.d. na stronie 14

Najważniejsze – efekt ekologiczny
mówi prezydent Adam Fudali
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Unijna decyzja 
korzystna dla miasta

Z początkiem lipca Komisja Wspólnot 
Europejskich wydała decyzję zmieniają-
cą dotychczasowe ustalenia, dotyczące 
przyznania pomocy dla Projektu ISPA/FS 
„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 
w Rybniku”.

Najistotniejszą zmianą jest zmniejszenie 
wartości salda końcowego z 20% do 10%.  
Jest to zmiana niezwykle korzystna dla mia-
sta. Umożliwi bowiem wcześniejsze odzy-
skanie 10% poniesionego wkładu własne-
go, a tym samym pozwoli na zmniejszenie 
deficytu budżetu miasta w 2010 r. o około 
30 mln zł. Pozostałe 10% wkładu własne-
go, przeznaczonego na sfinansowanie sal-
da końcowego Projektu, zostanie zwrócone 
po zaakceptowaniu przez Komisję Europej-
ską raportu końcowego. 

(za www.rybnik.eu)

także poszerzenie zakresu prac drogowych. 
Zgodnie z przepisami UE, przy budowie ka-
nalizacji kwalifikowane koszty remontu dróg 
dotyczą tylko takich fragmentów, na których 
powstawały przekopy. Koszty układania no-
wych nawierzchni dróg w sąsiedztwie przeko-
pów ponosiło samodzielnie miasto. Decyzja  
o remoncie całej nawierzchni, choć mocno od-
bijała się na miejskim budżecie, była najbar-
dziej racjonalna. Trzeba zaznaczyć, że pro-
jekt zakładał poniesienie wydatków kwalifi-
kowanych na poziomie 114,6 mln euro, mia-
sto musiało więc wyłożyć z własnego budżetu 
ponad 30 mln euro tzw. środków niekwalifi-
kowanych na realizację projektu oraz na po-
szerzenie jego zakresu.

Wniosek o dotację z funduszu spójności po-
wstawał w latach 1999–2001. Zgodnie z me-
morandum podpisanym w 2001 roku, projekt 
miał być sfinalizowany na koniec 2006 roku.  
Kiedy okazało się, że wywiązanie się z pier-
wotnego terminu jest niemożliwe, podpi-
sano aneks przewidujący zakończenie prac 
31.12.2009 r. Jesienią ubiegłego roku trze-
ba było wystąpić do Komisji Europejskiej  
o zgodę na kolejne przesunięcie terminu, tym 
razem do 31.12.2010 r. W ostatnich dniach 
otrzymaliśmy oficjalną decyzję Komisji Euro-
pejskiej zatwierdzającą zmianę. Przesunięcia 
obu terminów były spowodowane problema-
mi na etapie wykonawstwa. Zerwaliśmy kon-
trakt z firmą odpowiedzialną za budowę sieci 
w Niedobczycach, Niewiadomiu i Paruszow-
cu–Piaskach. Opóźnienie wynikało nie tylko 
z konieczności wyłonienia kolejnego wyko-
nawcy w drodze przetargu, ale także na sku-
tek nieprzewidzianych przeszkód terenowych, 
takich na przykład, jak pojawienie się tuż pod 
powierzchnią gruntu litej skały.

O wielkim pechu można mówić przy kontr-
akcie dotyczącym dzielnic Boguszowice, Go-
tartowice, Ligota i Ligocka Kuźnia. Firma, 
która go realizowała, ogłosiła upadłość. Ko-
lejna, która zajęła jej miejsce, za niewywiązy-
wanie się z warunków kontraktu została wy-
rzucona i obciążona kosztami wadliwego wy-
konania tych odcinków, którymi się zajmowa-
ła. Trzeci z kolei wykonawca wyłoniony w ko-
lejnym przetargu w 2009 roku, musiał więc nie 
tylko dokończyć budowę, ale poprawiać po po-
przednikach. Miasto w tym przypadku więk-
szość dodatkowych kosztów odzyskało z tytu-
łu naliczonych kar, ale opóźnienie dla tego ob-
szaru sięgnęło blisko trzech lat.

Wspomniane wyżej Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych w Katowicach, które ogło-
siło upadłość, prowadziło również inwestycję  
w Orzepowicach i Zebrzydowicach. Po wycofa-
niu się z kontraktu, jego dokończenia na tere-
nie tych dwóch dzielnic podjął się partner ka-
towickiego przedsiębiorstwa, firma Buskopol, 

która nie była jednak w stanie przeprowadzić 
całości robót. Musieliśmy więc również tutaj 
ogłosić nowy przetarg. Wyłoniona w nim cze-
ska firma również nie stanęła na wysokości za-
dania i została obciążona 100–procentowymi 
karami umownymi, wynikającymi z  kontrak-
tu ze względu na półtoraroczne opóźnienie.

Splot niesprzyjających okoliczności, takich 
jak upadłość jednej firmy, przeliczenie się  
z siłami drugiej, niesolidność kolejnej, bloko-
wały oddanie gotowych odcinków kanalizacji  
w sąsiednich gminach – w Gaszowicach i Jej-
kowicach, czy w dzielnicy Niewiadom–Buzowi-
ce. Mimo, że kanalizacja powstała tam w ter-
minie (2006/7), do połowy 2010 roku nie zo-
stała podłączona.

— Czy takich potknięć da się uniknąć  
w przyszłości? Czy doświadczenia wyniesione 
z największego w ostatniej dekadzie placu bu-
dowy w regionie pozwolą uniknąć podobnych 
problemów w przyszłości?

— Nikt nie spodziewał się trzyletniego 
opóźnienia podczas przygotowywania wnio-
sku. Jego twórcy zbyt optymistycznie podeszli 
do możliwości inwestowania w Polsce. Nie spo-
dziewano się problemów biurokratycznych ze 
strony Polski, ale i UE. Życie pokazało, że ta-
kich problemów jest co niemiara. Najważniej-
sze dotyczyły przetargów. Nie dość, że proce-
dura ich rozstrzygania jest stosunkowo długa, 
to gdy pojawiają się protesty, blokują realiza-
cje inwestycji w sposób trudny do przewidze-
nia. Opisane powyżej problemy z upadłością 
bądź niesolidnością firm wykonawczych rów-
nież są nieprzewidywalne. Na pewno doświad-
czenie uczy, że nie wolno tak optymistycznie 
planować terminów realizacji, bo jakieś pro-
blemy realizacyjne wystąpią zawsze.

— Kiedy możemy się spodziewać efektów 
przeprowadzenia tak ważnej dla środowiska 
inwestycji?

— Zakładamy, że procedura przyłączania 
do sieci zostanie zamknięta do roku – dwóch 
lat od zakończenia robót. Do nowej sieci zdą-
żyły się już podłączyć 4043 gospodarstwa do-
mowe, co stanowi 90% ich ogólnej liczby  
w tych dzielnicach, w których sieć została prze-
kazana Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kana-
lizacji, najwcześniej (Zamysłów –764, Kamień 
– 803, Golejów – 424, Radziejów – 358, Po-
pielów – 689, Chwałowice – 205, Paruszowiec 
– 259, Ochojec – 297, Meksyk – 193, Rybnic-
ka Kuźnia – 51 – stan z 18.08.2010). W dziel-
nicach: Niedobczyce, Niewiadom, Orzepowi-
ce, Zebrzydowice, Niewiadom Górny – Bu-
zowice oraz w gminach Gaszowice i Jejkowi-
ce proces przyłączania dopiero się rozpoczął. 
A w dzielnicach Ligota–Ligocka Kuźnia, Bo-
guszowice Stare, Gortatowice, proces przy-
łączeń rozpocznie się na przełomie września 
i października. Korzyści ekologiczne są wi-
doczne już teraz, ale na całkowity efekt poja-
wi się w momencie, gdy wszystkie ścieki tra-
fią na oczyszczalnię. 

Rybnik 
wypracowuje standardy

Dzięki doświadczeniom, jakich Ryb-
nik nabrał w trakcie realizacji inwesty-
cji stulecia, nasze miasto zostało za-
proszone do uczestnictwa w pilota-
żowym programie realizowanym przy 
wsparciu UE.

Autorem programu oferującego możli-
wość pozyskania zintegrowanego rozwią-
zania w dziedzinie zrównoważonej go-
spodarki wodnej w obszarach miejskich 
jest European Water Partnership (EWP, 
Belgia) wraz z Głównym Instytutem Gór-
nictwa (GIG, Polska). Chodzi o zarządza-
nie dostawą wody pitnej, odprowadza-
niem ścieków i procesem ich oczyszcza-
nia, ciekami wodnymi, odprowadzaniem 
wód opadowych, dorzeczami rzek i sys-
temem spływu rzek do mórz.

Celem projektu jest ocena, przygotowa-
nie oraz wdrożenie w obszarach miejskich 
pilotażowych badań w zakresie określenia 
zasad, kryteriów i standardów jakim po-
winny odpowiadać miasta w Europie pod 
względem zarządzania gospodarką wod-
ną z uwzględnieniem Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej. Obok Rybnika, w programie 
uczestniczą również Brema w Niemczech, 
Utrecht w Holandii, Leuwaarden w Bel-
gii, Vivat i Vinoros w Hiszpanii oraz Arad  
w Rumunii. Wypracują one standardy za-
rządzania wszystkimi aspektami gospo-
darki wodnej, które w II etapie realiza-
cji projektu zostaną rozpowszechnione 
w kolejnych miastach i państwach człon-
kowskich UE jako obowiązujący model.

c.d. ze strony 13
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Do 30 listopada zamknięta będzie część 
ul. Reymonta w Rybniku. Wyłączenie z ru-
chu związane jest z przebudową ul. Rey-
monta na odcinku pomiędzy rondem Wo-
dzisławskim, a skrzyżowaniem ulic Reymon-
ta – Jankowicka – plac Armii Krajowej. Na za-
mkniętym odcinku dojazd do posesji zosta-
nie utrzymany od strony ronda Wodzisław-
skiego. Wprowadzone zostaną objazdy: do 
Wodzisławia Śl. ul. Janowicką przez pl. Ar-
mii Krajowej, ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Miej-
ską przez pl. Kopernika, ul. Hallera, Wiejską, 
Raciborską  przez rondo Plaza, ul. Wodzi-
sławską przez rondo Wodzisławskie, do pl. 
Armii Krajowej ul. Wodzisławską przez ron-
do Wodzisławskie, ul. Wodzisławską przez 
rondo Plaza, ul. Hallera przez plac Koperni-
ka, ul. Miejską, Janowicką do pl. Armii Kra-
jowej. 

Zakres prze-
budowy dro-
gi  obejmuje: 
wymianę na-
wierzchni jezd-
ni oraz chod-
ników, wzmoc-
nienie podło-
ża geoteksty-
liem, wykona-
n i e  war s twy 
wyrównawczej 
i wiążącej z be-
tonu asfaltowe-
go oraz wyko-
nanie warstwy 
ścieralnej z be-
tonu asfaltowe-
go typu SMA.  
W ramach reali-
zowanego projektu przeprowadzony zosta-
nie także remont mostu. 

W Kamieniu w związku z budową ron-
da na skrzyżowaniu ulic Willowa – Szew-
czyka – Brzozy – Bieli występują utrud-
nienia w ruchu w tym rejonie. Prace będą 
prowadzone do 30 października w trzech 
etapach: budowa zatok autobusowych, 1/4 
ronda, 3/4 ronda. Ruch odbywał się będzie 
wahadłowo przy pomocy sygnalizacji świetl-
nej. Wprowadzone zostały objazdy: do ul. 
Brzozy ul. Willową, Szewczyka przez ron-
do Ukraińskie, ul. Pojdy (Książenice) do ul. 
Brzozy, do ul. Bieli ul. Szewczyka, Willo-
wą i Poręby.

Także do 30 października trwać będą 
prace związane z remontem ronda Ma-
zamet oraz odcinków ulicy Budowlanych, 
ulicy Żołędziowej i ulicy Energetyków.  
W związku z prowadzonym remontem 
wprowadzone zostaną objazdy. 

ETAP I – ruch jednokierunkowy na ulicy 
Budowlanych na odcinku od ronda Maza-
met do ronda Wileńskiego: do ul. Budow-
lanych dla pojazdów o dmc do 3,5t (za wy-
jątkiem komunikacji miejskiej i służb miej-
skich), ul. Kotucza i św. Józefa przez rondo 
Mazamet do ul. Budowlanych; do pl. Ar-
mii Krajowej – rondo Wileńskie, ul. Kotu-
cza, Rudzką, Energetyków, Żołędziową, ron-
do Mazamet do ul. Budowlanych. 

ETAP II – ruch wahadłowy przez rondo Ma-
zamet w ciągu ulicy Budowlanych sterowa-

ny sygnalizacją świetlną. Do Raciborza: ul. 
Rudzką, Kotucza przez rondo Wileńskie, ul. 
Budowlanych przez rondo Mazamet; do Rud: 
ul. Budowlanych przez rondo Mazamet, ron-
do Wileńskie, ul. Kotucza do ul. Rudzkiej; do 
ul. św. Józefa: rondo Mazamet, ul. Budowla-
nych przez rondo Wileńskie, ul. Kotucza do ul. 
św. Józefa; do ul. Budowlanych: ul. Kotucza 
przez rondo Wileńskie do ul. Budowlanych. 

ETAP III i IV – zamknięcie odcinków ul. Żołę-
dziowej oraz ul. Energetyków. Do Raciborza: 
ul. Rudzką, Kotucza przez rondo Wileńskie, 
ul. Budowlanych przez rondo Mazamet; do 
Rud: ul. Budowlanych przez rondo Mazamet, 
rondo Wileńskie, ul. Kotucza do ul. Rudzkiej.

(za www.rybnik.eu)

Utrudnienia w ruchu

Roboty na ul. Reymonta.                                                                                           Zdj.: (gr)

— Jeszcze przed oddaniem pierwszych  
odcinków sieci do użytku miasto organizowa-
ło spotkania, na których informowało miesz-
kańców, że koszty budowy przyłącza kanaliza-
cyjnego będą spoczywać na nich. Obecnie, po-
wołując się na przykład Jastrzębia, niektórzy 
właściciele posesji uważają, że miasto powin-
no dotować wykonanie przyłącza…

— Każde gospodarstwo, które posiada taką 
możliwość, musi się przyłączyć do sieci kana-
lizacyjnej. Dyrektywa unijna przewiduje, że 
od 2015 roku brak przyłącza będzie skutko-
wał nakładaniem kar. Wszelkie dziwne szam-
ba zostaną wyeliminowane. Jest i będzie pro-
wadzona akcja egzekwowania  przyłączania się 
do sieci kanalizacyjnej. To obowiązek wynika-
jący z prawa. Szambo, a właściwie przydomo-
wa oczyszczalnia ścieków, może pozostać tyl-
ko tam, gdzie nie ma innej możliwości odpro-
wadzenia ścieków.

Zakres prac wykonanych w Rybniku i Ja-
strzębiu w ramach projektu dofinansowanego 
z ISPA zdecydowanie się różnił. W Rybniku po-
wstały 11.424 studzienki kanalizacyjne, umoż-
liwiające prawidłową eksploatację, ale przede 
wszystkim ułatwiające podłączenie się do sie-
ci, co ma również istotny wpływ na obniżenie 
kosztów budowy przyłącza. W Jastrzębiu nit-
ki sieci kończą się zaślepką na granicy pose-
sji. Koszt budowy jednej studzienki to 850 zł. 
Inną ważną kwestią jest w tym względzie stano-
wisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, któ-
ra zaakceptowała uchwałę Jastrzębia w spra-
wie dotowania budowy przyłączy, ale uchwa-
ły innych miast w tej samej sprawie nie zyska-
ły akceptacji RIO. Wśród miast, które podob-
nie jak Rybnik budowały system kanalizacji sa-
nitarnej, a nie uczestniczą w kosztach wykona-
nia przyłącza, znajdują się: Katowice, Gliwice, 
Jaworzno, Przemyśl, Opole, Tychy, Pszczyna 
czy Szczecin. Ja nie chcę komentować rozwią-
zań w Jastrzębiu, bo uważam, że tamta proce-
dura ma wadę prawną. Działania prowadzone 
w Rybniku są na pewno prawidłowe i zgodne 
z unijną dyrektywą wskazującą, że „...zanie-
czyszczający płaci”.

— Projektem budowy kanalizacji objętych 
zostało 90% Rybnika, co z pozostałą częścią?

— Z projektu zostały wyłączone dzielnice 
Chwałęcice, Stodoły i Grabownia. Na pełne 
skanalizowanie nie pozwolił rachunek ekono-
miczny uwzględniający długość kolektora obie-
gającego zalew i ilość gospodarstw znajdują-
cych się w tych dzielnicach. Nie oznacza to, że 
te obszary nie doczekają się skanalizowania. 
Jednak zanim to nastąpi, trzeba będzie pocze-
kać na sporządzenie nowego masterplanu dla 
miasta, który określi najlepsze rozwiązanie 
pod względem technicznym i ekonomicznym. 
Dopiero później trzeba się będzie zastanowić 
nad konkretnym rozwiązaniem i ewentualnym 
wystąpieniem o środki pomocowe na ten cel.

Rozmawiał: G. Kowalczyk

Remonty i prace drogowe będą nadal utrudniać życie kierowcom. W związku 
z prowadzonymi inwestycjami przygotowano kolejne objazdy.
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— Praktycznie w każdej rybnickiej placów-
ce oświatowej wykonywane są mniejsze lub 
większe prace — wyjaśnia Krzysztof Soiński  
z Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwe-
stycji UM. Największy zakres robót i nakła-
dów dotyczy termomodernizacji 4 szkół, na 
którą udało się pozyskać dofinansowanie ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko w wysokości 3.913.352,96 
zł (wartość całkowita projektu – 9.182.306,65 
zł). Zakończono już prace w pierwszej z czte-
rech placówek – Szkole Podstawowej nr 22, 
gdzie oprócz ocieplenia ścian zewnętrznych 
i modernizacji centralnego ogrzewania z bu-
dynku usunięto również azbest. Komplek-
sowa termomodernizacja czeka też Szkołę 
Podstawową nr 34, Zespół Szkół nr 3 i Ze-
spół Szkół Ekonomiczno–Usługowych. Pra-
ce trwają, a ich zakończenie planowane jest 
na początek 2011 r. 

Z ważniejszych, „wakacyjnych” robót remon-
towych i inwestycyjnych, warto wymienić rów-
nież modernizację kuchni w przedszkolach nr 10 
i 19 i dostosowywanie tych budynków do prze-
pisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, po-
dobnie jak przedszkoli nr 2 i 14. Ponad 32 tys. 
zł przeznaczono na malowanie pomieszczeń 
Przedszkola nr 5, a prawie 70 tys. zł na wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu 
Przedszkola nr 39. Do końca sierpnia powinny 
zostać wyremontowane sanitariaty w SP nr 24  
i przedszkolach nr 23, 42 i 17. Zaplanowano 
również wymianę instalacji elektrycznej wraz  
z robotami malarskimi w SP nr 21 i remont świe-
tlików dachowych w Szkole Podstawowej nr 3. 
Z kolei Gimnazjum nr 3 czeka na remont par-
kietu sali gimnastycznej, a jeszcze przed pierw-
szym dzwonkiem powinna zakończyć się budo-
wa ogrodzenia wokół tej placówki. W Szkole 

Podstawowej nr 20 przebudowano wejście do 
budynku, tak by ułatwić poruszanie się niepeł-
nosprawnym, a o osobach na wózkach nie za-
pominają również w SP nr 34, gdzie planowa-
ny jest remont schodów i wykonanie 3 pochylni. 
W Gimnazjum nr 1 zakończono już budowę bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią, a niebawem z no-
wych boisk powinni się cieszyć również ucznio-
wie Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycz-
nych, G nr 4, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wy-
chowawczego, czy Zespołu Szkół Technicznych  
i Zespołu Szkół nr 1. 

Część robót uda się zakończyć przed  
1 września, a wtedy znowu w szkolnych mu-
rach uczniowie zastąpią budowlańców. C’est 
la vie… 

(S)   

Wakacje nie dla wszystkich

W SP nr 34 trwa termomodernizacja placówki.                                                                                              Zdj.: s

Tylko pozornie szkolne i przedszkolne korytarze pustoszeją w czasie wakacji,  
bo miejsce dzieci i nauczycieli zajmują pracownicy ekip remontowo–budowlanych. 
Dwoją się i troją, by zdążyć przed pierwszym dzwonkiem.

O przeanalizowanie tej kwestii  
i zmianę przepisów zaapelował w czerw-
cu br. również prezydent Adam Fuda-
li w pismach do najważniejszych osób  
w państwie. Prezydent zwrócił się do Ko-
misji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery-
torialnego z interwencją o pilną zmianę 
art. 243 ustawy o finansach publicznych 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który do-
tyczy „nowego” wskaźnika obsługi dłu-
gu jednostek samorządu terytorialnego. 
Stanowisko prezydenta Rybnika wysła-
ne zostało również do premiera Donal-
da Tuska, a także do ministra finansów 
i marszałka sejmu. Przepisy, które mają 
wejść w życie w 2014 r., już dziś wpływa-
ją na politykę finansową miasta, jak np. 
odstąpienie od  planowanej na ten rok 
emisji obligacji komunalnych wobec ne-

gatywnej w tej kwestii opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej. 

(…)Nowy wskaźnik limitujący spła-
tę zobowiązań może również, pośred-
nio, uniemożliwić wielu samorządom 
wykorzystywanie środków unijnych,  
co w efekcie wpłynie na pogorszenie 
absorpcji pomocy unijnej w skali kra-
ju” – czytamy w przekazanych najwyż-
szym władzom państwowym pismach 
prezydenta Rybnika. 

Podobną opinię w swoim stanowi-
sku z czerwca br. przedstawił Zarząd 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

Wydaje się, że interwencje przynio-
sły skutek, bo w połowie lipca br. Ko-
misja Wspólna Rządu i Samorządu Te-
rytorialnego oprotestowany ustawowy 
zapis „wzięła na warsztat”. 

Zagrali dla powodzian

Wielka orkiestra 
kontra wielka woda

Zwykle Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra 
w środku zimy. Tym razem wyjątkowo akcję zapla-
nowano w lecie, ale też powód był wyjątkowy – za-
kup sprzętu pomagającego w likwidowaniu skut-
ków powodzi. 

Koncert plenerowy na estradzie rybnickiego kampusu 
z gwiazdą – grupą „Underground” połączono ze zbiór-
ką pieniędzy, a każdy kto zdecydował się wesprzeć po-
wodzian otrzymał serduszko, tym razem koloru niebie-
skiego. W Rybniku zebrano ponad 6 tys. zł, a do orga-
nizacji akcji w całej Polsce włączyło się 200 sztabów. 

(S)

Prezydent Rybnika 
za zmianą ustawy

Przepisy aktualnej ustawy o finansach publicznych dotyczące no-
wego sposobu obliczania wskaźnika obsługi zadłużenia gmin, wywo-
łały zaniepokojenie samorządowców. Ich zdaniem, godzą one szcze-
gólnie w miasta realizujące plan rozwoju inwestycyjnego, oparty  
w dużej mierze na dotacjach unijnych. 

Nowe godziny emisji MPI
Od wtorku 10 sierpnia, zmieniły się godziny emisji 

Miejskiego Programu Informacyjnego (MPI).
Program jest emitowany na antenie Telewizji TVT we 

wtorki o godz. 19.25. Powtórkę będzie można obejrzeć 
następnego dnia, o godzinie 08.00. 

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym MPI emito-
wany jest w co drugi, a nie w każdy wtorek. Po waka-
cjach powrót do cotygodniowej emisji. 

Program dostępny jest również na kanale miasta  
w serwisie YouTube. 

(za www.rybnik.eu)
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Na prowadzoną inwestycję Rybnik uzyskał dofinansowania  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 mln zł. Do-
tacja jest efektem wniosku, jaki miasto złożyło w maju br. do 
programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki pn. „Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztucz-
ną nawierzchnią” w 2010 roku. Warunkiem uzyskania dofi-
nansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, był  m.in. 
stan zaawansowania inwestycji, umożliwiający wykorzystanie 
przyznanych środków do 31 grudnia br. oraz wykazanie przez gminę 
zdolności finansowej do wykonania całego zadania, którego całkowity 
koszt wyniesie prawie 4 miliony zł. 

O przyznanie dotacji zabiegał m.in. zasiadający w sejmowej Komi-
sji Sportu rybnicki poseł Grzegorz Janik, zaangażowany w rozwój mło-
dzieżowej piłki nożnej w naszym mieście. — Udało mi się pozyskać po-
zytywną opinię m.in. byłego piłkarza Romana Koseckiego, który również 
zasiada w Komisji Sportu. Jako piłkarz kadry niejednokrotnie bywał on 
w Kamieniu na zgrupowaniach, zna nasze realia, a do Kamienia nadal 
czuje sentyment — mówi poseł Janik. — Najważniejszy był jednak do-
brze umotywowany wniosek miasta. Rybnik jest jednym z 10 miast, któ-
re w ramach tego programu otrzymały środki ministerialne. Jestem oso-
biście zainteresowany postępem robót na budowie. 

Program, mający na celu rozwój młodzieżowej piłki nożnej poprzez 
modernizację infrastruktury sportowej oraz popularyzację piłki noż-

nej w kontekście EURO 2012, zakłada budowę obiektów sportowych 
o najwyższym standardzie. Należą do nich pełnowymiarowe boiska do 
piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, piłkochwytami, ogrodzeniem  
i oświetleniem. Oświetlenie i trybuny dla kibiców służyć będą również 
sąsiadującemu z budowanym, staremu boisku z nawierzchnią trawia-
stą. Miejski Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu, na terenie któ-
rego boisko jest budowane, znajduje się na liście centrów pobytowych 
dla reprezentacji narodowych podczas EURO 2012. 

Należy przypomnieć, że projekt budowy boiska w Kamieniu znaj-
duje się także na 1. miejscu listy projektów rezerwowych związanych  
z infrastrukturą sportową w ramach unijnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Niewykluczone jest zatem otrzymanie dofinansowania 
w wyniku powstania oszczędności przetargowych, bądź ze środków re-
zerwowych.

(r)

Programowy milion

Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu trwa intensywna budowa pełnowymia-
rowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią. Obiekt ma zostać oddany do użytku  
w październiku br. 

W Kamieniu powstaje pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią.                     Zdj.: (gr)

Szansa dla przedsiębiorczych
„Przekwalifikowanie i otwarcie własnej działalności gospo-

darczej najlepszym lekarstwem na spowolnienie gospodar-
cze” – to nazwa projektu, którego uczestnicy mogą uzyskać 
40 tys. zł na „rozkręcenie” własnego biznesu. Nabór do pro-
jektu rusza od 1 września br. 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Izbę Przemysłowo–Handlo-
wą Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz Cech Rzemieślników  
i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Projekt skierowany 
jest do zamieszkujących województwo śląskie osób:

• zatrudnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, które otrzy-
mały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub zostały po-
informowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez 
niego stosunku pracy;

• bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, któ-
rych stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie-
dotyczących pracownika, związanych z procesami adaptacyjnymi 
bądź modernizacyjnymi zachodzącymi u pracodawcy, w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie rozwoju województwa ślą-
skiego poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczestników 
projektu oraz wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych. 

Zwrot za kartę pojazdu
W miarę posiadanych środków miasto Rybnik bę-

dzie wypłacać po 425 zł osobom, które w okresie 
od 21.08.2003 r. do 14.04.2006 r. uiściły opłatę za 
kartę pojazdu w wysokości 500 zł. 

Okazało się bowiem, że rozporządzenie Skarbu Pań-
stwa – Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie było nie-
zgodne z konstytucją. Zgodnie z orzeczeniem sądu Ryb-
nik powinien zwrócić swoim mieszkańcom 2,8 mln zł.  
W wydanym w tej kwestii oświadczeniu Urząd Miasta in-
formuje, że w pierwszej kolejności wypłaty otrzymają oso-
by posiadające prawomocne orzeczenia  sądowe, ugody 
sądowe i pozasądowe związane z wytoczonymi w tym za-
kresie powództwami. Zwrot niesłusznie pobranej opłaty 
będzie się odbywał w miarę możliwości finansowych, za-
bezpieczonych w budżecie Wydziału Komunikacji.

Wypłaty będą realizowane na podstawie skierowanego 
tam wezwania do zapłaty, zawierającego dane osobowe 
wnioskodawcy, numer rejestracyjny pojazdu oraz numer 
rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

Wzór wniosku pobrać można ze strony http://www.
rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,5481 lub  
w kancelarii urzędu. Procedurę ułatwi załączone do we-
zwania pokwitowanie wpłaty oraz kopia dowodu oso-
bistego (dotyczy osób fizycznych). 

(za www.rybnik.eu)
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Kiedy w marcu ub. roku radni przejmowali tzw. „uchwałę elewacyjną” 
wątpliwości nie brakowało. Zastanawiano się, czy dzięki zwolnieniom 
podatkowym uda się przywrócić blask dawnym kamienicom w centrum 
miasta, ilu właścicieli zdecyduje się na taki krok i czy remonty nie będą 
powierzchowne. Okazuje się, że uchwała – która zakłada zwolnienie 
od podatku od nieruchomości bu dynki powstałe przed 1945 r., położo-
ne w centrum miasta, pod warunkiem, że ich właściciele wyremontują 
elewację frontową i widoczną połać dachu – jednak się sprawdza. Na 
rewitalizację obiektów zdecydowało się 21 kamieniczników – ze zwol-
nienia korzystają już właściciele 4 kamienic położonych przy pl. Wolno-
ści, na Rynku oraz przy ul. Gliwickiej i Kościelnej. W 13 budynkach re-
mont trwa lub prace ruszą w najbliższym czasie, a kolejne cztery są już 
po wstępnych uzgodnieniach. Rusztowania wyrosły już m.in. na ulicach 
Powstańców 10 i 25, Sobieskiego 4, 19 i 1. Warto podkreślić, że właści-
ciele, którzy chcieliby jeszcze skorzystać z samorządowej oferty i pod-
jąć się prac remontowych muszą zdążyć do końca roku, kiedy to mija 
termin przyjmowania wniosków (potrzebne dokumenty można pobrać 
ze strony: www.rybnik.pl/__files/uchwala_rm_rybnika.doc). Przypomnij-
my: o zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą ubiegać się właści-
ciele budynków położonych na terenie historycznego układu miejskie-
go, w liniach pierzei ulic: Gliwickiej (do skrzyżowania z ul. Brudnio-
ka), św. Jana, Korfantego, Kościelnej, pl. Kościelnego, Łony, Powstań-
ców Śląskich (do rozwidlenia z ul. Mikołowską), Reja, Rynku, Rynko-
wej, Sobieskiego, pl. Wolności i Zamkowej, którzy zdecydują się na re-
mont swoich obiektów. Zwolnienie przysługuje do wysokości poniesio-
nych przez podatnika kosztów (koszty materiałów i usług budowlanych 
bądź konserwatorskich), po zakończeniu remontu i spełnieniu warunków 

 

Kamienice do liftingu…
… a podatek do zwolnienia. Mechanizm jest prosty, a korzyść 

dwojaka – właściciele budynków zyskują, a centrum miasta 
zmienia oblicze. Wypięknieją również inne kamienice – ZGM 
przymierza się bowiem do remontu kilku z nich.

Na deptaku w… Rybniku? 
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

„CRIS” przystąpiło do realizacji projektu „Deptak re–wita”, 
którego celem jest przygotowanie koncepcji rewitalizacji 
rybnickiego deptaku, czyli ulic Powstańców i Sobieskiego. 

Wszystko po to, by ożywić ten – do niedawna jeszcze tętniący życiem 
– fragment miasta, który powoli zaczyna tracić na znaczeniu. Obecnie 
najwięcej mieszkańców i odwiedzających nasze miasto przemieszcza 
się pomiędzy dwoma centrami handlowymi, rzadziej zaglądając w oko-
lice ulic Powstańców i Sobieskiego: — Kiedy pisałam projekt „Deptak 
re–wita”, w rejonie, o którym mowa, zamkniętych było aż 9 lokali użyt-
kowych. Prowadziliśmy też rozmowy ze sklepikarzami i obserwowaliśmy 
ruch pieszych, którego natężenie systematycznie maleje. Dlatego uznali-

śmy, że warto zrobić coś, by to zmienić — mówi koordynatorka projektu 
Dorota Bednorz z CRIS–u. Tym „czymś” mają być spotkania, koncer-
ty i happeningi, a jak mówi D. Bednorz o wspomnianym rejonie mia-
sta ma być głośno: — Chcemy ożywić tę przestrzeń poprzez różnorod-
ne działania artystyczne, ale także cykl konsultacji społecznych na temat 
deptaka, do udziału w których zaprosimy mieszkańców i właścicieli ka-
mienic, ale również urzędników i specjalistów z zakresu planowania prze-
strzennego — zapowiada. Spotkania mają ruszyć we wrześniu, a jesz-
cze w sierpniu zostanie uruchomiona strona internetowa poświęcona 
deptakowi. Dlatego za naszym pośrednictwem CRIS zachęca wszyst-
kich mieszkańców, których interesuje los deptaka, by dzielili się swo-
imi uwagami, opiniami i pomysłami, a także, by przesyłali stare zdję-
cia, na których uwieczniono ten fragment miasta (email: dorota.bed-
norz@cris.org.pl, tel. (32) 739 55 12). 

Warto przypomnieć, że inicjatywa CRIS–u nie jest jedyną. Problem 
dostrzegło też miasto i rybnicka Platforma Obywatelska, która w ubie-
głym roku ogłosiła konkurs na rewitalizację deptaka. Zwycięski projekt 
Iwetty Trzaski trafił na biurko prezydenta A. Fudalego, który chwalił 
konkursowe pomysły młodych ludzi, ale zwrócił też uwagę na koniecz-
ność konsekwentnego działania – najpierw remont elewacji kamienic, 
wymiana podziemnej infrastruktury, a dopiero potem prace nad sa-
mym deptakiem.

Projekt „Deptak re–wita” ruszył 1 sierpnia. Potrwa do końca stycz-
nia 2011 r., a jego realizacja jest możliwa dzięki dotacji, jaką pozyskał 
CRIS z Fundacji im. Stefana Batorego.                       Tekst i zdj.: (S)

Czy przechodnie częściej będą zaglądać w rejon ul. Sobieskiego i Powstańców? 

Kamienice w centrum miasta już zmieniają wygląd…

dokończenie na stronie 19
… a te z ul. św. Antoniego przygotowują się do remontu elewacji.             Zdjęcia: s. 
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Program „Dla Systematycznych” umożliwia zamia-
nę dotychczasowego lokum na nowsze i lepsze. Nowy 
budynek składa się z dwóch segmentów o łącznej kuba-
turze 7652,85 m3. Jest podpiwniczony i posiada 5 kon-
dygnacji mieszkalnych wraz z poddaszem. Mieszkania 
zostaną oddane w stanie wykończonym (panele, płyt-
ki ścienne, i podłogowe, gładzie), wyposażone w insta-
lacje elektryczne, wodno–kanalizacyjne, gaz oraz cen-
tralne ogrzewanie z kotła gazowego. Wartość inwestycji 
sfinansowanej z budżetu miasta wyniosła 4 mln zł. Przy 
ul. Kolejowej jest 30 mieszkań 1, 3 i 4–pokojowych o po-
wierzchni od 32,84 m2 do 56,82 m2. Jednak przeprowa-
dzić się tam będzie można tylko pod pewnymi warun-
kami. O zamianę mogą się ubiegać najemcy mieszkań 
należących do mieszkaniowego zasobu gminy, którzy spełniają poniższe 
kryteria: nie posiadają zaległości w opłatach za mieszkanie; nie wykracza-
ją przeciwko porządkowi domowemu; przez ostatnie 5 lat systematycznie 
wnoszą opłaty za zajmowane mieszkanie; zamieszkują na terenie miasta 
Rybnika; nie korzystali z umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości czyn-
szowych; przez ostatnie 3 lata nie korzystali z dodatku mieszkaniowego; po-
zostawią dotychczas zajmowany lokal w stanie nadającym się do zamieszka-
nia; uzyskali w roku kalendarzowym poprzedzającym datę złożenia wnio-
sku średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego powy-
żej 175% najniższej emerytury. Jeśli te warunki są spełnione, można do 15 
września br. złożyć wniosek o zamianę mieszkania w Zakładzie Gospo-
darki Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 12. Urząd Miasta i ZGM kierują tę 
ofertę do osób, które już udowodniły, że są solidnymi najemcami. Pierw-
szeństwo do mieszkań na parterze będą mieli niepełnosprawni ruchowo. 
Uprzywilejowane także będą wnioski lokatorów mieszkań komunalnych,  
w których są planowane remonty lub są przeznaczone do sprzedaży.

Szczegółowe zasady zamiany i kryteria określające kolejność przyzna-
wania lokali są dostępne w Internecie – www.zgm.rybnik.pl Odwie-
dzenie tej strony polecamy wszystkim zainteresowanym kwestiami go-
spodarki mieszkaniowej Rybnika. Znajdują się tam informacje o termi-
nach planowanych remontów, zasady zamiany lokali zadłużonych oraz 
wnioski do pobrania, elektroniczne wersje dokumentów, treści uchwał 
Rady Miasta itp.                                                                                  (m)

O szczegółach programu 
„Dla Systematycznych” 

mówi wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn

— Skąd pomysł, by opracować program „Dla Systematycz-
nych”? Kto jest jego inicjatorem?

— Program powstał mocą zarządzenia prezydenta Rybnika, 
więc to on jest jego inicjatorem. Jednak to przede wszystkim 
efekt współpracy mieszkańców, Urzędu Miasta i ZGM. Kil-
ka lat temu były remontowane mieszkania socjalne w kamie-
nicach przy ul. Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec–Pia-
ski. Musiały one mieć odpowiedni standard, którego wymo-
gi reguluje ustawa o mieszkalnictwie. Wtedy słyszeliśmy za-
rzut ze strony najemców mieszkań komunalnych, że pomimo 
dotrzymywania zobowiązań, czyli płacenia czynszu, ich lokale 
są w o wiele gorszym stanie. Paradoks polegał na tym, że lep-
sze warunki stworzono lokatorom zalegających z płatnościa-
mi, z wyrokiem eksmisyjnym. Dlaczego w Rybniku nie może 
być odwrotnie? Dlaczego nie nagradzać solidnych najemców? 
Lokale, które pozostawią mieszkańcy przeniesieni na ul. Kole-
jową, będą miały różny standard. Część z nich niech na pewno 
stanie się lokalami socjalnymi. Będziemy je zasiedlać osoba-
mi z wyrokami eksmisyjnymi, które mamy do wykonania. Te  
o wyższym standardzie chcemy wynajmować oczekującym  
w kolejce na mieszkania komunalne.  

— Jakie terminy obowiązują osoby zainteresowane zamianą?
— Wnioski w ZGM są przyjmowane od 1 lipca do 15 wrze-

śnia 2010 roku. Stosowne zawiadomienia znajdują się w budyn-
kach komunalnych. Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie www.zgm.rybnik.pl Złożone wnioski rozpatrzy Spo-
łeczna Komisja Mieszkaniowa. Do końca września będą ogło-
szone listy osób, którym została przyznana możliwość zamiany. 

— Kiedy wprowadzą się pierwsi lokatorzy?
— Budynek ma być oddany pod koniec października. Loka-

le przy ul. Kolejowej są naprawdę piękne. Swoje miejsce znaj-
dzie tam 30 rodzin. Mieszkania na parterze są przeznaczone 
dla niepełnosprawnych ruchowo, przystosowane do potrzeb 
osób na wózkach inwalidzkich. Szczególnie zachęcam do za-
interesowania się możliwością zamiany tych, którzy nie mogą 
wykupić wynajmowanego mieszkania, a chcieliby zamieszkać 
w lokalach o wyższym standardzie.

Rozmawiała: Małgorzata Tytko

Mieszkania dla solidnych
Warto być solidnym, systematycznym i mieszkać lepiej. W paź-

dzierniku br. zostaną zakończone prace w lokalach mieszkalnych 
przy ul. Kolejowej w Rybniku. Zainteresowani zamianą lokato-
rzy muszą jednak spełnić kilka kryteriów...

Zdj.: L. Tyl

określonych w uchwale, nie dłużej niż 10 lat. 
Nie tylko prywatni właściciele dbają o wygląd swoich budynków. Rów-

nież miasto przeprowadzi rewitalizację historycznych kamienic. We 
wrześniu br. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej rozpocznie remont 
elewacji frontowych kamienic przy ul. św. Antoniego 9, 11, 13 i 15. Już 
niebawem nowego blasku nabierze więc eklektyczna, trzykondygnacyj-
na kamienica pochodząca z lat 1890–1910 z elewacją tynkowo–cegla-
ną, secesyjny budynek z przełomu XIX/XX w., neoklasycystyczna, trzy-
kondygnacyjna kamienica i eklektyczna czterokondygnacyjna kamieni-
ca pochodząca z przełomu XIX/XX w. Jak wyglądają projekty elewacji 
wyżej wymienionych kamienic można się przekonać zaglądając na stro-
nę ZGM (www.zgm.rybnik.pl). 

Powyższe inicjatywy udowadniają, że pomysłów mających na celu 
poprawę estetyki najbardziej reprezentacyjnych części Rybnika, może 
być kilka. Wszystkie warte są rozważenia…                                       (S)

c.d. ze strony 18
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Jak argumentowali przedstawiciele powsta-
łej w 1999 roku, dążącej do administracyjne-
go przyłączenia Ochojca do Rybnika, Grupy 
Inicjatywnej z Janem Porałą na czele, prze-
mawiały za tym nie tylko wieloletnie związ-
ki historyczne, społeczne i gospodarcze, ale  
i względy praktyczne. — Ochojec został sztucz-
nie przyczepiony do gminy Pilchowice w powie-
cie gliwickim w latach 70. Wcześniej był zawsze 
związany z powiatem rybnickim — mówi prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Krzysztof Szafra-
niec. — Kiedy w latach 90. zamieszkałem w tym 
sołectwie, sporo energii kosztowało nas rozezna-

nie, gdzie znajdują się właściwe dla nas publicz-
ne urzędy. Urząd Skarbowy w Gliwicach, ZUS  
w Zabrzu, przychodnia zdrowia w Pilchowicach, 
a właściwie w oddziale w Wilczej itd. Jak ktoś nie 
dysponował samochodem, był problem z dojaz-
dem praktycznie wszędzie. A do Rybnika mieli-
śmy kilka kilometrów w linii prostej i wszystko 
w jednym miejscu… 

Widać ochojczanom było zdecydowanie bar-
dziej „po drodze” z Rybnikiem, bo na 834 oso-
by biorące udział w referendum, jakie odby-
ło się w 2000 r., za przyłączeniem Ochojca do 
Rybnika głosowało 800 mieszkańców sołec-
twa. Od zawsze mieszkali w nim ludzie aktyw-
ni, biorący sprawy w „swoje ręce”. W 1980 r. 
dzięki „oddolnym inicjatywom” miejscowych 
działaczy sportowych wybudowano nowe bo-
isko i reaktywowano klub sportowy LZS „Pło-
mień” Ochojec. Rok później w sołectwie po-
wołana została parafia Matki Boskiej Często-
chowskiej, a w budowę kompleksu duszpaster-
skiego, składającego się z domu katechetycz-
nego, probostwa i kościoła zaangażowała się 
cała lokalna społeczność. Kościół konsekro-
wano w sierpniu 1991 r., w roku następnym 
do użytku oddany został cmentarz parafial-
ny, zaś w 1994 r. wierni ufundowali dla swoje-

go kościoła trzy dzwony. W latach 90. miesz-
kańcy znacząco przyczynili się do telefoniza-
cji sołectwa, powstania sieci wodociągowej dla 
jego części oraz budowy szkoły, którą oddano 
do użytku w 1995 roku. 

Co przyniosło 10 lat „wspólnej drogi”? Ryb-
nik na pewno zyskał piękną, zieloną dzielni-
cę, wymarzoną pod budownictwo indywidu-
alne. Spokój i ciszę doceniło już wiele osób  
z Rybnika i spoza miasta, bo w ciągu ostatnie-
go 10–lecia liczba mieszkańców z 1558 (2001 
r.), wzrosła tu do 1852 w br., czyli o prawie 
19%. Tymczasem Rybnik jako całość mieszkań-

ców trac i… 
Ale Ochojec 
stał się też ko-
lejną dzielni-
cą oczekującą 
zainteresowa-
nia władz jego 
problemami  
i  r e a l i z a -
c j i  m i e j -
skich inwesty-
cji. Pierwszą  
z nich po włą-
czeniu Ochoj-
ca do Rybni-
ka było do-
k o ń c z e -
nie wodocią-
gu. W 2003 r.  
do istniejącej 
szkoły dobu-
dowano nową salę gimnastyczna oraz przed-
szkole, dziś tworzące razem Zespół Szkol-
no–Przedszkolny nr 3, w którym uczy się po-
nad 200 dzieci. W 2005 r. w budynku starego 
przedszkola, wyremontowanego ze środków 
miasta, otwarto placówkę służby zdrowia (dziś 

10–lecie przyłączenia Ochojca

Z Rybnikiem im po drodze
Przed 10 laty przynależne od 1977 r. do gminy Pilchowice sołectwo Ochojec zo-

stało 27. dzielnicą Rybnika. Fakt ten nie był bynajmniej efektem „najazdu” sil-
niejszego sąsiada, ale pokojowych zabiegów ochojczan.

Przyłączenie do Rybnika Ochojec świętował bardzo uroczyście i gromadnie. Obchody 
rozpoczęło nabożeństwo w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej odprawione przez 
ks. proboszcza Edwarda Nalepę, w asyście budowniczego kościoła, proboszcza seniora, 
ks. Henryka Kołodzieja. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta z prezydentem 
Adamem Fudalim, poseł Grzegorz Janik, przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk oraz rad-
ni i przedstawiciele wszystkich lokalnych organizacji i instytucji wraz z pocztami sztan-
darowymi. Byli również członkowie Grupy Inicjatywnej, która doprowadziła do przyłą-
czenia Ochojca do Rybnika, i wielu mieszkańców dzielnicy.   

Na uroczystym spotkaniu w „domu kultury” przedstawiciele Rady Dzielnicy przedstawi-
li prezentację „Ochojec wczoraj i dziś”, podsumowując też minione 10–lecie. Na tę oka-
zję dzieci z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego przygotowały specjalny program artystycz-
ny, poświęcając na jego przygotowanie końcówkę roku szkolnego, a na występ – pierw-
szy dzień wakacji.

W Ochojcu terenów pod budownictwo jednorodzinne  
na razie nie brakuje...

Mieszkańcy dzielnicy wiążą z budynkiem „domu kul-
tury” większe nadzieje.

W Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 przybywa 
dzieci.

Interesujące architektonicznie zabudowania kościelne.

Zmodernizowane boisko jest dumą ochojczan.

10–lecie z Rybnikiem podsumował  
w specjalnej prezentacji przewod-
niczący RD Krzysztof Szafraniec.
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NZOZ MedProfil – poradnia lekarza rodzinnego). Ocho-
jec jest też jedną z 17 dzielnic Rybnika objętych wspieranym 
środkami unijnymi programem budowy kanalizacji sanitar-
nej. W latach 2006–2008 wybudowano tu prawie 20 km ka-
nalizacji grawitacyjnej i 1,1 km kanalizacji tłocznej oraz jed-
ną przepompownię ścieków. Procedury podłączenia do ka-
nalizacji 395 posesji zostaną zakończone prawdopodobnie 
do końca roku. Dzielnicę „dotknęła” też inna znacząca in-
westycja – modernizacja biegnącej przez nią Drogi Krajo-
wej 78, zakończona na tym odcinku latem 2007 r. Remont 
sprawił, że ochojczanie mają wprawdzie lepszy dojazd do 
domu, ale przecinająca dzielnicę na pół szybka przeloto-
wa trasa jest po prostu niebezpieczna. Dlatego nieodzowna 
była budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, 
co było szczególnie ważne dla bezpieczeństwa dzieci cho-
dzących do szkoły. Ale ochojczanie patrzą perspektywicz-
nie – będą zabiegać, by w planach zagospodarowania prze-
strzennego znalazła się obwodnica Ochojca, bo DK 78 jest 
główną drogą dojazdową do autostrady i trzeba się liczyć  
z tym, że ruch będzie tu coraz większy. Ale są i plusy mo-
dernizacji DK 78 – dzielnica pozyskała sporo tzw. frezu as-
faltowego, którym utwardzono wiele, następnie wyasfalto-
wanych, lokalnych dróg.

— Wiem, że Ochojec jest postrzegany przez władze Rybnika 
jaka dzielnica mająca wobec miasta spore oczekiwania, choć 
jest najmłodszą z nich — mówi K. Szafraniec. — Tak nas od-
bierają również pozostałe dzielnice. A my jesteśmy w podob-
nej sytuacji, w jakiej była Polska przystępując do Unii Euro-
pejskiej. Musimy nadrabiać zapóźnienia w różnych sferach  
i doganiać pozostałe dzielnice. Ludzie mają wiele inicjatywy 
i energii, chcemy więc, by była ona dobrze wykorzystana. Mo-
glibyśmy na przykład utwardzić metodą gospodarczą o wiele 
więcej dróg, ale wciąż dostajemy za mało kostki bentonitowej... 
Przedstawiciele RD uważają, że Ochojec nie ma wygórowa-
nych potrzeb: dokończenie utwardzenia dróg, na które w po-
przednich sezonach zabrakło kostki, położnie asfaltu na kil-
ku fragmentach dróg, szczególnie zaś zależy im na remoncie 
drogi na cmentarz czy pomocy miasta w sprawie podświe-
tlenia kościoła. — To drobne rzeczy, które co roku znajdują 
się w przedkładanym przez nas planie inwestycji. Gdyby syste-
matycznie realizować 1–2 zadania rocznie, sprawa byłaby za-
łatwiona… — mówi przewodniczący RD. Ale przydałby się 
również punkt pocztowy czy bankomat i dzielnicowi samo-
rządowcy wierzą, że wsparcie przez miasto inicjatyw miesz-
kańców w tych kwestiach miałoby duże znaczenie w ich za-
łatwieniu.—- Nasze potrzeby to już nie luksus, ale standard 
cywilizacyjny — uważa K. Szafraniec. 

Ochojec to dzielnica, której mieszkańcy czują potrzebę 
integracji, a za miejsce, jakie najlepiej się do tego nadaje, 
uważają zbudowany przed laty z ich pomocą wielofunkcyj-
ny budynek, zwany przez wszystkich domem kultury. Dla-
tego tak ostro zaprotestowali na wieść, że będący w admi-
nistracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej obiekt miał-
by zostać wydzierżawiony prywatnej firmie. I batalię wygra-
li… Aktualnie budynkiem zarządza Ochotnicza Straż Pożar-
na, organizacja obchodząca w tym roku 100–lecie istnienia  
i bardzo dla dzielnicy, a wcześniej sołectwa, zasłużona. Mają 
tu siedziby filia biblioteczna i Rada Dzielnicy, aktywne Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz koło Polskiego Związku Emery-
tów i Rencistów, jest też duża sala biesiadna… Mieszkań-
cy Ochojca marzą o tym, by „dom kultury” z nazwy stał się 
Domem Kultury prawdziwym, z zajęciami dla dzieci i mło-
dzieży, które mogłyby tu rozwijać swoje zainteresowania.  

W obchodach Dni Topolczan – jedynego na Słowacji miasta part-
nerskiego Rybnika – wzięli udział przewodniczący i wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Stanisław Jaszczuk i Kazimierz Salamon oraz radny 
 Jan Mura. 

Mimo że produkcję piwa Topvar, z jakiej 30–tysięczne miasto do niedawna 
słynęło, na początku tego roku przeniesiono do innego browaru, 14 i 15 sierp-
nia eksportowego trunku w Topolczanach nie brakowało.

Samorządowców z Rybnika, którzy podczas głównej uroczystości przekazali oko-
licznościowy list od prezydenta Adama Fudalego, podejmował primator Topolczan 
Peter Balaż. Gospodarz słowackiego miasta zaprosił rybniczan na wielki międzyna-
rodowy turniej piłki nożnej, który odbędzie się w 2012 roku z okazji 100–lecia klu-

bu MFK Topolcza-
ny. Jak podkreślił 
Stanisław Jaszczuk, 
współpraca sporto-
wa stworzyła pod-
waliny dla part-
nerstwa obu miast.  
W Dniach Topol-
czan uczestniczyli 
także poza polską 
delegacją, samo-
rządowcy z Czech 
i Węgier.          (gr)

W partnerskich Topolczanach

W sobotę, 18 września, zachęcamy do wybrania się w niezwykłą 
podróż po Rybniku… miejskim autobusem, zorganizowaną  
w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu pod hasłem „Daj się porwać autobusem”.

Tego dnia cztery pojazdy wyruszą z Zamysłowa, Ochojca, Boguszowic  
i Niewiadomia, a na trasie ich przejazdu znajdą się najważniejsze miejskie 
inwestycje ostatnich lat. Zobaczyć będzie więc można krytą pływalnię i zmo-
dernizowaną halę widowiskowo–sportową w Boguszowicach, Zespół Szkół 
Wyższych, Sąd Okręgowy, komendę Straży Miejskiej, Szkołę Muzyczną, re-
montowaną bazylikę, przedszkole w dzielnicy Paruszowiec–Piaski, budynki 
socjalne na ulicy Ogrodowskiego, oczyszczalnię ścieków. 

Wycieczka będzie także okazją do obejrzenia efektów modernizacji dróg: 
ulicy Zebrzydowickiej, Obwiedni Północnej oraz powstającego na ul. Żor-
skiej ronda. Będzie można także zobaczyć jak zmieniło się oblicze rybnic-
kich szkół, których charakterystycznym elementem jest bogata baza spor-
towa. Autobus przejedzie także w okolicach terenów Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. 

Dla miłośników komunikacji przy-
gotowano ponadto nie lada atrak-
cję – zwiedzanie „ogórka” – autobu-
su, który jeździł po polskich drogach 
od lat 60. do 80. XX wieku. Autobus 
zwiedzać będzie można również w so-
botę, 18 września na Placu Wolności. 
Zaplanowano ponadto liczne konkur-
sy dla uczestników, będzie też możli-
wość zwiedzenia bazy autobusów ko-
munikacji miejskiej przy ulicy Brzeziń-
skiej oraz inne atrakcje. 

Warto dodać, że 22 września włą-
czając się w Europejski Dzień bez Samochodu będzie można podróżować 
autobusami komunikacji  miejskiej ZTZ, legitymując się dowodem rejestra-
cyjnym samochodu.

Serdecznie zapraszamy!

c.d. na stronie 34

Daj się porwać...

Szczegóły na www.rybnik.eu
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Z informacji Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego i Ochrony Ludności UM wyni-
ka, że szkody i straty po tegorocznej po-
wodzi są mniejsze niż w 1997 r. 

Głównie dlatego, że wy-
ciągnięto wnioski z sytuacji, 
jaka miała miejsce trzyna-
ście lat temu. Właściwe za-
bezpieczanie i czyszczenie 
koryt rybnickich rzek przy-
niosło efekty – stan wody  
w Rudzie i Nacynie udało się 
utrzymać pod kontrolą. Naj-
bardziej ucierpiały tereny 
przy ul. Partyzantów i Nad-
brzeżnej. Takiego scenariu-
sza trudno jednak było unik-
nąć, ponieważ te rejony są 
naturalnymi rozlewiskami. 
Rozliczanie tegorocznej akcji 
przeciwpowodziowej jeszcze 
trwa. Dzisiaj, bez kosztów, ja-
kie poniosły Komenda Miej-
ska Państwowej Straży Pożar-
nej, Policja i Straż Miejska, 
kwota ta wynosi 40.667 zł. 

W walkę z powodzią w Rybniku były za-
angażowane następujące jednostki i służ-
by: Państwowa Straż Pożarna (cała komenda, 
a bezpośrednio 52 osoby), jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej (141 osób), wydziały UM: 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludno-
ści, Ekologii, Promocji i Informacji, Rybnic-
kie Służby Komunalne (interwencje, dowóz 
worków i piasku), Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji (w rejonie ul. Konarskiego), 
Zarząd Zieleni Miejskiej (zabezpieczenie do-
mów, usuwanie zatorów), Straż Miejska i Po-
licja (przekazywanie informacji i ostrzeżeń, 
pilnowanie bezpieczeństwa w zagrożonym re-
jonie), służby zabezpieczenia technicznego 
Elektrowni Rybnik, Zakład Elektrociepłow-
nie RSW S.A. (utrzymanie zbiornika wodnego 
„Paruszowiec”), Ośrodek Pomocy Społecznej 
(zabezpieczenie poszkodowanych, rozpoznanie 
potrzeb i wypłacanie środków pomocowych), 
Sanepid (w zakresie nadzoru i zabezpieczenia 
sanitarno–epidemiologicznego), harcerze (po-
moc w układaniu worków z piaskiem przy ul. 
Nadbrzeżnej) oraz mieszkańcy zagrożonych re-
jonów (ul. Partyzantów, Nadbrzeżna, Korfan-
tego – spontanicznie akcja układania worków 
ze strażakami) i firma Vattenfall. — Współpra-
ca była zorganizowana w ramach Miejskiego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego. Odbyło się 12 
zebrań, płynnie podejmowano decyzje w zakre-
sie współdziałania — mówi naczelnik Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
Janusz Abrahamowicz. — Podczas  zagrożenia 
najważniejsza jest dobra współpraca w sztabie  
i między jednostkami. W tym roku była lepsza 

organizacja niż w 1997, byliśmy dobrze zaopa-
trzeni w sprzęt i piasek — podkreśla przewod-
niczący zarządu miejskiego rybnickich Ochot-
niczych Straży Pożarnych Józef Sorychta. I do-
daje, że w nierówną walkę z żywiołem zaanga-
żowanych było 12 jednostek OSP, które pra-
cowały w systemie dyżurów i zmian. Strażacy 
ochotnicy ze Stodół pilnowali swojej dzielni-
cy, która była zagrożona ewakuacją. W sumie 
wykorzystano ponad 600 ton piasku, 19,5 tys. 
worków i kilkaset metrów folii.

Urzędnicy wyciągają wnioski z tego-
rocznej powodzi i szukają lepszych roz-
wiązań na przyszłość. — Czyszczono Nacy-
nę, Rudę, większe potoki – i one wytrzymały. Wy-
stąpiły mniejsze potoki i rowy melioracyjne, któ-
re nie zawsze były właściwie utrzymane. Do tego 
doszły duże ilości masy wody deszczowej z tere-
nów zabudowanych, handlowych — tak pod-
topienia i zalania tłumaczy J. Abrahamowicz. 
Po powodzi przyspieszono procedury związa-
ne z uruchomieniem wykonawstwa na budo-
wę kanalizacji deszczowej przy ul. Nadbrzeż-
nej. Elektrownia przeprowadziła przegląd swo-
jego zbiornika wodnego, podobnie jak Śląski 
Zarząd Melioracji i Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej na administrowanych ciekach. 
Będzie także przeprowadzona analiza hydro-
logiczna zagrożonego rejonu, a szkody zostaną 
usunięte. Uszkodzone w czasie akcji powodzio-
wej zastawki jazu zbiornika wodnego „Paruszo-
wiec” zostały już wyremontowane i są sprawne. 

Trzeba przebudować kładkę dla pieszych i ro-
werzystów przy ul. Nadbrzeżnej (Wydział Dróg 
UM już przygotował dokumentację technicz-
ną i uzyskał pozwolenia na przebudowę). Ko-
nieczna jest konserwacja przepustów i utrzy-
manie drożności rowów przy drogach. Należy 
też usunąć drzewa i krzaki, występujące bezpo-
średnio przy brzegach rzek i potoków. — Tego-
roczna powódź pokazała ponownie siłę żywio-
łu oraz zagrożenie, jakie stanowią źle utrzyma-

ne potoki i rowy melioracyj-
ne. Duża ilość obszaru zabu-
dowanego sprawia, że woda 
nie zawsze ma właściwie ure-
gulowany odpływ, a przy dużej 
masie wody opadowej wystę-
puje ze swoich dotychczaso-
wych koryt — mówi J. Abra-
hamowicz. 

Plagą terenów dotknię-
tych przez powódź pozo-
stają komary. 

W województwie śląskim 
już przystąpiono do zwalcza-
nia uciążliwych owadów. Wo-
jewoda wraz z Wojewódzką 
Stacją Sanitarno–Epidemio-
logiczną w Katowicach zor-
ganizowali akcję DDD (de-
ratyzacja, dezynsekcja, de-
zynfekcja). — Zwróciliśmy 

się do wojewody, aby przyspieszyć tę akcję na 
podtopionym terenie naszego miasta. Sanepid 
wnikliwie monitoruje skutki tego typu przed-
sięwzięć ze względu na możliwość wystąpienia 
ubocznych skutków takich zabiegów, powodu-
jących tzw. „pustynię ekologiczną” — wyjaśnia 
J. Abrahamowicz. Pierwszeństwo jednak mają 
obszary, które były najbardziej zalane (np. oko-
lice Bierunia) – Rybnik czeka więc w kolejce. 

(m)

Prezydent wyróżnił zaangażowanych w walkę z żywiołem, a urzędnicy przystą-
pili do liczenia strat i szukania nowych, lepszych rozwiązań. W tym roku zalanych 
zostało 0,8 km2, co stanowi 0,54% powierzchni Rybnika. 

Liczenie strat po powodzi

Prezydent Adam Fudali dziękował przedstawicielom służb zaangażowanych w likwidację skutków 
tegorocznej powodzi. Strażacy z Rybnika otrzymali listy gratulacyjne i pamiątkowe monety. 

Zdj.: L. Tyl

Tania administracja 
Rybnik uplasował się w pierwszej 

dziesiątce przeprowadzonego przez Ty-
godnik Samorządowy „Wspólnota” ran-
kingu, biorącego pod uwagę wydatki 
bieżące na administrację w 2009 r.

Wśród miast – powiatów grodzkich Ryb-
nik uplasował się na 8. pozycji. Zgodnie  
z danymi przedstawionymi w rankingu,  
w naszym mieście w 2009 r. wydatki bie-
żące na administrację w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wyniosły 200,95 zł 
(dla porównania, w Sopocie, który w ran-
kingu zajął miejsce ostatnie, kwota ta wy-
niosła 518,74 zł). 

Warto podkreślić, że Rybnik w pierwszej 
dziesiątce rankingu utrzymuje się od 2000 
roku. Wśród województw od kilku lat na 
pierwszym miejscu plasuje się zaś woje-
wództwo śląskie. 

(za www.rybnik.pl)
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Bo jeszcze rok temu nikt nie wiedział, jak to 
będzie. Oczywiście spodziewano się, że prze-
prowadzka 12 podopiecznych Zespołu Ognisk 
Wychowawczych z Niedobczyc do wyremonto-
wanego przy współudziale miasta mieszkania 
może przynieść pozytywne rezultaty, ale nikt 
nie spodziewał się aż takich zmian. — Osią-
gnięte efekty przerosły nasze najśmielsze oczeki-
wania. Na naszych oczach dzieciaki zaczęły się 
zmieniać. Dziś są już zupełnie inne — mówi kie-
rownik mieszkania usamodzielnienia Wiesła-
wa Tkocz. — Dawniej pytały: „...o której mamy 
wrócić do bidula”, dziś – „...o której mamy być 
w domu”...

Smaki codzienności
W „Domu pod Dobrym Aniołem” miesz-

kają 4 dziewczyny i 8 chłopców, w wieku od 
12 do 18 lat. Wbrew wcześniejszym obawom, 
wszyscy doskonale radzą sobie z nowymi obo-
wiązkami – pomagają w zakupach i przygoto-
waniu obiadów, sami szykują sobie śniadania  
i kolacje, utrzymują porządek i dbają o czystość.  
W niedobczyckiej placówce robili to za nich 
inni – intendent, kucharka, sprzątaczka…  

Teraz dorastają w warunkach zbliżonych do 
tych, jakie panują w tzw. normalnym domu. 
Stają się coraz bardziej samodzielni, dzięki cze-
mu łatwiej wkroczą w dorosłe życie. — Dzieli-
my się wszystkimi obowiązkami — mówi Ola, 
która najlepiej radzi sobie w kuchni, a jej po-
pisowym daniem stała się lasagna. — Ustalamy 
grafik dyżurów i jadłospisy na tydzień albo dłu-
żej — dodają Ilona i Edyta. — Nie ma wyboru! 
Każdy musi sobie radzić! Racjonalne gospoda-

rowanie sprawiło, że w „domowym” budżecie 
poczyniono pewne oszczędności, które prze-
znaczane są na różne „ponadplanowe” cele. 
Zdarza się im wyjeżdżać na wycieczki, wycho-
dzić do restauracji czy na koncerty. 

Mieszkańcy „Domu pod Dobrym Aniołem” 
mają zapewnioną całodobową opiekę 6 wycho-
wawców: — Zwykle nauczyciele pracujący w pla-
cówkach opiekuńczo–wychowawczych mówią 
o „wypalaniu zawodowym”. Tutaj tego nie ma  
i mimo wcześniejszych obaw, wszyscy opiekuno-

wie są zadowoleni — mówi W. Tkocz. — Lep-
sze efekty przynosi też indywidualna praca  
z dziećmi, bo w takich warunkach łatwiej nawią-
zać z nimi więź. Nauczyciele nie tylko wspiera-
ją rozwój emocjonalny swoich podopiecznych, 
ale pomagają im w nabywaniu kompetencji nie-
zbędnych do radzenia sobie w życiu. Tutaj dzie-
ci uczą się współodpowiedzialności, dowiadują 
jak załatwiać sprawy urzędowe, złożyć pismo  
w sądzie, a nawet gdzie i jak doładować e–kartę. 

Bardziej doceniają i szanują to, co mają. Nie-
którzy podjęli dorywczą pracę. Właśnie odli-
czają dni do wakacyjnego wyjazdu nad mo-
rze. Zasłużyli…

Szkolne metamorfozy
— Nareszcie prawdziwe wakacje… — cie-

szy się licealistka Ola, która chciałaby studio-
wać psychologię i pracować w placówkach po-
magających dzieciom takim jak ona. To trud-
ne wyzwanie, ale mieszkańcom spod „ósemki” 
wyzwania nie straszne. — To fenomen! — tak 
W. Tkocz ocenia sytuację szkolną dzieci, któ-
ra diametralnie zmieniła się po ich przepro-
wadzce pod nowy adres. Wagary, które dotych-
czas były nagminne, tutaj zostały wyeliminowa-
ne: — Doskonałym przykładem jest dziewczy-
na, która w roku poprzedzającym przeprowadz-
kę, mimo kontroli, praktycznie w ogóle nie cho-
dziła do szkoły, a w ciągu minionego roku szkol-
nego opuściła tylko 1 godzinę lekcyjną! — mówi  
z dumą W. Tkocz. — Zmianę w zachowaniu 
dzieci dostrzegli też nauczyciele. To cieszy, bo 
chcemy, by dzięki nauce nasi podopieczni mie-
li zapewniony dobry start w dorosłe życie. Mło-
dzi zaczęli też bardziej o siebie dbać, przesta-
li eksperymentować z wyglądem, ale nieste-
ty wciąż… palą papierosy, z czym trudno jest 
się pogodzić nie tylko opiekunom, ale również 
jednemu z sąsiadów. Dziś relacje z mieszkańca-
mi kamienicy powoli zaczynają się normować, 
choć nie zawsze było łatwo. — Przestali się ne-
gatywnie wyróżniać, a przyklejana do nich łatka 
powoli zanika… — mówi o swoich podopiecz-
nych W. Tkocz. Mieszkańcy spod „ósemki” 
mogą pozostać w mieszkaniu nawet po ukoń-
czeniu 18 roku życia, pod warunkiem jednak, 
że dalej będą się uczyć. Mieszkanie usamo-
dzielnienia ma już za sobą jedną zmianę „lo-
katorów” – na miejsce 3 chłopaków przyszli 
kolejni podopieczni ZOW–u. Edyta odejdzie 
we wrześniu, ale już zapowiada, że będzie tu-
taj częstym gościem. Przecież do takiego domu 
zawsze z chęcią się wraca…  

Mieszkanie z widokiem
na…

— Już nie pamiętam, jak to było przedtem… 
— zastanawia się Ola. Edyta i Ilona też odci-
nają się od przeszłości. Mówią, że nie wyobra-
żają sobie powrotu do „bidula” – tutaj przeżyły 
pierwszą tak niezapomnianą Wigilię z tradycyj-
nymi potrawami – karpiem i moczką.

W. Tkocz, która pracuje w Zespole Ognisk 
Wychowawczych od 17 lat, mówi z przekona-
niem: — „Mieszkanie usamodzielnienia” jest 
aktualnie najefektywniejszą i najskuteczniej-
szą formą usamodzielniania się wychowanków.  
W podobnym tonie wypowiada się wiceprezy-
dent miasta Ewa Ryszka: — Pokładałam dużą  

Zamienię 
bidul 
na M-5 

z widokiem 
na przyszłość

Jedna z wielu rybnickich kamienic, a w niej zwyczajne, czynszowe mieszkanie. 
Typowo. Dlatego mieszkańców spod „ósemki” dziwi zainteresowanie ze strony 
mediów. — To przecież zwyczajny dom, a do domu nie przychodzi się, by pytać o normalne, 
codzienne życie — przekonują. Jednak w tym przypadku normalne życie jest 
osiągnięciem, o którym warto mówić. 

c.d. na stronie 25

Dawniej pytały: „...o której mamy wrócić do bidula”, dziś – „...o której mamy być w domu”...                      Zdj.: s
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Nic zatem dziwnego, że prawdziwe tłumy 
uczestniczyły w pokazach przygotowanych 
przez PKP Cargo, PKP PLK przy współudzia-
le Via Cargo i MKT Trans z okazji Dni Rybni-
ka na dworcu głównym. Najważniejszymi wy-
darzeniami obchodzonego w tym samym cza-
sie (13 czerwca – wydarzenie opisujemy teraz, 
bo w poprzednim wydaniu „GR” ze względu na 
mnogość imprez, zabrakło nam miejsca na ła-
mach) święta Cargo była prezentacja historycz-
nego składu pociągów, bezpłatny nim przejazd 
do Raciborza i z powrotem oraz wieczorny po-
kaz „Światło i dźwięk”.

W kolejnym tygodniu w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej otwarto wystawę 
„Od pokoleń kochamy kolej”, na której zna-
lazły się eksponaty obrazujące rozwój tej tak 
ważnej od drugiej połowy XIX wieku do dzi-
siaj dziedziny komunikacji. Wśród przedmio-
tów, jakie można było zobaczyć w bibliotece, 
uwagę zwracały mapy linii kolejowych na zie-
miach polskich od 1862 roku, ternion na bile-
ty, komposter, telefony i centrale telefoniczne, 
lampy naftowe i karbidowe, czapki kolejowe 
od 1950 roku. Nie zabrakło książek o tematyce 
kolejowej, rysunków, grafik i modeli zgroma-
dzonych i wykonanych przez rybnickich hobby-
stów, zdjęć i pocztówek z parowozami, a także 
trofeów wywalczonych w sportowej rywalizacji 
przez rybnickich kolejarzy.

Inicjatorką i koordynatorką tego ogromnego 
i udanego przedsięwzięcia była naczelnik dzia-
łu przygotowania i monitoringu produkcji Gór-
nośląskiego Zakładu PKP Cargo S. A. Małgo-
rzata Król. — Sam pomysł to mało. Bez wysił-
ku i zaangażowania moich współpracowników, 
służb miejskich, firm Via Cargo i MKT Trans, 
niewiele dałoby się zrobić. Ogromny udział  
w zorganizowaniu wystawy i pokazów mają tak-
że kustosz muzeum w Herbach Nowych Henryk 
Dąbrowski, skansen w Chabówce, oraz stacje  
z całego kraju, które udostępniły nam i historycz-
ne, i najbardziej nowoczesne lokomotywy i wa-
gony. Do naszego wysiłku przyłączył się również 
Dom Kultury Chwałowice i Wiejski Dom Kultu-
ry z Czyżowic, gdzie mieszkam, a którego przed-
stawicielki zorganizowały na peronie kawiaren-
kę w stylu retro z kołoczem i napojami. Warto 
było się napracować, żeby uzyskać taki efekt.  
W Internecie pojawiły się filmy z naszej imprezy  
i wiele pochlebnych komentarzy. Dzięki stara-
niom i życzliwości udało się stworzyć coś, czego 
jeszcze nie było. Bardzo się z tego cieszę.

Największe zainteresowanie wśród osób, 
które pojawiły się w niedzielne popołudnie  
i wieczór na dworcu budził parowóz TKt 48  
z 1957 roku, jedna z najbardziej lubianych nie-
gdyś przez maszynistów lokomotyw. Niewiel-
ka maszyna charakteryzowała się tym, że naj-
sprawniej poruszała się między gęsto rozlo-
kowanymi stacjami, znakomicie radziła sobie 
w terenie górskim i najszybciej osiągała pręd-
kość maksymalną, czyli 80 km/h. Niemal dwa 
razy szybciej (140 km/h) porusza się, sprowa-
dzona tylko na pokaz „Światło i dźwięk” z Po-
znania, lokomotywa EU 43, która obsługuje 
obecnie specjalne połączenie z Wielkopolski 
do Niemiec. Najbardziej niezawodną w powo-
jennej historii polskiego kolejnictwa maszyną 
był radziecki M 62, tzw. „gagarin”, odporny 
na najniższe temperatury, uniwersalny i łatwy 
w naprawie. Dużą atrakcję stanowiła powsta-
ła w 1958 roku „gomułkowska salonka”, któ-
rą przyciągnął do Rybnika z Chabówki wspo-
mniany wyżej TKt 48. 

(gr)

Para w ruchOd początku swojego istnienia kolej 
jest nie tylko środkiem transportu.  
W każdej szerokości geograficznej 
posiada rzesze wiernych miłośników. 
Niezależnie od tego, czy zetkniemy 
się z najdoskonalszym projektem 
współczesnej techniki, czy miniaturowym 
składem, będącym czymś więcej niż 
tylko zabawką dla ludzi w każdym 
wieku, czy z wysłużoną potężną machiną 
parową, zainteresowanie koleją należy 
do kulturowych fenomenów ostatnich 
stuleci.

Urokowi parowozu trudno się oprzeć.                                                                                                           Zdj.: (gr)

Utorować los kolei
Rybniccy kolejarze w obawie przed niekorzystnymi dla nich 

skutkami zaplanowanej likwidacji rybnickiego zakładu spółki 
PKP Cargo, zwrócili się z apelem do prezydenta Adama Fuda-
lego o interwencję w ich sprawie.

Prezydent miasta zadeklarował na spotkaniu ze związkowcami 
PKP Cargo S.A. Górnośląski Zakład Spółki z siedzibą w Rybniku, że 
wystosuje właściwe pisma do ministra infrastruktury i prezesa PKP 
Cargo, prosząc o ponowne przeanalizowanie i zweryfikowanie de-
cyzji związanych z przekształceniami.

Związkowcy miejscowego oddziału spółki podkreślali, że ich za-
kład zatrudnia 1660 osób na obszarze części województwa ślą-
skiego i opolskiego i jest najbardziej wydajnym zakładem w całej 
spółce w przeliczeniu na jednego pracownika. Ponadto trzy zloka-

lizowane na Śląsku oddziały PKP Cargo realizują połowę wszyst-
kich przewozów towarowych firmy. Według wiedzy związkow-
ców, władze PKP Cargo chcą w ramach restrukturyzacji zreduko-
wać liczbę działających w Polsce 16 zakładów terenowych do 10. 
Ze względu na fakt, że trzy takie zakłady mają siedziby na Śląsku, 
wydaje się bardzo prawdopodobne, że właśnie któryś z nich zo-
stanie zlikwidowany. 

— Ograniczenie roli i znaczenia zakładu działającego na terenie 
dwóch województw i dającego zatrudnienie 1,6 tys. mieszkańcom 
naszego regionu, wiązałoby się nie tylko z zagrożeniem dla istnie-
jących miejsc pracy, ale i znacznym pogorszeniem jakości obsługi 
klientów spółki – to zaś w konsekwencji doprowadzić by mogło do 
marginalizacji naszego subregionu — dodają kolejowi związkowcy. 

(gr)
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O transporcie 
kolejowym
raz jeszcze

Nie ustają starania władz samorządowych  
o poprawę jakości połączeń kolejowych z Rybni-
ka. Kolejne postulaty miasta zostały przedstawio-
ne w czasie spotkania z przedstawicielami Śląskie-
go Zakładu Przewozów Regionalnych.

Spotkanie odbyło się w Śląskim Urzędzie Marszał-
kowskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele miast 
naszego województwa, w których zlokalizowane są 
większe stacje kolejowe. Rybnik reprezentowali wi-
ceprezydent Joanna Kryszczyszyn oraz Kazimierz Ber-
ger, dyrektor rybnickiego ZTZ.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Ślą-
skiego Zakładu Przewozów Regionalnych zaprezento-
wali założenia związane z rozkładem jazdy, który wej-
dzie w życie z dniem 12 grudnia br. Przewozy Regio-
nalne, przychylając się do wniosków Rybnika, wpro-
wadzą jednolite końcówki minutowych odjazdów 
i przyjazdów dla wszystkich kierunków, w tym dla 
Rybnika (przyjazd z Rybnika: końcówka 32, odjazd: 
końcówka 54). Na relacji Katowice – Rybnik – Kato-
wice zostanie utrzymany ruch cykliczny, planowana 
jest liczba 29 pociągów (razem dni robocze i week-
endy). Utrudnienie na tej relacji stanowić będzie pro-
wadzony przez spółkę Linie Kolejowe remont wia-
duktu, czego wynikiem będzie ruch jednotorowy na 
odcinku Leszczyny – Rybnik. Rozważane jest wstrzy-
manie 2 połączeń szybkich w tej relacji, gdyż pocią-
gi te przyjeżdżałyby na stację Katowice po pociągach 
osobowych. Na relacji Rybnik – Bielsko Biała utrzy-
manych zostanie 8 par pociągów, zaś do Kędzierzy-
na – 12 par. Przedstawiciele naszego miasta zaprezen-
towali na spotkaniu kwestie wielokrotnie podnoszo-
ne przez prezydenta Rybnika. Mowa przede wszyst-
kim o zwiększeniu ilości połączeń, w tym połączeń  
z Katowic do Rybnika na godz. 6.00 oraz z Rybnika 
do Katowic po godz. 22.00. Zgodnie ze stanowiskiem 
przewoźnika, wprowadzenie tych połączeń jest roz-
ważane, ale w drodze korekty ustalonych odjazdów. 

Podkreślono także konieczność połączenia Aglo-
meracji Rybnickiej z Warszawą przez wydłużenie tras 
pociągów InterRegio lub InterCity – sprawa ta leży 
w gestii centrali Przewozów Regionalnych w War-
szawie. Rybnik postuluje od dłuższego czasu  tak-
że o skomunikowanie miasta z Beskidami – w tym 
z Wisłą w weekendy. Sojusznikiem w sprawie wpro-
wadzenia takiego połączenia okazał się Cieszyn. Jak 
poinformowali przedstawiciele Przewozów Regional-
nych, sprawa zostanie rozeznana pod względem po-
pytu na połączenie.

Miasto Rybnik zwróciło także uwagę na koniecz-
ność poprawy jakości przewozów poprzez wprowa-
dzenie do obsługi linii Rybnik – Katowice nowych ze-
społów trakcyjnych typu „Flirt”. Jak poinformowano, 
sprawa ta leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego,  
a w opracowywanych projektach na dofinansowanie 
zakupów tego nowoczesnego taboru bierze się pod 
uwagę najbardziej zapełnione linie (...).

(Pełna wersja tekstu na www.rybnik.eu)

Do organizatorów wpłynęły 44 wnio-
ski. 32 z nich przeszły ocenę formalną  
i zostały dopuszczone do komisji granto-
wej, która wyłoniła 8 najlepszych projek-
tów. Podczas wręczenia umów gran-
towych nagrodzone stowarzyszenia  
i instytucje mogły pokrótce zapre-
zentować inicjatywy, które będą re-
alizować dzięki wsparciu finansowe-
mu: Stowarzyszenie Moje Miasto  
z Rydułtów (5500 zł) zamierza za-
chęcać osoby starsze do korzysta-
nia z komputera i internetu; przed-
szkola w Chałupkach, Tworko-
wie i Czernicy (granty po 5500 zł) 
chcą na różne sposoby integro-
wać lokalną społeczność; Stowa-
rzyszenie Kobiet Aktywnych Babi-
niec z Kuźni Raciborskiej (5440 zł)  
podejmie się prowadzenia świe-
tlicy dla osób samotnych i starszych, 
klubu edukacji finansowej oraz szko-
ły mądrych rodziców; w SP Świerkla-
nach dzięki Stowarzyszeniu „Inicjaty-
wa” (4330 zł) będzie działać teatr rodzin-
ny; Stowarzyszenie SUMINA (4530 zł)  
zorganizuje konkurs talentów, a Stowa-
rzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Spo-
łecznych U’RWIS z Gaszowic (5500 zł) 
poprowadzi warsztaty teoretyczne i prak-
tyczne, kształtujące postawy ekologiczne 
wśród młodzieży. 

Na stronie www.cris.org.pl znajduje się 
pełna lista zgłoszonych do komisji pro-
jektów. Wśród nich kilka było z Rybnika. 
Chociaż w tej edycji nie wyróżniono ini-

cjatyw z naszego miasta, warto wspomnieć  
o współpracy gaszowickiego stowarzyszenia  
U’RWIS z rybnickim Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Młodzieży SIM. U’RWIS nawet 
jako SIM przystąpił do konkursu, bo czeka 
jeszcze na dopełnienie formalności zwią-
zanych z rejestracją. W podejmowaniu ini-
cjatyw lokalnych dobra współpraca i wza-
jemna pomoc są nieocenione. Zapowia-
da się rok pełen pożytecznych, aktywizu-
jących i ciekawych działań w subregionie.  

(m)

nadzieję w to mieszkanie, jego podopiecznych  
i efekty, jakie możemy osiągnąć, i to,  
co udało się nam, ale przede wszystkim tej mło-
dzieży, jest niezwykle budujące. Dostrzegamy po-
zytywy, ale najważniejsze, że widzą je również 
dzieci. One znalazły swój dom i to sukces nas 
wszystkich — ocenia wiceprezydent miasta. — 
Kiedy jeden z mieszkańców mówi do drugiego: 
„...to już nie jest bidul; to jest nasz dom!” – to 
musi robić ogromne wrażenie. I robi…

Mieszkanie usamodzielnienia jest jed-
nym z elementów realizowanego w Ryb-
niku programu „Bliżej dziecka, bliżej ro-
dziny” i kolejnym krokiem w budowie 
systemu polityki prorodzinnej w naszym 
mieście. Stwarzanie dzieciom, które z ja-
kichś względów nie mogły wychowywać się  
w rodzinie naturalnej, warunków życia zbli-
żonych do tych, jakie panują w tzw. nor-
malnych domach, staje się celem, do któ-
rego warto dążyć: — Bardzo bym chciała, 

aby takich mieszkań było w naszym mie-
ście więcej, ale wszystko rozbija się o środ-
ki. Jednak na tym budującym przykła-
dzie widzimy, że warto zdobywać fundusze  
i szukać wszelkich sposobów, by zapewnić 
normalne funkcjonowanie choćby kilkor-
gu dzieciom. Wtedy będzie to nie tylko suk-
ces Rybnika, ale i każdego z nas — mówi  
E. Ryszka. Miasto już szuka funduszy,  
a póki co w budynku ZOW w Niedobczy-
cach, w miejscu placówki interwencyjnej, 
ma powstać kolejna „grupa mieszkanio-
wa”. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy 
uda się osiągnąć podobne rezultaty, bo  
w tym przypadku dzieci będą funkcjono-
wały praktycznie w tym samym budynku.  
A, jak pokazał przykład mieszkania usamo-
dzielnienia, ogromne znaczenie ma „wyj-
ście” dzieci poza placówkę i przebywanie  
w otoczeniu sąsiadów. Jedno jest pewne 
– jak wszyscy zgodnie przyznają – takich 
mieszkań powinno być więcej. Stąd ogło-
szenie: „Zamienię bidul na M5 z widokiem 
na lepszą przyszłość”. 

(S)

Działaj lokalnie – granty rozdane

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika przyznało  
w ramach programu „Działaj lokalnie” dofinansowania ośmiu projektom 
o łącznej wartości 41.800 zł. 

Barbara Watoła i Robert Demel ze stowarzyszenia  
U’RWIS, które współpracuje z rybnickim Stowarzysze-
niem Inicjatyw Młodzieży SIM.                         Zdj.: m
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Warsztaty kultury i języka polskiego

Dorothea z Niemiec ma polską synową i wnuczkę, z którą chce porozmawiać po 
polsku; pracownicy naukowi Marianne i Etienne z Francji, Maria i Ilie z Rumunii 
oraz Hasan z Turcji w swoich macierzystych uczelniach prowadzą zajęcia ze stu-
dentami z Polski; Arian z Holandii ma narzeczoną z Tychów, a Jelena i Santa z Ło-
twy – przyjaciół Polaków. Łączy ich więź emocjonalna z naszym krajem, o którym 
chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej, poznać podstawy języka lub go podszlifować.

Grupowo i w tandemie

Maria i Ilie, małżeństwo z Rumunii, w Koszęcinie  
chętnie założyło ludowe stroje.                        Zdjęcia: r

Gospodarze i goście warsztatów.

Dwie urocze Łotyszki z certyfikatami uakończenia  
warsztatów.

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji 
ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych i wspiera współpracę 
na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do 
różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją doro-
słych – ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim 
współpracę w zakresie edukacji osób dorosłych. Dorosła w rozu-
mieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła 
już edukację formalną w szkole i ew. ukończyła studia wyższe, 
niezależnie od tego, czy otrzymała czy nie świadectwo lub dy-
plom ukończenia szkoły. Działania programu Grundtvig mogą 
dotyczyć również młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą 
w szkołach lub studiują, o ile działania te dotyczą oferty edu-
kacyjnej dla dorosłych, np. wieczorowe kursy językowe, kom-
puterowe, zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, edukacji mię-
dzypokoleniowej, edukacji międzykulturowej itp. 

Umożliwił im to 10–dniowy pobyt w Rybni-
ku, w ramach Warsztatów Grundtviga pod na-
zwą „Duma z własnego dziedzictwa”, finanso-
wanych ze środków unijnych Programu „Ucze-
nie się przez całe życie”.

Pozyskania funduszy oraz organizacji warsz-
tatów podjęli się wspólnie Stowarzyszenie 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Euro-
pa oraz Agencja Usług Lingwistycznych „Log-
mar”. Spośród ok. 40 osób, które przez Inter-
net zadeklarowały chęć nauki języka i kul-
tury polskiej na warsztatach w Rybniku, wy-
brano 18–osobową grupę z 9 krajów Euro-
py: Niemiec, Francji, Holandii, Hiszpanii, Ru-
munii, Litwy, Łotwy, Turcji i Irlandii Płn. Po 
kilka godzin dziennie uczestnicy warsztatów 
zgłębiali zawiłości naszego języka w siedzibie 
szkoły językowej „Logmar” z pomocą nauczy-
cielek – Ewy Serdakowskiej i Agnieszki Kar-
lak. Wprowadzono też innowację edukacyjną  
w postaci ćwiczeń indywidualnych w tzw. tande-
mach z wolontariuszami, członkami rybnickie-
go Stowarzyszenia, którzy jako „eksperci” – ro-
dzimi użytkownicy języka polskiego – wspoma-
gali swoich uczniów.   

Popołudnia były przeznaczone na zajęcia 
praktyczne w terenie, w czasie zwiedzania mia-
sta i regionu. W Rybniku uczestnicy warszta-

tów odwiedzili Szkołę Muzyczną Szafranków 
i Muzeum, zostali też zaproszeni do Urzędu 
Miasta, gdzie w imieniu prezydenta Rybni-
ka przyjęła ich wiceprezydent Joanna Krysz-
czyszyn. Spotkanie było okazją do rozmów na 
temat zwyczajów i tradycji w poszczególnych 
krajach europejskich, a nazwisko pani prezy-
dent okazało się… świetnym „materiałem” do 
ćwiczenia polskiej wymowy. Pobyt grupy z kil-
ku państw europejskich był też okazją do po-

kazania interesujących miejsc w woj. śląskim. 
Warsztatowicze uczestniczyli m.in. w Święcie 
Śląska w Koszęcinie, siedzibie naszego eks-
portowego zespołu folklorystycznego. Zwie-
dzili tam izbę pamiątek, mieli okazję do pozna-
nia historii zespołu, przymierzali ludowe stro-
je oraz obejrzeli występ „Śląska”, niestety, tyl-
ko na filmie… Nie udało się też wziąć udziału 
w koncercie wieczornego gościa festynu – ze-
społu „Mazowsze”, za to pojęcie o naszym rę-

kodzielnictwie wynieśli z festynowe-
go jarmarku, na którym można było 
kupić wszystko – od pamiątek ze sło-
my aż po srebro z bursztynem. Zwie-
dzili też pałac i park w Pszczynie,  
w Zabytkowej Kopalni „Guido”  
w Zabrzu zapoznali się z warunkami 
pracy w dawnych śląskich kopalniach,  

na Równicy w Ustroniu poznawali beskidz-
ki folklor, a w tyskim browarze smak polskie-
go piwa. W programie nie mogło zabraknąć 
Krakowa, gdzie, obok zwiedzania z przewod-
nikiem, mieli też sporo czasu, by indywidual-
nie wykorzystać nabyte umiejętności języko-
we. Wszystkie wyjazdy poprzedzane były teo-
retyczną „podbudową” historyczną, a na tan-
demowe ćwiczenia wykorzystywano nawet czas 
przejazdu autokarem. 

Zgodnie z życzeniem uczestników, część gru-

py mieszkała w hotelach, inni byli goszczeni  
w domach rybniczan, członków Stowarzysze-
nia Rybnik–Europa, co oczywiście sprzyjało 
większej integracji. Nicolas, Brytyjczyk z Irlan-
dii Płn., bardzo sobie chwalił gościnę u Mieczy-
sława Ochwata, bo mógł poznać polską rodzi-
nę „od środka”. Tym bardziej, że gospodarze 
podzielali jego zainteresowania kulturą żydow-
ską i mogli o tym podyskutować. Mimo krót-
kiego, drugiego zresztą, pobytu w Polsce, po-
znał kilka zwrotów, co – jak powiedział nieco 
przewrotnie – wprowadziło go w „piękno języ-
ka polskiego”. Postanowił, że po powrocie bę-
dzie naukę kontynuował, tym bardziej, że go-
ści u siebie Polkę, która będzie wspomagała V
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… w podróżowaniu po Europie, a na-
wet po Polsce, w której wciąż wiele jest 
barier, nie tylko tych architektonicznych, 
ale i mentalnych. Dlatego warto je prze-
łamywać, a dobry przykład dała niepeł-
nosprawna młodzież z francuskiego Li-
évin, która wybrała się w podróż nie tyl-
ko do Rybnika.

Podopieczni Instytutu Edukacji Ruchowej 
„Vent de Bise” w Liévin, który podlega Stowa-
rzyszeniu „Paralysés de France” przyjechali do 
Rybnika już po raz drugi. 6 lat temu w lipcu go-
ściła w naszym mieście grupa niepełnospraw-
nych gimnazjalistów, teraz przebywało tu 11 
młodych osób w wieku od 16 lat do 21 lat, któ-
re przygotowują się do podjęcia pracy i wejścia 
w dorosłe życie. Towarzyszyło im 11 opieku-
nów – 4 z nich było już w Rybniku. Instytut ma 
pod opieką 75 dzieci i młodzieży z zaburzenia-
mi czynności fizycznych i zapewnia im wspar-
cie edukacyjne, psychospołeczne, medyczne  
i paramedyczne oraz przygotowuje do wstęp-

nego kształcenia zawodowego. — Chce-
my dowiedzieć się, jak działa zakład pra-
cy chronionej, gdyż planujemy uruchomie-
nie własnego, nastawionego na produkcję 
biomasy i wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii. Oczywiście przyjechaliśmy 
również po to, żeby odkryć polską kultu-
rę, no i … kuchnię — mówił jeden z gości 
podczas spotkania z prezydentem Ada-
mem Fudalim w rybnickim magistracie. 
W jego trakcie wymieniano uwagi na te-
mat funkcjonowania i finansowania sys-
temu opieki nad osobami niepełnospraw-
nymi w obu krajach, a także – likwidacji 
barier i tworzenia nowych miejsc pracy. 
W kontekście zainteresowań Francuzów pre-
zydent mówił o zakładzie przerobu odpadów 
komunalnych na wysypisku śmieci w Boguszo-
wicach, ale też o warsztatach terapii zajęciowej 
i kłopotach z usamodzielnianiem się osób nie-
pełnosprawnych i zapewnieniem im miejsc pra-
cy. A pobyt w Polsce był dla gości z Liévin do-

skonałą okazją do zwiedzenia również Krako-
wa, Wieliczki, a także Pocysterskiego Zespołu 
Klasztorno–Pałacowego w Rudach. Bo wózek 
nie może być przeszkodą w poznawaniu świa-
ta, szczególnie przez osoby niepełnosprawne. 

(S)

W trakcie pobytu w Stawiskach 40 dzieci korzy-
stało z dogoterapii, rehabilitacji ruchowej i zajęć z 
pedagogiki zabawy, ale miało również okazję do 
kąpieli w jeziorze i plażowania. To czas, w którym 
przebywały razem ze swoimi rówieśnikami, na-
wiązywały nowe znajomości, brały udział w dys-
kotekach, balu przebierańców, wycieczkach nad 
morze i zdobywały większą samodzielność. Opie-
kę nad nimi sprawowali wolontariusze – studen-
ci i wykwalifikowana kadra, która pomagała im 
w rehabilitacji i terapii oraz w codziennych czyn-
nościach, jak mycie, ubieranie czy jedzenie. — To 
wspaniałe patrzeć, jak ci młodzi ludzie opiekują 
się naszymi dziećmi, jak nawiązują z nimi kontakt  
i traktują po partnersku — mówi jedna z mam.  
— Wolontariuszka, która opiekowała się naszą cór-
ką, wciąż utrzymuje z nią kontakt. Odwiedza nas. 
Dla nas to taki bonus do turnusu… Bonusem są 
też „wakacje” dla rodziców, gdyż dla wielu z nich 
te dwa tygodnie są często jedyną okazją, aby od-
począć i nabrać sił do dalszej opieki nad swoim 
niepełnosprawnym dzieckiem. — W tym czasie 
rodzice mogą zająć się sobą i nabrać psychicznego 
dystansu. Jest im to niezwykle potrzebne, gdyż czę-
sto całe ich życie kręci się wokół dzieci — tłumaczy 
organizator i kierownik turnusu Krzysztof Cheł-

stowski. — Turnus to właśnie taki czas, w którym 
zarówno dzieci, jak i rodzice mogą zadbać o siebie.

Turnus w Stawiskach zorganizowało Stowarzy-
szenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Otoczenia „Razem” we współ-
pracy ze Specjalnym Zespołem Szkolno–Przed-
szkolnym z Rybnika, Ośrodkiem Rewalidacyj-
no–Edukacyjno–Wychowawczym z Żor, z Gdań-
ską Fundacją Dobroczynności, a także Fundacją 
„Mały Piesek Zuzi” z Poznania. 

Ale to nie jedyne inicjatywy, jakie podejmuje 
stowarzyszenie „Razem”. Wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem „Optima Fide” oraz Centrum Re-
kreacji i Rehabilitacji „Bushido” przy wspar-
ciu miasta, realizuje projekt pod nazwą „Razem 
dla rozwoju – aktywizacja społeczno–zawodowa 
osób chorych na stwardnienie rozsiane”. Jego 
celem jest zwiększenie aktywności społecznej  
i zawodowej 20 mieszkańców Rybnika cierpią-
cych na tę chorobę. — Chcemy wzmocnić moty-
wację tych osób do dalszej walki oraz przekracza-
nia własnych ograniczeń — wyjaśnia koordyna-
torka projektu Lidia Maier. W tym  celu zorga-
nizowano m.in. kilkudniowy wyjazd integracyjny  
w góry, a uczestniczka projektu Krystyna Makow-
ska potwierdza: — Poczułam się dowartościowa-
na i odzyskałam wiarę w siebie. Wiem, że jestem 
silna, bo w górach teren i drogi są trudne do poko-
nania, a wszyscy sobie poradziliśmy. Z kolei Kata-
rzyna Latos, która opiekuje się swoim tatą, prze-
konuje, że tego typu wyjazdy są szansą na oswoje-
nie się z chorobą i nabranie chęci do życia: — To 
sposób na to, by zarazić wszystkich optymizmem  
i wiarą, że można spełniać marzenia. Przede 
wszystkim chodzi tutaj o świadomość, że nie jest 
się samym! — mówi. Stowarzyszenie „Razem” 
wie, że... razem łatwiej. 

Wózek nie musi być przeszkodą…

jego wysiłki. Nicolas wysoko ocenił program 
warsztatów, szczególnie wyjazdy w różne cie-
kawe miejsca, brakowała mu natomiast typo-
wo akademickich wykładów o historii Polski, 
choć zdawał sobie sprawę, że formuła warsz-
tatów takich zajęć nie przewiduje.     

Jak mówią Maria i Marek Margońscy  
z „Logmaru”, główni animatorzy przedsię-
wzięcia, mimo sporych trudów logistycznych, 
są z efektów warsztatów zadowoleni. — Więk-
szość uczestników warsztatów przystępowała do 
zajęć z silną motywacją osobistą, co w nauce ję-
zyka jest niesłychanie ważne. Bardzo się stara-
li, by czas warsztatów wykorzystać jak najlepiej. 
Byliśmy też pod wrażeniem, jak mocno ta grupa 
zintegrowała się, nie tylko między sobą, ale rów-
nież z zaangażowanymi w przebieg warsztatów 
rybniczanami. Pokazaliśmy naszym gościom 
Rybnik, ale i kawał Śląska, by mogli skonfron-
tować swoje wyobrażenia o Polsce z rzeczywi-
stością, bo nie ma lepszej promocji dla kraju 
niż bezpośredni kontakt z jego mieszkańcami. 
Poznawanie kraju to nie tylko nauka języka czy 
kontakt z tradycją i kulturą, ale również sma-
kowanie kuchni, w tym przysłowiowych piero-
gów, a także i wspólna zabawa.

A zabawy nie brakowało, choćby na poże-
gnalnym spotkaniu w „Pasji”, gdzie organi-
zatorzy wysłuchali podziękowań w kilku języ-
kach. Wystąpił zespół „Bez Nazwy” z Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda”, 
prowadzony przez Joannę Rzymanek, a kie-
dy śpiewająca młodzież sięgnęła do repertu-
aru zespołu „Abba” i polskich przebojów roc-
k&rollowych z lat 60., parkiet szybko się za-
pełnił międzynarodowym tłumem…   

(r)

W trakcie wizyty w rybnickim magistracie goście opowiadali  
o swoich planach i wymieniali uwagi na temat funkcjonowania 
i finansowania systemu opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi w Polsce i we Francji.                                                Zdj.: s. 

To czas dla nich…
Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla 

dzieci niepełnosprawnych współorgani-
zowany przez rybnickie stowarzyszenie 
„Razem” jest kontynuacją całorocznej 
rehabilitacji pod okiem wykwalifikowa-
nej kadry. Wypoczywają nie tylko dzieci, 
ale również ich rodzice, a stowarzyszenie 
zaangażowało się jednocześnie w pomoc 
chorym na stwardnienie rozsiane.

V

C
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— Mogła przecież przeznaczyć te pie-
niądze na cokolwiek, a przekazała je swo-
jej ojczyźnie i naszym dzieciom. Kto dziś 
zdecydowałby się na taki gest? — zasta-
nawia się T. Knura. Druhna Klara Szy-
mańska, przedwojenna drużynowa gro-
mady zuchowej Hufca Rybnik, nie miała 
wątpliwości… Przekazała majątek – swój 
i zmarłego męża Stanisława – rybnickim 
harcerzom. Skąd taki gest? 

Po wojnie druhna Klara wspólnie  
z mężem zamieszkała w Szkocji. Została 
nauczycielką w polskiej szkole i założy-
ła gromadę zuchową, by kolejnym poko-
leniom wpajać miłość do ojczyzny oraz 
harcerskie wartości i ideały: „(...) zdoby-
te doświadczenia na ojczystej, rybnickiej 
ziemi przekazuję teraz młodemu pokole-
niu Polaków na obczyźnie (...) – napisała w swo-
im życiorysie. W 1994 r. ówczesna komendant-
ka rybnickiego hufca T. Knura, wpadła na po-
mysł nadania ośrodkowi w Wapienicy imienia 
hm. Stanisława Szymańskiego, przedwojenne-
go komendanta Hufca Ziemi Rybnickiej. Za-
prosiła więc druhnę Klarę do odwiedzenia kra-
ju. — Obawiałam się, że przyjedzie prawdziwa 
dama, prawie jak królowa brytyjska, ale bardzo 
się pomyliłam — przyznaje T. Knura. — Spodo-
bało jej się to miejsce i zapowiedziała, że posta-
ra się zapewnić zuchom lepsze warunki. I sło-
wa dotrzymała. Dokładnie 9 września 1999 r. 
na teren obozu w Wapienicy wjechała pierwsza 
koparka. Obiekt rósł i kiedy wydawało się, że 
tylko czekać końca robót okazało się, że wyko-
nawca źle położył dach i sprawa trafiła do sądu. 
Postępowania toczyły się przez 5 lat, co wpłynę-
ło na koszty i znacznie opóźniło budowę. Para-
doksalnie dopiero zawalenie się hali targowej  
w Katowicach sprawę przyspieszyło. Oczywi-
ście w tzw. międzyczasie zmieniały się przepisy, 
a problemem okazały się skomplikowane pro-
cedury przetargowe, które spędzały sen z po-
wiek T. Knury. Ostatecznie budynek udało się 
dokończyć dzięki przedsiębiorstwu „Kamsjan” 
z Bielska i zaangażowaniu inżyniera kontraktu 
Honoraty Czachor. Dziś harcerze zgodnie pod-
kreślają – bez wsparcia przyjaciół, nie byłoby 
uroczystego otwarcia „Domu Zucha” w setną 
rocznicę powstania ZHP. Wszystkim im dzięko-
wała komendantka rybnickiego hufca phm. Ilo-
na Stasiak, a w gronie obdarowanych „rogami  

obfitości” byli m.in. prezydent Adam Fudali  
i jego zastępczyni Ewa Ryszka, przewodni-
czący komisji ds. budowy w rybnickim huf-
cu hm. Tadeusz Knura, a także uhonorowane 
Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” – Ho-
norata Czachor i mieszkająca w Szkocji Da-
nuta Jastrzębska, która wypełnia testament  
K. Szymańskiej. Podczas uroczystego otwarcia 
„Domu Zucha”, w którym wzięli udział m.in. 
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Ślą-
ski Kurator Oświaty Stanisław Faber, komen-
dant śląskiej chorągwi ZHP Andrzej Licho-
ta, samorządowcy z regionu oraz harcerze, za-
brakło druhny Klary, która zmarła w 2005 r.,  
w wieku 89 lat. Byli za to członkowie jej rodziny 
i skauci ze Szkocji, a po uroczystym przecięciu 
wstęgi i poświęceniu obiektu przez ks. prałata 
Franciszka Skórkiewicza, rybnickie zuchy zło-
żyły kwiaty pod portretami państwa Szymań-
skich, które namalował artysta–plastyk Krzysz-
tof Dublewski. Goście zwiedzili też oddaną do 
użytku część z kuchnią, jadalnią, nowoczesną 
kotłownią gazową, 13 pokojami i łazienkami 
(część jest wspólnych). I byli pod sporym wra-
żeniem. Kilku gości miało z sobą bardzo prak-
tyczne „prezenty” – samorządowcy Adam Fu-
dali i Andrzej Kowalczyk z Gaszowic przywieź-
li… lampy, a poseł Grzegorz Janik zapowie-
dział, że pomoże w zakupie tapczanów. 

W drugiej, niedokończonej jeszcze czę-
ści budynku, znajdą się kolejne pokoje oraz 
sala kominkowa i pomieszczenia konferen-
cyjne, jednak na jej otwarcie trzeba będzie 

jeszcze poczekać. Jak długo? Nie wiadomo.  
T. Knura zapowiada, że rozwiązaniem byłaby 
dotacja, o jaką starają się harcerze, bo środki  
z darowizny już się skończyły. Wydano ponad  
4 mln zł; kolejne 2 mln zł pozwoliłoby sfinalizo-
wać budowę. Po jej zakończeniu w „Domu Zu-
cha” będzie mogła wypoczywać setka zuchów  
i harcerzy. Pierwsza, prawdziwa kolonia zucho-
wa zostanie zorganizowana w przyszłym roku, 
ale już od września wszystkie grupy z hufca będą 
kolejno przyjeżdżać do Wapienicy, by zapoznać 
się ze swoją nową placówką (o tegorocznym wy-
poczynku w Wapienicy czytaj na str. 31).

Warto dodać, że to jedyny tego typu obiekt, 
jaki obecnie buduje ZHP. Czy uda się uzyskać 
środki na jego dokończenie? Środowisko har-
cerskie jest przekonane, że tak. Bo najważniej-
sze są marzenia, od których zaczynała druhna 
Klara. — Wierzymy, że nadal będzie otaczać nas 
swoją harcerską opieką … — mówią harcerze. 
Zatem … czuwaj druhno Klaro…             (S)

Czuwaj nad domem
— Ten dom jest jak długo wyczekiwane dziec-

ko… — mówiła hm. Teresa Knura podczas 
otwarcia „Domu Zucha” w ośrodku obo-
zowym rybnickich harcerzy w Wapienicy 
koło Bielska. Długo wyczekiwane, bo pra-
ce trwały ponad 10 lat, i nie zostały jesz-
cze całkowicie zakończone. Jednak nie by-
łoby tej uroczystości i tego obiektu, gdyby 
nie druhna Klara. 

Pamiątkowe zdjęcie pod portretami fundatorów obiektu.   

Budowa „Domu Zucha” fi-
nansowana była z majątku 
przekazanego w formie daro-
wizny przez Klarę Szymańską 
i jej męża.

W uroczystym otwarciu wzięli udział skauci ze Szko-
cji, którym dziękowała komendantka rybnickiego hufca  
Ilona Stasiak.                                                 Zdjęcia: s
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Upały najlepiej spędzać nad wodą. 
Kąpielisko Ruda było oblegane każ-
dego gorącego dnia już od samego rana. 
Wakacje nad wodą od tego roku moż-
na było spędzać także na niedawno wy-
remontowanym, odkrytym basenie  
w Chwałowicach. Odnowiony obiekt 
cieszył się głównie zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. 

Amatorzy wspinaczki przez całe lato 
mogli korzystać ze ścianki OSP w Gole-
jowie (wysokość 15 m), gdzie wspinano 
się pod okiem instruktorów, przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu. — Na ściance 
nie ma ograniczenia wieku czy doświad-
czenia, każdy może do nas przyjść. Wspi-
naczka to świetny relaks i dobry sposób na 
odreagowanie stresu — mówi Grzegorz 
Biskup, jeden z pięciu opiekunów. Choć 
tłoku nie było, chętni do spróbowania 
swoich sił zawsze się pojawiali. Ścianka  
w Golejowie będzie dostępna także po 
wakacjach. Zainteresowanych tą formą 
aktywnego wypoczynku odsyłamy na 
stronę www.scianka.ospgolejow.pl, gdzie 
są informacje o godzinach otwarcia. 
Koszt popołudnia spędzonego na wspi-
naczce jest niewielki: 8 zł bilet normalny 
i 6 zł ulgowy (wejście bez ograniczeń cza-
sowych). W cenie wypożyczenie sprzętu  
i instruktaż dla początkujących.

Dom Kultury w Boguszowicach przy-
gotował Artystyczne Lato w Mieście – cykl 
zajęć i warsztatów, które rozwijały arty-
styczne talenty najmłodszych. Dzieci bra-
ły udział w nauce gry na gitarze, zajęciach 
taneczno–ruchowych, warsztatach ce-
ramicznych i lalkarskich oraz zajęciach  
w pracowni plastycznej. Organizatorzy 
byli przygotowani na większą ilość uczest-
ników. Wszyscy, którzy byli, mieli okazję 
nauczyć się czegoś ciekawego. Powstały 
zabawki-maskotki i wyroby ceramiczne. 
Warsztaty plastyczne koncentrowały się 
na technikach rysunkowych, malarskich  
i dekoracyjnych. Prace wykonane w trakcie 
warsztatów można oglądać na stronach in-
ternetowych DK w Boguszowicach.

Miesiąc trwała akcja „Wakacje z Mło-
dzieżowym Domem Kultury i Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Maro-
ko–Nowiny”, a upalna pogoda sprawiła, 
że niemal codziennie ponad setka dzie-
ci szukała ochłody na kąpielisku „Ruda”. 
Zorganizowano też osiem wycieczek, 
które cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem. Dzieciaki dotarły na Czan-
torię, gdzie jeździły na letnim torze sa-
neczkowym, podziwiały 50 najsławniej-
szych cudów architektonicznych świata 
w parku miniatur w Inwałdzie, pływały 
łódką po Zalewie Rybnickim, korzystały  

z licznych atrakcji parku wodnego w Tar-
nowskich Górach, a w „Wesołym Mia-
steczku” szalały na karuzelach, rollerco-
asterach, w diabelskim młynie i w pała-
cu strachów. Nie zabrakło też zajęć pla-
stycznych i spotkania z policjantem, któ-
ry przypomniał dzieciom o zasadach bez-
piecznego zachowania się podczas letnie-
go wypoczynku. Pomimo tak bogatej ofer-
ty wypoczynku, placówka nie była w sta-
nie zaspokoić potrzeb wszystkich dzie-
ci z największej dzielnicy miasta, jaką są  
Maroko–Nowiny. — Jesteśmy jedyną in-
stytucją, która zorganizowała letni wypo-
czynek w trakcie czterech tygodni. Było to 
możliwe dzięki dotacji miasta oraz wspar-
ciu finansowemu Rady Osiedla Nowiny  
i Rady Dzielnicy Maroko–Nowiny — pod-
kreślają organizatorzy.

Jak co roku, oddział terenowy Chrze-
ścijańskiego Stowarzyszenia Dobroczyn-
nego w Niewiadomiu wspólnie z mia-
stem wsparło akcję „Wakacje na Igna-
cym”, którą przygotował Dom Kultury  
w Niewiadomiu. Na 45 dzieci czekały 
najróżniejsze atrakcje – projekcje fil-
mów, zajęcia sportowe i taneczne, warsz-
taty plastyczne, a nawet dietetyczne, wy-
jazdy na kąpielisko, wspólne ognisko 
oraz „Mała Akademia Pracy Ekstre-
malnie Twórczej”. Najmłodsi mieszkań-
cy Niewiadomia dotarli też na Równicę 
i spotkali się z leśnikiem, ale najwięcej 
wrażeń przyniosła im wycieczka do par-
ku dinozaurów „Dinozatorland” w Zato-
rze, gdzie stanęły oko w oko z prehisto-
rycznymi gadami, ale i odkrywały szkie-
lety dinozaurów z masy gipsowej. 

Z akcji lato przygotowanej przez Dom 
Kultury w Niedobczycach również sko-
rzystało 45 najmłodszych mieszkańców 
dzielnicy. Nie zabrakło ciekawych za-
jęć zarówno w placówce, jak i poza nią. 
Dzieci dotarły na Czantorię, zobaczyły 
skocznię narciarską w Malince, a swo-
ich sił próbowały na skałce wspinacz-
kowej w Centrum Wspinania „Cechow-
nia” w Niedobczycach. Oczywiście były 
częstymi gośćmi na kąpielisku, a sporo 
wrażeń przyniosła im również wyciecz-
ka do stadniny koni.  

Bogatą ofertę letniego wypoczynku 
przygotował też Dom Kultury w Chwa-
łowicach. Tego lata w placówce można 

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne! Podczas tegorocznego lata 
w Rybniku tyle się działo, że nikt nie mógł narzekać na brak propozycji cie-
kawego spędzenia czasu. Wakacyjna oferta była adresowana nie tylko do naj-
młodszych. Każdy, kto szukał interesującego zajęcia i dobrej zabawy, z pew-
nością miał w czym wybierać...

Nauka gry na 
gitarze w DK 
Boguszowice.

Na Rudę chętnie przy-
chodziły całe rodziny.

Aktywny wypoczynek  
z odrobiną adrenaliny – 
ścianka wspinaczkowa 
OSP Golejów.

L a t o  w  m i e ś c i e

W  I n w a ł d z i e 
dzieci z Maro-
ka–Nowin po-
dziwiały 50 naj-
sławniejszych cu-
dów architekto-
nicznych świata.

Zajęcia w MDK nie były nudne...
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było doskonalić umiejętności wokal-
ne, poznać tańce standardowe i latyno-
amerykańskie oraz tajniki beat–boxu, 
które odkrył dwukrotny mistrz kra-
ju Jakub Żmijowski „ZGAS”. Ryb-
niczanka Karina Abrahamczyk–Za-
tor, aktorka Teatru Dzieci Zagłębia 
poprowadziła warsztaty lalkarskie,  
w trakcie których uczestnicy wykonali 
lalkę–pacynkę i nauczyli się ją animo-
wać. Nie po raz pierwszy uczestnicy 
wakacyjnych zajęć w DK w Chwałowi-
cach mieli okazję wziąć udział w warsz-
tatach ceramicznych, a każdy wrócił do 
domu z wykonaną przez siebie pracą, 
a także ze… zdjęciami, jakie udało się 
zrobić w trakcie wycieczek – na Górę 
Żar, do Magurki Wilkowickiej, Doliny 
Mnikowskiej oraz klasztoru benedyk-
tynów w Tyńcu. 

Również w czasie wakacji Szko-
ła Podstawowa nr 3 z Paruszow-
ca–Piasków nie zapomina o swoich 
wychowankach. Już po raz dziewią-
ty nauczyciele tej placówki społecznie 
zaangażowali się w organizację dwu-
tygodniowych półkolonii, a Joanna 
Lampert oraz Małgorzata Walo wraz 
z innymi nauczycielami zadbały o sze-
reg atrakcji. W Cieszynie podczas wi-
zyty w drukarni uczniowie zrobili od-
bitki własnoręcznie wykonanych lino-
rytów, w Gliwicach zachwycili się pięk-
ną roślinnością tamtejszej Palmiarni,  
a w Muzeum w Żorach – przenieśli się 
w głąb Czarnego Lądu. Dzieci odwie-
dziły też Urząd Miasta Rybnika, bra-
ły udział w zajęciach sportowych, szu-
kały ochłody w basenie w Gorzycach  
i na pływalni MOSiR, a w ZOO w Opo-
lu stanęły oko w oko ze zwierzętami 
wszystkich kontynentów. Wędrówka 
górskim szlakiem i zdobycie szczytu 
Orłowa były dobrą okazją do spraw-
dzenia swojej kondycji fizycznej, a spo-
rych wrażeń dostarczył film „Shrek fo-
rever”. Realizacja tak bogatego pro-
gramu półkolonii była możliwa dzię-
ki finansowemu wsparciu Rady Ro-
dziców oraz Rady Dzielnicy Paruszo-
wiec–Piaski. 

Również Oddział dla Dzieci  
i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej zaprosił naj-
młodszych czytelników spędzających 
wakacje w mieście do udziału w grach, 
quizach i konkursach inspirowanych li-
teraturą. W sierpniu, miesiącu podró-
ży, dzieciom zaproponowano udział 
w grach sprawnościowych i zabawach 
edukacyjnych nawiązujących do litera-
tury podróżniczej, geograficznej i hi-
storycznej, a także projekcje filmowe. 

W PiMBP otwarto też wystawę „Zo-
bacz – to moje prawa” będącą częścią 
projektu „Na końcu tęczy” realizowa-
nego przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej dzięki dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej. Na wystawie znalazły 
się prace dzieci z rodzin zastępczych 
wykonane podczas wakacyjnych warsz-
tatów plastycznych. Ich uczestnicy nie 
tylko malowali, ale poznali też prawa 
dziecka, a podczas wernisażu odebrali 
nagrody za udział. Prace i zdjęcia wy-
konane podczas warsztatów obejrzeli 
zaproszeni goście – opiekunowie, te-
rapeuci i przedstawiciele władz miasta  
z wiceprezydent Ewą Ryszką na cze-
le, która chwaliła projekt „Na końcu 
tęczy” i inicjatywy zmierzające do po-
zyskania środków unijnych na realiza-
cję tego i podobnych zadań. A dyrek-
tor OPS Jerzy Kajzerek przypomniał, 
że rok 2010 ogłoszono rokiem walki  
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

40 uczestników „Kolonii ze świę-
tym Franciszkiem” wraz opiekuna-
mi – woluntariuszami odpoczywało  
w Dańczowie. Koloniści zobaczyli 
Błędne Skały, uczestniczyli w warsz-
tatach ręcznego czerpania papieru, 
degustowali wody zdrojowe w parku 
w Dusznikach i Kudowie, podziwia-
li ruchomą szopkę w Wambierzycach  
i uczestniczyli w mszy świętej w tamtej-
szym sanktuarium. Sporym przeżyciem 
był nocny pokaz kolorowych fontann 
w Dusznikach, a kolonie zakończyło 
zwiedzanie podziemnej trasy turystycz-
nej w twierdzy w Kłodzku. — O kom-
puterze i telewizji bez problemu zapo-
mnieliśmy… — przekonują koloniści. 
Z chęcią za to uprawiali sport, uczyli 
się tańca i czytali polskie legendy. Każ-
dego dnia uczestniczyli też w polowych 
mszach świętych odprawianych przez 
proboszcza parafii św. Józefa Robotni-
ka, opiekuna duchowego kolonii ojca 
Terencjana. Każdy kolonista otrzymał 
pamiątkowy dyplom, sprzęt sportowy  
i słodycze, a wyjazd zorganizowano przy 
wsparciu Urzędu Miasta Rybnika oraz 
parafii. — Wszystkim, dzięki którym po 
raz kolejny mogły odbyć się „Kolonie ze 
świętym Franciszkiem” serdecznie dzię-
kujemy — mówią koloniści i kadra ko-
lonii z parafii św. Józefa Robotnika. 

Powyższe przykłady potwierdzają – 
ile placówek, tyle pomysłów na spę-
dzenie pełnych wrażeń i atrakcji „Wa-
kacji w mieście”. A ile pomysłów, tyle 
uśmiechniętych dzieci! 

(m), (S) 

Dzieci z Niedobczyc dotarły pod skocznię w Malince.

Uczniowie z Paruszowca–Piasków w opolskim ZOO.

... a autorzy prac odebrali nagrody z rąk wiceprezydent  
miasta Ewy Ryszki.                                                      

Upalne lato skłoniło 
uczestników „Kolonii ze 
św. Franciszkiem” do szu-
kania ochłody.

W Powiato-
wej i Miej-
sk i e j  B i -
b l i o t e c e 
Publicznej 
otwarto wy-
stawę „Zo-
bacz – to 
moje pra-
wa”...

Zdjęcia również na II stronie okładki 

Zdjęcia: 
(m), (s)  
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Rybek wśród wczasowiczów
Ponad 20 maskotek promujących samorządy, stowarzyszenia, in-

stytucje i organizacje pozarządowe z całej Polski przyjechało nad 
Bałtyk, by wziąć udział w IV Ogólnopolskim Zjeździe Maskotek. Nie 
mogło tam zabraknąć rybnickiego Rybka, który nad morzem czuł 
się oczywiście jak … ryba w wodzie.

Pozował do zdjęć, witał się z dziećmi i turystami, a w uroczystej pa-
radzie defilował ulicami Rowów. Odwiedził też małych pacjentów od-
działu chirurgii dziecięcej słupskiego szpitala, a towarzyszyli mu inni 
uczestnicy festiwalu, m.in. Bocian Kacper ze Słupska, Żorek z Żor, Pasi-
konik Gustek z Ustki, Jeżyk Grzybik z Kępic, czy Słonik Popo z Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. A dzieci nie kryły radości z nieco-
dziennych odwiedzin i zabawek, jakie otrzymały od pluszowych gości. 
Oblegane przez wypoczywających w Rowach było również miastecz-
ko namiotowe, w którym zaproszone miasta i instytucje, w tym Ryb-
nik, umieściły swoje promocyjne stoiska. W ten sposób wielu wczaso-
wiczów przywiozło znad morza nie tylko muszle i inne pamiątki, ale 
również miejskie gadżety. Ot, choćby z Rybnika. 

(S)

… to wakacyjne obozy organizowane nie tylko dla członków 
ZHP, ale także dzieci niezrzeszonych w organizacji, często po-
chodzących z rodzin o niskim statusie materialnym. 

W tym roku na terenie ośrodka realizowano 2 programy: pierwszy – 
„Czas na zdrowy styl życia bez nałogów” – dofinansował Urząd Miasta 

Rybnika, drugi – „Na zielonej ścieżce” – zorganizowano przy udziale 
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Uczestni-
cy obozów brali również udział w akcji „Klimczok”, dzięki której po-
znali region i folklor Beskidu Śląskiego. Warto podkreślić, że w Wa-
pienicy obozują nie tylko dzieci z Rybnika – przyjeżdżają tu również 
najmłodsi mieszkańcy innych regionów Polski oraz skauci z zagranicy.  
W tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej wzięło udział ok. 450 uczestni-
ków – młodzi ludzie zdobywali nowe doświadczenia i korzystali z wielu 
atrakcji, a zaletą ośrodka jest to, że znajduje się w pobliżu toru sanecz-
kowego na Dębowcu i kolejki linowej na Szyndzielnię. W tym roku wraz 
z firmą „Centaurus” zorganizowano też zajęcia z łucznictwa, wspinacz-
ki czy strzelania. Dzieci nie chcą rozstać się z ośrodkiem, a podczas po-
żegnań często płyną łzy… . Mają nadzieję, że przyjadą tutaj za rok (je-
żeli uda się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Miasta). 

W połowie sierpnia ośrodek obozowy w Wapienicy odwiedzili Wo-
jewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Śląski Kurator Oświaty Stanisław 
Faber oraz Komendant Chorągwi Śląskiej dh Andrzej Lichota, któ-
rzy chwalili prowadzone tutaj zajęcia, kadrę oraz nowo wybudowany 
„Dom Zucha”. 60 harcerzy z Hufca Ziemi Rybnickiej wzięło również 
udział w Jubileuszowym Zlocie 100–lecia ZHP w Krakowie, a pomoc 
w wyjeździe dofinansowało miasto Rybnik i gmina Gaszowice. Letni 
wypoczynek nad Zalewem Rybnickim zorganizowała także 6. Harcer-
ska Drużyna Żeglarska.

Podróże Żółwia Franklina
Wprawdzie nieuchronnie zbliża się nowy rok szkolny, ale dzieci korzy-

stające z opieki Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ulicy Kar-
łowicza jeszcze mają w pamięci atrakcje związane z zakończeniem „roku 
terapeutycznego”.

W uroczystym spotkaniu wzięły udział dzieci objęte programem „wczesnego 
wspomagania rozwoju” i terapiami indywidualnymi, m.in.: logopedyczną, psy-
chologiczną, pedagogiczną, SI, behawioralną i rehabilitacją ruchową, w ramach  
których pracowały nad rozwijaniem swoich sprawności i umiejętności.

W nagrodę za całoroczną pracę dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w grze 
terenowej. Wspólnie z żółwiem Franklinem wykonywały zadania i uczestniczy-
ły w zabawach tematycznych związanych z poszczególnymi kontynentami świa-
ta. Dyrektor poradni Lidia Wróbel wręczyła wszystkim uczestnikom zajęć tera-
peutycznych pamiątkowe dyplomy. 

Harcerska Akcja Letnia 
w Wapienicy ...

Rybek czuł się w Rowach jak ryba w … morzu.                            Zdj.: L. Tyl

Zdj.: arch. org.
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Nie wiesz co robić w przyszłości? Możesz zostać wo-
lontariuszem. A może chciałbyś spróbować swych sił 
jako doradca gimnazjalistów? Nie czekaj! Rusza kolej-
ny etap projektu „Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój 
zawód, moja praca”, realizowanego przez Rybnickie Cen-
trum Edukacji Zawodowej. Tym razem z oferty mogą 
skorzystać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i bez-
robotni. Ale nie tylko…

Rozpoczęła się rekrutacja osób bezrobotnych, które chcia-
łyby wziąć udział w szkoleniu i otrzymać staż na stanowisku 
szkolnego doradcy zawodowego w gimnazjum. W ramach pro-
jektu „Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja 
praca”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny, zaplanowano szkolenia i staże dla 20 bezrobotnych. 
Warunkiem uczestnictwa jest wyższe wykształcenie humani-
styczne, w szczególności pedagogiczne, wiek do 27 lat oraz 
rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Tam 
też można zgłaszać chęć uczestnictwa w szkoleniu; drugim 
miejscem jest Biuro Projektu w Rybnickim Centrum Edu-
kacji Zawodowej.

W nowym roku szkolnym ruszą też szkolenia z wolontaria-
tu skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, któ-
re poprowadzi Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna. Pro-
gram dla wolontariuszy składa się z spotkań integracyjnych, 
szkoleń grupowych, zajęć wykładowo–warsztatowych i prak-
tycznych. W ich trakcie uczniowie poznają szczegóły pracy  
z osobami niepełnosprawnymi i małymi dziećmi objętymi te-
rapią wczesnego wspomagania rozwoju i wezmą udział w za-
jęciach psychologicznych czy fizykoterapeutycznych. 

Warto podkreślić, że podczas wakacji w ramach projektu 
„Azymut” (więcej na www.projektazymut.pl) przeprowadzone 
zostały dwa turnusy profilaktyczno–edukacyjne dla gimnazjali-
stów (na zdj.). Uczniowie wytypowani przez pedagogów szkol-
nych wyjechali na darmowe obozy do Wisły, gdzie korzystali 
nie tylko z wakacyjnych atrakcji, ale też uczestniczyli w warsz-
tatach zawodoznawczych. (Nabór chętnych na obozy zimowe 
przeprowadzony zostanie na przełomie listopada i grudnia).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich dzia-
łań podejmowanych w ramach projektu można uzyskać  
w Biurze Projektu (Rybnickie Centrum Edukacji Zawo-
dowej–CKUoP, ul. Św. Józefa 30), pod numerem telefo-
nu 32 42 22 416 oraz na wspomnianej już stronie inter-
netowej www.projektazymut.pl. 

(S)

Letnia Akademia Bibliotecznych 
Atrakcji, czyli … recepta Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej na to, by w czasie wakacji za-
dbać o swoją urodę, nauczyć się sal-
sy, bez obaw o znajomość języka wy-
brać się w zagraniczną podróż i stać 
się „zwierzęciem” kabaretowym. 

Do udziału w let-
niej akcji PiMBP za-
prosiła Szkołę Języ-
kową „Britannia”, 
firmę „Oriflame”, 
szkołę tańca „El Pa-
changuero” i firmę 
„PiEM Projekt”, ale 
przede wszystkim 
swoich czytelników, 
którzy z chęcią brali 
udział w bezpłatnych 
zajęciach. Do „Bi-
bliotecznego SPA” 
zaglądały głównie panie, (ale nie tylko), 
które w czasie cyklicznych spotkań usły-
szały wiele praktycznych porad i skorzy-
stały z zabiegów kosmetycznych. — Pa-
miętajmy, im mniej, tym lepiej — tłuma-
czyła Katarzyna Lachowska podczas po-
kazu letniego makijażu. Makijażystka do-
radzała też uczestniczkom zajęć, jak pra-
widłowo dobrać podkład, ukryć niedo-
skonałości twarzy i wyeksponować to, co 
warte jest pokazania, a także jak umalo-
wać twarz na ślub i tzw. wielkie wyjście.  
W trakcie poniedziałkowych spotkań pa-
nie poznały też tajniki masażu relaksacyj-
nego i leczniczego, zdobienia paznokci, 
dowiedziały się jak dobrać odpowiednią 
dietę, letnią fryzurę czy perfumy. 

Jednak największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia salsy poprowadzone 
przez instruktorów rybnickiej szkoły „El 
Pachanguero”. Pierwsze spotkanie po-
święcono teorii tego stylu tańca – Aleksan-
der Piecha przedstawił historię salsy od lat 
30–tych aż po dziś dzień, przypominając, że 
tancerze salsy nie powinni się kojarzyć wy-
łącznie z Kubą, ale również z Nowym Jor-

kiem czy Puerto Rico. Po teorii przyszła 
pora na praktykę, a ponad 40 osób szyb-
ko opanowało podstawy tańca merengue, 
którego uczyli Iwona Forajter i Arkadiusz 
Meps. Podsumowaniem cyklu zajęć był 
wieczór taneczny połączony z pokazem in-
struktorów i grup tanecznych „El Pachan-
guero”, a potem „w tany” ruszyli uczestni-

cy zajęć. 
Kilkuosobo-

wa grupa, głów-
nie młodych lu-
d z i ,  w z i ę ł a 
udział w „Ka-
b a r e t o w y c h 
Warsztatach 
Ka–Wa”, a za-
jęcia poprowa-
dził Paweł Mi-
tura–Zielonka, 

członek kabaretów K.U.R.A., SZPIK, 
WIWI, na co dzień związany z firmą 
„PiEM Projekt”. Uczył gry scenicznej, 
pracy z mikrofonem, „ogrywania” rekwi-
zytów, emisji i dykcji oraz improwizacji  
i tworzenia tekstów kabaretowych. 

W czasie „Laby” odbyły się też zajęcia 
„Angielski w podróży”, z których korzysta-
ło ok. 10 osób o różnym stopniu znajomo-
ści języka. Dzięki lektorom Szkoły Języko-
wej „Britannia” dowiedzieli się, jak poro-
zumieć się na lotnisku i w hotelu, jak za-
mówić posiłek w restauracji czy skorzy-
stać z pomocy lekarza. W czytelni głównej 
prowadzono również lekcje multimedial-
ne „50 plus”, przybliżające tajniki kom-
putera osobom dojrzałym, a jednodnio-
we warsztaty lalkarskie dla najmłodszych 
poprowadziła Karina Abrahamczyk–Za-
tor z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. 

Zainteresowanie, jakim cieszyła się 
„Laba”, sprawiło, że organizatorzy już 
myślą o organizacji przyszłorocznej 
edycji. Atrakcji z pewnością nie zabrak-
nie. Przecież jak laba, to laba! 

(S)

LABA, czyli…

Najpierw nauka salsy,… a potem „salsoteka”. 
Zdjęcia: s i arch. PiMBP.

Dla bezrobotnych i młodzieży

Rozwiązaniem jest
„Azymut”! 

Katarzyna Lachowska pokazała, jak wy-
konać letni makijaż...
... a na jeden dzień sala biblioteki zmieni-
ła się w salon fryzjerski.
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— 600–lecie było sporym magnesem — tłuma-
czy M. Żyła, który był pod Grunwaldem pierw-
szy, ale – jak zapowiada – z pewnością nie ostat-
ni raz. — Nie ma chyba drugiej tak rozpoznawal-
nej bitwy – większość z zapytanych bez trudu poda 
nie tylko jej rok, ale pełną datę, strony walczące  
i dowódców — mówi i zachęca. — Dla kogoś, kto 
lubi takie wydarzenia, to impreza warta zobacze-
nia. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Bo Grun-
wald to nie tylko bitwa, ale szereg imprez towa-
rzyszących, jak warsztaty chorału gregoriańskiego 
i tańców dawnych, koncerty muzyczne, w tym gru-
py „Carrantuohill”, turnieje i pokazy walk, sztuki 
kuglarskie, a nawet msza św. w rycie trydenckim 
w oprawie średniowiecznej, czy międzynarodowy 
turniej piłki średniowiecznej „Grundial”. Zanim 
Marek Żyła i inny członek bractwa – Krzysztof 
Miś wspólnie z Chorągwią Ziemi Górnośląskiej 
stanęli na polu bitwy, spędzali czas w obozowi-
skach, sprzedawali na straganie wyroby ceramicz-
ne i wiklinowe i brali udział w próbach przed wiel-
ką inscenizacją. Trzeba było się dobrze zgrać, po-
znać komendy i zasady poruszania się przy dźwię-
kach bębnów, słowem – zgłębić tajniki manewro-
wania. Wyjazd pod Grunwald poprzedziły mie-
siące intensywnych przygotowań. Wszystko po to, 
by jak najwierniej odtworzyć historię sprzed 600 
lat. — Docenić należy przede wszystkim grupy dba-
jące o wysoki poziom historyczności, w których nie 
ma miejsca na współczesne przedmioty – telefony 

komórkowe, zegarki, 
butelki, zupki chińskie 
czy kolczugi wykona-
ne na drutach i po-
malowane „srebrzan-
ką” — mówi Ma-
rek. W tym roku pod 

Grunwald zjechały grupy historyczne nie tylko  
z Polski, ale także ze Skandynawii, Niemiec, Fran-
cji, Czech, Ukrainy i Rosji. Jak ocenia M. Żyła, 
grupy zachodnie charakteryzują się dbałością  
o szczegóły związane z życiem obozowym, z kolei 
Rosjanie, kładą największy nacisk na wysoki po-
ziom walk i są w nich praktycznie niepokonani. 

W największej plenerowej inscenizacji bitwy 
średniowiecznej w naszym kraju wzięło udział 
2200 rycerzy. Wśród nich Marek Żyła, który 
wspólnie z 60–osobowym oddziałem piechoty 
lekkozbrojnej stanął do walki po stronie krzy-
żackiej – w Chorągwi Konrada Białego. Ktoś 
przecież musiał! A wszystko to na oczach pra-
wie 200 tys. widzów. 

Veni, vidi, upał 
— Staliśmy na górce i mieliśmy tę przewagę, że 

docierały do nas podmuchy wiatru, więc w naszych 
szeregach nie było omdleń. Ale nie wszyscy mieli ta-
kie szczęście – w jednej z chorągwi liczącej ponad 40 
osób, przed samą bitwą zemdlało 10 — wspomina 
M. Żyła. Najtrudniej mieli ciężkozbrojni, czyli ry-
cerze w zbrojach płytowych, dla których ustawiano 
specjalne wiaty, by choć przez chwilę mogli schro-
nić się w cieniu. Inni też nie mieli łatwo: — Kie-
dy założyłem pikowaną przeszywanicę, która wy-
konana jest z kilku do kilkunastu warstw materia-
łu, w tym z filcu i wełny, poczułem się jak w porząd-
nej kurtce zimowej. Ponadto mój hełm nagrzewał 
się do ponad 60 stopni! Czułem się tak, jakbym za-
łożył dwie ciepłe czapki i wsadził głowę do nagrza-
nego piekarnika — opowiada M. Żyła. — Przez 
pierwsze pół godziny człowiek się poci, potem czu-
je, że pod ubraniem zaczyna rodzić się życie, a po-
tem… musi się przyzwyczaić. Podczas tegorocz-
nej inscenizacji temperatura i tak nie była naj-

wyższa – parę lat temu było o kilka stopni cieplej,  
a bezwietrzna aura sprawiała, że wzniesiony przez 
walczących kurz przez cały czas utrzymywał się na 
polu bitwy. W tym roku z upałem próbowano so-
bie radzić na wiele sposobów – wybawieniem były 
„białogłowy” podające wodę, tzw. pójki (od poić), 
a prawdziwą furorę zrobił „franciszkanin”, który 
wymyślił „przenośny prysznic” – podziurawił ko-
rek z 5 litrowej butli wypełnionej wodą i… napra-
cował się równie ciężko jak niejeden rycerz. Ale 
M. Żyła zapamięta bitwę nie tylko z powodu upa-
łu, ale z widowiskowości całego wydarzenia oraz 
ogromnej rzeszy widzów: — Tak duże zaintereso-
wanie bardzo mnie zaskoczyło. I mimo upału oraz 
problemów z wodą, nie usłyszeliśmy żadnych na-
rzekań ze strony widzów. Były za to gratulacje i sło-
wa uznania. Wciąż towarzyszyły nam aparaty i ka-
mery — mówi. — Już ilość chorągwi wchodzących 
na pole bitwy robiła na publiczności ogromne wra-
żenie, a i sama bitwa – z konnymi popisami kaska-
derskimi, strzałami z broni czarnoprochowej, z łucz-
nikami i płonącymi domostwami – musiała się po-
dobać. Mimo że przecież nie wszyscy mieli zapew-
nioną dobrą widoczność i nie każdy z widzów miał 
lornetkę. — Walczyliśmy w miejscu, w którym naj-
pierw strzelały hufnice, i to jak! Potem tuż obok pło-
nęły zabudowania, a następnie, co jakiś czas, prze-
jeżdżali konni, więc musieliśmy mocno manewro-
wać. Dlatego z samej bitwy wiem pewnie mniej niż 
niejeden widz… — relacjonuje Marek. Ale cieszy 
się, że mógł wziąć udział w jednej z największych 
imprez średniowiecznych w Europie. Za rok przy-
jedzie pod Grunwald już z większą grupą pasjo-
natów. Z pewnością nie będzie już tylu turystów 
i uczestników. Będzie więc bardziej klimatycznie, 
ale czy chłodniej?

Spisała: Sabina Horzela–Piskula

Pod Grunwaldem 
 było gorąco…

Grunwald 1410 rok. Ciepły, lipcowy dzień. Wojska polsko–litewskie sta-
nęły naprzeciw rycerzom zakonu krzyżackiego. 600 lat później… Grun-
wald 2010 rok. Wojska polsko–litewskie ponownie starły się z Krzyżaka-
mi. Z podobnym skutkiem, jednak z tą różnicą, że wśród 2200 walczących 
był Marek Żyła z Bractwa Rycerskiego Ziemi Rybnickiej, a ciepły, lipco-
wy dzień zmienił się w… piekielnie gorący dzień. 

M a r e k  Ż y ł a  n a  
straganie...
... i na polu bitwy w pi-
kowanej przeszywanicy  
i hełmie, który nagrzewał 
się do 60°C. 

Zdjęcia: arch. pryw.
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Prawie jak 600 lat temu...

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 33



Pod koniec czerwca działający przy 
Domu Kultury w Niedobczycach Chór 
im. Adama Mickiewicza gościł na Ukra-
inie. Chórzyści wzięli udział w I Między-
narodowym Festiwalu Chóralnym im. 
Pawła Murawskiego. 

P. Murawski to wybitny ukraiński dyrygent 
chóralny, który 30 lipca skończył… 96 lat i mimo 
swojego wieku wciąż jest w doskonałej formie,  
o czym przekonali się uczestnicy festiwalu, szcze-
gólnie kiedy mistrz prowadził warsztaty chóralne. 
Swoim wigorem wzbudził entuzjazm, głęboki sza-
cunek i uznanie chórzystów. P. Murawski urodził 
się w Dmitraszkiwce, miasteczku położonym tuż 
przy granicy z Mołdawią, którego władze, chcąc 
uczcić swego krajana, postanowiły zorganizować 

nie tylko festiwal jego 
imienia, ale także w 
jego rodzinnym domu 

otworzyły poświęcone mu muzeum. 
— Nasze występy spotkały się z bardzo życzli-

wym przyjęciem. Szczególną  radość  sprawiała  
słuchaczom pieśń  do  słów  Tarasa  Szewczen-
ki „Rewe ta stochne…”, która jest nieomal dru-
gim hymnem Ukrainy — podsumowuje wystę-
py dyrygent rybnickiego chóru Wacław Mickie-
wicz. A rybniczanie mieli okazję nie tylko śpie-
wać i oklaskiwać inne chóry, ale również podzi-
wiać piękną, niczym nieskażoną przyrodę, m.in. 
tzw. „zaczarowaną dolinę”, miejsce o unikalnej 
faunie i florze. — Wszędzie byliśmy przyjmowa-
ni z wielką przychylnością i serdecznością. Spo-
tkaliśmy wiele osób, które bardzo chętnie z nami 
rozmawiały, a jednocześnie dzieliły się spostrzeże-
niami dotyczącymi nie tylko życia chóralnego…  

— ocenia W. Mickiewicz. Oprócz chóru z Ryb-
nika w festiwalu wzięły udział zespoły z Ukra-
iny, Rosji, Mołdawii i Białorusi. Jak podsumo-
wują chórzyści, spośród kilkunastu wyjazdów 
zagranicznych ten należy uznać za najbardziej 
oryginalny.

W związku z przypadającą w przy-
szłym roku rocznicą wybuchu III Po-
wstania Śląskiego, grupa rybniczan 
wyszła z inicjatywą powołania do ży-
cia Obywatelskiego Komitetu Obcho-
dów 90. Rocznicy Powstań Śląskich. 

Oświadczenie w tej sprawie w imieniu 
grupy inicjatywnej przedstawił na sesji 
Rady Miasta jeden z inicjatorów idei upa-
miętnienia zrywu Ślązaków, radny Romu-
ald Niewelt. Oto treść dokumentu:  

Zbliża się 90. rocznica wybuchu zwy-
cięskiego III Powstania Śląskiego . Istnie-
je w nas przekonanie, że należy godnie 
uczcić tę rocznicę. 

Dzięki zrządzeniu Opatrzności wysiłek 
naszych przodków nie poszedł na mar-
ne. Mimo różnych tragicznych wydarzeń 
i zmiennych kolei losu – był dobrym kro-
kiem ku przyszłości, zgodnym z naszy-
mi etnicznymi korzeniami i śląską kultu-
rą kształtowaną przez prawie 1200 lat.

Pragniemy budować przyszłość Euro-
py ze świadomością całego historycz-
nego dziedzictwa naszej ziemi, upatru-
jąc w nim duchowe i materialne bogac-
two. Zryw Powstańców Śląskich był ma-
nifestacją przywiązania do najwyższych 
wartości. W najgłębszych motywach był 
wyrazem samoobrony i troski o prze-
trwanie rodzimej kultury w jej tradycyj-
nej formie. Powstańcy Śląscy byli pewni, 
że jest to możliwe tylko w zjednoczeniu 
z odradzającym się państwem polskim. 
Heroicznie zapoczątkowali proces, któ-
ry jest zadaniem dla następnych poko-
leń, i którego my możemy być skrom-
nymi kontynuatorami. Ewentualne bra-
ki, niedociągnięcia czy kontrowersje po-

winny być polem do naszego szczerego 
działania, by nie sprzeniewierzyć ducho-
wego przesłania tamtego zrywu. W żad-
nej jednak mierze nie godzi się pomniej-
szać czy dezawuować tego historyczne-
go wydarzenia.

Niniejszym zgłaszamy inicjatywę gro-
na ludzi związanych z ziemią rybnicką 
od lat, by utworzyć Obywatelski Komi-
tet Obchodów 90. Rocznicy Powstań Ślą-
skich w Rybniku.

20 lat temu wspólnym wysiłkiem od-
zyskaliśmy wolność. Mieliśmy to szczę-
ście  brać udział w bezkrwawej solidar-
nościowej rewolucji, która – mamy na-
dzieję – na wieki ukształtowała Polskę, 
Europę, Świat i będzie stawiana za wzór 
do naśladowania dla przyszłych poko-
leń. W tej rewolucji Ślązacy mogli wziąć 
udział między innymi dzięki wysiłkowi 
Powstańców Śląskich. 

 Od lipca 1922 r. znaleźliśmy się  
w ramach polskiego państwa,  w kręgu 
wspólnoty kulturowo - religijnej przygo-
towywanej przez lata do tego historycz-
nego wydarzenia. Wystarczyło świadec-
two i słowa Ojca Św. Jana Pawła II rzu-
cone na żyzną i uprawianą glebę – by 
zmienić nas i świat. 

Rodzą się pytania, co dalej? Czy do-
brze zagospodarowaliśmy swoją wol-
ność? Czy pozwolimy kolejny raz innym 
ludziom, wykorzystać Śląsk do swoich 
politycznych rozgrywek poprzez naszą 
bierność i uległość? Potrzebna jest re-
fleksja, ale i wysiłek intelektualny, by 
tej wolności nie utracić i dobrze ją wy-
korzystać ku pożytkowi mieszkańców 
tej ziemi.

Chórzyści na Ukrainie

Po występie dyrygent chóru Wacław Mickiewicz dzię-
kuje organizatorom za zaproszenie.         Zdj. arch.org. 

Uczcijmy 90. rocznicę 
III Powstania Śląskiego

K. Szafraniec zapewnia, że znaleźliby się wolontariu-
sze do ich prowadzenia, chodzi tylko, o to by placówkę 
prowadziła kompetentna osoba. Działalność kultural-
na byłaby wzbogaceniem sportowej oferty LKS „Pło-
mień” Ochojec, prowadzącego trzy piłkarskie druży-
ny w różnych kategoriach wiekowych. A dzieci przy-
bywa i niewykluczone, że ochojczanie postawią sobie 
kolejny cel – uruchomienie gimnazjum. 

— Nasza wizja Ochojca się nie zmieniła. Chcemy, by 
pozostał dzielnicą, w której dobrze się mieszka, zintegrowa-
ną, bezpieczną, zieloną, bez przemysłu, ale ze zdobyczami 
cywilizacyjnymi na miarę XXI wieku i naszych potrzeb…

Z rosnącej liczby mieszkańców wynika, że osiedla-
jącym się w Ochojcu ludziom ta wizja też się podoba. 
Nowe domy wciąż powstają, wytyczane są nowe drogi, 
a i działek jeszcze nie brakuje. Jeżeli zapał mieszkań-
ców do podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej spo-
łeczności nie ostygnie, realizacja wizji będzie kontynu-
owana. Rada Dzielnicy wspiera działania wszystkich 
dzielnicowych organizacji, bo to one integrują miesz-
kańców i mają wpływ na ich aktywność. — Trochę nam 
daleko do włodarzy miasta, ale może to się zmieni, bo 
w najbliższych wyborach samorządowych zamierzmy 
wystawić kandydatów do Rady Miasta — mówi prze-
wodniczący K. Szafraniec.                                         (r)

c.d. ze strony 21

Z Rybnikiem im po drodze

Rozwiązanie konkursu
W związku z premierą najnowszej płyty 

grupy „Carrantuohill” ogłosiliśmy konkurs, 
w którym pytaliśmy o miejsce zamieszkania 
członków grupy. 4 z nich mieszka w Rybniku,  
3 – w Żorach. Poprawne odpowiedzi nadesła-
li Ewelina Kozioł z Radli-
na i Bogusław Dzierżęga 
z Jankowic. Po odbiór płyt 
zespołu zapraszamy do na-
szej redakcji w ciągu mie-
siąca od ogłoszenia roz-
strzygnięcia konkursu. 
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Uwaga konkurs!

Wakacje moich marzeń…
… to hasło wakacyjnego konkursu plastycznego adresowa-

nego do dzieci do lat 10, a organizowanego przez Dom Kultu-
ry w Boguszowicach. Prace – rysunek lub malarstwo w formacie 
A4 – należy składać do 24 września br. (szczegóły na stronie www.
dkboguszowice.pl). Zachęcamy do udziału, bo jak przekonują orga-
nizatorzy, wystarczy wyobraźnia, aby znaleźć się w odległych miej-
scach i tajemniczych krainach. Przecież w wakacyjną, wymyśloną 
przez siebie podróż, może się wybrać każdy, bez kosztów i bagażu! 

Zagraj na Boguszowickich Dniach!
Zespoły grające bluesa, rocka, reggae, metal aż po hip hop, 

mają szansę zaprezentować się na 9. Boguszowickich Dniach 
Młodych. Wystarczy, że do połowy września prześlą na adres Domu 
Kultury w Boguszowicach płytkę demo z 3–4 utworami i krótką 
notatkę o zespole.  

Boguszowickie Dni Młodych będą łączyć, wzorem lat ubiegłych 
muzykę, prezentację kina offowego i wystawy. Impreza skierowa-
na jest do wszystkich młodych ludzi, którzy interesują się kulturą 
i chcą się pokazać na scenie DK w Boguszowicach lub zaprezen-
tować swój dorobek artystyczny. Dlatego organizatorzy zachęca-
ją – jeżeli kręcisz filmy, robisz zdjęcia lub inne ciekawe rzeczy, któ-
re chciałbyś pokazać światu – zgłoś się do Domu Kultury w Bogu-
szowicach (szczegóły na www.dkboguszowice.pl). 

(S)

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych 
wraz ze Stowarzyszeniem Wychowan-
ków i Przyjaciół Technikum Górnicze-
go i ZST oraz komitetem organizacyj-
nym zaprasza absolwentów, rodziców, 
nauczycieli i pracowników na jubileusz 
60–lecia szkoły, który odbędzie się 25 
września br.

Koszt uczestnictwa: 50 zł (talon na posiłek, mo-
nografia szkoły i pamiątkowe gadżety) lub wstęp wol-
ny od godz. 18.00 (bez posiłku i pamiątek). Zapi-
sy w sekretariacie szkoły osobiście, mailem 
(stowarzyszenie@zstrybnik.pl) lub telefo-
nicznie (32 4329810).

Przyjmowane są wpłaty na konto stowarzyszenia PKO 
S.A. Oddział w Rybniku 51 12404357 1111001021105761 
z dopiskiem „Jubileusz” lub w sekretariacie ZST do 
15 września br. Imprezie towarzyszyć będzie wie-
le atrakcji.

Jubileusz „Tygla”Edukują regionalnie
W Łaziskach Górnych odbył się finał woje-

wódzkiego konkursu „Edukacja regionalna 
w szkole”, którego mottem były słowa Jana 
Pawła II: „Proszę Was, pozostańcie wierni 
temu dziedzictwu”. Wzięło w nim udział po-
nad 90 przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z te-
renu województwa śląskiego. A zwyciężyli…

Konkurs trwał od stycznia i odbywał się kil-
kuetapowo. W wyniku eliminacji oraz rywali-
zacji na szczeblu rejonowym w ścisłym finale 
znalazło się 13 pięcioosobowych drużyn. W ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła 
drużyna Zespołu Szkół Technicznych w Ryb-
niku w składzie: Rafał Piontek, Michał Znisz-
czoł, Jacek Szweblik, Ernest Szendzielorz i Szy-
mon Religa. Uczniowie ZST przedstawili mul-
timedialną prezentację województwa śląskie-
go oraz inscenizację historyczną przyłączenia 
Rybnika do Polski w 1922 roku. Odpowiada-
li także na pytania z zakresu kultury, historii, 
ekologii i turystyki, natomiast Sz. Religa przy 
akompaniamencie Karola Jasnowskiego zaśpie-
wał współczesną piosenkę o Śląsku z repertu-
aru J. Skrzeka. Drużyna ZST przygotowywała 
się pod okiem nauczycieli Krystyny Pierchały  
i Alojzego Zimończyka, a pokonując reprezen-
tantów Dąbrowy Górniczej i Koniecpola, zdo-
była… cyfrowe pianino. 

(S)

Przyłącz się do „Forum Obiektywnego”
Działające przy Domu Kultury w Niedobczycach koło foto-

graficzne „Forum obiektywne” ogłasza nabór i zaprasza do 
współpracy amatorów i profesjonalistów, miłośników fotogra-
fii cyfrowej i analogowej. Członkowie koła założonego w 2007 
r. przez Klaudiusza Mitko, będą mogli wymienić się doświadcze-
niami, oceniać swoje prace i szkolić swoje umiejętności. Spotyka-
nia będą odbywać się od października, przynajmniej co dwa tygo-
dnie – we wtorki od godz. 18.00 do 20.00. Zapisy pod nr tel. (32) 
433 10 65/66. (warunek – ukończone 16 lat).

Magda i Karolina potwier-
dziły, że kino nie ma przed nimi 
tajemnic i zdobyły III miejsce 
w „Ogólnopolskim konkursie 
wiedzy o filmie”, jaki odbył się 
w Gdańsku.

Rybnickie maturzystki Magda-
lena Walo i Karolina Bober swoją 
wiedzę o filmie poszerzają w Mło-
dzieżowym Domu Kultury pod-
czas zajęć prowadzonych przez Ewę 

Klonowską i to wła-
śnie pod jej okiem 
przygotowywały się 
do finału konkursu.  
A rywal izowało  
w nim 31 najlepszych 
drużyn z całej Polski, 
wyłonionych pod-
czas eliminacji wo-
jewódzkich. Uczest-
nicy musieli wykazać 
się znajomością kie-

runków, prądów i wydarzeń z histo-
rii kinematografii, zagadnień współ-
czesnego kina, teorii filmu, biogra-
fii i filmografii znanych reżyserów… 
Drużyna z rybnickiego MDK okaza-
ła się bezkonkurencyjna zajmując  
I miejsca w testach ze znajomości 
kinematografii światowej i euro-
pejskiej oraz bezbłędnie rozpozna-
wała filmy na podstawie prezento-
wanych fragmentów, co zapewniło 
jej udział w ścisłym finale. Rozegra-
no go metodą teleturniejową w ki-

nie „Neptun”, a filmowej rywalizacji 
przyglądała się publiczność. — Pyta-
nia były bardzo szczegółowe i wyma-
gały obszernej wiedzy. Zastanawiam 
się, czy przeciętny student filmoznaw-
stwa nie miałby problemów z odpo-
wiedziami… — podsumowuje Ewa 
Klonowska, która nie kryje satysfak-
cji z III miejsca, jakie ostatecznie za-
jęły dziewczyny. Podobnie jak dyrek-
tor Młodzieżowego Domu Kultury 
Barbara Zielińska, szczególnie, że  
w 21–letniej historii konkur-
su nie było laureatów z Rybnika, 
choć wcześniej prowadzone przez 
E. Klonowską drużyny zajmowa-
ły miejsca w pierwszej dziesiątce. 
Oprócz laurów, rybniczanki przywiozły  
z Gdańska wiele nagród – książki, fil-
my DVD, przenośne odtwarzacze 
DVD, akredytacje na sierpniowe „Iń-
skie Lato Filmowe”, ale i sporo wra-
żeń… — Ten konkurs to świetna sprawa 
szczególnie dla osób, które podobnie jak 
ja, interesują się kinem — mówi Mag-
da Walo. — Tych kilka dni spędzonych  
w Gdańsku zapamiętam nie tylko  
z pisania esejów i rozwiązywania te-
stów, ale również z przeglądu filmów ki-
nematografii rosyjskiej i ciekawych wy-
kładów, m.in. redaktor Bożeny Janic-
kiej. — Można było nawiązać znajo-
mości z pasjonatami filmu z całej Pol-
ski — dodaje Karolina Bober. Przecież 
pasja jest najważniejsza… 

(S) 

Rybniczanki 
na filmowym podium!

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 35



Po kilku dniach słucham innej stacji, znów 
w konkursie wygrywa Jan z Rybnika! Sytuacja 
powtarza się wielokrotnie, pan Jan jest wszę-
dzie: w „Jedynce”, poważnej „Dwójce”, ostrej 
„Planecie”, jeszcze bardziej ostrym „Antyra-
diu”, „Zetce”, RMF FM, lokalnym Radiu 90, 
Radiu Katowice, Radiu Plus, Radiu Em, War-
szawskim Radiu Dla Ciebie, a nawet w telewi-
zyjnych programach „Kawa czy herbata” i „Py-
tanie na Śniadanie”... Po pewnym czasie roz-
poznaję już ten sympatyczny głos o lekko ślą-
skim akcencie i wiem, że Jan nosi nazwisko 
Raszka. Dzięki „dziennikarskiemu śledztwu” 
udaje nam się dotrzeć do numeru telefonu 
rybnickiego miłośnika radiowych konkursów. 
Pan Jan, mieszkaniec dzielnicy Maroko–Nowi-
ny i młody górniczy emeryt o aparycji Sławo-
mira Mrożka, chętnie godzi się na opowiedze-
nie o swojej pasji... 

Pochodzi z Gotartowic, z wielodzietnej ro-
dziny, w której, by zasłużyć na lizaka czy pogła-
skanie po głowie, trzeba było ostro rywalizo-
wać ze starszym rodzeństwem. — Rywalizację 
mam więc we krwi. A ponieważ moją ulubioną 
książką dzieciństwa i młodości była encyklope-
dia, coś w głowie pozostało... — mówi pan Jan. 
Wychowywał się w tradycyjnej, górniczej rodzi-
nie, gdzie się nie przelewało, więc siłą rzeczy 
po szkole górniczej wylądował w najbliższej ko-
palni – „Jankowice”. Jednak ojciec, uważając, 
że syna stać na więcej, namawiał go na zmia-
nę profesji. A ponieważ Jan był zafascynowany 
wojskiem, po szkole w Kętrzynie został... po-
granicznikiem. Nie na długo... — Może mi nikt 
nie uwierzy, ale tęskniłem za grubą. I po trzech 
latach wróciłem na „Jankowice”.

Na zasłużonej emeryturze Jan Raszka miesz-
ka przy ul. Budowlanych, na trzy dni w tygodniu 
obejmuje dyżur w kuchni, gotując dla żony Wik-
torii Antoniny (a niekiedy również dla mają-
cych już dziś swoje własne rodziny dwóch córek 
Aleksandry i Justyny), z pasją jeździ na rowe-
rze i słucha radia. Wie dokładnie w jakich pro-
gramach i kiedy są konkursy, więc dzwoni i ... 
wygrywa. Większość osób odpowiadających na 
konkursowe pytania wyznaje, że dodzwoniło się 
do radia czy TV pierwszy (i w większości ostat-
ni) raz w życiu, pan Jan nie potrafi wytłuma-
czyć fenomenalnego szczęścia w „szybkościo-
wym” dodzwanianiu się do różnych stacji. Wia-
domo, tam kto pierwszy, ten lepszy. — Dzwonię 
głównie z komórki, gdzie mam specjalną opcję 
na darmowe minuty, więc niewiele mnie to kosz-
tuje. Półki zapełniają się nagrodami: głównie 
książkami, pięknie wydanymi albumami, pły-
tami, radiowymi gadżetami, pluszakami, a nie-
kiedy kapnie jakieś drobne urządzenie elektro-

niczne, a nawet, choć bardzo rzadko, gotów-
ka. — Nie biorę udziału w konkursach, by za-
robić. Lubię się wygranymi dzielić. Pół rodziny 
obdzieliłem aparatami fotograficznymi, wnucz-
ka ma już niezłą kolekcję płyt... To prawda, rów-
nież redakcja otrzymała książkowy upominek. 
Ale były i bardziej oryginalne nagrody – kilka 
pobytów wraz z rodziną (i kieszonkowym dla 
każdej osoby) w apartamencie hotelu „Gołę-
biewski”, duży słoik pysznego miodu od bene-
dyktynów z Tyńca czy zaskakujące upominki 
związane z zagadkami filmowymi: 6–metro-
wy pejcz i kapelusz Indiany Jonesa (w stro-
ju tym wystąpił na balu przebierańców wzbu-
dzając podziw i zazdrość jednocześnie) oraz 
gustowny, kuchenny fartuszek, atrybut Meryl 
Streep w „Julia and Julia”. Pan Jan bardzo so-
bie ceni zwycięstwa w niełatwych konkursach 
literackich oraz z muzyki klasycznej w radio-
wej „Dwójce”, a było ich już sporo – każde po-
parte oficjalnym pismem. Nasz bohater zaist-
niał „głosowo” wielokrotnie w programach TV  
–  w  „Made  in Poland” TVP 3 w Bydgoszczy, 
„Szkle kontaktowym” TVN 24, w „Wideote-
ce dorosłego człowieka”, a także w programie 
„Europa da się lubić”, ulubionym programie 
żony. By żona mogła obejrzeć jeden z odcinków 
w czasie awarii kablówki, pan Jan dokonywał 
ekwilibrystycznych wyczynów z anteną, a opo-
wieść o tym wydarzeniu poszła, a jakże, w eter. 
Dzięki niej otrzymał tytuł „Bałwana miesiąca” 
w jednym z programów, a na potwierdzenie 
tego zaszczytu – bałwanka pluszaka. Radiowe 
konkursy bywa-
ły źródłem innych 
humorystycznych 
zdarzeń: odpowia-
dając na muzycz-
ne pytanie radia 
„Planeta” i gotu-
jąc jednocześnie 
obiad, tak skupił 
się na wymyślaniu 
okolicznościowe-
go wierszyka, że 
rozgotował kala-
fior. Mając przed 
oczyma mistrzów 
Makłowicza i Pas-
cala Brodnickie-
go, uratował ho-
nor robiąc kalafio-
rowe klopsiki. Po-
noć pyszne! — Odpowiadam na py-

tania z różnych dziedzin i sam wiele się uczę, bo 
staram się zawsze temat pogłębić, również dzię-
ki książkom, które otrzymuję. Bardzo lubię pyta-
nia z przyrody – dzięki nim zainteresowałem się 
m.in. łabędziami na Zalewie Rybnickim i dziś 
mam wśród nich znajomych, pana Walentego  
z żoną. Aż miło patrzeć jak się wzajemnie o sie-
bie troszczą...

Spośród innych uczestników konkursów 
pana Jana wyróżnia styl odpowiedzi,  okraszo-
nej dowcipem, rymowanką czy opowieścią, czę-
sto „promującą” rodzinny Rybnik i ukochany 
Śląsk. — To lokalny patriotyzm w dużym stopniu 
zmobilizował mnie do uczestnictwa w tych kon-
kursach. Denerwowało mnie, że dzwonią naj-
częściej warszawiacy, tak jakby poza stolicą nic 
więcej nie istniało — mówi. Zawsze podkreśla, 
skąd dzwoni i jak pięknym miastem jest Ryb-
nik, a Ślązacy wspaniałymi ludźmi. Na antenie 

radia RMF FM wy-
tłumaczył, dlaczego 
rybniczanie są wy-
jątkowi tymi słowa-
mi: Podej innymu 
serce swe; bydź tam 
kaj potrzebujom cie; 
ostatnim kraiczkiym 
podziel się, a w ży-
ciu ci nie bydzie źle. 
Bardzo sobie ceni 
list z Urzędu Mia-

Pasjonaci są wśród nas

Waria t  j e s t e ś !

Konkurs dla słuchaczy w radiu –  pierwszy telefon z... Rybnika! — Hallo, kłania 
się Jan z Rybnika, odpowiadam na pytanie... Cieszę się, że nasz krajan nie tylko od-
powiada dobrze i otrzymuje nagrodę, ale widać, że prowadzący dobrze go znają  
i cieszy się on ich sympatią...

„Jasiu Wędrowniczek” ze swoim rowerem.

Jan Raszka chętnie dzieli się wygranymi nagrodami. 
My otrzymaliśmy książkę z dedykacją naszego bohatera.

Półki zapełnione są nagrodami z radio-
wych konkursów. Zdjęcia: (r) i arch. pryw.
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sta Rybnika z podziękowaniem za udział 
w internetowym konkursie „Portret Ryb-
nika malują rybniczanie”, dzięki któremu 
na półce, wśród innych maskotek, pojawi-
ła się kolorowa rybka. Przy każdej okazji 
stara się promować tradycje i kulturę re-
gionu. Red. Michalskiemu, znawcy historii 
wynalazczości, opowiedział o ponadstulet-
niej maszynie parowej z kop. „Ignacy”, do-
wiadując się przy okazji, że powstała ona 
w tej samej fabryce, gdzie zbudowano ma-
szyny parowe dla „Titanica”. Dzięki swojej 
pasji miał kontakt głosowy z wieloma zna-
nymi z anteny, ekranu czy estrady osoba-
mi. Wzruszająca opowieść o poległych gór-
nikach z kopalni „Halemba” tak spodoba-
ła się Tadeuszowi Sznukowi, że wysłał on 
panu Janowi książkę z piękną dedykacją. 
W „Wideotece dorosłego człowieka” Kora 
Jackowska wraz ze Zbigniewem Hołdysem 
wysłuchała przez telefon „panajanowej” in-
terpretacji  przeboju „Kocham cię, kocha-
nie moje...” Wykonanie naszego bohatera 
tak bardzo przypadło do gustu wspaniałej 
wokalistce, że obdarowała pana Jana swo-
ją najnowszą płytą z dedykacją. Zaś zna-
nej z radiowej „Jedynki”, m.in. z „Lata  
z radiem”, red. Sławie Bieńczyckiej wkradł 
się w łaski wierszykiem: Dla Sławy nadmu-
cham balonik; dla Sławy rozkruszę betonik; 
dla Sławy zjem z herbaty fusa, niech mi tyl-
ko da całusa. Sława Bieńczycka obieca-
ła nawet tysiąc całusów... Był też wierszyk 
o mgle dla Wojciecha Cejrowskiego o fry-
wolnej końcówce: (…) mleczna sukienka jej 
opada; pani mgło – to nie wypada. Od Mar-
tyny Wojciechowskiej, wspaniałej podróż-
niczki i redaktor naczelnej polskiej edycji 
„National Geographic” otrzymał piękne 
albumy, Izabella Skrybant z „Tercetu Eg-
zotycznego” przysłała bogaty zestaw płyt. 

Na pytanie, dlaczego nie wystąpi w któ-
rymś programów lub konkursów gawę-
dziarskich, odpowiada, że jest na to zbyt... 
nieśmiały. Przez telefon jest łatwiej. Albo 
na „Naszej Klasie”... Zalogował się pod 
nickiem Hrabia Nikifor – hrabia, bo ze 
strony ojca może się doszukać szlachec-
twa, a Nikifor... Wiadomo, skromnym ar-
tystą był... Póki co, Jan z Rybnika dzwo-
ni i wygrywa!

Jan Raszka, z racji rowerowych podró-
ży po okolicy, zwany też Jasiem Wędrow-
niczkiem, mógłby swoim optymizmem ob-
dzielić pół świata. Mógłby też z humorem 
i dystansem do siebie opowiadać przygody 
„Jana z Rybnika” do białego rana. Szkoda, 
że nasi czytelnicy nie mogą za naszym po-
średnictwem usłyszeć głosu, który jest zna-
ny na wielu radiowych antenach. — Wariat 
jesteś! — kwituje pasję męża jego żona. 
— Ale nieszkodliwy — dodaje... 

Spisała Wiesława Różańska 

Galerii moc
Letni sezon ogórkowy?! Nic bardziej mylnego – wakacje to doskonały czas na obcowanie 

ze sztuką i zwiedzanie wystaw, a tych nie brakowało … 
Do końca sierpnia w „Galerii Smolna” prezentowano wy-

stawę ekslibrisu japońskiego ze zbiorów Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach, która jest organizatorem „Międzyna-
rodowego Konkursu Graficznego na Ekslibris”. Konkurs od-
bywa się cyklicznie co dwa lata od 1995 r. i jest przeglądem 
aktualnych trendów i kierunków występujących w ekslibrisie 
światowym, a na wystawie na Smolnej zaprezentowano po-
nad 150 ekslibrisów 30 japońskich autorów. 

W lipcu w Rybnickim Centrum Kultury pokazano nie-
codzienną wystawę pt. „Fotograficzny portret na płótnie  
w aranżacji malarskiej” dwóch związanych z naszym miastem 
artystek. Anna Foltynowicz–Koterska sfotografowała człon-
ków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Rybnik–Europa”, a Maria Budny–Malczewska 

malarsko upiększała portrety, na-
dając im nową, czasem zaskakują-
cą tożsamość. Wśród sportretowa-
nych byli członkowie stowarzysze-
nia, m.in. redaktor naczelna „Ga-
zety Rybnickiej” Wiesława Różań-
ska i jedyny mężczyzna w tym gro-
nie – Arkadiusz Skowron z „Bushi-
do”. To trzeba było zobaczyć…

O miłośnikach dobrej fotogra-
fii nie zapomniano w Domy Kul-
tury w Chwałowicach, gdzie do 
15 września w „Galerii drugiego 
planu” prezentowana jest wystawa 

„Meandry Krutyni i Czarnej Hań-
czy” Suwalskiej Grupy Twór-
czej. Pierwszą z rzek utrwa-
lono w aurze jesiennej, dru-
gą – w zimowej szacie, z bo-
gactwem meandrów, zako-
li, spokojnych i bystrych nur-
tów. W chwałowickiej pla-
cówce pokazano też wystawę 
fotografii „Ballada bezludna” 
Marka Gruma z Polic: — Dzię-
ki fotografii pokazuję innym 
świat widziany moimi oczami 
— mówi. 

Od lipca w holu Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Public-
znej oglądać można wystawę 

zdjęć upamiętniającą 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera. Ekspozycja ukazuje Tischnera jako 
górala, filozofa, księdza..., z pewnością zaś człowieka nietuzinkowego, a można ją oglądać aż do 29 
października. Warto dodać, że w ramach Rybnickich Dni Literatury – 13 października o godz. 

16.00 – w bibliotece odbędzie się spotkanie z Woj-
ciechem Bonowiczem, autorem książki „Kapelusz 
na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze”. Nama-
wiamy do udziału i lektury oczywiście, a to mała za-
chęta: „W czasie powodzi w Łopusznej chłopi stali 
przy moście na Dunajcu i obserwowali, co się dzie-
je. Przedmiot refleksji był zawsze ten sam: czy woda 
zabierze most, czy nie zabierze. Ale tym razem chło-
pów coś zaintrygowało: unoszący się na wodzie gó-
ralski kapelusz. Patrzą – stanął na prądzie. Za chwilę 
– pod prąd. Zaś stanął – i z prądem. „Coz to? Cud?” 
pyta jeden. „E nie, to Franek Gąsienica. Pedzioł, ze 
ma w dupie powódź i orze”…                              (S) 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na 
spotkanie z ks. Józefem Tischnerem; w dwóch odsłonach 
– fotograficznej, a w październiku – literackiej. 

Zdjęcia: (r), arch. org.

W czasie wakacji w „Galerii Smolna” pre-
zentowano wystawę ekslibrisu japońskiego.

Fotografie Marka Gruma „Ballada bezludna” pokazano w Domu Kultury  
w Chwałowicach, gdzie do 15 września można podziwiać również wystawę „Me-
andry Krutyni i Czarnej Hańczy”.

Na wystawie znalazł się m.in. portret red. nacz. „GR”.
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XXV Dni Muzyki Organowej i Kameralnej
Tegoroczna, jubileuszowa edycja Dni Muzyki Organowej i Kame-

ralnej rozpoczyna się już 7 września. Przed nami kilka koncertów, 
podczas których będzie można usłyszeć wspaniałe wykonania mu-
zyki organowej i kameralnej.
• 7 września o godz. 18.45 festiwal zainauguruje koncert ka-

meralny w kościele pod wezw. Matki Boskiej Bolesnej. Wystą-
pią: Vicki Melin (USA) – flet traverso, Gabriela Ciołek–Sitter – so-
pran, Elżbieta Włosek–Żurawiecka – organy–pozytyw, Aleksan-
dra Stopa – wiolonczela.

• 14 września o godz. 18.45 w kościele pod wezw. Matki Boskiej 
Bolesnej recital organowy w wykonaniu Juliana Gembalskiego.

• 21 września o godz. 19.00 w kościele pod wezw. św. Józefa Ro-
botnika koncert organowy uczniów i absolwentów klasy orga-
nów wraz z solistami z klasy fletu, oboju i skrzypiec Państwowej 
Szkoły Muzycznej II st. w Rybniku.

• 26 września o godz. 17.30 w kościele pod wezw. Matki Bo-
skiej Bolesnej z recitalem organowym wystąpi Wieland Mein-
hold (Niemcy).

• 28 września o godz. 18.45 w kościele pod wezw. Matki Boskiej 
Bolesnej na zakończenie festiwalu w koncercie organowo-kame-
ralnym zaprezentuje się Cantores Minores Vratislaviensis pod dy-
rekcją Piotra Karpety.
Na wszystkie koncerty wstęp wolny.

Wystawa fotografii
Galeria sztuki RCK zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Ma-

riana Hudka „Ku Koronie Ziemi” oraz pokaz slajdów.
9 września, Galeria Sztuki godz. 18.00, wstęp wolny

OGNISKO MUZYCZNE
ogłasza zapisy 

na rok szkolny 2010/2011
Informacje i zgłoszenia: 

Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych, 
Rybnik ul. J.F. Białych 7, tel. 32/422 86 60; 

604 449 650, e-mail: ognisko muzyczne@wp.pl,
www.republika.pl/somrybnik

Polska liryka w norweskim brzmieniu
Na scenie TZR zagra Karuzela Group – międzynarodowy zespół 

muzyczny, wykonujący klasykę polskiej piosenki w zaskakujących 
wersjach. Wystąpią: Tora Augestad – wokal, Joanna Lewandow-
ska–Zbudniowek – wokal, Jorn Simen Overli – wokal, gitara aku-
styczna, Sebastian Wypycha – kontrabas, Grzech Piotrkowski – sak-
sofony, duduk, Espen Lite Skarpengland – akordeon, Pal Hausken 
– instrumenty perkusyjne.

12 września, godz. 18.00

Break Dance Bez Spiny
RCK zaprasza na VI Międzynarodowy Turniej Tańca Break Dan-

ce „Bez Spiny”. W programie oprócz zmagań turniejowych kon-
cert zespołu Pomau.

18 września, godz. 14.00

Spektakl dla dzieci
Zapraszamy najmłodszych widzów na przedstawienie „Szmarag-

dowy szlak” Teatru Wit–Wit z Gliwic. Spektakl opowiada niesamo-
witą historię rozgrywającą się w afrykańskim buszu.

19 września, godz. 16.00

Muzyka Chopina
Zapraszamy na koncert „Fryderyk Chopin 1810–1849 – Zmierzch 

śmierci przed świtem narodzin” w wykonaniu Marii Warchoł–So-
biesiak. W trakcie wieczoru wykład dr. Marcina Leśniewskiego Dia-
gnosis post mortem – lekarski spór o chorobę Chopina. 

23 września, Sala Kameralna godz. 18.00, wstęp wolny

„Dziwna para” – legendarny hit Broadway’u w TZR 
Neil Simon to jeden z największych i najczęściej wystawianych 

twórców komedii na świecie. Artur Barciś i Cezary Żak to spraw-
dzony komediowy duet. Zabawna opowieść o przyjaciołach, któ-
rych dzieli niemal wszystko – a jednak wobec uczuciowego kry-
zysu są sobie niezbędni… Na scenie zobaczymy także Violę Arak, 
Piotra Skargę, Witolda Wielińskiego, Wojciecha Wysokiego i Kata-
rzynę Żak. Spektakl wyreżyserował Wojciech Adamczyk („Ranczo”, 
„Rodzina zastępcza”).

26 września, godz. 19.00 
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poniedziałek, 6 września, godz. 19.00
AUTOR WIDMO 
prod. Francja, 
Niemcy, Anglia, 
dramat, thriller, 
czas 128 min, 
reż.: Roman Po-
lański, grają m.in. 
Pierce Brosnan, 
Ewan McGregor, 
zdjęcia: Paweł 
Edelman.
Bohaterem filmu jest „Ghostwriter” – pisarz, 
który za pieniądze tworzy dla innych, odda-
jąc prawa do swego dzieła. Zostaje zaanga-
żowany do napisania w imieniu byłego pre-
miera Wielkiej Brytanii pamiętników. W trak-
cie prac nad książką, odkrywa sekrety, przez 
które znajduje się w śmiertelnym zagrożeniu.

poniedziałek, 13 września, godz. 19.00
TRZY MAŁPY
prod. Turcja, An-
g l ia ,  Włochy, 
d r a m a t ,  1 0 9 
min., reż.: Nuri 
Bilge Ceylan
C z ł o n k o w i e 
pewnej rodzi-
ny decydują się 
ukryć  wie lk ie 
kłamstwo. Aby przetrwać razem, postana-
wiają ignorować prawdę: nie widzieć jej, nie 
słyszeć i nie mówić o niej. Ale czy udawanie 
„trzech małp” unieważnia istnienie praw-
dy? Turecki twórca z wnikliwością przygląda 
się bohaterom, temu jak zmieniają się rela-
cje między nimi i jak wpływa to na ich oso-
bowości i związki ze światem zewnętrznym. 

poniedziałek, 20 września, godz. 19.00
NIEZASŁANE ŁÓŻKA
prod.  Angl ia , 
dramat, kome-
dia, 93 min, reż.: 
Alexis Dos San-
tos, obsada: Fer-
nando Tielve, De-
borah Francois 
Goldberg.
Hipnotyczna, pul-
sująca muzyką opowieść o miłości. Axl, Hisz-
pan, przyjeżdża do Londynu z nadzieją na od-
nalezienie swojego ojca. Vera, piękna Belgij-
ka, niedawno porzucona przez chłopaka pró-
buje odzyskać swoją wiarę w ludzi. Poznają 
się przypadkiem w jednym z londyńskich squ-
atów, gdzie rozpoczyna się ich wspólna hi-
storia. Kapitalne, zmysłowe sceny erotyczne.

poniedziałek, 27 września, godz. 19.00
CO NAS KRĘCI, CO NAS PODNIECA
prod. USA, Fran-
c j a ,  komed ia 
obyczajowa, 92 
min., reż.: Wo-
ody Allen, ob-
sada: Larry Da-
vid, Evan Rachel 
Wood, Patricia 
Clarkson.
Fabuła jak zawsze porusza tematykę relacji 
uczuciowych, które dla Allena są niewyczer-
panym źródłem inspiracji. Boris, mężczyzna 
w sile wieku, radykalnie zmienia styl życia 
pod wpływem uczucia do zaledwie 20–let-
niej Melodie, co nie pozostaje bez wpływu 
na jego najbliższe otoczenie i staje się po-
wodem wielu zabawnych perypetii.

Seanse odbywają się w sali Rybnickiego Centrum Kultury, 
ul.Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik.

Jednorazowe karty wstępu w cenie 10 zł oraz miesięczne 
karnety w cenie 30 zł do nabycia w kasie Teatru.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

Repertuar na wrzesień



Funkcjonujący w Rybniku od ponad stulecia 
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych wrósł mocno w pejzaż naszego mia-
sta i, w świetle wielu działań oswajających 
mieszkańców ze specyfiką tej placówki, od-
gradzający ją od miejskiego życia czerwony 
mur ma już jedynie znaczenie symboliczne.

W ostatnich latach szpital coraz częściej otwierał się na ze-
wnątrz, a służyły temu m.in. podejmowane ogólnopolskie akcje 
„Otwarte drzwi” mające przybliżyć zdrowym problemy związane 
ze schizofrenią, bardzo udane, organizowane „za czerwonym mu-
rem” integracyjne festyny, których rolą było przełamywanie irra-
cjonalnego lęku przed chorobami psychicznymi i burzenie stereo-
typów, ale także promocja w mieście prac plastycznych pacjentów 
tworzonych w ramach arteterapii.  

Napisania dotykających współczesności, niezwykle ciekawych 
dziejów szpitala, podjął się Józef Kolarczyk, pasjonat historii i ro-
dzimy badacz przeszłości ziemi rybnickiej, autor wielu książek  
o tej tematyce. Ale pojawia się tu również wątek osobisty: publi-
kację J. Kolarczyk dedykuje pamięci swojego dziadka Walentego 

Szwedy, kronikarza i dzia-
łacza społecznego oraz pie-
lęgniarza szpitala od 1924 
do 1966 roku (z przerwa 
wojenną). Był więc dzia-
dek Walenty znakomitym, 
choć oczywiście nie jedy-
nym, źródłem informacji. 

W monografii J. Kolar-
czyka znajdziemy odpo-
wiedź na pytanie o przyczy-
ny powstania szpitala pod 
koniec XIX w., okoliczności przejęcia obiektu przez Polskę w 1922 r.  
i jego dzieje aż do współczesności. Dowiemy się wiele o personelu 
i ludziach, którzy szpitalem zarządzali, o formach prowadzonej tu 
działalności gospodarczej oraz kulturalnej, a także duszpasterstwu. 
Autor przedstawił też zachodzące zmiany organizacyjne, strukturę 
oddziałów oraz dane statystyczne dotyczące pacjentów w różnych 
latach. Swoją ciekawą historię mają poszczególne budynki rozsiane 
na kilkuhektarowym terenie szpitala, a jeszcze ciekawszą – miejsca 

pochówku pacjentów. Osobny rozdział poświęcił au-
tor losom szpitala, a szczególnie jego pacjentów, pod 
niemiecką okupacją i najbardziej tragicznym wyda-
rzeniom związanym z późniejszą obecnością wojsk 
sowieckich. Bardzo poruszające są zamieszczone  
w publikacji dokumenty, relacje świadków oraz wąt-
ki oparte na autentycznych przeżyciach pacjentów. 
Monografia ilustrowana jest wieloma zdjęciami ar-
chiwalnymi oraz współczesnymi, mapkami, wzbo-
gacają ją również rozmowy z osobami związanymi 
ze szpitalem zawodowo i w jakikolwiek inny sposób. 

Książka przedstawia dzieje szpitala wieloaspek-
towo i wyczerpująco, z szerokim obrazem histo-
rycznym w tle. Instytucja lecznicza o tak bogatej 
historii na pewno na nią zasłużyła, tym bardziej, 
że to pierwsza taka praca.

Jak mówi Józef Kolarczyk, monografia szpitala psychia-
trycznego jest pierwszą pozycją z cyklu „Rybnik w historii Ślą-
ska”, na który składać się  mają publikacje różnych autorów  
i o różnej tematyce, przybliżające historię naszego miasta. Pa-
tronem serii jest Stowarzyszenie Promocji Regionalnej „Ryb-
nicka Kuźnia”. Pierwszą publikację cyklu wsparły również elek-
trownia „Rybnik”, Urząd Miasta Rybnika oraz poseł Grzegorz 
Janik.                                                                                  (r)

Rybnickie Dni Literatury tuż, tuż...
Już teraz zapraszamy na XLI Rybnickie Dni Literatury, które odbędą 

się od 10 do 16 października. Wydarzeniom literackim będą towarzy-
szyć występy artystów i ciekawe spotkania w RCK. W programie m.in.:
• 13 października, godz. 19.00 – „Hipnoza” – spektakl w reżyserii Woj-

ciecha Malajkata z udziałem Beaty Ścibakówny i Rafała Królikowskiego. 
• 14 października, godz. 18.00 – Moje Indie – otwarcie wystawy fo-

tografii z podroży i pobytu w Indiach oraz promocja książki Jarosła-
wa Kreta pt. „Moje Indie”. 

• 15 października, godz. 19.00 – „Multimedialne coś” – sztuka Bogu-
sława Schaeffera. Na scenie obok autora Marek Frąckowiak, Agniesz-
ka Wielgosz i Bartłomiej Obłoza. 

• 16 października, godz. 18.00 – Stachura – Piotr Machalica zaśpiewa 
piosenki z tekstami Edwarda Stachury i muzyką Jerzego Satanowskiego. 

 Szczegółowy program tegorocznej edycji RDL w numerze wrze-
śniowym.

Zaprosili nas
• „Spotkania ze Sztuką” oraz Bar Wegetariański Masala 

na wieczór poezji Roberta „Ryby” Rybickiego, przy dźwię-
kach muzyki zespołu „Trans Fer” (24 lipca).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na happening plastyczny „Ko-
lorowy Niewiadom” – gry i zabawy dla dzieci (8 sierpnia).

• Rady Dzielnicy „Rybnicka Kuźnia” na festyn rodzin-
no–odpustowy (14 sierpnia). 

• Ośrodek Pomocy Społecznej, animatorki programu Ak-
tywności Lokalnej „Moja dzielnica – moje miejsce” do 
Boguszowic na piknik „Sąsiedzka sobota” realizowany  
w ramach projektu „Skorzystaj z szansy” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską (21 sierpnia).

• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych na „I rybnic-
ką żywą bibliotekę” do Klubu Pacjenta przy Szpitalu Dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych (21 sierpnia).

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku na II rajd rowe-
rowy rodzin zastępczych (21 sierpnia).

• Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika na III piknik strzelec-
ki na strzelnicy w Paruszowcu (29 sierpnia).

Monografia szpitala psychiatrycznego

Szpital za czerwonym murem

XXV Konkurs Gawędziarzy 
„Pogawędzimy?”
RCK organizuje konkurs, którego celem jest ukazanie słuchaczom jednego 

z gatunków prozy epickiej, jakim jest gawęda – ustna opowieść autora, na-
wiązującą do zdarzeń historycznych, osobistych przeżyć oraz zwyczajów i ob-
rzędów danego regionu. Konkurs ma charakter otwarty i przystąpić do niego 
może każdy, kto ukończył 14 lat. Jurorzy w wystąpieniach uczestników zwra-
cają szczególną uwagę na wartość i autentyzm tekstów, ich interpretację (ję-
zyk literacki, gwara) i ogólny wyraz artystyczny. 20 października br. upływa 
termin zgłoszeń. Przesłuchania konkursowe będą się odbywały 25 paździer-
nika br. od godz. 10.00 w sali kameralnej RCK.

Z uwagi na jubileuszowy charakter tegorocznego Konkursu Gawędziarzy 
uroczystą galę, która odbędzie się 28 października, uświetni premierowy 
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im St. Hadyny zatytułowany Biesiada 
śląska ze „Śląskiem”. W związku z 25. edycją konkursu pula nagród zosta-
ła zwiększona do 6000 zł. Ponadto jury w składzie: Maria Pańczyk–Pozdziej, 
Alojzy Lysko, Michał Smolorz zadecyduje, kto z laureatów wystąpi w biesia-
dzie rejestrowanej przez Antenę Górnośląską. Karta zgłoszenia i regulamin 
dostępny jest na naszej stronie internetowej www.kultura.rybnik.pl. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.

Dzielnicowe dożynki!
5 września ulicami Radziejowa i Popielowa przejedzie 

barwny korowód dożynkowy, który wyruszy z ul. Spółdziel-
czej o godz. 14.00. Dożynkowa zabawa zakończy się na bo-
isku piłkarskim w Radziejowie, gdzie starości dożynek przekażą 
tradycyjny bochen chleba prezydentowi miasta. Imprezę orga-
nizuje Kółko Rolnicze Popielów i Koło Gospodyń Wiejskich Po-
pielów – Radziejów przy współudziale samorządów tych dziel-
nic, a poprzedzi ją msza święta w intencji rolników i plonów.  

Józef Kolarczyk z egzemplarzem swojej 
książki.

Festyn w Niedobczycach
5 września Rada Dzielnicy Niedobczyce zaprasza 

na festyn parafialno–dzielnicowy na boisku KS Ry-
mer Rybnik. 
• 15.00 – występ orkiestry dętej kop. Rydułtowy 
• 16.00 – mecz piłki nożnej „organizatorzy – posłowie RP” 
• 16.30 – występy zespołów artystycznych 
• 19.00 – losowanie głównych nagród loterii fantowej 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39
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Co roku na początku sierpnia spod rybnickiej bazyliki wy-
rusza kilka tysięcy pielgrzymów, by pieszo dojść na Jasną 
Górę, modląc się w wielu intencjach. A na czele pielgrzym-
ki, niezmienne od lat, Gerard Korus, z krzyżem na ramieniu.

Niestety, dziś jest już zbyt słaby, by dojść do Częstochowy, ale nie może 
go zabraknąć w tłumie pielgrzymów: — Mam już 78 lat, więc idę tylko do 
Piasków, ale muszę tu być. I tak od ponad 30 lat. Ale w gronie pielgrzy-
mów jest wiele innych osób, które nie wyobrażają sobie, by mogło ich za-
braknąć w drodze na Jasną Górę. Radny Kazimierz Salamon idzie już 26. 
raz, ale tym razem będzie trudniej niż zwykle – dzień przed wymarszem 
założono mu kilka szwów. — Żeby noga wytrzymała… — odpowiada za-
pytany o to, czego mu życzyć. W tym roku w gronie pielgrzymów zabrakło 

Marii Polaneckiej–Nabagło: — …ale namówiłam męża i pierwszy raz idzie 
do Częstochowy. Może za rok pójdziemy razem? — zastanawia się radna. 

Co roku do udziału gorąco namawia kierownik pielgrzymki ks. Marek 
Bernacki: — Nie ma się co zastanawiać, nie ma co kombinować, trzeba 
zaufać, że dam radę i wyruszyć. Przeżycie jest ogromne, a zdrój łask nie-
przebrany… — zachęcał jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznej piel-
grzymki, a z zaproszenia skorzystało ponad 3,5 tys. osób. Była to już 65. 
rybnicka piesza pielgrzymka – największa w archidiecezji katowickiej 
i 7. co do wielkości w Polsce. Tym razem pątnicy szli pod hasłem „Bóg 
jest miłością”, ale zanim wyruszyli na trasę, wzięli udział we mszy św.  
w bazylice. Przecież tradycji musi stać się zadość. 

(S)

Jak wyjaśnia prezes OSP w Wielopolu Ryszard Moskal, w razie 
pożaru system uruchamia się automatycznie po wykryciu dymu 
przez czujniki, a z dysz pod ciśnieniem tłoczona jest woda ze spe-
cjalnym środkiem gaśniczym. Woda oraz sprzęt tłoczący znajdu-
ją się w zbiorniku umieszczonym w ziemi, tuż w obok kościoła. 
Zbiornik podzielony jest na dwie części – w jednej znajduje się  
10 m3 wody, a w drugiej zainstalowana jest motopompa, zawo-
ry oraz beczka ze środkiem gaśniczym. Wody wystarczy na około 
10 minut gaszenia, a system dysz podzielony jest na dwie strefy  
– w razie potrzeby może zadziałać jedna połowa lub całość.  
— W ocenie straży pożarnej to bardzo dobra rzecz, gdyż daje straża-
kom niezbędny czas na dojazd na miejsce — tłumaczy R. Moskal. 

Poświęcenia nowego systemu gaśniczego dokonał proboszcz 
parafii ks. Krystian Helbik w obecności przedstawiciela kurii, 
konserwatora zabytków, wykonawców, strażaków OSP w Wielo-
polu oraz wiernych z parafii. Taka instalacja z pewnością zwięk-
szy bezpieczeństwo jednego z najpiękniejszych i najstarszych 
drewnianych zabytków. Kościół pochodzi z 1534 r., a do Wielo-
pola został przeniesiony w 1976 r. z Gierałtowic.

(S)

Ochroni przed pożarem
System gaśniczy typu FOG, czyli 323 dysze zabudowane na dachu 

i wieżach drewnianego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Ró-
żańcowej i św. Katarzyny w Wielopolu, a do tego czujniki wykrywa-
nia dymu zainstalowane wewnątrz obiektu, mają zwiększyć bezpie-
czeństwo tego najstarszego na ziemi rybnickiej, drewnianego zabytku.

Pielgrzymowanie to tradycja…
Pamiątkowe zdjęcie i … w trasę. Więcej o rybnickiej pielgrzymce: www.pielgrzymka.rybnik.pl.                                                                                                                  Zdj.: s.

Oby wodny „prysznic” nie musiał się często uruchamiać. Zdj. arch. pryw. 



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

Program zajęć na wrzesień

Jak wyjaśnia organizator przedsięwzięcia, ho-
dowca i pasjonat lilii Piotr Wistuba, to już 20. wy-
stawa przygotowana przez Rybnicki Klub Miło-
śników Kwiatów, więc Europejskie Towarzystwo 
Liliowe (ELG) postanowiło uświetnić tę roczni-
cę i przyznało Rybnikowi organizację wystawy 
pod szyldem towarzystwa, doceniając również ro-
dzimych hodowców. A ci mają się czym chwalić  
– w międzynarodowym rejestrze lilii swoje odmia-
ny zarejestrowali już m.in. Roman Widerski, Piotr 
Wistuba, Andrzej Berner i Józef Kapias. Ponad-
to członkowie rybnickiego stowarzyszenia działa-
ją w klubach miłośników lilii poza granicami na-
szego kraju – właśnie w ELG w Niemczech, ale 
również w Czechach. Ale nie ma się czemu dzi-
wić – w regionie rybnickim amatorska hodowla  
i uprawa lilii ma ponad 25–letnią tradycję! A wy-

hodować można zarówno miniatury o wysokości 
zaledwie 20 – 30 cm, ale także lilie osiągające po-
nad 1,5 m wys. 

W czasie rybnickiej wystawy oceniano aż 258 li-
lii w 145 odmianach, wyhodowanych przez 20 wy-
stawców z Polski, Czech, Niemiec i Słowacji oraz 
37 kompozycji kwiatowych wykonanych przez 
10 florystów. Anton Mego z Bratysławy z najwy-
żej ocenioną siewką wystawy zwyciężył również  
w punktacji ogólnej, a zdaniem jurorów najlep-
szą kompozycję – „Na konarze” wykonała Mary-
la Langer z Rybnika. Natomiast publiczność, która 
jak zwykle tłumnie zwiedziła wystawę w RCK, wy-
brała swoich zwycięzców – Józefa Kapiasa z Ra-
dostowic i jego lilię „Holland Beauty” oraz Kata-
rzynę Ochenkowską z Zabrza, autorkę kompo-
zycji „Natchnienie”. Florystkę doceniono rów-

nież podczas kolejnej wystawy, tym razem dalii  
i mieczyków. 13. edycja odbywała się pod patrona-
tem i przy wsparciu Urzędu Miasta Rybnika oraz 
Funduszu Wyszehradzkiego. 14 wystawców po-
kazało ponad 500 mieczyków, sześciu – 250 dalii  
w 186 odmianach. Najwyżej ocenione mieczyki na-
leżały do hodowców z Czech i Słowacji – Juraja 
Matuszka, Ivana Szarana i Juraja Beliczki – któ-
rzy stanowią światową czołówkę w hodowli tych 
kwiatów. Najpiękniejsze dalie wyhodowali z ko-
lei Andrzej Surma i Grzegorz Sztymala, a 10 flo-
rystów podjęło się trudnej sztuki ułożenia 28 wy-
myślnych kompozycji. Warto podkreślić, że w kon-
kursie publiczności oddano 1162 głosów, a tylko 
Barbara Kania z Rybnika bezbłędnie wytypowa-
ła zwycięzców we wszystkich 3 konkursowych ka-
tegoriach; 27 głosów było zbliżonych do ideału. 
Nagrodami dla najlepiej typujących były zestawy 
roślin cebulowych i kłączowych nadających się do 
wysadzenia jesienią, ufundowane przez Rybnicki 
Klub Miłośników Kwiatów. 

(S)

Na zebraniu sprawozdawczo–wybor-
czym, jakie się odbyło u progu wakacji, 
seniorzy z Kamienia wybrali nowe wła-
dze swojego klubu. 

Ze względów zdrowotnych rezygnację złożył 
założyciel Klubu Seniora i jego długoletni prze-
wodniczący Jan Wanderski. Informując o tym 
fakcie 85–letni pan Jan zaznaczył jednak, że nadal 
chce pozostać aktywnym i  dyspozycyjnym człon-
kiem stowarzyszenia. Nową przewodniczącą zo-
stała wybrana członkini klubu Stefania Żaczek. 

Klub Seniora w Kamieniu działa, i to bardzo 
prężnie, od 2002 r. roku i aktualnie zrzesza pra-
wie 90 emerytów, rencistów i inwalidów. Pod-
stawowym zadaniem klubu, mającego status or-
ganizacji pożytku publicznego, jest umożliwie-
nie i ułatwienie starszym mieszkańcom Kamie-
nia uczestnictwa w życiu społecznym i kultural-

nym dzielnicy i miasta, a także udzielanie wspar-
cia swoim członkom znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej. Jest miejscem, w którym  
w miłym towarzystwie można wypić kawę i po-
rozmawiać, wziąć udział w okolicznościowym 
spotkaniu z okazji Dnia Kobiet czy Dnia Senio-
ra, czy przełamać się opłatkiem przed świętami 
Bożego Narodzenia. Organizowane są również 
wycieczki i pikniki w plenerze. Członkowie klu-
bu pamiętają o uhonorowaniu małżeństw obcho-
dzących Złote Gody oraz osób ze swego grona 
kończących 80. rok życia. Najmniej zasobni oraz 
chorzy otrzymują paczki świąteczne.  

Średnia wieku jest coraz wyższa i społeczeń-

stwo się starzeje, ważne więc, by nasi seniorzy 
jesień życia przeżyli godnie, mając na co dzień 
swoje małe przyjemności… 

• 1.09., środa – Udział w uroczystościach 
upamiętnienia wybuchu II Wojny Świa-
towej;

• 2.09., czwartek, godz. 11.00 – Zebranie 
organizacyjne na rozpoczęcie IX roku aka-
demickiego;

• 6.09., poniedziałek, godz. 10.00 – Dy-

żur Prawniczy – mec. Szcze-
pan Balicki;
• 7.09., wtorek – Inauguracja 
IX roku akademickiego; godz. 
9.30 – msza św. w kościele Mat-

ki Boskiej Bolesnej, godz. 11.00 – 
Państwowa Szkoła Muzyczna – wykład „Au-
stralia w oczach Rybniczanina” – dr n. tech. 
Leszek Łunarzewski, piosenki Jacka Kaczmar-
skiego wykona Kuba Blokesz;

• 8.09. – 10.09. – Wycieczka do Pragi;
• 16.09., czwartek, godz. 11.00 – „Jacek Kacz-

marski – bard Solidarności” – Jerzy Frelich; 

• 20.09., poniedziałek, godz. 12.00 – „Sprzą-
tanie świata” na koniec lata;

• 22.09., środa, godz. 10.00 – Dyżur psycho-
loga – dr Stanisława Mielimąka;

• 23.09., czwartek, godz. 11.00 – „Najwybit-
niejsi przedstawiciele malarstwa rokokowe-
go” – Helena Kisielewska;

• 30.09., czwartek, godz. 11.00 – „Opie-
ka społeczna i promocja zdrowia w Rybni-
ku” – Jerzy Lazar.

• Zajęcia kół zainteresowań wg dotychczaso-
wego programu.

AM – 02/1485-1…
…wbrew pozorom nie jest to tajny szyfr, ale najpiękniejsza siewka wyhodowa-

na przez Antona Mego z Bratysławy, nagrodzona podczas Międzynarodowej Wy-
stawy Lilii i Kompozycji Kwiatowych Europejskiego Towarzystwa Liliowego, jaka 
odbyła się w Rybnickim Centrum Kultury.

Jan Wanderski odbiera dyplom „Honorowego przewod-
niczącego klubu” z podpisami wszystkich obecnych na 
zebraniu członków. 

Kobieca ręka 
w Klubie Seniora 
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Złote Gody

Razem od 50 lat...
...albo i dłużej, jeśli wspólnie spędzone lata liczyć od dnia pierwszych zolytów, o których dostojnym jubila-

tom piosenką przypomniał zespół Gama. Życzenia, gratulacje, rozmowy oraz śpiewanie znanego i lubianego 
repertuaru biesiadnego – w tej miłej atmosferze upłynęło spotkanie z okazji 50–lecia pożycia małżeńskiego.

Przybyłych gości serdecznymi słowami powi-
tał prezydent Adam Fudali. — Widzę, że przy-
szli tu sami młodzi ludzie — mówił, i miał rację, 
bo radość, energia i szczęście wszystkich par są 
dowodem na młodość w każdym wieku. — Ro-
dzina jest najlepszym fundamentem miasta, re-
gionu, państwa. W dzisiejszych czasach to war-
tość szczególnie cenna, a wasza obecność tutaj 
to potwierdza — podkreślał prezydent. Małżon-
kowie prócz życzeń otrzymali kwiaty, upomin-
ki oraz medale za długoletnie pożycie, których 
potwierdzenia zostały podpisane przez dwóch 
prezydentów – Lecha Kaczyńskiego i Bronisła-
wa Komorowskiego. 

Wśród wyróżnionych w ten szcze-
gólny sposób byli: Elfryda i Zygmunt 
Basistowie, Maria i Jan Bergerowie, 
Eugenia i Kazimierz Czechowie, Genowefa 
i Stanisław Gałuszkowie, Łucja i Leon 
Greszlowie, Wiesława i Janusz Górscy, 
Lidia i Jerzy Jurczykowie, Zuzanna  

i Stanisław Kosieradzcy, Pelagia i Stefan 
Kostkowie, Urszula i Florian Niedobeccy, 
Małgorzata i Norbert Nieszporkowie, 
Łucja i Bronisław Nieszporkowie, Barbara 
i Wiktor Podleśni, Krystyna i Hubert 
Salamonowie, Hildegarda i Ryszard 
Szalowie, Cecylia i Ryszard Szymikowie, 
Elżbieta i Rudolf Szymurowie, Leokadia  
i Władysław Tymichowie, Małgorzata  
i Józef Wojaczkowie. Przy tej okazji na wspo-
mnienia dali się namówić państwo Bernade-
ta i Norbert Moroniowie z Ochojca. Poznali 
się w 1957 roku na dworcu autobusowym przy 
placu Wolności. Co ich nawzajem w sobie urze-
kło? — W mojej żonie wszystko mi się podoba. 
A do tego jeszcze świetnie gotuje — mówi pan 
Norbert. Pani Bernadeta nie ukrywa, że przy-
szły mąż był przystojny... Ale nie tylko to: — 
Był pracowity, solidny, a do tego miły i towarzy-
ski — dodaje. Państwu Moroniom udawało się  
z powodzeniem łączyć życie prywatne i zawodo-

we, bo wspólnie prowadzili warsztat samocho-
dowy. Są przekonani, że kiedyś były ciekawsze 
i lepsze czasy niż dzisiaj. — Kiedyś więcej czasu 
spędzało się razem – wyjazdy, zabawy, spotkania. 
Dzięki temu można się lepiej zrozumieć i szyb-
ciej sobie wybaczać. Teraz ludzie nie mają dla 
siebie czasu i to nie jest dobre — zauważa pani 
Bernadeta. Okazją do bycia razem były wyjaz-
dy, które odrywały od codzienności i pozwala-
ły przeżyć przygodę. Do dziś wspominają sa-
mochodową podróż przez Polskę, w którą wy-
brali się ze znajomymi. Jaka jest ich recepta na 
szczęśliwie życie? — Wszystkim parom, a szcze-
gólnie tym młodym trzeba życzyć dużo toleran-
cji i zrozumienia Wtedy wszystko będzie się ukła-
dać — podsumowują państwo Moroniowie.  

Nasza redakcja dołącza się do tych ciepłych 
słów, a wszystkim Jubilatom życzymy wiele 
zdrowia i radości na kolejne lata.

Tekst i zdjęcia: (m)
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 — Nie zawsze słońce świeciło, ale przetrwaliśmy 60 lat… — podsumowuje swoje małżeń-
stwo pani Lucyna Borecka z Kamienia, która wspólnie z mężem Józefem świętowała ju-
bileusz „Diamentowych Godów”.

Życie we dwoje rozpoczęli 1 sierpnia 1950 r. od uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego  
w Bogorii i kościele pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Niemirowie. W roku 1977 państwo 
Boreccy zamieszkali w Kamieniu. Pan Józef związał się z kopalnią „Knurów”, w której prze-
pracował 25 lat, a pani Lucyna znalazła zatrudnienie w przedszkolu. Państwo Boreccy wycho-
wali córkę i syna, doczekali się również wnuczki i wnuka, mają więc zapewnioną stałą opiekę 
swoich bliskich, bo zdrowie jubilatów nie jest już najlepsze. 

Z okazji „Diamentowych Godów” małżonków odwiedzili przewodnicząca zarządu Rady 
Dzielnicy Kamień Krystyna Burzawa i radny Józef Piontek, życząc, również w imieniu prezy-
denta miasta i mieszkańców, dalszych lat w zdrowiu. Dołączamy się do tych życzeń.            (S)

Przy kościele w Chwałowicach stanął pomnik bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Miejsce wokół niego zaprojektował proboszcz parafii, ks. prałat Teodor 
Suchoń. 

Każdy element tej artystycznej instalacji ma konkretne znaczenie. Ks. T. Suchoń 
wyjaśnia, że droga oznacza drogę ludzkiego życia, kamienie – napotykające człowie-
ka trudności, mur symbolizuje zniewolenie, a łańcuch układa się w różaniec. W tę 
ogólną metaforę ludzkiego losu wpisują się tragiczne wydarzenia z biografii ks. Po-
piełuszki. Symboliczna rejestracja fiata 125p przypomina, kto i kiedy zamordował ks. 
Jerzego. — Męczeńska śmierć ks. Popiełuszki w październiku 1984 roku była ofiarą, 
która przyczyniła się do obalenia muru zniewolenia — podkreśla ks. T. Suchoń. Sznur  
w bagażniku przypomina okoliczności okrutnej śmierci. Jeśli tam zajrzymy, zobaczymy  
w lustrze swoje odbicie. Pomysł ks. T. Suchonia opiera się na połączeniu historycznej 
narracji z rekwizytami, które miały związek z dramatycznymi wydarzeniami, a jedno-
cześnie zyskują uniwersalne znaczenie, symbolizując zło i zniewolenie, które są obec-
ne w każdych czasach. — Jeżeli ten pomnik postawi komuś pytanie, to już spełnił swo-
je zadanie. Chodzi też o rozbudzanie ciekawości historycznej — tłumaczy proboszcz 
parafii w Chwałowicach. Chciałby też, aby z czasem pojawiły się foldery informacyj-
ne. Ks. T. Suchoń dostrzega potrzebę zapoznawania z najnowszą historią ludzi mło-
dych, na co szkole, niestety, nie zawsze starcza czasu. Jest jednak jeszcze jeden ważny 
aspekt: — W wielu krajach chce się zniszczyć obraz księdza. Brakuje autorytetów. Ta-
kich kapłanów jak bł. ks. Jerzy, ofiarnie pracujących, jest naprawdę wielu — zauważa. 
Do parafii sprowadzono już relikwie bł. ks. Popiełuszki. Ich uroczyste wprowadzenie 
do kościoła jest planowane na 19 października, w rocznicę tragicznej śmierci. Skąd 
taka intensyfikacja kultu nowego błogosławionego w Chwałowicach? — To nie moda, 
tylko wyrażanie wiary w obcowanie świętych — odpowiada proboszcz.

(m)

— W tym roku przypa-
da 110. rocznica posta-
wienia krzyża w Orzepo-
wicach przy ul. Rudzkiej 
nad Nacyną. Jego funda-
torami byli Karolina i Józef 
Wengrzik. Krzyż znajduje 
się na szlaku pielgrzymko-
wym do Rud — wyjaśnia 
radny Jerzy Lazar. Stara-
nia o remont tego obiek-
tu trwały już od dłuższe-
go czasu. Odrestaurowa-
ne figury przedstawiają 
scenę lamentu pod krzy-
żem oraz Matkę Boską  
z Dzieciątkiem. Na części 
frontowej znajdują się sło-
wa modlitwy. — Niestety, 
niewiele wiemy o okolicz-
nościach powstania krzy-
ża i jego fundatorach. Ale 
ponieważ znajduje się on 
tuż obok rzeki, być może 
Opatrzność będzie czu-
wać nad amatorami let-
nich kąpieli — zastanawia 
się radny Lazar. I dodaje, 
że warto jeszcze pomyśleć 
o ogrodzeniu odnowione-
go obiektu, żeby wyróżnić 
miejsce, zasługujące na 
szczególny szacunek. 

(m) 

Radny Jerzy Lazar jest zadowolony z efektów renowacji.        Zdj.: m

Diamentowi małżonkowie

Diamentowi jubilaci.                                 Zdj. arch. pryw.

Nowy pomnik w Chwałowicach

Odnowiony krzyż 
w Orzepowicach

Dzięki staraniom samorządowców i mieszkańców 
Orzepowic ukończono remont zabytkowej kolumny 

z krzyżem. 

Ks. prałat Teodor Suchoń w miejscu poświęconym pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.     Zdj.: m

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 43
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Śląskie zegarki

Za bajtla, gdy byłem jeszcze mały, na prze-
łomie lat 60. i 70. XX wieku, wśród Ślązo-
ków żywa była jeszcze pamięć o końcu wojny  
w 1945 roku, kiedy przez Śląsk przechodziła 
armia sowiecka, goniąca Niemców w kierunku 
na Berlin. A określenie – gonienie Niemców, 
jest chyba lepsze niż słowo – wyzwalanie. Bo 
co to było za wyzwalanie, skoro tylko w mojej 
okolicy „Rusy” – bo tak ich powszechnie nazy-
wano – wymordowali kilkadziesiąt niewinnych 
osób. Ale o tych morderstwach głośno się nie 
mówiło – bo w czasach komunizmu groziły za 
to represje, a nawet więzienie. Z dziećmi nie 
rozmawiano też o gwałceniu kobiet przez „wy-
zwolicieli” – a tu dodatkowym powodem mil-
czenia były względy obyczajowe. Natomiast 
powszechnie wyśmiewano armię ze Wschodu 
za jej – delikatnie rzecz ujmując – brak ogła-
dy i zacofanie cywilizacyjne. Takich opowieści 
były setki. Jedni mówili, że to najprawdziwsza 
prawda, inni fakty obracali w wice, czyli żarty. 
Mówiono między innymi o Rusie, który ubił 
kolbą kran, bo myślał, że jak go sobie gdzie-
kolwiek przykręci, to tam też cudownie wydo-
będzie się woda. Opowiadano o Rosjankach, 
które na mundury ubierały kobiece halki bądź 
nocne koszule, bo sądziły że to są eleganckie 
balowe suknie. Była też seria opowieści o żoł-
nierzach, którzy pierwszy raz widzieli na Ślą-
sku rower albo maszynę do szycia i nie wiedzie-
li, jak się tych urządzeń używa. 

Powstaje jednak pytanie, skąd Ślązoki mia-
ły taką wiedzę na temat zachowywania się Ro-
sjan. Oczywiście, gdyby armia sowiecka tylko 
przeszła przez Śląsk, byłoby idealnie. Niestety, 
żołnierze plądrowali śląskie domy w poszuki-
waniu djewoczek, czyli dziewczyn oraz jedze-
nia, alkoholu i cennych przedmiotów. A kiedy 
w polowaniu na łupy przeszukiwano szuflady 
i szafki, przy okazji odnajdywano fotografie 
Ślązoków w niemieckich mundurach. Wszak 
wiadomo, że Niemcy powoływali ze Śląska do 
swej armii. Potem zaś jak Ślązok był na wojnie, 
to robił zdjęcie i przysyłał je do domu jako pa-
miątkę. A ponieważ nie miał innego ubrania, 
toteż zdjęcie było w niemieckim mundurze.  

I za takie właśnie zdjęcia ruscy rabusie uzna-
wali niejednych Ślązoków za „Gjermańcow”  
i rozstrzeliwali ich na podwórku własnego 
domu. 

Oprócz zdjęć, papierośnic, korali, meda-
lików, pierścionków i zauszniczek, czyli kol-
czyków, wykradali Ślązokom również zegarki. 
Oczywiście najchętniej brano zegarki kieszon-
kowe albo zegarki ręczne do przypinania na pa-
sku. Jeżeli zaś wierzyć wszystkim opowieściom, 
to „sołdaty” mieli też pełne plecaki budzików  
a na plecach nosili wielkie skrzynkowe zega-
ry wiszące i stojące. Ponoć też na każdej ręce 
mieli przypięte po kilka zegarków. I to by się 
zgadzało, bo jak kiedyś w szkole przypiąłem so-
bie dla żartów na ręce kilka zegarków od kole-
gów, to woźna mi powiedziała – ...czyś ty je Rus?

Powiedzmy sobie jednak szczerze, że żar-
towanie z Rosjan było też dla Ślązoków for-
mą terapii i zemsty za to, że Polska w czasach 

komunistycznych była zależna od ZSRR i że 
w szkołach uczono nielubianego języka rosyj-
skiego. Natomiast patrząc obiektywnie, Ro-
sjanie nie byli jedynymi złodziejami na fron-
cie. Doświadczył tego rybniczanin Rafał Linia-
ny (1924–2007). Podczas wojny Niemcy wcieli-
li go przymusowo do Wehrmachtu, skąd zde-
zerterował do amerykańskiej armii. I kiedy do-
stał się już na „tamtą” stronę, wcale nie przy-
witano go sympatycznie. Amerykanie posta-
wili go pod murem i długo musiał stać z ręka-
mi podniesionymi do góry. Wtedy czarnoskó-
ry Amerykanin zobaczył na ręce Ślązoka zega-
rek i mu go skradł. A potem był obóz przejścio-
wy i dopiero później trafił do Armii Polskiej na 
Zachodzie. Natomiast po powrocie na Śląsk, 
kiedy Rafała Linianego pytano jak tam było  
u aliantów, zdenerwowany mówił: — Amery-
kony kradły zygorki, a Francuzy zamiast mycio, 
kropiyli sie parfinami! 

Tekst i fotomontaż: Marek Szołtysek

Wojenne losy rybniczanina Rafała Linianego dowodzą, że nie tylko Rosjanie kradli zegarki. Na zdjęciu widzimy 
pana Rafała w mundurze wehrmachtu i Armii Polskiej na Zachodzie.

Gdy dziejowy zegar wybił pierwszy września 1939 roku, dla świata, ale także dla Śląska nastały cięż-
kie czasy. Pomiędzy rozpoczęciem wojennego konfliktu, a jego europejskim końcem 8 maja 1945 roku, 
sekundniki w zegarkach „cyknęły” około 180 milionów razy. Bo tyle właśnie sekund w tym czasie minę-
ło. Niestety, wielu Ślązoków nie mogło tego faktu osobiście i dokładnie sprawdzić, bo wśród poniesionych 
wtedy strat, wojna odebrała im także zegarki. Oczywiście daleki jestem od bagatelizowania tragizmu tam-
tych dni, jednak proponowane przez mnie rozważania będą dotyczyć jedynie drobnego fragmentu tamte-
go czasu – czyli urządzenia do mierzenia czasu, zegarka. 



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

(cz. 79)Wielki album Rybnika

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Zdjęcie 79/1: 
Publikowane zdjęcia to zwykła zbio-

rowa fotografia klasowa, wykonana 30 
października 1935 roku przed szkołą 
w Niedobczycach. Zdjęcie jest zrobio-
ne fachowo, postacie są bardzo wyraź-
ne, posiada też nietypowy szczegół czy-
li obecność dużego psa, który zresztą 
z powodu ciągłego wiercenia się wy-
szedł na fotografii nieostro. Może do-
wiemy się o tej sytuacji czegoś więcej? 

Zdjęcie 79/2:
Tę fotografię wykonano 16 czerwca 

1933 roku z okazji święta św. Alojzego, 
którego figura stoi pomiędzy uchwyco-
nymi w kadrze osobami. Są to alojzja-
nie, czyli grupa czcicieli św. Alojzego 
Gonzagi w parafii w Niedobczycach. 
Takie stowarzyszenia młodzieży męskiej  
i także mężczyzn były bardzo popularne 
na Śląsku na przełomie XIX i XX wieku, 
natomiast twórcą śląskich alojzjanów 
był w Bytomiu zasłużony śląski pisarz, 

poeta i duszpasterz –  
ks. Norbert Bonczyk. 

Oba zdjęcia udo-
stępnił nam Alfred 
Pawliczek. Fotografie 
te były kiedyś własno-
ścią – jak powiedział 
pan Alfred – „mo-
igo świyntyj pamiynci 
ujca Jana Lichego, co 
miyszkoł we Niydob-
czycach kole dzisiyjszyj 
ulice Wołodyjowski-
go. Łon tyż tam je na 
tych zdjynciach”. No  
i jeszcze dodajmy,  
że w środku, pod figu-
rą św. Alojzego siedzi 
pierwszy niedobczyc-
ki farorz – ks. Alojzy 
Lazar.

79/1

79/2
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Po kiepskiej rundzie zasadniczej I ligi 
rybniccy żużlowcy z dorobkiem ledwie sied-
miu punktów zostali sklasyfikowani na 
przedostatnim miejscu w tabeli. Skazuje to 
drużynę na baraż o utrzymanie z drugą drużyną 
II ligi. Od połowy sierpnia trwa już runda fina-
łowa (sześć kolejek systemem każdy z każdym, 
mecz i rewanż), w której rybniczanie rywalizu-
ją już tylko z trzema innymi zespołami z dol-
nej połówki tabeli. Jedyny, ale trudny do osią-
gnięcia cel to wyprzedzenie szóstego obecnie  
w tabeli PSŻ Poznań, co zapewniłoby rybnickim 
„rekinom” utrzymanie bez konieczności roz-
grywania barażu. Po zasadniczej części sezonu 
ligowego poznaniacy mieli nad RKM–em pięć 
punktów przewagi, ale po pierwszych dwóch 
finałowych kolejkach stopniała ona tylko do 
jednego punktu. 15 sierpnia żużlowcy RKM-
–u ROW–u Rybnik pokonali na swoim torze 
51:39 właśnie PSŻ Poznań, zaś tydzień później 
na wyjeździe wygrali w Miszkolcu z węgier-
skim beniaminkiem polskiej I ligi 47:43. Pozna-

niacy tymcza-
sem odnotowa-
li wtedy drugą 
finałową poraż-
kę. Ku zasko-
czeniu wszyst-
kich przegra-
li na swoim to-
rze 42:48 z GTŻ 
Grudziądz, któ-
ry praktycznie 
o nic nie wal-
czy bo utrzyma-
nie w lidze miał już zapewnione po rundzie za-
sadniczej. O tym, kto ostatecznie będzie mu-
siał bronić się przed spadkiem w barażu, zde-
cydują cztery ostatnie kolejki, które wbrew 
temu, co przypuszczano, zapowiadają się bar-
dzo ciekawie.

W najbliższą niedzielę, 29 sierpnia, rybni-
czan czeka trudny wyjazdowy mecz w Gru-
dziądzu. Z tamtejszą drużyną w rundzie zasad-

niczej podopieczni menadżera Dariusza Mo-
mota przegrali oba mecze i stracili pięć punk-
tów. Kolejny mecz w Rybniku dopiero 5 wrze-
śnia, gdy na spotkanie rewanżowe przyjedzie 
tu ekipa z Grudziądza. Ostatni mecz rundy fi-
nałowej na swoim torze RKM ROW czeka 26 
września; rywalem „rekinów” będzie wtedy 
Speedway Miszkolc.     

Woryna wicemistrzem
14–letni Kacper Woryna z „Rybek” Rybnik 

został wicemistrzem Polski w miniżużlu. To naj-
większy sukces w dotychczasowej karierze wnuczka 
nieodżałowanego Antoniego Woryny. Piąty finało-
wy turniej na minitorze w Gdańsku (21 sierpnia) 
Woryna wygrał z kompletem punktów, ale nie wy-

starczyło to do zdoby-
cia tytułu mistrzow-
skiego. Ten przypadł 
w udziale gdańszcza-
ninowi Dominiko-
wi Kossakowskiemu, 
który przed ostatnim 
turniejem miał w kla-
syfikacji generalnej 
na tyle bezpieczną 
przewagę nad rybnic-
ką „rybką”, że nawet 
drugie miejsce, które 
zajął w ostatniej eli-
minacji dawało mu 
tytuł mistrzowski. 

Kolejne „rybki”: 
Kamil Wieczorek, 
Mike Trzensiok, Ro-
bert Chmiel i Krzysz-
tof Wojaczek w koń-

cowej klasyfikacji mistrzostw zajęły odpowiednio 
miejsca od piątego do ósmego.

W Gdańsku rozegrano też pierwszą rundę dru-
żynowych mistrzostw Polski. Zwyciężyły „Rybki” 
Rybnik (46 pkt), przed gospodarzami Lotosem Wy-
brzeżem Gdańsk (45) i Speedwayem Wawrów (20). 
Czwarta finałowa runda mistrzostw odbędzie się 25 
września na minitorze w Chwałowicach. 

Rusza liga
We wrześniu rusza 12. edycja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Rybnik 2010/11. 

Do udziału w niej organizatorzy zapraszają wszystkie amatorskie drużyny męż-
czyzn. Liga ma charakter otwarty, każda drużyna może spróbować swoich sił!

Na stronie internetowej ligi jest już dostępny regulamin nowej edycji. Do 15 września 
można zgłaszać chęć przystąpienia do rozgrywek. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie 
pisemnego zgłoszenia drużyny i opłacenie wpisowego (300 zł od drużyny – istnieje możli-
wość rozłożenia na dwie raty), na konto: TS VOLLEY numer rachunku: DB PBC SA 36 
1910 1048 2514 0285 3103 0001 (z dopiskiem Amatorska Liga i nazwa drużyny). Dodat-
kowych informacji udziela (Regulamin Ligi, Karty Zgłoszeń) komisarz Ligi Tadeusz Bonk 
(telefon: 603 770 779, e-mail: tados2@o2.pl).

W poprzednim sezonie w rozgrywkach ALPS rywalizowało 431 zawodników z 29 dru-
żyn reprezentujących 7 powiatów. Zwyciężyła Dwójka Świerklany Żywiec Zdrój. Więcej 
o lidze na stronie internetowej: liga.miastorybnik.pl.

Upalne Extreme
Tegoroczna edycja Ruda Extreme odbyła się w jedną z upalnych, lipcowych nie-

dziel. Tym razem na największym otwartym kąpielisku w regionie do rywalizacji w spor-
towym wieloboju stanęło 21 zawodników, a wśród ekstremalnie utrudnionych konku-
rencji znalazły się: jazda na ro-
werze, bieg, paintball, bungee 
run, przeciąganie beczki, ka-
jak. Na zakończenie zawodnicy 
musieli przepłynąć 50 metrów 
wpław, co przy wysokiej tempe-
raturze powietrza było zbawien-
ne. Zwycięzcami poszczególnych 
kategorii zostali: Justyna Gła-
zowska (kobiety), Maciej Absa-
lon (grupa 15 – 20 lat), Konrad 
Wojdyło (grupa 21 – 30 lat) oraz 
Adam Sitko (grupa powyżej 31 
lat). Wszyscy uczestnicy organizowanej przez MOSiR Rybnik imprezy otrzymali napoje 
izotoniczne, a zwycięzcy – atrakcyjne nagrody. 

Żużlowcy walczą o utrzymanie

Wicemistrz Polski w miniżużlu 
Kacper Woryna.

Wyprzedzić rywali z Poznania, to główny cel rybnickich żużlowców w rundzie finałowej.
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Z sukcesami w turystyce
Zarząd Oddziału PTTK w Rybniku ma 

powody do dumy, a dostarczyli ich młodzi 
rybniczanie, reprezentujący województwo 
śląskie na ogólnopolskich konkursach. 

Podczas XVII Ogólnopolskiego Młodzieżo-
wego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy 
Ojcowiznę”, którego finał odbył się w Toruniu, 
drużyna z SP nr 19: Katarzyna Bednarczyk, 
Katarzyna Mańka, Martyna Motyka i Mag-
dalena Jodłowska (opiekun Beata Wawocz-

ny), zdobyła I miejsce. Tylko nieco gorsze, bo 
III miejsce zajęła inna drużyna z tej placówki 
w składzie – Agata Solich, Daniel Mołdrzyk  
i Szymon Pałka (opiekun Michał Wieczorek) 
w XXVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Tur-
nieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK  
w Kielcach. A IV miejsce w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych w tym konkursie zajęła 
inna rybnicka drużyna – SKKT PTTK „Kam-
zik”, w składzie: Marcin Cieśla, Marcin Śnie-
goń i Marcin Szweda. 

(S)

Olimpijskie starty
W Zielonej Górze w dniach 23–25 lipca 

odbyła sie ogólnopolska olimpiada mło-
dzieży w lekkoatletyce, na której niezłe wy-
niki osiągnęli rybniczanie. Prawo startu w 
niej miało 20 najlepszych zawodników w po-
szczególnych konkurencjach. Wśród nich zna-
lazło się 5 wychowanków RMKS–u Rybnik. Da-
mian Oleś w biegu na 100 m. uzyskał 10. czas, 
a w biegu na 200 m. był 12. W konkursie trój-
skoku Mateusz Kańczok wynikiem 13,94 m. 
został sklasyfikowany na 5. miejscu (do brązo-
wego medalu zabrakło mu 38 cm), a Mateusz 
Magiera z wynikiem 13,49 m. zajął 10. miej-
sce. Trenerem wyżej wymienionych zawodni-
ków jest Michał Olszar. Dwójka podopiecznych 
Józefa Rękasa natomiast wystąpiła w konkur-
sie rzutu młotem. Dawid Sikora zajął 6. miej-
sce z wynikiem 60,82 m. Rekord życiowy usta-
nowił na tych zawodach inny rybnicki zawodnik 
Mateusz Nitner. 55,65 m. dało mu 14. miejsce. 
Zawody odbyły się w trudnych warunkach po-
godowych. Padający deszcz miał wpływ na nie 
najlepsze wyniki zawodników.

Rybki przy piłce
W zorganizowanym przez Radę Dzielni-

cy Śródmieście, MOSiR, Podokręg ŚlZPN 
w Rybniku i RKP ROW turnieju piłkar-
skim „Rybki 2010” wzięło udział 18 zespo-
łów reprezentujących rady dzielnic, szko-
ły, kluby i osiedla. 

W rywalizacji piętnastolatków i młodszych zwy-
ciężyła „Drużyna”, w której wystąpili: Mateusz 
Mazur, Sebastian Musiolik, Damian Gorzawski, 
Wojciech Orzeł, Radosław Thiel, Mateusz Ma-
kowski, Jakub Salamon, Tomasz Berger. Najlep-
szym strzelcem, z pięcioma bramkami na koncie, 
został Sebastian Musiolik.

W kategorii otwartej najlepiej spisała się 
„Ustronianka”, występująca w składzie: Kuba 
Czarnecki, Tomasz Podleśny, Tomasz Gaj, Jaro-
sław Łasecki, Radosław Chrószcz, Artur Tumula, 
Marek Wojciech, Sylwester Goraus, Łukasz Szew-
czul, Grzegorz Kotański. Najlepszym strzelcem 

w tej grupie okazał się zdobywca 10 goli – Kuba 
Czarnecki.

W trakcie turnieju prezydent Adam Fudali, któ-
remu „asystował” pełniący funkcję miejskiej ma-
skotki Rybek, przeprowadził wśród młodych piłka-
rzy turniej wiedzy o Rybniku. Uczestnicy intelektu-
alnych i sportowych zmagań zostali nagrodzeni sło-
dyczami ufundowanymi przez licznych sponsorów 
– firmy Minkus, Damiani, Tech–Graw, Budwex; 
Urząd Miasta Rybnika, organizatorów i Wojcie-
cha Piechę, który wyróżnił najlepszych strzelców.

Ostateczna kolejność w turnieju „Rybki 
2010”: Grupa młodsza: 1. Drużyna, 2. Orlik 
Nowiny, 3. Walka Gotartowice, 4. Giganciki. 
Grupa starsza; 1. Ustronianka, 2. Rymer, 3. 
Ligota, 4. Gramy w Rybniku, 5. Beniaminki, 
6. Kamikadze, 7. Rude Boys, 8. Viking, 9. Or-
lik, 10. Pogromcy Niewolników, 11. Jedność, 
12. Sacramento, 13. Chabrowa, 14. Ekipa M. 

(gr)

Rowerowe ściganie
Na rybnickim torze na Wiśniowcu odbyły się kolejne zawody w four crossie. Ta wido-

wiskowa impreza ściągnęła na tor wielu kibiców. Poza rowerowymi wyścigami można było zoba-
czyć zawody na rolkach czy pokazy tri-
ków na dirtach. W mistrzostwach Pol-
ski, które były zarazem 2. edycją Pucha-
ru Polski w klasie Elita, całe podium za-
jęli zawodnicy ze Szczawna Zdroju. Na 
5. miejscu w tej grupie zawody ukończył 
Piotr Giemza ze Stowarzyszenia Spor-
towego Progres Rybnik. W kategorii ju-
nior to rybniczanie zajęli całe podium. 
Zwyciężył Mariusz Jarek, drugi był Ma-
teusz Pyszny, a trzeci Tomasz Kozioł 
(wszyscy Progres Rybnik).

Rzuciła na medal
Podczas otwartych mi-

strzostw Polski osób niepełno-
sprawnych w lekkiej atletyce  
w Bydgoszczy Aleksandra Szo-
stak z Integracyjnego Klubu 
Sportowego „Bushido” zdoby-
ła srebrny medal w rzucie dys-
kiem z wynikiem 26,33 m. 

Niewidoma rybniczanka od 
roku trenuje pod opieką trenera Tadeusza Jar-
neckiego, od tego czasu wystąpiła po raz pierw-
szy w oficjalnych zawodach. Co prawda, był to 
najlepszy wynik podczas całych zawodów, ale 
stosowane w tego typu imprezach przeliczni-
ki związane z niepełnosprawnością zepchnę-
ły ją na 2. miejsce. 

A. Szostak jest absolwentką AWF Katowi-
ce. Poza konkurencjami rzutowymi od wielu 
lat trenuje i zdobywa medale mistrzostw Pol-
ski w konkurencjach siłowych – trójboju oraz 
wyciskaniu sztangi leżąc. Od kilku treningów 
Ola uczy się techniki obrotowej, która pozwoli 
jej na posłanie dysku na jeszcze większą odle-

głość. — Marzy mi się start na paraolimpiadzie 
w Londynie w 2012 roku. Do tego czasu muszę 
rzucić dysk na odległość 35 metrów. Taka per-
spektywa dodaje mi otuchy i chęci do jeszcze 
większego wysiłku. Duża w tym zasługa trene-
ra, który nie ma doświadczenia w pracy z oso-
bą niewidoma, a pomimo tego świetnie się do-
gadujemy. Generalnie mam szczęście do trene-
rów — mówi rybnicka dyskobolka. Nowo po-
znaną technikę rzutu dyskiem rybniczanka być 
może zaprezentuje już podczas mityngu lekko-
atletycznego w Gdańsku, który odbędzie się na 
początku września.
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Cormac McCarthy, Krwawy 
południk, Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 2010

Powieść klimatem przypomina inne 
dzieło McCarthy’ego – „To nie jest kraj 
dla starych ludzi” i film braci Coen na-
kręcony na jego podstawie. Książka rela-
cjonuje wędrówkę przez teksańsko–mek-
sykańskie pogranicze w burzliwych cza-
sach masakry Indian w połowie XIX wie-

ku. Zło i przemoc bohaterów ewoluują do granic ludzkiego okru-
cieństwa. Szaleństwo kolejnych zbrodni stawia pytanie, czy świat 
i jego porządek mają jakikolwiek sens. „Krwawy południk” za-
jął 3. miejsce w plebiscycie „New York Timesa” na najważniejszą 
amerykańską powieść ostatnich 25 lat. Zdecydowanie dla czytel-
ników o mocnych nerwach.

•••
Śledczy Focus, wyda-

nie specjalne 3/2010, sier-
pień-wrzesień 2010

„Afery kryminalne, skandale  
i niewyjaśnione zbrodnie – oto cze-
go mogą się Państwo po nas spodzie-
wać” – tak rekomenduje nowe pi-
smo o charakterze reportersko-śled-
czym Artur Górski, redaktor prowa-
dzący. W pierwszym numerze m. in. próba wyjaśnienia, skąd się 
wzięła polska mafia, koszmarna dziesiątka zabójców oraz wstrzą-
sający fotoreportaż ze slumsów Ameryki Łacińskiej.

•••
CD Massive Attack, Heli-

goland, Virgin Recorsd, EMI 
Music Poland 2010

Po siedmiu latach przerwy pojawi-
ła się nowa płyta Massive Attack. Zda-
nia jak zwykle są podzielone, bo nie 
wszystkim odpowiada bardziej asce-

tyczne (względem dotychczasowego dorobku) brzmienie bristol-
skiej czołówki trip hopu. „Heligoland” jednak nie zawodzi. Peł-
ne niepokoju wokale (m.in. Horace Andy, Martina Topley-Bird) 
są idealnie wkomponowane w liryczne, nastrojowe dźwięki. Ca-
łości słucha się naprawdę dobrze.

•••
DVD Do Ciebie, człowie-

ku, reż. Roy Andersson, Gu-
tek Film 2010

Warto zobaczyć „Do ciebie, czło-
wieku”, żeby się przekonać, jak wy-
gląda połączenie Monty Pythona  
z Bergmanem. Kolejne sceny układają 
się w luźną, niedopowiedzianą fabu-
łę, ale nie ten porządek jest najważ-
niejszy. Roy Andersson przygląda się zwyczajności, śmieszności 
i tragiczności dnia codziennego. Każdy widz w dowolnym mo-
mencie mógłby się stać kolejnym bohaterem tego filmu. A to już 
jest i śmieszne, i straszne.  

KONKURS!
Wygraj zabieg leczniczy!
Autoryzowany Gabinet Kosmetyczny Professio-

nalline mieszczący się w Rybniku przy ul. Wodzi-
sławskiej zaprasza na leczniczy zabieg dla cery 
trądzikowej. 

Wystarczy odpowiedzieć na 2 pytania – jakie są 4 

„Iskierka” nadzieją dla Mateusza

podstawowe rodzaje cery, i która z nich ma największe tendencje do powikłań trądzikowych. 
Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 17 września. Wśród osób, które przy-
ślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową z prawidłowym rozwiązaniem, 
rozlosujemy zaproszenie na leczniczy zabieg dla cery trądzikowej, w którym specjalizu-
je się świętujący 5–lecie swojego istnienia Autoryzowany Gabinet Kosmetyczny Profes-
sionalline z Rybnika.

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 in-

teresujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu obok zdjęciu i odgadnąć 
fragment jakiego budynku prezentujemy i gdzie on się znajduje?

Na odpowiedzi 
na kartkach poczto-
wych czekamy do 17 
września br. Wśród 
osób, które przyślą 
lub przyniosą do re-
dakcji (Rynek 12 a)  
kartkę pocztową  
z prawidłowym roz-
wiązaniem, rozlosu-
jemy nagrody.  

2 pozycje książkowe 
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empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Rozwiązanie „Foto – zagadki” z nr 6–7: urocze putta zdobią kamienicę popularne-
go „Świerklańca”, mieszczącą się przy ul. Sobieskiego. 

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: Lilianna Szewczyk z Radlina i Adam 
Kołodziejczyk z Rybnika – Empik; Anna Ficek z Rybnika – Świat Wody. 

Fundacja „Iskierka” zwraca się z ape-
lem do ludzi dobrej woli o pomoc finan-
sową na leczenie chorego na ostrą bia-
łaczkę limfoblastyczną 12–letniego Ma-
teusza Szymury z Żor. 

W ciągu ośmiu lat leczenia Mateusz przeszedł dwa 
nawroty choroby i dwa przeszczepy. To bardzo em-
patyczny i szczery chłopiec, który każdą chwilę poza szpitalem 
uwielbia spędzać ze swoim rodzeństwem: 9 letnią Patrycją, 4 let-
nią Marysią oraz ośmiomiesięcznym Maćkiem. Mateusz ma arty-
styczną duszę i świetnie realizuje się podczas zajęć plastycznych, 
a szczególnie rysowania. Ma też smykałkę kulinarną i jego mama 

jest pewna, że kiedyś zostanie wybornym kucharzem. Po 
ostatnich komplikacjach z drugim przeszczepem nagle 
pokazało się światełko w tunelu zwiastujące wygraną 
z chorobą. Oby stało się to jak najszybciej i już na za-
wsze – tego ci życzymy Mateuszku! Koszty leczenia cho-
rób onkologicznych u dzieci są bardzo wysokie i często 

przekraczają możliwości finansowe rodzi-
ców. Bardzo potrzebna jest Państwa pomoc, 
bo zdrowie i życie dziecka – jest bezcenne.

Fundacja „ISKIERKA” na rzecz 
dzieci z chorobą nowotworową, Warszawa 00-838, Prosta 51, 
ING Bank Śląski nr konta: 30 1050 1588 1000 0023 0342 1412, 
na hasło: „Dla Mateusza Szymury”.

Zaproszenie
do Gabinetu Kosmetycznego

Professionalline 
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787



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

uchwalany przez Radę Miasta na okres jednego roku. Bu-
dżet Miasta – podobnie jak i budżet rodzinny - jest zesta-
wieniem planu dochodów, jakie uzyska Miasto, oraz wy-
datków, które zostaną nimi sfinansowane.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi nad-
wyżkę bądź deficyt budżetu miasta. Jeżeli uzyskane dochody prze-
wyższają poniesione wydatki, to wynik finansowy budżetu zamyka 
się nadwyżką budżetową. W sytuacji, gdy dochody nie wystarczają 
na wszystkie niezbędne wydatki – wynik jest ujemny i stanowi defi-
cyt budżetowy. W takiej sytuacji Miasto zaciąga kredyt, pożyczkę lub 
emituje obligacje komunalne, co stanowi zadłużenie gminy i podlega 
spłacie z przyszłych dochodów – podobnie jak w rodzinie kredyt kon-
sumpcyjny bądź na zakup samochodu lub budowę domu.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca budżet miasta kształtował się następująco:

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej należy do kompeten-
cji Prezydenta Miasta. Projekt ten Prezydent Miasta zobowiązany jest 
przedłożyć Radzie Miasta oraz – celem zaopiniowania – Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej (jest to organ nadzoru nad finansami jednostek 
samorządu terytorialnego) w terminie do 15 listopada roku poprzedza-
jącego rok budżetowy. Projekt budżetu Rybnika otrzymują ponadto in-
dywidualnie wszyscy Radni oraz Przewodniczący Rad Dzielnic. Radni są 
aktywnie zaangażowani w prace nad projektem budżetu w poszcze-
gólnych komisjach Rady Miasta. Za pośrednictwem radnych mieszkań-
cy mogą zgłaszać ewentualne wnioski i uwagi do projektu budżetu.

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

Źródła dochodów
Gospodarstwo domowe czerpie swoje dochody z wynagro-

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

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

– podatki lokalne: rolny, leśny, od nieruchomości, spadków  
i darowizn, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych  

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

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

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

tu państwa, wpłacanych do Urzędu Skarbowego przez mieszkań-
ców i firmy mające siedzibę na terenie Miasta (przekazywane Mia-
stu bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe)

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

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

Wielkość osiąganych dochodów jest tylko w pewnym stopniu uza-
leżniona od władz lokalnych.

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

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

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

Duże możliwości dla rozwoju miasta, jak i wszystkich jednostek samo-
rządu terytorialnego, stwarzają środki unijne. Rybnik przoduje w tym za-
kresie, na co dowodem jest największa w mieście inwestycja – budowa ka-
nalizacji sanitarnej w dzielnicach, realizowana przy olbrzymim zaangażo-
waniu środków Funduszu Spójności UE. Również w przyszłości dalsza re-
alizacja miejskich inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania 
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, na co Miasto kładzie duży nacisk. 
Pozyskane środki unijne w latach 2002 – 2009 wyniosły 299.327.234 zł,  
w tym na projekty inwestycyjne – 277.256.172 zł oraz na projekty mięk-
kie – 22.071.062 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi:

OGÓŁEM lata 2002–2009  
2.175 zł
w tym:

 projekty inwestycyjne  projekty miękkie
 2.015 zł  160 zł

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

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

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

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

(w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska”)

dokończenie na str. 50

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 49



dokończenie ze str. 49

Co składa się na wydatki Miasta
Prawo nakłada na jednostki samorządu terytorialnego wiele za-

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

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

W latach 2002 – 2009 średnio na każdego mieszkańca wy-
datki bieżące Miasta wyniosły 2.157 zł, natomiast wydatki in-
westycyjne 947 zł. Źródłem finansowania wydatków inwesty-
cyjnych w latach 2002 – 2009 były zarówno dochody własne, 
jak i środki pozyskane przez Miasto ze źródeł zewnętrznych.

Struktura wydatków poniesionych w 2009 r.

W strukturze poniesionych wydatków dominują koszty utrzymania 84 
placówek oświatowych (oświata i wychowanie łącznie z edukacyjną opieką 
wychowawczą), w skład których wchodzą szkoły podstawowe, przedszko-
la, zespoły szkolno–przedszkolne, gimnazja, licea ogólnokształcące, zespo-
ły szkół ponadpodstawowych, szkoły zawodowe, placówki wychowania 
pozaszkolnego oraz szkolnictwo specjalne. W 2009 r. Miasto wydało na 
ten cel łącznie ponad 177 mln zł, z czego subwencja z budżetu państwa 
wyniosła 114 mln zł. Pozostałe wydatki miasto pokryło ze środków wła-
snych (60 mln zł) oraz z innych źródeł – dotacje, porozumienia (3 mln zł).

Ponadto w dalszym ciągu bardzo dużo środków przeznaczono na wy-
datki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Obejmu-
ją one gospodarkę ściekową i ochronę wód (m. in. budowę kanalizacji w 
dzielnicach, współfinansowaną środkami unijnymi), gospodarkę odpada-
mi, oczyszczanie i utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic, placów i dróg.  
W 2009 r. wydatki na ten cel wyniosły 120 mln zł, z czego na inwesty-
cje wydano 107 mln zł.

10% budżetu (54 mln zł) przeznaczono na pomoc społeczną. Są to 
koszty związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych 
(Zespół Ognisk Wychowawczych, Dom Dziecka, Rodzinne Domy Dziec-
ka), Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Interwencji Kryzysowej  
i Psychoterapii, Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego oraz wydatki na wy-
płatę zasiłków, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. 

Znaczącą pozycję stanowią także wydatki w dziale transport (w 2009 
roku łącznie 56 mln zł), obejmujące inwestycje (4 mln zł), moderni-
zację, remonty i utrzymanie dróg (27 mln zł) oraz transport lokalny  
i koszty zarządzania nim (25 mln zł). Dochody budżetu z tytułu usług 
transportu lokalnego wyniosły w 2008 roku 13 mln zł.

Pozostałe wydatki wyniosły:
• administracja publiczna – koszty funkcjonowania Urzędu Mia-

sta (24 mln zł), wydatki inwestycyjne (4 mln zł) oraz Rada Miasta  
(0,8 mln zł) i Dzielnice (0,3 mln zł)

• kultura fizyczna i sport – 21 mln zł (utrzymanie obiektów spor-
towych oraz MOSiR i BUSHIDO, w tym wydatki inwestycyjne  
– 11 mln zł; m. in. kryta pływalnia oraz hala widowiskowo–sporto-
wa w dz. Boguszowice)

• gospodarka mieszkaniowa – 15 mln zł (dotacja dla Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej, wykupy nieruchomości, przygotowanie 
terenu pod zabudowę oraz wydatki inwestycyjne – 3 mln zł; m. in. 
modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki  
z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego)

• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 mln zł 
(koszty funkcjonowania straży pożarnej – PSP i OSP, straży miejskiej 
oraz obrony cywilnej)

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13 mln zł (dotacje 
dla instytucji kultury – biblioteki miejskiej, RCK, Muzeum oraz do-
mów kultury, a także organizacji pozarządowych, w tym wydat-
ki inwestycyjne – 1 mln zł; przebudowa Domu Kultury w Rybni-
ku–Niedobczycach)

• obsługa długu publicznego (spłata odsetek od zadłużenia Mia-
sta) – 7,8 mln zł (z tytułu odsetek od lokat uzyskano dochody  
w kwocie 9,7 mln zł)

• ochrona zdrowia – 7 mln zł (utrzymanie Ośrodka Leczniczo–Reha-
bilitacyjnego, przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narko-
manii, profilaktyka zdrowotna, składki na ubezpieczenia zdrowot-
ne – m. in. osób bezrobotnych)

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

• działalność usługowa – 5 mln zł (plany zagospodarowania prze-
strzennego, koszty funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjno–Kartograficznej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego oraz koszty utrzymania targowisk, parkingów i szaletów)

• obowiązkowa wpłata do budżetu państwa – 2 mln zł
• pozostałe wydatki – 3,1 mln zł.

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

Czym finansowany jest niedobór środków pieniężnych?
Na realizację wydatków inwestycyjnych, na które brakuje środ-

ków, Miasto zaciąga zobowiązania w postaci kredytu, pożyczki lub 
emisji obligacji, które stanowią zadłużenie Miasta i podlegają spłacie  
z przyszłych dochodów. 

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

Zadłużenie Miasta, obejmujące zobowiązania z ww. tytułów, w la-
tach 2002–2009 kształtowało się następująco:

Oznacza to, że na każdego mieszkańca, wg stanu na koniec poszcze-
gólnych lat, przypadało do spłaty odpowiednio: 639 zł (2002 r.), 591 zł  
(2003 r.), 595 zł (2004 r.), 639 zł (2005 r.), 757 zł (2006 r.), 1.240 zł 
(2007 r.), 1.192 zł (2008 r.) i 1.053 zł (2009 r.).
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Co wpływa na kondycję finansową Miasta?
Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko sto-

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

Wynik operacyjny, liczony jako różnica między dochodami a wydatkami bieżący-
mi, w przypadku osiągania dodatnich wartości stanowi nadwyżkę operacyjną, któ-
ra określa zdolność i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania in-
westycji ze środków własnych.

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

W 2009 r. miasto wygenerowało nadwyżkę operacyjną w kwocie 
81.146.952 zł, którą sfinansowano spłatę zadłużenia (20.740.975 zł) oraz 
część wydatków inwestycyjnych (60.405.977 zł).

Nadwyżka operacyjna wraz z pozyskanymi dochodami ze sprzedaży mie-
nia oraz zewnętrznymi środkami na inwestycje (głównie z Unii Europejskiej) wyzna-
cza stopień samofinansowania inwestycji, który w ubiegłym roku wyniósł 67%. Po-
ziom wskaźnika świadczy o wysokim potencjale inwestycyjnym Miasta i dobrej płyn-
ności finansowej. 

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

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

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

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

Nowy okres zasiłkowy
Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rybniku (ul. Raciborska 20) infor-
muje o terminach pobierania i składania wnio-
sków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń ro-
dzinnych.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:
• od sierpnia br. można pobierać i składać wnioski o 

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego na okres świadczeniowy 2010/2011;

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi doku-
mentami do 31 sierpnia br. skutkuje wypłatą 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 31 
października br.

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi doku-
mentami w okresie od  1 września do 31 paź-
dziernika skutkuje wypłatą świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego za październik br. do dnia 
30 listopada br.
 

Świadczenia rodzinne:
• od  września br. można pobierać i składać wnio-

ski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
na okres zasiłkowy 2010/2011;

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

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumen-
tami w okresie od 1 października do 30 listopa-
da  skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych za li-
stopad br. do 31 grudnia br.

Wyniki 
zbiórki publicznej 

Komitet Organizacyjny utworzony 
przy Miejskim Domu Pomocy Spo-
łecznej w Rybniku przy ul. Żużlo-
wej 25 informuje, iż w wyniku prze-
prowadzonej w dniach: 1.06.2010 r.  
i 7.07.2010 r. zbiórki publicznej  
w formie sprzedaży prac mieszkań-
ców uzyskano dochód w wysoko-
ści 1.107,00 zł. Zebrane środki prze-
znaczono na zakup: materiałów pla-
stycznych i dekoracyjnych, które zosta-
ną wykorzystane przez mieszkańców w 
pracowni terapii zajęciowej Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej. 

Zbiórka publiczna została przeprowa-
dzona na podstawie decyzji Prezyden-
ta Miasta Rybnika SO I–5022/00006/10 
oraz zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 06 listopada 2003 r. w spra-
wie sposobów przeprowadzania zbió-
rek publicznych. Osobami odpowie-

dzialnymi za zorganizowanie i przepro-
wadzenie zbiórki były: Agnieszka Rajn-
hold i Anna Koc.

•   •   •
PSOUU Koło w Rybniku z siedzi-

bą przy ul. Orzepowickiej 16 infor-
muje, że w wyniku zbiórki publicz-
nej trwającej od 7 maja 2010 do  
1 czerwca 2010 r. na podstawie zgo-
dy Prezydenta Miasta Rybnika NR SO 
I – 50I22/00005/10 została uzbiera-
na kwota 1315,50 zł. W  tym: sprze-
daż prac w dniu 07.05.2010 w Punk-
cie Informacji Miejskiej – 33 zł; sprze-
daż prac 22.05.2010 w hipermarkecie 
Real – 491 zł; pozostałą kwotę 791,50 zł  
zebrano w formie ofiar do skarbony sta-
łej w WTZ 2 w Niedobczycach. Całkowi-
ty dochód został przeznaczony na wy-
jazd turystyczno-terapeutyczny uczest-
ników WTZ 2 do Gdańska w czerwcu 
tego roku. PSOUU Koło w Rybniku nie 
poniosło dodatkowych kosztów w or-
ganizowaniu zbiórki.  

Minisłownik 
do Informatora budżetowego UM Rybnika:

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

w  nadwyżka budżetowa – dodatnia różnica pomię-
dzy dochodami a wydatkami budżetu miasta (do-
chody większe od wydatków),

w  nadwyżka operacyjna – dodatnia różnica pomię-
dzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,

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

w  dotacja celowa – podlegające rozliczeniu środki 
z budżetu państwa przekazywane jednostkom sa-
morządu terytorialnego na realizację zadań należą-
cych do kompetencji państwa lub na dofinansowa-
nie zadań własnych samorządu,

w  subwencja – środki z budżetu państwa przekazy-
wane jednostkom samorządu terytorialnego na fi-
nansowanie zadań własnych, głównie z zakresu 
oświaty,

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

w  rating – niezależna i obiektywna ocena wiarygod-
ności kredytowej Miasta, przeprowadzana przez 
agencję ratingową.

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

Bezpłatna mammografia
Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w ra-

mach „Programu Profilaktyki Raka Piersi”. Oferta przeznaczona jest dla kobiet w wieku 50–69 lat, 
które w ostatnich dwóch latach nie miały zrobionej mammografii. Finansowane ze środków Narodo-
wego Funduszu Zdrowia badania będą przeprowadzane w filii jastrzębskiego Niepublicznego Wielo-
specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99”, która mieści się w Rybniku przy ul. Ko-
ściuszki 54. Zainteresowane panie mogą się rejestrować pod numerem telefonu 32/755 88 19.
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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

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

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

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

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



Drukarnia 
NARODOWA S.A. 
ul. Półłanki 18, 
30-740 Kraków, 
tel. 12/652 85 08

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)
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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

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

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




