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Saint Vallier – Rybnik
50 lat partnerstwa



Dla uczczenia jubileuszu 40-lecia filii nr 4 PiMBP w Paruszowcu-Piaskach posadzono  
Drzewo Czytelników.

W spotkaniu zorganizowanym przez filię PiMBP na Smolnej wzięły udział „Ciotka Klotka”  
czyli Ewa Chotomska...

... oraz Roksana Jędrzejewska-Wróbel, która opowiadała dzieciom jak powstaje książka.

W PiMBP bajki czytała dzieciom radna Anna Gruszka. W tle wystawa o polskich twórcach grafiki książkowej „Mistrzowie ilustracji”. 
Zdjęcia: S, m

Tydzień bibliotek

Jacek Fedorowicz opowiadał o swojej twórczości graficznej. 

Zainteresowanie dyktandem było duże, a tekst ponoć  
łatwiejszy niż przed rokiem.

 Dzień Otwarty w PiMBP  miał  
festynowy charakter. 

Więcej o Tygodniu Bibliotek na stronie 34
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Kolejny, czerwcowo-lipcowy numer „GR” ukaże się 3 lipca

W rocznicę podpisania umowy między Saint-Vallier a Rybnikiem, jej 
odnowę sygnowali mer Alain Philibert oraz w imieniu prezydenta 
Adama Fudalego wiceprezydent Michał Śmigielski. Na zdjęciu rów-
nież jedna z najbardziej zaangażowanych we współpracę naszych 
miast Paulette Savetier.
Więcej o wizycie w Saint-Vallier w następnym numerze.
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Drodzy Rybniczanie,

Był rok 1961, kiedy Jean Chalot, ówczesny mer malowniczego francuskiego mia-
steczka Saint-Vallier zainicjował partnerską przyjaźń z Rybnikiem. Dlaczego wybrał 
właśnie Rybnik? Otóż zobaczył w naszym mieście cechy bliźniacze, przypominające 
mu zarządzane przez niego górnicze, położone w Burgundii, Saint-Vallier. 

Podpisana 50 lat temu deklaracja o partnerskiej przyjaźni i współpracy, pomiędzy 
Rybnikiem i Saint-Vallier przeszła do historii jako pierwsza w Polsce tego typu umowa, 
zawarta z miastem zza ówczesnej „żelaznej kurtyny”. 

Najbardziej widocznym w Rybniku znakiem sympatii dla francuskiego miasteczka, 
są istniejące od lat nazwy dwóch ulic w centrum miasta: Chalota i Saint-Vallier, upa-
miętniających to burgundzkie miasto i jego dawnego mera.   

Ale przecież przyjaźń między miastami to nie tylko nazywanie ulic… Od samego po-
czątku współpraca Rybnika i Saint-Vallier opierała się na wspólnych doświadczeniach, 
typowych dla gmin górniczych. Na przestrzeni lat, wraz z przeobrażeniami ustrojowymi 

i stopniowym odchodzeniem obu miast od górnictwa, przybrała formę wymian kulturalnych pomiędzy 
szkołami oraz wzajemnymi wizytami. 

W tym roku mija pół wieku od dnia, w którym przypieczętowana została rybnicko-francuska przyjaźń. 
Kilka dni temu w Saint-Vallier, z udziałem licznie zaproszonych rybniczan odbyły się uroczyste obchody 
jubileuszu. Na ręce rybnickiej delegacji strona francuska złożyła serdeczne pozdrowienia dla mieszkańców 
Rybnika, które tą drogą z radością wszystkim Państwu przekazuję. 

Obchodzony w tym roku jubileusz ma jednak również znacznie szerszy wymiar, wychodzący daleko poza 
granice Rybnika i Saint-Vallier. Historyczny, bo pierwszy w Polsce gest partnerstwa, stał się przyczynkiem 
do zorganizowania w Rybniku międzynarodowego Kongresu Miast Partnerskich. 

To wielkie, prestiżowe przedsięwzięcie, którego świadkiem będziemy w Rybniku na przełomie września 
i października, zgromadzi kilkuset samorządowców z miast i gmin całej Europy. Warto dodać, że impreza 
wpisuje się w czas prezydencji Polski w Unii Europejskiej, a honorowy patronat nad kongresem objęli 
Prezydent RP, Bronisław Komorowski oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek. 

Organizacja na terenie naszego miasta imprezy o takim znaczeniu to dla Rybnika wielki zaszczyt, ale 
i wielkie wyzwanie. Wierzę jednak, że podołamy temu wyzwaniu i zaprezentujemy nasze miasto z jak 
najlepszej strony.

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika



Radni zebrali się tuż po długim, majowym weekendzie, ale po świątecznych 
nastrojach nie było już śladu... Porządek obrad nie zawierał kontrowersyjnych 
uchwał, a więc i głosów w dyskusji nie było zbyt wiele. Dodatkowo, dyscyplinując 
kolegów, przewodniczący RM Andrzej Wojaczek nadał obradom niezłe tempo...

Sesja Rady Miasta – 4 maja

W dobrym tempie...
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Inwestycje i remonty
Aktualne działania władz samorządowych,  

w tym realizowane inwestycje i trwające remonty, 
przedstawiła wiceprezydent Ewa Ryszka. Naj-
ważniejsze roboty drogowe to przebudowa ul. 
Żorskiej, remont ul. Reymonta, budowa Obwied-
ni Północnej, dobiegająca końca przebudowa 
systemu komunikacyjnego w Kłokocinie, przygo-
towania do rozpoczęcia modernizacji kolejnego 
odcinka Drogi Krajowej 78 i opracowywanie 
dokumentacji technicznej ulic Tkoczów, Pod La-
sem, kolejnego etapu remontu ul. Niepodległości. 
Trwają intensywne prace związane z pozimowymi 
wyłomami na terenie całego miasta, a także wyce-
na majątku drogowego gminy, przygotowywane 
są też dokumentacje techniczne i przetargi na 
wiele innych robót drogowych. Trwają remonty 
w placówkach oświatowych: w Zespole Szkół nr 1  
przy ul. Kościuszki, termomodernizacja w Zespo-
le Szkół Ekonomiczno-Usługowych, remont szat-
ni w Szkole Podstawowej nr 3, remont w SP 20,  
budowa boisk w SP 19 oraz w Gimnazjum nr 5, 
kończą się remonty w SP 13, bloku kuchennego 
w P 18, na finiszu jest remont w P 20. Jeszcze  
w tym miesiącu powinien zakończyć się remont 
Domu Kultury w Niedobczycach, trwają remonty 
filii bibliotecznych przy ul. Reymonta i w Zebrzy-
dowicach, remont jednego z budynków MOSiR 
w Kamieniu i dachu w Miejskim Domu Pomocy 
Społecznej. Spośród złożonych 107 wniosków na 
dofinansowanie modernizacji instalacji grzew-
czych, 104 zostały zaopiniowane pozytywnie.  
E. Ryszka zakończyła swoje wystąpienie informa-
cją o pozyskaniu przez miasto 1,4 mln zł środków 
unijnych na dalszą promocję terenów inwestycyj-
nych  oraz o promocyjnym wydźwięku koncertu 
Bryana Adamsa w naszym mieście.

Bezrobocie – tendencja malejąca
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

Teresa Bierza poinformowała radnych  
o poziomie bezrobocia i stanie rynku pracy 
w Rybniku – dane są dość optymistyczne. 
Aktualnie bezrobocie w mieście wynosi 7,8% 
(4474 zarejestrowane osoby) i jest niższe niż 
na początku ub. roku. Zmniejszyła się liczba 
kobiet, które dziś stanowią ok. 60% wszystkich 
bezrobotnych, a jeszcze kilka lat temu wynosiła 
75%. Problemem ogólnopolskim, również ryb-
nickim, jest młody wiek bezrobotnych. Jak za-
wsze – największa grupa bezrobotnych to osoby 
o najniższych kwalifikacjach, ale zwiększa się 
również liczba bezrobotnych z wykształceniem 

wyższym, bo często wykształcenie rozmija 
się z potrzebami rynku pracy, na którym jest 
nadmiar m.in. specjalistów ds. marketingu, 
politologów, historyków i filologów. Natomiast 
jeśli nawet wśród zarejestrowanych bezrobot-
nych są absolwenci kierunków inżynierskich, 
to oni najszybciej znajdują pracę. Problemem 
są wielokrotne powroty do PUP (rekordziści 
mają na swoim koncie i 20-krotne rejestracje), 
a także odmowy przyjęcia pracy. Tendencję 
wzrostową można też odnotować wśród osób 
powracających z zagranicy – w ub. roku wróciło 
ich do Rybnika ponad 230, a do końca kwietnia 
br. – już prawie 90. Radnych zbulwersowała 
informacja, że wielu bezrobotnych, mających 
skierowanie do pracy, nie podejmuje jej tłu-
macząc się chorobą, najczęściej krótkotrwałą, 
potwierdzoną lekarskim zaświadczeniem.  
T. Bierza uważa, że wiele osób rejestruje się w 
PUP dla otrzymania różnego rodzaju zaświad-
czeń – gdyby to wyeliminować, bezrobocie 
zmniejszyłoby się prawdopodobnie o 30-40%. 

Rybnicki PUP był dotąd zawsze w czołówce 
jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na ak-
tywne zwalczanie bezrobocia, czyli tworzenie 
miejsc pracy, w tym samozatrudnianie się czy 
refundowane miejsca pracy. Jednak od tego 
roku dosyć znacznie obcięto Fundusz Pracy 
i w całym kraju jest mniej środków na takie 
działania. Nadal jednak rybnicki PUP pozy-
skuje pieniądze z kilku innych źródeł, w tym  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy od 
marszałka województwa, udało się też otrzy-
mać środki z funduszu powodziowego. Dzięki 
zabiegom PUP w ub. roku powstało ponad 600 
nowych miejsc pracy. Ważną sferą działań PUP 
jest poradnictwo zawodowe i tu rybnickie służ-
by zatrudnienia, m.in. dzięki Rybnickiej Plat-
formie Poradnictwa Zawodowego, której PUP 
jest współzałożycielem i uczestnikiem, odnoszą 
spore sukcesy. Dyskusję rozpoczął obecny go-
ścinnie na sesji senator Tadeusz Gruszka, który 
przedstawił swoje wystąpienie do ministra 
finansów o zwiększenie puli środków na akty-
wizację bezrobotnych, gdyż działania te były 
wyjątkowo efektywne. Z odmownej odpowiedzi 
ministra wynika, że rząd zakłada optymistycz-
nie polepszenie koniunktury gospodarczej,  
a w konsekwencji – spadek bezrobocia. Radny 
Dariusz Laska (PO) zainteresował się rynkiem 
pracy swoich rówieśników, czyli ludzi młodych 
i pytał o szczegóły staży zawodowych, dota-
cji na zakładanie działalności gospodarczej  
(w tym roku do 15 tys. zł), programy edukacyj-

ne, poradnictwo zawodowe i problem zwolnień 
lekarskich. T. Bierza odpowiedziała, że PUP 
dysponuje listą wystawiających je lekarzy, ale 
nie może tej wiedzy wykorzystać. O możliwości 
wsparcia bezrobotnych młodych ludzi pytał też 
radny Wojciech Kiljańczyk (PO), a Henryka 
Ryszkę (BSR) zainteresowała odpowiedź na 
pytanie czy wśród zarejestrowanych bezro-
botnych są osoby z wykształceniem górniczym 
(co T. Bierza potwierdziła), bo firmy mające 
swoje siedziby w Niedobczycach, na terenie  
b. RZN, są zainteresowane przyjęciem górni-
ków o pewnym stażu pracy. Krzysztof Szafraniec 
(PO), przyznając, że stopa bezrobocia poniżej 
8%  to wynik dobry, pytał o sytuację w miastach 
i powiatach ościennych. Jak wyjaśniła dyrektor 
PUP, bezrobocie w sąsiednich miastach jest 
wyższe, lepszy wynik mają natomiast Katowi-
ce, co jest cechą wszystkich większych miast  
i aglomeracji. Ostatni dyskutant Szymon 
Musioł (PO) poruszył kwestię wielkiej liczby 
odmów pracy i pytał o konsekwencje. Jeśli 
chodzi o osoby, które mają prawo do zasiłku 
(12% ogółu zarejestrowanych), jest im odbie-
rany zasiłek.

Finanse...
Zmiany w budżecie oraz w wieloletniej 

prognozie finansowej zreferował tradycyj-
nie skarbnik Bogusław Paszenda. W planie  
po stronie dochodów ujęto m.in. dotację Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(spóźnioną, bo spodziewaną w 2010 r.) na mo-
dernizację hali sportowej w Boguszowicach (po-
nad 43,5 tys. zł) oraz pozostałą kwotę dotacji na 
przygotowanie dokumentacji technicznej miej-
skiej sieci szerokopasmowej (ponad 57,5 tys. zł).  
Dochody zwiększyły się również dzięki nie-
wykorzystanym wydatkom niewygasającym 
w kwocie nieco ponad 7,1 mln zł, głównie na 
przebudowę ul. Żorskiej. Do budżetu wpro-
wadzono również ponad 150 tys. zł dochodów 
ponadplanowych, w tym 133 tys. zł z Zarządu 
Transportu Zbiorowego z tytułu zwrotu po-
datku VAT – środki te zostaną przeznaczone 
m.in. na organizację komunikacji w związku 
z czerwcowym koncertem Bryana Adamsa. 
Po stronie dochodów wpisano też 5 tys. zł da-
rowizny przekazanej przez firmę Tenneco na 
rzecz Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Od 
niedawna korzystanie przez RD z pozyskiwa-
nych od  sponsorów pieniędzy jest możliwe po 
akceptacji RM i radny Andrzej Oświecimski 
(BSR) pytał o szczegóły tych procedur. 

Miasto otrzymało ponad 1,4 mln zł dofinan-
sowania do projektu Promocja terenów inwesty-
cyjnych w Rybniku z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (koszt całego projektu 
wynosi ponad 1,7 mln zł). Działaniami promo-
cyjnymi zostaną objęte tereny inwestycyjne 
na terenie dzielnicy Kłokocin. W tym roku 
w budżecie ujmuje się kwotę ok. 260 tys. zł,  
a całe przedsięwzięcie jest wpisane do wielolet-
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niej prognozy finansowej. Poważną kwotą jest 
również 600 tys. zł, o którą zwiększa się wy-
datki na realizację I etapu rozbudowy lotniska  
w Gotartowicach – zostanie ona przeznaczona 
na wykupy gruntów, których cena okazała się 
wyższa niż zakładano. 

Nastąpiło też kilka zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej, wynikających m.in. 
z ww. zmian budżetowych. Do planu wpro-
wadzono nowe zadanie realizowane przez 
Wydział Promocji i Informacji, tj. budowę  
7 billboardów (wraz z wyklejaniem) pro-
mujących Rybnik (m.in. w związku z polską 
prezydencją w UE), które będą pełnić rolę 
„witaczy”. Radna Monika Krakowczyk-Pio-
trowska (PO) prosiła o szczegóły kampanii 
promocyjnej, na którą miasto pozyskało środki 
z EFRR – wiceprezydent E. Ryszka jako przy-
kład podała podobne kampanie w prasie, TV 
czy na targach nieruchomości, które miasto 
już za unijne pieniądze prowadziło. Wytłu-
maczyła też radnej konieczność zwiększenia 
wydatków Wydziału Polityki Społecznej na 
organizację Dni Rybnika ze względu na niższe 
niż w ub. roku kwoty pozyskane na ten cel od 
sponsorów. Radna Krystyna Stokłosowa (PO) 
podjęła temat wydatków niewygasających na 
przebudowę ul. Żorskiej, uważając, że skoro 
wiadomo było, że rozpoczęcie inwestycji bę-
dzie opóźnione, należało już pewne działania 
podjąć pod koniec roku budżetowego, a nie 
przerzucać wydatki na rok następny. Miała też 
wątpliwości co do obliczania kosztów wykupów 
gruntów pod rozwój lotniska w Gotartowicach  
i zwiększenie wartości kosztorysowej przebudo-
wy ul. Podmiejskiej, uważając, że kosztorysanci 
zbyt często popełniają pomyłki w obliczeniach. 
Pytała również czy pieniądze z rezerwy Mi-
nisterstwa Infrastruktury (z przeznaczeniem 
na remont kilku dróg oraz projekt techniczny 
rybnickiego odcinka drogi Pszczyna-Racibórz),  
o które miasto zabiegało, są realne. Na wszystkie 
pytania odpowiedział pełnomocnik prezydenta  
ds. dróg i gospodarki komunalnej Janusz 
Koper, zapewniając, że choć nie ma jeszcze 
formalnego potwierdzenia, pieniądze z rezerwy 
Rybnik otrzyma. Tłumaczył też, że pierwotny 
kosztorys robót na ul. Podmiejskiej trzeba 
było podzielić na trzy etapy, zaś w koszcie 
etapu pierwszego znalazły się koszty zasilania 
energetycznego dla całego zadania. Tłumaczył 
też  przyczyny wyższej kwoty wykupu gruntów 
w Gotartowicach. Radny W. Kiljańczyk pytał 
o szczegóły wykorzystania planowanych bil-
lboardów, a Michał Chmieliński (BSR) był 
zainteresowany ich treścią oraz elementami 
miejskimi, jakie powinny się na nich znaleźć.

Uchwałę o zmianach w budżecie radni 
przyjęli 15 głosami za, przy 9 wstrzymujących  
się, zaś za zmianami w wieloletniej prognozie 
za było 14 radnych, 9 się wstrzymało, a 1 był 
przeciw.

Finansów dotyczyła również dodatkowa 
uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku  

Gospodarstwa Krajowego na przygotowanie 
dokumentacji budowy miejskiej sieci szeroko-
pasmowej. Jak mówił skarbnik B. Paszenda, 
BGK udziela bardzo korzystnych kredytów 
ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji 
Komunalnych na przygotowanie projektów 
inwestycji komunalnych realizowanych z po-
mocą środków unijnych. Powiedział też, że 
miasto z tego źródła będzie korzystało częściej, 
zgodnie z zasadą „...każdy grosz oszczędzać  
i każdy  pozyskiwać”... Radni przyjęli uchwałę 
jednogłośnie.

Cogito Noster bez hostelu
Ustawowy wymóg wprowadzenia odpłat-

ności za korzystanie z hostelu w Środowi-
skowym Domu Pomocy „Cogito Noster”  
w Niedobczycach sprawił, że zaintereso-
wanie pobytem z noclegiem w tej placówce 
zdecydowanie się zmniejszyło. Dlatego, jak 
wyjaśniała wiceprezydent Ewa Ryszka, władze 
Rybnika wystąpiły do Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego o możliwość przekwalifikowania 
6 całodobowych miejsc na miejsca pobytu 
dziennego, co zostało zaakceptowane. Tym 
samym liczba miejsc w domu „Cogito Noster” 
wynosi aktualnie 36. W związku z tym, zmianę 
taką należało umieścić w statucie placówki, 
co było treścią uchwały. W statucie zapisano 
też kilka innych zmian wynikających ze zmian 
ustawowych. Radni zmieniony statut przyjęli 
jednogłośnie.

Bez emocji...
Likwidacja szkół jest zazwyczaj zwią-

zana ze społecznymi protestami, jednak 
placówki, jakie zlikwidowano w Rybniku, 
takich emocji, na szczęście, nie wywołały. 
Projekt uchwały, jaki przedstawiła wiceprezy-
dent Joanna Kryszczyszyn, mówi o likwidacji 
placówek, co do których taki zamiar podjęto już 
w lutym br. Chodzi głównie o licea profilowane, 
licea dla dorosłych i szkoły policealne, będące 
dotąd w składzie zespołów szkół ponadgimna-
zjalnych. Skończył się w nich cykl kształcenia  
i nie podjęto już kolejnego naboru. Pozytywną 
opinię o zamiarze likwidacji tych szkół wydało 
też Kuratorium Oświaty. Na pytanie o plany 
likwidacji innych szkół radny W. Kiljańczyk 
otrzymał odpowiedź, że miasto takich zamia-
rów nie ma,  likwidacji może ulec co najwyżej 
jakiś niepopularny kierunek kształcenia. Radni 
uchwałę przyjęli jednomyślnie.

Zamieszkali, nie zameldowani...
Zmiana jednego słowa pociągnęła za 

sobą konieczność powrotu do przyjętego 
już regulaminu przewozu komunikacją 
miejską. A chodzi o zapis związany z ulgowymi 
przejazdami dla dzieci z rodzin wielodzietnych 
– nadzór prawny wojewody uważa, że ulgą 
powinny być objęte dzieci nie zameldowane, 
ale zamieszkałe w Rybniku. Przy okazji oma-

wiania tego punktu, radny D. Laska wrócił do 
meritum wcześniej przyjętej uchwały, pytając 
o możliwość wydłużenia wieku „dziecka”, 
któremu przysługuje ulga z 20 do 25 lat. Jak 
odpowiedziała J. Kryszczyszyn, na pytanie takie 
odpowiedź będzie możliwa dopiero po okresie 
próbnym obowiązywania przyjętych przepisów. 
Uchwała przeszła jednogłośnie.

Na ochronę zabytków  
W dwóch głosowaniach radni poparli 

jednogłośnie udzielenie dotacji celowej 
na prace konserwatorskie w najbardziej 
cennych rybnickich zabytkach sakral-
nych: neogotyckiej bazylice św. Antoniego 
i drewnianym kościele św. Wawrzyńca  
w Ligocie-Ligockiej Kuźni. Tu już druga 
uchwała związana z pomocą finansową miasta 
dla chronionych zabytków, tym razem padły jed-
nak konkretne kwoty. Do bazyliki trafi 715 tys. zł  
na sfinansowanie rekonstrukcji ceglanego 
ogrodzenia i bramy. Od kilkunastu miesięcy  
w bazylice trwają prace konserwatorskie mocno 
zrujnowanej ceglanej elewacji (o czym szerzej 
pisaliśmy w kwietniowej „GR”). Częścią robót 
jest rekonstrukcja ogrodzenia, które również 
było w bardzo złym stanie technicznym. Mia-
stu zależy, by ta wpisana do rejestru zabytków 
budowla o wyjątkowej wartości architekto-
nicznej i historycznej, jedna z największych  
i najciekawszych świątyń neogotyckich w kraju, 
była elementem wzbogacającym pejzaż miasta. 
Dlatego, wraz z parafią, podjęte zostały sta-
rania o środki unijne na remont, a teraz RM 
podjęła uchwałę o wsparciu kolejnych robót  
z miejskiego budżetu. 

Kościół św. Wawrzyńca potrzeby ma mniej-
sze, bo chodziło o dotację konserwatorską 
w wysokości 38 tys. zł na wykonanie pełnej 
impregnacji wymienionego niedawno gontu  
i deskowania po założeniu specjalnej instalacji 
przeciwpożarowej (tzw. mgła wodna). Przenie-
siony z Boguszowic do dzielnicy Ligota-Ligoc-
ka Kuźnia drewniany kościół jest wpisanym  
w historię miasta unikatowym zabytkiem, 
chronionym obiektem dziedzictwa kulturowe-
go, o który należy dbać w sposób szczególny, 
z czego radni, przegłosowując obie uchwały, 
się wywiązali.       

Kto pierwszy…
Kolejne 4 uchwały zreferował wicepre-

zydent Michał Śmigielski, a rozpoczął  
od projektu przyznającego pierwszeństwo 
w nabywaniu garaży stanowiących wła-
sność miasta ich najemcom. Dotyczy to 
garaży położonych przy ulicach: Borki 37 A i B,  
Kawalca, Kotucza, Łokietka, Piownik, Ze-
brzydowickiej, Śląskiej i Wieniawskiego,  
a prawo pierwszeństwa przysługuje najemcom 
spełniającym określone warunki (umowa naj-
mu zawarta jest na czas nieoznaczony, najem 
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nie został wypowiedziany, najemca użytkuje 
garaż zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w umowie najmu oraz nie zalega z opłatami 
z tytułu najmu). — To najemcy, którzy są tam 
często 20, a nawet 30 lat… — mówił M. Śmi-
gielski i wyjaśniał M. Krakowczyk-Piotrowskiej 
i Bronisławowi Drabiniokowi (PO) czym różni 
się sprzedaż gminnych nieruchomości od prawa 
pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkal-
nych czy garażowych i zapewnił, że uchwała jest 
zgodna ze „Strategią sprzedaży nieruchomości 
gminnych na lata 2011-2022”. To właśnie w niej 
mowa jest m.in. o tym, że sprzedaż gminnych 
garaży na rzecz ich najemców może się roz-
począć po uprzednim przyznaniu przez Radę 
pierwszeństwa w nabywaniu, a w razie niesko-
rzystania przez najemcę z takiej możliwości, 
sprzedaż może nastąpić w drodze przetargu. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Na rybkę do Kamienia? 
Radni debatowali również nad propozy-

cją wydzierżawienia na okres 10 lat dwóch 
nieruchomości znajdujących się na terenie 
ośrodka w Kamieniu – stawu obok kortów 
tenisowych wraz z przyległym terenem oraz 
sezonowej stadniny koni z łąką (za korta-
mi). Wydzierżawienie tych terenów ma przy-
czynić się do podniesienia standardu i atrak-
cyjności tego obiektu jako miejsca aktywnego 
wypoczynku, bo jak wyjaśniał M. Śmigielski, 
pierwsza nieruchomość ma być przeznaczona 
pod działalność związaną z hodowlą i odło-
wem ryb przez wędkarzy (planuje się również, 
by znalazła się tam smażalnia), a druga – ma 
bazować na całorocznej działalności związanej 
z hodowlą koni, organizacją zawodów hipicz-
nych, czy zajęć hipoterapii. B. Drabiniok pytał 
więc, czy pojawili się już konkretni inwestorzy 
zainteresowani taką właśnie formą działalności 
na tych terenach? — Konkretni to może zbyt 
duże słowo… — odpowiadał M. Śmigielski 
wyjaśniając, że znalazły się osoby zaintereso-
wane zainwestowaniem w teren stadniny pod 
warunkiem jednak, że okres dzierżawy nie 
będzie zbyt krótki. Stąd propozycja 10 lat. Taki 
okres wzbudził jednak wątpliwości Stanisława 
Jaszczuka, który zastanawiał się czy korzyst-
niejsze nie byłoby znalezienie inwestora dla 
całego ośrodka w Kamieniu: — Co będzie jeżeli 
ktoś taki się pojawi, a dzierżawa poszczególnych 
działek dotyczy aż 10 lat? Czy w ten sposób nie 
zamkniemy sobie drogi do sprzedaży tego terenu 
w całości? M. Śmigielski odpowiadał, że obec-
nie trudno byłoby znaleźć takiego inwestora, 
okres 10 lat nie jest aż tak długi, a krótszy 
mógłby spowodować brak zainteresowania 
ze strony potencjalnych dzierżawców: — Dziś 
to chyba najlepszy wariant, by uatrakcyjnić ten 
teren — mówił. W dalszej części dyskusji radna 
M. Krakowczyk-Piotrowska dowiedziała się, że 
to właśnie w przetargu podany zostanie sposób 

zagospodarowania i przeznaczenia tych dzia-
łek, a Benedykt Kołodziejczyk (PO), że stwo-
rzenie toru do jazdy na wrotkach i przywróce-
nie funkcji basenowej, o jaką zabiega, może 
się wiązać ze sporymi środkami: — Zrobienie 
basenu w najgłębszym miejscu istniejącej niecki 
wymaga nakładów związanych z robotami żelbe-
towymi i odpowiednim przygotowaniem podłoża 
do ewentualnego położenia blachy stalowej.  
Z kolei tor musiałby być wykonany z betonu  
i mieć odpowiednie nachylenia, podobnie, jak 
tor kolarski — wyjaśniał wiceprezydent. — 
Obecnie szacujemy ile mogłoby to kosztować. 
Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Zbyć i nabyć, czyli... 
rzecz o lotnisku

Podobnym wynikiem zakończyły się 
głosowania w sprawie dwóch kolejnych 
uchwał również dotyczących nieruchomo-
ści. W pierwszej, która nie wzbudziła większych 
uwag, mowa była o planowanych do sprzedaży 
przetargowej wolnych i wynajmowanych lokali 
użytkowych zlokalizowanych w budynkach,  
w których utworzone są wspólnoty mieszka-
niowe (m.in. przy ul. Zebrzydowickiej 30). 
Z kolei w drugiej (w sprawie nabycia, zbycia, 
zniesienia współwłasności, przyjęcia darowizny 
nieruchomości oraz ustanowienia służebności 
gruntowej) największe zainteresowanie wzbu-
dził punkt dotyczący nabycia od osób fizycz-
nych nieruchomości niezabudowanych przy 
ul. Żorskiej z przeznaczeniem pod rozbudowę 
lotniska w Gotartowicach. Na nabywanych 
terenach planuje się bowiem zlokalizowanie 
betonowego pasa startowego wraz ze strefą 
bezpieczeństwa. B. Kołodziejczyk pytał więc 
o to, kiedy pas zostanie wybudowany i jakie 
będą jego koszty. M. Śmigielski odpowiadał, 
że na razie miasto pozyskuje teren, by móc 
opracować dokumentację techniczną i starać 
się o środki na realizację tego zadania. — Czyli 
na razie nie wykupujemy terenów zabudowanych 
i nadal pozostawiamy tamtejszych mieszkańców 
w zawieszeniu? — dopytywał z kolei Sz. Musioł, 
radny z Gotartowic. — Niestety tak… — odpo-
wiadał wiceprezydent. — Już od wielu lat tereny 
te są w planie zagospodarowania przestrzennego 
zablokowane… Radny Musioł powrócił do tej 
kwestii w punkcie „wolne głosy”: — Wyobraź-
cie sobie sytuację, kiedy od kilkunastu lat nie 
pozwala się wam niczego zrobić we własnym 
domu – nie możecie zmieniać ani dobudowywać, 
wymienić balkonu albo dachu, a za oknem ma-
cie ruchliwą ul. Żorską i samoloty. Jak można się 
czuć w takim domu? — zastanawiał się radny. 
O odległości pasa startowego od budynków 
mieszkalnych mówił również inny mieszkaniec 
Gotartowic, Leszek Kuśka (SR „Nasz Ryb-
nik”). Z kolei B. Drabiniok dowiedział się, że 
właścicielami sześciu nabywanych działek są 
trzy osoby, K. Szafraniec, że ustalono już cenę 
za metr kwadratowy (ok. 100 zł), a Franciszek 

Kurpanik (PO), że w dalszej perspektywie 
pojawi się konieczność wykupienia kolejnych 
terenów pod tę inwestycję.   

W uchwale mowa była również o zniesieniu 
współwłasności nieruchomości pomiędzy PKP 
i gminą Rybnik w celu uregulowania stanu 
prawnego administrowanych przez obie strony 
lokali użytkowych i mieszkalnych w budynku 
położonym przy ul. Kilińskiego 34 E. W wy-
niku zniesienia współwłasności PKP stanie się 
wyłącznym właścicielem dwóch lokali zlokali-
zowanych na pierwszej kondygnacji oraz 18–tu 
lokali mieszkalnych usytuowanych od drugiej 
do siódmej kondygnacji, natomiast Rybnik 
będzie właścicielem sześciu lokali mieszkalnych 
na ósmej i dziewiątej kondygnacji.

Najpierw zespół, potem ławnicy
Stanisław Jaszczuk (PiS), Piotr Kuczera 

(PO) i Jan Mura (BSR) zostali członkami 
zespołu, który zajmie się przygotowaniem 
wyboru ławników na kadencję 2012-2015. 
Najpóźniej w październiku br. Rada Miasta 
musi wybrać ławników, a pomoże im w tym ze-
spół, który na sesji przedstawi opinię na temat 
zgłoszonych kandydatów. — Czy ławnikiem 
może zostać radny? — pytał B. Kołodziejczyk, a 
W. Kiljańczyk prosił o przybliżenie wyborczych 
procedur. — Ławnikiem nie może zostać osoba 
zatrudniona w sądach i prokuraturze, osoba 
wchodząca w skład organów, od których orzecze-
nia można żądać skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego, funkcjonariusz policji 
oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane 
ze ściganiem przestępstw, adwokat i aplikant 
adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, 
duchowny, żołnierz w czynnej służbie wojskowej, 
funkcjonariusz Służby Więziennej, a także radny 
gminy, której rada dokonuje wyboru ławników 
— rozwiała wątpliwości sekretarz miasta Da-
niela Lampert. — Nie można też być ławnikiem 
jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

(Informacje dotyczące zasad wyboru, 
zgłaszania kandydatów oraz warunków, jakie 
należy spełnić, by zostać kandydatem na ław-
nika znaleźć można w Biuletynie Informacji 
Publicznej, gdzie do pobrania jest również 
karta zgłoszenia, dostępna także w kancelarii 
Urzędu Miasta). 

D. Lampert wyjaśniała też, że kandydatów 
na ławników należy zgłaszać do końca czerwca, 
a możliwość taką mają prezesi sądów, stowa-
rzyszenia, organizacje związkowe, organizacje 
pracodawców oraz inne organizacje zarejestro-
wane na podstawie przepisów prawa, z wyłą-
czeniem partii politycznych, oraz co najmniej 
dwudziestu pięciu obywateli mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na 
danym terenie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Wybory pod lupą
Jeden z mieszkańców wniósł protest  

w sprawie przebiegu zebrania wyborczego 
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do Rady Dzielnicy Meksyk. Temat omówił 
przewodniczący RM Andrzej Wojaczek, wyja-
śniając, że sprawę rozpatrywały dwie komisje. 
Najpierw zajęła się nią Komisja Samorządu  
i Bezpieczeństwa, która zaprosiła skarżącego 
do udziału w posiedzeniu. Andrzej Wojaczek: 
— Ponownie przeliczono głosy i okazało się, 
że wkradł się błąd, ale nie miał on wpływu na 
wybór 15 członków Rady Dzielnicy. Podobnie 
jak obecność w komisji skrutacyjnej krewnych 
kandydatów ubiegających się o miejsce w RD. 
Dlatego Komisja Samorządu uznała protest za 
bezzasadny, ale skarżący odwołał się od tego 
rozstrzygnięcia do Rady Miasta. W związku  
z tym sprawie przyjrzała się Komisja Rewizyjna, 
która zapoznała się z dokumentacją, protoko-
łami, opinią prawną i przeprowadziła rozmowę 
z przewodniczącą zebrania wyborczego. I usta-
liła, że Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa 
rozpatrzyła zarzuty prawidłowo, a zasady i tryb 
prowadzenia wyborów w dzielnicy Meksyk nie 
zostały naruszone. Radni podzielili to stano-
wisko i nie uwzględnili odwołania mieszkańca 
Meksyku. Rozstrzygnięcie Rady Miasta jest 
ostateczne, a uchwałę poparto jednogłośnie. 

Co wolno wojewodzie? 
Dwóch mieszkańców złożyło skargę na 

działanie prezydenta w sprawie uznania 
drogi gruntowej za drogę publiczną. 
Ostatecznie okazała się ona bezzasadna,  
a uchwałę radni przyjęli przy jednym głosie 
przeciwnym i 2 wstrzymujących się. Jak 
zwykle sprawę zbadała Komisja Rewizyjna, 
która zapoznała się z dokumentacją związaną 
z przedmiotową skargą oraz przeprowadziła 
rozmowy wyjaśniające z zastępcą prezydenta 
oraz naczelnikami wydziałów Mienia i Archi-
tektury UM. Konieczne było sięgnięcie do lat 
minionych. Ustalono, że wszelkie nieruchomo-
ści pozostające 31 grudnia 1998 r. we władaniu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu tery-
torialnego, a zajęte pod drogi publiczne, prze-
szły za odszkodowaniem (od stycznia 1999 r.)  
na własność Skarbu Państwa lub właściwych 
jednostek samorządu terytorialnego. A te  
w dalszym ciągu porządkują stan własnościowy 
poprzez składanie wniosków do Wojewody o 
wydanie decyzji. Podobnie było w Rybniku – w 
przedmiotowej sprawie prezydent skierował do 
Wojewody Śląskiego 3 wnioski o stwierdzenie 
nabycia z mocy prawa własności nieruchomości 
drogowych uzasadniając, że w dniu 31 grudnia 
1998 r. stanowiły one własność osób fizycznych 
i zajęte były pod fragmenty drogi publicznej o 
nazwie ul. Liliowa. W 1987 r. decyzją Woje-
wódzkiej Rady Narodowej została ona zakwa-
lifikowana do dróg lokalnych miejskich, a od 
stycznia 1999 r. stała się drogą gminną. 

W czasie dyskusji K. Szafraniec dowie-
dział się, że nie nadeszła jeszcze odpowiedź 
Wojewody w tej sprawie, dlatego też B. Ko-
łodziejczyk apelował, by z uchwałą poczekać 

do czasu wydania decyzji przez Wojewodę czy 
rozstrzygnięć sądowych. Przewodniczący KR  
L. Kuśka: — Wojewoda skierował skargę do 
RM i musimy ją rozstrzygnąć, a dalsza pro-
cedura toczy się pomiędzy Wojewodą a tymi 
mieszkańcami. (…) To Wojewoda zdecyduje  
o stanie prawnym tej drogi. Sprawę dopre-
cyzował Henryk Cebula (PiS): — Skarżący 
zarzucali prezydentowi, że uznał on ich prywatną 
drogę za drogę publiczną, podczas gdy nie ma 
on takich uprawnień… Takie kompetencje ma 
tylko wojewoda. Dlatego skarga jest bezzasadna.  
B. Drabiniok pytał jeszcze o pojawiające się  
w skardze zarzuty „...dezinformacji i działań 
niezgodnych z ustaleniami obecnego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego”, a L. Kuśka i H. Cebula dowodzili, że 
informacje udzielane przez UM i prezydenta 
były zgodne z faktycznym stanem prawnym.  

WC kwadrans
Dziury, dziury i jeszcze raz … drogi 

zdominowały ostatni punkt sesji – wnio-
ski, oświadczenia, interpelacje i pytania. 
Jednak radni postarali się, by nie było 
zbyt monotematycznie, a jedna z oma-
wianych spraw zrodziła pytanie o jedność 
koalicji. — Proponuję przyznać order uśmiechu 
osobom odpowiedzialnym, bo cała Polska się  
z nas śmieje… — stwierdził St. Jaszczuk i nieco 
ironicznie odniósł się do sięgających 1,7 mln 
zł wydatków Rybnika na promocję, podczas 
gdy rozgłos zapewniło miastu… 1000 zł. — Bo 
mniej więcej tyle kosztuje zamontowanie trzech 
muszli klozetowych pomiędzy pralką a piecem 
kuchennym. Chciałbym złożyć na ręce pani 
prezydent gratulacje dla pracowników ZGM-u 
za ich inwencję. „Promocja” poszła na całą 
Polskę… Do tematu nawiązał też radny z Nie-
dobczyc H. Ryszka, a wypowiedź St. Jaszczuka 
wywołała reakcję w szeregach opozycji: — Bar-
dzo boli jak się „dostaje” od swoich… Wydaje 
mi się, że radni nie mają szczegółowych infor-
macji — ocenił Fr. Kurpanik, dlatego poprosił 
wiceprezydent o ich przedstawienie. — Bardzo 
zabolały mnie słowa, jakie skierowano pod 
pani adresem… Wywołana do tablicy Joanna 
Kryszczyszyn wyjaśniła szczegóły głośnej już 
sprawy z zamontowaniem ubikacji w kuchniach 
budynków przy ul. Andersa w Niedobczycach, 
które media opisały w sposób szukający sen-
sacji. Okazuje się, że wspólna toaleta, z której 
korzystali lokatorzy tego budynku, wciąż była 
niszczona i demolowana, co rodziło problemy 
szczególnie w czasie weekendów, kiedy trudno 
było sprowadzić na miejsce brygady remon-
towe: — Teoretycznie więc mieszkańcy byli 
skazani wówczas na korzystanie z… krzaczków 
— mówiła wiceprezydent. — Zdecydowa-
liśmy się więc na rozwiązania stosowane już  
w innych familokach, by część kuchni oddzielić 
ścianką i zamontować ubikacje. Podłączenia 
do kanalizacji i ścianki działowe wykonywane 

były systematycznie, a wiązało się to również 
z koniecznością dopełnienia odpowiednich 
formalności: — Zaczynaliśmy od lokatorów, 
którzy zechcieli przyjść do ZGM, by podpisać 
nowe umowy wynikające ze zmiany metrażu 
mieszkania — wyjaśniała J. Kryszczyszyn. Tym-
czasem osoby, które zaprosiły do siebie media  
i sprawę nagłośniły dawno powinny były opu-
ścić to mieszkanie, bo wygasła im czasowa umo-
wa najmu. Do tego doszły jeszcze zaległości 
czynszowe. — Mieliśmy pomóc tym osobom sta-
nąć na nogi… Po roku mieli wrócić do własnego 
domu jednorodzinnego — opisywała sytuację 
lokatorów J. Kryszczyszyn. — Tymczasem, ktoś 
kto nie płaci i nie podpisuje umowy, rozgrywa 
całą sytuację przy wykorzystaniu prasy, bo chce 
wymusić na nas takie, a nie inne zachowania. 
Na dzień dzisiejszy wszystkie ścianki działowe 
zostały już wykonane. Część z nich stała już 
wówczas, kiedy media temat podchwyciły.  
— I zdaniem pozostałych lokatorów, to bardzo 
dobra metoda… — mówiła J. Kryszczyszyn. 
— Ubolewam, że tak zostało to przedstawione. 
Jednak nie żałujemy tego kroku, bo uważamy, że 
w XXI w. wszystkie mieszkania socjalne powinny 
mieć toalety — tłumaczyła J. Kryszczyszyn,  
a radny B. Drabiniok potwierdził, że od wielu 
lat tego typu rozwiązania świetnie sprawdzają 
się w chwałowickich familokach, gdzie lokato-
rzy w większości zaadaptowali już część kuchni 
na toalety. A całą sytuację skwitował: — Swoi 
atakują, a opozycja broni… 

W dalszej części sesji radni sygnalizowali 
problem złego stanu dróg w mieście. Mowa 
była m.in. o ul. 1-go Maja, ul. Chwałowickiej 
w okolicach ronda „Kamyczek”, ul. Cienistej i 
ul. Gruntowej, ul. Rymera, skręcie w ul. Byłych 
Więźniów Politycznych, dziurach na ul. Śląskiej 
i na skrzyżowaniu ul. Konarskiego i Różyckie-
go, a także złej kondycji dróg w Zamysłowie. 
Janusz Koper tłumaczył, że problemem są fun-
dusze: — Jeżeli RM wyposaży mnie w dodatkowe 
środki, chętnie zlecę wykonanie każdej z dróg — 
odpowiadał. — Oczywiście sukcesywnie łatamy 
przełomy pozimowe, dlatego należy się uzbroić  
w cierpliwość. Planujemy zakończenie tych prac 
w czerwcu. W ubiegłym roku przełomy niwelo-
waliśmy aż do listopada, ale teraz mamy o 100% 
więcej środków, choć i tak jest ich za mało… 
J. Koper wyjaśniał też, że nie rozpoczęły się 
prace na ul. Jagodowej m.in. dlatego, że za-
protestowali mieszkańcy dzielnicy Zamysłów: 
— I mamy klincz … — mówił. Bo Niedobczyce 
chcą, a Zamysłów mówi nie. Konieczna jest 
również przebudowa sieci energetycznej na 
tej drodze. J. Koper mówił też o terenie wy-
kupionym pod prawoskręt przy skrzyżowaniu 
ul. Mikołowskiej, Stawowej i Wielopolskiej 
(prace projektowe trwają, a teren po firmie 
budowlanej przejęły RSK na magazyny) oraz 
o możliwościach zaprojektowania ścieżek ro-
werowych przy opracowaniu modernizacji ul. 
Rudzkiej, co zaproponowano: — Tam, gdzie to 
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Rady dzielnic wybranebędzie możliwe oczywiście zaprojektujemy ścieżki rowerowe, 
ale problemem są przepisy techniczne, zgodnie z którymi mu-
simy zaprojektować również chodniki po obu stronach drogi, 
kanalizację deszczową i oświetlenie, co powoduje, że nie ma 
już miejsca na ścieżki rowerowe, więc żeby je stworzyć musie-
libyśmy teren dokupić … — wyjaśniał J. Koper. Radni mówili 
również o konieczności wykonania nawierzchni przy SP nr 
6 oraz chodników przy ul. Młyńskiej i ul. Różyckiego oraz 
nie kryli obaw o jakość prac związanych z modernizacją ul. 
Wodzisławskiej, skoro niektórzy z 12 oferentów zadeklaro-
wali w przetargu, że chcą wykonać to zadanie za połowę ceny 
kosztorysowej. Poruszono też temat znalezienia finansów na 
wyjazd do USA dwóch utalentowanych dziewczynek z Mło-
dzieżowego Domu Kultury, które wygrały Olimpiadę Sztuk, 
a także sprawę nadzoru nad zdewastowanym placem zabaw 
przy ul. Zamkowej oraz intensyfikacji kontaktów z Lenem 
Curtisem, który swego czasu zjawił się w mieście z propozycją 
wybudowania hostelu dla niepełnosprawnych. Radni mówili 
również o planach sprzedaży terenu w kampusie przy ul. 
Rudzkiej na parking, apelowali o zainteresowanie się pracą 
wolontariuszy rybnickiego hospicjum oraz o oświetlenie 
ulicy Kotucza i części ul. Cmentarnej. Podjęto też temat 
osób palących papierosy w czasie zawodów żużlowych oraz 
kwestie przyszłości przedszkolaków: — Nie ma konieczności 
budowy nowego przedszkola w mieście, bo w przyszłym roku 
ilość miejsc całkowicie zaspokoi potrzeby miasta — zapew-
niała J. Kryszczyszyn. Wiceprezydent przypomniała też 
ostatnią decyzję prezydenta o zwiększeniu o 134 liczby miejsc 
w rybnickich przedszkolach, co pozwoliło na uruchomienie 
dodatkowego oddziału integracyjnego w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 oraz oddziałów w Szkole Podstawowej 
nr 20 w Gotartowicach, Szkole Podstawowej nr 16 w Bo-
guszowicach Starych i w Przedszkolu nr 36 w Maroko-No-
winach. W punkcie kończącym sesję rozmawiano nie tylko  
o przyszłości najmłodszych rybniczan – swoimi najbliższymi 
planami podzielił się również jeden z radnych PO. I podobno 
nie jest to ostatni ślub w tej kadencji… 

r, (S)
 

Następna, absolutoryjna sesja Rady Miasta 
odbędzie się 8 czerwca  

Profesorowi 
Piotrowi Palecznemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
 składają

Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali
wraz z pracownikami Urzędu Miasta Rybnika

 i jednostek miejskich
oraz

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek 
i rybniccy radni

— Panie przewodniczący, co trzeba robić, by zasłużyć 
na tak wielkie poparcie społeczne?

— Zaufanie buduje się przez wiele lat ciężką pracą,  
a ludzie muszą jej efekty widzieć, bo tylko wtedy człowiek 
jest wiarygodny. Ludzi nie wolno lekceważyć, ale z każ-
dym mieszkańcem, który ma problem, trzeba rozmawiać 
indywidualnie. Nie można też obiecywać „gruszek na 
wierzbie”. W mieście i dzielnicy zawsze jest więcej rzeczy 
do zrobienia niż możliwości finansowych. Wolę więc 
powiedzieć: w tym roku nie damy rady, a postaramy się 
w następnym. Ludzie to rozumieją, bo sami dysponują  
w domu ograniczonymi budżetami. Pracę samorządowca 
traktuję bardzo poważnie. Mimo że jestem na emeryturze, każdego dnia wychodzę 
o 8.00 z domu „jak do roboty”, a wracam po wypełnieniu  wszystkich obowiązków. 
Jestem do dyspozycji nie tylko w czasie oficjalnych dyżurów, ale  każdego dnia przed 
południem poświęcam 2-3 godziny na spotkania z mieszkańcami, którzy o to popro-
szą, by wysłuchać ich problemów i, w miarę możliwości, pomóc. Zresztą to ludzie są 
najlepszym źródłem wiedzy, gdzie i co należałoby zrobić. Proponuję im napisanie 
krótkiego pisma, problem analizujemy z członkami Rady Dzielnicy i decydujemy, jak 
go rozwiązać. To duża satysfakcja, kiedy mieszkaniec przychodzi z podziękowaniami 
za załatwioną sprawę. Ale czuję też niedosyt, kiedy czegoś zrobić się nie da...

— Już na początku poprzedniej kadencji pojawiały się głosy, że nie powinno się 
łączyć mandatu radnego z funkcją przewodniczącego rady czy zarządu dzielnicy, 
choć ustawa samorządowa tego nie zakazuje. Jaka jest pana opinia w tej sprawie?

— Ja te funkcje łączę i w niczym to nie przeszkadza; wręcz przeciwnie, doświad-
czenia radnego i samorządowca w dzielnicy wzajemnie się uzupełniają. Jako prze-
wodniczący RM znam problemy miasta, dlatego lepiej rozumiem sprawy dzielnic. 
I odwrotnie. Ponadto łatwiej mi dotrzeć do władz miasta i otrzymać informacje  
z pierwszej ręki... Jeśli mieszkańcy chcą, bym ich nadal reprezentował, a liczba gło-
sów o tym świadczy, jestem na to gotowy. To dla mnie dodatkowy bodziec do pracy.

— Brał pan udział w większości zebrań wyborczych. Jakie nasunęły się panu 
refleksje?

— W wielu dzielnicach wyborom towarzyszyły spore emocje, co znaczy, że miesz-
kańcom nie było obojętne, kto będzie ich w RD reprezentował. Była kampania wybor-
cza i przedwyborcze spekulacje, tak jak przed każdymi demokratycznymi wyborami. 
W Chwałowicach krążyła np. lista potencjalnych członków rady, na której nie było 
mojego nazwiska, tak więc i na tym najniższym szczeblu polityki sondaże, jeśli tak 
przedwczesne wyniki traktować, nie do końca się potwierdziły. Zauważyłem duże 
zaangażowanie mieszkańców, a także chęć zmian. W wielu dzielnicach wśród liderów 
pojawiły się nowe nazwiska i to bardzo dobrze. Jedno na pewno trzeba podkreślić – 
do dzielnic, ale i do Rady Miasta, nie należy wprowadzać „wielkiej polityki”, bo to 
się nigdy dobrze nie kończy... Na spotkaniach z nowo wybranymi radami dzielnic, 
będziemy wypracowywać formy współpracy najbardziej korzystne dla mieszkańców.

— Dziękujemy za rozmowę.
(r)

Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych  
w dzielnicach, na których mieszkańcy wybrali swoich przed-
stawicieli do rad dzielnic na kolejną 4-letnią kadencję. 

Liczba zgłaszanych kandydatów i przebieg dyskusji na tych spotkaniach 
świadczą, że uczestniczący w zebraniach mieszkańcy poważnie traktują 
działania rad i wierzą w ich możliwości rozwiązywania dzielnicowych pro-
blemów. Niestety, to wciąż niewielki odsetek wszystkich mieszkańców, choć 
z roku na rok jest coraz lepiej. Tym, których na zebraniach nie było, można 
jedynie zadedykować powiedzenie „...nieobecni racji nie mają”. Obok publi-
kujemy ostatnie relacje. Wszystkim nowo wybranym radom gratulujemy 
i życzymy sukcesów w pracy! 

Podobnie jak w wyborach samorządowych w 2010 r., wielkie poparcie  
w swojej dzielnicy otrzymał Andrzej Wojaczek.  Po wyborach do Rady Miasta 
objął on funkcję jej przewodniczącego, zaś w dzielnicy Chwałowice został 
przewodniczącym zarządu, a teraz dzieli się z nami swoimi samorządowymi 
doświadczeniami.      
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Radziejów
Na spotkanie sprawozdawczo-wyborcze 

w Radziejowie, które prowadził radny Piotr 
Kuczera, przybyło 37 osób z liczącej ok. 1900 
mieszkańców dzielnicy. Zygmunt Gajda, prze-
wodniczący Zarządu, przypomniał o inwestycjach 
sportowych z ostatnich lat (budowa boiska MKS 

Radziejów i remont boiska do koszykówki), co-
rocznych festynach dożynkowych i spotkaniach 
dla seniorów. W dzielnicy wyremontowano ka-
pliczkę, przewodniczący chwalił także współpracę 
z dyrekcjami kopalni i szkoły oraz działającymi  
w dzielnicy klubami. Podziękował mieszkańcom za 
zaangażowanie w pomoc Polakom na Ukrainie oraz 
poinformował, że teren wokół Szybu Marcin został 
przekazany gminie – w przyszłości ma tam powstać 
przedszkole dla dzieci z Radziejowa i Popielowa.  
Z. Gajda przypomniał też o remontach dróg i chod-
ników, m.in. przy ul. Dygasińskiego, Szyb Marcin, 
Okulickiego, Popielowskiej, Krętej i Spółdzielczej. 
Z przeprowadzonych inwestycji wymienił m.in.: 
utwardzenie parkingu wokół boiska, modernizację 
kanalizacji i rurociągów, montaż lamp przy ul. Oku-
lickiego i Spadowej, progów spowalniających, luster 
drogowych etc. Wyremontowano most na ul. Trzech 
Krzyży. Sprawozdanie zakończyły podziękowania 
dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pracują 
na rzecz dzielnicy. 

Podczas dyskusji jeden z mieszkańców zwrócił 
uwagę na zbyt małe rondo, które stwarza zagrożenie 
drogowe. Nie wszyscy się jednak z tym zgodzili, 
argumentując, że rondo wyhamowuje prędkość  
i dzięki temu na drodze jest bezpieczniej. Problem 
nadmiernej prędkości dotyczy także ul. Popielow-
skiej. Domagano się również, by właściciele posesji 
bardziej dbali o chodniki, a nowa RD kontrolowała 
utrzymanie porządku. Pytano, dlaczego został 
zlikwidowany plac zabaw. — Kopalnia wyszła z 
taką inicjatywą, ponieważ w trakcie likwidacji Szybu 
Marcin nie powinny w tym miejscu przebywać dzieci. 
Po przejęciu terenu przez gminę plac zabaw znów 
tam będzie — tłumaczył Z. Gajda. Obecnych na 
spotkaniu interesowało, co powstanie na terenach 
po kop. „Rymer”. — Jest nimi zainteresowany jeden 
z inwestorów, zajmujący się handlem wielkopo-
wierzchniowym — wyjaśniał wiceprezydent Michał 
Śmigielski. Zgłaszano problem niekorzystnej dla 

mieszkańców umowy dotyczącej selektywnej zbiórki 
śmieci, wysokich podatków i opłat za ścieki. — Nie 
dość, że podatki są wysokie, to jeszcze trzeba stać w 
długich kolejkach — denerwowali się mieszkań-
cy. — Dawniej kolejki też bywały. Zachęcam do 
płacenia podatków poprzez internet — odpowiadał 
wiceprezydent. Modernizacji wymagają chodniki 

przy ul. Krętej, Spółdzielczej  
i Okulickiego. Bezpieczeństwu 
mieszkańców zagrażają także… 
wyścigi samochodowe, regularnie 
urządzane na ul. Okulickiego. 
W dzielnicy brakuje kierunkow-
skazów: — Bardzo wiele osób 
pyta o drogę, a przecież wystarczy 
postawić tablice informacyjne. 
Zamieszanie będzie jeszcze więk-
sze, kiedy zacznie się remont ul. 
Wodzisławskiej i wzrośnie liczba 
samochodów jeżdżących przez 
naszą dzielnicę. Zgłaszano rów-
nież brak oświetlenia przy ul. 
Dygasińskiego oraz konieczność 
naprawy szkód w ul. Okulickiego. 

Mieszkańcy kilkakrotnie zwrócili uwagę na niezbyt 
częste i regularne wizyty strażaków miejskich  
w Radziejowie. 

Rada Dzielnicy: Zygmunt Gajda (przewod-
niczący RD), Marian Szostek (przewodniczący 
ZD), Wiktor Adamczyk, Roman Błanik, Halina 
Kolorz, Joanna Kuczera, Leon Mańka, Jadwiga 
Mietła, Danuta Mika, Dariusz Oślizło, Miro-
sław Owczorz, Róża Podleśny, Irena Sierny, 
Danuta Nikiel, Jerzy Wasilewski.

Popielów
Na zebranie w Szkole Podstawowej nr 24, 

które poprowadził radny Zygmunt Gajda  
z sąsiedniego Radziejowa, przyszło 115 osób, 
co wobec całkowitej liczby mieszkańców (3.252 
osób) nie jest wynikiem najgorszym. 

Nim uczestnicy zebrania usłyszeli przedstawione 
przez ustępującego przewodniczącego Zarządu 
Dzielnicy Mariana Wolnego sprawozdanie z pracy 
RD w 2010 r., mieszkańcy mogli jego skróconą 
wersję przeczytać w biuletynie „Wiadomości Po-
pielów”, informatorze finansowanym i wydawanym 
przez Radę Dzielnicy. M. Wolny przypomniał 
przedsięwzięcia kulturalne i społeczne, których 
RD była organizatorem, i które sfinansowała ze 
środków będących w jej dyspozycji (w roku 2010 
kwota ta wynosiła ponad 12 tys. zł, w tym 1,5 tys. 
zł nagrody w czerwcowym Korowodzie Dziel-
nic): tradycyjny koncert noworoczny w kościele 
Trójcy Przenajświętszej w Popielowie (tym razem  
z udziałem znakomitego trębacza ze Słowacji Vlado 
Kumpana), a po występie – zwyczajowe noworoczne 
spotkanie oraz majówka dla mieszkańców na przy-
kościelnym parkingu. RD wsparła też organizację 
dożynek, festynu strażackiego, dofinansowała festyn 
dla przedszkolaków, dziecięcy konkurs plastyczny 
organizowany przez filię biblioteki i konkurs wiedzy 
pożarniczej. Część środków przeznaczono na pro-
jekt remontu szaletów przy kościele i wydanie dwu 

numerów (w sumie pojawiło się ich już ponad 30). 
Przewodniczący ZD przedstawił też ubiegłoroczne 
inwestycje w dzielnicy z budżetu miasta. Wykorzy-
stując roczny limit kostki betonowej (14,5 tys. sztuk)  
utwardzono ponad 500 m lokalnych dróg (m.in. 
boczne Staffa, Konarskiego, Wodzisławskiej), poło-
żono też betonowy pas wokół remontowanej remizy 
OSP. Remont tego obiektu (dach, przebudowa 
kotłowni) był jedną z ważniejszych inwestycji w tej 
dzielnicy, remiza stanowi bowiem centrum kultu-
ralno-społeczne popielowian. W trakcie późniejszej 
dyskusji kwestia konieczności kontynuowania mo-
dernizacji remizy była kilkakrotnie podejmowana. 
W ub. roku wykonano kolejne 16 podłączeń do 
nowej sieci kanalizacyjnej (co przy uwzględnieniu 
podłączenia z poprzednich dwóch lat daje łącznie 
691 podłączonych posesji, co stanowi ponad 95,7%; 
do podłączenia w br. pozostało 31 posesji). Jedną 
z ważniejszych i długo oczekiwanych inwestycji 
drogowych był I etap remontu ul. Niepodległości, 
wykonano też chodnik przy ul. Konarskiego (od 
ul. Wodzisławskiej w kierunku ul. Worcella); na 
ul. Śląskiej uzupełniono pobocze oraz poprawiono 
bezpieczeństwo tej drogi poprzez podniesienie 
rzędnej do poziomu drogi ulicy tej, naprawiono 
częściowo nawierzchnię ul. Staffa, wyczyszczono 
rowy i  kratki ściekowe przy kilku ulicach, wykonano 
regulację części kratek ściekowych i włazów na uli-
cach Konarskiego i Wodzisławskiej; powstał ponad 
kilometr nowej sieci wodociągowej (ulice boczna 
Staffa, ul. Daszyńskiego); zrealizowana została 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych; w SP nr 24 
wyremontowane zostały łazienki, w Przedszkolu 
nr 26 – kuchnia. 

Kończąc sprawozdanie, przewodniczący podzię-
kował władzom samorządowym miasta za pomoc 
w rozwiązywaniu bieżących problemów mieszkań-
ców, zaś członkom ustępującej rady – za realizację 
zaplanowanych zadań. Szczególne podziękowania 
skierował do radnych Rady Miasta poprzedniej 
kadencji Władysława Horabika i Piotra Kuczery 
za wzorową współpracę z Radą Dzielnicy – mimo 
różnych opcji politycznych współpraca ta była bar-
dzo efektywna… 

Oprócz przedstawienia znanej już z poprzednich 
zebrań prezentacji, obecny na spotkaniu wicepre-
zydent Michał Śmigielski odpowiedział na wiele 
pytań dotyczących problemów dzielnicy i jej miesz-
kańców, a także związanych z różnymi aspektami 
działań miasta. Prezentacja terenów inwestycyjnych  
w centrum wywołała pytanie o zagospodarowanie 
terenu przy ul. Wodzisławskiej, w pobliżu wiaduktu 
– prywatny inwestor rozpocznie budowę dopiero 
w przyszłym roku. Nie zabrakło oczywiście pytań 
o cenę wody, a wiceprezydent jej wysokość tłuma-
czył hurtową ceną sprzedaży, która jest głównym 
składnikiem cenotwórczym taryfy. Wyjaśniał też, 
że przepisy nie przewidują powiadamiania miesz-
kańców o zmianie cen wody z większym, niż to zo-
stało zrobione, wyprzedzeniem. Natomiast wyższa 
cena odbioru ścieków jest efektem konieczności 
amortyzacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji  powstałego w trakcie budowy  

Podczas liczenia głosów mieszkańcy Radziejowa dyskutowali o problemach dzielnicy. Zdj.: m
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kanalizacji majątku. Ubiegłoroczne dopłaty miasta 
do ceny ścieków były możliwe dzięki środkom 
z odzyskanego w związku z budową kanalizacji 
podatku VAT. Podniesiono również problem dróg 
– mieszkańcy Popielowa z niecierpliwością czekają 
na zapowiadaną modernizację ul. Wodzisławskiej, 
a jeden z mieszkańców podzielił się nawet teorią, że 
wcześniejsze rozpoczęcie modernizacji ul. Żorskiej 
jest związane z miejscem zamieszkania pełnomocni-
ka prezydenta ds. dróg i gospodarki komunalnej… 
M. Śmigielski absolutnie takim pogłoskom zaprze-
czył, tłumacząc, że kolejność robót zależy głównie 
od terminu otrzymania środków finansowych, pozy-
skiwanych przede wszystkim z programów unijnych. 
Wiceprezydent zapewnił, że zakres robót na ul. 
Wodzisławskiej będzie taki sam jak na ul. Gliwickiej. 
Mieszkańcy wytknęli złą jakość remontowanych 
dróg, a także wysokie ceny robót. — Teraz drogi 
budują szewcy… — irytowali się obecni. — Stary 
pas ul. Wodzisławskiej jest w lepszym stanie niż ten 
budowany nie tak dawno… Wiceprezydent na kilku 
przykładach przedstawił szerzej problemy związane 
z remontami dróg, a temat ten zakończyła kwestia 
„sławnej” już ponoć dziury na skrzyżowaniu ulic 
Różyckiego i Konarskiego. Radny Piotr Kuczera 
zapewnił, że zgodnie z pismem prezydenta (które 
zgromadzonym okazał), jest decyzja o naprawie 
uszkodzenia nawierzchni tego miejsca i późniejszym 
remoncie w większym zakresie. Mieszkańcy skarżyli 
się również na utrudnioną komunikację dzielnicy 
z centrum Rybnika i miastami ościennymi, bo  
z powodu braku porozumienia między gminami,  
w Popielowie nie zatrzymuje się autobus E-3. Poru-
szono też kwestię planu przestrzennego zagospoda-
rowania, a wiceprezydent tłumaczył procedury jego 
tworzenia, publicznych wyłożeń i składania uwag, bo 
mieszkańcy mieli pytania co do możliwości wglądu 
do zmian Rady Dzielnicy. Chodzi głównie o wyty-
czone w planie nowe drogi zapewniające dostępność 
do dróg publicznych, z czym nie zgadzają się często 
właściciele posesji, przez które drogi w przyszłości 
mogą być poprowadzone. 

„Koła zbliżone” do OSP z satysfakcją przyjęły 
remont remizy, wnioskując o jego kontynuację 
tak, by organizacja ta, poprzez swoją działalność, 
mogła sama zarabiać na utrzymanie siedziby. Nie 
zabrakło też krytyki działań Straży Miejskiej, pytań 
o zaniedbany budynek „starej szkoły” i jego otocze-
nie (własność prywatna) i dewastację placu zabaw 
w pobliżu kościoła, gdzie zbiera się „niegrzeczna” 
młodzież… 

Skargi i żale mieszkańców dzielnic są nieod-
łącznym elementem zebrań sprawozdawczo-wy-
borczych, jednak ich głównym celem jest wybór 
nowych rad dzielnic.    

Rada Dzielnicy: Piotr Herok (przewodniczą-
cy RD), Marian Wolny (przewodniczący ZD), 
Władysław Horabik, Piotr Goik, Antoni Kohut, 
Piotr Kuczera, Eugeniusz Mika, Grzegorz Nie-
welt, Henryk Rojek, Franciszek Rybka, Marian 
Tomiczek, Hubert Trybuś, Mieczysław Marcol, 
Halina Szojer, Piotr Świtała.

Stodoły
Jedni mają i narzekają. Inni nie mają i też 

narzekają. Kanalizacja, bo o niej mowa, zdo-
minowała również spotkanie w najmniejszej 
dzielnicy miasta. W tym przypadku narzekano 
na jej brak.  

Michał Śmigielski wyjaśniał, że nie ma szans, 
by w tej dzielnicy miasto wybudowało kanalizację. 
Powodem są bardzo duże koszty takiej inwestycji, 
szczególnie jeżeli pod uwagę weźmie się gęstość 
zaludnienia dzielnicy Stodoły i wymaganą przez 
UE konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego. 
Ze sporymi kosztami musieliby się liczyć sami 
mieszkańcy, bo cena odbioru ścieków byłaby ogrom-
na. — Dokładnie pamiętam, jak na tej sali, prezy-
dent Fudali zapewniał, że po zakończeniu budowy 
kanalizacji w mieście, przyjdzie pora na rozwiązania 
dla Chwałęcic, Stodół i Grabowni — zarzucał jeden  
z mieszkańców. M. Śmigielski odpowiadał, że takim 

właśnie rozwiązaniem – jedynym i najlepszym – są 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, na które można 
otrzymać dofinansowanie. Zdaniem obecnych 
jest ono jednak zbyt niskie, ale wiceprezydent 
tłumaczył, że to kwota, na jaką w chwili obecnej 
miasto może sobie pozwolić. Uczestnicy spotkania 
sugerowali też, by dla mieszkańców Stodół wpro-
wadzić cenowe upusty przy wywozie nieczystości 
wozami asenizacyjnymi: — Niech miasto wpłynie 
na PWiK — proponowali. Wiceprezydent wyjaśniał, 
że nie ma takiej możliwości, podobnie, jak nie da 
się obniżyć podatku od nieruchomości wyłącznie 
dla mieszkańców Stodół, co również propono-
wali zebrani: — Podatek musi objąć wszystkich…  
— tłumaczył M. Śmigielski. — Nie jesteśmy winni, 
że mieszkamy w Stodołach… — odpowiadali roz-
goryczeni mieszkańcy. Jak się okazuje życie w tej 
urokliwej dzielnicy do łatwych nie należy i to nie 
tylko ze względu na brak kanalizacji. — Żyjemy  
w strachu… — mówiła jedna z mieszkanek. W maju 
ub. roku, który obfitował w opady deszczu i lokalne 
podtopienia, 310 mieszkańców Stodół szykowało 
się już do ewakuacji: — Byliśmy przygotowani na 
najgorsze, ale na szczęście deszcze ustały, a woda 
opadła — przypomniał w swoim sprawozdaniu 
przewodniczący zarządu Józef Sorychta. Mówił rów-
nież o 5 lampach ulicznych ustawionych w dzielnicy 
oraz o kolejnych, o które winna zabiegać już nowa 
RD. Przypomniał też o obchodach rocznicy śmierci 

papieża z przemarszem ze zniczami i pochodniami 
pod tablicę upamiętniającą pobyt Karola Wojtyły 
w Stodołach oraz o staraniach związanych z reak-
tywowaniem Koła Gospodyń Wiejskich, które osta-
tecznie zakończyły się powodzeniem. Podobnie jak 
zabiegi RD w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej 
do 4 posesji przy ul. Cisowej pod lasem (pozytywna 
odpowiedź w tej sprawie wpłynęła do RD w dniu 
zebrania). Wkrótce ruszy też naprawa krzyża przy 
ul. Lechickiej, a opiekę nad pomnikiem–tablicą ku 
czci zamordowanych pod koniec wojny mieszkań-
ców Stodół przejął Zarząd Zieleni Miejskiej. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, 
że ul. Rudzka, na stan której narzekano, będzie 
gruntownie przebudowywana za ok. 2 lata (na 
dokumentację techniczną przebudowy zapewniono  
w budżecie 1 mln zł). Ponadto w mieście planuje się 
budowę 3 parkingów wielopoziomowych (w pobliżu 
policji, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i naprzeciw 
Technikum Górniczego): — Era darmowych par-

kingów mija bezpowrotnie — mówił 
M. Śmigielski, który odpierał też 
zarzuty dotyczące opłat na miej-
skich parkingach, które, zdaniem 
zebranych, mają być wyższe od tych 
obowiązujących w miastach ościen-
nych, choćby w Raciborzu. Z kolei 
przewodniczący ZD odpierał za-
rzuty związane z… sylwestrowymi 
szaleństwami i petardami, którymi 
Nowy Rok przywitali uczestnicy 
balu w remizie: — OSP tej zabawy 
nie organizowała. Młodzież bawiła 
się tak, jak się bawiła, ale do takiej 
sytuacji już nie dojdzie… — prze-
konywał J. Sorychta. Zebranie 

wyborcze w siedzibie OSP poprowadził radny 
Józef Piontek. 

Rada Dzielnicy: Józef Sorychta (przewodni-
czący ZD), Eugeniusz Starzec (przewodniczący 
RD), Łucja Czogalla, Zbigniew Groborz, Zyg-
munt Pawliczek, Bronisław Magiera, Paweł 
Wiercioch, Wojciech Gomółka, Zbigniew Sta-
choń, Piotr Piecha, Janina Sorychta, Katarzyna 
Dudek, Maria Stachoń, Maria Skowronek, 
Krystyna Wadula. 

Wielopole
Wielopolanie chcą zachować dotychczaso-

wy, „mieszkalny”, charakter swojej dzielnicy 
i są krytycznie nastawieni do zmian planu 
przestrzennego zagospodarowania, które 
miałyby ten stan naruszyć. Tak w każdym ra-
zie wynikało z dyskusji na zebraniu, w którym 
wzięło udział ponad 140 osób spośród  nie-
spełna 2 tys. mieszkańców dzielnicy. Spotkanie 
sprawozdawczo-wyborcze w siedzibie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 poprowadził radny 
Józef Skrzypiec, a sprawozdanie z działalności 
Rady Dzielnicy kończącej się kadencji przedsta-
wił przewodniczący Zarządu Dzielnicy Marian 
Balon. Przypomniał on zorganizowane przez 
radę integracyjne przedsięwzięcia jak olimpiada 
przedszkolaków, Dzień Dziecka dla najmłodszych 

Frekwencja w najmniejszej dzielnicy miasta pozytywnie zaskoczyła… 
Zdj.: s
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mieszkańców, biesiada śląska, festyn dzielnicowy, 
turniej skata czy imprezę mikołajkowo-barbórkową. 
Przedstawił też inwestycje i remonty zrealizowane  
w dzielnicy przez miasto. Spośród „koncertu 
życzeń”, czyli zadań o jakich realizację zabiegali 
dzielnicowi samorządowcy, należy wymienić re-
mont dachu remizy OSP, oświetlenie ul. Podleśnej, 
remont ul. Strąkowskiej, utwardzenie dróg syste-
mem gospodarczym z wykorzystaniem elementów 
betonowych dostarczonych przez miasto. 

Sporna kwestia dotycząca zmian w planie prze-
strzennego zagospodarowania pojawiła się już  
w ocenie działalności RD przez niektórych 
mieszkańców. A chodziło głównie o brak zgody 
mieszkańców ulic Strąkowskiej i Podleśnej na 
skomunikowanie dzielnicy z Kamieniem poprzez 
te właśnie ulice, co miałoby zakłócić spokój wła-
ścicielom pobliskich posesji. Mieszkańcy uważają, 
że planowana przelotowa droga stałaby się zbyt 
ruchliwa i niebezpieczna. Występujący z tą sprawą 
najbardziej aktywny uczestnik zebrania Wojciech 
Sobczak (aktywność się opłaciła, bo W. Sobczak 
został w wyniku wyborów przewodniczącym RD), 
mieszkaniec ul. Ludowej, zarzucił RD brak wsparcia 
protestu mieszkańców, którzy drogi nie chcą, bo 
budowali domy i osiedlali się w tym miejscu, by mieć 
komfort mieszkania z dala od ruchliwych szlaków 
komunikacyjnych. — Żadne zmiany nie są nam 
potrzebne... — mówił. Zarówno przewodniczący  
M. Balon, jak i członek RD Henryk Frystacki udo-
wadniali, że RD wystąpiła o wykreślenie budowy 
spornej drogi z planu i protest mieszkańców został 
uwzględniony. Przewodniczący odpowiedział też na 
zarzuty tego samego mieszkańca o rozliczenie kilku-
set złotych wydanych na imprezę mikołajkowo-bar-
bórkową, a H. Frystacki – na pytanie o aktywność RD  
w pozyskiwaniu grantu dla lokalnego klubu spor-
towego, tłumacząc, że środki  w wysokości 4 tys. zł  
udało się otrzymać w tzw. drugiej turze. 

Po prezentacji planów inwestycyjnych miasta 
wiceprezydent Michał Śmigielski wrócił do kon-
trowersyjnych, zdaniem mieszkańców dzielnicy, 
zmian w planie przestrzennego zagospodarowania, 
tłumacząc procedury jego tworzenia i konieczność 
planowania z wieloletnim wyprzedzeniem. — Zmia-
ny w planie wynikają z potrzeb zrównoważonego 
rozwoju miasta — mówił. — Musimy zaplanować 
ciągi komunikacyjne do terenów mieszkalnych i inwe-
stycyjnych… Przedmiotem dyskusji były też plano-
wane kiedyś dźwiękochłonne ekrany przy ruchliwej  
ul. Gliwickiej, głównie w kontekście chodnika przed 
ZS-P nr 1, który, zdaniem mieszkańców, powinien 
biec pomiędzy szkołą a ekranem. M. Śmigielski 
tłumaczył, że ekrany, obok planów wprowadze-
nia obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż  
ul. Gliwickiej, były dodatkowym zabezpieczeniem 
akustycznym. Jednak w związku z uchyleniem 
uchwały o wprowadzeniu takiej strefy, wymaga-
ne są powtórne badania natężenia hałasu, które 
zadecydują, jakie zabezpieczenia przed hałasem 
będą w tym miejscu wprowadzone. Wiceprezydent 
Śmigielski uważa, że wprowadzenie specjalnego ob-
szaru jest zdecydowanie lepszym zabezpieczeniem 
przed hałasem niż budowa ekranów. Wiceprezydent 

tłumaczył też zakres kompetencji Rady Dzielnicy  
w opiniowaniu jakości robót oraz odbioru technicz-
nego inwestycji czy remontów.

Mieszkańcy skarżyli się również na problemy  
z wyjazdem z ul. Lipowej, złą koordynację sy-
gnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Gliwickiej  
i Wielopolskiej, postulowali też wytyczenia pasa dla 
pieszych (zastępczego chodnika) na ul. Weteranów. 
Poruszyli także temat zrujnowanego budynku na 
skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Lipowej. Gmina teren 
wraz z ruiną wykupiła i czeka na komunalizację. 
Teren ten jest przeznaczony pod planowane roz-
wiązanie komunikacyjne. Jeszcze przed prezentacją  
i dyskusją mieszkańcy wybrali kandydatów do nowej 
Rady, a w czasie jej trwania komisja skrutacyjna 
przygotowała karty do głosowania. 

Rada Dzielnicy: Wojciech Sobczak (prze-
wodniczący RD), Leszek Moskal (przewodni-
czący ZD), Andrzej Groborz, Andrzej Bober, 
Henryk Frystacki, Zdzisław Ledwoń, Karol 
Lepich, Ireneusz Madeja, Tadeusz Niesobski, 
Adam Pochaba, Barbara Przeliorz, Mirosław 
Skupień, Eugeniusz Szaboń, Henryk Szulc, 
Norbert Zimoń.

Zebrzydowice
Szybko i sprawnie – tak przebiegało spotka-

nie w dzielnicy Zebrzydowice. Niestety, o losach 
dzielnicy chciało decydować tylko 44 jej miesz-
kańców z ponad trzytysięcznej społeczności. 
Liczba ta jednak wystarczyła, żeby odbywające się 
na spotkaniu wybory uznać za prawomocne. Nad 
porządkiem spotkania czuwał wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Rybnika, Kazimierz Salamon. Dotych-
czasowy przewodniczący Rady dzielnicy, Bronisław 
Drabiniok, podziękował wszystkim współpra-
cownikom, zwłaszcza przewodniczącej zarządu 
Teresie Knurze, która przedstawiła sprawozdanie  
z działalności Rady, ujmując w nim sukcesy i porażki 
ostatnich czterech lat. Jak powiedziała, był to czas 
trudny ze względu na różnego rodzaju problemy 
związane m.in. z budową kanalizacji sanitarnej, ale 
jednocześnie niezwykle ważny dla rozwoju dzielnicy. 
W związku z kanalizacją zrealizowano bardzo dużo 
innych robót. W wielu miejscach dzielnicy wyko-
nano nawierzchnie asfaltowe dróg, utwardzono 
pobocza, przeprowadzono remonty chodników, 
położono nowe krawężniki i korytka. Do sukcesów 
minionych lat należy z pewnością wykonanie drogi 
asfaltowej przez las (dzięki czemu na skróty można 
dostać się do orzepowickiego szpitala), i kilku dróg 
metodą gospodarczą, zamontowanie oświetlenia 
na ul. Krzywej, wycinka drzew na odcinku ul. Ze-
brzydowickiej, zamontowanie sygnalizacji świetlnej 
u zbiegu ulic Zdrzałka i Buhla oraz dodatkowego 
oświetlenia w kilku punktach dzielnicy. W ub. roku 
z miejskiego budżetu przeprowadzono remont 
odwodnienia w ul. Norwida, usunięto awarię kanali-
zacji deszczowej w ul. Krzywej, przeprowadzono też 
niezbędne remonty w SP nr 12 i Przedszkolu nr 12, 
gdzie zamontowano również urządzenia na placu 
zabaw. Rada Dzielnicy przeprowadziła 31 wizji lo-
kalnych związanych z remontami i inwestycjami oraz 
organizowała odbiory prac kanalizacyjnych. Kwotę 

10 tys. zł na działalność RD rozdysponowywano 
na bieżące wydatki oraz organizowane przez nią 
przedsięwzięcia. Spotkania solenizantów – seniorów 
i jubilatów małżeńskich, organizacja dzielnicowych 
festynów – to przedsięwzięcia, które służyły integra-
cji lokalnej społeczności Zebrzydowic. Ten cel udało 
się zrealizować także dzięki udziałowi w organizo-
wanym w ramach I Dni Rybnika Turnieju Dzielnic, 
w którym Zebrzydowice zdobyły II miejsce. 

Niestety, jak zaznaczyła Teresa Knura, nie wszyst-
ko udało się zrealizować. Wśród spraw, które czeka-
ją na załatwienie jest sygnalizacja świetlna w kilku  
punktach dzielnicy, chodniki oraz utwardzenia dróg 
dojazdowych, miało też powstać miejsce zabaw 
dla dzieci. Sporym problemem dla mieszkańców 
Zebrzydowic pozostaje wciąż kwestia odwodnienia 
deszczowego i wzmożony ruch na drogach, a to  
w związku z remontami dróg w mieście i objazdami. 

Tak rzetelne sprawozdanie, ujmujące – obok osią-
gnięć – także problemy oraz to, czego nie udało się 
zrealizować, spowodowało, że mieszkańcy dzielnicy 
w części przeznaczonej na dyskusję nie przedstawili 
zbyt wielu kwestii, wiedząc, że reprezentująca ich 
Rada będzie interweniować w najbardziej istotnych 
sprawach. Zebrzydowiczanie wskazywali na chodni-
ki, których stan jest zły, a których nie udało się wy-
remontować w ramach projektu budowy kanalizacji. 
Pytali także o to, ile gospodarstw w dzielnicy podłą-
czyło się już do kanalizacji. Jak się okazało, liczba 
ta szacowana jest na 90%. Na spotkaniu poruszono 
także kwestię dywersyfikacji źródeł energii w kon-
tekście trudnego dostępu w dzielnicy do medium, 
jakim jest gaz. — Nie rozumiem, jak to możliwe, 
że kilka kilometrów od centrum nie ma możliwości 
podłączenia się do gazu — wskazywał mieszkaniec 
dzielnicy. Opisywana sytuacja zaskoczyła nieco 
pełnomocnika Janusza Kopera, który zapewniał, 
że w czasie spotkań urzędników z dostarczycielami 
gazu podkreślany jest fakt możliwości podłączenia 
się do tego medium, jeśli jest zainteresowanie grupy 
osób. — Na najbliższym takim spotkaniu postaramy 
się ustalić, co jest sednem problemu i poinformujemy 
nową Radę o wynikach rozmów z dostawcą gazu  
— zapewniał J. Koper. 

Mieszkańcy Zebrzydowic zwrócili także uwagę 
na brak dbałości o środowisko, jako najpoważniej-
szy problem wskazując spalanie przez niektórych 
śmieci, zwłaszcza plastikowych butelek, w kotłach 
i traktowanie lasów w charakterze wysypiska.  
— Zróbmy coś z tym problemem, walczmy ze złymi 
przyzwyczajeniami, bo dzięki temu w dzielnicy będzie 
bardziej zdrowo i piękniej. Może przydałaby się akcja 
uświadamiania ludzi — mówił mieszkaniec Zebrzy-
dowic. W sukurs przyszedł mu ktoś inny, proponując 
wprowadzenie w Rybniku systemu zarządzania 
odpadami na wzór Pszczyny, gdzie wprowadzono 
odgórną, specjalną opłatę. — Ekologia jest naszą 
wspólną sprawą. W mieście przeprowadzana jest 
selektywna zbiórka odpadów, strażnicy miejscy spraw-
dzają, czy mieszkańcy mają podpisane umowy na wy-
wóz śmieci. Wszystkie zauważone nieprawidłowości 
należy zgłaszać odpowiednim służbom, aby one mogły 
interweniować. Realizujemy programy zachęcające 
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do zmiany sposobu ogrzewania i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii, przeprowadzamy ter-
momodernizacje. Działań proekologicznych nie 
brakuje... Trwają prace nad ustawą pozwalająca 
wprowadzić tzw. podatek śmieciowy, jak ustawa 
wejdzie w życie, pomyślimy o takim rozwiązaniu  
w Rybniku — wyjaśniał Janusz Koper. 

Spotkanie zakończyło ogłoszenie listy nazwisk 
osób, które w ciągu najbliższych czterech lat będą 
pełnić funkcję dzielnicowych radnych. 

Rada Dzielnicy: Bronisław Drabiniok (prze-
wodniczący RD), Teresa Knura (przewodni-
cząca ZD), Emil Adamczyk, Mirosław Bieniek, 
Leszek Cacaj, Teresa Cichecka, Jerzy Cichecki, 
Maria Gajer, Felicja Henek, Karol Knesz, Lud-
miła Kosek, Kazimiera Musiolik, Józef Pieczka, 
Irena Serwotka, Cecylia Wypior. 

Orzepowice
Najbardziej kontrowersyjnym problemem  

w Orzepowicach okazała się budowa obwodni-
cy, która wśród mieszkańców dzielnicy budzi 
wiele obaw.

Zanim jednak doszło do wyrażania pretensji  
i oburzenia w związku z nową drogą, przedstawiono 
sprawozdanie z działalności kończącej kadencję 
RD. Spotkanie w Orzepowicach prowadził radny 
Henryk Wilk. Przewodniczący Zarządu Tadeusz 
Michalski dziękował władzom miasta, samorządow-
com i wszystkim działającym na rzecz Orzepowic. 
Mówił o uchwałach RD i pismach kierowanych do 
jednostek miejskich. RD zabiegała o utwardzenie 
ul. Bratków i dróg dojazdowych, instalację dodat-
kowego oświetlenia przy ul. Łącznej, dzielnicowi 
radni starali się też o budowę chodnika przy ul. 
Rudzkiej. T. Michalski zwrócił uwagę, że budowa-
na obwodnica może być problemem dla dzielnicy. 
Przypomniał również o budowie placu zabaw  
i przygotowaniu imprezy plenerowej. Podkreślił 
korzyści, jakie płyną ze współpracy dzielnicy  
z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Przy-
znane dzielnicy betonity wykorzystano przy budo-
wie dwóch dróg dojazdowych przy ul. Rudzkiej. 
Na wniosek RD przyznano Orzepowicom kostkę  
z rozbiórki i krawężniki. Interweniowano w sprawie 
oczyszczenia przydrożnego rowu. Przewodniczący 
Michalski wspomniał też o zorganizowaniu zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych. Członkowie RD 
uczestniczyli także w spotkaniach dotyczących bu-
dowy objazdów dla mieszkańców dzielnicy, starali 
się o budowę progów spowalniających w rejonie 
szkoły i przedszkola. Wspólnie z parafią przygo-
towano spotkanie dla starszych mieszkańców.  
W podsumowaniu T. Michalski podkreślił także, 
że dzielnica jest intensywnie rozbudowywana, a 
działania kończącej kadencję RD koncentrowały się 
na tym, by wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej. 

Dyskusję nad sprawozdaniem i problemami 
dzielnicy zdominował temat obwodnicy. Pierwszą 
sporną kwestią okazał się brak przejścia dla pie-
szych i związana z tym troska o bezpieczeństwo 
mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. 

— Jestem matką kilkorga dzieci i boję się o ich 
bezpieczeństwo. Czy mamy gwarancję, że przejście 
będzie bezpieczne? — pytała jedna z mieszkanek. 
Niepokój wzbudziły także uciążliwości akustyczne, 
które mogą się pojawić wraz z ruchem. Decyzja, 
jak rozwiązać zgłaszane problemy, zapadnie po 
dokonaniu stosownych pomiarów. To jednak może 
się stać dopiero po oddaniu drogi do użytku... Nie-
pokój o dzieci jest jednak tak duży, że mieszkańcy 
zagrozili blokadą drogi, jeśli nie będzie gwarancji 
bezpieczeństwa. Dopytywano także o wpływ ruchu 
na domy bez zbrojeń. Podobnie jak w innych kwe-
stiach dotyczących obwodnicy, trudno określić jaki 
wpływ będzie miał ruch, którego jeszcze nie ma.  
O szczegółach dokumentacji drogi Pszczyna-Raci-
bórz z pełnomocnikiem Januszem Koperem dys-
kutował Marek Jędrośka. Pełnomocnik tłumaczył 
także, dlaczego nie jest remontowana ul. Rudzka 
(prace rozpoczną się po zakończeniu remontu ul. 
Wodzisławskiej i Żorskiej, czyli za ok. półtora roku). 
Mieszkańcy Orzepowic krytycznie ocenili zastój  
w pracach przy budowie OSP. Wiceprezydent Śmi-
gielski przyznał, że jest pewna hierarchia projektów, 
a dziś priorytetem dla miasta są drogi. Pojawiły się 
też mniej merytoryczne zarzuty, że RD „przespała 
kadencję”. Udało się jednak ustalić, że chodziło 
o mało skuteczne działania w związku z planami 
budowy obwodnicy. Z liczącej 3287 mieszkańców 
dzielnicy na spotkaniu było obecnych 87 osób. 

Rada Dzielnicy: Ewa Pietrzak (przewodni-
cząca RD), Tadeusz Michalski (przewodniczący 
ZD), Henryk Adamczyk, Wiesław Grzybowski, 
Alojzy Hoła, Marek Jędrośka, Marian Jurkow-
ski, Andrzej Kaczmarczyk, Bronisław Król, 
Jerzy Lazar, Janina Lisok, Henryk Sura, Ilona 
Szlosarek, Henryk Tkocz, Zbigniew Woźnica. 

Kamień
Od kilku lat spora część mieszkańców 

Kamienia emocjonuje się sprawą ewentual-
nej budowy nowej drogi, która miałaby dać 
dzielnicy alternatywne dla ul. Mikołowskiej 
połączenie z centrum Rybnika. Zebranie wy-
borcze w tej dzielnicy przebiegało dla odmiany  
w bardzo spokojnej atmosferze, tyle, że w samych 
wyborach mieszkańcy wymienili prawie cały 
skład rady dzielnicy. Do nowo wybieranej rady 
kandydowało dziesięciu członków starej. Dostał 
się tylko jeden – Marek Krzyżowski, naczelnik 
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie 
wyborcze mieszkańców w miejscowej podstawówce 
rozpoczęło się z 25-minutowym opóźnieniem. 
Przyczyną była „niespodziewanie fenomenalna” 
jak to określono frekwencja. W zebraniu wzięło 
udział blisko 240 osób. Zanim przygotowano karty 
do głosowania Krytyna Burzawa, dotychczasowa 
przewodnicząca Zarządu Dzielnicy, przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Rady za 2010 rok. 
Omawiając przeprowadzone w Kamieniu inwesty-
cje wymieniła m.in.: po dwie nowe latarnie uliczne 
ustawione na ulicach Robotniczej i Miłej, rondo 
zbudowane na skrzyżowaniu ulic: Bieli, Willowej 
i Szewczyka oraz drogi utwardzone systemem go-

spodarczym, czyli trylinką przekazaną przez Urząd 
Miasta, a ułożoną przez samych mieszkańców.

Rada dzielnicy zaangażowała się też w organi-
zację turnieju skata sportowego (od października 
do marca) i w piąty już turniej tenisa stołowego 
Olimpia Cup. Blisko 150 osób wzięło udział w 
Dniu Seniora organizowanym rokrocznie dla osób 
mających 75 lat i więcej. Kiedyś organizowano go 
w zimie, ale po sugestiach samych seniorów skar-
żących się na śliskie drogi i chodniki, przeniesiono 
je na wiosnę i okres przed świętami wielkanocnymi. 
W lipcu ub. roku Rada Dzielnicy wspólnie z OSP 
Kamień zorganizowała festyn letni. Odbyły się też 
dożynki i biesiada śląska, której głównym organi-
zatorem była Szkoła Podstawowa nr 28. Wszystko 
to sporo kosztowało. Najmniejszą pozycją w bu-
dżecie było ok. 98 zł, właśnie tyle wydano na wodę 
butelkowaną dla zmierzających do Częstochowy 
uczestników rybnickiej pieszej pielgrzymki na 
Jasną Górę. Krystyna Burzawa odnotowała jeszcze  
dwa istotne dla lokalnej społeczności wydarzenia:  
przekazanie OSP Kamień nowego wozu bojowego, 
zakupionego na  przełomie roku 2009 i 2010 r. oraz 
otwarcie na terenie ośrodka MOSiR-u nowego bo-
iska piłkarskiego ze sztuczną trawą i oświetleniem 
oraz niewielką trybuną. 

Na pytania mieszkańców odpowiadali Michał 
Śmigielski, zastępca prezydenta miasta oraz Janusz 
Koper, pełnomocnik m.in. do spraw inwestycji 
drogowych. Jeden z mieszkańców chciał wiedzieć, 
kiedy będzie gotowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla Kamienia. Usłyszał, że na maj 
zaplanowano kolejne jego wyłożenie do publicz-
nego wglądu. Jeśli wszystkie formalności będą 
przebiegać zgodnie z planem Rada Miasta uchwali 
go być może w styczniu 2012 roku. — Co z naszą 
dzielnicą? Czy jesteśmy traktowani, jak dinozaury, 
które tu dojechały? — dopytywał młody mężczyzna. 
— Są plany, by ośrodek w Kamieniu podzielić na 
mniejsze części czy ośrodki: dużo mniejszy basen, 
stadninę koni, czy staw rybny z łowiskiem. Nie jest 
prosto znaleźć inwestorów dla ośrodka, bo taka dzia-
łalność nie przynosi dziś profitów — mówił Michał 
Śmigielski. Sporo czasu, jak chyba w każdej dzielni-
cy, przedstawiciele władzy poświęcili na omawianie 
kwestii zbyt wysokich, zdaniem mieszkańców, cen 
wody i ścieków, a także remontów dróg. Ostatnie 
pytanie, jakie padło z sali zadała Ewa Podolska, 
zdeklarowana przeciwniczka budowy nowej 
drogi. Zapytała, czy prezydent Fudali wystartuje  
w zbliżających się wyborach do senatu i jak będzie 
wyglądać wybór nowego prezydenta miasta? — Nie 
będę odpowiadał na plotki — skwitował Michał 
Śmigielski. 

Rada Dzielnicy: Dawid Strupowski (prze-
wodniczący RD), Małgorzata Piaskowy (prze-
wodnicząca ZD), Łukasz Budzyn, Ewald Cie-
ślik, Grzegorz Dawiec, Aleksander Filipowicz, 
Krystyna Gajda-Burek, Roman Gil, Eugeniusz 
Jaruga, Małgorzata Kaiserek-Woryna, Marcin 
Konik, Marek Krzyżowski, Franciszek Mitren-
ga, Zdzisława Motyka, Piotr Pawlas. 
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Smolna
Na zebraniu w dzielnicy Smolna niezwykle 

trudno było wyłonić kandydatów do nowej 
Rady. Swoich kandydatur – mimo licznych namów z 
sali – nie zgłosiło wielu z dotychczasowych członków 
Rady, zaś osoby do tej pory niezaangażowane nie 
chciały przejąć przysłowiowej pałeczki. Nad spotka-
niem zawisło nawet widmo unieważnienia. W końcu 
jednak udało się wyłonić 17 kandydatów i wybory 
można było przeprowadzić. Spotkanie poprowa-
dził wiceprzewodniczący RM Stanisław Jaszczuk,  
a sprawozdanie z działalności przedstawił dotych-
czasowy przewodniczący RD Kazimierz Salomon. 
Inwestycji w dzielnicy było sporo: poprawiono m.in. 
nawierzchnię i zamontowano nowe oświetlenie na 
parkingu przy zbiegu ulic Raciborskiej i Zebrzydo-
wickiej, wybudowano boisko ze sztuczną nawierzch-
nią w SP nr 2, doposażono plac zabaw przy ulicy 
Sławików, wybudowano plac zabaw przy SP nr 34, 
przeprowadzono remont i termomodernizację SP 
34 i Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświa-
towych. Rok 2010 upłynął także pod znakiem prac 
drogowych – przeprowadzono remont wiaduktu na 
ulicy Raciborskiej oraz remont ulicy Reymonta na 
odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Janko-
wickiej. Sporo w dzielnicy zrobiono tzw. systemem 
gospodarczym z materiałów dostarczonych przez 
miasto, dzięki temu na terenach należących do 
kilku wspólnot mieszkaniowych zrobiono parkingi, 
dojazdy do posesji czy chodniki. Na Smolnej sporo 
działo się także w obszarze kultury. Rada Dzielni-
cy zorganizowała dla mieszkańców wiele imprez, 
wśród nich spotkanie noworoczne „Smolnioki kolę-
dują”, turnieje skata sportowego, XXIV Spotkanie 
Smolnioków, Dzień Dziecka, Mikołaj czy spotkanie 
opłatkowe z pensjonariuszami Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej. Sporo inicjatyw podejmowano 
we współpracy z działającymi w dzielnicy placów-
kami i instytucjami (np. różnego rodzaju wystawy, 
festiwale kolędowe, turnieje szachowe, Tydzień 
Bibliotek). Sprawozdanie finansowe przedstawiła 
Gabriela Pierchała, szefowa zarządu dzielnicy. Na 
działalność Rady Dzielnicy Smolna i organizo-
wane przez nią przedsięwzięcia z budżetu miasta 
przeznaczono 12 000 zł, ale dodatkowo pozyskano  
w formie darowizn i od sponsorów 60 300 zł, co 
jest swoistym rekordem. Kiedy komisja skrutacyjna 
liczyła głosy, zebrani w SP nr 34 zadawali pytania 
przedstawicielom władz miasta. Podjęto między 
innymi temat zbyt wysokiej – zdaniem obecnych – 
opłaty za wodę. — Wodę musimy kupować, bo nie 
mamy własnej. Opłata za wodę w Rybniku zdrożała 
w tym roku o 21 groszy, są to koszty związane z pod-
wyżką ceny jej zakupu. Z pewnością nie jest to woda 
najdroższa. Odprowadzanie ścieków nie podrożało, 
ale mieszkańcy miasta odczuli wzrost ceny o około 
1,6 zł. Cena ścieków poszła w górę w zeszłym roku. 
Wtedy jednak, dla złagodzenia skutków wzrostu 
cen, Rada Miasta zdecydowała o wprowadzeniu dla 
gospodarstw domowych stosownych dopłat. Było 
to możliwe dzięki odzyskaniu przez miasto VAT-u 
z budowy kanalizacji. W tym roku dopłat nie ma, 
stąd wrażenie podwyżki — tłumaczył obecny na 
spotkaniu Janusz Koper. Jak mówił, odprowadzanie 

ścieków podrożało, bo koszty inwestycyjne związane 
z budową kanalizacji muszą zostać wkalkulowane w 
koszty eksploatacyjne. — W 2001 roku, kiedy przystę-
powaliśmy do budowy kanalizacji, zakładano, że po 
ukończeniu inwestycji za ścieki będziemy płacić około 
16 zł, a obecnie cena kształtuje się na poziomie 8 zł, 
czyli o 50% mniej niż szacowano — podsumował 
Koper. Odpowiadając na pytanie dotyczące moż-
liwości sprowadzania wody z Czech, pełnomocnik 
wskazał na nieekonomiczność takiego przedsięwzię-
cia, bo koszty związane z budową nowej magistrali 
wymagałyby dużych nakładów inwestycyjnych, a to z 
kolei spowodowałoby wysoką opłatę za wodę. Jeden 
z mieszkańców pytał o problemy charakterystyczne 
dla okresu zimowego, a mianowicie o zalegający na 
posesjach śnieg i sposoby jego pozbywania się. — 
Odśnieżanie jest obowiązkiem właściciela, nie ma 
innej możliwości. Miasto musi zaś zapewnić drożność 
i przejezdność dróg — podkreślał zastępca prezy-
denta, Michał Śmigielski. Na spotkaniu mieszkańcy 
Smolnej podejmowali także inne, nurtujące ich pro-
blemy. Postulowali m.in. naprawę wiaty przystanku 
w okolicach hipermarketu Real oraz postawnie wiat 
w rejonie Obwodnicy Południowej. Jak się 
okazało, naprawami przystanków, w ramach 
dostępnych środków, zajmuje się rybnicki 
Zarząd Transportu Zbiorowego, sprawy zaś 
są załatwiane na bieżąco, w odpowiedniej 
kolejności. Budowa nowych wiat wymaga 
często uzgodnień w zakresie własności terenu, 
co powoduje szereg komplikacji. Obecnych 
na spotkaniu poinformowano też o kształ-
tującym się pomyśle wymiany istniejących 
wiat przystankowych. Mieszkańcy wniosko-
wali również o postawienie lamp na terenie 
dzielnicowego skweru, jednak okazało się, że 
nie leży to w gestii miasta, a administrującej 
terenem spółdzielni mieszkaniowej. Obecni 
wskazywali ponadto na problemy związane z 
brakiem miejsc postojowych, przejść dla pieszych 
oraz sugerowali reorganizację ruchu w dzielnicy. 
Zostali przy tym poinformowani o nieudanych, z 
powodu decyzji na szczeblu wojewódzkim, stara-
niach na uzyskanie unijnej dotacji na realizację 
projektu związanego z budową wewnętrznych dróg 
dojazdowych. Sporo uwagi poświęcono ścieżkom 
rowerowym, a raczej koncepcjom budowy na Smol-
nej sieci dróg dla rowerzystów tak, aby z każdego 
osiedla wychodziły dojazdy do ścieżek rekreacyj-
nych. Póki co, musi to pozostać w sferze planów… 
Mieszkańcy sygnalizowali też chęć podejmowania 
działań, zmierzających do ulepszenia osiedlowej 
infrastruktury poprzez zaangażowanie w prace 
systemem gospodarczym. Zebrani pytali także o 
postęp prac związanych z remontem ul. Reymonta. 
Po zakończeniu dyskusji ogłoszono wyniki wyborów. 

Rada Dzielnicy: Adam Piekoszowski (prze-
wodniczący RD), Ryszard Mazurek (przewod-
niczący ZD), Inga Chroboczek, Dawid Kobus, 
Urszula Kobus, Paweł Kozielski, Urszula Kuśka, 
Stanisław Moszkowicz, Wiesław Pomorski, 
Józef Rękas, Krzysztof Wodecki, Łukasz Wo-
decki, Marian Zielonka, Rafał Zimoń, Urszula 
Zimoń.

Rybnicka Kuźnia
Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej: — 

Jako jedyna dzielnica w mieście mamy szansę na 
całkowitą eliminację niskiej emisji — mówił prze-
wodniczący ustępującej RD Jan Rorat. 

W 2008 r. na zlecenie jastrzębskiego PEC-u 
powstał projekt sieci centralnego ogrzewania dla 
Rybnickiej Kuźni. Rok temu zrealizowano I etap tej 
długo oczekiwanej inwestycji – do sieci c.o. zostało 
przyłączonych (przez PEC Jastrzębie i Spółdziel-
nię Mieszkaniową przy elektrowni „Rybnik”) 29 
domów jednorodzinnych usytuowanych najbliżej 
istniejących kolektorów ciepłowniczych. W tym 
roku, w ramach kolejnego etapu, zostanie zreali-
zowanych 22, a być może 27 wniosków. — Zakres 
realizacji kolejnych etapów tej inwestycji zależy od 
zainteresowania instalacją c.o. mieszkańców — za-
uważył J. Rorat. W 2010 r. likwidacja niskiej emisji 
w dzielnicy wiązała się z wydatkami rzędu 598.000 zł,  
a w tym roku inwestor, czyli jastrzębski PEC, prze-
znaczy na ten cel 500.000 zł. 

Dzielnica może się pochwalić nie tylko skuteczną 
walką z niską emisją, ale i… z przestępczością.  

Z danych policji wynika bowiem, że wprawdzie  
w 2009 r. w dzielnicy doszło do 80 zdarzeń kryminal-
nych (od oszustw po kradzieże z włamaniem), ale 
już w 2010 odnotowano ich tylko… 48. — Jestem tym 
zaskoczony… — nie krył aspirant Piotr Kurzyński  
z KMP w Rybniku. — Mam nadzieję, że ta tendencja 
się utrzyma. Statystyki pokazują, że do największej 
liczby zdarzeń w Rybnickiej Kuźni dochodzi zwykle 
w okresie letnim. P. Kurzyński mówił też, że na 
prośbę mieszkańców wzmożono patrole policji  
w rejonie Elektrowni Rybnik i toru speedrowerowe-
go, ale apelował do zebranych, by nie obawiali się 
dzwonić pod numer 112 lub 997 jeżeli zaobserwują 
coś niepokojącego. Jeden z mieszkańców skorzystał 
więc z obecności przedstawiciela policji i zgłosił 
uwagę dotyczącą kierowców parkujących niezgod-
nie z przepisami na ul. Mglistej.          

W swoim sprawozdaniu J. Rorat mówił też  
o wielu zadaniach, jakie w minionej kadencji udało 
się w dzielnicy wykonać. To przede wszystkim bu-
dowa kanalizacji sanitarnej – praktycznie zakoń-
czono już proces przyłączania budynków do sieci 
(ok. 15 gospodarstw jeszcze nie skorzystało z tej 
możliwości). Utwardzono część dróg, w tym drogę 

Prowadzący zebranie radny Dariusz Laska wyjaśnia mieszkańcom Rybnic-
kiej Kuźni, jak poprawnie zagłosować.                                               Zdj.: s
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dojazdową do ogródków działkowych systemem 
gospodarczym, zlikwidowano niebezpieczne ruiny 
budynku tzw. Krokowca, wykonano nowy odcinek 
rurociągu do strefy przemysłowej, a w ramach „Gru-
py Rybnicka Kuźnia”, zorganizowano najróżniejsze 
imprezy, konkursy i festyny. O planach na najbliższą 
przyszłość mówił z kolei przewodniczący Zarządu 
Henryk Wilk. W dzielnicy planuje się kolejny etap 
budowy przyłączy do sieci c.o., budowę garaży, 
zwiększenie ilości miejsc parkingowych, rozbudowę 
infrastruktury sportowej G nr 4, nowe nawierzch-
nie dróg… — Mam nadzieję, że obecna RD będzie 
zabiegać o realizację tych zadań — mówił. A obecni 
dorzucili też swoje propozycje – wycinkę samosiejek 
na ul. Mglistej, ułożenie asfaltu na ul. Rybackiej 
(od ul. Lipowej), skuteczniejsze odśnieżanie dziel-
nicy oraz modernizację ul. Podmiejskiej, która, już 
wiadomo, będzie się odbywała etapami. Nowa RD 
będzie miała czym się zająć… A stworzy ją 15 osób, 
wybranych z grona 18 kandydatów. Większość ma 
już doświadczenie z poprzedniej kadencji…

Rada Dzielnicy: Jan Rorat (przewodniczący 
RD), Henryk Wilk (przewodniczący ZD), Ber-
narda Kutek, Henryk Smołka, Stefan Wróbel, 
Teresa Jakóbczyk, Tadeusz Szostok, Wiesław 
Grabowski, Andrzej Tyburski, Roman Bober, 
Krystian Matlanga, Jerzy Łatacz, Maria Mech-
ta, Lucyna Dziemidowicz, Bernadeta Palenga. 

Rybnik-Północ
Trzęsienia ziemi nie było. Do nowej, 

15-osobowej Rady Dzielnicy kandydowało 11 
członków dotychczasowej Rady i dziesięciu  
z nich mieszkańcy ponownie wybrali. Tym 11. 
mógł być Gerard Landkocz, ale gdy okazało się, 
że otrzymał tyle samo głosów co Danuta Wójcik 
(57), i że konieczna jest wyborcza dogrywka, któ-
rej stawką będzie ostatnie wolne miejsce w RD, 
zrezygnował i zrzekł się swoich głosów na rzecz 
kontrkandydatki. Wśród 32 kandydatów do nowej 
Rady znalazł się również Tadeusz Dybała, który 
zwłaszcza przed niedawnymi wyborami samorzą-
dowymi zawzięcie wojował z prezydentem miasta, 
a zwłaszcza z Zakładem Gospodarki Mieszkanio-
wej. Do Rady się nie dostał, bo otrzymał za mało 
głosów (29).

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy i radny 
Józef Skrzypiec przedstawiając sprawozdanie za 
lata 2007-2011, złożył publiczne podziękowanie 
dwóm zmarłym niedawno osobom, które bardzo 
angażowały się w działalność na rzecz dzielnicy  
– Helenie Dybale z ul. Nadbrzeżnej i swojej żonie, 
Jolancie Skrzypiec, która do listopada 2010 roku 
była przewodniczącą RD. Wyliczając znaczące 
inwestycje, które miały miejsce wymienił m.in.: 
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 
Nadbrzeżnej biegnącej wzdłuż rzeki Rudy wraz 
z wylotem deszczowym do potoku Młynówka; 
budowę boiska ze sztuczną trawą w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piasta; 
budowę przystanku autobusowego wraz z zatoką 
na ul. Wyzwolenia oraz szereg prac wykonanych  
w parku Wiśniowiec – zmodernizowano tam tor do 

rowerowego fourcrossu, rozbudowano plac zabaw, 
ustawiono stół do ping-ponga i minirampę, oraz 
zbudowano tor do BMX-racingu. Z inwestycji 
drogowych wymienił m.in. gruntowny remont ul. 
Wyzwolenia z rondem u jej zbiegu z Mikołowską 
oraz części samej ul. Mikołowskiej. Wspomniał 
też o drogach dojazdowych do posesji utwar-
dzonych przez samych mieszkańców materiałem 
przekazanym przez magistrat. Ustępująca Rada 
przygotowała też budowę pawilonu świetlicowego 
na Wiśniowcu. Wycięto już drzewa  i doprowadzo-
no do przyszłego placu budowy prąd. Gotowy jest 
też projekt wraz z wymaganymi zezwoleniami.  
W budżecie miasta jest też zabezpieczonych 80 tys. zł;  
to jednak za mało, by ogłosić przetarg na dostawę 
potrzebnych materiałów budowlanych.

Wśród przedsięwzięć, w które Rada Dzielnicy 
zaangażowała się finansowo, były m.in.: halowy 
turniej piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 5, 
organizowany przez tę placówkę projekt eduka-
cyjny „Sześciolatki w szkole”, a także współorgani-
zowany przez Radę jubileusz 40-lecia popularnej 
„Piątki”, który obchodzono w październiku 
ubiegłego roku.

Sukcesem zakończył się udział rybniczan 
z „Północy” w ubiegłorocznym czerwcowym 
Korowodzie Dzielnic – za zajęcie drugiego 
miejsca dzielnica otrzymała 2 tys. zł. Pieniądze 
te przekazano na zbudowanie dzielnicowej ta-
blicy ogłoszeń. Ustępująca Rada poczyniła też 
pierwsze przygotowania do tegorocznego Koro-
wodu Dzielnic. Podobnie jak w innych dzielnicach 
zorganizowano tu również spotkanie dzieci ze  
św. Mikołajem i noworoczne spotkanie senio-
rów. Przewodniczący J. Skrzypiec wspomniał też  
o przeniesieniu starego słupa telefonicznego, 
który przez długie lata stał na samym środku 
chodnika przy ul. Poniatowskiego. 

W wyborach do nowej Rady Dzielnicy zgłoszo-
no 32 kandydatów. Głosowało 157 osób. Najwię-
cej, 83 głosy, otrzymała emerytowana urzędniczka 
Dorota Bienek, która przez długie lata szefowała 
magistrackiemu Wydziałowi Inwestycji i to ona 
została przewodniczącą Rady Dzielnicy. Jeszcze 
przed wyborami kilku kandydatów wyrażało gło-
śno niezadowolenie z faktu, że nie mieli okazji 
do przedstawienia się mieszkańcom i wyborcom 
zarazem. Po głosowaniu spora część uczestników 
zebrania opuściła salę.

Jedno z pierwszych pytań do obecnego na 
zebraniu zastępcy prezydenta Michała Śmigiel-
skiego dotyczyło zabezpieczenia czerwcowego 
koncertu Bryana Adamsa na Stadionie Miejskim 
przy ul. Gliwickiej, czyli w tej właśnie dzielnicy. 
W odpowiedzi mieszkańcy usłyszeli, że miasto  
z odpowiednimi służbami zadba o zabezpieczenie 
samego koncertu, jak i o bezpieczeństwo i porzą-
dek nie tylko w tej dzielnicy, ale i w całym mieście. 
Roman Fojcik, wieloletni nauczyciel geografii  
w II LO, poruszył problem ochrony środowiska  
i śmieci. — Kiedyś nie było w mieście tylu kwiatów  
i tylu innych form przyrody, ale też nie było w mieście 
tylu śmieci — mówił doświadczony nauczyciel, 
pytając czy nie można by stworzyć specjalnej grupy 

zajmującej się wyłącznie sprzątaniem walających 
się po chodnikach i ulicach śmieci.  — Miasto jest 
sprzątane przez armię ludzi, a mimo to nie jesteśmy 
w stanie sprostać bałaganiarstwu — odpowiedział 
Michał Śmigielski. Profesor Fojcik, odniósł się 
też do wcześniejszej informacji przekazanej 
przez zastępcę prezydenta o planach rozbudowy 
rybnickiego lotniska. — Duże lotniska lokuje się na 
świecie poza aglomeracjami, a nie w środku aglo-
meracji rybnicko-żorskiej — mówił Roman Fojcik.  
W odpowiedzi usłyszał, że w planach jest tylko wy-
budowanie betonowego pasa dla małych samolo-
tów, a nie budowa dużego lotniska. — W dzielnicy 
są tereny zielone, ale są niszczone przez bezmyślną 
politykę. Gdzie mamy chodzić na spacery? Kto 
wpadł na pomysł spłycenia stawu w sąsiedztwie 
treningowego boiska? W dzielnicy doliczyłem się 
pięciu koszy na śmieci, więc jak dbać o ten porzą-
dek? — pytał jeden z mieszkańców. W odpowiedzi 
Michał Śmigielski przypomniał perypetie inwesty-
cyjne związane ze szwankującym odwodnieniem 
boiska ze sztuczną nawierzchnią wybudowanego 
w sąsiedztwie kąpieliska Ruda. — Firma, która 
budowała to boisko dokonała oszustwa i wpisała 
do dziennika budowy roboty, których nie wykonała. 
Pracownik Urzędu Miasta, który nadzorował tą in-
westycję, poniesie konsekwencje — mówił zastępca 
prezydenta. Przypomniał też ogłoszoną kilka lat 
temu bardzo śmiałą koncepcję zagospodarowania 
tych terenów. Zgodnie z nią w miejscu osuszonego 
już stawu miałby powstać stadion lekkoatletyczny 
bądź kolejne boiska piłkarskie.  — Najdroższa 
woda. Władza nie patrzy perspektywicznie — rozpo-
czął z przytupem Kornel Pająk, który w ostatnich 
wyborach samorządowych ubiegał się o urząd 
prezydenta miasta. — Kto zaproponował 800 tys. zł  
na projekt modernizacji Rudy, skoro nie wiadomo 
skąd będą pieniądze na jego realizację? — zapytał. 
Michał Śmigielski odpowiedział, że dokumenta-
cja techniczna jest potrzebna, by pozyskać na jej 
realizację fundusze unijne. Również i w tej dziel-
nicy mieszkańcy pytali o wysokie ceny wody oraz  
o sytuację na drogach, a zwłaszcza na zatłoczo-
nej ul. Wyzwolenia, przy której stoi 11 bloków 
mieszkalnych. W odpowiedzi usłyszeli m.in.,  
że najbliższe dwa lata będą okresem intensywnych 
inwestycji i robót drogowych, po zakończeniu któ-
rych sytuacja powinna się nieco poprawić. Jedno 
z ostatnich pytań dotyczyło braku w Rybniku 
sądu administracyjnego. — Tu decyzje podejmuje 
minister sprawiedliwości — odpowiedział krótko 
Michał Śmigielski. 

Rada Dzielnicy: Dorota Bienek (prze-
wodnicząca RD), Andrzej Czernecki, Stefan 
Groborz, Eugeniusz Gruchel, Piotr Harc, 
Władysław Kołodziejczyk, Agnieszka Koziel-
ska, Andrzej Kozielski, Adam Król, Grzegorz 
Kufieta, Jacek Mura, Mirosława Skowronek, 
Józef Skrzypiec, Teodora Stawiarz, Danuta 
Wójcik.

(r), (S), (m), (W)
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— Dziękuję, że przyszliście oddać hołd tym, którzy walczyli 
o naszą wolność. Dziękuję wam za wytrwałość… — mówił 
przewodniczący zarządu dzielnicy Chwałowice Andrzej 
Wojaczek do uczestników 3 majowych uroczystości. Wy-
trwałość bardzo się przydała, bo deszcz lał się z nieba 
niemiłosiernie. Potem było już tylko gorzej…

„Dniu Trzeci Maja! Dniu nam święty, hołd ci należy nieść, choć 
dziś narodu cel wytknięty, pamięci twojej cześć!” – recytowali 
młodzi ludzie pod pomnikiem „Bohaterów i męczenników, 
bojowników o wolność i niepodległość Polski, poległych i po-
mordowanych w latach 1939-1945” w Chwałowicach. Tradycyjnie 
już dzielnicowe obchody majowego święta rozpoczęły się od 
mszy w intencji ojczyzny w sanktuarium św. Teresy, po czym 
delegacje, poczty sztandarowe, mieszkańcy i orkiestra dęta 
kop. Chwałowice (deszcz im niestraszny!), przeszli pod pomnik, 
gdzie złożyli kwiaty. W krótkiej modlitwie ks. prałat Teodor 
Suchoń przypomniał o osobach, którym zawdzięczamy wolność 
i niepodległość, a orkiestra zagrała „Witaj majowa jutrzenko”. 
Krótszy niż zwykle muzyczny występ zakończył pierwszą część 
dzielnicowego święta. Do drugiej już nie doszło, bo trudno było 
sobie wyobrazić festynową zabawę, jaką zaplanowano w parku 
za Domem Kultury, w śnieżnej aurze!                                  (S)

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja przypo-
mina nam, że każda władza bierze początek z woli 
narodu. Tegoroczne obchody szczególnie akcentowa-
ły kwestię wolności i odpowiedzialności, jakim dała 
wyraz uchwalona 220 lat temu ustawa zasadnicza.  
I choć podczas oficjalnych uroczystości pojęć tych 
używano w kontekście narodowym, trudno nie zauwa-
żyć, jak bardzo są związane z przesłaniem beatyfi-
kowanego dwa dni wcześniej papieża Jana Pawła II.

— W to narodowe święto nie tylko pamiętamy o uchwaleniu 
Konstytucji 3 maja, pochylamy się również nad bohaterami 
walk o niepodległość — tymi słowami witał uczestników 
uroczystych obchodów Bogdan Kloch, dyrektor Muzeum. 
Jak co roku kwiaty pod tablicą upamiętniającą III Powstanie 
Śląskie i ofiary nazizmu złożyli samorządowcy, parlamen-
tarzyści, przedstawiciele instytucji i jednostek miejskich, 
organizacji społecznych i zawodowych, kombatantów, służb 
mundurowych, harcerze oraz młodzież. Deszcz padał bez 
przerwy, dlatego część oficjalną szybko i sprawnie przenie-
siono do Muzeum. Po odśpiewaniu hymnu narodowego 
prezydent Adam Fudali przypomniał, że pierwsza polska 
konstytucja była rezultatem politycznego kompromisu. 
— Bez tego ważnego dokumentu nie byłoby nowoczesnej 
Polski. Konstytucja, przyjęta w trudnych okolicznościach po 
I rozbiorze, była wyrazem mądrości i umiłowania wolności. 
Choć naród szybko tę wolność utracił, nigdy się jej nie wyrzekł 
— mówił prezydent. 

Mszę w intencji Ojczyzny odprawiono w bazylice św. 
Antoniego. W homilii ks. prałat Franciszek Skórkiewicz 
nawiązał do niezłomnego polskiego patriotyzmu, którego 
ważnym elementem jest także wiara w Boga. Podczas nabo-
żeństwa grała Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” i śpiewała 
chór „Cantate Deo” Śląskiego Stowarzyszenia  Muzycznego 
„Muzyka i Ruch”. Wspólną modlitwę rybniczanie zakończyli 
pieśnią „Boże coś Polskę…”, następnie delegacje złożyły 
kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, przy którym hono-
rową wartę pełnili harcerze. 

(m)

O znaczeniu Konstytucji 3 maja mówił prezydent Adam Fudali.                                               Zdjęcia: m

Wolność, odpowiedzialność, kompromis

W uroczystościach wzięła udział delegacja Rady Dzielnicy Chwałowice.                                                            Zdj. s

Witaj maj, śnieżny maj…

Z powodu „niemajowej” 
pogody tradycyjne obcho-
dy na Rynku zostały prze-
niesione do Muzeum. 

Zdjęcia: m



„Nie damy Śląska – oto śpiew, co dziś przez 
Polskę leci, za Górny Śląsk przelejem krew, my 
Polski wolne dzieci…” – śpiewali na melodię roty, 
uczniowie ZST. Inscenizacja, która powstała pod 
okiem nauczycielki historii Aleksandry Dziwisz 
– Sierny, zawierała nie tylko wiersze i pieśni 
powstańcze, jak choćby „Do bytomskich strzel-
ców” czy „Już zachodzi czerwone słoneczko”, ale 
przede wszystkim wiele cennych informacji przy-
bliżających przebieg i znaczenie trzech powstań 
śląskich oraz Plebiscytu. A wszystko to podane  
w ciekawej formie, wzbogacone multimedialną 
prezentacją, zdjęciami i mapami. Nic dziwnego, 
że goście, wśród których byli przedstawiciele 
władz parlamentarnych, samorządowych, oświa-
towych oraz „Rybnickiego komitetu społecznego 
90. rocznicy obchodów III Powstania Śl.”, nie 
szczędzili słów uznania pod adresem młodzieży: 
— Cieplutko nam się zrobiło na sercu… — podsu-
mowała program dyrektor ZST Grażyna Kohut,  
a radna Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego Urszula Grzon-
ka dodała: — Dziękuję wam 
za wasz patriotyzm! Jesteśmy 
z was dumni! Radna ufundo-
wała sadzonkę dębu, którą  
w trakcie szkolnych reko-
lekcji poświęcił pracujący na 
misjach w Madagaskarze ks. 
Jerzy. „Drzewko pamięci” 
posadzili na dziedzińcu szko-
ły uczestnicy rocznicowych 
uroczystości, a, jak zauwa-

żyła Elżbieta Bimler-Mackiewicz z rybnickiego 
Muzeum, dąb ma trzy odgałęzienia, jest więc 
doskonałym symbolem trzech powstań, ale  
i przełomowego w dziejach III Powstania Śl. 
Goście uroczystości mieli też niecodzienną 
możliwość obejrzenia wypożyczonej ze zbiorów 
Muzeum w Rybniku urny, jakiej używano podczas 
Plebiscytu w 1921 r., a senator Tadeusz Gruszka 
przypomniał: — Było to jedno z niewielu powstań 
w historii, które zakończyło się zwycięstwem.  
I przedstawił treść uchwały, którą z okazji 90. 
rocznicy III Powstania Śląskiego przyjął Senat. 

Warto przypominać kluczowe w dziejach 
wydarzeniach, bo w minisondzie przeprowadzo-
nej wśród młodzieży tuż przed rozpoczęciem 
rocznicowych uroczystości, na pytanie „które  
z powstań było najważniejsze?” padła odpo-
wiedź… listopadowe. 

(S) 
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Historia lubi się powtarzać… 
90 lat temu też sadzono drzewa  
i pozostawiano wiadomości dla 
potomnych. Jednak teraz butelkę 
z nazwiskami powstańców śląskich 
zakopaną obok lipy zastąpiła me-
talowa kapsuła ze szkolnym listem 
skierowanym do następnych po-
koleń. 

W liście napisano „… Tego dnia cała 
społeczność Szkoły Podstawowej nr 16 ze-
brała się, aby zasadzić lipę – drzewo wolno-
ści, które jest symbolem upamiętniającym 
wybuch III Powstania Śląskiego”. Lipę po-
sadzono z inicjatywy senatora Tadeusza 
Gruszki, który właśnie w boguszowickiej 
podstawówce zainaugurował projekt 
„Drzewo wolności”. Zainspirowały go 
wydarzenia sprzed 90 lat: — Aby uczcić 
pamiętne III Powstanie Śląskie i powrót 
Górnego Śląska do Macierzy, Ślązacy 
sadzili lipy. Nazywali je „drzewami wolno-
ści”. Do dziś w Chwałowicach i Jastrzębiu 

Wiele mówi się dziś o śląskiej tożsamości, której jednym  
z głównych wyznaczników jest znajomość historii własnego 
regionu. W maju obchodziliśmy 90. rocznicę wybuchu III 
Powstania Śląskiego. Podobnie jak dwa poprzednie, miało 
ono na celu przyłączenie Śląska do Polski, co w części udało 
się osiągnąć. Po korzystnym dla Niemiec wyniku Plebiscytu 

mobilizacja była wielka – III powstanie jest uznawane za 
największy zryw Ślązaków w historii. Dziś, w wolnym i de-
mokratycznym kraju, powinniśmy dbać o pamięć tamtych 
dni. Z okazji rocznicy w Rybniku zorganizowano liczne 
obchody, spotkania i dyskusje, poświęcone wydarzeniom 
sprzed dziewięćdziesięciu lat. 

W Zespole Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Śląskich zorganizowano 
konferencję „Górny Śląsk na za-
kręcie historii”. Młodzież i wszyscy 
zainteresowani tematem wysłuchali 
referatów, które omawiały skom-
plikowaną śląską historię z lat 
1919-1921.

Kolejne odczyty przybliżały trudny, 
wciąż niejednoznacznie oceniany fragment 
śląsko-niemiecko-polskiej historii. Zagad-
nienia z pewnością nie powtarzały treści 
podręczników – Dawid Keller z Muzeum 
w Rybniku przedstawił wpływ powstań  
i Plebiscytu na górnośląską kolej,  
ks. Henryk Olszar omówił postawę Ko-
ścioła katolickiego wobec konfliktu polsko-
niemieckiego, a Bogdan Kloch, dyrektor 
rybnickiego Muzeum, opowiedział o 
postawach proniemieckich w powiecie 
rybnickim. Sesja, w której wzięło udział po-
nad dziesięciu prelegentów, ukazała nowe 
aspekty wydarzeń, które miały miejsce 90 
lat temu w naszej najbliższej okolicy. 

Śląskie powstanie o Polskę

Pamiętacie? Zapamiętajcie!

Dąb posadzono na dziedzińcu szkoły, 
aby przypominał tych,  którzy walczy-
li o śląską ziemię … Zdjęcia: s 

— Nie ma już wśród nas powstańców, ale jest młodzież, która ma w sercu tradycję. To cieszy… 
— mówił płk Tadeusz Dłużyński ze Związku Piłsudczyków po obejrzeniu inscenizacji 
słowno-muzycznej przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych z okazji 
90. rocznicy Plebiscytu na Górnym Śląsku oraz III Powstania Śląskiego. 

— … Jak ci dobrze moja miła, białe 
orły wyszywać. My musimy, ubodzy 
powstańcy, w szczerym polu w rzę-
dzie stać… — śpiewali uczniowie ZST. 

Lipy 
wciąż rosną…

90. rocznica III Powstania Śląskiego



Zd.–Szerokiej rosną lipy, które pamiętają tamte 
czasy. Po 90 latach, postanowiłem powrócić do 
tego pomysłu — wyjaśnia T. Gruszka. Drzewko 
posadzili wspólnie uczniowie, przedstawiciele 
grona pedagogicznego, dyrekcji, Rady Rodzi-
ców SP nr 16 i miasta, a także inicjator całego 
przedsięwzięcia. Wszystko pod czujnym okiem 
przedstawiciela Nadleśnictwa Bogdana Chro-
boka. T. Gruszka ofiarował też uczniom dwie 
książki o tematyce powstańczej, które wzbo-
gacą zbiory szkolnej biblioteki i odczytał treść 

uchwały przyjętej przez Senat dla uczczenia 90. 
rocznicy III Powstania Śląskiego. Do jej uchwa-
lenia doszło z inicjatywy stryjecznego wnuka 
Wojciecha Korfantego – senatora Bronisława 
Korfantego, przyjaciela T. Gruszki. 

— Pamiętam, jak będąc małym chłopcem, 
wspólnie z mamą odwiedzałem wujka ze strony 
babci, który był powstańcem. A mieszkał na-
przeciw waszej szkoły… — opowiadał uczniom 
SP nr 16 T. Gruszka. — I pamiętam, jak  

z otwartymi ustami słuchałem jego opowieści,  
o tym, jak powstańcy bili się o wolną Polskę. Se-
nator wspominał też słowa innego powstańca, 
którego zapytano kiedyś „… po co wyście szli 
do tego powstania?”. — Wiesz synek… my mieli 
w kapsie wuszt, a szli my się bić o polski chlyb… 
Bo smakowoł lepiej… — przypomniał powstań-
czą wypowiedź T. Gruszka, tłumacząc młodym 
ludziom, że pod niemieckimi rządami na Śląsku 
żyło się stosunkowo dobrze, ale Ślązacy woleli 
gorsze warunki, byle w Polsce… 

Lipa przy SP nr 16 
była jedną z czterech, 
jakie tego dnia posa-
dzono z inicjatywy se-
natora. W ramach całe-
go projektu posadzono 

ich 12, a w szkołach odbyły się uroczyste apele. 
Obok lip ustawiono pamiątkowe tabliczki 
upamiętniające te inicjatywy. Uroczyste zakoń-
czenie projektu z udziałem chórzystów Okręgu 
Rybnickiego Śląskiego Związku Chórów  
i Orkiestr i Miejskiej Orkiestry Dętej „Ryb-
nik” odbyło się pod Pomnikiem Powstańców 
Śląskich w Niedobczycach.

Zachęcenie młodych ludzi do poznawania 
historii wymaga często niekonwencjonalnych 
środków. Stąd też kolejna inicjatywa senatora 
T. Gruszki – konkurs na powstańcze graffiti. 
Jeden z wybranych projektów nawiązujących 
do III Powstania Śląskiego już ozdobił wiatę 
przystanku w Chwałowicach. I naprawdę robi 
spore wrażenie… 

(S)
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…Inną, kto wie, czy nie bardziej przy-
stępną dla młodzieży, formę przypomnienia 
historycznych wydarzeń i uczczenia rocznicy 
III Powstania Śląskiego zaproponowano  
w Chwałowicach, gdzie Dom Kultury i Cen-
trum Sztuki Filmowej zaprosiły na pokaz 
kultowego filmu Kazimierza Kutza „Sól 
ziemi czarnej”. Projekcję poprzedził komentarz 
historyczny Mariusza Ciszewskiego z CSF w 

Katowicach. Przypomnijmy: „Sól ziemi czar-
nej” – pierwsza odsłona śląskiej trylogii Kutza 
– przywołuje wydarzenia II Powstania Śląskiego, 
z sierpnia 1920 r. Razem z „Perłą w koronie” 
i „Paciorkami jednego różańca” stanowi hołd 
reżysera złożony „krainie dzieciństwa”. Film 
nie rekonstruuje przebiegu powstania – od-
twarza natomiast jego klimat i kreśli zbiorowy 
portret mieszkańców. To bodaj najwybitniejszy 

w polskiej kinematografii obraz śląskości 
i powstańczego zrywu… 

Młodzi ludzie wzięli również udział w 
prelekcji, jaka odbyła się w Rybnickim 
Centrum Kultury. Płk Tadeusz Dłużyń-
ski ze Związku Piłsudczyków  przygoto-
wał dla nich wykład pt. „III Powstanie 
Śląskie w polityce marszałka Józefa 
Piłsudskiego”. I jak zwykle potwierdził 
znajomość tematu i niezwykłą pasję do 
wskrzeszania historycznych wydarzeń…   

(m), (S) 

O powstaniach nie tylko w „Powstańcach”

Konferencja w ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich. Jednym  
z prelegentów był Sebastian Rosenbaum z IPN.           Zdj.: m

Przystanek w powstańczej szacie… 

Lipa będzie odtąd rosła w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 16 w Boguszowicach Starych, gdzie zainaugurowano projekt „Drzewo wolności”. 
Zdjęcia: s
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W wigilię beatyfikacji 
Jana Pawła II w rybnickiej 
bazylice odprawiono mszę 
dziękczynną. — Jego życie 
może być wzorem dla każ-
dego. Uczmy się od nowego 
błogosławionego podążania 
drogą miłości i miłosierdzia. 
Jan Paweł II był wielkim Po-
lakiem — mówił w homilii 
ks. dziekan Karol Matera. 
Przypomniał trudną, lecz 
piękną biografię papieża 
Polaka. Ten szczególny, 
pełen radości i oczekiwania 

wieczór wiele osób spędziło łącząc modlitwę ze wspania-
łym koncertem „Sursum Corda”. Jak wiadomo, Karol 
Wojtyła był aktorem, poetą i wielkim miłośnikiem sztuki. 
Artyści nie zawiedli – zaprezentowała się Orkiestra Szkoły 
Szafranków pod dyrekcją Romany Kuczery oraz połączone 
chóry „Dominanta” i „Dar”, którymi kierowała Joanna 
Glenc. Wieczór rozpoczęło wspólne śpiewanie „Barki”, 
ulubionej pieśni Jana Pawła II. W repertuarze znalazły się 
kompozycje Henryka Mikołaja Góreckiego, Jacka Glenca, 
Antona Brücknera. Pomiędzy kolejnymi utworami Jerzy 
Zelnik recytował fragmenty „Tryptyku rzymskiego” – po-
ematu z 2003 roku, który jest poetyckim zapisem refleksji 
egzystencjalnej i eschatologicznej. Wieczorem złożono 
kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Uroczystą wartę 
w tym miejscu pełnili rybniccy harcerze. Poezja i muzyka 
w bazylice rozpoczęły piękne, wzruszające chwile, które 
przeżywaliśmy podczas uroczystości beatyfikacyjnej...

(m)

Wieczorne nabożeństwo dziękczynne ku czci bł. Jana Pawła II rozpoczęło się przy OSP  
w Stodołach, skąd o godz. 21:00 wyruszyli mieszkańcy, strażacy z pochodniami, rowerzyści 
z KTK „Sokół” z Radlina oraz księża z Rud, z proboszczem Rafałem Wyleżołem na czele. 
Członkowie Rady Dzielnicy, która uroczystości zorganizowała, złożyli kwiaty pod krzyżem  
i pamiątkową tablicą, a uczestnicy modlili się, dziękowali za szybką beatyfikację Jana Pawła 
II i wyczekiwali symbolicznej godziny 21.37… 

Przypomnijmy: w latach 1948 – 1958 w Stodołach 
mieszkała i pracowała nauczycielka Stefania Wojtyła. 
Jej bratanek, ks. Karol Wojtyła, odwiedzał ją tam kilka-
krotnie. W Stodołach był latem 1948 r., a mieszkał wtedy 
w wynajętym pokoju w domu państwa Piechów, przy ul. 
Stalowej 17. „(…) W tym czasie wędrował, czytał książ-
ki, modlił się, rozmyślał… – napisano na pamiątkowej 
tablicy umieszczonej przed budynkiem Piechów, gdzie 
1 maja zebrali się rozmodleni mieszkańcy… 

(S)

... zagrali i zaśpie-
wali uczniowie Szkoły 
Szafranków oraz chór 
akademicki „Dar”. 
Fragmenty „Tryptyku 
rzymskiego” recyto-
wał Jerzy Zelnik. Jerzy Zelnik wspaniale recytował fragmenty papieskiego poematu.

Ku czci 
Błogosławionego...

W przeddzień beatyfikacji wiele osób 
zatrzymywało się przy pomniku Jana 
Pawła II, gdzie wartę pełnili harcerze.

Zdjęcia: m

Odszedł, ale jest blisko… 
— Co roku w rocznicę śmierci Jana Pawła II mieszkańcy naszej dzielnicy idą wieczo-

rem ze zniczami i pochodniami pod tablicę upamiętniającą pobyt w Stodołach ks. Karola 
Wojtyły — mówi przewodniczący zarządu dzielnicy Józef Sorychta. 1 maja szli po 
raz kolejny…

Mieszkańcy Stodół wzięli udział w wieczornym nabożeństwie ku czci  
błogosławionego Jana Pawła II pod pamiątkową tablicą.                      Zdj.: s

Relikwię bł. Jana Pawła II – fragment białej 
sutanny – proboszcz parafii, ks. prałat Teodor 
Suchoń przywiózł do sanktuarium św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach na dłu-
go przed uroczystościami w Rzymie.



Fotografia grupy pielgrzymów z Rybnika z Janem Cendrow-
skim na czele (z flagą) znalazła się w dużym reportażu w spe-
cjalnym dodatku z okazji beatyfikacji w „Rzeczpospolitej”.

Zdj.: „Rzeczpospolita”

Adam Świerczyna oraz Jolanta i Antoni Smoł-
kowie przed bazyliką św. Piotra.

Zdj.: M. Świerczyna
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Wśród miliona wiernych z całego świata przybyłych do Rzymu na beatyfikację 
Jana Pawła II, nie mogło zabraknąć rybniczan. Tak jak papież – Polak towarzyszył 
nam przez 27 lat swojego pontyfikatu, tak wielu z nas chciało mu towarzyszyć 
w drodze na ołtarze. Jedni wyjazd planowali od momentu poznania daty be-
atyfikacji, inni podjęli decyzję spontanicznie. Wszystkich połączyło ogromne 
wzruszenie i przeżycia, które warte były trudów pielgrzymowania. Jeszcze po 
kilkunastu dniach od tego wydarzenia naszym rozmówcom łamie się głos... 

Dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury 
Adam Świerczyna z żoną Marią

Okoliczności sprawiły, że nie udało nam się 
pojechać na pogrzeb Ojca Świętego, dlatego 
udział w beatyfikacji uznaliśmy za przesądzony. 
Wybraliśmy pociąg pielgrzymkowy stowarzyszenia 
„Pomoc Kościołowi w potrzebie”, którym podróż 
sprzyjała kontemplacji i refleksji, tym bardziej, 
że odprawiano w nim również nabożeństwa. 
Wraz z innymi 800 pasażerami wysiedliśmy kilka 
kilometrów od Watykanu, na stacji San Pietro  
i w ciągu nocy przesuwaliśmy się krok po kroku  
w wielotysięcznym tłumie na plac św. Piotra, który 
dla pielgrzymów miał być otwarty dopiero nad 
ranem. Kiedy tłum stanął i utknęliśmy między 
dwoma telebimami, zwątpiliśmy, czy co-
kolwiek zobaczymy. Po długim oczekiwaniu  
w niepewności rozległo się skandowanie 
„…aprite” czyli po włosku „otwórzcie” 
i po chwili ruszyliśmy do przodu. Trzeba 
przyznać, że pod względem organizacyjnym 
Włosi byli dobrze przygotowani: wzdłuż 
całej drogi biegł oddzielony pas dla służb 

medycznych, na bieżąco rozdawano wodę. Liczba 
pielgrzymów zmierzających pod bazylikę św. Piotra 
przeszła moje oczekiwania. Zastanawialiśmy się, 
co by było, gdyby wszyscy, którzy pod wpływem 
impulsu podjęli decyzję o wzięciu udziału w tej 
uroczystości, wytrwali w swoim postanowieniu... 
Wiemy, że część ludzi, skutecznie zniechęconych 
przez media informujące o milionowych tłumach, 
z pielgrzymki zrezygnowało... Ale przecież wiedzie-
liśmy, że nie jedziemy na wycieczkę i nie będzie 
łatwo. W końcu dobrnęliśmy do placu św. Piotra  
i udało się nam zająć miejsca w pobliżu stanowiska 
TVP. Tu odebrałem telefon od ks. dziekana Karola 
Matery, któremu starałem się przybliżyć panującą 
tu atmosferę, choć nie było to łatwe.

Warto było podjąć trud i przeżyć tę euforię, 
która ogarnęła wszystkich obecnych, szczególnie 
w momencie odsłonięcia obrazu nowego błogo-
sławionego czemu towarzyszył hymn „Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi”. Ten moment, który na zawsze 

pozostanie w naszej pamięci  
i sercu, mógł trwać wiecznie... 
Trzygodzinne nabożeństwo minę-
ło jak krótka chwila. Chciałoby się, 
aby ten sprzyjający przypomnieniu 
myśli i dokonań Jana Pawła II na-
strój nas nie opuszczał ... 

Antoni Smołka, muzyk, dyrektor Fil-
harmonii Rybnickiej i jego żona Jolanta, 
skrzypaczka (również członkini FR), oboje 
muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiego Radia w Katowicach.

Tak się szczęśliwie złożyło, że NOSPR miała 
uświetnić drugi dzień uroczystości beatyfika-
cyjnych w Rzymie. Dlatego dzień beatyfikacji mieliśmy 
wolny i mogliśmy być wtedy na placu św. Piotra. 
Znalezienie się wśród tak wielu ludzi, którzy przybyli 
tu w jednym celu – by oddać hołd człowiekowi, któ-
rego już za życia wielu uważało za świętego – było 
ogromnym, niepowtarzalnym, przeżyciem. Mimo, że 
tłum był wielojęzyczny, czuło się ogromną wspólnotę 
w wierze tych ludzi i wiele pozytywnych emocji. To 
niesamowite, jak nasz papież potrafił zjednoczyć tyle 
narodów, jak bardzo kochają go Włosi... To jest papież 
całego świata – co jest dla mnie powodem do dumy, 
radości i wzruszenia...

Jednak to wydarzenie miliony osób śledziło w TV, 
dlatego chciałbym przywołać dzień następny, kiedy 
kamer było znacznie mniej. Przed południem nasza 
orkiestra pod dyrekcją Jacka Kaspszyka miała okazję 
zaprezentować się w czasie mszy św. dziękczynnej za 
beatyfikację Jana Pawła II, odprawionej przez waty-
kańskiego sekretarza stanu, kardynała Tarcisio Bertone 

na pl. św. Piotra, z udziałem prezydenta Komorow-
skiego. Zagraliśmy m.in. utwory Krzysztofa Penderec-
kiego, ale i naszego krajana, wybitnego kompozytora 
Henryka Mikołaja Góreckiego. Po zakończeniu nabo-
żeństwa udało nam się wejść do bazyliki św. Piotra  
i pokłonić przed trumną Jan Pawła II, nim spoczął 
on w kaplicy św. Sebastiana. Wieczorem daliśmy 
specjalny koncert w pięknej, barokowej bazylice 
św. Ignacego Loyoli dla Polonii, która zjechała na 
beatyfikację Jana Pawła II ze wszystkich kontynen-
tów, z udziałem m.in. ambasador Hanny Suchockiej. 
Zagraliśmy specjalnie napisaną przez Michała Lorenca 
na dzień beatyfikacji Missa Magna Beatificationis, 
będącą jednocześnie ścieżką dźwiękową do niezwy-
kłego filmu dokumentalnego o podróżach papieża 
„Szukałem was”. Wśród solistów był  wykonawca 
z Kamerunu, kraju, gdzie nasz papież jest również 
ceniony i kochany. Jak mówił obecny na koncercie kar-
dynał Stanisław Dziwisz, Jan Paweł II nigdy nie używał 
słowa emigranci; dla niego to byli Polacy zamieszkali 

poza granicami ojczyzny... Podob-
nie jak dzień beatyfikacji Jana Pawła 
II, jednym wielkim wzruszeniem  
i głębokim przeżyciem było dla 
mnie spotkanie z naszym papieżem 
w Watykanie w czasie kanonizacji 
w 2000 r. Faustyny Kowalskiej czy 

udział, jako muzyka, w pielgrzymce papieża do 
Polski w 1983 r., w czasie której graliśmy w katedrze 
Chrystusa Króla w Katowicach specjalnie napisaną na 
tę okazję przez Wojciecha Kilara „Victorię”... Osoba 
Ojca Świętego zawsze dodawała mi sił...

Jolanta Smołka
Miałam to szczęście być nie tylko świadkiem 

wyniesienia Jana Pawła II na ołtarz, ale również 
pożegnania go w Rzymie w 2005 r. Uznałam,  
że skoro on przez tyle lat był przy nas, oczekiwał, że  
w chwili śmierci będziemy z nim. Pokonałam wszyst-
kie praktyczne przeszkody i znalazłam się wśród ludzi, 
którzy przybyli na plac św. Piotra z potrzeby serca. 
W czasie nocnego czuwania pojawiła się refleksja: 
coś się skończyło, jak Polacy zapełnią tę pustkę? Ale 
już wtedy transparenty z napisem „Santo subito” 
zapowiedziały wydarzenie, w którym po kilku latach 
też miałam szczęście wziąć udział...

cd. na str. 20

Duma, radość, 
wzruszenie...
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Barbara Cygańczuk, pracownik Urzędu 
Skarbowego, mieszkanka Chwałowic 

Mam poczucie wyjątkowej bliskości i opieki Ojca 
Świętego nad moją rodziną. Kiedy kardynał Wojtyła 
został wybrany papieżem, oczekiwałam drugiego 
dziecka. Urodziłam syna Łukasza, który został 
ochrzczony w czasie, kiedy Jan Paweł II przybył 
do Polski na pierwszą pielgrzymkę. Kiedy w 1983 
roku witaliśmy Ojca Świętego w Katowicach, nasz 
starszy syn był po operacji, a ja pojechałam na 
Muchowiec, by pomodlić się o jego wyzdrowienie 
i czułam, że opieka Ojca Świętego jest mi dana. 
Starałam się być zawsze blisko Ojca Świętego, 
kiedy do nas przyjeżdżał, wielokrotnie brałam 

udział w pielgrzymkach do wielu sanktuariów na 
świecie, również do Watykanu. W sierpniu 1989 r.  
przeżyłam najbliższe spotkanie z papieżem: na 
audiencji w Castel Gandolfo, jako najmłodszej  
w grupie, było mi dane przekazać Ojcu Świętemu 
dar w postaci ornatu. Ojcowski dotyk papieżą, 
słowo „dziecino” i pytanie o synów zapamiętam 
na całe życie...W dniu śmierci Jana Pawła II, po 
południu, podjęliśmy z mężem oraz synem Tomkiem 
decyzję, by pojechać do Wadowic i być w tym dniu 
w miejscu urodzenia Karola Wojtyły. Wiadomość, 
że nasz papież „...odszedł do domu ojca” zastała 
nas na progu wadowickiego kościoła, w mieście 
„...gdzie wszystko się zaczęło”. Ojciec Święty 
jest dla nas najwyższym autorytetem zarówno  
w moralnym, jak i religijnym wymiarze. Staramy się 
chodzić jego ścieżkami nie tylko w sensie fizycznym 

(np. po górach), ale i duchowym oraz żyć zgodnie  
z jego nauką i wartościami chrześcijańskimi. Książka 
papieża „Słowa do Polaków. Myśli na każdy dzień” 
są moją nieodłączna lekturą i życiową wskazówką. 

W ub. roku, przy okazji podróży do Turynu, 
by obejrzeć Całun Turyński, znów zawitałam do 
bazyliki św. Piotra. Uczestniczyliśmy we mszy św. 
w kaplicy św. Sebastiana z (nomen omen) ks. Se-
bastianem z Chwałowic. Ze zrobionych tam zdjęć 
nie wyszło ani jedno, jakby jakaś siła chciała nam 
zwrócić uwagę na miejsce, gdzie później spoczął 
Jan Paweł II. 

Po poznaniu daty beatyfikacji, nic nie mogło 
powstrzymać nas przed udziałem w tym wyda-
rzeniu. Na uroczystości pojechaliśmy wspólnie  
z mężem z pielgrzymką organizowaną przez pa-
rafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Zamysłowie.  

W ogromnym tłoku trudno było się dostać 
na plac św. Piotra, ale wszędzie dookoła 
czuło się życzliwość – ktoś podawał zestawy 
żywności, ktoś wodę. Ja butelkę otrzymałam 
z rąk nieznanego mi kardynała... Był to mój 
piąty pobyt w Watykanie, ale dzięki odpo-
wiednim przygotowaniom modlitewnym  
w sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Chwałowicach, parafii, gdzie mieszkam, ta 
pielgrzymka miała wyjątkowy wymiar. Kiedy 
od ołtarza padły najważniejsze słowa papieża 
Benedykta XVI, wydawało się, że nowy bło-
gosławiony zszedł z góry i otoczył swoimi 
ramionami wszystkich obecnych na placu. 
Ludzie, bez względy na kolor skóry i język, 
okazywali sobie nawzajem radość.  Życzyła-
bym wszystkim, by mogli przeżyć to wszystko 
co ja; jeszcze dzisiaj brzmi w moich uszach 
hymn „Otwórzcie drzwi Chrystusowi...”.  
To były bardzo piękne chwile. Jeśli tak wyglą-
da niebo, warto o nie walczyć...

Uroczyste obchody strażackiego 
święta zorganizowano na Rynku.  
Spotkanie było okazją do wręczenia 
wyróżnień i nominacji na wyższe 
stopnie służbowe.

— To niezwykle ważne święto dla miesz-
kańców naszego miasta i powiatu. W imieniu 
władz samorządowych dziękuję wam za 
pracę i zaangażowanie. Jesteście niezwykle 
potrzebni. Życzę wam tyle samo powrotów, 
ile wyjazdów do akcji — mówił do strażaków 
prezydent Adam Fudali. Również nadbryg. 
Marek Rączka, Śląski Komendant Woje-
wódzki PSP, dziękował rybnickim strażakom 
zawodowym, ochotnikom oraz ich rodzi-
nom. Po apelu każdy mógł z bliska przyjrzeć 
się strażackim wozom, zrobić pamiątkowe 
zdjęcie i porozmawiać ze strażakami o ich 
pracy.

(m)Dzień Strażaka na rybnickim Rynku.                                                                                                                                                                    Zdj.: m

Dzień Strażaka 

Barbara Cygańczuk z mężem Tadeuszem w środku, tuż za bratem Dominikiem.



— 1 maja 2011 r. minęło 7 lat od momentu wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. Jakie korzyści ma z tego 
nasz kraj?

— Od tego czasu w naszym kraju zmieniło się 
bardzo wiele. Najwięcej na akcesji zyskała polska go-
spodarka, dzięki dostępowi do wspólnotowego rynku. 
Wygrywamy także dzięki funduszom unijnym, z których 
nauczyliśmy się coraz lepiej i efektywniej korzystać. 
Aktualnie Polska jest wielkim placem budowy – drogi, 
mosty i wiele obiektów użyteczności publicznej jest  
w większości finansowanych ze środków UE. Przykład? 
Na 40 największych polskich inwestycji, co druga jest 
realizowana przy wsparciu europejskim. W naszej 
najbliższej okolicy to np. autostrada A1. Średnio licząc, 
codziennie inwestujemy w Polsce ponad 60 mln zł.  

Dzień w dzień. W niedziele i święta też. Możemy 
również zauważyć wzrost znaczenia naszego kraju na 
arenie międzynarodowej. Korzystne zmiany zaszły  
w polskim rolnictwie, a to dzięki udziałowi we Wspólnej 
Polityce Rolnej.

— W lipcu Polska obejmuje prezydencję w Radzie 
Unii Europejskiej? Na czym będzie ona polegała? 

— Sprawowanie prezydencji to przewodniczenie 
Radzie Unii Europejskiej – najważniejszemu organowi 
decyzyjnemu UE, przyjmującemu wraz z Parlamentem 
Europejskim akty prawa UE. Sprawowanie Prezyden-
cji w Radzie polega na organizowaniu i koordynacji 
kilku tysięcy spotkań, zarówno formalnych jak i nie-
formalnych, na różnych szczeblach. Spotkania te od-
bywać się będą głównie w Polsce, ale także w Brukseli  
i Luksemburgu. Zadaniem prezydencji jest też repre-
zentowanie Rady UE w kontaktach z Parlamentem 
i Komisją Europejską. Najważniejsze jest tu zacho-
wanie ciągłości prac merytorycznych Rady, zarówno 
na szczeblu urzędniczym jak i politycznym. Należy 
wspomnieć, że do wejścia w życie traktatu z Lizbony, 
państwo sprawujące prezydencję reprezentowało całą 

Unię Europejską w kontaktach międzynarodowych  
– z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowy-
mi. W 2009 roku powołano stałego przewodniczącego 
Rady Europejskiej oraz przedstawiciela Unii ds. poli-
tyki zagranicznej i bezpieczeństwa, którzy częściowo 
te kompetencje przejęli.

— Jakie są cele polskiej prezydencji?
— Właściwe sformułowanie priorytetów prezyden-

cji to jeden z warunków jej sukcesu. Polska poświęci 
szczególną uwagę negocjacjom nowego unijnego 
budżetu na lata 2014-2020. Na czas naszej prezydencji 
przypadnie bowiem początek negocjacji budżetowych 
i analiza propozycji Komisji Europejskiej w tym ob-
szarze. Ponadto Polska będzie zajmować się tematami 
związanymi z polityką wschodnią – zamierzamy pogłę-

biać współpracę w ramach 
Partnerstwa Wschodniego 
poprzez dążenie do zawarcia 
umów stowarzyszeniowych, 
tworzenia stref wolnego han-
dlu z UE oraz intensyfikację 
współpracy gospodarczej. 
Jednym z priorytetów będzie 
również wzmocnienie wspól-
nego rynku. Polska zamierza 
rozpocząć debatę o liberali-
zacji rynku usług i zmianie 
regulacji dotyczących sek-
tora finansowego. Chcemy 
także rozpocząć dyskusję 
nad nowymi rozwiązaniami  
w kwestii tak istotnej jak bez-
pieczeństwo energetyczne 
krajów członkowskich UE 

oraz wypracować nowe standardy solidarnej i kon-
kurencyjnej zewnętrznej polityki energetycznej UE. 
Ponadto, w zakresie polityki regionalnej niezmiernie 
istotne będzie dla Polski wzmocnienie wizerunku 
polityki spójności jako polityki, która realizuje cele 
rozwojowe UE, zapewnia wsparcie regionom i niweluje 
różnice w rozwoju ekonomicznym pomiędzy nimi. 
Ostateczna lista priorytetów zostanie zaprezentowana 
w czerwcu 2011 roku, tuż przed rozpoczęciem polskiej 
prezydencji ze względu na ciągle zmieniającą się agen-
dę Unii Europejskiej.

— Jakie korzyści przyniesie Polsce, w tym naszemu 
regionowi, prezydencja?

— Sprawowanie prezydencji to dla nas ogromne 
wyzwanie, jest to jednak przede wszystkim ogromna 
szansa dla naszego kraju na wzmocnienie pozycji Polski 
na forum UE. Będziemy mieli okazję zaprezentować 
własne pomysły i inicjatywy, a także zaproponować 
innym krajom ich realizację. Doświadczenia, jakie zdo-
będą nasi urzędnicy i politycy, z pewnością przyniosą 
nam wymierne korzyści w postaci sprawniejszego i wy-
dajniejszego aparatu urzędniczego zarówno w Polsce 

jak i w UE. Dla Śląska prezydencja stanowi doskonałą 
okazję do zaprezentowania się jako atrakcyjny region 
inwestycyjny.

— Czym jest prezydencja trio?
— Jest to koncepcja polegająca na tym, że trzy kraje 

sprawujące prezydencję kolejno po sobie, koordynują 
między sobą główne cele i inicjatywy, jakie chciałyby 
realizować w trakcie 18 miesięcznego cyklu sprawo-
wania kolejnych prezydencji. Pomysł ten wyniknął 
z doświadczenia, iż okres sześciu miesięcy jest zbyt 
krótki, by państwo sprawujące przewodnictwo w Ra-
dzie UE mogło z powodzeniem realizować postawione 
sobie cele. Aby zapewnić skuteczność pracom trio, że 
w każdym z nich będzie jeden kraj duży i dwa mniejsze 
oraz, kraje „starej” jak i „nowej” Unii. W skład „na-
szego” trio wchodzą prócz Polski jeszcze Dania i Cypr, 
z którymi rozpoczęliśmy współpracę już w 2008 roku.

— Czy w czasie prezydencji jesteśmy w stanie „prze-
mycić” cokolwiek polskiego? 

— Każdy z krajów sprawujących przewodnictwo  
w Radzie Unii Europejskiej w pewnej mierze reali-
zuje swoje cele i postulaty. Należy jednak pamiętać,  
że muszą się one wpisywać w aktualną agendę Unii. 
Nie wolno zapominać, że istotą koncepcji prezydencji, 
a zarazem kryterium jej oceny, stanowi sposób spra-
wowania przewodnictwa w Radzie UE. Ważne jest, by 
Polska nie tylko dbała o własny, partykularny interes, 
ale przede wszystkim sprawnie przeprowadziła prace 
Unii Europejskiej w kwestiach najbardziej aktual-
nych. Należy podkreślić, że olbrzymim wyzwaniem  
i swego rodzaju egzaminem dojrzałości dla Polski jako 
kraju coraz głębiej zakorzenionego w rodzinie państw 
europejskich, będzie jej postawa ukierunkowana na 
współpracę w osiąganiu celów wspólnotowych. Polska 
prezydencja będzie oceniana przez pozostałych człon-
ków Wspólnoty nie na podstawie liczby korzystnych 
dla siebie rozstrzygnięć, lecz przede wszystkim na 
podstawie umiejętności godzenia ze sobą interesów 
poszczególnych członków Unii, moderowania dyskusji 
na forum UE oraz wypracowywania wspólnych, satys-
fakcjonujących wszystkich, rozwiązań. Polska przygo-
towała szereg priorytetów, które zamierza dyskutować 
na forum UE. Do najważniejszych należą dyskusje nad 
przyszłym wspólnym budżetem unijnym oraz koordy-
nacja europejskiej polityki energetycznej. Przypomnę, 
że obecny budżet to 67 mld euro. Wierzę, że nowy 
będzie dla nas równie korzystny. Przygotowaliśmy też 
logo naszej prezydencji mające wszystkie potrzebne 
elementy: coś europejskiego, czyli kolory flag państw 
zrzeszonych, coś energetycznego, czyli skierowane  
w górę wektory i coś polskiego, czyli nasza narodowa 
flaga, zaś całe logo nieodparcie kojarzy się (i słusznie)  
z logo „Solidarności”. No i kolorowe bączki przywo-
dzące na myśl wirującą spódnicę z ludowego stroju…

— Dziękujemy za rozmowę, życząc nam wszystkim 
powodzenia polskiej prezydencji…                         (r)

Wiceminister Adam Zdziebło podpisuje umowę wspierającą rozwój przedsiębiorczości pomiędzy 
Polską a Szwajcarią.
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Co Polska 
zaproponuje Europie?

O polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej rozmawiamy  
z wiceministrem rozwoju regionalnego Adamem Zdziebło, „naszym” 
człowiekiem w rządzie. 

„Nasi” w wielkiej polityce
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— Pani prezydent, fani Bryana Adamsa już od-
czuwają stan podgorączkowy; czy wśród miejskich 
służb odpowiedzialnych za przygotowania do koncertu 
temperatura też rośnie?

— Byłoby wspaniale, gdyby odpowiednia tempera-
tura była w dniu koncertu, również ta związana z aurą. 
Na razie spokojnie wykonujemy działania, by stworzyć 
uczestnikom tego wydarzenia jak najlepsze warunki 
pobytu w naszym mieście. W skład zespołu roboczego 
wchodzą zastępcy prezydenta, naczelnicy wybranych 
wydziałów UM, osoby odpowiedzialne za promocję 
miasta oraz dyrektorzy niektórych miejskich jednostek 
– słowem, osoby których kompetencje są potrzebne do 
przygotowania tak wielkiej imprezy od strony logistycz-
nej. Zespół spotkał się już kilka razy, w tym również ze 
służbami porządkowymi, inspekcyjnymi i medycznymi 

oraz organizatorami, czyli agencją „Prestige”. To na niej 
ciążą kwestie związane z zabezpieczeniem imprezy, 
uzgodnieniami z policją, strażą pożarną, służbami sa-
nitarnymi i medycznymi, zgodnie z ustawą o organizacji 
imprez masowych. Na 30 dni przed terminem koncertu 
agencja złożyła wniosek o zgodę na organizację impre-
zy, którego załącznikiem są uzgodnienia ze wszystkimi 
służbami. Wcześniej odbyła się także „wizja lokalna”  
z udziałem wszystkich zainteresowanych, czyli spotka-
nie na stadionie. Wyjaśnialiśmy sobie wszystkie wątpli-
wości, ale wiadomo, że życie pisze różne scenariusze 
i w zależności od okoliczności, niektóre uzgodnienia 
trzeba będzie robić na tydzień, dzień przed koncertem, 
a nawet w dniu imprezy. 

— Jakie zatem zadania stoją przed miastem?
— Jesteśmy odpowiedzialni za poruszanie się 

uczestników koncertu po mieście, dojazd do stadionu  
i zabezpieczenie miejsc parkingowych oraz upowszech-
nienie informacji na ten temat. Problem parkingów 
mamy praktycznie zamknięty – znana już jest ich 
lokalizacja oraz sposób dowożenia na stadion komu-
nikacją miejską (szczegółową informację na ten temat 
publikujemy obok). Osoby korzystające z trzech par-
kingów (A,B,C) będą dowożone pod stadion autobu-
sami komunikacji miejskiej i po koncercie odwiezione  
z powrotem. Parkingi będą odpowiednio oznakowane 
(ważne, by zapamiętać oznaczenie literowe: np. parking 
A – autobus A), wyposażone w toalety, punkty małej 
gastronomii (w obrębie stadionu gastronomia znajduje 
się w gestii organizatora), będą na nich czuwały służby 
porządkowe. Na tydzień przed koncertem wyznaczone 
zostaną drogi dojazdowe i ewakuacyjne, a kierowcy 
będą dysponowali mapkami i „rozkładem jazdy”. Z dwu 
parkingów (D, E), na stadion trzeba przejść piechotą, 
ale odległość jest niewielka. Informacje o parkingach 
już znajdują się na stronie www.rybnik.eu. Parkingi 

w centrum miasta prze-
znaczone będą raczej 
dla mieszkańców miast 
ościennych, którzy Ryb-
nik znają. Ważna dla 
nas będzie informacja 
od firmy „Prestige”  
z jakich kierunków 
napływać będzie naj-
więcej uczestników  
i wtedy będziemy pew-
ne sprawy komunika-
cyjne weryfikować.

Chcemy, by wraże-
nia z koncertu były jak 
najlepsze i Rybnik za-
pisał się w pamięci jego 
uczestników pozytyw-
nie. Dlatego mamy na-
dzieję, że nie zawiedzie 
nie tylko organizacja, 
ale i pogoda…  

Wszystkim uczest-
nikom koncertu ży-
czymy wspaniałej za-
bawy i miłych wspo-
mnień z Rybnika! 

(r)

Kasia Kowalska przed Bryanem  

Parkingi obsługiwane przez komunikację miejską:
A – ul. Brzezińska, baza Transgóru – 200 miejsc;  Makro, ul. Żor-

ska - 350 miejsc
B – Błonia, Paruszowiec-Piaski - 1947 miejsc
C – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3, ul. Energetyków - 

350 miejsc

Parkingi nieobsługiwane przez komunikację miejską:
D – Ruda 2 – Obwiednia Północna – 1535 miejsc
E – ul. Rudzka (okolice baru „Cowboy”) – 680 miejsc

Parkingi specjalne:
F – parking dla autobusów grup zorganizowanych, ulica pomiędzy 

rondem Europejskim, a rondem Wielopolskim dla 30 autobusów 
(po stronie prawej w kierunku ronda Wielopolskiego)

G – parking Ruda (przed kąpieliskiem) dla VIP-ów – 200 miejsc + 
rezerwa dla autobusów

H – rezerwowy parking dla autobusów – baza PKS, ul. Jankowicka.
Uwaga! parkingi będą płatne!!! (10 zł)
* Oznaczenie parkingów literami A, B, C oznacza równocześnie 

oznaczenie linii autobusowej obsługującej dany parking. I tak: 
parking A obsługują autobusy oznaczone literą A, parking B auto-

busy oznaczone literą B, parking C autobusy oznaczone literą C,
* Autobusy zostaną podstawione na parkingach o godz.16:30. 

Odjazdy autobusów będą odbywały się cyklicznie, tj. po 
napełnieniu jednego autobusu, zostanie podstawiony drugi 
autobus itd. 

* Autobusy dowożą uczestników koncertu pod stadion na ul. 
Gliwickiej. Zatrzymują się pod stadionem w wyznaczonych sek-
torach oznaczonych literami identycznymi jak parkingi tj. A, B, C. 

* Powrót na parkingi po koncercie po godz. 23:15 odbywa się 
z wyznaczonych sektorów na ul. Gliwickiej pod stadionem 
oznaczonych literami A, B, C. 

Przedkoncertowy stan podgorączkowy
Do koncertu Bryana Adamsa pozostały dwa tygodnie. Już wiemy, że przed kanadyjską gwiaz-

dą wystąpi Kasia Kowalska, a on sam przyjedzie z pyrzowickiego lotniska luksusowym modelem  
Audi S8. I, niestety, będzie nocował w Katowicach. O stan przygotowań miasta do tego wydarzenia pytamy 
kierującą powołanym przez prezydenta Rybnika specjalnym zespołem roboczym, wiceprezydent Ewę Ryszkę. 
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Rozwód” sprzed kilku laty i powstanie Izby 
wzbudziły w rzemieślniczym środowisku wiele 
kontrowersji i dyskusji, a zwolennicy dotychcza-
sowych struktur nie szczędzili nowej organizacji 
krytyki. Dziś prezes Izby Andrzej Korbasiewicz i 
starszy Cechu Wojciech Pfeifer nie chcą wracać 
do przeszłości, ale wspólnie działać na rzecz 
konsolidacji rzemieślniczego środowiska. Nego-
cjacje trwały blisko dwa lata, a panowie nie ukry-
wają w nich roli starosty 
Damiana Mrowca, a tak-
że zmian pokoleniowych  
w kierownictwie Cechu. 
Dziś krytycznie do po-
nownego scalenia środo-
wiska odnosi się Izba Rze-
mieślnicza w Katowicach,  
a należące do niej orga-
nizacje cechowe z ościen-
nych miast (Wodzisław, 
Żory, Jastrzębie, Ra-
cibórz) głosem swoich 
starszych odżegnują się 
od ewentualnego za-
miaru przystąpienia do 
Izby Rzemieślniczej w 
Rybniku. Ale zarówno 
prezes Korbasiewicz, jak  
i starszy Pfeifer takiego 
scenariusza w przyszłości 
nie wykluczają. — Pomysł  
o powołaniu Izby w Rybni-
ku kiełkował w środowisko 
od ponad 20 lat — mówi 
A. Korbasiewicz. — Za-
stanawialiśmy się co zrobić, 
by pieniądze od naszych 
rzemieślników zatrzymać 
na miejscu, na rozwój na-
szego środowiska. Bo nikt 
nie ma wątpliwości, że chodzi o pieniądze. Za 
każdy egzamin czeladniczy czy mistrzowski 
trzeba wpłacać do kasy uprawnionej do egza-
minowania organizacji cechowej (a taką jest 
Izba Rzemieślnicza w Katowicach, członek 
Związku Rzemiosła) kilkaset złotych, z czego 
dany cech otrzymuje 10%. Członkami komisji 
są również lokalni rzemieślnicy, którzy ponosili 
koszty dojazdu do Katowic. — Zgodnie z ustawą 
o rzemiośle, Izba w Rybniku otrzymała prawo 
do przeprowadzania egzaminów — zgodnie 
twierdzą prezes i starszy. — Krytyczna opinia 
Katowic o powstaniu Izby w Rybniku, a teraz  
o przystąpieniu do nas Cechu, wcale nas nie dziwi. 
Rybnicka organizacja cechowa była największa 
na Śląsku, a nikt nie lubi, jak się mu odbiera 
największy kawałek tortu… — uważa A. Korba-
siewicz. — Nasz Cech wiecznie biedował — mówi 
W. Pfeifer. — Środki finansowe ograniczały się 
do składek rzemieślników i pieniędzy z wynaj-
mu pomieszczeń. A np. główna sala w naszym 
Okrąglaku pilnie wymaga remontu... Ponadto 
uważam, że wzmocnienie Izby poprzez nasze do 
niej wejście jest elementem zdrowej konkurencji. 

Musimy się kierować logiką i ekonomią, a nie 
sentymentami.

Wbrew powszechnej opinii izba nie jest jed-
nostką nadrzędną cechu, bo obie organizacje są 
dobrowolne. Jest takim samym przedstawicie-
lem środowiska rzemieślniczego jak cech, ma 
tylko szersze kompetencje dotyczące właśnie 
egzaminowania. Prezesa A. Korbasiewicza  
i starszego Cechu W. Pfeifera nie przekonuje 

zdanie niektórych przedstawicieli rzemiosła, 
że Izba katowicka, jako większa i zasobniejsza, 
lepiej rybnickich rzemieślników reprezentowała 
na  zewnątrz i dbała o ich interesy. — My o nich 
też potrafimy zadbać — mówią.

Izby rzemieślnicze są dobrowolnymi związ-
kami cechów, spółdzielni i stowarzyszeń, do 
których mogą przystąpić organizacje rze-
mieślnicze bez obowiązku rejonizacji. Człon-
kami Izby rybnickiej są cechy z różnych miast  
w Polsce, nawet bardzo oddalonych. Izba  
z miejsca udzieliła im cesji na spisywanie umów 
na naukę zawodu z młodocianymi, bo edukacja 
to jedno z najważniejszych zadań organizacji 
rzemieślniczych. — Jednym z powodów decyzji 
o powołaniu Izby w Rybniku był fakt, że szkoły 
uczące zawodu nie miały zbyt dobrego kontak-
tu z rzemieślnikiem, u którego uczeń pobierał 
naukę. Nie może tak być, by mistrz nie wiedział 
np. o nieobecnościach w szkole, a plan lekcji był 
dostosowany nie do czasu ucznia, którzy jedno-
cześnie uczy się teorii i praktyki, ale do nauczyciela 
— mówi A. Korbasiewicz. — Stąd pomysł na 
otwarcie szkoły zawodowej, w której rzemieślnicy 

i przyszli pracodawcy będą mieli coś do powiedze-
nia. Oczywiście w sferze organizacyjnej, bo każda 
szkoła musi zrealizować program… Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej w Rybni-
ku wypuściła już pierwszych absolwentów szkoły 
2-letniej, aktualnie uczęszcza do niej ok. 200 
uczniów. — Jesteśmy bardzo elastyczni jeśli cho-
dzi o wprowadzanie nauki zawodów niszowych i 
zanikających, czy wynikających z sytuacji na ryn-

ku pracy, a także powoła-
nie klasy wielozawodowej. 
Staramy się, by powstała 
u nas pomaturalna klasa 
pomocników medycznych, 
bardzo potrzebnego perso-
nelu np. w domach opieki 
— mówi A. Korbasie-
wicz. — Absolwent szkoły 
musi być nie tylko dobrym 
fachowcem, ale również 
mieć przygotowanie do 
prowadzenia własnej fir-
my. Nie tylko jej założenia, 
ale również utrzymania się 
na rynku pracy — dodaje 
W. Pfeifer. 

Najważniejszym zada-
niem w sferze edukacji, 
jakie stoi przed Izbą, to 
ukończenie nowej siedziby 
szkoły, dziś zlokalizowanej 
przy ul. Prostej. — Ten 
obiekt jest już dla nas nie-
wystarczający, bo chcemy 
się rozwijać. Dlatego sko-
rzystaliśmy z możliwości 
dzierżawy współczesnej czę-
ści kompleksu d. szpitala 
„Juliusz”, zajmowanego 
kiedyś przez pogotowie ra-

tunkowe… Budynek, który dotąd szpecił miasto, 
jest gruntownie remontowany. Otrzymał nową 
stolarkę drzwiową, okienną i parapety, wymie-
niono wszystkie media, w tym c.o., podłogi, WC. 
Środki na termomodernizację będą pochodzić  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
Izba występuje też o dotacje unijne. Elewacja zo-
stanie pokryta specjalnym tynkiem utrudniającym 
„twórczość” grafficiarzy. Część uczniów przeniesie 
do nowego obiektu już od nowego roku szkolnego, 
reszta w roku przyszłym. 

Czy wspólne działania Izby i rybnickiego Ce-
chu Rzemiosł sprawi, że do Niemiec wyjedzie 
mniej fachowców i uczniów po naukę zawodu? 
Jeżeli tak, będzie można mówić o sukcesie…

(r)

W związku z listem otwartym nauczycieli 
Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych, w którym wyrażają 
oni  sprzeciw wobec planów otwarcia Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej, do 
tematu szkolnictwa zawodowego w Rybniku 
wrócimy w jednym z najbliższych numerów.   

Starszy Cechu Wojciech Pfeifer oraz prezes Izby Andrzej Korbasiewicz i jej wiceprezes Tadeusz Śpiewok chcą zintegrować  
rybnickich rzemieślników.                                                                                                                                                               Zdj.: r

Pojednanie rzemieślników
Rzemieślnicza „schizma” skończyła się w Rybniku 18 kwietnia br. Tego 

dnia walne zebranie Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości podjęło decyzje o przystąpieniu do powołanej 5 lat temu Izby 
Rzemieślniczej w Rybniku. Od tej chwili obie rybnickie rzemieślnicze orga-
nizacje zrzeszają wspólnie ok. 600 podmiotów. 
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Zdaniem wiceministra rozwoju regionalnego 
Adama Zdziebły, który wziął udział w uroczy-
stym otwarciu giełdy, takie inicjatywy stymulują 
rozwój lokalny, ale i regionalny. Życzył więc 

organizatorom, by impreza nadal tak dobrze funkcjo-
nowała, a wiceprezydent Michał Śmigielski podkreślał, 
że zainteresowanie przedsiębiorców i klientów, rów-
nież spoza regionu, wpływa na coraz bogatsze życie 
gospodarcze miasta. — Dzięki doskonałej współpracy 
samorządu lokalnego i gospodarczego od 16 lat udaje 
się nam organizować imprezę cieszącą się sporym 
zainteresowaniem, co stawia nas w czołówce tego typu 
przedsięwzięć w kraju — mówił prezes Izby Andrzej 
Żylak. — Nasi wystawcy oferują rzeczy najlepsze, naj-
tańsze i sprawdzone. Dysponują najnowocześniejszą 
wiedzą i technologiami… Potwierdzili to laureaci 

tegorocznego konkursu dla wystawców – najlepszym 
produktem giełdy zostało nowoczesne okno „Qu-
aranta”, zaprojektowane i wyprodukowane przez A-P 
Żory: — Okno zarządza systemem alarmowym podczas 
próby włamania się do budynku. Ma też inne zalety – w 
zależności od stopnia uchylenia daje sygnał ograniczają-
cy wydajność c.o. lub eliminujący działanie klimatyzacji 
— mówił prezes firmy Janusz Jurcimierski. Najlepszą 
technologią giełdy okazała się technologia budowy 
domu pasywnego firmy Multicomfort: — Przez wiele 
lat pracowaliśmy nad domem pasywnym w technologii 
drewnianej prefabrykowanej. To pierwszy taki dom 
w Polsce i drugi w Europie, który objęty jest ścisłym 
programem badań nadzorowanych przez UE. Ma on 
kilka ciekawych rozwiązań, ale najważniejsze jest to, że 
całoroczny koszty ogrzewania tego budynku zamyka się 
w kwocie 400 zł — wyjaśniał dyrektor Aleksander Ol-
szowski z Multicomfortu, a dyrektor banku PKO BP I 
Oddz. w Rybniku Władysław Sikora mówił o kredycie 
mieszkaniowym w ramach programu „Rodzina na 
swoim”, który wybrano najlepszą usługą giełdy: — Jak 
widać, nie tylko wyniki naszego banku za ubiegły rok 
są imponujące… — nie krył zadowolenia dyrektor. 

Tegoroczną giełdę odwiedziło ok. 9 tys. zwiedza-
jących, a wystawiało się ok. 80 firm, które prezen-
towały materiały budowlane, pokrycia dachowe, 

technikę grzewczą i sanitarną, 
wyposażenie wnętrz i ogrodów… 
Zdaniem zwiedzających, najlepsze 
stoiska przygotowały Maxbud, 
szkółka „Limba” oraz „Lubar”.             

(S)

Wśród tegorocznych nominowanych 
do nagrody Izby Przemysłowo-Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Nar-
cyz 2011 była Danuta Mrozek, założycielka 
i wieloletnia przewodnicząca Uniwersytetu 
III Wieku w Rybniku. 

Niestety, w katowickim Teatrze im. Wyspiań-
skiego, gdzie odbyła się uroczystość, porcelanowa 
statuetka nie trafiła do 
jej rąk. Jednak nomi-
nacja do nagrody Nar-
cyza, podobnie jak w 
przypadku Oscara, już 
jest wyróżnieniem. To 
nagroda, która honoruje 
kobiety o nieprzeciętnej 
osobowości, zaangażo-
wane zawodowo i łączą-
ce pracę z działalnością 
społeczną, wyróżniające 
się w swoim środowisku.

D. Mrozek, podglą-
dając krajowe i zagra-
niczne wzorce, stworzyła 

miejsce, gdzie, jak mówiła „…starość została 
zagospodarowana”. Po swoim odejściu z powodu 
przeprowadzki do innego miasta, pozostawiła 
organizację, do której należy prawie 400 seniorów, 
którzy w jesieni życia poczuli „drugą młodość” (wy-
wiad z D. Mrozek zamieściliśmy w marcowej „GR”).

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych 
gości i była, jak zawsze, wydarzeniem zarówno 

społecznym, kulturalnym, jak i to-
warzyskim. Jej gospodarzami byli 
dyrektor Teatru im. St. Wyspiań-

skiego Krystyna Szaraniec, laureatka Narcyza 2006 
oraz prezes rybnickiej Izby Andrzej Żylak.   

W tym roku laureatkami nagrody zostały: 
Bogumiła Murzyńska-Głybin – aktorka Te-
atru im. Wyspiańskiego, Danuta Pietraszew-
ska – posłanka na sejm, pedagog i społecznik 
oraz Ewa Niewiadomska – szefowa Redakcji 
Kultury Radia Katowice.                             (r)

Nominacja prawie jak Narcyz

Masz dobry kredyt, doskonałe okna  
i dom? Jeśli tak – zdobywasz laury pod-
czas Giełdy Budownictwa i Wyposażenia 
DOM, jaką w Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych zorganizowała wspólnie 
z miastem Izba Przemysłowo-Handlowa 
ROP. 

w           -u…

Laureaci konkursu dla wystawców (od lewej): Władysław Si-
kora, wiceprezydent Michał Śmigielski, Aleksander Olszowski, 
prezes Izby Andrzej Żylak i Janusz Jurcimierski. 

Giełdę odwiedziło ok. 9 tys. zwiedzających,  
a wystawiło się ok. 80 firm.

Zdjęcia: s

W gronie nominowanych do nagrody była Danuta Mrozek (trzecia z prawej).                                                                                                                            Zdj. Sławomir Rybok
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... jak i gdzie bezpiecznie szukać pracy za granicą oraz jak 
przygotować się do wyjazdu. To tylko niektóre z porad jakich 
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy udzieli osobom zain-
teresowanym podjęciem pracy w Niemczech czy Austrii. Ale 
rybnicki PUP myśli nie tylko o nich…

— Od 1 maja Polacy mogą już bez ograniczeń pracować w Niemczech, 
Austrii i Szwajcarii. Media coraz częściej o tym przypominają i coraz więcej 
osób zgłasza się do nas z pytaniami dotyczącymi pracy w tych krajach. 
Chcieliśmy więc wyjść im naprzeciw… — mówi pośrednik pracy Justyna 
Istel o powodach, dla których w PUP zorganizowano spotkanie informa-
cyjne pod hasłem „Keine grenzen – otwarcie rynków pracy”. Do udziału 
w nim zaproszono agencje zatrudnienia dysponujące zagranicznymi 
ofertami pracy oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które są 
zainteresowane wyjazdem oraz szczegółowymi informacjami na temat 
poruszania się po zagranicznych rynkach pracy: — Nasi pracownicy do-
radzą jak przygotować się do wyjazdu i o czym należy pamiętać — dodaje 
Małgorzata Tlołka z PUP w Rybniku. Najwięcej ofert dotyczyło pracy 
w Niemczech, a największe szanse na znalezienie zatrudnienia mają 
opiekunowie osób starszych i dzieci, kierowcy czy monterzy… Prze-
szkodą może być brak znajomości niemieckiego, ale jak mówi J. Istel, 
na Śląsku łatwiej było „liznąć” tego języka. — Oczywiście są zawody, 
w których dobra znajomość języka niemieckiego jest niezbędna, ale są 
też i takie, w których wystarczą podstawowe umiejętności porozumiewa-
nia się — mówi J. Istel. Pracownicy PUP zapewniają, że jeżeli nadal 
będzie takie zainteresowanie, podobne spotkania będą powtarzane. 
Tak, jak „Jarmark ofert pracy” – cykliczna impreza PUP adresowana 
do osób szukających, ale i zainteresowanych zmianą dotychczasowej 
pracy. Jarmark odbywa się zawsze ostatniego roboczego dnia 
każdego miesiąca w sali informacyjnej (parter) od godziny 7.00 
do 14.00. — Można tutaj spotkać się z doradcami, pośrednikami pracy 
i pracownikami agencji zatrudnienia i zapoznać się z ofertami nie tylko  
z Rybnika i powiatu, a także z ościennych miast i urzędów pracy. Szuka-
jąc ofert sprawdzamy też portale internetowe, przedstawiamy propozycje  
z młodzieżowych biur pracy i oferty zagraniczne. Chcemy, by osoby, które są 
np. „na wypowiedzeniu”, podjęły pracę zanim staną przed koniecznością 
zarejestrowania się w PUP — tłumaczy Justyna Istel. 

Za nami dwie edycje tego przedsięwzięcia. Cieszyły się one sporym 
zainteresowaniem – pierwszy jarmark odwiedziło ok. 400 osób w różnym 
wieku, również niepełnosprawni. Dominowały osoby zainteresowane 
zmianą dotychczasowej pracy, a przygotowano kilkadziesiąt ofert – naj-
więcej z branży handlowej i dla kierowców samochodów dostawczych. 

— Dwie edycje pokazały, że jarmark warto organizować, więc będzie 
on kontynuowany — zapewnia M. Tlołka. I dodaje, że PUP w Rybniku 
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w walce z bezrobociem i wciąż 
ma kilka asów w rękawie…

(S)

— Było to dla mnie cenne doświadczenie… — podsumował 
swoją kadencję przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta 
Mateusz Bekas. Podczas uroczystej sesji on i sześciu innych 
maturzystów zdało swoje mandaty. Pałeczkę przejął nowy 
zarząd. Czeka go wiele wyzwań…

— Damy radę! — zapowiada jednak nowa przewodnicząca MRM 
Magdalena Bednorz. Uczennica V LO jest drugą w historii Rady 
dziewczyną na tym stanowisku. Przyznaje więc, że ma lekką tremę, ale 
nie brak jej optymizmu: — Mam nadzieję, że wszystko się uda, a w reali-
zacji zadań, jakie sobie założyliśmy, będę mogła liczyć na pomoc innych 
młodzieżowych radnych i nie 
zostanę ze wszystkim sama… 
Wsparcie będzie ważne, bo 
w tym roku MRM obchodzi 
10-lecie istnienia, a główne 
uroczystości zaplanowano 
na 17 czerwca. Wiadomo 
już, że tego dnia odbędzie się 
debata z udziałem młodzieży 
i ekspertów, uroczysta gala, 
happening na Rynku, a także 
mecz piłki nożnej – MRM 
kontra radni i pracownicy 
Urzędu Miasta: — Po raz 
kolejny rzucamy wam wyzwa-
nie… — mówił Piotr Wodok 
do miejskich rajców, którzy 
licznie wzięli udział w sesji 
swoich młodszych kolegów. 
(Koordynatorem sporto-
wej rywalizacji z ramienia 
RM został Kazimierz Sala-
mon). P. Wodok przybliżył 
też szczegóły projektu „Taśmowa młodzież”, w który zaangażuje się 
ok. 60 osób. Ma on być alternatywa przeciwko masowej produkcji… 
młodych ludzi: — Nie chcemy żeby rybnicka młodzież była sztampowa, 
by wychodziła ze szkoły niczym z fabryki. Chcemy, by potrafiła wyjść poza 
zaprogramowane cechy i umiejętności… — mówił. 

W czasie sesji młodzieżowi radni wspomnieli też o pozyskaniu 
sponsorów konkursu fotograficznego „Rybnik oczami młodych”,  
a przewodniczący Rady Miasta Andrzej Wojaczek, zapowiedział, że 
RM ufunduje aparat cyfrowy w nagrodę. Dariusz Laska przekonywał 
też, że MRM może liczyć na wsparcie swoich doświadczonych kolegów,  
a młodzi ludzie podzielili się informacjami na temat kolejnej inicjatywy, 
w jaką się zaangażują. To festyn z okazji Dnia Dziecka, który ma się odbyć  
w Domu Dziecka w Rybniku. Najprawdopodobniej poprowadzi go 
Adam Giza, a wciąż toczą się rozmowy z wokalistką Sabiną Jeszką.  
W czasie sesji młodzi ludzie zawiązali komitet organizacyjny tej im-
prezy, ale jej najważniejszym punktem było pożegnanie 7 maturzystów 
kończących kadencję w MRM. Niektórzy zasiadali w niej dwa, a nie-
którzy nawet, trzy lata. Za pracę dziękowała im wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn, która zachęcała młodzież do działalności samorządowej, 
a nawet… parlamentarnej: — Mam nadzieję, że zdobyte tutaj doświad-
czenia zaprocentują w przyszłości...

Ustępujący zarząd MRM życzył powodzenia swoim następcom – 
przewodniczącej Magdalenie Bednorz, zastępcy – Adrianowi Murasowi 
i sekretarzowi Tomaszowi Jabłonce. A do życzeń dołączył się również 
przewodniczący Andrzej Wojaczek, który gratulował wyboru nowemu 
zarządowi. 

(S)

PUP w Rybniku wy-
chodzi naprzeciw 
osobom szukającym 
zatrudnienia za gra-
nicą, a także zainte-
resowanym zmianą 
dotychczasowego 
zajęcia.         Zdj.: s

Magda prze ję ła  od Mateusza pałeczkę szefa  
Młodzieżowej Rady Miasta.                                                     Zdj.: s.

Keine grenzen, czyli… 
Zajrzyj do PUP!

Czas pożegnań 
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Starsza pani zasłabła w drodze z kościoła, 
parę nastolatków zaatakował pies, a pracowni-
ków poraził prąd – to tylko niektóre z wypad-
ków, z jakimi musieli poradzić sobie uczestnicy 
Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej Szkół Ponadgimnazjalnych. 

W zawodach wzięło udział 8 pięcioosobowych 
drużyn, które pisały test z zakresu pierwszej po-
mocy i historii Polskiego Czerwonego Krzyża 
oraz reagowały na 6 pozorowanych wypadków. 
Łatwo nie było – uczniowie mieli do czynienia 
z poparzeniami, utratą przytomności, ofiarami 

bójki, a nawet z osobą, której podczas prac 
polowych… odcięto nogę piłą mechaniczną:  
— To najbardziej drastyczne zdarzenie, z jakim 
muszą poradzić sobie uczestnicy turnieju, ale 
do takich wypadków również dochodzi, więc 
młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak się zacho-
wać w takiej sytuacji — mówi kierownik PCK  
w Rybniku Hanna Szambelan, przyglądając się 
poczynaniom młodzieży. Z krwawym zdarze-
niem nie wszyscy dobrze sobie poradzili, ale 
byli i tacy, których akcja przebiegała wprost 
wzorowo: — Możecie być z siebie dumni! 
— ocenił sędzia zawodów fachową pomoc, 
jakiej ofierze tego wypadku udzieli uczniowie 
Zespołu Szkół Urszulańskich. Placówka po 
raz drugi z rzędu znalazła się na… drugim 
miejscu w końcowej rywalizacji, a po raz trzeci 
w mistrzostwach bezkonkurencyjni okazali 
się uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych 
i to oni awansowali do etapu okręgowego  
w Katowicach. III miejsce przypadło uczniom 
ZSE-U, a IV – licealistom z Żor. Nagrody dla 
laureatów Rejonowych Mistrzostw Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej ufundował prezydent 
miasta  i starosta powiatu. 

(S)

— To było duże przedsięwzięcie… — wspo-
mina dyrektor placówki Iwona Porębska. — 
Nabrałyśmy doświadczenia w pracy z dziećmi 
niepełnosprawnymi, które uczyły się w naszych 
grupach ogólnodostępnych, więc stwierdziłyśmy, 
że jesteśmy w stanie podjąć się trudu dalszego 
otwarcia się na dzieci potrzebujące… Oddział 
integracyjny ruszył w 2003 r. Z czasem również 
w innych przedszkolach zaczęły powstawać 
takie grupy. Obecnie w Rybniku działają 
3 placówki integracyjne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Jedną z nich jest P nr 37, które 
swoją działalność rozpoczęło 1 grudnia 1981 r.,  
a jego powstanie wiązało się z elektrownią 
„Rybnik”. To właśnie z myślą o jej pracow-
nikach i ich rodzinach wybudowano osiedle 

oraz żłobek, szkołę i przedszkole. Od początku 
było ono dosyć liczne. Dziś uczy się w nim 141 
dzieci, a dba o nie 12 nauczycieli i 10 pracow-
ników obsługi. Wielu nauczycieli pracuje tutaj 
praktycznie od początku, a wszystkim, za ich 
zaangażowanie i trud, I. Porębska dziękowała 
w czasie jubileuszowej gali. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele miasta, kuratorium oświaty, 
Rady Rodziców, ościennych szkół i przedszkoli 
oraz emerytowani pracownicy. A wiceprezy-
dent Joanna Kryszczyszyn przywiozła z sobą 
list gratulacyjny od prezydenta Adama Fuda-
lego i pluszowe maskotki dla przedszkolaków.  
— Jesteśmy otwarci na współpracę — mówiła  
J. Porębska o dobrych kontaktach przedszkola 
z Fundacją Elektrowni Rybnik, czy Radą Dziel-

nicy Rybnicka Kuźnia. Przypomniała też o wielu 
innych inicjatywach i projektach realizowanych  
w przedszkolu, które od 2002 r. nosi imię Ju-
liana Tuwima. A już wkrótce czekać je będzie 
kolejne wyzwanie, tym razem międzynarodo-
we – w ramach programu Socrates Comenius,  
P nr 37 chce współpracować z placówkami  
w 7 krajach. 

— Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkola-
kiem. To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wy-
chowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy. 
Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze 
od liczenia późniejszych wad – ta myśl stanowi 
kwintesencję naszych działań… — podsumo-
wuje dyrektor placówki – jubilatki. 

(S)

Jubileuszowa 
integracja

Ogólnopolski konkurs plastyczny, dzień 
otwarty, gala jubileuszowa i festyn rodzin-
ny – tydzień trwały obchody 30-lecia Przed-
szkola nr 37 z Rybnickiej Kuźni. Powodów 
do świętowania placówce nie brakuje 
– przedszkole było pierwszym w mieście,  
w którym uruchomiono oddział integracyj-
ny dla dzieci z niepełnosprawnością. 

Przedszkolaki przybliżyły 30–letnią historię placówki w krótkim programie artystycznym.                                                             Zdjęcia: s

Uczestnicy Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Przedmedycz-
nej musieli pomóc osobie, której podczas prac polowych… odcięto 
nogę piłą mechaniczną.                                                                Zdj.: s

Przerażające krzyki ofiary wypadku, wołanie o pomoc, odcięta kończyna… – sceny 
mrożące krew w żyłach, do jakich doszło w parku przy ul. Chrobrego na szczęście 
zostały zaimprowizowane. Mimo tego młodzi ludzie dwoili się i troili, by ratować 
życie i zdrowie poszkodowanych.   

Nieśli pomoc
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Miało być barwnie i głośno. I było. Studenckiej braci w opa-
nowaniu Rybnika pomogły majoretki, górnicza orkiestra i … 
„uzbrojony” młody człowiek, którego „wystrzałowy” argument 
ostatecznie przekonał prezydenta do wydania klucza do bram 
miasta. Zabawa była przednia… 

— Dziś w Rybniku dzień studenta! Odwiedzimy prezydenta! — skan-
dowali rybniccy żacy. Jak zapowiedzieli, tak zrobili… W barwnym 
korowodzie przeszli (i przejechali) spod kampusu do Urzędu Miasta, 
by zaprosić prezydenta Adama Fudalego do udziału w święcie i dziesią-
tych urodzinach Zespołu Szkół Wyższych. — Życzę wam dobrej zabawy  
i pogody, bo w poprzednich latach bywało z nią różnie — mówił prezydent. 
— To jest wasz czas! I przekazał studentom klucz, mimo iż ci skandowa-
li: — Kampus ma dziś władzę w mieście! Lepiej klucze nam zabierzcie!

Studenckie świętowanie rozpoczęło się od Akademickiego Dnia 
Sportu, a do atrakcji zaliczyć należy … dmuchane sumo, mechanicznego 
byka i mecz koszykówki – policjanci kontra studenci (www.ads.rybnik.
pl). Ale nie samym sportem żyje student… stąd warsztaty taneczne, 
występy muzyczne w klubach oraz zamykający juwenalia koncert ple-
nerowy, z gwiazdą – zespołem „Ira”. — Chcemy zintegrować studentów  
z mieszkańcami. Wciąż jeszcze spotykamy się z sytuacją, że wiele osób nigdy 
nie było na naszym kampusie i nie wie nawet, jak zostały odrestaurowane 
poszpitalne budynki. Juwenalia mają pomóc w wypromowaniu kampusu 
— mówi główny koordynator studenckiej zabawy Dorian Dyrcz. — 
Chcemy przyciągnąć też potencjalnych studentów, a ponadto organizacja 
tak dużej imprezy to dla nas spore doświadczenie. Tegoroczne juwenalia 
zorganizowały samorządy studenckie Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Uniwersytetu Śl. i Politechniki Śl. oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Uni-
wersytetu Śl., a patronat honorowy objęli rektorzy wyższych uczelni, 
prezydent Rybnika, starosta powiatu i marszałek województwa. 

A jak bawili się studenci? Zapowiedzi były… szampańskie: —Bu-
dowlanki wydział ma największy wódki przydział! O imprezie czytaj też 
na www.juwenalia.rybnik.pl 

(S)

W projekt zaangażowała się młodzież, dziennikarze i osoby związane  
z „Zalewem Kultury” oraz „Portem Sztuki”. — Młodzi ludzie zwrócili się 
do nas o pomoc w zaktywizowaniu środowiska ich rówieśników, którzy są na 
etapie poszukiwania pracy, pasji i sposobu na życie… — mówi Mariola (Maja) 
Rodzik-Ziemiańska z „Portu Sztuki”. — Chcemy więc pokazać im, jak  

w prosty i zabawny sposób, na bazie parateatralnych warsztatów, ćwiczeń głoso-
wych i oddechowych można w sobie uwolnić taki pierwiastek, który sprawi, że 
otworzą się na pewne rzeczy… Chcemy, by poszerzali swoje możliwości i znaleźli 
motywację do działania. To cele, jakie postawiono sobie podczas warsztatów 
aktywizacji społecznej. Odbyły się one w Fundacji Elektrowni Rybnik, która 
nadała projektowi osobowość prawną i służy wsparciem grupie inicjatywnej. 
Dla Fundacji to nie pierwszyzna… Jak mówi jej szef Stanisław Wójtowicz, to 
już bodaj 16 projekt realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu”, 
a wcześniej „Młodzież”. Ale warsztaty to nie jedyne formy aktywizacji, jakie 
przygotowano dla młodych ludzi w wieku 18-30 lat, mających problemy natury 
społecznej i ekonomicznej: — Zależy nam na tym, by ułatwić im dostęp do dóbr 
kultury, bo często borykają się z problemami finansowymi. Nie biorą udziału w 
imprezach kulturalnych, bo wstęp na nie jest za drogi, a dla nich, już sam dojazd 
autobusem stanowi finansowy kłopot… — tłumaczy red. naczelna „Zalewu 
Kultury” Katarzyna Dera. Dlatego wstęp na wszystkie imprezy zorganizowane 
w ramach projektu (koncerty, spektakle, pokazy multimedialne, wystawy, 
kabaretony, slajdowiska z podróży i spotkania z artystami) jest bezpłatny, 
podobnie, jak dowóz. A w najbliższym czasie na młodych ludzi ze środowisk 
poprzemysłowych czekają jeszcze: 25 czerwca (godz. 18.00, fundacja ER) 
impreza kulturalno – społeczna „Zalewanie w PK-S’ie” z elementami tańca, 
muzyki, mody, malarstwa i fotografii…, a 2 lipca – „Z PK-S’em przez świat” 
– spotkanie z podróżnikami w Domu Kultury w Chwałowicach, który wspól-
nie z DK w Boguszowicach zaangażował się w projekt. (Szczegóły kolejnych 
wydarzeń na stronach internetowych www.zalew.art.pl, www.port-ki.art.pl, 
www.fundacjarybnik.pl oraz na plakatach).

— Oczywiście mamy świadomość, że nie wszyscy, z dnia na dzień, zmienią 
swoje życie. Ale jeżeli możemy pomóc choć jednej osobie, to warto to zrobić…  
— mówi K. Dera.                                                                                          (S)  

„Nie możesz przegapić takiej podróży” – głosi hasło na pla-
kacie PK-S z niebieskim autobusikiem w tle. Ale nie idzie  
o przejażdżkę unikatowym pojazdem, lecz o inicjatywę Plat-
formy Kulturalno-Społecznej (w skrócie PK-S) skierowaną do 
młodych ludzi na życiowym zakręcie. Warto więc skorzystać  
z szansy i obrać kurs na samodoskonalenie się.

Bądź gotowy 
dziś do drogi

Skorzystaj z szansy!

Projekt przedstawiono podczas konferencji prasowej w Fundacji „ER”. Od lewej: Katarzyna Dera, An-
drzej Kieś i Mariola Rodzik-Ziemiańska.                                                                                                 Zdj.: s

Klucz do miasta 
odebrany! 

Zdjęcia: s.

Studencki prze-
marsz  u l i cami 
Rybnika…

Studenci u bram! 
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Przygoda z techniką
11 trzyosobowych zespołów z gimnazjów Radlina, Czerwionki-

Leszczyn, Bełku, Wodzisławia Śląskiego i Rybnika wzięło udział 
w VII edycji konkursu wiedzy technicznej zorganizowanego  
w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Test obejmujący zagadnienia z mechaniki, elektryki, elektroniki, 
informatyki oraz część praktyczna pozwoliły wyłonić zwycięzców  
– w kategorii indywidualnej zwyciężył Michał Grzegorzek z Gimnazjum  
nr 1 w Wodzisławiu Śl., drugie miejsce zajął Adam Łopatka, a trzecie 
Fabian Bogusz – obaj z Gimnazjum Sióstr Urszulanek. Placówka ma 
się czym chwalić – już po raz czwarty drużyna tego gimnazjum zwy-
ciężyła w klasyfikacji drużynowej, pokonując gimnazja z Wodzisławia 
Śl. i G 11 z Rybnika. Dyplomy i cenne nagrody wręczyli zwycięzcom 
zastępca prezydenta Joanna Kryszczyszyn oraz przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich oraz koncernu Vattenfall, którzy objęli 
imprezę patronatem. Po zmaganiach konkursowych uczestnicy wzięli 
udział w zajęciach z komputerowego wspomagania projektowania, 
a sporym zainteresowaniem cieszyły się nowe pomoce dydaktyczne 
pozyskane przez szkołę m.in. w ramach projektu unijnego „Zawód  
z pasją”. Każdy mógł też spróbować swych sił w prowadzeniu modeli 
samochodów wyścigowych. 

Ze Szczecinka z laurami!
Martyna Mura z Zespołu Szkół Ekono-

miczno-Usługowych została laureatką 
XVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 
w Szczecinku.

Wzięło w nim udział 62 uczniów z całej 
Polski, a tematem wiodącym były „Finanse 
publiczne a funkcjonowanie i rozwój przed-
siębiorstw”. Po części pisemnej Martyna 
była na I miejscu, ale ostatecznie zajęła 
IV lokatę i tytuł laureata turnieju. Oprócz 
nagród rzeczowych uczennica ZSE-U jest również zwolniona z etapu 
pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w zawodzie: technik ekonomista. — Serdecznie gratuluję laureatce! 
— ocenia nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Elżbieta Wilczek. 
— Cieszę się, że mogłam przyczynić się do sukcesu mojej uczennicy,  
a tym samym do promowania wiedzy ekonomiczno-handlowej wśród 
uczniów. Życzę jej dalszych sukcesów. My również…

Dzień, że palce lizać…
Czekoladowe domki Baby Jagi i album z czekoladowych etykiet 

– to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowali uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Golejowa. 

Tego dnia czekolada była pomocą w zabawie, bohaterką zadań 
matematycznych, pojawiała się w krzyżówkach, była motywem prac 
plastycznych, pełniła rolę materiału budowlanego i tworzywa plastycz-
nego. Tak powstały czekoladowe, owocowe torciki i przepyszne deko-
racje, bo Dzień Czekolady był także okazją do przybliżenia walorów 
smakowych tego wyrobu. Wiadomo przecież od stuleci, że czekolada 
poprawia nastrój, chroni przed chorobami i… pomaga się uczyć: — 
Uczniowie na długo 
zapamiętają czeko-
ladowe podchody,  
a przedszkolaki – bu-
zie wysmarowane 
czekoladą —podsu-
mowuje smakowity 
dzień Monika Żabka 
z ZSzP nr 4. Mniam, 
mniam…

Być eko…
W ramach obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 19 

odbył się XVI międzyszkolny konkurs ekologiczny „EKO – Rybnik 
2011” z udziałem 6 rybnickich szkół podstawowych oraz placówek 
z Jankowic i Jejkowic. 

Celem konkursu jest po-
szerzenie wiedzy z ochrony 
przyrody i środowiska oraz 
ekologii w Polsce, wojewódz-
twie i regionie. Tegoroczna 
edycja odbyła się pod hono-
rowym patronatem Gorczań-
skiego Parku Narodowego, 
który w tym roku obchodzi 
30-lecie swojego istnienia. 
Test pisemny pozwolił na wyłonienie 10 finalistów, którzy awansowali 
do etapu ustnego i praktycznego. I miejsce zajął Wojciech Machulec 
z SP nr 16 (op. Liliana Broy-Pogorzelska), a II i III uczniowie SP nr 18 – 
Bartłomiej Płowy i Jarosław Pydych (op. Joanna Łatacz). Gratulujemy! 

Za pan brat
Do SP nr 28 w Kamieniu przy-

jechała grupa uczniów i nauczy-
cieli z zaprzyjaźnionej szkoły  
w czeskiej Opawie. Powód? Re-
alizacja projektu „Z sąsiadem za 
pan brat” w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej 2007-2013 Republika 
Czeska – Rzeczpospolita 
Polska.

W biesiadzie śląskiej wzię-
ło udział ponad 500 osób 
– zaproszono całe rodziny 
oraz gości – przedstawicieli 
NSZZ Solidarność, Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych, Rady Dzielni-
cy Kamień, Rady Rodziców  
i dyrektorów rybnickich placówek oświatowych. Uczniowie prezento-
wali swoje talenty wokalne, taneczne, aktorskie oraz instrumentalne,  
a gościnnie wystąpiły zespoły „Przygoda” i „Stokroty” oraz absol-
wentki – Monika Horny, Marzena Dębska i Magdalena Pawełek. 
Całość poprowadziła Kornelia Maroszek. Degustowano też śląskie 
potrawy – krupnioki, żurek, grochówkę, kołocze i chleb ze smalcem,  
a na szkolnym boisku pojawiły się atrakcje dla najmłodszych – dmu-
chane zamki, trampoliny, stoiska z łakociami ...

Dobry pomysł na … 
W ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów” uczniowie  

SP nr 12 zwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Ogród Do-
świadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.  

Obejrzeli historyczne samochody – „syreny” i „warszawy”, motocy-
kle i skutery, pierwsze tramwaje jeżdżące po Krakowie oraz niebieskie 
autobusy. Zwiedzili też wystawę interaktywną „Wokół koła” przed-
stawiającą różne aspekty koła w nauce, technice i przyrodzie i zajrzeli 
do Ogrodu Doświadczeń – pierwszego w Polsce sensorycznego parku 
edukacyjnego z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki. 
Poznali tam m.in. magię złudzeń optycznych, tarcze Newtona, pery-
skop, kalejdoskop, żyroskop, wirujący krater oraz brachistochronę… 
Cokolwiek to znaczy. Podczas warsztatów „W poszukiwaniu zaginionej 
szkatułki” uczyli się orientacji w terenie na podstawie kompasu i mapy. 
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Miłosz od nowa
W Gimnazjum nr 12 odbyło się „Święto Miłosza”, w czasie któ-

rego podsumowano działania podjęte przez placówkę w ramach 
ogólnopolskiego projektu „Miłosz odNowa”, organizowanego 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i wydawnictwo PWN.

Projekt „Miłosz odNowa” realizowany był w kwietniu i maju,  
a młodzież rybnickiego gimnazjum próbowała swych sił w konkursach 
recytatorskich, plastycznych i muzycznych, a nawet turnieju piłkarskim, 
którego Cz. Miłosz został honorowym patronem. Uczniowie poznali 
sylwetkę i twórczość poety, a zdobytą wiedzę sprawdzili w kolejnym 
konkursie. Gimnazjum zostało dodatkowo wyróżnione – otrzymało 
zaproszenie na Ogólnopolską Prezentację Projektów Młodzieżowych, 
która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Młodzież bardzo kulturalna
Za nami koncert galowy XXI Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol-

nej. Swoje talenty prezentowali młodzi artyści z Rybnika i okolic.
Nagrody i dyplomy lau-

reatom wręczyły Barbara 
Zielińska, dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury  
i Stefania Szyp, dyrektor 
Powiatowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej. Rybnik repre-
zentowali podopieczni MDK 
(„Pacynki”, Mini Flex”, „Fi-
giel”, „Reflex”), Rybnickiego 
Centrum Kultury („Furio”, 

„Ingenium”, „Vivero”) oraz Fundacji Elektrowni Rybnik („Moog”). 
Wystąpili także soliści: Aneta Tront (Gimnazjum nr 12), Jan Więckowski 
(OPP Zespół „Przygoda”), Jagoda Klimek (Gimnazjum nr 18), Marta 
Oleś (Fundacja Elektrowni Rybnik). Młodzi artyści zaprezentowali 
wysoki poziom wokalny i pokazali ciekawe, dopracowane układy 
choreograficzne. Podczas koncertu w RCK mogliśmy się przekonać, 
jak wspaniałe efekty daje wrażliwość, otwarcie na sztukę i gotowość 
rozwijania artystycznych pasji.

Przewodnik na finiszu
Uczniowie Szkoły Podstawowej  z Oddziałami  Integracyjnymi  

nr  34 razem z placówkami z Bułgarii, Francji i Węgier od 2009 
r. realizują projekt „Przewodnik przyjaźni”, którego językiem 
komunikacji jest esperanto. Ostatnie spotkanie odbyło się maju.

Goście zwiedzili miasto, kopalnię soli w Wieliczce, Kraków i Pszczynę, 
grillowali nad zalewem w Stodołach, no i pracowali nad  podsumo-
waniem projektu. Wszyscy mają nadzieję, że efektywna współpra-
ca między szkołami będzie trwała nadal, nie tylko do wspólnego 
wydania „Przewodnika Przyjaźni – Gvidlibro de Amikeco”, ale być 
może również w przyszłości. 

„U nos na Śląsku”
XIII Regionalny konkurs gawędziarzy „W Niewiadomiu po 

Śląsku” zakończony… Do udziału zgłosiło się 59 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych m.in. z Rybnika, Pszowa, Radlina, 
Wodzisławia Śl., Żor, Zebrzydowic, Turzy Śl., Czerwionki, Orzesza, 
Kuźni Raciborskiej i Babic. 

Występy oceniało jury w składzie: Bogdan Dzierżawa, Kazimiera 
Drewniok i Krzysztof Zaremba, którzy pod uwagę brali poprawność 
gwarową, dobór i interpretację tekstu, a także strój i grę aktorską. 
Laureaci otrzymali karty podarunkowe i dyplomy, a I miejsca w po-
szczególnych kategoriach wiekowych zdobyli: Aleksandra Wojaczek 
z Szkoły Podstawowej w Jejkowicach oraz Paulina Urbaniec i Łukasz 
Botorek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubomi. Konkurs 
zorganizował Dom Kultury w Niewiadomiu, a towarzyszyła mu 

wystawa rysunków Kazimiery Drewniok. Zaglądano też do kronik 
dokumentujących dotychczasowe konkursy gwarowe i na stoisko 
z potrawami kuchni śląskiej, a rozdanie nagród zakończył spektakl 
„Romeo i Julia po śląsku”. 

Ekspresem przez szkoły:
• W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbył się II etap 

Międzyszkolnego Konkursu Chemicznego dla uczniów techników, 
a najlepszymi okazali się Henryk Boldys (ZSME), Błażej Anduła (ZSB) 
i Martyna Michalska (ZSE-U) • Z inicjatywy Bractwa Oświatowego 
Związku Górnośląskiego i nauczycielki Zespołu Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych Anny Buchalik w placówce odbyła się debata oksfordz-
ka „Gwara śląska powinna być nauczana w szkołach”, a z pojedynku 
I LO w Pszczynie – IX LO w Katowicach, zwycięsko wyszła ta ostatnia 
placówka • Teatr „Dratewka” z Młodzieżowego Domu Kultury 
zdobył wyróżnienie podczas finału II edycji Przeglądu Małych Form 
Teatralnych „Z EFSem na scenę” • W Domu Kultury w Boguszowicach 
odbył się Przegląd przedszkolnych grup rytmiczno-muzycznych „Roz-
tańczone Pantofelki” • Patryk Rajchel (SP nr 2) i Karol Wundziński (SP 
nr 22) zakwalifikowali się do XXI Ogólnopolskiego Małego Konkursu 
Recytatorskiego w Starachowicach, a Marta Kunecka (ZS nr 1 im. Po-
wstańców Śląskich) do V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
dla gimnazjalistów w Bielsku-Białej – to efekt Wojewódzkiego Konkur-
su Recytatorskiego, jaki odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury • 
Wychowankowie Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych przygotowali 
koncert „Muzyczne kwiatki na święto matki”, a uczniowie z klasy gitary 
i śpiewu oraz zespół instrumentalny wystąpili podczas dnia otwartego 
biblioteki • W Przedszkolu Nr 14 w Rybniku odbył się festyn rodzinny 
• Uczniowie z siedmiu rybnickich gimnazjów wzięli udział w „Między-
gimnazjalnym konkursie tanecznym młodych talentów w Gimnazjum 
nr 4 • Na 1 czerwca w Gimnazjum nr 2 zaplanowano wystawę prac  
i prezentację projektów edukacyjnych uczniów tej szkoły.

S, m

Wypoczywaj w Ośrodku Harcerskim 
w Wapienicy

ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej jak co roku organizuje letni 
wypoczynek dla dzieci niezrzeszonych. Koszt turnusu 14-dniowego 
od 600 do 700 zł, a 7-dniowego – 350 zł. Dzieci do lat 10 zakwa-
terowane są w kampingach lub nowym budynku Domu Zucha. 
Dzieci powyżej 10 lat – w namiotach z drewnianymi podłogami  
i wyposażeniem.
Szczegółowych informacji udziela komendantka Hufca Teresa 
Knura, tel. 602 387 316.



— Mała zmiana, a konsekwencje spore… 
— mówił o nowym prawodawstwie Krzysztof 
Chełstowski, prezes Stowarzyszenia „Ra-
zem”, które wspólnie z miastem konferencję 
zorganizowało. Zmiana, która jest odejściem 
od sformułowania „osoba niepełnosprawna”, 
może mieć pozytywne znaczenie również 
dla potencjalnych praco-
dawców: — Teraz używając 
określenia „osoba z niepeł-
nosprawnością” sugerujemy, 
że tylko w niektórych sferach 
życia nie funkcjonuje ona w 
pełni sprawnie — wyjaśniał 
K. Chełstowski. — Miejmy 
nadzieję, że wpłynie to rów-
nież na zmianę naszej men-
talności. A przede wszystkim 
sprawi, że uniknie się przed-
miotowego, krzywdzącego 
traktowania osób z niepeł-
nosprawnością, co podkre-
ślała psycholog Ewa Koper. 

Uczestnicy konferencji 
mieli również okazję po-
znać podstawy wchodzącej 
dopiero do Polski metody 
HANDLE®. Stosuje się 
ją przy zaburzeniach neu-
rorozwojowych, takich jak 
autyzm, ADHD, dysleksja, 
ale również w trudnościach 
w uczeniu się, de-
presji, czy stresie,  
o czym przekonywał 
P. Baptie – dawniej 
nauczyciel w Anglii, 
dziś terapeuta pra-
cujący w Czechach. 
Swoim wykładem 
zainteresował szcze-
gó ln ie  rodz i ców 
dzieci z niepełno-
sprawnością, którzy 
zrobią wszystko, by 
poprawić ich życie. 
O wysiłkach, jakie 
podejmują każdego 
dnia mówiła wiceprezes Stowarzyszenia „Ra-
zem” Joanna Tarnowska: — Jesteśmy grupą 
rodziców, dla których zawiązanie butów przez 
dziecko po 4-letniej nauce jest sukcesem, którzy 
codziennie wygłaszają litanię: „lewy but na lewą 
nogę” czy „popraw bluzkę” i to niezależnie od 
tego czy nasze dziecko ma 5,10 czy 20 lat. Stąd 
„Klub Rodzica”, który założyliśmy, by spotkać 
się w gronie osób z podobnymi problemami, 
by się wspierać i wymieniać doświadczeniami.  
W klubie biorą udział w szkoleniach, uczą się 
pisania wniosków o dotacje i języka angielskie-
go, co rekompensuje im konieczność rezygnacji 
z pracy zawodowej. Klub działa przy Stowarzy-
szeniu „Razem” już od 3 lat, a dzięki niemu 
rodzice znajdują również czas dla siebie. Dzięki 

niemu i … wolontariuszom. To właśnie z myślą 
o nich Stowarzyszenie wspólnie z miastem zor-
ganizowało konkurs „Wolontariat – lubię to!” 
z atrakcyjnymi nagrodami, w którym młode 
osoby dzieliły się swoimi wrażeniami z działań 
wolontariackich na rzecz rybnickich organiza-
cji: — Jeżdżę na misje na Ukrainę, pomagam  

w zbiórkach zuchowych, jestem wolonta-
riuszką w rybnickim sztabie ratownictwa, 
a od kilku lat pomagam w organizacji 
rybnickiego finału WOŚP — wylicza 16–
letnia (!) Sabina Ciszak, zdobywczyni 
wyróżnienia. Jej rówieśniczka, Zuzanna 

Pander, prowadzi przy parafii w Boguszowicach 
dziecięcy zespół wokalny „Anielska Brygada”, 
w którym śpiewają osoby z niepełnosprawno-
ścią. III miejsce w konkursie zajęła Roksana 
Zembrzuska, II – wolontariuszka Stowarzysze-
nia „Razem” i pełnomocniczka raciborskiego 
oddziału Fundacji „Dr Clown” Anna Wanglorz, 
a I miejsce – Katarzyna Latos: — Jestem wo-
lontariuszką Stowarzyszenia „Razem”, gdzie 
mam okazję do pracy z młodszymi i starszymi 
oraz … do papierkowej roboty — mówiła. — 
Gratuluję innym laureatom, że podjęli wyzwanie 
i skorzystali z możliwości bycia wolontariuszem. 
Dla Kasi wolontariat „… to napędzająca siła, 
która oddziałuje na człowieka tak mocno, że jest 
w stanie zmienić życiowe cele, bądź potwierdzić 

podejmowane decyzje”. Wie o tym dosko-
nale Piotr Ryłko, koordynator wolontariatu  
w Stowarzyszeniu „Oligos”, laureat ogólnopol-
skiego konkursu „Pomagam, bo…”. Wspólnie  
z 3 finalistami wybranymi z grona ponad 
700, pisał blog o swojej pracy. Oceniali go 
internauci, a najwięcej głosów uzyskał właśnie 

rybniczanin. Internetowa 
rywalizacja miała jeden 
cel – promocję idei wo-
lontariatu. I to się udało… 
— Oczywiście cieszę, że 
internauci docenili moje 
wpisy i zamieszczali pozy-
tywne komentarze. Jednak 
najważniejsze, jest to, że 
udało mi się pozyskać do 
naszego nowego projektu 
ponad 100 wolontariu-
szy. Wstępnie zakładali-
śmy przeszkolenie tylko 
30 młodych ludzi, bo nie 
wiedzieliśmy, że będzie 
ich aż tylu — powiedział 
nam P. Ryłko. — Tymcza-
sem wystarczyły prelekcje  
w szkołach i wizyta uczniów 
w środowiskowym domu 
samopomocy, by wielu  
z nich od razu się zaanga-
żowało. Teraz przychodzą 
po kilka razy w tygodniu, 
pomagają terapeutom  
i mają z tego wielką frajdę! 
Podobnie jak pan Piotr, 
dla którego wolontariat 
nie oznacza rezygnacji  
z czegoś. Przeciwnie, jest 
raczej uzupełnieniem: 
— Bycie wolontariuszem 
wcale nie jest trudne. A ile 
można zyskać! Przekonuję 

się o tym już w progu ośrodka, kiedy jestem 
entuzjastycznie witany przez moich przyjaciół  
z niepełnosprawnością. Oni dają mi to, co jest 
mi potrzebne do życia, a ja daję im siebie. I widzę 
efekty. Po ponad roku jeden z moich podopiecz-
nych powoli zaczął się otwierać. Dawniej taki nie 
był – nie odzywał się i nie dbał o siebie. Teraz jest 
zupełnie inny. P. Ryłko wolontariuszem został 
ponad dwa lata temu. Wziął udział w turnu-
sie rehabilitacyjnym zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Oligos i tam po raz pierwszy 
zetknął się z osobami z niepełnosprawnością: 
— Oni do mnie przylgnęli… — wspomina. Teraz 
zachęca innych: — Dobrze być wolontariu-
szem… wierzcie mi – taka praca to magia – jej 
efekty działają w obie strony… Dlatego łatwiej 
było mu odpowiedzieć na konkursowe „Poma-
gam, bo?...”: — Warto się nad tym zastanowić… 
Ale ja już się nie zastanawiam – pomagam, bo 
chcę. To tak niewiele… —  wyjaśnia pan Piotr. 

(S)

Laureatki konkursu „Wolontariat – lubię to!”: (od lewej) Sabina Ciszak, Zuzanna Pander, 
Anna Wanglorz i Katarzyna Latos. 

— Bycie wolontariuszem nie jest takie trudne. A ile można zyskać… — mówi zwycięzca  
internetowej rywalizacji w konkursie „Pomagam, bo…” Piotr Ryłko.           Zdjęcia: s

Pomagają, bo… 
— To metoda, dzięki której mogę pomagać ludziom, a to sprawia, że czuję się 

szczęśliwy i mam motywację, by każdego dnia wstawać z łóżka — mówił terapeuta 
Paul Baptie podczas konferencji „Nowe szanse dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną i ich otoczenia”. Ludzi pokroju Paula, których cieszy 
niesienie pomocy innym, jest wielu. Również w naszym mieście... A może 
ich być jeszcze więcej… 
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Zaprosili nas
• Muzeum na koncert „Nastroje sło-

wiańskie i nas troje – czyli Dominika, 
Natalia i Łukasz” (27 kwietnia), na 
spotkania pt. „Wolność z nami” (28 
kwietnia) oraz z cyklu „Pomiędzy 
przeszłością a historią” (5 maja).

• Zespół folklorystyczny „Józefinki” 
na biesiadę śląską (3 maja).

• Dom Kultury w Chwałowicach na 
wystawę fotografii pt. „Żar. Oddech 
Afryki” i Kolorowy Wieczór Sztuk (6 
maja). 

• Dom Kultury w Boguszowicach 
na cykl imprez, m.in. podsumowa-
nie konkursu dla dzieci i młodzieży 
„Wiosenny świat przyrody” (6 maja), 
koncert KoNoPiAnS & przyjaciele 
(7 maja), akcję krwiodawstwa (13 
maja) i Dzień Matki (26 maja).

• Galeria rozrywkowo-handlowa Fo-
cus Mall Rybnik do udziału w grze 
„Miasto Głuchych” (7 maja) oraz na 
„Cyrkowy Dzień Dziecka” (29 maja).

• PCK w Rybniku na spotkanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Czerwone-
go Krzyża (7 maja).

• Port Sztuki na cykl imprez, m.in. 
„Poezja, czasem też po Śląsku…” 
(15 maja), na „Spotkania ze Sztuką” 
(21 maja) i wieczór autorski Izabeli 
Majcher (25 maja).

• „Paleta PUB” na cykl imprez, m.in. 
wernisaż fotografii Magdaleny Roś 
pt. „Szmaty” (20 maja), na spektakl 
pt. „Domowe duchy. Atlas kieszon-
kowy” (28 maja) i koncert zespołu 
„2012” (27 maja).

• Dom Kultury w Niedobczycach na 
polsko-czeskie dni kultury (21 – 22 
maja). 

• SP nr 18 na Wojewódzki Konkurs 
Wiedzy o Ziemi Śląskiej (23 maja).

• Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie 
na otwarcie wystawy malarstwa, gra-
fiki i rysunku Jadwigi Pietrek (24 maja).

• Stowarzyszenie Ognisk Muzycz-
nych na koncert „Muzyczne kwiatki 
na Święto Matki” (25 maja).

• Zespołu Szkół Urszulańskich na 
galę Roku Życia Konsekrowanego 
(25 maja). 

• PSSE i RTOZ do udziału w XVIII Ryb-
nickich Dniach Promocji Zdrowia 
(28 maja).

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 31

Już po raz 13 odbył się w naszym mieście 
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, organizowany przez rybnickie 
koło Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym. Obchodzony  
w całej Polsce dzień ma zwrócić uwagę na proble-
my osób z niepełnosprawnością umysłową oraz 
wpłynąć na ich postrzeganie przez osoby zdrowe.

Obchodom, zorganizowanym przy wsparciu finansowe-
mu miasta, towarzyszyło hasło „Życie jak nowela”. Uro-
czystość rozpoczęła msza św. w kościele ojców misjonarzy, 
a następnie gospodarze wraz z gośćmi przenieśli się do 
Rybnickiego Centrum Kultury. Został tam zaprezentowany 

film dokumentalny własnej produkcji pt. „W poszukiwaniu 
godności”, w którym osoby niepełnosprawne zastanawiały 
się nad znaczeniem słów „żyć godnie”. W filmie wystąpili 
również fachowcy: etyk, socjolog i psycholog, a także 
przedstawiciele rybnickich instytucji oraz ksiądz proboszcz 
Stanisław Kołodziej z parafii w Niedobczycach, z którym 
stowarzyszenie na co dzień i od święta współpracuje. Sce-
nariusz, reżyseria oraz cała produkcja zostały zrealizowane 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Niedobczycach przez 
instruktora terapii Karola Husaka, doradcę zawodowe-
go Iwonę Kwiatek-Kiljanek oraz rehabilitanta Marcina 
Paszendę. Mimo, iż film nakręcili amatorską kamerą, na 
widzach w teatrze zrobił wielkie wrażenie. W kuluarach 
można było usłyszeć pierwsze recenzje: „… że film jest 
ciepły, prawdziwy, że to dobry pomysł, że zapada nie tylko 
w pamięci, ale też w sercu i dostarcza wzruszeń.”  

Przed publicznością wystąpił też dziecięco-
młodzieżowy zespół VIP z Domu Kultury w Niedo-
bczycach, przygotowany przez Marzenę Butyłkin,  
a Janusz Rzymanek, koordynator projektu „Dodajcie 
nam skrzydeł”, przedstawił film pokazujący jak w jego 
ramach osoby z niepełnosprawnością intelektualną re-
alizują staż w pracowni krawieckiej.

Wymowa Dnia… jest jasna: osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną oczekują od życia tego samego, co 
osoby zdrowe. Przy swoich ograniczeniach mają te same 
marzenia, przeżywają te same uczucia i przy wsparciu 
mogą funkcjonować podobnie jak osoby zdrowe. To my, 
osoby zdrowe, musimy zmienić swoje myślenie…  

(r)

Jak wygląda wóz strażacki i ambulans? Jak bezpiecznie przechodzić 
przez jezdnię? Wiedzą już uczestnicy X edycji konkursu ,,Żyjemy zdrowo i 
bezpiecznie”, jaki odbył się w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym. 

Imprezę otwarła dyrektor Lucyna Ibrom witając uczniów placówek specjalnych  
z Rybnika wraz z opiekunami oraz gości, a jednocześnie jurorów: przedstawicieli 

NZOZ „Centrum Medyczne”, Państwowej Straży 
Pożarnej, PSSE, policjantów z rewiru Nowiny oraz 
ratowników medycznych ze Sztabu Ratownictwa 
Medycznego. Konkurencje poprowadziły pielęgniarki 
Barbara Dzieżok i Beata Szutka oraz nauczyciele,  
a dotyczyły one zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa 
i ruchu drogowego. Zawody wzbogaciły piosenki  
o tematyce zdrowotnej, uczniowie przygotowali też 
wiosenne kanapki, a na zakończenie, po prawidłowym 
przejściu przez pasy, każda klasa otrzymała pamiątko-
wy dyplom i nagrody, których sponsorem było miasto. 

Jednak najwięcej 
e m o c j i  w ś r ó d 
uczniów wzbudzi-
ły wozy: strażacki 
i policyjny oraz 
ambulans – każ-
dy mógł wejść do 
środka i z bliska 
zobaczyć, jak są 
wyposażone …

W poszukiwaniu 
godności Zdrowi i bezpieczni

Uczestnicy Dnia Godności m.in. obejrzeli film „W poszukiwaniu godności”.

Udział w konkursie przy-
niósł uczestnikom sporo 
radości. 

Zdj.: arch. org.



Mały jubileusz skłonił do podsumowań. 
Jak przypomniał prof. J. Kozioł pierwsze 
„Dni Ziemi, Wody i Powietrza” zorgani-
zowano w 2002 r. kiedy na dobrą sprawę  
w Rybniku nie było jeszcze środowiska aka-
demickiego. — Wtedy zrodził się pomysł, by 
zorganizować święto ekologii — wspominał 
podczas uroczystej inauguracji tegorocz-
nych obchodów J. Kozioł. — Do wspólnego 
świętowania zaprosiliśmy wtedy ówczesną 
Akademię Ekonomiczną, Uniwersytet Śląski, 
Fundację „Ekoterm – Silesia” i Uniwersytet 
III Wieku oraz wydziały Edukacji i Ekologii 
Urzędu Miasta. Potem dołączyły: Izba Przemy-
słowa – Handlowa ROP, Nadleśnictwo oraz 
rybnickie szkoły. Prof. Kozioł nie ukrywa, że to 
właśnie na aktywności i zaangażowaniu mło-
dych ludzi zależy organizatorom szczególnie. 
Dlatego ucieszył fakt, że tak licznie stawili się 
na arcyciekawym wykładzie inaugurującym 

„Fukushima 11 marca 2011 i …”, który w auli 
Uniwersytetu Ekonomicznego przedstawił 
prof. Jan Składzień. 

W czasie „Dnia Ziemi, Wody i Powietrza” 
wygłoszono ok. 30 referatów opracowanych 
przez studentów i uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz przez osoby współpracujące  

z organizatorami. Wykłady i prelekcje od-
bywały się na UŚl, Uniwersytecie III Wieku 
oraz w rybnickim Nadleśnictwie. Jak co roku 
odbyła się zbiórka zużytych baterii i tonerów, 

za które można 
było otrzymać 
sadzonki z ryb-
nickiego Nadle-
śnictwa, a zainte-
resowani wybrali 
się na wycieczkę 
z dr Janem Dudą, 
który opowiadał 
o osobliwościach 
przyrodniczych 
parku nad Nacy-
ną. Organizato-
rem „Dnia Zie-
mi…” był Instytut 
Techniki Cieplnej 

Politechniki Śl., a patronat nad imprezą objął 
prezydent Adam Fudali. — Ekologią nie po-
winniśmy się zajmować okazjonalnie, ale na co 
dzień — przekonywał J. Kozioł i dziękował oso-
bom i instytucjom, które zorganizowały „Dzień 
Ziemi…” i od lat angażują się w tę inicjatywę. 
Z pożytkiem dla środowiska.                     (S) 

Inauguracja Dnia Ziemi, Wody i Powietrza odbyła się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego.                               Zdj.: s

— Udało się nam zintegrować ludzi, którym problemy ekologiczne nie są obce — mówił 
prof. Joachim Kozioł z Politechniki Śl. podczas X już edycji Dnia Ziemi, Wody  
i Powietrza. W tym roku jednodniowa impreza przyjęła formę sesji studenckich 
kół naukowych.
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… ale również tańczono i prezentowano 
tradycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy. Im-
preza odbyła się w Ogrodzie Farskim w Bo-
guszowicach Starych, bo wyjątkowo dopisała 
pogoda, a młodych wykonawców z całego 
regionu oceniało jury – Mirela Szutka (pe-
dagog, regionalista, muzyk), Lucyna Szłapka 
(choreograf, folklorysta) i Janina Wystub (folklorysta, muzyk). Warto 
podkreślić, że wszyscy reprezentanci naszego miasta – Mateusz Bulan-
da-Gorol i Alicja Sobik ze SP nr 16 (op. Lucyna Kwiatoń-Skura), Anna 
Paszenda z SP nr 11 i Zespół „Ślązaczki” z OPP Zespół „Przygoda” 
(op. Marzena Czerwińska-Konsek) – znaleźli się w gronie laureatów  
i wyróżnionych. Natomiast I miejsca w poszczególnych kategoriach zdo-

byli: Zespół „Łężczok” Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
Woj. Śląskiego za scenkę obrzędową „Zawadzioki to boboki” i wspo-
mniane już „Kaczoki”. Na festiwalowym „pudle” znalazły się również 
„Małe Jankowianki” i Agata Pietras z Jankowic, Dominika Tomaszek 
i Izabela Pyclik z Gilowic oraz zespoły pieśni i tańca: „Sari” z Żor, 

„Mała Strzecha” z Raciborza, „Gronicek” 
z  Gilowic i „Łężczok” (gr. starsza). (Pełna 
lista laureatów na stronie internetowej www.
dkboguszowice.pl). Jak zapowiedział Cezary 
Kaczmarczyk, dyrektor Domu Kultury w Bo-
guszowicach, placówki, która od lat organizuje 
imprezę, najlepsi wykonawcy oprócz nagród 

finansowych i dyplomów, zostaną również zaproszeni do występów  
w czasie dzielnicowych dożynek. 

„Złota kotewka” ma zachęcić do pielęgnowania lokalnych tradycji 
i przekazywania jej młodzieży. I, jak widać w Boguszowicach, to się 
udaje… 

(S)

Boguszowice 
na  ludowo

„Słuchej gospodarzu”, „U Cieszyna piekno rola” – to utwory, 
które przyniosły I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych 
grupie „Kaczoki” z Kaczyc. Jednak podczas XII już Wojewódz-
kiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Złota 
Kotewka 2011” nie tylko śpiewano...
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Dekada dla ekologii

Rybniczanka Ania Paszenda znalazła się w gronie wyróżnionych. Zdjęcia.: s



Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 33

Na otwarciu wystawy bogatej kolekcji „japo-
ników”, jej właściciele Joanna i Andrzej Babscy 
wprowadzili obecnych w klimat japońskiej 
kultury, zwracając uwagę na szczególnie cieka-
we eksponaty. Państwo Babscy zgromadzili je  
w ciągu 20 lat pracy artystycznej w Kraju Kwitną-
cej Wiśni, gdzie wielokrotnie, jako muzycy, gości-
li. Odwiedzali pchle targi, antykwariaty i sklepy 
ze starzyzną, wyłuskując prawdziwe skarby,  

z 

których część mogli 
obejrzeć rybniczanie. 
Są wśród nich zarówno 
przedmioty użytko-
we, porcelana, wyroby  
z laki, ukioe i kakejiku 
(obrazy i kaligrafie na 
zwojach), instrumenty 
muzyczne, maski, stare 

fotografie, a także, szczególnie przyciągające 
oczy, jedwabne kimona na różne okazje, w tym 
ślubne i kilkanaście pasów obi. Szczególnie 
cenna jest kolekcja lalek, której tylko część zo-
stała w Rybniku pokazana. Japońskie lalki nie 
służą do zabawy, ale mają symboliczne, rytualne 
znaczenie. 

Jedna z nich została nagrodą dla osoby, która 
udokumentowała najwyższą wpłatę na rzecz ofiar 

trzęsienia ziemi, bo w cza-
sie wernisażu organizato-
rzy oraz właściciele kolekcji 
zaapelowali o wsparcie fi-
nansowe poszkodowanych. 

Eksponaty z kolekcji 
państwa Babskich można 
zobaczyć również w kra-
kowskim Centrum Sztu-
ki i Techniki Japońskiej 
Manggha i wielu innych 

miejscach. A przede wszystkim w Willa Japonica, 
prowadzonym przez kolekcjonerów pensjonacie 
w Wiśle. Jak wskazuje jego nazwa, znajdziemy tu 
japoński klimat, wystrój i wiele innych elementów 
japońskiej kultury (www.japonica.pl).          

Na wystawie obecna była również Sonoko, 
młoda Japonka mieszkająca w Rybniku, która 
zaciekawiona anonsami o wystawie związanej  
z jej rodzinnym krajem, przyszła powitać rybni-
czan kilkoma zdaniami po polsku, z obietnicą, że 
będzie pilnie nasz język szlifować. 

Wernisaż przyciągnął tłumy, ale jak mówi kura-
torka wystawy Ewa Wojaczek, dziś same eksponaty 
nie wystarczą, by odbiorcę zadowolić. Teraz każdą 
wystawę trzeba uatrakcyjnić odpowiednią tema-
tyczną oprawą. W przypadku wystawy japońskiej 
stworzył ją pokaz walk kendo w wykonaniu Sekcji 
Kendo „Genryoku”, degustacja sushi i japońskich 
herbat, a na koniec – pokaz filmu „Hanami – 
kwiat wiśni”. Całość dopełniło niezwykle piękne, 
stylowe zaproszenie, a także interesująca animacja 
komputerowa autorstwa Michała Ankesa z Ryb-
nickiego Centrum Kultury, towarzysząca apelowi 
o wsparcie ofiar kataklizmu (można ją zobaczyć 
na stronie www.kultura.rybnik.pl).                     (r)

Zamysł wystawy „Bliżej Japonii” w Rybnickim Centrum 
Kultury powstał zanim kraj ten stał się ofiarą tragicznego 
trzęsienia ziemi i fali tsunami. Otwarcie ekspozycji miało 
miejsce już po tych dramatycznych wydarzeniach, co nadało 
wernisażowi szczególny wymiar. 

Od lat  i ch 
głównym moty-
wem jest tancer-
ka – natchniona, 
niekiedy rado-
sna, niekiedy 

zmęczona, uchwycona w łagodnym ruchu… 
Sama realna, choć otulona pastelową mgiełką, 
otoczona jest niekiedy bajkowymi postaciami 
rodem z „Opowieści z Narnii, „Czarodzieja z Oz” 
lub „Snu nocy letniej”, które czynią z obrazu rodzaj 
opowieści z fabułą. Niektóre z towarzyszących 
baletnicy postaci przywodzą na myśl malarstwo 
abstrakcyjne, a Ryszard Kalamarz nie kryje, że 
jego mistrzem jest Pablo Picasso, a fascynuje go nie 
tylko jego warsztat, ale i cechy osobowości, które 
pozwoliły mu na całkowitą, artystyczną wolność. 

Prace artysty, i to zarówno ze względu na temat, 
kolor oraz uchwyconą na nich niepowtarzalną 
atmosferę, są ucztą dla oczu, ale i innych zmysłów.

Wernisaż Ryszarda Kalamarza w Galerii Jasna 
w PiMBP wzbogaciła Agnieszka Korbel tańcem 
flamenco nawiązującym bezpośrednio do tematyki 

prac, ale również jazzujący „PKS Trio”, w którym 
na gitarze gra jeden z czterech synów Bogusławy 
i Ryszarda Kalamarzów – Kosma. Jak powiedział 
malarz – swoją artystyczną wrażliwość jego dzieci 
wyrażają w inny, niż z pędzlem w dłoni, sposób… 
Liczba gości na wernisażu i pełne zachwytu ko-
mentarze o wystawionych pracach mówią same 
za siebie…

Ryszard Kałamarz pochodzi z Przemyśla. 
Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Jarosławiu oraz Wydziału Gra-

fiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych  
w Krakowie. W Rybniku znalazł się na początku lat 
80. za sprawą żony – rybniczanki. Artysta wystawia 
swoje prace od ponad 20 lat w kraju i zagranicą,  
w tym w Japonii, kraju, który go fascynuje.    

(r)

Pastelowe pas de deux

Ryszard Kalamarz jest jednym z najciekawszych, ale i najbardziej tajemniczym z rybnickich arty-
stów-plastyków. Trudno się więc dziwić, że dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Halina 
Opoka nie kryła radości, że po 10 latach jego fascynujące prace pojawiły się ponownie w Rybniku. 

Blizej Japonii

Ryszard Kalamarz na tle jednej ze swoich prac.

Kosma (pierwszy z prawej) poszedł inną artystyczną drogą.       Zdjęcia: r

Jego prace można zobaczyć na stronie 
www.ryszardkalamarz.pl

Za Sonoko, która wita rybniczan stoją (od lewej) państwo Joanna 
i Andrzej Babscy, dyrektor RCK Adam Świerczyna i kuratorka wy-
stawy Ewa Wojaczek.

Zdjęcia: r
Lalki pokazane w Rybniku to tylko część o wiele 
większej kolekcji.

Do 23 września br. można jeszcze wpła-
cać pieniądze na konto ambasady Japonii, 
ul. Szwoleżerów 8, 00-464: nr 22 2210 

0009 0000 0000 0010 3956 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
(Polska) SA. Ambasada Japo-
nii – Pomoc. Otrzymane wpłaty 
zostaną przekazane Japońskie-
mu Czerwonemu Krzyżowi. 



Hasło było chwytliwe: „Zawsze po drodze… Nie mijam – wchodzę” – Do biblioteki oczywiście! 
A jak już wejdę to, co widzę…? 
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W centrali...
…Rodzinne warsztaty kaligraficzne, pokaz szermierki, 

koncert w wykonaniu podopiecznych Społecznego Ogniska 
Muzycznego, minilekcje języków włoskiego i angielskiego, 
wystawę mistrzów ilustracji czy zajęcia komputerowe. Bo 
biblioteka dawno przestała być wyłącznie miejscem wypoży-
czania i czytania książek, co potwierdził obfitujący w najróż-
niejsze atrakcje dzień otwarty. W jego trakcie nie zabrakło 
też wydarzeń typowo… książkowych – Alicja Godlewska 
szukała odpowiedzi na pytanie 
czy warto czytać kryminały, 
znani rybniczanie, m.in. radna 
Anna Gruszka i przewodni-
czący RM Andrzej Wojaczek, czytali bajki najmłodszym, 
a za przysłowiową złotówkę każdy mógł powiększyć swoje 
książkowe zbiory. Częstowano też „sowim” tortem, na placu 
przed placówką ustawiono dmuchany zamek i tor do minigolfa, 
a na wystawie pokazano książkowe zakładki, jakich używają 
czytelnicy. Z najbardziej oryginalnych wymienić należy… 
patyczki do czyszczenia uszu, opakowanie tabletek, papierosy, 
grzebienie, banknoty o różnych nominałach, a nawet wkładki 
higieniczne, czy... opłatek i papier toaletowy. Rocznie rybniccy 

bibliotekarze wyciągają z książek kilkanaście metrów różnego 
rodzaju, grubości i jakości tego nieodzownego papieru. 

Dzień otwarty zakończył „Tydzień bibliotek” w PiMBP, 
w trakcie którego m.in. miłośnicy ortografii pisali dyktando 
(o czym na stronie obok), prof. Grażyna Barbara Szewczyk 
wspominała ojca Wilhelma, a Jacek Fedorowicz lata PRL-u.

Wystawka historyczna – tak wystawę swojej grafiki określił 
sam autor, znany satyryk. Prezentowane prace pochodzą sprzed 
ćwierć wieku. Spotkanie z Jackiem Fedorowiczem było niezwy-
kle udane – poczucie humoru bardzo szybko pozwoliło nawiązać 
porozumienie między występującym a słuchaczami. Zaczęło 
się od anegdot i opowieści z czasów słusznie minionej epoki. 
— Co odpowiedział Bareja, zapytany o to, czy widział najnowszy 
film Bohdana Poręby? – Nie, po co mu będę robił frekwencję...  
— zaczął humorystycznie J. Fedorowicz. Także Bareja, „chory 
na patriotyzm”, wracający po operacji z zagranicy cieszył się, że 
w tym stanie nie będą go kontrolować i przewiezie powielacz 
dla podziemia. — Za każdym razem, kiedy wracał do kraju, to  
w samochodzie miał wszystkiego na 15 lat więzienia — podsumo-
wał satyryk. Anegdoty o twórcy „Misia” wprowadziły słuchaczy 

w klimat wystawy – pełnego ironii i humoru spojrzenia na sytu-
ację w Polsce przed 1989 rokiem. J. Fedorowicz swoje opowieści 
przeplatał fragmentami „Dziennika Telewizyjnego” – w wersji 
starszej i nowszej, którą realizował jeszcze nie tak dawno. Na 
prośbę publiczności przedstawił kilka felietonów, które zostały 
niezwykle ciepło przyjęte. Gość okazał się bardzo ciekawym, 
ciepłym i bezpośrednim człowiekiem, z niezwykłym darem 
opowiadania i komentowania rzeczywistości. Zaprezentowane 
rysunki i grafiki powstały po ogłoszeniu stanu wojennego. Ich 
autor mówił o kłopotach z cenzurą i brakiem papieru, który w 

działalności podziemnej był bardzo uciążliwy. Wystawę prac 
J. Fedorowicza, zorganizowaną we współpracy z IPN, można 
oglądać głównej w siedzibie PiMBP jeszcze tylko do końca maja.

... i w filiach
Do „Tygodnia bibliotek” włączyły się również wszystkie 

biblioteczne filie PiMBP. Na Smolnej w filii nr 8 pokazano 
wystawę Szymona Kamczyka „Świetlne refleksy”, a najmłodsi 
uczyli się rzeźbienia w glinie oraz wzięli udział w spotkaniu 

z „Ciotką Klotką”, czyli 
Ewą Chotomską, a także 
autorką książek dla dzieci 
Roksaną Jędrzejewską-
Wróbel: — Książka jest 
doskonałym biletem do 
odbywania podróży – moż-
na z nią dotrzeć do odległej 

przeszłości kiedy 
na świecie żyły wy-
łącznie dinozaury 
lub do czasów 
kosmicznych wy-
praw — mówiła 
dzieciom. Czytała 
też fragmenty swoich książek – „Siedmiu wspaniałych”, „Kró-
lewny”, czy „Gęboluda” oraz przybliżyła przygody ryjówki 
Florki, której zabawne historie właśnie są filmowane. Dzięki R. 
Jędrzejewskiej-Wróbel ponad setka dzieci z SP nr 6, 11, 2 i 34  
dowiedziała się co zrobić, by nie stać się ofiarą przemocy 
szkolnego chuligana-wilka, co czuje mała ryjówka, gdy w jej 
domu niespodziewanie pojawia się dziwne zjawisko zwane 
młodszym rodzeństwem oraz jak w praktyce powstaje książka – 
od pomysłu, który zdaniem R. Jędrzejewskiej-Wróbel, należy… 
podlać wyobraźnią, aż do efektu finalnego, kiedy książkę można 
wypożyczyć w bibliotece. Ot, choćby takiej, jak ta w Paruszow-
cu-Piaskach, która już od ponad 40 lat zaspakaja książkowe 
zamiłowania swoich czytelników, a jest ich w dzielnicy ponad 

620. Do dyspozycji mają 10.446 zbiorów 
i… nową siedzibę, do której placówka 
przeniosła się w konsekwencji ubiegło-
rocznej, majowej powodzi. — 40-lecie faktycznie obchodziliśmy 
rok temu, ale wtedy nikt nie myślał o świętowaniu… — wspomina 
kierownik filii nr 4 PiMBP Bogumiła Ziołko-Napieralska. Jed-
nak co się odwlecze… Tym razem urodziny miały symboliczny 
charakter, a zamiast kwiatów pojawiło się drzewko… — Jestem 
mieszkańcem tej dzielnicy dopiero od 5 lat, a o istnieniu biblioteki 
jako pierwszy powiedział mi mój syn — wspominał Aleksander 

Żukowski, prokurator z zawodu, a miłośnik 
przyrody z zamiłowania. — To miłe miejsce, 
centrum życia kulturalnego tej dzielnicy. Fakt, 
że biblioteka istnieje tutaj od ponad 40 lat  

i przetrwała dwie pamiętne powodzie, świadczy o tym, że jest 
mieszkańcom potrzebna. Stąd pomysł posadzenia Drzewa Czy-
telników, by po nas – żyjących w czasach, kiedy wciąż jeszcze czyta 
się książki, ale internet i telewizja już odbierają bibliotekom czytel-
ników – pozostało pozytywne przesłanie dla przyszłych pokoleń. 
A, jak dodaje B. Ziołko-Napieralska, nic tak nie łączy pokoleń, 
jak wspólne czytanie, o czym przekonuje przywołana również  
w czasie jubileuszu Wanda Chotomska: „Czytaj dziecku książki. 
Wiemy z doświadczenia, że książki najlepiej łączą pokolenia”. 
Pod drzewkiem zakopano też kapsułę pamięci, a umieszczono 
w niej historię biblioteki oraz listy od dzieci ze świetlicy, z którą 
placówka sąsiaduje. Dziękowano też wszystkim, którzy pomogli 
bibliotece w najtrudniejszych chwilach – Radzie Dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski, dyrektorom Przedszkola nr 3 i Placówki 
Wsparcia Dziennego oraz czytelnikom. To właśnie ich przed-
stawiciele i inni zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym 

posadzeniu 
wierzby pła-
czącej, której 
nie straszne 
o k r e s o w e 
podtopienia, 
c o  w y j a -
śnił znawca 
drzew i autor 
wielu książek 
o pomnikach 
p r z y r o d y  
A. Żukow-
ski. — Mamy 
drzewa pa-
pieskie, dęby 
k a t y ń s k i e  
i smoleńskie, 

ale Drzewo Czytelników w Rybniku i na Śląsku jest tylko jedno — 
mówił fundator wierzby A. Żukowski. Drzewko jest pierwszym 
okazem w przyszłym „Zakątku Czytelników”. Z pewnością miło 
będzie oddać się lekturze pod koroną Drzewa Czytelników, na 
Błoniach, nad rzeką Rudą… Jak pisał klasyk: „… siądź pod 
mym liściem, a odpocznij sobie…”.

Ilość i różnorodność imprez przygotowanych w ramach 
rybnickich obchodów ogólnopolskiego „Tygodnia bibliotek” 
udowadnia, że z biblioteką jest nam zawsze po drodze… Ko-
rzystamy z jej dobrodziejstw przez całe życie – dostarcza wiedzy, 
pobudza wyobraźnię lub po prostu… dotrzymuje towarzystwa. 

(S), m
Zdjęcia na II stronie okładki 

Tydzień bibliotek

Książkowy przykład

Filia w Paruszowcu-Piaskach działa w dzielnicy już od ponad 40 lat. Na zdj. kierowiniczka biblioteki  
Bogumiła Ziołko-Napieralska w nowej siedzibie, do której placówka przeniosła się po  
ubiegłorocznej powodzi.                                                                                                        Zdjęcia: s

Ponad 600 dzieci wzięło udział we wszystkich spotkaniach, jakie w ramach „Tygodnia bibliotek”  
zorganizowała filia PiMBP na Smolnej. 



Na wystawie „Wojownicy ducha” ze zbiorów 
członka Stowarzyszenia Przyjaciół Indian Zdzi-
sława Wszołka – Ranoresa zaprezentowano 
broń służącą do walki i polowań – maczugi, 
tomahawki, łuki, kołczany i strzały, pióropusze 
wojenne oraz ubiory i ozdoby, a także przed-
mioty związane z obrzędowością – „ceremo-
nialne grzechotki”, fajki, „łapacze snów” czy 
amulety i talizmany. Spore zainteresowanie 

budziła rekonstrukcja tipi – namiotu charak-
terystycznego dla prowadzących koczowniczy 
styl życia Indian Wielkich Równin Ameryki 
Północnej. Uzupełnieniem wystawy były foto-
grafie Bartosza Hlebowicza wykonane w czasie 
ostatniej dekady podczas kilku wypraw do spo-
łeczności tubylczych w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie. Dla zwiedzających przygotowano 
też widowiskowe tańce Pow Wow w wykonaniu 

zespołu „Ranores” z Uniejowa, 
wykład o Indianach Wielkich 
Równin, występy kabaretów 
Noł Nejm i Kałasznikof, a dla 
najmłodszych – indiańskie za-
bawy. Oczywiście zwiedzający 
mieli też okazję do podziwiania 
stałych ekspozycji muzealnych. 
Oj działo się, działo… 

(S) 

Zespół Ranores z Uniejowa przybliżył kilka tańców Pow – wow.                                                                               Zdjęcia: s.

Indianie opanowali rybnickie Muzeum… Nie straszni im byli ani kowboje, ani 
zebrane wokół blade twarze. Dla uczczenia swego zwycięstwa odtańczyli nawet 
widowiskowy taniec wojenny, a Wielki Grzmot i Luther Stojący Niedźwiedź – du-
chy wielkich Indian unosiły się nad Rynkiem. W taką noc wszystko jest możliwe.  
To przecież „Noc Muzeów”.

Spore za-
intereso-
wanie bu-
dzi ła re-
konstruk-
cja tipi… 
W y s t a -
wa czyn-
na jest do 
21 sierp-
nia br. 
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Blade twarze 
ciemną nocą

W trakcie trzech dni Festiwalu 
Sztuki Teatralnej organizowa-
nego przez Fundację Elektrow-
ni Rybnik, publiczność miała 
okazję obejrzeć nie tylko spek-
takle konkursowe i ciekawe in-
stalacje artystyczne, ale także 
koncerty muzyczne i plenerowe 
przedstawienie na Rynku. Już 
same przygotowania do nocne-
go spektaklu „Poemat o słońcu 
i księżycu” Teatru Klinika Lalek 
zachęcały do wzięcia udziału 
w tym niecodziennym widowi-
sku…                                 Zdj. s

Zmagania 
z ortografią

Rybniczanie, podobnie jak w zeszłym 
roku, mieli okazje sprawdzić swoją orto-
grafię. W zmaganiach wzięło udział ok. 80 
osób, w trzech kategoriach wiekowych: szkoły 
podstawowe, gimnazja i open (młodzież lice-
alna, dorośli). Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród już 15 czerwca. A jest o co walczyć – do 
rozdania mamy laptop, sprzęt wielofunkcyjny, 
aparat fotograficzny, pracę plastyczną artystki 
Marii Budny-Malczewskiej, książki i zestaw 
piśmienniczy. 

Życie jest teatrem…

CKA czyli Cykl Koncertów Akustycznych 
cieszy się coraz większą popularnością.  
W trakcie dziesiątej już imprezy publiczność 
będzie oklaskiwać rodzimy zespół „Blueset”.

Koncert w bluesowych klimatach z lekką domiesz-
ką fusion oraz jazzu zaplanowano na 24 czerwca 
na godz. 20.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, która wspólnie z Rybnicką Amatorską 
Sceną Muzyczną (www.rasm.com.pl) imprezę orga-
nizuje. Od samego początku inicjatywę wspiera też 
„PieM Projekt”, a patronat honorowy nad cyklem 
objął znany jazzman Czesław Gawlik. 

— Pomysł organizacji koncertów zrodził się 
spontanicznie, tak po prostu… Lidka Białecka za-
sugerowała, że w sali wykładowej biblioteki warto 
by zorganizować jakiś koncert. Pomyślałem wtedy, 
że do biblioteki najbardziej pasują spokojne, aku-
styczne koncerty… — wspomina Tomasz „Konso” 
Konsek założyciel RASM. — Potem doszło do roz-
mów z dyrekcją placówki, która bardzo przychylnie 
spojrzała na nasz wspólny pomysł. I tak, 8 maja 2009 
r. odbył się pierwszy koncert CKA z udziałem grupy 
Bezz Jazz. Do tej pory na scenie PiMBP wystąpiły 
zespoły prezentujące przeróżne gatunki muzyczne 
– od jazzu po pop, a zagrały Dash, Popiół, Ilo1, 
Sekcja z Włoch, Gif Noise, The Thinners, Regal Blue 
i Zawiało. — Wciąż zgłaszają się do nas zespoły, 
które chciałyby zagrać w rybnickiej bibliotece, więc 
mamy nadzieję, że cykl nadal będzie się tak prężnie 
rozwijał — mówi T. Konsek. Zachęcamy zatem do 
udziału i zespoły i publiczność!                         (S)

Bluesem 
w dziesiątkę

W najbliższym koncercie CKA wystąpi „Blueset”. 



POLECA!

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Konkurs poetycki 

Z wierszem na industriadę
Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w ramach II 

Industriady – święta Szlaku Zabytków Techniki ogłasza konkurs 
na wiersz o kopalni lub innym obiekcie szlaku.

Konkurs, którego celem jest pielęgnowanie i kultywowanie tradycji 
górniczej i umożliwienie prezentacji własnych talentów nie ma ograni-
czeń wiekowych. Wiersze nawiązujące do tematyki Szlaku Zabytków 
Techniki lub jednego z wybranych obiektów (informacje o nich na www.
gosilesia.pl oraz www.industriada.pl) należy nadesłać do 6 czerwca na 
adres Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” (ul. Mościckiego 
3, 44-273 Rybnik lub na adres e-mail: kopalniaignacy@interia.pl). Uro-
czyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca 
podczas „Industriady 2011”. 

Koncert jeszcze dziś!
Filharmonia Rybnicka będzie towarzyszyć młodym solistom  

ze „Szkoły Szafranków”.
29 maja, godz. 17.00

Dzień Dziecka w TZR
1 czerwca zapraszamy dzieci na warsztaty plastyczne, które po-

prowadzi Barbara Budka (godz. 16.00, wstęp wolny). Najmłodsi 
widzowie zobaczą też taneczno-muzyczne przedstawienie „Kop-
ciuszek” w wykonaniu zespołów Salake i Carrantuohill z udziałem 
wokalistki Katarzyny Sobek (godz. 11.30 i 18.00).

Recital fortepianowy 
Won Kim, ceniony pianista z Korei Południowej zagra w Rybniku 

utwory Beethovena, Chopina, Schuberta i Liszta.
2 czerwca, godz. 18.00

Eko-Dom, Ogród i Ty
Pierwsza tego typu wystawa skupi w jednym miejscu oferty dla 

domu, ogrodu, odpoczynku i urody. Organizatorzy kiermaszu za-
praszają dzieci i młodzież do lat 15 do wzięcia udziału w konkursie 
„Moja najpiękniejsza domowa roślina”. Rośliny w doniczkach 
należy przynieść 4 czerwca w godz. 10.00 – 13.00 do holu głównego 
TZR (odbiór w niedzielę po zakończeniu wystawy).

4 i 5 czerwca, godz. 10.00-18.00

Zagra „Chwila Nieuwagi” 
Koncert promujący debiutancką płytę rybnickiego zespołu. Więcej 

w Kulturalnym Informatorze.
5 czerwca, godz. 18.00

Młodzi artyści kończą sezon
Zapraszamy na koncerty podsumowujące działalność artystyczną, 

prowadzoną w tym roku szkolnym przez Młodzieżowy Dom Kultury 
(10 czerwca, godz. 17.00), OPP Zespół „Przygoda” (14 czerwca, 
godz. 17.00) oraz Studio Tańca All That Jazz (22 czerwca, godz. 
18.00).

Wielkie dzieła w mistrzowskiej interpretacji
Koncert pod takim tytułem zagra Orkiestra Symfoniczna Szkoły 

Szafranków pod dyrekcją Massimiliano Caldiego (Włochy), z udzia-
łem solisty Michała Marcola (skrzypce). W programie kompozycje 
Mozarta i Beethovena.

16 czerwca, godz. 18.00

Dni Rybnika
Podobnie jak w poprzednich latach Noc Świętojańska będzie 

wielkim muzyczno-kabaretowym świętem. Więcej o imprezie w 
Kulturalnym Informatorze.

18 czerwca, godz. 17.30, Stadion Miejski
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 Jak cała Polska, to i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 
która „czytanie dzieciom” organizuje już po raz czwarty, wspól-
nie z Rybnickim Centrum Kultury 8 czerwca w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej w godzinach od 10.00 do 12.00. 

W ub. roku wśród czytających byli m.in. wiceminister edukacji 
Krystyna Szumilas, wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, ówczesny 
przewodniczący Rady Miasta Stanisław Jaszczuk czy nasz redakcyjny 
kolega, autor książek o Śląsku, Marek Szołtysek. Tegoroczna impreza 
na pewno zgromadzi równie interesujących gości, ale niech to zostanie 
niespodzianką. Wstęp do TZR będzie wolny, ale organizatorzy 
apelują, by chętnych (klasy I-III) zgłaszać wcześniej w PBW, ul. 
Chrobrego 27, tel. 32 42 22 059. 

Taneczna opowieść
„Do Ciebie, Panie..” to najnowsza premiera Teatru Tańca 

Vivero. Opowiadana tańcem i słowem historia dotyczy 
współczesnych uzależnień. Spektakl przygotowała Izabela 
Barska-Kaczmarczyk (więcej na jej temat w poprzednim nume-
rze „GR”). Młode artystki zaprezentowały ciekawą, niezwykle 
dopracowaną choreografię, która korespondowała z fragmen-
tami recytowanych tekstów. „Do Ciebie, Panie...” pokazuje, że 
w dzisiejszym świecie nie ma ludzi wolnych – każdy zmaga się z 
uzależnieniem od czegoś lub kogoś. Dziewczęta ruchem i tańcem 
przedstawiły różne rodzaje zniewoleń, ich przyczyny, narastanie 
oraz to, jak bardzo mogą ograniczyć człowieka. Całość dawała 
niezapomniane wrażenie artystyczne i skłaniała do refleksji.

(m)



6 czerwca, godz. 19.00
ERRATUM
prod. Polska, Dramat/
Psychologiczny, 98 
min., scen. i reż.: Ma-
rek Lechki, obsada: 
Tomasz Kot, Ryszard 
Kotys, Janusz Micha-
łowski.
Wydawałoby się, że czas na erratę przychodzi 
po zakończeniu dzieła. Gdy po niewczasie 
orientujemy się, że wystąpił błąd, można 
jedynie próbować wytłumaczyć, że to miało 
być inaczej. A co, gdy wykaz błędów pojawia 
się wcześniej? Jeśli facet trochę po trzydziest-
ce myśli o swoim życiu jak o czymś skończo-
nym, w czym już nic się nie zdarzy, a można 
jedynie próbować wyjaśniać zaszłości?

13 czerwca, godz. 19.00
SOUL KITCHEN
prod. Niemcy, Dra-
mat/Komedia, 99 
min. scen.: Fatih Akin, 
Adam Bousdoukos, 
reż.: F. Akin, obsada: 
Adam Bousdoukos.
Zinos, właściciel pod-
upadającej restauracji Soul Kitchen, zostaje nieocze-
kiwanie porzucony przez dziewczynę. Podłamany, 
zaniedbuje lokal, dając wolną rękę pracownikom. 
W restauracji zaczyna panować radosna anarchia. 
Kucharz gotuje to, co zawsze chciał gotować, 
DJ porywa ludzi do tańca między posiłkami,  
a awangardowi artyści urządzają performance za 
performancem. Ku zaskoczeniu Zinosa, lokal zyskuje 
wielką popularność wśród mieszkańców Hamburga. 

20 czerwca, godz. 19.00
PERYFERIE
prod. Austria, Rumunia, 
Dramat, 87 min., scen.: 
Bogdan George Ape-
tri, Tudor Voican, reż.:  
B. G. Apetri, obsada: 
Ana Ularu, Mimi Bra-
nescu, Andi Vasluianu.
Odsiadująca wyrok więzienia Matilda wychodzi 
na 24-godzinną przepustkę i planuje ucieczkę  
z kraju, ale zanim dzień dobiegnie końca, musi 
się zmierzyć z kłopotliwą przeszłością. Matilda to 
postać skomplikowana – marzy o raju na ziemi, 
ale swoimi kolejnymi fatalnymi decyzjami szykuje 
miejsce w piekle dla siebie i bliskich. Gdy Matilda 
uświadomi sobie, że jest swoim największym wro-
giem, na odkupienie będzie, być może, za późno.

27 czerwca, godz. 19.00
PEWIEN DŻENTELMEN
prod: Norwegia, Dra-
mat/Komedia krymi-
nalna, 105 min., scen.: 
Kim Fupz Aakeson, reż.: 
Hans Petter Moland, ob-
sada: Stellan Skarsgård, 
Bjørn Floberg.
Ulrik odsiedział 12 lat za zabicie kochanka swojej żony. 
Kiedy wychodzi z więzienia, nie potrafi odnaleźć się  
w nowej rzeczywistości. Życie podsuwa pod nogi 
kolejne kłody. Reżyser stara się nas przekonać, że świa-
tem rządzą mechanizmy nieodmiennie ustawione tak, 
by zrujnować ludzkie życie. I nie ma znaczenia, czy 
ktoś będzie prowadził ryzykowny tryb życia, czy też 
ze wszystkich sił starał się nie wychylać. Ulrik wypró-
bował obie te drogi, a rezultat był równie tragiczny. 

Absolwent rybnickiej „szkoły Szafranków” Michał 
Marcol zakwalifikował się do XIV Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. Jego talent 
docenił Maxim Vengerov, jeden z najwybitniejszych współczesnych 
artystów – muzyków i przewodniczący poznańskiego konkursu. 
Młody skrzypek jest aktualnie studentem Akademii Muzycznej w 
Katowicach, gdzie  kształci się pod okiem Adama Mokrusa, również 
pedagoga szkoły w Rybniku. 

M. Vengerov osobiście 
przeprowadził preselekcje  
w 9 miastach całego świata.  
W ich rezultacie kwalifikacje do 
jednego z najbardziej prestiżo-
wych konkursów skrzypcowych 
na świecie uzyskało 52 uczest-
ników, w tym 17 Polaków,  
a wśród nich Michał Marcol.

Michał jest jednym z naj-
zdolniejszych absolwentów 
rybnickiej szkoły muzycznej, 
laureatem wielu konkursów 
skrzypcowych, stypendystą 
ministra kultury, amerykań-
skiej fundacji Idyllwild Arts,  
a także marszałka wojewódz-
twa śląskiego, nagradzany 
również przez miasto jako wy-
różniający się uczeń. Michał 
Marcol koncertuje w kraju  
i zagranicą, ale chętnie powra-

ca do rodzinnego miasta. Rybniccy melomani wielokrotnie mieli 
możliwość podziwiania jego kunsztu podczas koncertów i recitali. 
Najbliższa okazja to koncert 16 czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Serdecznie gratulujemy młodemu artyście i jego pedagogowi 
oraz życzymy sukcesu w konkursie!                                        (r) Laureaci w najstarszej grupie wiekowej z członkami jury i dyrektorką  szkoły Romaną Kuczerą.    Zdj.: r

Michał Marcol w czasie koncertu z okazji 50-lecia 
Filharmonii Rybnickiej.                     Zdj.: arch. red.

Absolwent „szkoły Szafranków” 
w konkursie Wieniawskiego

Muzyczne forum

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 37

Jednorazowe karty wstępu w cenie 12 zł oraz miesięczne karnety w cenie 35 zł do nabycia w kasie Teatru. 
Seanse odbywają się w sali Rybnickiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

W VII Ogólnopolskim Forum Młodych Instrumentalistów im. 
Karola i Antoniego Szafranków pod patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego udział wzięło ok. 120 młodych 
muzyków z całej Polski, w tym ośmioro uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Rybniku – gospodarza imprezy.

W trzech grupach wiekowych zaprezentowali się młodzi pianiści, skrzyp-
kowie i wiolonczeliści, a funkcję dyrektora artystycznego po raz kolejny 
objął prof. Wiesław Szlachta. W komisjach oceniających zasiedli muzycy  
i pedagodzy związani z renomowanymi uczelniami, powołani przez Cen-
trum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W ramach Forum odbyło się kilka koncertów, na których zaprezentowali 
się m.in. skrzypek i pedagog Adam Mokrus oraz absolwent i pedagog 
rybnickiej szkoły, uczeń Piotra Palecznego, Artur Hes.

Spośród ósemki reprezentantów „szkoły Szafranków” wyróżnienia 
otrzymały Natalia Górecka (klasa fortepianu Katarzyny Kosterki)  
i Martyna Krótki (klasa fortepianu Gizeli Fritz). Wśród wyróżnionych za 
akompaniament znalazło się również dwoje nauczycieli szkoły w Rybniku: 
Ksenia Więcek i Artur Hes.

Forum oraz imprezy mu towarzyszące dofinansowane były ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta 
Rybnika.



Pięćdziesiąt wspólnych lat...
Złote Gody

— Rodzina to jedna z najważniejszych wartości. Dzisiejsze czasy nie zawsze zachęcają do podejmowania zobowiązań, ale wasza obecność 
tutaj świadczy o tym, że warto — mówił świętującym pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego prezydent Adam Fudali.
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Małżonkowie odebrali medale przyznane 
przez prezydenta Bronisława Komorowskie-
go. Złote Gody świętowało tym razem 51 par. 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół GAMA, 
ale szybko się okazało, że chętnych do śpiewa-
nia jest na sali sporo... Miła atmosfera sprzyja 
rozmowom. Państwo Stefania i Kazimierz 
Gruszkowie poznali się podczas zabawy kar-
nawałowej w Niewiadomiu, gdzie siedzieli w... 
„kabinie wytrzeźwień” – tak humorystycznie 
nazywano jedno z pomieszczeń, w którym 
spotkali się nasi bohaterowie. Pani Stefania 
chwali swojego męża za poczucie humoru, 
opanowanie i grzeczność. Pan Kazimierz nie 
ukrywa, że żona spodobała mu się od razu. 
Lubią razem siadywać w ogródku, rozmawiać, 
spędzać czas z dziećmi, wnukami i prawnuka-
mi. — Spotkania rodzinne są cudowne. Cieszę 
się, że możemy każdego dnia być z najbliższymi 
— podkreśla pani Stefania.

Od pięćdziesięciu lat są ze sobą także: 
Salomea i Bernard Bartkowiakowie, 
Łucja i Kazimierz Dobrzyńscy, Maria 
i Rajmund Dziwiszowie, Eugenia  
i Tadeusz Jendrzejkowie, Irena i Leonard  
Trybusiowie ,  Krystyna i  Alojzy 
Kaczmarczykowie, Elisabeth i Andrzej 
Kierowie,  Krystyna i  Franciszek 
Kuraszowie, Ema i Henryk Krzywańscy, 
Blandyna i Benedykt Groborzowie, 
Maria i Marian Leśniakowie, Julia  
i Józef Lużynowie, Zofia i Mieczysław 
Majewscy, Irena i Emil Małachowscy, 
Bronisława i Franciszek Mandryszowie, 
Maria i Korneliusz Mandryszowie, 
Małgorzata i Adam Palarowie, Eryka 
i  Zygfryd Paprotni ,  Hildegarda  
i Engelbert Piechulkowie, Maria i Józef 
Prusowie, Irena i Zygmunt Przeliorzowie, 
Pelagia i Jerzy Stafarczykowie, Helena 
i Henryk Szymurowie, Anna i Zygmunt 
Zmiędakowie, Edeltrauta i Gerard 
Zieleźni, Hildegarda i Józef Zniszczołowie, 
Hildegarda i Jan Bobrowie, Stefania  
i Alfred Czogalikowie, Irena i Franciszek 
Gembalczykowie, Eugenia i Eugeniusz 
Grytowie, Alicja i Jerzy Guzowie, 
Blandyna i Henryk Grabowscy, Maria 
i Jan Jagiełowiczowie, Bożena i Gerard 
Konskowie, Gertruda i Józef Konskowie, 
Elżbieta  i  Zygmunt  Kostkowie , 
Małgorzata i Józef Maniowie, Cecylia 
i Wacław Matejowie, Anna i Tadeusz 
Nowakowie, Erna i Henryk Olesiowie, 
Rita i Rufin Piecowscy, Helga i Stanisław 
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Rojkowie, Zyta i Marian Schneiderowie, 
Irena i Władysław Skabowie, Lidia  
i Antoni Sobikowie, Irena i Franciszek 
Szklanni, Łucja i Jan Szulikowie, Teresa 
i Jerzy Panderowie, Jadwiga i Czesław 
Witalowie, Amalia i Ryszard Wuzikowie. 
Wszystkim parom życzymy zdrowia, radości  
i jeszcze wielu, wielu wspólnych lat.

(m)



Program zajęć

• 2.06., czwartek – „Prezydencja Polski 
w UE” – poseł Marek Krząkała;

• 6.06., poniedziałek – dyżur prawniczy 
– sędzia Ewa Trzcina;

• 9.06., czwartek – „Dom Opieki 
Społecznej jako instytucja przyjazna 
jego mieszkańcom” – Danuta Wimer 
– dyrektor Miejskiego Domu Opieki 
Społecznej w Rybniku

• 14,15 i 16.06. – wycieczka w Bieszcza-
dy – wyjazd 14.06. o godz. 5.00 spod 
Kampusu;

• 16.06. czwartek – wykład: „Psycho-
logia twórczości technicznej – moje 
drogi do wynalazków” – inż. J.Talik;

• 27.06., poniedziałek – zakończenie 
roku akademickiego: 9.30 – msza św. 
w Kościółku Akademickim, 11.00 – 
aula Szkoły Muzycznej;

• we wtorki i czwartki o godz. 13.00 
– gimnastyka rehabilitacyjna w pawi-
lonie dżudo.

Tylko nie pal
Co zrobić ze skoszoną trawą? Na pewno nie palić 

jej na swojej działce, jak robił to mieszkaniec jednej z 
posesji przy ul. Rudzkiej. O zdarzeniu powiadomili SM 
zaniepokojeni świadkowie, którzy przekazali dyżurnemu 
informację o dużym zadymieniu okolicy. Funkcjonariusze 
najpierw pouczyli właściciela posesji o zakazie spalania 
odpadów zielonych, a kiedy to nie pomogło i konieczna 
była kolejna interwencja – ukarali sprawcę mandatem. 
Przypominamy: na terenie miasta obowiązuje całkowity 
zakaz spalania odpadów zielonych pod groźbą mandatu 
w wysokości do 500 zł! Skoszoną trawę oraz inne odpady 
zielone można składować w kompostowni znajdującej się 
na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Pod Lasem 64. 
Warto czasem zanucić: „Rób co chcesz, mów co chcesz, 
tylko nie pal! Całuj, grzesz, baw się, ciesz, tylko nie pal!...”

Dla ukochanej? 
Gdyby nie monitoring, być może nie udałoby się 

dowieść, jak romantyczni potrafią być rybniczanie… 
Operator monitoringu wypatrzył mężczyznę, który w 
parku przy ul. Powstańców Śląskich postanowił zrobić 
pokaźny bukiecik z rosnących tam kolorowych tulipanów. 
Funkcjonariusze złapali sprawcę, a za zniszczenie kolorowej 
kompozycji ukarali go mandatem w wysokości dwustu 
złotych. No cóż, próba dorównania Józefowi Tolibowskiemu 
z „Nocy i Dni” , który zasłynął najbardziej romantycznym 
bukietem z nenufarów w historii, nie do końca się udała.  

Po opony do… lasu?!
W lesie można znaleźć … drzewa i grzyby, ale 

czasem również ok. 50 zużytych opon, które wy-
rzucił pracownik jednej z firm wulkanizacyjnych. Na 
niektórych oponach widniały nazwy firm korzystających  
z usług wulkanizatora i to właśnie właściciel jednej z nich 
wskazał funkcjonariuszom przedsiębiorstwo, z którego 
usług korzystał. Okazało się, że pracownik wulkanizacji 
nie wykonał polecenia i zamiast wywieźć opony do 
utylizacji wyrzucił je w lesie w Niewiadomiu. Sprawca 
dostał mandat w wysokości 500 zł i nakaz uprzątnięcia 
terenu. To się leśne zwierzęta ucieszą… 

Śmierdząca sprawa…
Do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie rowerzysty, 

który zasygnalizował problem wylewania ścieków do 
rowu melioracyjnego w Gotartowicach. W nadesłanym 
zgłoszeniu mężczyzna skarżył się na uciążliwy odór, który 
jest szczególnie dokuczliwy w słoneczne dni. Aktualnie spra-
wę prowadzi dzielnicowy straży miejskiej. Przypomnijmy, 
że za niedopełnienie obowiązku regularnego wywoże-
nia nieczystości płynnych z terenu prywatnej posesji 
właściciel może zostać ukarany mandatem w wysokości 
do 500 zł. Samo zawarcie umowy z przedsiębiorcą, który 
zajmuje się opróżnianiem szamba nie wystarczy. Właściciel 
posesji musi również udokumentować cykliczność wywo-
żenia nieczystości. Czyste ręce to… czyste środowisko.

Dziedzic bez serca…
Dzięki natychmiastowej reakcji dzielnicowego Straży 

Miejskiej udało się uratować psa, którego właściciel 
zmarł. Zwierzę od dłuższego czasu przebywało na posesji 
przy ul. Reymonta. Po śmierci właściciela czworonoga rodzi-
na sprzedała teren, a jeden ze spadkobierców zobowiązał 
się do zabrania psa. Tak się jednak nie stało. Posesja została 
sprzedana, a o psie zapomniano (!) i gdyby nie życzliwość 
sąsiadów, pewnie zdechłby z głodu. Powiadomiony o spra-
wie dzielnicowy nawiązał kontakt z nowym właścicielem 
nieruchomości, który wyraził zgodę na zabranie psa do 
schroniska. Zaniedbany zwierzak trafił pod opiekę wetery-
narza. I jak tu nie wierzyć w powiedzonko o pieskim życiu…

Wespół w zespół
73-letnia mieszkanka Śródmieścia trafiła do szpitala, 

po tym jak zasłabła w swoim mieszkaniu. Nie byłoby w 
tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że leżącą 
na podłodze kobietę wypatrzyli wezwani na pomoc 
strażacy. Alarm wszczęła pracownica PCK zaniepokojona 
losem swej podopiecznej, mieszkającej samotnie starszej 
pani. Funkcjonariusze SM przybyli na miejsce, a następnie 
powiadomili odpowiednie służby. Przez wybite okno do 
mieszkania weszli strażacy, a potrzebująca pomocy miesz-
kanka kamienicy trafiła do szpitala. Następnie pracownicy 
ZGM-u zabezpieczyli wybitą szybę, a mieszkanie zamknęła 
opiekunka starszej kobiety. Wiadomo… wespół w zespół… 

Opr.: (S) 

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej sie-

dziby, ul. Sobieskiego 15,  
tel. 32/755 79 90
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Z notatnika strażnika miejskiego

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

Od połowy marca br. uległy zmianie numery rachunków bankowych Urzędu 
Miasta. Ponieważ do wielu płatników na rzecz UM ta informacja jeszcze nie dotarła, 
publikujemy ją raz jeszcze. Apelujemy również, by częściej korzystać z przelewów 
elektronicznych, co znacznie zaoszczędzi czas!

Nazwa odbiorcy (organu podatkowego): Urząd Miasta Rybnik
Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych – podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej – 
na rachunek: 47 1140 1179 0000 2224 1800 1002

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej na rachunek: 38 1140 1179 0000 2224 1800 
1067

Wpłaty z tytułu innych dochodów Urzędu Miasta – dzierżawy terenu, wieczystego 
użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjnej, 
wydania karty wędkarskiej, wydania karty parkingowej, mandatu karnego kredyto-
wanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydania legitymacji, zaświadczenia, 
licencji, koncesji, wykupu mieszkania komunalnego, wykupu nieruchomości, sporzą-
dzenia map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, dokumentów do 
przewłaszczenia, wglądu do dokumentacji ewidencji gruntów i budynków, usunięcia 
drzew i krzewów, przekazania darowizny na rzecz Dzielnic i Młodzieżowej Rady 
Miasta - na rachunek: 20 1140 1179 0000 2224 1800 1003

Wpłaty z tytułu dochodów budżetu państwa - wieczystego użytkowania gruntów 
Skarbu Państwa, opłaty za udostępnianie danych osobowych - na rachunek: 36 1140 
1179 0000 2224 1800 1006

 W przypadku przelewów zagranicznych należy uwzględnić IBAN, czyli numer 
rachunku bankowego poprzedzić symbolem PL, a także SWIFT (BIC): BREX PL PW

Nowe numery rachunków 
bankowych UM
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— Jeszcze 5 lat temu sama chodziła do kościoła i gotowała 
pyszne obiady… — wspominają członkowie rodziny pani 
Gertrudy Kuśki, która 6 maja obchodziła swoje setne 
urodziny. 

I choć dziś zdrowie już nie to, pani Gertruda świętowała ten 
wyjątkowy jubileusz w gronie najbliższych oraz zaproszonych gości. 
Była wśród nich wiceprezydent miasta Joanna Kryszczyszyn, która 
w imieniu prezydenta i mieszkańców złożyła sędziwej jubilatce 
najserdeczniejsze życzenia, wręczyła kwiaty i kosz ze smakoły-
kami. Prezent z pewnością trafiony, bo pani Gertruda nigdy nie 
przestrzegała rygorystycznej diety. Lubi dobrą, śląską kuchnię, 
a co więcej, była doskonałą kucharką: — Babcia bardzo dobrze 
gotowała — wspomina wnuczka Barbara. — Zawsze najważniejsze 
było dla niej żebyśmy się dobrze najedli. Mówiła: zobaczcie, jakie 
pyszności wam przygotowałam… I to naprawdę były pyszności! 
Sędziwa jubilatka nigdy nie pracowała zawodowo – zajmowała się 
domem i wychowaniem dwójki dzieci – syna Mieczysława i córki 
Felicji. Męża, który pracował w Hucie Silesia, straciła 30 lat temu. 
Ma dwie wnuczki i dwoje prawnuków. Obecnie mieszka wspólnie 
z córką w rodzinnym domu w Ligocie. Felicja Bober pomaga jej nie 
tylko w pracach domowych, ale również w pielęgnacji ogrodu. Rodzina 
wspomina, że pani Gertruda często w nim pracowała, uprawiała też 
warzywa, hodowała kury i zwierzęta. — Babcia prowadziła bezstresowe 
życie… — tłumaczy wnuczka. — Najbardziej lubi jeść naszą, śląską 
wodzionkę — dodaje pani Felicja, która geny długowieczności odzie-

dziczyła z pewnością po matce i mimo swoich 82 lat jest w doskonałej 
formie. Rodzina zapowiada więc, że już za 18 lat z pewnością znowu 
świętować będzie kolejne setne urodziny! 

(S) 

Wodzionka 
na długowieczność?

Pani Gertruda Kuśka z najbliższą rodziną oraz wiceprezydent miasta Joanną Kryszczyszyn.                    Zdj.: s. 

Zobacz Słowację
Parafia pod wezw. Św. Antoniego zaprasza do udziału  

w pielgrzymce turystycznej na trasie Rybnik – Żylina – Piesz-
czany – Trenczyn – Trenczańskie Cieplice – Rybnik. Wyjazd 
w dniach 23 i 24 lipca, koszt – 170 zł od osoby. Zapisy przyjmuje 
kancelaria parafialna bazyliki (od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.30 do 10.30, we wtorek i piątek od 16.00-17.00. Tel. 4329021). 
Informacji udziela też pilot pielgrzymki (Tel. 4225424). Przedpłaty 
(70 zł) przyjmowane są w kancelarii do 10 czerwca.

Msza na wodzie w podziękowaniu…
26 czerwca o godz. 12.00 ks. Grzegorz Jagieł z parafii  
św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach odprawi mszę świętą 
na wodach przystani klubowej GKŻ „Koga–Kotwica”. W tym 
roku mieszkańcy będą dziękować za beatyfikację Jana Pawła II,  
a uroczystą oprawę mszy zapewnią chóry z kilku rybnickich 
parafii. Gorąco zachęcamy do udziału!  



Urbankowe obchody
Podobnie jak w Rybniku przetrwała piękna i stara tradycja czerwcowych procesji św. Antoniego, tak 

około 15 km od Rybnika zachowały się – „urbankowe obchody”.

A chodzi o niewielką wieś Ruda Kozielska 
koło Rud. Mieszka tam dzisiaj około 600 miesz-
kańców, a patronem wsi jest św. Urban. Święty 
ten był papieżem kierującym Kościołem w 
latach 222-230. Był to czas względnego spokoju 
i niewielkich prześladowań religijnych ze strony 
cesarstwa rzymskiego – tak mówią historycy. 
Jednak zupełnego spokoju chyba wtedy nie 
było, skoro w końcu skazano Urbana na śmierć 
przez ścięcie mieczem. Było to dokładnie 
23 maja 230 roku. Jego święto obchodzono 
dawniej 15 maja, a współcześnie przeniesiono 
na 25 maja. W każdym razie św. Urbana czci 
się w maju, choć ma on w tym 
miesiącu poważną rolniczą 
konkurencję – 15 maja jest 
obchodzone święto św. Izydora 
Oracza z Madrytu, który rów-
nież uznawany jest za patrona 
rolników. Na Śląsku czczeni są 
obaj święci, o czym świadczą ich 
liczne kaplice i figury. Wydaje 
się jednak, że kult św. Urbana 
jest starszy i lepiej ugruntowa-
ny, bardziej znany na Śląsku, 
w Austrii oraz Niemczech, niż 
w całej Polsce. Można nawet 
pokusić się o twierdzenie, że 
kult św. Urbana krzewił na 
Śląsku zakon cystersów. Stąd 
też pewnie wziął się kult św. 
Urbana we wspomnianej już 
Rudzie Kozielskiej, która leży 
niedaleko Rud i należy do 
rudzkiej parafii. A Rudy to od 
XIII do XIX wieku siedziba 
słynnego opactwa cysterskiego. 

Dlaczego jednak św. Urban 
został patronem rolników? 
Otóż według rzymskiej tradycji, 
św. Urban wydał instrukcję, aby 
duchowni podczas mszy św. 
używali kielicha i pateny ze złota lub srebra, 
a nie z gliny lub drewna. Z tego też powodu 
był ten papież przedstawiany z kielichem. 
Kielich zaś kojarzył się ludziom z winem. 
Uznano więc św. Urbana za patrona winnic 
i winnych latorośli. A stąd już tylko kawałek 
do rozszerzenia tego patronatu na ogrodni-
ków i rolników. W dzień jego święta dawniej 
błogosławiono pola, po których chodzono  
z procesjami, z krzyżem, a z czasem z obrazami  
i figurami św. Urbana. Dodatkowo też  
w śląskiej kulturze o popularności tego świę-

tego świadczy fakt, że jest śląska wersja tego 
imienia. Mówiło się kiedyś na św. Urbana 
– świynty Urbanek. Natomiast procesje na 
pola, nazywane były urbankowymi odprawa-
mi lub urbankowymi obchodami. Chronił też 
Urbanek na Śląsku przed gradobiciem, suszą, 
ogniem, powodziami, wiatrami i wszystkim, 
co mogło zniszczyć zasiewy. Potwierdza to 
stare przysłowie: „Po Urbanie już yno o zbożu 
godanie!” Dawniej też bojący się o swoje plony 
śląscy rolnicy fundowali do kaplic św. Urbana 
woskowe świece – zwane urbankowymi świe-
cami, które paliły się bez przerwy od święta ich 

patrona aż do żniw. Kult św. Urbana na Śląsku 
potwierdzają liczne kościoły i kapliczki wysta-
wione ku jego czci, że wymienimy tylko Radlin 
Górny koło Wodzisławia Śląskiego, Brzezie 
koło Raciborza, Paniówki koło Mikołowa, 
Wola koło Pszczyny, Reńska Wieś koło Koźla… 
Wróćmy jednak do urbankowych obchodów  
w Rudzie Kozielskiej. Otóż, dawno temu 
miał tam być budowany kościół na górce,  
w okolicach dzisiejszej ulicy Hubertusa. Tak 
przynajmniej opowiadał mi Jan Kotyczka, 
któremu  niegdyś mówiła o tym matka. Tym-

czasem jednak jest w Rudzie Kozielskiej tylko 
kaplica od zawsze poświęcona św. Urbanowi. 
Dawność tego kultu potwierdza nie tyle stojąca 
tam figura, co stary obraz, na którym patron 
rolników trzyma w ręku winne grono. I przy 
tej kaplicy raz w roku odprawiana jest msza 
odpustowa, do której cała miejscowość bardzo 
dobrze się przygotowuje. Ostatni odpust był 
tam  w niedzielę 22 maja br. Wszystkie trawniki 
wystrzyżone są wtedy jak na angielskim stadio-
nie, zaś koło kapliczki powstaje ołtarz polowy 
ustrojony brzeziną, czyli brzózkami. Po mszy 
zaś mieszkańcy chodzą z procesją do czterech 

przydrożnych krzyży i modlą się o urodzaj  
i błogosławieństwo dla wsi oraz wspomina się 
zmarłych członków rodziny i sąsiadów. Gdy 
się to widzi – a ja tam byłem, to trudno oprzeć 
się refleksji, że taki urbankowy odpust to 
prawdziwa śląska atrakcja i wizytówka naszej 
regionalnej kultury. I tych tradycji trzeba strzec 
jak źrenicy oka!

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Procesja odpustowa w Rudzie Kozielskiej to wydarzenie religijne, ale też „bycza” regionalna atrakcja! 
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Abecadło Rzeczy Śląskich



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! 

UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

(cz. 87)Wielki album Rybnika
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PODZIĘKOWANIE
Przed miesiącem opublikowaliśmy zdjęcie nr 86/3 

przedstawiające niemiecki czołg, które wykonano  
1 września 1939 roku w Rybniku-Ligocie. Zainteresowanie 
zdjęciem było ogromne! Dziękujemy Andrzejowi Adam-
czykowi, który tak oto skomentował widoczny na zdjęciu 
pojazd: „Jest to dwuosobowy czołg PzKpfw I, czyli Pan-
zerkampfwagen I, co można przetłumaczyć na pancerny 
wóz bojowy typ I wersja A. Była to pierwsza wersja tego 
czołgu produkowana seryjnie. Jego długość 4 m, masa 
całkowita 5400 kg, karabin maszynowy kaliber 7,9 mm, 
silnik czterocylindrowy układ bokser, chłodzony powie-
trzem o mocy 57 KM, prędkość na drodze 57 km/h, (…)”

Podobną informację otrzymaliśmy od Adama Drew-
nioka, basisty zespołu „Carrantuohill”, którego pasją 

jest nie tylko muzyka, ale również historia i militaria. 
 A. Drewniok uważa, że ze zdjęcia trudno dociec czy po-
jazd ten stanowił typowy czołg klinu Blitzkriegu, wsparcia 
piechoty albo czy był czołgiem dowodzenia. Zdjęcie jest 
wykonane „statycznie” bez „czynnika” ludzkiego. Mo-
żemy zatem jedynie domniemywać, że zarówno załoga 
jak i pojazd „odpoczywali” po walkach, które na Górnym 
Śląsku, w tym w Rybniku, okazały się wyjątkowo łatwe 
dla armii niemieckiej. Wiadomo tylko, że czołg ten był 
jednym ze 100 pojazdów nacierających 1 września na 
Rybnik z dwóch kierunków: Suminy i Chwałęcic. Oba na-
tarcia połączyły się w godzinach południowych na skraju 
lasu zebrzydowickiego. Wejście do Rybnika nastąpiło  
z osi ulicy Zebrzydowickiej. Piechota i czołgi skierowały 
się na Rynek po czym ruszyły w kierunku Gotartowic i Żor, 

„wchłaniając” po drodze Ligotę. Część czołgów została 
w mieście, aby ubezpieczać zaplecze, bowiem natarcie 
zostało zaskoczone atakiem ckm z cmentarnego wzgórza 
oddziałów kapitana Kotucza, a także porucznika Ogro-
dowskiego. Jednakże po przegrupowaniu i wznowieniu 
ataku, Niemcy błyskawicznie zajęli cały powiat rybnicki  
w pierwszym dniu wojny, uniemożliwiając rozbitym 
obrońcom (w tym byłym powstańcom śląskim) przedosta-
nie się do punktu koncentracji w Kobiórze pod Pszczyną.

Dziękujemy także Adamowi Grzegorzkowi z Chwało-
wic, który twierdzi, że ów czołg musiał należeć do 15. 
Pułku Pancernego Oberstleutnanta Johannesa Streicha. 
Umieszczone na nim cyfry i krzyże są białe, natomiast 
romby namalowane na wieży są koloru żółtego, pomiędzy 
nimi zaś znajduje się romb czarny.

Zdjęcie 87/2 
Podobne zdjęcie nr 85/2 umieściliśmy już  

w naszym Albumie w marcu br. W autku siedziała 
mała wówczas Stanisława Nosiadek jednak błęd-
nie podaliśmy czas zrobienia zdjęcia – wiemy dziś,  
że był to rok 1957 lub 1958. Dzisiaj natomiast 
prezentujemy zdjęcie zrobione w tym samym miej-
scu, na rybnickim Rynku i w identycznym autku. 
Tyle tylko, że w środku siedzi Elżbieta Kuligowska  
z Rybnika. Pani Elżbieta podaje, że fotografia została 
zrobiona w 1956 roku. Zadajmy jednak pytanie: kto 
był właścicielem tego autka i jednocześnie zajmował 
się robieniem takich pamiątkowych zdjęć? Czy był 
to któryś z rybnickich fotografów?

Zdjęcie 87/1 
Zdjęcie zostało zrobione w 1910 roku 

w Azji, na wyspie Sri Lanca, dawnym 
Cejlonie. Pasażerem rikszy jest... rybni-
czanin Franciszek Konsek, którego ro-
dzina do dzisiaj mieszka w Rybniku przy 
ulicy Rudzkiej.  Franciszek nie był jednak 
milionerem-podróżnikiem, ale podczas 
obowiązkowej służby wojskowej w nie-
mieckiej armii, a dokładnie w marynarce, 
załapał się na rejs szkoleniowy dookoła 
świata. Niechaj to zdjęcie będzie zachętą 
dla naszych Czytelników, by dzielili się 
nie tylko zdjęciami, ale także bliskimi  
i dalekimi podróżami swych przodków.
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Szpadziści z sukcesami…
W Białymstoku odbyła się XVII Ogólno-

polska Olimpiada Młodzieży w szermierce 
(Mistrzostwa Polski juniorów mł.). Nie 
mogło w niej zabraknąć szpadzistów z 
RMKS-u Rybnik. 

Nasz klub reprezentowali: Kamil Naszkow-
ski, Przemysław Trzepizur, Mikołaj Mroszczak 
oraz Krystian Fajkis, który zajął 5 miejsce w 
turnieju indywidualnym. W rywalizacji druży-
nowej, w pierwszym meczu zawodnicy RMKS-u 
spotkali się z PKSZERM Warszawa i wygrali 
45:31. W walce o finał lepsza okazała się dru-
żyna I KKS Kraków, ale rybniczanie zwyciężyli 
w rywalizacji o brąz z MKS-em Kusy Szczecin. 

Szpadziści rywalizowali również w hali 
sportowej w Boguszowicach podczas XI 
Turnieju Szermierczego „Rybnik CUP” 
w szpadzie dziewcząt i chłopców, który na 
starcie  zgromadził 178 zawodników z całej 
Polski. W turnieju pod patronatem prezydenta 

Rybnika fantastycznie walczył Jarosław Fajkis 
z Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Spor-
towego, który przegrał dopiero w półfinale  
z Aleksandrem Siudakiem z KKS Kraków 
i zajął ostatecznie 3 miejsce. W tej samej 
kategorii wiekowej bardzo dobrze radził 
sobie jego klubowy kolega Jakub Kołodziej, 
przegrywając walkę o podium z Ivo Janeckim 
(również z KKS Kraków) i zajął bardzo dobre 
6 miejsce. W kategorii wiekowej 1997-1998 
najlepiej spisał się Kacper Kordas (13 miejsce), 
a słabiej – Igor Tymusz (34 miejsce). Z kolei 
rybniczanka Anna Mroszczak od początku 
turnieju „nie była gościnna” dla swoich rywa-
lek i przegrała dopiero w pojedynku z Justyną 
Jagiełko z Pałacu Młodzieży Katowice 13:15  
i zajęła 3 miejsce. W kategorii wiekowej 1999-
2001 najlepiej walczyła Dagmara Gabriel, 
która z turnieju na turniej pnie się w górę 
ogólnopolskiej klasyfikacji. Ostatecznie zajęła 
bardzo dobre 11 miejsce.
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Bliscy awansu
Po 26 rozegranych meczach piłkarze 

ROW-u Rybnik z dorobkiem 59 pkt. zaj-
mują pozycję lidera i są już prawie pewni 
historycznego awansu do II ligi. Nad drugim 
w tabeli zespołem mają przewagę aż 11 punk-
tów, a do końca rozgrywek pozostały jeszcze 
tylko 4 kolejki. W nich rybniczanie zmierzą 
się na wyjazdach ze Startem Bogdanowice 

(6 miejsce) i Skałką Żabnica (3 miejsce). W 
Rybniku, ROW podejmować będzie: Rozwój 
Katowice (1 czerwca) i Victorię Częstochowa 
(11 czerwca). Po tym spotkaniu podopieczni 
Jana Furlepy być może będą mogli świętować 
już awans do II ligi. W ostatnim rozegranym 
spotkaniu, 21 maja w Rybniku, ROW pokonał 
Pniówek Pawłowice Śl. 3:1.  Bramki dla ROW-u 
zdobyli: Konrad Cieślak, Grzegorz Bonk oraz 
Mateusz Szatkowski.

5 memoriał
Na rybnickim stadionie odbył się 5. Międzynarodowy Turniej Żużlowy Pamięci Łukasza 

Romanka, tragicznie zmarłego rybnickiego żużlowca. Ponad 9 tys. widownia spragniona 
żużla na nieco wyższym niż I ligowym poziomie, co prawda nie zobaczyła porywających zawodów, 
ale mogła podziwiać jazdę m.in. Tomasza Golloba, Jasona Crumpa, Andreasa Jonssona czy 

kilku młodych, ale już sporo umieją-
cych zawodników. Zwycięzcą zawodów 
został Australijczyk J. Crump, który 
wygrywając bieg  finałowy wyprzedził 
w końcowej klasyfikacji Krzysztofa 
Kasprzaka i A. Jonssona (Szwecja). 
Tuż za podium uplasował się aktualny 
mistrz świata T. Gollob, 7 pkt. uzbierał 
zawodnik ROW-u Rybnik R. Jamroży, 
a o 1pkt. mniej kolega Ł. Romanka z 
toru, wychowanek rybnickiego klubu 
– Rafał Szombierski. Przed biegiem 
finałowym rozegrano bieg pamięci 
Andrzeja Skulskiego, a jego zwycięz-
cą został rybniczanin Kamil Fleger. 
Widowisko zakończył wspaniały pokaz 
sztucznych ogni.

***
W niedzielę 29 maja br. żużlowcy ROW-u Rybnik na torze w Gnieźnie zakończyli I rundę 

tegorocznych pierwszoligowych rozgrywek. Runda rewanżowa ruszy 5 czerwca, kiedy to na 
własnym torze rybniczanie podejmować będą Start Gniezno. Na stadionie przy ul. Gliwickiej 
zobaczymy jeszcze pojedynki ROW-u z Daugavpils (19 czerwca), PSŻ Poznań (3 lipca) i 
Orłem Łódź (24 lipca). 

Sportowe majówki 
z MOSiR-em

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz 
z IV Liceum Ogólnokształcącym zorganizo-
wał Bieg Wiosny w ramach ogólnopolskiej 
akcji Polska Biega.  Wzięło w nim udział 
145 uczestników, którzy nie przestraszyli się 

niesprzyjającej aury, a dla wzmocnienia po-
krzepiali się grochówką. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe, a z prelekcją na temat III Powstania 
Śl. wystąpił Romuald Niewelt. Dla najmłod-
szych biegaczy Rada Dzielnicy Śródmieście  
ufundowała słodycze, zaś patronat nad imprezą 
objął prezydent Rybnika.

Już po raz 16. na rybnickim Rynku 
odbył się turniej koszykówki ulicznej 
„Rynek Basket”, w którym wzięło udział 
ponad 40 drużyn. W grupie dziewczyn ze 
szkół podstawowych zwyciężyła drużyna KJM 
(Marta Szklarska, Karolina Sałata i Justyna 
Latos), a w grupie starszej – „Dziołszki Team” 
(Joanna Czajkowska, Karolina Kozak, Ka-
tarzyna Kosczielny i Agnieszka Stawowska). 
W najmłodszej grupie chłopców wygrały 
„Dzikie Bobasy” (Oskar Sot, Piotr Smyczek, 
Piotr Kondys i Wojciech Student), w gronie 
gimnazjalistów – drużyna „DJ ED” (Daniel 
Sikora, Edmund Tomko, Jakub Kaziur, Dawid 
Nowobilski.), a zwycięstwo w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych odniósł zespół „Rafał 
Kachel Team” (Patryk Szklarz, Rafał Kachel i 
Krzysztof Gawęda). W najstarszej grupie (20 
lat i starsi) najlepsza okazała się drużyna „Wą-
tróbki” (Aleksander Góra, Robert Kozielski, 
Piotr Kowalski i Michał Heliosz). 

Grali dla Śląska
Rafał Szymura i Radek Niestrój – zawod-

nicy Volleya Rybnik zdobyli złoty medal 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
siatkówce. Obaj siatkarze zostali powołani do 
reprezentacji Śląska i walnie przyczynili się do 
wygrania turnieju. R. Niestrój grał na pozycji 
libero, a Rafał Szymura w pierwszej szóstce na 
przyjęciu. Jego dobra gra została dostrzeżona 
przez trenerów polskiej reprezentacji, którzy 
powołali go na reprezentacyjne zgrupowanie.



Amatorzy na mecie
Do historii przeszła XIII edycja Rybnickiej 

Amatorskiej Ligi Koszykówki. W meczu o 3 miej-
sce „Butimex Inkognito Basket” dwukrotnie pokonał 
„ARX Rybnik” (74:61 i 71:68), a w meczu o zwycięstwo 
„Do ostatniej kropli” pokonało „Uffo Team Rybnik” 
(62:71, 69:44). Najlepszym strzelcem ligi został Woj-
ciech Trałka (SKOK Ziemi Rybnickiej – 583 pkt.), 
najlepszą średnią meczową legitymuje się zawodnik 
Hawajskich Koszul Bartosz Piasecki (28,8 pkt. na mecz), 
a mistrzem „trójek” został Krzysztof Franczuk z „Uffo 
Team Rybnik” (57). 

Dobiegły również końca zmagania w ramach 
dwunastej edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej. Wszystkie drużyny spotkały się w 
hali Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, by przy 
pełnej widowni rozegrać decydujące mecze. Zwłaszcza 
mecz finałowy dostarczył wielu emocji, ale też pozio-
mem zadowolił najwybredniejszych kibiców! Okazały 
puchar po raz pierwszy wywalczyła ekipa Jedynki 
Jankowic II, która pokonała 3:1 Dwójkę Świerklany 
Żywiec Zdrój. Zwycięska ekipa zagrała w składzie: 
Wawrzyniec Bonk, Dawid Druchniak, Jarosław Fioł, 
Jakub Kapuścik, Dariusz Łasiewicki, Tomasz Martyna, 
Grzegorz Musiolik, Wojciech Musiolik, Damian Porwoł 
i Łukasz Wiąckiewicz. W meczu o trzecie miejsce Nowa 
Computer-Mokate-TKKF Pawłowice pokonała 2:0 
Jar-Trans Fox Pszów. Najlepszymi siatkarzami zostali 
Wojciech Musiolik i Łukasz Czepczor, a nagrodę fair-
play otrzymał Marcin Hanak. W tegorocznej edycji za-
grały 24 zespoły, 383 zawodników, w tym 3 dziewczyny. 
Najstarszy siatkarz liczył sobie 59 lat, a najmłodszy – 16. 

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 45

Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Smerfy” zorganizo-
wał VIII Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Przedszkolaków Miasta 
Rybnika. Wzięło w nich udział 111 dzieci (29 dziewczynek i 82 chłopców)  
w wieku od 5 do 7 lat, z przedszkoli nr: 2, 5, 9, 10, 17, 36, 42, 43, 18, 6 i ZSP 
nr 4. W grupie chłopców ze zwycięstwa i złotego medalu cieszył się Szymon 
Otoka z P nr 5, drugi był Olaf Sowa z P nr 36, a trzeci Jakub Jasik z P nr 9.  
W grupie dziewczynek zwyciężyła Kinga Zelek, przed Patrycją Pietrygą (obie z 

P nr 43) i Klarą Ku-
cza z ZSP nr 4. Tur-
niej organizowany 
jest rokrocznie jako 
podsumowanie 
zajęć szachowych 
prowadzonych  
w rybnickich przed-
szkolach. 

Podczas Ogólnopolskich mistrzostw szkół podstawowych  
w szachach, jakie odbyły się 
w Karpaczu wśród 28 najlep-
szych drużyn z całej Polski, 
zawodnicy Szkoły Podsta-
wowej nr 2 zdobyli brązowy 
medal. Trenerem rybnickich 
szachistów jest mistrzyni 
Agnieszka Matras-Clement,  
a do sukcesu przyczynili się: Da-
wid Klementowski (5,5 pkt.), 
Piotr Kołodziej (7,5 pkt.), Kata-
rzyna Pokrzywa (5 pkt.) oraz Ka-
mil Kozioł (7 pkt.). Ten ostatni udanie zakończył rywalizację w odbywających się  
w Krakowie VII Indywidualnych Mistrzostwach Świata Szkół w Szachach. 
Zajął tam 5 miejsce, 13 – wywalczył D. Klementowski. 

Kuczera wicemistrzem! 
Województwo Podlaskie gościło najlepszych polskich zawodników na XVIII 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W Białymstoku rozegrano zawody w 
judo juniorów młodszych, gdzie dobrze pokazali się zawodnicy Polonii Rybnik. 
Piotr Kuczera w drodze do finału stoczył cztery walki – wszystkie wygrał pewnie i 
zdecydowanie. Najważniejszy pojedynek niestety przegrał, ale zdobywając srebrny 
medal potwierdził, że w wadze do 73 kg jest w ścisłej czołówce krajowej. 

P. Kuczera został powołany przez Polski Związek Judo na Puchar Europy, który 
tydzień temu odbył się w Bielsku-Białej, ale niestety przegrał swoją pierwszą walkę i 
odpadł z turnieju. Z kolei Dawidowi Kuwaczce, który był faworytem w swojej wadze, 
na drodze do finału stanął, po raz drugi w tym roku, zawodnik ze Skierniewic. Osta-
tecznie rybniczanin obronił III miejsce z poprzedniego roku. 

Piłkarska kadra czeka…
W hali MOSiR w Boguszowicach odbyły 

się nieoficjalne Mistrzostwa Śląska w Mi-
nipiłce Nożnej 7, 8-latków. Turniej zorga-
nizował działający w naszym mieście UKS 
„Akademia Piłkarska Silesia”, szkolący 
chłopców w wieku 5-9 lat, a patronat hono-
rowy objął prezydent A. Fudali.

W rybnickim turnieju wzięło udział 7 zespołów, 
a zwyciężyła drużyna SP nr 2 (na zdj. obok), której 
opiekunem jest Michał Szłapka. W finale, po 
bardzo emocjonującym meczu, w którym potrzeba było dogrywki, by wyłonić zwycięzcę, 
pokonali drużynę Orlik Niedobczyce. Trzecia była SP nr 32, a czwarta – SP nr 19. — Ideą, 
która przyświecała turniejowi, było zachęcenie tych chłopaków do gry i uprawiania sportu, 
nagradzanie uczestnictwa, a nie wyników. Chciałbym podziękować wszystkim dzieciom, 
które przyjechały na zawody, opiekunom drużyn, władzom miasta, które wspierają tę ideę 
i przede wszystkim sponsorowi tytularnemu JKK MOTO, bez którego cykl turniejów byłby 
uboższy — powiedział Michał Tofilski z KS Akademii Piłkarskiej Silesia. Młodzi piłkarze 
z „dwójki” awansowali do finału, który odbył się na Placu Honorowym przed Spodkiem 
w Katowicach. Tam rybniczanie zdobyli 3 miejsce. Gratulujemy!

Nauczyciele na pudle!
Drużyna rybnickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego zajęła 

II miejsce w III Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników 
Oświaty. 

W finale turnieju niepokonana w fazie grupowej drużyna z Rybnika uległa zespołowi 
Ren–But Złotoryja, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja Słowacji. Drużyna ZNP 
Rybnik zagrała w składzie: Ewa Hoła (G7), Lucyna Tkocz (SP1), Wojciech Szymczak 
(ZS2), Łukasz Lip (ZST), Paweł Pluta (ZST), Artur Duda (ZST – kapitan), Piotr 
Wojaczek (libero) oraz Marcin Zimończyk. Gratulujemy!

Młodzi szachiści na medal(e) !
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2 pozycje książkowe 
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19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

2 zaproszenia do Gabinetu 
Kosmetycznego Professionalline 

na profesjonalny makijaż
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

1 pozycja książkowa

Produkty
Benedyktyńskie

ul. Kościelna 4, 
Rybnik

tel. 32 42 77 097

2 kosze prezentowe

Rejestracja  
koncertu

Carrantuohill

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 24 czerwca. Wśród osób, które 
przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową z prawidłowym rozwią-
zaniem, rozlosujemy nagrody.  

Rozwiązanie konkursu świątecznego:
A-1899, B-1894, C-1928, D-1901. 
Dzwon znajduje się w bazylice św. Antoniego, a budowę obiektu rozpoczęto w 1903 r., 

 a zakończono – 1906 r. Nagrody otrzymują: Maria Zawadzka i Andrzej Ogrodnik 
(kosz prezentowy), Jarosław Mazur i Gizela Szewczyk (pozycje książkowe), Marcin 
Szwelengreber (woda), Ewa Wolniak (książka i płyta), Daria de Sas Topolnicka  
i Agnieszka Hapeta (zaproszenie do gabinetu kosmetycznego).

Sponsorom serdecznie dziękujemy.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji od poniedziałku 30 maja br. 

2 pozycje książkowe 
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CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię i interesujesz 
się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy przyjrzeć się publikowanemu zdjęciu i odgadnąć, gdzie znajduje się 
ten charakterystyczny motyw dekoracyjny i jak się nazywa. 

Foto–zagadka

Hanna Krall, Biała Maria, Świat 
Książki, Warszawa 2011.

Najnowsza książka Hanny Krall 
opiera się na wątkach autobiograficz-
nych, ale, jak to bywa u tej świetnej 
reportażystki, rzeczywistość miesza 
się z fikcją, prawdziwe wydarzenia 
stopniowo zyskują literacką autono-
miczność. To historia o ocalonych i 
tych, którzy pomogli im przetrwać. 

Skomplikowane ludzkie losy, opisane w trzech opowieściach, 
skłaniają do refleksji nad winą, odwagą i heroizmem. Fabuła 
książki nawiązuje do „Dekalogu VIII” w reżyserii Krzysztofa 
Kieślowskiego.

„Nasz dom i ogród – FLORA”, 
Wyd. Nasz Dom i Ogród, maj-
czerwiec 2011.

Coś dla miłośników florystyki i 
kwiatów. W numerze pomysły na 
piękne bukiety, kompozycje kwia-
towe, stroiki. Bogato ilustrowany 
magazyn podpowie, jak elegancko 
i oryginalnie przyozdobić stół, 
a szukającym dekoracyjnych inspiracji polecamy rozmowę z 
Aleksiejem Bułatowem o stylu, formie i materiale.

John Porter, Back In Town, Agora 2011.
Pierwsza od 11 lat solowa płyta 
Johna Portera, w całości nagrana 

w Anglii. Znajdują się na niej 
kawałki w klimacie dobrego, 
brytyjskiego rocka. Album 
został wydany z książką, 

w której Porter opisuje, jak 
powstawał krążek: „Czasami 

dźwięki przychodzą zanim po-
jawi się piosenka. Syk, pisk, zgrzyt, miarowy pomruk silników, 
narastający lament, gwałtowne zawieszenie – intymne szmery 
subiektywnych wrażeń…”. 

Czarny Łabędź, reż. Darren Aronofsky, Imperial CinePix 2011.
Film opowiada historię balet-

nicy, którą wrażliwość prowadzi 
do obłędu, zatracenia granicy 
pomiędzy rzeczywistością a iluzją. 
Nina ma szansę na główną rolę w 
„Jeziorze Łabędzim”. Jednak we-
dług reżysera brakuje jej otwarcia, 
pasji, namiętności i zatracenia, 
jakie charakteryzują Czarnego 
Łabędzia. Jej taniec jest tylko… 
perfekcyjny i doskonały. Czy uda się jej pokonać zahamowania, 
i jaką za to zapłaci cenę? Świetna, nagrodzona Oscarem kreacja 
Natalie Portman. 



Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie

Skrócone  sprawozdanie  f inansowe 
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2010 rok
Obejmuje ono:
– budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych z dochodami w wy-

sokości 589.903.862,40 zł i wydatkami w wysokości 540.703.094,11 zł, 
zamykający się nadwyżką w kwocie 49.200.768,29 zł,

– zakłady budżetowe, których przychody wyniosły 199.803.677,59 zł, a koszty 
210.256.464,61 zł,

– rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, których dochody 
wyniosły 305.773,95 zł, a wydatki 393.651,36 zł,

– powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficz-
nym, którego przychody wyniosły 1.068.245,11 zł, zaś koszty 518.775,16 zł.

Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w 95,86% założonego 
planu. Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne Miasta 42,45%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
    (w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) 20,56%
C. Subwencja ogólna 22,61%
D. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego  1,01%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa 7,39%
F. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 4,88%
G. Inne dotacje 1,10%

Realizacja dochodów własnych Miasta w 2010 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie Wykonanie 

I. WPŁYWY Z PODATKÓW 89 734 162,77
Podatek rolny 274 276,90
- od osób prawnych 6 759,60
- od osób fizycznych 267 517,30
Podatek leśny – od osób prawnych 55 514,20
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 176 561,42

Podatek od nieruchomości 80 104 512,50
- od osób prawnych 63 392 004,04
- od osób fizycznych 16 712 508,46
Podatek od spadków i darowizn 880 473,90
Podatek od środków transportowych 2 512 666,45
- od osób prawnych 1 248 063,21
- od osób fizycznych 1 264 603,24
Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 612 487,40
- od osób prawnych 1 559 497,70
- od osób fizycznych 4 052 989,70
Rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów z tytułu 
zwolnień w podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej) 117 670,00

II. WPŁYWY Z OPŁAT 21 637 742,49
Targowej 1 472 362,00
Skarbowej 2 332 036,84
Eksploatacyjnej 2 399 851,28
Za koncesje 3 195 496,60
Od posiadania psów 92 990,00
Komunikacyjnych 2 555 269,61
Produktowej 42 569,94
Planistycznej – wzrost wartości nieruchomości 84 022,25
Za zajęcie pasa drogowego 1 248 915,99
Za korzystanie ze środowiska 8 214 227,98
III. WPŁYWY Z MAJĄTKU MIASTA 15 851 381,03
IV. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 74 841 851,73
 V. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH 
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 121 304 996,55

VI. INNE DOCHODY 54 296 407,43

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, sta-
nowiącym o ich samodzielności, są dochody własne, które obejmują również 
udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykona-
nie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to kwota 377.667 tys. zł,  

która stanowi 64% dochodów ogółem. W dochodach własnych uzyskane do-
chody bieżące stanowią 89%, zaś dochody majątkowe 11%.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym wyniosły 111.521.493 zł, co stanowi 104,2% planu przyjętego 
przez Radę Miasta i 97,9% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Mi-
nisterstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się: udział gminy 87.298.764 zł  
(36,94%) oraz powiatu 24.222.729 zł (10,25%). W budżecie pierwotnym 
wielkość wpływów z tego tytułu przyjęto wg kalkulacji Ministerstwa Finan-
sów (zaokrąglenie w dół o 9 tys. zł) – na poziomie o ponad 6 mln zł wyższym  
od wykonania za rok 2009. W związku z tym, że wpływy w ciągu roku były niższe 
od prognozowanych, plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 6.950 tys. zł. 

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 
9.783.504 zł (94,99% planu rocznego). W budżecie pierwotnym wielkość wpły-
wów z tego tytułu przyjęto na poziomie wykonania za rok ubiegły (8.840 tys. zł).  
W ciągu roku plan zwiększono o 1.460 tys. zł.

Planowane wydatki budżetu zostały zrealizowane w 89,67% , w tym:
wydatki bieżące 89,50% (plan 454.868.626,92 zł, wykonanie 407.096.261,70 zł)
wydatki majątkowe 90,19% (plan 148.140.646,07 zł,  wykonanie 133.606.832,41 zł)

Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
• transport i łączność 21,20%
• gospodarka mieszkaniowa 3,25%
• administracja publiczna 6,02%
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,54%
• obsługa długu publicznego 1,08%
• oświata i wychowanie 30,62%
• edukacyjna opieka wychowawcza 1,51%
• ochrona zdrowia 1,57%
• pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie 11,77%
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11,37%
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,70%
• kultura fizyczna i sport 4,95%
• pozostałe 1,42%

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 75,29% stanowią wydatki bieżące, 
a 24,71% wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące to w większości wydatki jednostek budżetowych (44%) oraz 
dotacje (43%), których wysoki udział w wydatkach ogółem wynika ze sposobu 
finansowania oświaty: rybnickie przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe 
były do końca 2010 roku zakładami budżetowymi.

Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na następujące wydatki 
bieżące:
- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 69.813.272,75 zł
- dotacje 180.263.145,22 zł
* zakłady budżetowe, w tym: 151.988.570,50 zł

dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych 146.488.570,50 zł
z tego na wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń 
oraz odpisy na zfśs 142.896.377,98 zł

* miejskie instytucje kultury 10.864.765,00 zł
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach na dofinansowanie ponoszonych przez 
Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny opłat za media 
oraz kosztów remontów bieżących 

450.000,00 zł

* dla SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych na realizację programu zdrowotnego pn. „Nie jesteś 
sama - program kwalifikacyjno-motywacyjny”

10.792,40 zł

* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych 
(stowarzyszenia, fundacje, parafie i inne) 4.971.793,13 zł

* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom 
i placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez 
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

9.557.772,60 zł

* dla gmin za dzieci z terenu Rybnika uczęszczające 
do niepublicznych przedszkoli w innych miastach 39.655,16 zł

* dla powiatów za dzieci przebywające w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 1.502.310,87 zł

* dla powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 505.633,38 zł
cd. na stronie 48

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 47



* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 55.000,00 zł

* dotacja dla miasta Racibórz na realizację projektu „Promocja 
kultury ziemi raciborsko-rybnickiej” 29.239,00 zł

* inne wpłaty zaliczane do dotacji
▪ wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji 

w Rybniku 134.981,01 zł

▪ wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego 5.587,96 zł

▪ zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych 144.125,29 zł
▪ zwrot dotacji za lata ubiegłe dla Powiatu Rybnickiego z tytułu 

dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej 2.918,92 zł

- utrzymanie, modernizacje i remonty dróg 27.282.505,08 zł
- świadczenia rodzinne; zaliczki alimentacyjne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego 24.389.914,65 zł
- transport lokalny 24.220.767,99 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami, 

oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne 15.525.857,63 zł
- obsługa długu publicznego 5.817.354,57 zł
- remonty budynków szkół, przeszkoli oraz obiektów: kultury,

zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej 4.647.632,87 zł
- dodatki mieszkaniowe 3.721.497,67 zł
- zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej 3.467.814,65 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.117.182,03 zł
- rodziny zastępcze 2.685.984,50 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.044.221,37 zł
- wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część 

równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 1.801.531,00 zł

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków bieżących (89,50%) wynika przede 
wszystkim ze zmiany od 2011 roku sposobu finansowania oświaty. Dotacje pod-
miotowe ujęte w budżecie 2010 roku dla oświatowych zakładów budżetowych 
(165.823 tys. zł) zostały wykorzystane w 88,3% (146.489 tys. zł). Oświatowe 
zakłady budżetowe otrzymały dotacje tylko na sfinansowanie faktycznych wy-
datków, a już nie – jak było w latach ubiegłych – na pokrycie kosztów zakładów 
budżetowych bez płatności w roku sprawozdawczym.

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych 
z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad 12.183 tys. zł (bez nakładów na remonty 
i inwestycje oświatowe). Wydatki poniesione na wynagrodzenia, składki naliczane od 
wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (120.728.443 zł) 
stanowiły 99% otrzymanej subwencji (121.974.964 zł). Ponadto ze środków unijnych,  
w ramach realizowanych projektów, przeznaczono na te wydatki 1.623.898 zł.  

Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych 
grupach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka oświatowa Średni koszt
na 1 ucznia

w tym:
średnia dopłata miasta do 1 ucznia

zł %
szkoły podstawowe 5.971 zł 1.213 zł 20%

gimnazja 6.042 zł 966 zł 16%
szkoły 

ponadgimnazjalne 5.130 zł - 66 zł x

szkoły specjalne 25.036 zł 697 zł 3%

Ponadto wydatki bieżące obejmują dopłaty ze środków własnych do reali-
zacji innych zadań finansowanych przez budżet państwa – ogółem 3.022.163 zł, 
w tym: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (506.866 zł) oraz 
zadania z zakresu administracji rządowej (2.515.297 zł).

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2010 r. przeznaczono 
133.606.832 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w zakre-
sie: transportu i łączności (54.937 tys. zł), gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska (41.155 tys. zł), kultury fizycznej i sportu (16.023 tys. zł), oświaty 
i wychowania (9.167 tys. zł), gospodarki mieszkaniowej (6.596 tys. zł) oraz 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (2.511 tys. zł), mię-
dzy innymi na następujące zadania inwestycyjne (w nawiasach podano kwoty 
wydatków niewygasających):

OGÓŁEM           w tym: WNW
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 

w Rybniku 25.954 tys. zł

- Budowa budynku Straży Miejskiej 2.132 tys. zł
- Termomodernizacja placówek edukacyjnych 

w Rybniku (Szkoły Podstawowe nr 22 
i 34, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych)

4.686 tys. zł (155 tys. zł)

- Likwidacja  azbestu w budynkach 
użyteczności publicznej w Rybniku  
(Przychodnia przy ul. Orzepowickiej 8d, 
budynek Szkoły Podstawowej nr 22 przy 
ul. Bocznej, budynek Zespołu Szkół nr 3 
przy ul. Orzepowickiej)

1.006 tys. zł            (17 tys. zł)

- Budowa zakładu odzysku odpadów 
budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga 1.238 tys. zł

- Modernizacja hali widowiskowo-sportowej 
w Rybniku Boguszowicach 10.363 tys. zł

- Modernizacja kąpieliska w dz. Chwałowice 1.074 tys. zł
- Budowa boiska piłkarskiego na terenie 

ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku-
Kamieniu

3.943 tys. zł (66 tys. zł)

- Zamknięcie i rekultywacja II kwatery 
składowiska odpadów komunalnych w 
Rybniku

1.438 tys. zł

- Budowa III kwatery składowiska odpadów 
komunalnych 7.738 tys. zł

- Budowa Obwodnicy Północnej Miasta 
Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych
do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i 
Podmiejskiej

4.534 tys. zł (2.730 tys. zł)

- Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. 
Raciborskiej w ciągu DW 935 5.096 tys. zł

- Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 
na odcinku od ronda Boguszowickiego do 
granic Miasta

7.197 tys. zł (7.194 tys. zł)

- Przebudowa ul. Chrobrego na odcinku 
od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej 
Fabryki Maszyn oraz budowa nowej drogi 
poprzez Ryfamę do skrzyżowania ulic 
Powstańców, Żorskiej i Sybiraków)

8.356 tys. zł

- Przebudowa układu komunikacyjnego w 
dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego 
dostęp do terenów inwestycyjnych

7.536 tys. zł (2.384 tys. zł)

- Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od 
ul. Jankowickiej do ronda Wodzisławskiego 4.330 tys. zł (36 tys. zł)

- Przebudowa ul. Zebrzydowickiej na 
odcinku od ul. Kotucza do ul. Budowlanych 
oraz przebudowa chodników

5.367 tys. zł

- Przebudowa ulicy Świerklańskiej na odcinku 
od ul. Kowalczyka do Żeromskiego 2.305 tys. zł

- Przebudowa ulicy Niepodległości, dz. 
Popielów 2.328 tys. zł (7 tys. zł)

- Przebudowa ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 
na odcinku od ul. Kotucza do granic Miasta – 
przebudowa dróg dojazdowych do wiaduktu

2.210 tys. zł (930 tys. zł)

- Przebudowa skrzyżowania ulic Bieli – 
Szewczyka – Willowa – Brzozy na rondo 1.235 tys. zł (34 tys. zł)

Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe zadania  
z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obejmowały głównie opiekę 
społeczną (świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyj-
nego, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie i funkcjonowanie 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”) oraz administrację. Zada-
nia powiatowe, oprócz administracji, obejmowały wypłatę składek na ubezpieczenia 
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zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz zadania realizowane przez 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Sprawozdanie 
obejmuje także budżet jednostek organizacyjnych administracji rządowej zespolonej 
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego). Miasto realizowało także zadania wynikające z porozumień z ad-
ministracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Rok budżetowy 2010 zamknął się nadwyżką w kwocie 49.200.768,29 zł, 
tj. wynikiem lepszym o 36.835.086,63 zł od zakładanego w planie po zmianach. 
Na poprawę wyniku złożyły się niewykonanie dochody (25.471.092,25 zł) oraz 
niezrealizowane wydatki (62.306.178,88 zł).

Niewykonanie dochodów (per saldo) jest przede wszystkim efektem tego,  
że nie zrealizowano refundacji 10% salda końcowego Projektu ISPA/FS; środki 
z Funduszu Spójności wpłynęły dopiero w lutym 2011 r. 

Wydatki bieżące nie zostały wykonane w kwocie 47,8 mln zł, w tym mię-
dzy innymi: dotacje (19,3 mln zł) dla oświatowych zakładów budżetowych, 
przekształconych z dniem 1 stycznia 2011 r. w jednostki budżetowe; zapisana  
w budżecie i niezrealizowana kwota gwarancji (7 mln zł); niższe od planowanych 
koszty obsługi długu (2,9 mln zł) – w związku z odstąpieniem od zaciągania 
nowego zadłużenia; nie podzielona rezerwa ogólna (2,9 mln zł). 

Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w kwocie 14,5 mln zł, ponieważ – z 
różnych względów – część lub całość realizacji niektórych inwestycji została prze-
sunięta na rok następny; nie podzielono również rezerwy inwestycyjnej (6 mln zł).

W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe,  
w pięciu ostatnich latach, kształtowały się następująco:

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
dochody ogółem 3.281 zł 3.724 zł 3.894 zł 3.506 zł 4.302 zł
dochody bieżące 2.708 zł 2.914 zł 3.191 zł 3.407 zł 3.807 zł

dochody majątkowe 573 zł 810 zł 703 zł 99 zł 495 zł
wydatki ogółem 3.355 zł 4.117 zł 3.873 zł 3.844 zł 3.943 zł
wydatki bieżące 2.202 zł 2.434 zł 2.585 zł 2.817 zł 2.969 zł

wydatki majątkowe 1.153 zł 1.683 zł 1.288 zł 1.027 zł 974 zł

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie 
tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, 
ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości 
miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych.

Wynik operacyjny, liczony jako różnica między dochodami a wydatkami bieżą-
cymi, w przypadku osiągania dodatnich wartości, stanowi nadwyżkę operacyjną 
(odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego).

W 2010 r. miasto wygenerowało nadwyżkę operacyjną w kwocie 114.890.561 zł.  
Stanowiła ona 19,5% dochodów ogółem i 22% dochodów bieżących. W 2009 r. 
średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła 5,5% w stosunku do 
dochodów ogółem (w 2008 r. odpowiednio – 10,2%). Udział nadwyżki operacyjnej 
w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań w stosunku 
do osiąganych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są 
możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwesty-
cyjnych wyznacza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział 
ten kształtował się następująco:

Lp. Wyszczegól-
nienie 2006 2007 2008 2009 2010

1 Wydatki inwe-
stycyjne 160.303.350 232.661.485 177.535.871 141.328.134 133.606.832

2 Nadwyżka 
operacyjna 70.336.266 66.378.582 83.502.607 81.146.952 114.890.561

3 Dochody mająt-
kowe 79.682.279 111.938.253 96.995.662 13.619.962 67.917.039

w 
tym

dochody własne 4.801.727 6.584.006 13.335.818 7.744.120 40.322.864

dotacje  
na inwestycje

74.880.552 105.354.247 83.659.844 5.875.842 27.594.175

4 Relacja 2:1 
(%) 43,9 28,5 47,1 57,4 86,0

5 Relacja 3:1 
(%) 49,7 48,1 54,6 9,6 50,8

6
Wskaźnik (%) 
samofinanso-

wania 
93,6 76,6 101,7 67,0 136,8

Z powyższych danych wynika, że w 2010 r. stopień samofinansowania kształ-
tował się na bardzo wysokim poziomie i wynosił 136,8%, przede wszystkim 
ze względu na wypracowaną (wysoką) nadwyżkę operacyjną oraz niższe niż 

w latach poprzednich nakłady poniesione na inwestycje. Wartość wskaźnika 
obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność 
do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty 
płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:

wskaźniki zadłużenia 2008 r. 2009 r. 2010 r.

Zobowiązania ogółem* / dochody bieżące 37,3% 30,9% 25,1%

obsługa zadłużenia* / dochody bieżące 4,6% 5,7% 4,6%

wydatki bieżące + spłata zadłużenia / dochody bieżące 84,0% 87,3% 81,6%

wskaźniki dochodów

dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące 50,1% 48,3% 44,6%

dochody bieżące / dochody ogółem 81,9% 97,2% 88,5%

wskaźniki wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne (łącznie 
z OZB) / wydatki bieżące 49,0% 49,3% 50,4 %

subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące 44,1% 43,5% 45,4%

wydatki majątkowe / wydatki ogółem 33,2% 26,7% 24,7%
* po wyłączeniach z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja miasta jest od szeregu lat  sta-
bilna. Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu liczone do dochodów bieżących 
(które są bardziej miarodajne od wskaźnika ustawowego, bazującego na docho-
dach ogółem) także mieszczą się w obowiązujących granicach (odpowiednio 60%  
i 15%). Dochody bieżące pokrywają z naddatkiem wydatki niezbędne do spraw-
nego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz na obsługę zadłużenia (raty 
i odsetki). O potencjale Miasta świadczy również to, iż prawie połowę (44,6%) 
dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze. 

Wśród wydatków bieżących, które w 45,4% sfinansowane zostały poprzez 
transfery z budżetu państwa oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne (uwzględniające również koszty OZB pokrywane  
z dotacji budżetu miasta), stanowiące 50,4%. W 2009 roku średnia dla miast 
na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła w tym zakresie 45,8%, a więc  
o 4,6 punktu procentowego mniej niż w Rybniku w 2010 roku.

Na uwagę zasługuje nadal wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (24,7%), co jest  
kontynuacją wyników budżetowych ostatnich lat (w latach 2003-2009 wskaźnik 
ten wynosił odpowiednio: 19,2%, 23,5%, 29,7%, 34,4%, 40,88%, 33,2% i 26,7%).

W 2010 r. miasto korzystało ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania 
inwestycji w kwocie 22.927.731 zł. Obejmowały one preferencyjne pożyczki 
z WFOŚiGW na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych 
(5.163.106 zł) oraz z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS 
(17.764.625 zł). Przychody te wraz z wolnymi środkami  w kwocie 10.454.190 zł 
w całości pokryły potrzeby miasta. 

Wysoce preferencyjne oprocentowanie pożyczek zarówno z WFOŚiGW 
(0,2 stopy redyskonta weksli dla pożyczek ISPA/FS, a dla pozostałych 0,4-0,6, 
lecz nie mniej niż 3%), jak i z NFOŚiGW (0,8 stopy redyskonta weksli) jest 
elementem efektywnego zarządzania środkami własnymi przez Miasto.

W 2010 roku był również do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym w wy-
sokości 8 mln zł, z którego w niewielkim zakresie skorzystano przez dwa dni. 
Poniesione koszty z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 85,60 zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 19.002.977 zł; kwota ta obejmowała 
wykup kolejnej serii obligacji (8.500.000 zł), spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW 
(10.116.172 zł) i kredytów z BGK (386.805 zł). 

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2010 roku wyniósł 187.305.157 zł. W struk-
turze zadłużenia obligacje komunalne stanowią 43,8%, pożyczki z WFOŚiGW 
26%, natomiast pożyczka z NFOŚiGW – 30,2%. Zobowiązania wymagalne  
to tylko kwota 2.625 zł. 

Wskaźniki finansowe zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie: wskaźnik 
zadłużenia wyniósł 22,18% (bez wyłączeń, o których mowa w ustawie o finan-
sach publicznych – 31,75%), a wskaźnik obsługi długu – 4,09% (bez wyłączeń 
– 4,21%). Również indywidualny wskaźnik zadłużenia, który będzie miał zasto-
sowanie dopiero od 2014 r., kształtował się na dopuszczalnym (maksymalnie 
16,87%) poziomie i wyniósł 4,21%.

Oprocentowanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyniosło miastu 
dochody w kwocie 7.771 tys. zł. Składały się na nie odsetki: od lokat bankowych 
(4.224 tys. zł), od środków wycofanych jednostek uczestnictwa funduszy inwe-
stycyjnych (3.385 tys. zł), od środków na rachunkach bankowych (149 tys. zł),  
a także odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski od opłat za 
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korzystanie ze środowiska (13 tys. zł). Dochody te przekroczyły o 33,5% koszty 
obsługi długu, które wyniosły 5.820 tys. zł.

Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 
2010 roku aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 r. przez agen-
cję ratingową Fitch Ratings.  Rating został utrzymany na poziomie A(pol) 
z perspektywą stabilną. Agencja podała w uzasadnieniu, że rating odzwier-
ciedla ostrożne zarządzanie budżetowe – bardzo dobre wyniki na poziomie 
operacyjnym, skuteczne pozyskiwanie środków unijnych oraz umiarkowane 
zadłużenie bezpośrednie. W ratingu uwzględniono także presję wywieraną 
na budżet poprzez decyzje podejmowane przez administrację centralną,  
a także sztywne wydatki operacyjne, zdominowane przez edukację i pomoc 
społeczną oraz niskie ryzyko pośrednie (zadłużenie spółek komunalnych).

W perspektywie wieloletniej w zakresie finansów Miasto stoi przed poważnymi 
wyzwaniami. Baza dochodowa, stanowiąca podstawę samorządności, kurczy się. 
Ograniczone zostało dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych (mak-
symalnie do 80%). Wpłaty z tytułu udziałów w PIT, stanowiące pokaźne źródło 
dochodów, w znacznej części zależą od koniunktury gospodarczej, a na zapowiadaną 
wcześniej nowelizację ustawy o dochodach JST (wprowadzenie zwolnienia z podat-
ku VAT inwestycji realizowanych przez samorządy) w najbliższej przyszłości nie ma 
co liczyć. Generalnie większość uchwalanych lub projektowanych zmian w prawie 
jest dla samorządów niekorzystna. Przykładem jest m.in. „reguła wydatkowa”, 
która dla budżetu centralnego pełni funkcję dyscyplinującą, natomiast dla samo-
rządów może stanowić presję na zwiększanie wydatków, oraz nowe rozporządzenie  
w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do 
państwowego długu publicznego – od 1 stycznia 2011 r. do długu zalicza się m.in. 
zobowiązania wynikające z umów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz leasingu.

   Zakłady budżetowe, dochody własne jednostek budżetowych i fundusze 
celowe.

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych, Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz docho-
dów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych  w 2010 
roku przedstawia się następująco:
(w tys. zł)

Nazwa
Przychody Koszty

plan wykonanie % plan wykonanie %

Oświatowe 
zakłady budżetowe 177.019 161.238 91,1 178.174 176.244 98,9

Przychody i koszty: 176.382 156.450 88,7 177.869 171.673 96,5
- dotacje z budżetu: 167.297 147.870 88,4
Podmiotowa 165.823 146.489 88,3
Inwestycyjna 1.474 1.381 93,7
- przychody własne / koszty 9.085 8.580 94,4 177.869 171.673 96,5
Amortyzacja 4.155 4.155
Inne zwiększenia / zmniejszenia 637 633 305 416
Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej 35.184 38.566 109,6 35.196 34.012 96,6

Przychody i koszty: 35.184 35.239 100,2 35.196 29.660 84,3
- dotacje z budżetu: 8.484 8.283 97,6
przedmiotowa 5.500 5.500 100
inwestycyjna 2.984 2.783 93,3
- przychody własne / koszty 26.700 26.956 101,0 35.196 29.660 84,3
Amortyzacja 3.327 3.327
Inne zwiększenia / zmniejszenia 0 0 0 1.025
Powiatowy FGZGiK 1.090 1.068 98,0 1.427 519 36,4
- przychody / koszty 1.090 1.041 95,5 1.427 492 34,5
- amortyzacja 0 27 0 27

Nazwa
Dochody Wydatki

plan wykonanie % plan wykonanie %

Dochody własne i wydatki 
nimi finansowane jednostek 
budżetowych

299 306 102,3 473 394 83,3

Koszty oświatowych zakładów budżetowych zostały sfinansowane w 86,1% 
dotacją budżetową. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następu-
jąco: wynagrodzenia 67%, pochodne od wynagrodzeń 11%, odpisy na ZFŚS 
5% oraz pozostałe koszty (wydatki rzeczowe i opłaty) 17%. 
Dotacje celowe (inwestycyjne) z budżetu miasta zostały przeznaczone na:

• realizację projektu „Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia 
ustawicznego w Zespole Szkół Technicznych”, dz. Śródmieście (927.008 zł), 
w ramach którego wybudowano windę zewnętrzną (408.727 zł) oraz zmoder-
nizowano 3 pracownie (518.281 zł): samochodową, górniczą i multimedialną,

• utworzenie 3 szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Ra-
dosna Szkoła (100.000 zł – SP 16, dz. Boguszowice Stare; 121.317 zł – SP 20, 
dz. Gotartowice; 91.224 zł – ZSzP 2, dz. Niewiadom),

• zakupy inwestycyjne (18.218 zł): patelnie elektryczne (P 25, dz. Niedobczyce, SP 13,  
dz. Chwałowice), zmywarka (SP 35, dz. Chwałowice), monitoring wizyjny – Gim-
nazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia (10.000 zł), modernizację pracowni hotelarskiej 
– Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny (80.000 zł).

Oświatowe zakłady budżetowe z własnych środków sfinansowały:
• zakupy inwestycyjne (66.573 zł) – zmywarki (P 23, dz. Niedobczyce; ZS 3,  

dz. Maroko-Nowiny), obierarka do ziemniaków (P 39, dz. Boguszowice 
Osiedle), patelnia elektryczna (G 11, dz. Niedobczyce), maglownica (RCEZ,  
dz. Maroko-Nowiny), tablica zegarowa na basen (ZSB, dz. Meksyk), wyposa-
żenie placu zabaw (P 36, dz. Maroko-Nowiny), kserokopiarki (P 42, dz. Ma-
roko-Nowiny; ZS 5, dz. Niedobczyce), klimatyzator (ZST, dz. Śródmieście),

• modernizację pracowni hotelarskiej – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych, dz. Maroko-Nowiny (71.121 zł),

• wykonanie wentylacji – Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej,  
dz. Maroko-Nowiny (15.134 zł),

• adaptację mieszkania na potrzeby świetlicy i szatni – Szkoła Podstawowa nr 16,  
dz. Boguszowice Stare (18.555 zł),

• monitoring wizyjny – Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice (7.000 zł)  
i Zespół Szkolno-Przedzkolny nr 2, dz. Niewiadom (10.000 zł),

• przygotowanie terenu pod szkolny plac zabaw – Szkoła Podstawowa nr 34, 
dz. Smolna (33.361 zł), 

• utworzenie 3 szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Ra-
dosna Szkoła (12.700 zł – SP 16, dz. Boguszowice Stare; 1.317 zł – SP 20,  
dz. Gotartowice; 4.000 zł – ZSzP 2, dz. Niewiadom).

Zgodnie z art. 87 i 88 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-
blicznych z dniem 31 grudnia 2010 r. oświatowe zakłady budżetowe zostały 
zlikwidowane w celu przekształcenia w jednostki budżetowe.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej finansuje swoją działalność przede wszystkim 
przychodami własnymi (czynsze z budynków mieszkalnych i lokali użytkowych), które 
wyniosły 26.956 tys. zł, co stanowi 77% przychodów ogółem. Otrzymana z budżetu 
miasta dotacja przedmiotowa przeznaczona została na remonty zasobów mieszkanio-
wych. Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie kosztów 
(2.783 tys. zł) kontynuowanej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 40. 
Budowę rozpoczęto w lipcu 2009 r. a jej zakończenie nastąpiło 31 października 2010 r.  
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.044.905 zł. Ponadto ze środków własnych Za-
kład zakupił sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie za kwotę  ponad 96 tys. zł. 
Z dniem 31 grudnia 2010 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej został zlikwi-
dowany w celu przekształcenia w jednostkę budżetowową.

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym były wpływy ze sprzedaży map oraz za wypisy z rejestrów 
gruntów, a także odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki tego 
funduszu przeznaczono na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Do-
kumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz zakupy inwestycyjne (licencja 
oprogramowania, zestawy komputerowe, monitory, drukarki, serwer, ploter 
oraz odbiornik GPS). 20% wpływów odprowadzono do Centralnego i Woje-
wódzkiego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Zgodnie z art. 90 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
z dniem 1 stycznia 2011 r. został zlikwidowany, a środki pieniężne (1.031 tys. zł)  
zostały odprowadzone w 2011 roku na dochody budżetu miasta.

Dochody własne jednostek budżetowych, obejmujące głównie darowizny 
sponsorów (208 tys. zł), wyniosły 306 tys. zł. Największe kwoty pozyskały jed-
nostki: Dom Dziecka (57 tys. zł), MOSiR (37 tys. zł – na organizację imprez 
sportowych i akcję Lato dzieciom), KM PSP (27 tys. zł) oraz Dzielnice (56 tys. zł).  
Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 394 tys. zł. 
Zgodnie z art. 93 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ra-
chunki dochodów własnych z dniem 1 stycznia 2011 r. zostały zlikwidowane, a pozostałe  
na koniec 2010 roku środki pieniężne (łącznie 86 tys. zł) odprowadzono na ra-
chunki sum depozytowych – do wykorzystania w terminie do 30 czerwca br.

Pełne sprawozdanie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta Rybnika za 2010 rok oraz materiały uzupełniające dostępne 
są w BIP.
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DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
W 2010 ROKU

I. Oświatowe zakłady budżetowe 147.869.521,94 zł
– dotacje podmiotowe 146.488,570,50 zł
– dotacje inwestycyjne 1.380.951,44 zł

Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji
1. SZKOŁY PODSTAWOWE

- dotacje podmiotowe
- dotacje inwestycyjne

41 915 007,01 
41 681 950,87

233 056,14
2. ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE

- dotacje podmiotowe
- dotacja inwestycyjna 

6 704 657,81
6 613 433,77

91 224,04
3. GIMNAZJA

- dotacje podmiotowe
- dotacja inwestycyjna 

22 416 728,29
22 406 728,29

10 000,00
4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

(dotacja podmiotowa)
1 929 378,68

5. ZESPOŁY SZKÓŁ (dotacja podmiotowa) 16 945 579,35
6. ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH

- dotacje podmiotowe
- dotacje inwestycyjne

25 105 801,91
24 065 609,61

1 040 192,30
7. SZKOLNICTWO SPECJALNE  

(dotacje podmiotowe)
11 090 294,15

8. PRZEDSZKOLA
- dotacje podmiotowe
- dotacja inwestycyjna

17 949 026,03
17 942 547,07

6 478,96
9. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  

(dotacja podmiotowa)
1 272 634,37

10. OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ – ZE-
SPÓŁ „PRZYGODA” (dotacja podmiotowa)

767 650,18

11. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGO-
GICZNA (dotacja podmiotowa)

1 772 764,16

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 8.283.129,02 zł
– dotacja przedmiotowa (na remonty) 5.500.000,00 zł
– dotacja na dofinansowanie inwestycji – budynek 
mieszkalny ul. Kolejowa 2.783.129,02 zł

III. Miejskie instytucje kultury 10.864.765,00 zł 
Lp. Instytucja kultury Kwota dotacji
1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 735 000,00
2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 793 890,00
3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 761 000,00
4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 438 275,00
5. MUZEUM 1 260 000,00

6. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA 4 339 500,00

7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 2 537 100,00

IV. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki 
oświatowo-wychowawcze prowadzone przez podmioty 
spoza sektora finansów publicznych 9.557.772,60 zł

Lp. Rodzaj placówki Kwota dotacji
1. SZKOŁY PODSTAWOWE 371 680,00

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W 
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 229 774,00

3. PRZEDSZKOLA 33 633,60
4. GIMNAZJA 2 248 434,00
5. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 388 660,00
6. SZKOŁY ZAWODOWE 3 190 041,00
7. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 95 550,00

V. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 
(stowarzyszenia, kluby, związki, fundacje, parafie) 4.993.793,13 zł

Lp. Realizowane zadania Kwota dotacji

1. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI
- krajoznawcze aspekty turystyki regionalnej

7 000,00

2. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI 
E U R O P E J S K I E J  O RA Z  R O Z W I JA N I A 
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI

20 000,00

3. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 153 500,00

4. RATOWNICTWO WODNE 20 000,00

5. PROJEKTY „Azymut – moja pasja, moja szkoła, 
mój zawód, moja praca”, „Jasny horyzont – kwa-
lifikacje na przyszłość” – Śląskie Stowarzyszenie 
Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego  
i Centrów Kształcenia Praktycznego

135 674,96

6. ZWALCZANIE NARKOMANII 587 750,00

7. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 
profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych

830 000,00

8. PROFILAKTYKA ORAZ REHABILITACJA 
ZDROWOTNA

89 998,49

9. PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY W RYBNIKU PRZY ULICY 
KARŁOWICZA 48 – Stowarzyszenie „Oligos” na 
Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku

392 908,00

10. PROJEKT „Przekroczyć próg”- Polski Związek 
Niewidomych – Okręg Śląski

347 544,67

11. OPIEKA SPOŁECZNA
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

152 800,00

12. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –  dofinan-
sowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej: nr 1 przy  
ul. T. Kościuszki 55 i nr 2 przy ul. Andersa 14

136 452,00

13. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
- działalność kulturalna oraz organizacja imprez kul-
turalnych
- nagroda Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie twór-
czości artystycznej dla Stowarzyszenia Orkiestr Dętych 
KWK Chwałowice

302 392,50

299 992,50

2 400,00

14. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 
ZABYTKAMI – dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków

660 000,00

15. KULTURA FIZYCZNA  I SPORT - działalność 
sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz  organizacja 
imprez rekreacyjnych 

1 144 792,51

16. P R O P A G O W A N I E  D Z I A Ł A Ń 
PROEKOLOGICZNYCH 

12 980,00

VI. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w innych miastach za dzieci 
uczęszczające z terenu Rybnika  39.655,16 zł 

VII. Dotacje dla powiatów za dzieci z terenu miasta Rybnika przebywające 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych 
2.007.944,25 zł

VIII. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów  55.000,00 zł  

IX. Dotacje dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach na dofi-
nansowanie ponoszonych przez Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny opłat 
za media oraz kosztów remontów bieżących 450.000,00 zł

X. Dotacja dla SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych na realizację Programu Zdrowotnego pn. „Nie jesteś sama – program 
kwalifikacyjno-motywacyjny” 10.792,40 zł

XI. Wpłaty na fundusz celowy Policji dla Komendy Miejskiej w Rybniku:
– dodatkowe patrole 60.000,00 zł
– doposażenie Grupy Szybkiego Reagowania 20.000,00 zł
– remont budynku sali gimnastycznej 49.948,00 zł
– zakup dwóch wielofunkcyjnych kserokopiarek oraz materiałów eksploatacyjnych 

do tych urządzeń 19.665,79 zł
– dopuszczenie do użytkowania urządzeń Alcometr (Alkomat) służących do 

pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu 3.300,00 zł
XII. Dotacja dla Miasta Racibórz na realizację projektu „Promocja kultury 

ziemi raciborsko-rybnickiej” 29.239,00 zły

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 51
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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
www. g e o c om . n e t . p l

Gabinety Le kar skie
Rybnik, 

ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

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

tel. 32 432 77 94 od 14.00

rejestracja internetowa:

www.gabinety-reymonta50.pl

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. 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

Biuro ogłoszeń: tel. 324 260 070, fax 324 332 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53



Drukarnia 
NARODOWA S.A. 
ul. Półłanki 18, 
30-740 Kraków, 
tel. 126 528 508

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. 324 260 070, fax 324 332 160

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), stali 
współpracownicy: Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
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. 324 228 825, 324 260 070, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych w wtorki i środy od godz. 14.00 do 15.30 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 czynne: pon.-pt. 10.00-17.00, ul. Wysoka 

15/17 (Okrąglak) tel./fax. 32/423 69 16, Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Jan Olbrycht, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

Radni PO w Radzie Miasta – dyżury w czwartki 17.00-18.00 w UM, p. 112
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, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury 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, tel. 503 756 281.

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 każdy czwartek od 16.00 do 17.00, e-mail: rasrybnik@gmail.com lub te-
lefonicznie. Paweł Helis, przewodniczący, tel. 515 192 278, Zenon Wieczorek, 
wiceprzewodniczący, tel. 605 423 835, Rudolf Kołodziejczyk, sekretarz, tel. 602 

393 299. Oferujemy pomoc mieszkańcom w każdej sprawie.

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 13.00–15.00Oferuje 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



• 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




