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— Teraz już wiem dlaczego rybnicki Rynek jest tak duży – musi pomieścić 19 orkiestr i 30 zespołów 
mażoretek z całej Europy — mówił prezydent Adam Fudali podczas uroczystej inauguracji „Złotej 
Liry”, którą uświetnił trębacz Vlado Kumpan ze Słowacji.                                                        Zdjęcia: s

Powstańcy i utopce na rybnickim Rynku? Takie rzeczy tylko podczas dzielnicowej rywalizacji...

Przedstawiciele 4 drużyn, które wzięły udział w turnieju dzielnic.

Więcej na stronach 15-22.

Organizatorzy dziękują sponsorom, partnerom i patronom medialnym.

Zabawa była przednia...



Drodzy Rybniczanie, 

Za nami miesiąc, którego – nie ukrywam – wielu z nas 
trochę się obawiało. Dlaczego? 13 czerwca na rybnickim 
stadionie miało miejsce największe w historii Rybnika wyda-
rzenie muzyczne – koncert Bryana Adamsa. Jedyny w Polsce 
koncert tego kanadyjskiego artysty z naturalnych względów 
wzbudzał ogromne zainteresowanie, nie tylko samych fanów, 
ale i całego środowiska dziennikarzy, zwłaszcza muzycznych. 
Również wiele innych miast, które do tej pory nie miały okazji 
być gospodarzami takiej imprezy, bacznie się przyglądało, jak 
Rybnik poradzi sobie z takim wyzwaniem – być może kiedyś 
skorzystają właśnie z naszych doświadczeń. 

Dziś mogę już z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zda-
liśmy ten koncertowy egzamin „na szóstkę”. Wbrew obawom 
miasto nie zakorkowało się, na parkingach panował porządek, 
publiczność dopisała i bawiła się wspaniale. Oczywiście to 
wszystko nie udałoby się bez ogromnego zaangażowania wie-
lu osób – służb mundurowych i porządkowych, pracowników 
jednostek miejskich, sporej grupy wolontariuszy. Wszystkim 
im serdecznie dziękuję za pracę, jaką wykonali. Dziękuję rów-
nież wszystkim Rybniczanom, zwłaszcza tym, którzy samym 

koncertem nie byli zainteresowani – za ich wyrozumiałość i cierpliwość. 
Promocja i prestiż, jakie zyskał Rybnik dzięki temu koncertowi, są trudne do przecenienia. Mam na-

dzieję, że to wydarzenie otworzy naszemu miastu drogę do organizacji podobnych imprez w przyszłości,  
a rybnicki stadion na stałe wpisze się w szlak tras koncertowych innych muzycznych sław. 

Już kilka dni później, podczas IV Dni Rybnika, nasz stadion, za sprawą gwiazd Nocy Świętojańskiej po 
raz kolejny stał się areną koncertowych emocji. Święto Miasta – druga wielka czerwcowa impreza, która 
już wrosła w kulturalny krajobraz Rybnika, po raz kolejny zgromadziła liczną widownię.

Także i to wydarzenie nie byłoby możliwe do realizacji, gdyby nie praca wielu osób – pracowników 
Urzędu Miasta, jednostek miejskich i służb, dzięki którym zaplanowane imprezy udało się przeprowadzić 
sprawnie i bezpiecznie. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowani byli w organizację 
przedsięwzięcia, poświęcając mu swój czas i siły.

 Dziękuję sponsorom i partnerom, bez wsparcia których organizacja wielu atrakcji nie byłaby możliwa, 
a także patronom medialnym, których relacje z poszczególnych imprez pozwoliły uczestniczyć w Świę-
cie Miasta, również tym wszystkim, którzy z różnych względów nie mogli brać w nim udziału. Dziękuję 
wszystkim mieszkańcom Rybnika i odwiedzającym w tych dniach nasze miasto gościom, bo przecież 
święto miasta, to święto nas wszystkich, czas wspólnej zabawy i radosnych spotkań.

W przypadku tegorocznych Dni Rybnika nie wszystko jednak było tak idealne, jak byśmy sobie tego 
życzyli. Ogromna frekwencja na stadionie spowodowała, niestety, pewne niedogodności dla przybyłych na 
stadion mieszkańców – tą drogą przepraszam tych z Państwa, których one dotknęły. Jestem przekonany, 
że tegoroczne doświadczenia pozwolą nam wyciągnąć wnioski na przyszłość.  Kolejne Dni Rybnika już  
za rok i wierzę, że do tego czasu na brak atrakcji w naszym mieście nikt nie będzie narzekał. 

Życzę wszystkim Państwu udanego wakacyjnego wypoczynku!

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 28 sierpnia

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 3

Wręczone Bryanowi Adamsowi przez prezydenta Adama Fudalego  
pamiątki będą artyście przypominać rybnicki koncert.               Zdj.: L. Tyl



...co nie znaczy, że jednogłośnie. Opinie radnych na temat sprawozdań – finan-
sowego i z wykonania budżetu – wyrażone zostały w oficjalnych stanowiskach za-
siadających w RM ugrupowań. Zaskoczenia nie było: opozycja głosowała przeciw 
udzieleniu prezydentowi absolutorium, koalicja uchwałę poparła.

Sesja absolutoryjna Rady Miasta – 8 czerwca

Absolutorium bez dyskusji...

Co tam, panie, w mieście...
Nim jednak prezydent Adam Fudali 

usłyszał oklaski i gratulacje, przedstawił 
aktualne wydarzenia oraz realizowane 
inwestycje. Z satysfakcją poinformował  
o kolejnych, pozyskanych przez miasto 
środkach unijnych z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, które zostaną przezna-
czone na dofinansowanie budowy ronda 
w dzielnicy Kamień oraz wykonanie mapy 
akustycznej miasta. To dwudziesty szósty  
i dwudziesty siódmy dofinansowany projekt, 
dzięki czemu Rybnik został wojewódzkim li-
derem wśród gmin korzystających ze środków  
z RPO. Prezydent  mówił również o wizytach 
w miastach partnerskich (więcej na stronach 
10-11), realizowanym programie ograniczenia 
niskiej emisji poprzez dopłaty do instalacji 
solarnych oraz trwających i planowanych na 
wakacje remontach w placówkach oświato-
wych. Przedstawił też sytuację na rynku pracy  
– w maju br. stopa bezrobocia nieznacznie spadła,  
a Powiatowy Urząd Pracy pozyskał dodatkowo 
ponad 400 tys. zł na realizacje dwóch projek-
tów aktywizujących osoby bezrobotne.

Prezydent przedstawił też realizację zadania 
priorytetowego tej kadencji czyli przebudowę 
układu komunikacyjnego miasta. Najważniej-
sze, aktualnie prowadzone roboty drogowe 
to przebudowa wiaduktu na ul. Gliwickiej  
w ramach wieloetapowego  zadania mo-
dernizującego Drogę Krajową 78, budo-
wa Obwodnicy Północnej, modernizacja  
ul. Żorskiej (Droga Wojewódzka 935), remont 
ulic Niepodległości, Rudzkiej, Reymonta i in. 
Przy okazji modernizacji dróg na kilku ich od-
cinkach trwają prace związane z budową sieci 
szerokopasmowej (o drogach więcej na str. 9). 

Jest absolutorium!
Przed podjęciem decyzji o udzieleniu 

(bądź nie) absolutorium, radni rozpa-
trzyli sprawozdanie finansowe miasta za 
rok 2010 oraz przyjrzeli się wykonaniu 
budżetu. Wprowadzenia do projektu uchwa-
ły dokonał skarbnik Bogusław Paszenda, 
przypominając o zmianach trybu i terminu 
przygotowania sprawozdań, wynikających ze 
zmian przepisów. Sprawozdanie finansowe 
obejmuje m.in. łączne bilanse 20 miejskich 
jednostek budżetowych i ponad 80 zakładów 
budżetowych. 

Realizację budżetu w formie graficznej 

prezentacji przedstawił prezydent Adam 
Fudali (prezentacja dostępna jest na stronie 
 www.rybnik.eu;  skrócone sprawozdanie  
z wykonania budżetu zostało opublikowane  
w majowym numerze „GR”). Przedstawił 
kolejno źródła dochodów, strukturę wy-
datków i szczegółowo je omówił według 
działów. Planowane pierwotnie docho-
dy w wysokości ok. 535 mln zł zostały 
po zmianach zwiększone do 615 mln zł,  
a wykonano prawie 590 mln zł, zmniejszono na-
tomiast planowane wydatki z ponad 643,5 mln zł  
do ok. 603 mln zł i wykonano nieco ponad 
540,7 mln zł. Tym samym planowany deficyt 
w wysokości ponad 108,5 mln został w efekcie 
zamieniony w nadwyżkę w wysokości nieco 
ponad 49,2 mln zł. Zmniejszył się również 
skumulowany niedobór z kwoty ok. 283,3 
mln zł (plan po zmianach ok. – 162 mln zł) 
do kwoty nieco ponad 123,7 mln zł. Ze źródeł 
zewnętrznych pozyskano prawie 81,5 mln zł, 
co stanowi 13,8% wszystkich dochodów. Jak 
przypomniał prezydent, w ostatnich 5 latach 
w Rybniku przybyło ok. 10 tys. nowych podat-
ników, tj. członków wspólnot mieszkaniowych, 
którzy zostali właścicielami mieszkań wraz  
z cząstkową powierzchnią gruntu.  

Miasto nadal prowadziło politykę proinwesty-
cyjną, przeznaczając w sumie na inwestycje po-
nad 140 mln zł (w tym nakłady Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji ponad 6,6 mln zł),  
co stanowi ponad 24,7% wydatków ogó-
łem. W minionym roku budżetowym za-
kończono największą od lat inwestycję, czyli 
budowę kanalizacji, rozpoczęto też nadal 
kontynuowaną „ofensywę drogową”, a na-
kłady na drogi wyniosły ponad 87 mln zł,  
w tym na inwestycje – ponad 53 mln zł (m.in. 
przebudowa wiaduktu na ul. Raciborskiej, nowa 
droga wraz z rondem przez teren „Ryfamy”, 
wiadukt i poprawa układu komunikacyjnego  
w Kłokocinie, rondo w Kamieniu, remonty ulic  
w kilku dzielnicach i in.) Inne ważne zadania 
inwestycyjne realizowane w ub. roku to m.in. 
modernizacja hali sportowej w Boguszowicach 
(ponad 14,8 mln zł), budowa boiska w Kamieniu 
(ponad 4 mln zł), zamknięcie i rekultywacja II 
kwatery składowiska odpadów, budowa zakładu 
odzysku odpadów budowlanych (zakończona w 
czerwcu br.), nadal trwająca modernizacja Domu 
Kultury w Niedobczycach. Osobny rozdział to 
nakłady na oświatę i wychowanie, które wyniosły 
ponad 164 mln zł (najwięcej, bo ponad 30% 
wszystkich wydatków), w tym koszt remontów  

i modernizacji. Ze wszystkich placówek oświa-
towych (i innych placówek publicznych, za które 
odpowiada miasto) zniknął azbest, w ub. roku 
wybudowano 9 boisk przyszkolnych ze sztuczną 
nawierzchnią (w sumie jest ich 21). 

Rok budżetowy 2010 zamknął się wyni-
kiem lepszym od planowanego po zmia-
nach o prawie 36,9 mln zł, zmniejszyło się 
zadłużenie, systematycznie rośnie wartość 
majątku miasta. Bardzo ważne dla finan-
sów miasta jest wypracowanie nadwyżki 
operacyjnej (różnica między dochodami  
a wydatkami bieżącymi), która w 2010 roku 
wyniosła prawie 115 mln zł. Środki te, po 
zaspokojeniu potrzeb bieżących, miasto może 
przeznaczyć na częściową spłatę zadłużenia  
i inwestycje. Wolne środki na koniec 2010 r., 
które są jednym ze źródeł finansowania deficy-
tu w roku następnym, wyniosły ponad 63 mln zł. 

Na tak dobry wynik budżetu wpłynęły nie 
tylko różnice kursowe, lecz przede wszystkim 
odzyskanie VAT-u, zapłaconego poprzednio 
w związku z budową kanalizacji, wykorzysty-
wanie wszystkich możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych oraz preferencyjnych 
kredytów i pożyczek, ale – jak mówił prezy-
dent – również długofalowa strategia mająca 
na celu przeznaczenie większości dochodów 
na inwestycje pomnażające majątek miasta. 
Nie jest więc przypadkiem najlepsze wśród 
polskich miast miejsce Rybnika w rankingu 
„Rzeczpospolitej” na największych inwesto-
rów. Rybnik zajął też I miejsce w ogólnopol-
skim rankingu samorządowej „Wspólnoty” 
podsumowującym wydatki samorządów ze 
środków unijnych w latach 2004-2009 oraz 
miejsce V jeśli chodzi o wydatki na infra-
strukturę. 

Jak mówił prezydent, wprawdzie wynik 
finansowy udało się znacznie poprawić, ale 
nadal każdą złotówkę trzeba przed wyda-
niem oglądać nie dwa, ale dziesięć razy. Na 
zakończenie poprosił radnych o udzielenie 
absolutorium. 

Zgodnie z procedurami, nim radni za-
głosowali nad sprawozdaniem finansowym 
i wykonaniem budżetu, pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tych spra-
wozdaniach odczytał skarbnik B. Paszenda. 
Radni uchwałę przyjęli 14 głosami za, 10 
radnych było przeciw. 

Rozpatrywanie kolejnej uchwały rozpoczął 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek 
Kuśka od odczytania wniosku Komisji o udzie-
lenie absolutorium, który został przesłany do 
RIO. Następnie przewodniczący RM Andrzej 
Wojaczek odczytał uchwałę RIO, opiniującą 
wniosek o udzielenie absolutorium prezy-
dentowi Rybnika jako prawidłowy. Zamiast 
dyskusji przedstawiciele poszczególnych ugru-
powań odczytali swoje stanowiska w sprawie 
udzielenia absolutorium: w imieniu PiS – rad-
na Anna Gruszka, PO – przewodniczący klubu 
Piotr Kuczera, BSR – przewodniczący klubu 
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cd. na stronie 6

Jan Mura oraz Leszek Kuśka, jedyny przed-
stawiciel ugrupowania Samorządny Rybnik 
2010 (opinie te publikujemy na stronach 6-7).

Wyniki głosowania nad absolutorium 
nie różniły się od poprzedniego: za głoso-
wało 14 radnych, przeciw 10. Udzielenie 
prezydentowi absolutorium zostało tradycyj-
nie przyjęte oklaskami, a poradzenia sobie 
z wykonaniem budżetu w znakomitym stylu 
gratulował A. Fudalemu przewodniczący RM 
A. Wojaczek.

Dziękując za udzielenie absolutorium i od-
nosząc się do stanowisk klubów, prezydent Fu-
dali powiedział: — Mam poczucie, że ten czas 
nie został zmarnowany. Ale opozycja ma swoje 
prawa i myślę, że gdybym był po drugiej stronie, 
miałbym podobne argumenty. Jednak niektóre 
kwestie będące obiektem krytyki jestem w stanie 
obronić – np. opóźnienia modernizacji DK 78 
są spowodowane głównie brakiem gotowości 
instytucji wdrażającej współfinansowanie ze 
środków unijnych, które pozyskaliśmy. Musimy 
przy tym przestrzegać ustawy o zamówieniach 
publicznych i stosować zgodne z nią kryteria 
oceny oferenta, by nie narazić się na wypro-
wadzenie przez przedstawicieli „trzyliterowych 
instytucji”. Dla mnie najbardziej istotną sprawą 
jest ocena z zewnątrz, a ona jest dobra. Udało 
nam się, nie bez trudności, zakończyć inwestycję 
nieporównywalną z niczym innym – kanaliza-
cję, mamy zapewnione bezpieczeństwo finan-
sowe, ale w wydawaniu pieniędzy musi nam 
ciągle towarzyszyć ostrożność. Pozyskiwane 
środki unijne z trwającej jeszcze perspektywy 
finansowej 2007-2013 rozbudziły nasze apetyty, 
a kolejna, na lata 2014-2020, być może nie 
będzie w stanie ich zaspokoić. Trzeba planować 
tylko rzeczy niezbędne i najbardziej potrzebne, 
to nie mogą być fajerwerki, które miasto bę-
dzie musiało utrzymywać. Ale nawet przy tych 
ograniczeniach trzeba marzyć, bo bez marzeń 
nie można zrobić nic...

Prezydent podziękował za zaangażowanie 
swoim współpracownikom: skarbnikowi, sekre-
tarz miasta, swoim zastępcom i pełnomocniko-
wi, dyrektorom miejskich jednostek i wszystkim 
urzędnikom, zdając sobie sprawę, że miasto 
to „zbiorowy obowiązek”. Przede wszystkim 
jednak podziękował mieszkańcom Rybnika...   

Sieć szerokopasmowa na kredyt
Radni zgodnie zagłosowali za zacią-

gnięciem pożyczki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na realizację II etapu zadania 
„Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybni-
ku”. Jak wyjaśnił skarbnik B. Paszenda, kredyt 
preferencyjny w wysokości 91.400 zł pochodzi 
z zasobów Funduszu Rozwoju Inwestycji Ko-
munalnych (w tym roku miasto otrzyma 68.550 
zł, w następnym 22.850 zł). Pieniądze zostaną 
przeznaczone na przygotowanie dokumenta-
cji. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2014 
z dochodów miejskiego budżetu.

Żłobki tak, ale najpierw wpisowe…
W Rybniku opłata za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych będzie wy-
nosić 50% minimalnego wynagrodzenia. 
Jednorazową opłatę wnosi podmiot zakła-
dający. Referująca projekt uchwały wicepre-
zydent J. Kryszczyszyn kilkakrotnie wyjaśniała 
radnemu Bronisławowi Drabiniokowi (PO), 
dlaczego miasto zdecydowało się pobierać 
najwyższą możliwą opłatę wpisową: — Nie 
chcemy nikogo zniechęcać, ale prowadzenie 
żłobka to specyficzna działalność. Potrzebne są 
odpowiednie kwalifikacje i środki finansowe. 
Symboliczna złotówka jest nieporozumieniem. 
Do sprawowania opieki nad najmłodszymi 
dziećmi potrzeba bazy materialnej, wpisowe 
jest rodzajem gwarancji. Takie rozwiąza-
nie ma przeciwdziałać nieprzygotowaniu  
i uświadomić, że w opiece nad dziećmi finanse 
mają znaczenie. Przy okazji miasto chce wy-
sondować rynek. — Uchwałę zawsze można 
zliberalizować — dodała J. Kryszczyszyn.  
W trakcie dyskusji Monika Krakowczyk-Pio-
trowska (PO) dowiedziała się, że w najbliż-
szym czasie nie powstaną kolejne żłobki pro-
wadzone przez gminę. Krystyna Stokłosowa 
(PO) pytała, jakie jeszcze wymagania musi 
spełnić osoba, która chce prowadzić prywatny 
żłobek. — Trzeba pokazać miejsce, w którym 
będzie się mieścił żłobek. Konieczna jest też 
zgoda instytucji nadzorujących — wyjaśniła 
wiceprezydent. Uchwała została przyjęta przy 
jednym głosie sprzeciwu.

Szkoła zmieni nazwę i siedzibę
Od września br. Zespół Szkół Specjal-

nych będzie nosić nazwę Zespół Szkół nr 
6. Zmieni się także adres placówki – naukę 
w nadchodzącym roku szkolnym ucznio-
wie rozpoczną przy ul. Małachowskiego 
w Boguszowicach, w b. siedzibie Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych nr 1. — Zmiana 
nazwy szkoły jest zgodna z prawem oświatowym. 
Chcemy zdjąć ze szkoły „stygmat”, jakim było 
określenie „szkoła specjalna” — tłumaczyła 
wiceprezydent Kryszczyszyn. W ramach ZS 
nr 6 będą funkcjonować następujące placów-
ki: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
Specjalne. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Medal i insygnia
Wszyscy radni byli za ustanowieniem 

Medalu Honorowego „Zasłużony dla Mia-
sta Rybnika” oraz miejskiego insygnium. 
— Przyznanie medalu będzie nagrodą dla osób  
i instytucji, które swoją działalnością przy-
czyniają się do rozwoju Rybnika i jego miesz-
kańców — uzasadniała sekretarz Daniela 
Lampert. Wyróżnienie składa się z trzech 

elementów: medalu wykonanego z tombaku, 
na którego awersie znajduje się inskrypcja 
„Zasłużony dla Miasta Rybnika”, na rewersie 
zaś miejski herb i numer medalu; srebrnego 
szczupaka przeznaczonego do noszenia  
w klapie oraz dyplomu. Medal przyznaje pre-
zydent miasta po zasięgnięciu opinii Kolegium 
Medalu Honorowego. Miejskie insygnium 
to łańcuch dla prezydenta miasta, który ma 
podkreślać dostojeństwo władzy oraz odpo-
wiedzialność prezydenta wobec mieszkańców. 
Łańcuch składa się z klejnotu, 27 ogniw, 
które symbolizują dzielnice oraz czterech 
orłów w pokłonie heraldycznym. Prezydent 
będzie go zakładał na najważniejsze miejskie 
uroczystości.

Miasta nie chcą płacić 
za błędy ministra

Wszyscy radni opowiedzieli się za 
udziałem miasta w pozwie grupowym 
przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi 
Infrastruktury. Pozew wystosowuje Związek 
Powiatów Polskich, a dotyczy on odpowie-
dzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa 
za niedostosowanie wysokości opłat za kartę 
pojazdu do wymogów prawa wspólnotowego, 
co sprawiło, że samorządy poniosły straty. 
Skarbnik B. Paszenda określił je w Rybniku na 
kwotę 645 tys. zł. K. Stokłosowa dopytywała 
o koszty uczestnictwa w tym sporze. Prezy-
dent Fudali zapewnił, że pozew grupowy jest 
tańszy od pozwu indywidualnego, a opłaty 
zależą od tego, ile grup weźmie w nim udział. 
B. Drabinok drążył temat strat finansowych 
miasta. Kwota podana przez skarbnika doty-
czyła 1519 kart pojazdów, ale gdyby wszyscy 
zainteresowani wystąpili o zwrot, mogłaby ona 
wynieść ok. 2,8 mln zł. Radny Zygmunt Gajda 
(BSR) postulował, by sprawę zwrotu pieniędzy 
nagłośnić w mediach… — Zastanowimy się 
— dyplomatycznie odparł prezydent Fudali.

Na każdy temat…
…czyli głównie o drogach. Zanim jednak 

radni przystąpili do analizy stanu infrastruktu-
ry drogowej, Dariusz Laska (PO) upomniał się 
o możliwość przewozu rowerów w autobusach 
komunikacji miejskiej. — To sprawa niezwykle 
ważna w okresie wakacyjnym — argumento-
wał. Zauważył również, że brakuje przejścia 
dla pieszych na ul. Wiejskiej oraz zgłosił ko-
nieczność naprawy dziur na granicy Rybnika 
z Przegędzą. Wiceprezydent J. Kryszczyszyn 
odpowiedziała, że rozwiązaniem dla rowerzy-
stów byłby montaż bagażników, ponieważ ro-
wery w autobusach mogą stwarzać zagrożenie 
dla pasażerów, szczególnie dzieci w wózkach. 
Temat kontynuowała M. Krakowczyk-Pio-
trowska, dopytując o kontrolę stanu ścieżek 
rowerowych po zimie. Prezydent zapewnił,  
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że takie kontrole są systematycznie prowadzo-
ne. Radna chciała także wiedzieć, jaką ofertę 
przygotowano dla dzieci, które będą spędzać 
wakacje w mieście. — Wybór jest bogaty, ofertę 
przygotowują jednostki miejskie (np. domy 
kultury), stowarzyszenia, szkoły itp. Informacje 
na ten temat pojawią się w lokalnych mediach 
i na stronach internetowych organizatorów  
— odpowiedział prezydent. Radna K. Stokło-
sa apelowała o renowację napisu na obelisku  
w parku na Kozich Górach oraz obcięcie 
gałęzi przy ul. św. Jana i Budowlanych. 
Franciszek Kurpanik (PO), nawiązując do 
wypadku podczas festynu w Niedobczycach, 
pytał o możliwość ubezpieczenia tego typu 
imprez. Zwrócił także uwagę na konieczność 
naprawy ul. Jankowickiej i górnej części tam-
tejszego mostu. — Osobiście sprawdzałem 
stan techniczny tego mostu. Górna warstwa jest 
tragiczna…—  mówił radny. Prezydent zapew-
nił radnego, że miasto ma ubezpieczenie OC,  
a decyzja o remoncie mostu zostanie podjęta 
po sprawdzeniu obiektu. Wojciech Kiljańczyk 
(PO) zwracał uwagę, że na ul. Kożdoniów 
unosi się odór spowodowany rekultywacją 
hałdy. Henryk Ryszka (BSR) dziękował za 
budowę bramy w Parku im. H. Czempiela  
i remont DK w Niedobczycach. Radny mówił 
także o konieczności koszenia trawy i naprawy 
sanitariatów na boisku „Parys”. Szymon Mu-
sioł (PO) domagał się ograniczenia prędkości 
do 40 km/h na ul. Wolnej w Gotartowicach 
(objazd ul. Żorskiej). Interesował się tak-
że wnioskami o dofinansowanie solarów:  
— Mamy w tym roku nadwyżkę wniosków. 
Czy osoby, które nie uzyskają dofinansowania, 
będą miały pierwszeństwo w przyszłym roku 
czy muszą składać kolejny wniosek? —  pytał 
radny Musioł. Wiceprezydent Michał Śmigiel-
ski odpowiedział, że obowiązujące kryteria 
to data złożenia wniosku oraz spełnienie 
wymogów technicznych i środowiskowych. 
— Dofinansowanie musi objąć przynajmniej 
100 wniosków, ale liczymy, że wykonamy ich 
więcej — powiedział M. Śmigielski. Radna  
A. Gruszka prosiła o naprawę dachu Przed-
szkola nr 18. Z. Gajda mówił o braku za-
bezpieczeń na ul. Popielowskiej oraz pytał  
o remont ul. Niepodległości. 

O drogach mówiono jeszcze bardzo wiele, 
aż J. Mura poprosił radnych, by – zamiast 
dokonywać długich wyliczeń podczas sesji – 
konieczność remontów, napraw zgłaszać od-
powiednim służbom i wydziałom… Skończył 
się temat, skończyły się obrady. 

(r), (m)

Kolejna sesja RM odbyła się 
29 czerwca. 

Relacja w numerze sierpniowym.

Blok Samorządowy Rybnik
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie 

absolutorium po zapoznaniu się ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu, opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozda-
niu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz – po 
raz pierwszy przy udzielaniu absolutorium 
za 2010 rok – z informacją o stanie mienia  
i sprawozdaniem finansowym. Dokumenty te 
pozwalają na pełną i rzetelną ocenę wykona-
nia budżetu oraz kondycji finansowej Miasta.

W 2010 roku, tradycyjnie już od wielu lat, 
znaczne środki (1/4 budżetu) przeznaczo-
no na inwestycje. Zakończono z sukcesem 
budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach 
miasta. Epokowa inwestycja wiązała się  
z wieloma, często niezależnymi od miasta, 
problemami. Z perspektywy czasu widać jed-
nak słuszność podjętego wysiłku – realizacja 
tak gigantycznego projektu byłaby dzisiaj  
o wiele trudniejsza i bardziej kosztowna. Teraz 
przed miastem stoi inne wyzwanie – drogi. 
W 2010 roku zakończono m.in. przebudowę 
wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej i odda-
no do użytku drogę przez Ryfamę, budowano 
Obwodnicę Północną i przebudowywano 
układ komunikacyjny w dz. Kłokocin, a także 
przygotowywano do realizacji inne duże pro-
jekty, w tym przebudowę ul. Żorskiej i kolejne 
odcinki DK 78.

Ponadto zrealizowano lub kontynuowano 
wiele innych istotnych dla miasta i miesz-
kańców inwestycji, w tym m. in. oddano do 
użytku halę widowiskowo-sportową w Bo-
guszowicach, wybudowano boisko piłkarskie  
w Kamieniu, zakończono likwidację azbestu 
w budynkach użyteczności publicznej, pro-
wadzono przebudowę Domu Kultury w Nie-
dobczycach, budowę III kwatery składowiska 
odpadów komunalnych.

Nie wszystkie projekty – z różnych przy-
czyn – udało się zrealizować w pierwotnie 
założonym zakresie, ale z żadnych miasto nie 
zrezygnowało.

Pomimo znacznych nakładów na inwestycje 
w mieście oraz generalnie niekorzystnych 
zmian w prawie skutkujących negatywnie na 
finanse jednostek samorządu terytorialnego, 
wszystkie niezbędne potrzeby w mieście zo-
stały zapewnione. Dużą rolę gra tutaj aktyw-
ność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 
w tym głównie z budżetu Unii Europejskiej, 
szczególnie w perspektywie wieloletniej. 
Niezależnym potwierdzeniem tego faktu jest 
I miejsce, jakie zajęło nasze miasto w ogólno-
polskim rankingu podsumowującym wydatki 
samorządów ze środków unijnych w latach 
2004-2009.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką  
w kwocie 49,2 mln zł, tj. wynikiem lepszym 
o 36,9 mln zł od zakładanego w planie po 

zmianach, ale o wiele istotniejsza jest wypra-
cowana nadwyżka operacyjna (114,9 mln zł),  
która wyznacza poziom bezpieczeństwa fi-
nansowego. Decydujące znacznie ma tutaj nie 
tylko racjonalne gospodarowanie środkami, 
ale także aktywne poszukiwanie dodatko-
wych dochodów. Dobrym przykładem jest 
tutaj zakończona sukcesem próba odzy-
skania podatku VAT (38 mln zł), w związku  
z realizowanym projektem budowy kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicach.

Dobre wyniki finansowe w 2010 roku po-
zwoliły na odstąpienie od zaciągania nowego 
zadłużenia na warunkach komercyjnych  
w kwocie prawie 103 mln zł. Wskaźniki za-
dłużenia i obsługi długu kształtowały się na 
bardzo bezpiecznym poziomie – odpowiednio 
22,18% i 4,09%, a struktura zadłużenia jest 
korzystna (dominują zobowiązania o prefe-
rencyjnym oprocentowaniu). Miasto spełnia 
także nową relację z ustawy o finansach 
publicznych, która ma obowiązywać dopiero 
od 2014 r.

Wykonanie budżetu w 2010 roku w pełni 
uzasadnia poparcie Bloku Samorządowego 
Rybnik dla udzielenia absolutorium Prezy-
dentowi Miasta.

W imieniu Klubu Radnych BSR
Jan Mura

Platforma Obywatelska
Nadszedł czas podsumowania zadań za-

planowanych do realizacji w 2010 roku. Jako 
zadanie priorytetowe w roku 2010 wskazano 
rozbudowę i modernizację sieci drogowej  
w mieście oraz skuteczne pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych.

 Na dalszą modernizację i rozbudowę ukła-
du drogowego miasta przeznaczono przeszło 
140 mln złotych. Stan układu drogowego 
bezsprzecznie domagał się, i nadal domaga, 
szeroko zakrojonych działań. Część zaplano-
wanych zadań udało się zakończyć w termi-
nie, z różnych powodów nie zrealizowano 
jednak w całości wspomnianego priorytetu, 
przesuwając termin realizacji na rok obecny. 
Dobrym przykładem jest tutaj chociażby ulica 
Wodzisławska. Rozumiemy, iż różne czynniki 
miały wpływ na ten stan rzeczy, lecz jako klub 
opozycyjny  w Radzie Miasta stoimy na stano-
wisku, że zadania priorytetowe powinny być 
w sposób szczególnie staranny planowane 
oraz realizowane. 

Przemyślenia wymaga również sposób 
promocji terenów inwestycyjnych w Rybniku. 
W ubiegłym roku budżetowym, pomimo 
udziału w licznych imprezach promocyjnych, 
nie udało się zrealizować zaplanowanej 
sprzedaży mienia. Być może, powinno się na 
nowo zweryfikować sposób oferowania atrak-
cyjnych miejsc w centrum miasta – widać, że 
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proponowane przez władze miasta sposoby 
zagospodarowania nie znajdują już od lat 
uznania u potencjalnych inwestorów. Niestety, 
pośrednio ofiarą tego stanu rzeczy padają nasi 
mieszkańcy – użytkownicy „tymczasowych” 
parkingów miejskich.

Wydaje się, że zmian domaga się kwestia 
zwolnień podatkowych w mieście. W roku 
2010 prezydent umorzył podatki na kwotę 
przekraczającą 3,5 mln zł. Dla porównania 
w ponad dwukrotnie większych Katowi-
cach łącznie umorzono zaledwie 2,5 tys. zł, 
a w sąsiednich Żorach około 39 tys. zł, co jest 
również kwotą nieporównywalnie mniejszą 
niż w Rybniku. Rozumiemy, że w niektórych 
sytuacjach te umorzenia są jedynym ratun-
kiem dla mieszkańców oraz instytucji, które 
znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, 
niepokoi nas jednak łatwość, z jaką prezydent 
pozbawia miasto dochodów własnych. Dodaj-
my, że jakiś czas temu prezydent stanowczo 
stwierdzał, iż budżet Miasta Rybnika wymaga 
szeroko zakrojonych oszczędności.

Niepokojem napawa fakt, że nie udało się 
wyjaśnić zawirowania wokół płatności podat-
ków w kasach Urzędu Miasta. W świetle relacji 
Komisji Rewizyjnej Wydział Podatków nie ma 
do dnia dzisiejszego informacji jaka kwota po-
datków została skradziona. Przeprowadzono 
odpowiednie postępowania dyscyplinarne, ale 
sprawa nadal kładzie się cieniem na Wydziale 
Podatków. 

Platforma Obywatelska w Rybniku staje 
murem za takimi pomysłami jak: modernizacja 
układu komunikacyjnego miasta, budowa sie-
ci szerokopasmowej dającej dostęp mieszkań-
com miasta do Internetu, popieramy realizację 
zadań w ramach projektów europejskich,  
a także dążenia Rybnika w kwestii pozyski-
wania nowych inwestorów, ale jednocześnie 
stawiamy wymagania władzom Rybnika. 
Działania inwestycyjne powinny cechować 
dążenie do celu od początku do końca i nie 
tylko w roku wyborczym.

Klub radnych Platformy Obywatelskiej po 
analizie sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Rybnika za 2010 r. dostrzega próby 
zrealizowania zadań budżetowych. Jednak 
widzimy również, że obietnice „budżetu roku 
wyborczego” nie zostały, bo nie mogły zostać, 
w stu procentach zrealizowane. Jako klub 
radnych liczymy, iż w kolejnych latach, zada-
nia budżetowe będą rozpisywane zgodnie  
z możliwościami ich realizacji, szczególnie  
w zakresie tzw. zadań priorytetowych. Póki ten 
warunek nie zostanie spełniony nie będziemy 
mogli zagłosować za udzieleniem absoluto-
rium, czyli za udzieleniem poparcia wobec 
realizacji zadań budżetowych zaplanowanych 
w zeszłym roku,  władzy wykonawczej miasta. 

W imieniu Klubu Radnych PO RP 
Piotr Kuczera

Prawo i Sprawiedliwość
Szanowni Państwo. Mam zaszczyt przed-

stawić stanowisko klubu radnych Prawa  
i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Rybnika 
w sprawie wykonania budżetu miasta za 
2010 r. Rok 2010 był z różnych powodów 
wyjątkowy. Miał to być jedynie rok wyborów 
samorządowych, ale z powodu katastrofy 
Smoleńskiej zmuszeni byliśmy uczestniczyć 
również w przyśpieszonych wyborach pre-
zydenckich. Platforma Obywatelska przejęła 
całkowitą odpowiedzialność za losy kraju. 
Co to miało oznaczać dla nas wszystkich, 
również dla samorządów, niebawem mie-
liśmy się okazję przekonać. Zaczęło się 
„kombinowanie” przy ustawie o finansach 
publicznych, przerzucając winę za olbrzy-
mi dług publiczny na samorządy. W tych 
trudnych warunkach przyszło realizować 
budżet naszego miasta. Rybniczanie ocenia-
jąc realne dokonania, a nie puste obietnice  
i tani populizm okazali się pragmatykami  
i po raz kolejny wybrali pana Adama Fu-
dalego na Prezydenta Rybnika. W zasadzie 
absolutorium dla Prezydenta powinno zo-
stać udzielone w oparciu o tenże wybór. Aby 
jednak dopełnić formalności przypomnę, iż 
wszystkie Komisje Rady Miasta Rybnika za-
opiniowały pozytywnie wykonanie budżetu 
za ubiegły rok. Również Regionalna Izba 
Obrachunkowa wydała pozytywną opinię 
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 
Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego. Dobrą sytuację finansową 
Miasta potwierdził też rating, przeprowa-
dzony w połowie ubiegłego roku. Odzwier-
ciedla on ostrożne zarządzanie i bardzo 
dobre wyniki na poziomie operacyjnym, 
skuteczne pozyskiwanie środków unijnych 
oraz umiarkowane zadłużenie. W ratingu 
uwzględniono także presję wywieraną na 
budżet poprzez decyzje podejmowane przez 
administrację centralną, a także sztywne wy-
datki operacyjne zdominowane przez edu-
kację i pomoc społeczną oraz niskie ryzyko 
pośrednie (zadłużenie spółek komunalnych). 
Głęboko wierzymy, że w końcu i opozycja 
zauważy, że Rybnik jest dobrze zarządzany. 
Dobrym tego sygnałem jest, że w tym roku 
po raz pierwszy poparła budżet, dając tym 
samym promyk nadziei na zmianę postrze-
gania naszego miasta. Na zakończenie, 
tradycyjnie w imieniu wszystkich radnych 
naszego klubu oraz wszystkich sympatyków 
PiS pragnę podziękować Panu Prezydentowi 
i podległym mu pracownikom za wysiłek 
włożony w realizację zadań minionego roku. 

Z uwagi na powyższe radni Klubu Prawa 
i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Rybnika 
będą głosowali za przyjęciem uchwał w spra-

wie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta Rybnika za rok 2010, oraz 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta.

W imieniu Klubu Radnych PiS
Stanisław Jaszczuk

Samorządny Rybnik 2010
Absolutorium jest podstawowym narzę-

dziem wewnętrznej kontroli finansowej  
w jednostce samorządu terytorialnego  spra-
wowanej przez organ stanowiący wobec 
organu wykonawczego. Procedura absoluto-
ryjna, to inaczej mówiąc, ocena działalności  
i gospodarności Prezydenta. W tym roku Radni 
po raz pierwszy zapoznawali się z rozszerzo-
nym zakresem wyznaczonych do kontroli 
obszarów, a mianowicie ze: sprawozdaniem 
z wykonania budżetu, sprawozdaniem 
finansowym, informacją o stanie mienia 
komunalnego i opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Założony zakres sprawozdań dał 
Radnym pełniejszy obraz działalności miasta 
i jego kondycji.

Oceniając sprawozdania i wykonanie 
budżetu za 2010 r. kierowałem się głównie 
kryteriami prawnymi. Zwracałem uwagę na 
to, czy nie przekroczono upoważnień do 
zmian w budżecie i zaciągania zobowiązań, 
czy nie naruszono zasad udzielania dotacji 
z budżetu oraz czy wykorzystanie dotacji 
było zgodne z przeznaczeniem. Ponadto 
zatrzymałem się nad tym, czy przestrzegane 
są zasady gospodarki finansowej związane  
z kredytami, pożyczkami, obligacjami, czy nie 
naruszono dyscypliny finansów publicznych,  
i czy w związku z tym prawidłowo realizowa-
no uchwałę budżetową.

Z analizy sprawozdań odnośnie do finan-
sów miasta, stanu mienia, wyników kontroli 
wewnętrznych i zewnętrznych, opinii Komisji 
Rady Miasta, RIO i ratingu wynika, że sprawoz-
dania są kompletne i zgodne z obowiązujący-
mi przepisami, a opinie są pozytywne. Ocena 
wskaźników zadłużenia i obsługi długu jest na 
bezpiecznym poziomie, co oznacza stabilność 
finansową miasta. O gwarancji bezpieczeń-
stwa finansowego miasta świadczą również: 
wysoki udział wydatków majątkowych  
w wydatkach budżetowych oraz wysoki 
poziom nadwyżki operacyjnej. Mocną stroną 
miasta jest nadal umiejętne pozyskiwanie 
środków z różnorodnych funduszy na realiza-
cję zadań z ochrony środowiska i rozbudowy 
dróg oraz zaplecza sportowego. Głosowałem 
za udzieleniem absolutorium dla Prezydenta 
Miasta. 

Radny ugrupowania SR 2010
Leszek Kuśka

Redakcja nie ingerowała 
w formę ani w treść opinii.
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Informacji o nagłej śmierci Jadwigi 
Kowalczyk, osoby, którą w środowisku 
pracowników Urzędu Miasta oraz 
miejskich jednostek i instytucji, znali 
prawie wszyscy, towarzyszył szok i nie-
dowierzanie. — Jadzia!? Przecież wczo-
raj z nią rozmawiałam. Wybierała się na 
weekend w góry, to przecież niemożliwe. 

A jednak. Jadwiga, zwana Jagą, odeszła 
przedwcześnie w wieku 52 lat. Msza żałobna 
w bazylice św. Antoniego zgromadziła kilka-
set osób, tyle samo towarzyszyło Jej w ostat-
niej drodze na cmentarz przy ul. Rudzkiej. 
Tam w ciepłych i wzruszających słowach pożegnał Ją kolega z Wydziału 
Edukacji UM Tadeusz Bonk. To one charakteryzują Jagę najlepiej:

Nie powinno się odchodzić tak bez pożegnania…Ale cóż, Jaga często robiła wszystko po swo-
jemu i z gestem. Odeszła tak, że nikt z nas nie był wstanie jej tutaj zatrzymać. Jaga, nie Jadwiga, 
nie Jadzia, tylko Jaga - nie pozwalała mówić do siebie inaczej. Spora część jej życia związana była  
z rybnicką oświatą. To dla nauki w „Ekonomiku” opuściła spokojne zamojskie strony i przyjechała 
do Rybnika. Później, już pracując, współtworzyła Szkołę Podstawową nr 34. Następnie współrzą-
dziła Miejskim Zarządem Szkół i Przedszkoli, gdzie była zastępcą dyrektora. Można stwierdzić,  
że to ona wymyśliła Wydział Edukacji, który powstał na bazie Miejskiego Zarządu. 

Przez wiele lat Jaga pracowała jako urzędnik. Jej pierwsza praca w życiu to Urząd Gminy Świerklany. 
Ostatnie dwanaście lat pracowała na wielu różnych stanowiskach, w tym kierowniczych, w Urzędzie 
Miasta Rybnika, ale wydaje mi się, że dopiero w naszym Wydziale Edukacji znalazła swoje właściwe 
miejsce. Pracowała jako urzędnik, ale nigdy nie była urzędnikiem. Zawsze bardziej kierowała się sercem 
niż urzędem. Była po prostu dobrym człowiekiem, który nie był obojętny na problemy innych ludzi.

Zawsze starała się wszystkim pomagać i brać do swojego serca ich troski. I może dlatego to serce 
tego nie wytrzymało… A przecież żyła bardzo aktywnie. Kiedyś nawet pracowała w klubie sportowym 
Polonia Rybnik. Często można było ją spotkać biegającą po lesie lub grającą w siatkówkę. Myślę, że 
znajdzie się tu spora grupa facetów, którzy przegrali z Nią siłując się na rękę .Całkiem niedawno zdobyła  
z nami Kozią Przełęcz w Tatrach. Była fantastycznym kompanem na górskich, wydziałowych wypra-
wach. Bardzo rozśpiewana, znała prawie wszystkie teksty piosenek. Niesamowicie kontaktowa, do 
każdego potrafiła zagadać, więc znała wszystkich i wszyscy ją znali. Lubiliśmy słuchać jak mówi po cze-
sku, a język ten znała doskonale, gdyż w Pradze ukończyła studia ekonomiczne. W urzędzie często była 
wykorzystywana jako tłumacz czeskiego. Koordynowała również wszystkie projekty transgraniczne.

Już wiem, że nie da się Jej zastąpić! Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to chyba to, że Bóg 
potrzebował kogoś, kto będzie chodził po górskich, niebiańskich lasach, zbierał grzyby i śpiewał 
piosenki… Niech dobry Bóg zawsze Cię trzyma za rękę…

Koledzy z turystycznych szlaków pożegnali Jagę piosenką, a wiele 
osób nie zdołało powstrzymać łez. W imieniu rodziny za piękne po-
żegnanie podziękował brat Zmarłej, zaskoczony, jak wielką sympatią 
się cieszyła. — Moja siostra była bardzo życzliwą osobą, choć sama nie 
zawsze spotykała się z życzliwością. Ale takie jest życie…   

Urna z prochami Jadwigi Kowalczyk została złożona w rybnickim 
kolumbarium.

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Jadwigi Kowalczyk
wieloletniej pracownicy Urzędu Miasta Rybnika 

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Bliskim Zmarłej

składają Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali
oraz 

pracownicy Urzędu Miasta Rybnika i jednostek miejskich

Wspomnienie 
o Jadwidze Kowalczyk Dzień koncertu Bryana Adamsa i „day 

after” były prawdziwym chrztem bojowym 
dla nowo powstałego w siedzibie kas autobu-
sowych na pl. Wolności  Punktu Informacji 
Turystycznej. 

W tym czasie Rybnik odwiedziło tysiące osób  
z całej Polski, od Szczecina po Kraków. Wiele z nich 
skorzystało z usług PIT pytając o drogę, możliwość 
noclegu czy zjedzenia regionalnej potrawy. Ale goście byli również 

zainteresowani atrakcjami turystycznymi i historią miasta. Jesteśmy 
przekonani, że po wizycie w naszym mieście, Rybnik nie będzie dla nich 
anonimowym miejscem na mapie. — Bardzo nam zależy na promocji 
miasta, której nie ma bez profesjonalnej informacji — powiedział prezy-
dent Adam Fudali na spotkaniu z mediami w nowym punkcie. — Stąd 
nasza decyzja o przystąpieniu do projektu Śląskiej Organizacji Turystycznej 
stworzenia zintegrowanego Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, 
dofinansowanego  ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Celem projektu jest utworzenie sprawnego systemu informacji 
turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punk-
tów informacji turystycznej, platformy informatycznej i bazy danych, 
stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie 
oraz wydanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych.  
W ramach projektu wyposażono 34 istniejące i 33 nowo powstałe punkty 
informacji turystycznej w całym województwie, do grona których do-
łączył również rybnicki PIT. Oprócz wyposażenia meblowego, w lipcu 
PIT otrzyma również sprzęt cyfrowy: komputer, notebook, skaner, 
drukarkę, aparat cyfrowy oraz 10 GPS i 10 audioprzewodników po Ryb-
niku. W punkcie dostępne są także materiały promocyjno-informacyjne  
o naszym mieście, regionie oraz całym województwie śląskim – mapki, 
przewodniki, a nawet przepisy na regionalne potrawy, zebrane w wy-
dawnictwie „Śląskie smaki”. 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 
11.30 do 15.30, a obsługuje go kompetentny pracownik Wydziału 
Promocji i Informacji. Można też otrzymać informacje przez 
telefon – nr 32/4392200. 

— Projekt potrwa do końca 2013 r., ale to nie znaczy, że po nim informacja 
turystyczna w Rybniku zniknie. W ramach tzw. utrzymania rezultatów projek-
tu, przez kolejne 5 lat miasto jest zobowiązane do prowadzenia działalności 

cd. na stronie 12

Dzień po koncercie Bryana Adamsa prowadząca punkt Lidia Wrzosek udzielała informacji gościowi  
ze Świdnicy.                                                                                                                                         Zdj.: r

Wespół, w zespół o atrakcjach 

Punkt Informacji Turystycznej na pl. Wolności
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Wysokość dofinansowania nie przekroczy 
jednak kwoty 24.369.105 zł. Projekt ten podzie-
lono na dwie części – inwestycyjną, w ramach 
której przewidziano do realizacji 5 zadań, któ-
rych wskazanie ułatwi skomunikowanie miasta 
z autostradami (wartość 45.738.210,00 zł) oraz 
zadanie o charakterze projektowym, czyli wyko-
nanie dokumentacji technicznej drogi regionalnej 
Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym 
przez Rybnik (koszt 3 mln zł). Ta niezwykle po-
trzebna arteria rozwiązałaby wiele problemów 
komunikacyjnych naszego miasta dzięki bez-
pośredniemu skierowaniu ruchu tranzytowego  
z kierunku zachodniego i południowego do węzła 
autostrady A1 w Rowniu. 

Jak powiedział wiceminister A. Zdziebło, na 
podejmowanie podobnych decyzji o przeznacze-
niu środków finansowych na wsparcie inwestycji 
prowadzonych przez samorząd, pozwala znowe-
lizowana ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju 
regionalnego. — Takich projektów do ministerstwa 
wpłynęło sporo i te kluczowe, mające dla gmin 
szczególne znaczenie, mogły liczyć na pozytywną 
opinię. My z Rybnika i okolic wiemy, jak trudno 
przejechać przez miasto w godzinach szczytu,  
a więc każde wsparcie finansowe poprawy układu 
komunikacyjnego jest bardzo istotne. W kontekście 
budowy A1, której kolejne odcinki w naszej okolicy 
są systematycznie oddawane do użytku, ruch musi 
być udrożniony, stąd decyzja o wsparciu finanso-
wym dla Rybnika — mówił minister. 

W ramach części inwestycyjnej dofinan-
sowanego projektu zrealizowane zostaną 
następujące zadania: dalsza modernizacja 
ul. Raciborskiej, budowa łącznika między ul. 
Tkoczów i Małachowskiego, realizowana już 
przebudowa ul. Budowlanych, przebudowa 
ul. Podmiejskiej oraz dalsza modernizacja 
ul. Niepodległości. (Szczegółowy zakres robót 
na stronie www.rybnik.eu) 

Wszystkie wymienione zadania łączy wspólny 
mianownik – otrzymane na ich realizację pie-
niądze trzeba wydać do końca bieżącego roku,  
o czym przypomniał prezydent Fudali. — Te 
środki to dla nas duża szansa, ale przed Wydzia-
łem Dróg stoi trudne i ambitne zadanie, by je 
efektywnie wykorzystać. Pełnomocnik prezydenta 
ds. dróg i gospodarki komunalnej Janusz Koper 
zdaje sobie sprawę z wyzwania: — Nie możemy 
dopuścić, by te pieniądze przepadły, dlatego roboty 
muszą być prowadzone bardzo intensywnie. Dwa 
z zadań, o których mowa, są już realizowane,  
tj. ul. Niepodległości i podzielona na etapy prze-
budowa ul. Budowlanych na długości 0,83 km, 

na odcinku od ronda Mazamet do skrzyżowania z 
Obwodnicą Północną. I tu nie obawiamy się o po-
stęp robót. Natomiast na etapie uruchomiania pro-
cedury przetargowej jest kolejny etap przebudowy 
ul. Raciborskiej i tu, właśnie ze względu na krótki 
termin realizacji zadania, jest brana jest pod uwagę 
możliwość częściowego lub całkowitego wyłączenia 
z ruchu ul. Raciborskiej na czas prowadzenia najin-
tensywniejszych robot na odcinku od wiaduktu do 
skrzyżowania z ul. Graniczną/Gruntową. Rozmowy 
na ten temat  prowadzimy z okolicznymi gminami 
i władzami powiatu 
rybnickiego. 

Wyłączyć z ru-
chu trzeba będzie 
również ul. Pod-
miejską, w związku  
z  p r z e b u d o w ą 
odcinka od skrzy-
żowania z ul. Gli-
wicką do wysoko-
ści WORD wraz  
z budową rond na 
skrzyżowaniu ul. 
Podmiejska – Gli-
wicka oraz Pod-
miejska – Ekono-
miczna. W części 
wykonana jest już 
kolejna inwestycja – 
ponadwukilometrowy łącznik między ulicami 
Tkoczów i Małachowskiego – elementy podbu-
dowy części drogi wykonała kop. „Jankowice”, 
jednak zdecydowana większość inwestycji musi 
być zrobiona od podstaw. Trwa postępowanie 
przetargowe i przejęcie dokumentacji technicznej 
wykonanej na zlecenie Kompanii Węglowej.

Ogółem w ramach dofinansowanego projektu 
przewidziana jest modernizacja 4,097 km oraz 
budowa 2 km dróg na terenie Rybnika. Realizacja 
zadań dwuletnich zakłada wydatkowanie dotacji 
w roku bieżącym, a w roku przyszłym pokrycie 
kosztów z budżetu miasta. 

— Pamiętam, że wiceminister Zdziebło, jeszcze 
jako dyrektor biura Związku Gmin Subregio-
nu Zachodniego, był bardzo zaangażowany  
w rozwiązanie kwestii budowy drogi regionalnej 
Pszczyna-Racibórz, inwestycji o realizację której 
Rybnik szczególnie zabiega. Dziś poczyniliśmy 
pierwsze kroki – zlecenie opracowania projektu 
technicznego. Na razie możemy zrobić tyle, ważne 
że również ze wsparciem środków zewnętrznych. 
Kiedy będzie możliwe pozyskanie środków pomo-
cowych na realizację tej inwestycji, fakt istnienia 

dokumentacji będzie pierwszorzędnym atutem... 
— uważa A. Fudali. Projekt techniczny obejmuje 
zaprojektowanie drogi wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, dokonanie niezbędnych przepisami 
prawa uzgodnień, wykonanie podziałów geo-
dezyjnych, uzyskanie decyzji administracyjnych 
w zakresie pozwolenia na realizację inwestycji 
drogowej (na odcinku od granicy z miastem Żory 
do węzła drogowego z ul. Wodzisławską – wraz  
z węzłem). — Dobry projekt zawsze się obroni 
i warto go przygotować — przyznał minister  

A. Zdziebło. — Po realizacji pierwszego odcinka 
tej drogi na terenie Żor, teraz czas na dużo większe i 
bardziej kosztowne wyzwanie inwestycyjne, czyli od-
cinek rybnicki. Będzie on wymagał  niezwykle dobrej 
współpracy samorządu z mieszkańcami Rybnika, 
ponieważ ślad drogi biegnie przez teren silnie zurba-
nizowany. Pracujemy już nad rozporządzeniami do-
tyczącymi nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 i z dużą ostrożnością mogę powiedzieć, 
że będzie on zbliżony do obecnego. Jeżeli będziemy 
mieli dokumentację techniczną, projekt ten będzie 
miał dużą szansę na realizację tak, by droga ta mogła 
systematycznie powstawać.

Warto dodać, że podpisana została również 
umowa na przebudowę DK 78 na odcinku  
od granicy Rybnika z Radlinem do ronda Północ-
noirlandzkiego, czyli ul. Wodzisławską. Roboty 
będzie wykonywać konsorcjum firm Hak Con-
struction i Dromet.

Chęci są, pieniądze są, nic tylko brać się do 
roboty... A my z przyjemnością będziemy in-
formować o objazdach i innych utrudnieniach, 
bo wiadomo: żeby było lepiej, musi być gorzej...

(r) 

Dodatkowe środki na przebudowę układu komunikacyjnego

Wszystkie drogi prowadzą do...
... autostrad. A przynajmniej te, na przebudowę których miasto pozyskało środki z rezerwy celowej budżetu państwa, pozwalające  

na sfinansowanie 50% kosztu projektu pn. „Usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego w Subregionie Zachodnim Województwa  
Śląskiego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i lotniczej” o wartości kosztorysowej blisko 49 mln zł. Stosowną umowę w obecności  
wiceministra rozwoju regionalnego Adama Zdziebły podpisali prezydent Rybnika Adam Fudali oraz dyrektor wydziału zarządzania 
funduszami europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Wójtowicz. 

W obecności wiceministra Adama Zdziebły umowę podpisali prezydent Adam Fudali i dyrektor zarządzania 
funduszami europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Wójtowicz.                                      Zdj.: r



To nie przypadek, że Rybnik jest posia-
daczem wszystkich honorowych insygniów 
europejskich przyznawanych przez Radę 
Europy miastom, których działalność w sfe-
rze współpracy partnerskiej jest szczególnie 
aktywna. Aktualnie współpracujemy z 14 mia-
stami europejskimi, a z 11 z nich podpisaliśmy 
umowy partnerskie. 

W 1961 r. wybór Saint-Vallier na partnera 
górniczego Rybnika przez ówczesne władze 
nie był przypadkiem. Dziś, w tym dawnym 
górniczym regionie (podobnie jak w całej 

Francji) nie ma ani jednej czynnej kopalni, ale 
mieszkają potomkowie polskich emigrantów, 
którzy przyjechali tu w poszukiwaniu pracy  
i chleba. 

Wielu mieszkańców Saint-Vallier, pobliskie-
go Montceau-les-Mines czy Blanzy jest zaan-

gażowanych  
w działania 
K o m i t e t u 
Miast Bliź-
n i a c z y c h 
( m i a s t a m i 
partnerskimi 
Saint-Vallier 
są  również 
n iemieck ie 
Wallerfangen 
w Lotaryn-
gii i włoskie 
U m b e r t i d e 
w Umbri i) . 
P o l s k i e m u 
partnerstwu 

nadaje ton młodzieżowa wymiana ze szkołą 
im. Ireny i Frederica Joliot-Curie, jaką od 
lat prowadzi II Liceum Ogólnokształcące, 
jednakowo aktywnie i za „Hany”, i za „Fry-
cza”. Obok kilku osób związanych z II LO, na 
jubileuszu Rybnik reprezentowali wiceprezy-
dent Michał Śmigielski wraz z grupą radnych, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej Rybnik-Europa, a nasz po-
tencjał kulturalny zaprezentowała Orkiestra 
Kameralna Szkoły Szafranków, a także Zespół 
Tańca Ludowego „Przygoda”.   

Niewielkie Saint-Vallier do obchodów 
„złotego jubileuszu” partnerstwa z Rybni-
kiem przygotowało się nad podziw starannie. 
Biało-czerwone barwy i informacje o obcho-
dach tej szczególnej rocznicy widoczne były 
zarówno na ulicach, budynkach, a nawet  
w sklepowych witrynach. Najważniejsza była 

jednak serdeczność, z jaką władze miasta 
oraz jego mieszkańcy przyjęli gości z Ryb-
nika. Miało miejsce kilka mniej lub bardziej 
oficjalnych spotkań integracyjnych, którym 
towarzyszyły występy naszej „Przygody”, ale 
również miejscowego zespołu folklorystycz-
nego „Polonia”, który wciąż się rozwija i ma 
na swoim koncie występy również w Polsce. 
Rozmowy nawiązali również przedstawiciele 
Stowarzyszenia Rybnik-Europa oraz Komi-
tetu Miast Bliźniaczych, w którym nastąpiła 
zmiana pokoleniowa. Jeana Rousseau, który 
przewodniczył tej organizacji przez ponad 20 
lat, zastąpił Julien Garcon. Wszystko wskazuje 
na to, że nowy rozdział współpracy między 
dwoma stowarzyszeniami oraz z II LO jako 
partnerem, rozpocznie się jesienią, w czasie 
Europejskiego Kongresu Miast Partnerskich 
w Rybniku, na który przyjedzie liczna grupa 
przyjaciół z Saint-Vallier.       

Najważniejsze oficjalne spotkanie odbyło 
się w centrum kulturalnym l’Espace Culturel 
Louis Aragon, gdzie przybywających powitały 

biało-czerwone kwiaty  
i wystawa o historii 
partnerstwa. Mer Saint-
Vallier Alain Philibert  
i wiceprezydent Michał 
Śmigielski „przedłuży-
li” partnerską umowę, 
podpisując stosowane 
dokumenty. Wicepre-
zydent Rybnika zrobił 
to tym chętniej, że na 
umowie z 1961 roku 
widnieje, wśród wielu 
innych, podpis jego 
ojca, znanego rybnic-
kiego lekarza Tadeusza 
Śmigielskiego. 

Mer A. Philibert przypomniał początki 
kontaktów, do których rozwoju przyczynili się 
kolejni merowie – Jean-Marie Chalot (którego 
imieniem nazwano jedno z rybnickich osiedli) 
i Jean-Marcel Bouteloup, a także wieloletni 
przewodniczący Komitetu Miast Bliźniaczych 
J. Rousseau oraz zaangażowani w działalność 
tej organizacji mieszkańcy: państwo Woźniak, 
Paulette Savetier i wielu innych. — Chcemy 
rozmawiać o praktycznych aspektach partnerstwa 
w ramach Unii Europejskiej, o rozwoju  tego 
ruchu i jego ewolucji w stronę nowych, bardziej 
elastycznych i lepiej odpowiadających potrzebom 
obecnego społeczeństwa form współpracy. Kon-
tynuujmy nasze dzieło jak najdłużej to możliwe, 
w interesie naszych społeczności, a w szczegól-
ności młodzieży — mówił mer Saint-Vallier, 
który będzie gościem jesiennego Europejskie-

W szerokim gronie miast partnerskich 
Rybnika jest burgundzkie Saint-Vallier. 
W tym roku mija 50 lat od zawarcia 
umowy o współpracy, będącej pierwszym 
takim dokumentem w Polsce i Europie, 
podpisanym przez miasta funkcjonują-
ce w różnych systemach politycznych.  
I, co najważniejsze, ta wyjątkowa  współ-
praca wciąż trwa i ma się dobrze!

Złote partnerstwo
Rybnik – Saint-Vallier: 50 lat współpracy

cd. na stronie 11

Występ artystów ze „szkoły Szafranków” oczarował francuską publiczność.

Mer Saint-Vallier Alain Philibert odbiera z rąk Michała Śmigielskiego 
okolicznościową tablicę wykonaną z węgla.

Jeden z najmłodszych uczestników uroczystości, członek zespo-
łu „Polonia”, Philippe z mamą Joanną Stachurą, żoną Francuza  
z polskimi korzeniami.                                                       Zdjęcia: r
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Prawie 20 członków Stowarzyszenia oraz kilka rybnickich 
zespołów artystycznych gościło w niemieckim Dorsten. 

Korzystając ze współfinansowania przez miasto oraz urząd mar-
szałkowski, Stowarzyszenie Rybnik-Europa zorganizowało w tym 
partnerskim mieście Dni Rybnika, które odbyły się równolegle  
z obchodzonym tradycyjnie w czerwcu Świętem Starego Miasta  
w Dorsten. Jak zawsze, rybniczanie spotkali się z wielką serdecznością 
goszczących ich rodzin, w tym członków Towarzystwa Dorsten-Ryb-
nik, które przygotowało program pobytu. Wspólnie zwiedziliśmy 
miasto, dowiadując się nieco o jego historii i najważniejszych zabyt-
kach i jednym z nielicznych w Niemczech muzeum poświęconym 
Żydom. Część uczestników wyjazdu zaryzykowała „rejs” łódkami 
po rzece Lippe, co dla dwojga z nich zakończyło się nieplanowaną 
kąpielą, przemoczeniem kilku elektronicznych urządzeń i obolałą 
nogą. Mniej ryzykowne okazało się zwiedzanie wystawy fotograficznej 
„Magic places”, co stało się udziałem kilku osób. Miała ona miejsce  

w pobliskim Oberhausen, w oryginalnej, ponad 100-me-
trowej wysokości galerii w dawnym zbiorniku na gaz, 
zwanej „Gasometer”.

W programie zaproponowanym z naszej strony znalazła 
się wystawa rybnickiej malarki i członkini stowarzyszenia  

Brygidy Przybyły, która zaprezentowała rybnickie pejzaże i zabytki, 
przekonując obecnych, że jej sztuka jest pochodną miłości do ludzi, 
życia i… rodzinnego Rybnika. Wernisaż zaszczycił swoją obecnością 

burmistrz Dorsten Lambert Lütkenhorst, a także zaproszona 
przez niego do udziału w Święcie Starego Miasta oficjalna 
delegacja Urzędu Miasta Rybnika z sekretarz miasta Danielą 

Lampert. Burmistrz był też obecny na jednym z kilku spo-
tkań integracyjnych członków rybnickiego i dorsteńskiego 
stowarzyszenia. 

Program artystyczny zapewniły zespoły z Rybnika: grupa 
break dance „Azizi” oraz kilka par tańca towarzyskiego, 
związanych z Klubem Energetyka Fundacji Elektrowni 
Rybnik, a także świetny big-band South Silesian Brass 
Band. SSBB, który zachwycił burmistrza Dorsten w czasie 
wspólnego pobytu w Newtownabbey w Irlandii Płn., dał 
koncert również na głównej scenie na dorsteńskim rynku, 
wydaje się jednak, że potencjał artystyczny naszych zespo-

łów nie został 
d o  k o ń c a 
wykorzysta-
ny… Jednak 
serdeczność 
gospodarzy, 
piękna pogo-
da i wspól-
ne wieczory 
p o z o s t a n ą  
w pamięci… 
Do zobacze-
nia w Rybni-
ku! 

(r)

W otwarciu wystawy Brygidy Przybyły (druga z lewej) wziął udział burmistrz 
Dorsten Lambert Lütkenhorst. Na zdj. również Hans-Joachim Thelen, prezes To-
warzystwa Dorsten-Rybnik, Mariola Komarek, członkini Stowarzyszenia Rybnik-
Europa i tłumaczka oraz jego prezes Roman Widerski.

go Kongresu Miast Partnerskich w Rybniku.  
W okolicznościowym wystąpieniu (wygłoszonym 
po francusku, co wzbudziło szczególny aplauz), 
wiceprezydent M. Śmigielski przedstawił prze-
słanie prezydenta Adama Fudalego do władz  
i mieszkańców Saint-Vallier, w którym czytamy 
m.in.: Partnerstwo dwóch miast to zaledwie 
jedna mała cegiełka, choć jakże ważna, w całym 
fundamencie Zjednoczonej Europy. Rybnik i 
Saint-Vallier wspólnie wzmacniają ten fundament 
już od 50 lat. (...) Podobna, górnicza przeszłość, 
50 lat wspólnych doświadczeń, wymiany pomy-
słów, rozwiązań, dzielenia się praktyczną wiedzą,  

to czas bezcenny. Wiele się od siebie nawzajem 
nauczyliśmy, ale też wiele jeszcze możemy się 
nauczyć. Dlatego głęboko wierzę, że przed nami 
kolejne wyzwania, wspólnie realizowane projekty, 
wzajemne wizyty i nowe, owocne spotkania (…). 

Prezenty, jakie przedstawiciele obu miast 
wzajemnie sobie wręczyli, miały kilka wspól-
nych cech – oba nawiązywały do górnictwa, 
były niezwykle efektowne i... miały spory 
ciężar. Spotkanie zakończył koncert rybnic-
kiej, szkolnej orkiestry z solistami – Ada-
mem Mokrusem i Arturem Hesem, który 
francuska publiczność przyjęła z ogromnym 
entuzjazmem. I trudno się dziwić, bo poziom 
artystyczny występu mógł zadowolić nawet wy-

trawnych melomanów. Wystąpił też miejscowy 
polonijny chór, którego członkowie z wielkim 
wzruszeniem wykonywali zarówno polskie, 
jak i francuskie piosenki, podkreślając polski 
rodowód, ale i przywiązanie do Francji, kraju 
wybranego przez przodków. Niespodzianką 
był przepiękny pokaz sztucznych ogni, które 
strzelały w górę w takt muzyki Chopina oraz 
innych utworów polskich i francuskich kom-
pozytorów.

To był niezwykle udany jubileusz, ale naj-
ważniejsze jest, że przy jego okazji odnowiono 
stare przyjaźnie i nawiązano nowe, co stanowi 
przecież podstawę idei partnerstwa...  

(r)

cd. ze strony 10

Na dorsteńskim Rynku zagrał South Silesian Brass Band.
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Dorsteńskie impresje

Wystarczy „klinknąć” na tę informację na 
stronie www.rybnik.eu, by otworzyć stronę 
poświęconą temu ważnemu dla Rybnika 
wydarzeniu.



informacyjnej w takiej czy innej formule, a więc 
przynajmniej przez 8 lat turysta nie powinien się 
w Rybniku czuć zagubiony — mówi Krzysztof 
Jaroch, naczelnik Wydziału Promocji i Informacji 
UM. — Myślę, że wspólnie ze Śląską Organizacją 
Turystyczną, Związkiem Subregionu Zachodniego 
Woj. Śląskiego, ze wsparciem rybnickiego koła 
PTTK, te działania przyniosą efekt. Ważne jest, 
że dzięki powiązaniu sieciowemu, Rybnik będzie 
promowany również w innych punktach regionu  
i województwa, zaś u nas będzie można zaczerpnąć 

informacji o innych miastach i ich atrakcjach.
Koszty całkowite projektu dla całego wo-

jewództwa wynoszą 14,5 mln zł, z czego 85% 
dofinansuje Europejski Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, resztę Śląska Organizacja 
Turystyczna (15%). Miasto zapewniło utrzy-
mywanie projektu poprzez świadczenie usług, 
lokal i obsługę punktu. 

Pojawiły się opinie, że PIT powinien być 
czynny całą dobę 7 dni w tygodniu, jak dzieje się 
to w innych ośrodkach typowo turystycznych, 
jednak realizatorzy przedsięwzięcia uważają, 
że w Rybniku, który dysponuje określonym po-

tencjałem turystycznym, nie ma takiej potrzeby. 
— W wyjątkowych przypadkach, jak to miało 
miejsce przy okazji koncertu Bryana Adamsa, 
można godziny pracy PIT przedłużać, jednak na 
co dzień ten czas jest wystarczający, adekwatny 
do potrzeb informacji turystycznej w mieście 
— uważa K. Jaroch. — Tym bardziej, że poza 
godzinami pracy PIT, informacji o atrakcjach 
turystycznych miastach, adresach i telefonach, 
będzie można zaczerpnąć w zlokalizowanym  
w jego pobliżu zewnętrznym, całodobowym 
infokiosku. Zapraszamy zatem do Rybnika!

(r)

cd. ze strony 8

1 lipca rozpoczęła się polska prezydencja w Radzie UE. W Rybniku przypomina o niej logo przed Teatrem Ziemi Rybnickiej.                                                                                                                                      Zdj.: m

Wespół, w zespół o atrakcjach 
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Z okazji 20. rocznicy powstania 
międzynarodowej  Fundacji Polsko-
Niemiecka Współpraca Młodzieży, 
uczniowie I i II klas Społecznego 
Gimnazjum Stowarzyszenia Oświa-
towego Rodzice – Dzieciom zorga-
nizowali finał współfinansowanego 
przez fundację projektu „Mozaika 
filmowa”, mającego zwiększyć zain-
teresowanie językiem niemieckim, 
przybliżyć współczesne kino nie-
mieckie i, szerzej, kulturę naszego 
zachodniego sąsiada. Po obejrzeniu 
w oryginale filmów („Biegnij, jeśli 
możesz”, „Ostatnie dni” i „Goodbye 
Lenin”) trzy drużyny zaprezentowały 
scenki wykorzystujące filmowe wątki, 
przygotowały wystawy fotografii  
i przeprowadziły zapisane kamerą 
wywiady związane z realizowanym 
projektem z koordynatorką projektu, 
germanistką Mariolą Komarek oraz 
dyrektor szkoły Katarzyną Jarską. 

Wśród gości 
byli naczelnik 
Wydziału Edu-
kacji Katarzyna 
Fojcik, przedsta-
wiciele Stowa-
rzyszenia Współ-
pracy Między-
n a r o d o w e j 
Rybnik-Europa 
oraz reprezentant rybnickiego koła 
Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego Niemców Woj. Śląskiego Jerzy 
Werner. Przypomniał on, że wśród 
najbardziej aktywnych duchownych, 
którzy w latach 60. słowami „Prze-
baczamy i prosimy o przebaczenie” 
rozpoczęli proces normalizacji 
stosunków polsko-niemieckich, był 
ks. abp Bolesław Kominek, z pobli-
skiego Radlina, absolwent rybnic-
kiego gimnazjum. — Cieszę się, że 
dziś młodzi ludzie z naszych krajów 

mogą współpracować bez obciążeń 
historycznych… Arkadiusz Skowron 
ze Stowarzyszenia Rybnik-Europa 
zapewnił o staraniach pozyskania 
partnerskiej szkoły dla Społecznego 
Gimnazjum w jednym niemiec-
kich miast, z którymi współpracuje 
Rybnik.

Uroczystości związane z obcho-
dami 20-lecia Polsko-Niemieckiej 
Wymiany Młodzieży zorganizowano 
również Szkole Podstawowej nr 32.  
W ramach projektu „dzień.de, 
der-tag.pl” odbył się tam „Dzień 
Niemiecki”, mający propagować 
wiedzę o Niemczech w środowisku 
szkolnym i lokalnym. 

W ramach miniprojektu zatytuło-
wanego „Szukamy w najbliższej oko-
licy śladów naszych zachodnich sąsia-
dów” i prawie w całości sfinansowa-

nego przez P-NWM, uczniowie SP 32  
wyruszyli w różne części miasta, by 
odnaleźć ślady działalności  niemiec-
kich  przyjaciół i udowodnić sobie  
i innym, jak wiele nas łączy i jak dużo 
mamy sobie do zaoferowania. Od-
wiedzili więc salon aut niemieckich 
i elektrownię „Rybnik”, a w trakcie 
wyprawy rowerowej szukali śladów 
zapomnianego nieco, niemieckiego 
poety Josepha von Eichendorffa.  
O współpracy Rybnika z niemieckimi 
partnerami z Dorsten i Eurasburga 
uczniowie dowiedzieli się w cza-
sie spotkania w Urzędzie Miasta  
z zastępcą prezydenta Joanną Krysz-
czyszyn. Zaprosili też rybniczan do 
gry ulicznej pod hasłem „Czy znasz  
tę  bajkę?”, której celem było na-
pisanie nowych wersji popularnych 
bajek braci Grimm. Projekt, którego 
koordynatorem była Danuta Tkocz, 
podsumowano podczas wielkiego 
grillowania.

(r), S

Delegacja Urzędu Miasta uczest-
niczyła w X Dniach Kultury Polskiej  
w mieście Bar na Ukrainie, które od 2007 r.  
jest formalnym partnerem Rybnika. 
Program artystyczny przygotowany 
przez barskich Polaków zrzeszonych  
w Stowarzyszeniu Polaków im. Konfe-
deracji Barskiej oraz spotkania w ich 
gronie dowodzą, jak mocne są polskie 
korzenie ludzi, których historia „przesu-
nęła” 800 km od granicy ojczyzny.  

Marzeniem młodych ludzi z wielu polskich 
rodzin jest podjęcie nauki w Polsce. Udało się to 
m.in. Władzie, o której pisaliśmy w grudniu ub. 
roku w „GR”. Ale zainteresowana poznaniem 
naszego języka, kultury i tradycji jest nie tylko 

młodzież o polskich korzeniach, ale i ukraińska. 
Od 8 roku życia o nauce w Polsce marzy Andrzej 
Zasik – gimnazjalista, który wprawdzie nie po-
chodzi z polskiej rodziny, ale od kilku lat uczy się 
naszego języka, jest członkiem chóru dziecięcego 
„Młode liście” działającym przy Stowarzyszeniu 
Polaków w Barze. Chce on kontynuować naukę 
języka polskiego i poszerzyć wiedzę o polskiej 
kulturze i tradycji. Andrzej jest bardzo dobrym 
uczniem – samodzielnym, lubianym i dobrze wy-
chowanym. I pewnie w Rybniku niejedna szkoła 
Andrzeja by przyjęła, warunkiem jest jednak zna-

lezienie w naszym mieście rodziny, która wzięłaby 
go do siebie na czas nauki w liceum. Finansowe 
możliwości matki Andrzeja, która wychowuje go 
samotnie, są bardzo skromne, byłaby więc bardzo 
wdzięczna za spełnienie marzenia syna.

Czekamy zatem na rybniczan z sercem, 
którzy podjęliby się opieki i finansowania 
pobytu w naszym mieście chcącego się 
uczyć chłopca. A może wyjściem byłoby 
ufundowanie stypendium przez jedną 
z rybnickich firm? Prosimy o kontakt  
z redakcją. 

Uczennice Społecznego Gimnazjum same wymyśliły formę projektu. Na zdj. z dyrektor szkoły (po prawej) Katarzyną Jarską  
i koordynatorką projektu Mariolą Komarek.                                                                                                                                  Zdj.: r

Polacy w ukraińskim Barze

Szukamy domu dla Andrzeja!

Dzień.de

Uczniowie SP nr 32 w charakterystycznych czapecz-
kach z logo P-NWM i z... Czerwonym Kapturkiem. 
Zdj.: arch. org.

Dokładnie w dniu, kiedy w Warszawie trwało 
wspólne posiedzenie rządu niemieckiego i pol-
skiego pod przewodnictwem kanclerz Angeli 
Merkel  i premiera Donalda Tuska, również  
w Rybniku uczczono 20-lecie niemiecko-polskiej 
współpracy.
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— Jesteśmy głosem rybnickiej młodzieży, któ-
rą reprezentujemy w środowisku lokalnym, ale  
i poza nim. Jesteśmy łącznikiem między młodzieżą,  
a tym co dzieje się w mieście — tak MRM opi-
sują jej radni. Dodają też, że są grupą przyjaciół  
i kreatywnych ludzi, dla których MRM to dobra 
zabawa, ale i ciężka praca oraz cenne doświad-
czenie na przyszłość. To właśnie tutaj poszerzają 
swoje kompetencje i umiejętności uczestnicząc  
w najróżniejszych projektach, uczą się współpracy, 
organizacji akcji charytatywnych i nawiązują kon-
takty. To doskonała szkoła życia, również samo-
rządowego: — Uczymy się podejmowania dobrych 
decyzji, które mogą podnosić jakość życia młodych 
ludzi w naszym mieście — tłumaczy jeden z byłych 
przewodniczących MRM Piotr Wodok, który po-
prowadził jubileuszową galę w auli Uniwersytetu 
Ekonomicznego. O zdobywaniu cennych doświad-
czeń, które powinny zaprocentować w przyszłości 
mówili również zaproszeni na uroczystość goście. 
— Pokazujecie nam kierunki i wizje, w jakich może 
się rozwijać Rybnik, a to cenne wskazówki, nad 
którymi warto dyskutować. Miasto jest tworzone 
dla was, ale również przez was… — zauważyła wi-
ceprezydent Joanna Kryszczyszyn. — Zachęcam, 
byście nadal chcieli zmieniać Rybnik. Zdobywacie 
szlify przydatne w pracy w dorosłej Radzie Miasta 
i jestem przekonana, że możecie być wspaniałymi 

radnymi. Zasilcie szeregi dorosłej Rady! Dobry 
przykład dał Dariusz Laska, który będąc uczniem 
ZSE-U współpracował z MRM, a dziś jest radnym. 
Z kolei poseł Grzegorz Janik sugerował, by młodzi 
rybniczanie nie ograniczali się jedynie do pracy  
w Radzie Miasta, ale mierzyli wyżej. Przypomniał 
też, że od 10 lat siedziba MRM znajduje się w ZS nr 3,  
gdzie pracują Grażyna Szynol, Gabriel Cyrulik 
i Aneta Bokuniewicz, którzy wspierali młodzież 
zaangażowaną w działalność MRM. — Pamiętam 

chwile wzruszeń, jakie towarzyszyły nam podczas 
„Czapki św. Mikołaja” i momenty zabawne, kiedy 
goniliśmy kurczaki po płycie Rynku w trakcie insce-
nizacji historycznej oraz poczucie dumy, jakie towa-
rzyszyło uczniom, gdy zostawali młodzieżowymi rad-
nymi… — wspomina G. Szynol, pierwszy opiekun 
MRM. W czasie uroczystości, G. Szynol wspólnie 
z J. Kryszczyszyn, dyrektor MDK Barbarą Zieliń-
ską i kuratorem Andrzejem Staniuchą odebra-

ła specjalne 
podziękowa-
nia. Owacją 
na stojąco 
dziękowano  
z kolei Ane-
cie Bokunie-
wicz, która 
w s p ó l n i e  
z Katarzyną 
Korbą z Wy-
działu Edu-
k a c j i  U M 
s p r a w u j e 

merytoryczną opiekę nad MRM. Młodzi ludzie 
docenili jej zaangażowanie, wsparcie, nieocenioną 
pomoc i … telefoniczną dyspozycyjność przez całą 
dobę, a A. Bokuniewicz podkreślała, że to oni 
motywują ją do pracy. 

— Wbrew pozorom, 10 lat to spory szmat 
czasu… Osoby, które zakładały MRM, dziś są 
już dorosłe i bardzo często swoje doświadczenia z 
młodości wykorzystują w pracy zawodowej. Tak jest 
w przypadku Darka Laski czy Szymona Musioła, 

dziś radnych Rady Miasta Rybnika — opowiada  
A. Bokuniewicz. — W trakcie dekady Młodzie-
żową Radę Miasta wspierali kreatywni uczniowie 
rybnickich szkół, a jej dzisiejszy kształt jest w dużej 
mierze zasługą m.in.: Wojciecha Łępickiego, Adama 
Mielcarka, Krzysztofa Lorka, Szymona Medaliona, 
Marka Medaliona, Wojciecha Wolnika, Darii 
Woźniak, Arkadiusza Urbańczyka, Piotra Wodoka 
czy Mateusza Bekasa – osób, które pełniły funkcję 
przewodniczących MRM. Obecnie zasiada w niej 
24 radnych z 9 szkół ponadgimnazjalnych, którzy 
z powodzeniem realizują akcję „Czapka Św. 
Mikołaja”, współpracują z Radą Miasta Rybnika  
i z młodzieżowymi radami z Dorsten i Newtownab-
bey, a także z krajowymi i zagranicznymi organiza-
cjami i fundacjami, zajmującymi się problemami 
młodzieży. Promują wolontariat, a w przeszłości 
zorganizowali międzyszkolnego „Idola”, koncert 
przeciw nienawiści i „Rybnicki Biskupin – scenki 
z życia średniowiecznego Rybnika”, czy program 
profilaktyczny „Prawa kobiet”. Włączyli się w 
realizację wojewódzkiej debaty samorządowej na 
temat roli młodych ludzi w państwie obywatelskim 

i w studencką „Wampiriadę”. 
Współorganizowali imprezę 
„Pokaż styl. Sztuka ulicy” 
oraz konkursy: dziennikarski 
„Młody dziennikarz” i fo-
tograficzny „Rybnik oczami 
młodych”, którego II edycję 
podsumowano podczas ju-
bileuszowej gali, a zwyciężył 
Mateusz Krzyżanowski z 
Zespołu Szkół Technicznych. 

Jubileusz dziesięciolecia 
uczcili, jak na młodzież przy-
stało, świętem młodości. Było 
sportowo, słodko i happenin-
gowo. Zainicjowano projekt 
„Taśmowa młodzież”, odbył 
się panel dyskusyjny „Różne 
oblicza młodzieży”, a całość 
zakończyło wspólne ognisko. 
Pora na kolejną dekadę… 

(S)

Jubileuszowy minimundial z udziałem 3 drużyn. Mecze 
zakończyły się następującymi wynikami: Rada Miasta – 
pracownicy Urzędu Miasta 0:5; Młodzieżowa Rada Miasta 
– pracownicy Urzędu Miasta 5:4; Młodzieżowa Rada Mia-
sta – Rada Miasta 4:2.                      Zdjęcia: s i arch. MRM.

Mikołaj w czerw-
cu? W czasie hap-
peningu pojawi-
ły się charaktery-
styczne dla Mło-
dzieżowej Rady 
Miasta postaci. 

Członkowie MRM dziękowali szczególnie Anecie Bokuniewicz,  
która na co dzień pomaga im w pracy.

Jubileusz młodości
Właśnie skończyła 10 lat. Ktoś powie niewiele… Jednak jej udało się już sporo 

zrobić. Co więcej, ma ciekawe pomysły i sporo zapału do pracy, a wielu wróży jej 
samorządową przyszłość. Dziesięciolatka z takimi aspiracjami? Nic dziwnego! To prze-
cież Młodzieżowa Rada Miasta, która świętuje właśnie swój pierwszy mały jubileusz.
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Jarmark śląski, a produkty z całego regionu… — Jeździmy z naszymi wyrobami 
po całej Polsce. Na jarmarku w Rybniku jesteśmy pierwszy raz — mówi z cha-
rakterystycznym kresowym zaśpiewem Marek sprzedający litewskie pieczywo 
i ciasta. — Nasze chleby są dobre nawet po dwóch tygodniach. Na jarmarku 
sprzedawano również łomnickie sery, bryndze i oscypki podhalańskie, mio-
dy z ekologicznych pasiek, wyroby podbeskidzkie oraz drewniane zabawki, 
biżuterię artystyczną, niepowtarzalną ceramikę i odzież z lnu… Do wyboru, 
do koloru… Nic dziwnego, że rybniczanie wybierali… 

Cudze chwalicie, swego nie znacie? Nic bardziej mylnego. 
Rybniczanie mieli okazję poznać rodzime talenty muzyczne, 
wokalne oraz taneczne młodszych i nieco starszych mieszkań-
ców miasta, związanych na co dzień z miejskimi placówkami 
kultury. Na rynkowej scenie w ramach „Rybnickich prezenta-
cji artystycznych” dominowała młodzież i… różnorodność. 

W pracowni zabawek Pavla Kraka z czeskich Raszkowic gościło wiele dzieci, 
które dowiedziały się, jak z drewna bukowego i świerkowego wyczarować au-
tka, kwiaty i postacie zwierząt… Warsztaty tworzenia zabawek zorganizowano 
w ramach  Jarmarku Muzealnego z cyklu „Zanikające zawody”. 

Najpierw rozstawili sztalugi w różnych częściach miasta, by uwiecznić charakterystyczne elementy Rybni-
ka. Potem młodzież z 14 gimnazjów i Młodzieżowego Domu Kultury połączyła swoje prace w jeden wielki 
plakat promujący prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej. 
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…Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego!… Szczególnie w artystycznej wiosce dziecięcej przygotowanej przez Dom 
Kultury w Boguszowicach. Czego tam nie było… zabawy i konkursy, malowanie ogromnych postaci, animacje parateatralne, 
nauka żonglowania i chodzenia na szczudłach, układanie puzzli, zabawne zdjęcia i wiele innych atrakcji. 

Na wzgórzu przy kościółku 
akademickim obóz rozbili 
rycerze i grupa wędrownych 
rzemieślników, którzy zapre-
zentowali stroje, rynsztunek 
bojowy i widowiskowe po-
jedynki. Chętni mieli możli-
wość wykonania wyrobów 
z gliny i spróbowania swych 
sił w strzelaniu z łuku, a ca-
łość zakończyła msza w rycie 
łacińskim, którą w kościółku 
odprawił ks. Rafał Śpiewak.
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Jose Torres y Salsa Tropical, czyli Siesta Fiesta Festival... Warsztaty salsy na ryb-
nickim rynku w rytm gorących, latynoskich rytmów. Egzotyczni wykonawcy 
zgromadzili pod sceną wielu chętnych do nauki najpopularniejszego dziś tań-
ca towarzyskiego. Kto był, na długo zapamięta...

— Oddajmy cześć powstańcom! — mówił Romuald Niewelt  
z Rybnickiego Społecznego Komitetu Obchodów 90. rocznicy 
III Powstania Śląskiego podczas koncertu pieśni powstańczych 
i narodowych, jaki dało 8 połączonych chórów PZCHiO i Miej-
ska Orkiestra Dęta Rybnik pod batutą Wacława Mickiewicza. 

Spod bazyliki św. Antoniego na trasę VI Rybnickie-
go Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II wyruszyło 
blisko 250 rowerzystów i… jeden piesek, oczywi-
ście w rowerowym koszyku. Przejazd zakończył się 
w Rodzinnym Parku Atrakcji w Kamieniu. 

Świetnym pomysłem okazał się plenerowy symultaniczny 
turniej szachowy z udziałem mistrza międzynarodowego  
z Ostravy Lukasa Klima. Z możliwości rozegrania „partyjki” 
skorzystali nie tylko mieszkańcy Rybnika, ale też przebywa-
jący w mieście turyści ze Szwajcarii i Niemiec. Jak widać mi-
łość do szachów nie ma granic…
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Podczas Dni Rybnika 16 artystów z Polski i Czech wzięło udział w plenerze malarskim pod nazwą „Sztuka Łączenia 4” zorgani-
zowanym przez Grupę Artystyczną „Konar”. Rybniczanie mogli podziwiać efekty plenerowych działań przed rynkową sceną,  
a w październiku prace zostaną pokazane na wystawie w „Galerii w Browarze” w „Focus Mall”. Komisarzem pleneru była  
Beata Tomas.

Zdjęcia: S, m, arch. org.

Tegoroczna Noc Świętojańska przycią-
gnęła na Stadion Miejski ponad 10 tysięcy 
ludzi! Finał Dni Rybnika frekwencją mógł 
konkurować z koncertem Bryana Adam-
sa…

Ewa Farna, Andrzej Piaseczny, Kabaret Rak  
 i Kabaret Młodych Panów to dzisiaj ulubieńcy pu-
bliczności. I chociaż przedsprzedaż biletów zaczęła 
się trzy miesiące wcześniej, to do dnia koncertu 
sprzedano ich… tylko 5 tysięcy. Stąd niektórzy 
zainteresowani koncertem Ewy Farnej słuchali 
jej występu stojąc w kolejce do kasy… Sytuacja 
inaczej wyglądała dwa lata temu, kiedy gwiazdą 
pierwszej na Stadionie Nocy Świętojańskiej był 
zespół Feel. Przed koncertem sprzedano 8,5 tys. 
biletów, w dniu imprezy 1,5 tys. Organizatorzy 
zapewniają, że następnym razem kas będzie wię-
cej, proszą jednak, by kupować bilety wcześniej. 

Ewa Farna, choć spieszyła się na koncert do Wodzisławia, znalazła 
chwilę, by spotkać się z fanami.

Kabaret RAK występ rozpoczął piosenką... Amatorzy śląskiego  
humoru byli zadowoleni – Bercik i jego kompani bawili publiczność 
podczas „Kabaretonu”.

Kabaret Młodych Panów rozśmieszał między koncertami. Rybni-
czanie w swoim mieście zawsze są przyjmowani entuzjastycznie. 

Oceniano też wianki świętojańskie czterech drużyn oraz 11 innych mieszkańców, którzy wykonali i zgłosili do konkursu swoje kompozycje, 
a zwyciężył Władysław Horabik.

Zainteresowaniem cieszyło się 
pokazane w galerii Focus Mall 
niecodzienne widowisko ta-
neczne „Bab_ili Brama Boga”, 
inspirowane biblijną opowieścią  
o wieży Babel, w wykonaniu tan-
cerze rybnickiej grupy Navras. 
Reżyserem spektaklu jest Artur 
Stemalczonek, laureat tegorocz-
nej nagrody w dziedzinie kultury 
(więcej na str. 36). 
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Andrzej Piaseczny wystąpił w finale Nocy Świętojańskiej. Każdy, kto 
pamięta czasy Mafii, mógł usłyszeć piosenki sprzed kilkunastu lat  
w nowych aranżacjach, w repertuarze nie zabrakło też aktualnych  
hitów artysty. 

Ewa Farna po raz pierwszy w Rybniku! Koncert 
rozpoczynający Noc Świętojańską przyciągnął na 
stadion tłumy. Młoda wokalistka zaimponowała 
wokalem i dobrym kontaktem z publicznością. 
Farna zaśpiewała swoje największe przeboje 
oraz kilka coverów, świetnie sprawdzili się to-
warzyszący jej muzycy. Detronizacja Dody bar-
dzo prawdopodobna, tym bardziej, że mieszka-
jąca w Czechach piosenkarka stawia na muzykę, 
nie skandale... 

Nie cichną także komentarze decyzji o płatnym 
wstępie. Cena 10 zł nie wydaje się zbyt wygóro-
wana. Posiadanie biletu jest ważne ze względu na 
ubezpieczenie, poza tym łatwiej utrzymać porzą-
dek i bezpieczeństwo. Dochody z opłat za wejście 
pokrywają również część kosztów. Ponadto, jeśli 
impreza była biletowana, organizatorzy mogą 
wystąpić o zwrot podatku VAT. 

— To nie jest tak, że bilety sprzedaje się jak za 
starych czasów. Jest wymóg posiadania i korzystania 
z kasy fiskalnej. Dlaczego mecze sportowe, baseny 
otwarte są biletowane, a imprezy kulturalne nie? To 
niesprawiedliwe. Jeśli coś jest wartościowe, to ma 
swoją cenę i nikogo to nie dziwi. Zdaję sobie sprawę 
z mankamentów – jak kolejki do toalet i bufetów. 
Z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Nie mamy jeszcze 
takiego doświadczenia, bo na co dzień organizujemy 
imprezy w Teatrze na 650 miejsc i nie są to imprezy 
masowe jak te na stadionie czy w kampusie. Impre-
za była zgłoszona na 15 tys. widzów. Nawet gdyby 
przyszło więcej osób, nie moglibyśmy ich wpuścić, 
mimo wolnych miejsc. Taki są wymogi ustawowe 
i w ostatniej chwili nie da się już nic zmienić, gdyż 
na tyle przewidziana jest ochrona zamówiona przez 
Organizatora. Myślę jednak, że Noc Świętojańską 
należy zaliczyć do udanych. Miło było patrzeć na 
radość publiczności w trakcie koncertów. Nie widzę 
w Rybniku lepszego miejsca na organizację dużych 
imprez od Stadionu Miejskiego. Chyba zrobiliśmy 
dobrą promocję temu obiektowi, 
taki też był nasz zamiar — pod-
sumowuje Adam Świerczyna, 
dyrektor RCK. 

(m)

Zd
jęc

ia:
: m

Tegoroczna Noc Świętojańska przycią-
gnęła na Stadion Miejski ponad 10 ty-
sięcy ludzi! Mimo niepewnej pogody...

Kto nie kupił biletu wcześniej, musiał 
swoje odstać w dłuuugiej kolejce...
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Olé! Takimi okrzykami dziękowano za 
występ w koncercie galowym laureatowi 
Grand Prix, zdobywcy Złotej Liry – Pu-
charu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Złotego Pasma oraz… 
trąbki, orkiestrze Banda de Musica de 
Gijon „Villa de Jovellanos” z Hiszpanii. 

Kiedy jej dyrygent David Colado Coronas 
prowadził połączone festiwalowe orkiestry na 
uroczystej inauguracji na Rynku, nie przypusz-
czał zapewne, że jurorzy właśnie jego „Bandę” 
ocenią najwyżej. Jubileuszowa, 20. edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Złota Lira – Rybnik 2011” zgromadziła ponad 
50 zespołów – orkiestr oraz grup mażoretek  
z Ukrainy, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Irlan-
dii Północnej, Białorusi, Węgier oraz Polski. 
Bardzo wysoko oceniona została Dziecięco-
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wiel-
kiej k. Kłobucka, a prowadzący ją Bartłomiej 
Pięta uznany został najlepszym dyrygentem. 
Nagrodzono też solistów z Wręczycy: czterech 
trębaczy – Cypriana Piętę, Piotra Pompkę, Paw-
ła Mastalerza i Dawida Chraczyńskiego oraz 
puzonistę Łukasza Ostrowskiego z Bialskiej 
Orkiestry Dętej. 

Nie można pominąć mażoretek, które kiedyś 
były jedynie ozdobą orkiestr, a dziś rywalizują 
w Otwartym Międzynarodowym Pucharze 
Polski Mażoretek, który odbył się po raz drugi. 
Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Grand Prix oraz I miejsce w kategorii 
mażoretek starszych zdobył zespół „Tęcza I”  
z Raciborza, którego choreografem jest Aldo-
na Krupa-Gawron. Zwycięzcami w kategorii 
młodszej zostały mażoretki z grupy „In Sport 
Line” z Vítkova w Czechach pod kierunkiem 
Věry Folovskiej oraz Marie Potočárovej.

Przewodniczący jury, związany z rybnicką 
imprezą od wielu lat prof. dr hab. Alojzy Kopo-
czek, nie tylko podkreślił bardzo wysoki poziom 
artystyczny zespołów biorących udział w jubile-
uszowym festiwalu, ale wyraził też zadowolenie, 

że w ostatnich latach nastąpił wyraźny 
renesans orkiestr dętych, w których gra 
coraz więcej młodych ludzi. — Jestem 

przekonany, że wpływ na to ma również rybnicki 
festiwal. Organizatorom gratuluję, że udało im 
się tak długo utrzymać „Złota Lirę” w kalenda-
rzu miejskich imprez muzycznych.  

Marian Wolny, dyrektor artystyczny festiwa-
lu i jego „spiritus movens”, wrócił w jubileuszo-
wych wspomnieniach do korzeni imprezy czyli 
spotkania nad jeziorem Garda we Włoszech, 
gdzie wspólnie z muzykami pracującymi za-
granicą prof. Janem Langoszem i Józefem 
Ratajczakiem oraz ówczesnym dyrektorem 
Rybnickiego Centrum Kultury Wojciechem 
Bronowskim doszli do wniosku, że w Rybniku 
należy wskrzesić „dęte granie”, muzykę tak bli-
ską naszemu regionowi. Idea przybrała formę 
międzynarodowego festiwalu o wielkim roz-
machu. Z biegiem lat prestiż festiwalu wzrastał 
– Złota Lira otrzymała rangę Pucharu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a biorące 

w nim dziś udział zespo-
ły nie tylko rywalizują o 
statuetkę autorstwa ryb-
nickiego artysty Zbignie-
wa Mury, ale koncertują  
w wielu śląskich miastach 
– ościennych i dalszych 
jak Chorzów oraz poza 
granicami kraju, w Ostra-
wie. Głównym organizato-
rem jest miasto i miejskie 

placówki kultury: kiedyś Rybnickie Centrum 
Kultury, dziś Dom Kultury w Niedobczycach. 
Współorganizatorem pozostało RCK, impreza 
ma również wsparcie organizacyjne Miejskiej 
Orkiestry Dętej „Rybnik”, Zarządu Głównego 
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, Cho-
rzowskiego Centrum Kultury, Regionalnego 

Ośrodka Kultury w Katowicach, Zespołu tań-
ca Ludowego „Przygoda” i Stowarzyszenia 
Mażoretek, Tamburmajorem i Cheerliderek 
Polskich. Od kilku lat organizatorzy pozyskują 
finansowe środki zewnętrzne, a w tym roku 
projekt współfinansował Regionalny Ośrodek 
Kultury w Katowicach.  

Doceniając znaczenie promującej miasto im-
prezy muzycznej, z okazji jubileuszu prezydent 
Adam Fudali uhonorował Mariana Wolnego 
listem gratulacyjnym i słowami uznania za za-
angażowanie w organizację tak wielkiej impre-
zy. Szef artystyczny festiwalu podkreślał dobry 
klimat i to zarówno za czasów kadencji Józefa 
Makosza, jak i obecnego gospodarza miasta, co 
wyraził stosownymi podziękowaniami.

Tak wielka impreza jest prawdziwym wyzwa-
niem organizacyjnym i logistycznym. W tym 
roku Rybnik przyjął prawie 1500 muzyków, 
których ulokowano w hotelach i gościńcach  
w Rybniku i miastach ościennych. Ale, jak 
mówi M. Wolny, zarezerwowane z wyprzedze-
niem zakwaterowanie nie stanowi problemu, 
większym jest takie skoordynowanie posiłków 
w różnych miejscach, by cały harmonogram 
się nie posypał i program był realizowany.  

Szef festiwalu Marian Wolny odbiera gratulacje od prezydenta Adama Fudalego.

Jubileuszowa Złota Lira

Dętym olé! 

Na festiwalu Złota Lira zaprezentowało się łącz-
nie 265 orkiestr dętych i 210 zespołów i formacji 
tanecznych mażoretek z 25 krajów: Austrii, Belgii, 
Białorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Francji, Czech, 
Grecji, Holandii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Rumunii, 
Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Włoch, Węgier, Danii, 
Rosji, USA, Malty, Irlandii Północnej i oczywiście  
z Polski. Odbyło się prawie 500 koncertów, a impre-
zy festiwalowe obejrzało ponad 50.000 widzów.
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Zwycięskie mażoretki „Tęcza I” z Raciborza.

Triumfujące w kategorii młodszej mażoretki z zespołu „In Sport LIne” z Witkowa w Czechach.
Zdjęcia: S, r, arch. org.

Laureaci Grand Prix z Hiszpanii i ich dyrygent David 
Colado Coronas z głównym trofeum – Złotą Lirą.

Wiele zależy od pilotów odpowiedzialnych za po-
szczególne grupy, którzy muszą niekiedy podejmo-
wać szybkie decyzje, nie obciążając nimi głównych 
organizatorów. — Mamy wielu kompetentnych  
i doświadczonych opiekunów grup, którzy współpracu-
ją z nami od lat, ale i nowe osoby, które chcą z nami 
pracować. Niekiedy to właśnie od nich zależy w jakim 
nastroju i z jaką opinią o imprezie i o mieście goście 
wyjadą… — mówi M. Wolny.    

Dzięki festiwalowi w ciągu 20 lat przez Rybnik 
przewinęło się kilka tysięcy muzyków i osób towa-
rzyszących orkiestrom, którzy wywieźli z naszego 
miasta wiele wspaniałych wrażeń artystycznych  
i wspomnień. Chyba dobrych, bo wiele orkiestr do 
nas wraca…                                                            (r)



„Rybnickie dzielnice niechaj się jednoczą, a boje 
wyłącznie na turnieju toczą” – jedno z haseł dziel-
nicowej rywalizacji doskonale oddawało charakter 
tegorocznej imprezy. 

Tym razem przedstawiciele 27 rybnickich dzielnic 
zjednoczyli siły i do turnieju przystąpili w czterech druży-
nach: „Fedrujymy – lud pracujący ziemi rybnickiej” 
czyli Stodoły, Ochojec, Grabownia, Golejów, Chwałęcice, 
Rybnicka Kuźnia, Wielopole, 
Orzepowice, Śródmieście, Rybnik 
– Północ, „Powstańcy Śląscy” 
(Kamień, Boguszowice Osiedle, 
Gotartowice, Boguszowice Starte, 
Paruszowiec-Piaski, Ligota Ligoc-
ka Kuźnia, Kłokocin), „Gizdy, 
szczygi i utopce” (Niewiadom, 
Niedobczyce, Popielów, Radzie-
jów, Chwałowice, Meksyk) oraz 
„O ziemio zielona” (Maroko-
Nowiny, Zebrzydowice, Smolna  
i Zamysłów). Jurorzy – radni 
Anna Gruszka, Andrzej Woja-
czek, Jan Mura, Zygmunt Gajda  
i Benedykt Kołodziejczyk, oce-
niali wiedzę historyczną i regio-
nalną oraz umiejętności wokalne 
uczestników w śląskim karaoke  
z zespołem „Hajerkapela” oraz barwny korowód, w którym mieszkańcy 
po raz kolejny udowodnili, że inwencji i pomysłowości im nie brakuje. 
Zabrali nas w podróż do czasów powstań śląskich, „posadzili” łąkę na 
płycie Rynku, wicowali i zachwalali uroki fedrowania, a szczigi i utopce 
odprawiały czary-mary nad tajemną miksturą. W tłumie bawiących się 
uczestników dostrzegliśmy rybnickich radnych: Andrzeja Oświecim-
skiego w powstańczym rynsztunku, Franciszka Kurpanika i Bronisława 
Drabinioka, którzy śpiewająco zachwalali zalety „ziemi zielonej”, „fe-
drującego” Józefa Skrzypca oraz Wojciecha Kiljańczyka i jego nieznane 
dotąd … „diabelskie oblicze”. Dobrym pomysłem okazała się gra sa-

morządowa, w której  
kilkuosobowe zespoły 
uczestników dzielni-
cowej zabawy wyru-
szyły „w miasto”, by 
zintegrować się z ryb-
niczanami i wykonać 
zdjęcia z … chłopym 
w hucie, z lukatom 
babom, a także w… 
szoli, przy farze, czy 
też w wekselsztubie. 

Oceniano też wianki świętojańskie czterech drużyn oraz 11 innych 
mieszkańców, którzy wykonali i zgłosili do konkursu swoje kompozycje, 
a zwyciężył Władysław Horabik przed Agnieszką Kozielską i Donatą 
Oślizło. A w całym turnieju dzielnic pod hasłem „Kocham Cię ziemio 
śląska” ostatecznie zwyciężyły ex aequo drużyny „Powstańców Śl.”  
i „Utopców…”, przed miłośnikami „Zielonej ziemi” i fedrującymi… 
Prezydent Adam Fudali, wręczając nagrody laureatom, zastanawiał się, 
czy tak dobra współpraca mogłaby zaowocować trwałym podziałem mia-
sta na cztery duże dzielnice. Szybko jednak zrezygnował z pomysłu, oba-
wiając się skutków takiej rewolucji…                                                              (S)

Zdobywcy I miejsca: grupy 
„Gizdy, szczygi i utopce” oraz 
„Powstańcy Śląscy”.

W jedności siła…

Miłośnicy „ziemi zielonej” i... uroków fedrowania.                                                                                                            Zdjęcia: s
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Koncert i...
Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz  

w roku, a Bryan pewnie już do nas drugi raz nie za-
wita... Może jednak przetrze szlak innym artystom? 
Jak powiedziała jedna z fanek, kiedy zbliżał się 
koniec koncertu, czuła spory niedosyt, na szczęście 
Bryan dopieścił publiczność aż czteroma bisami  
i można było spokojnie iść śnić do domu. Adams 
zagrał i zaśpiewał na swoim normalnym, wyso-
kim, profesjonalnym poziomie, bo jest doświad-
czonym „rockowym zwierzęciem estradowym”.  
W dodatku miał na scenie znakomitych muzyków, 
w tym genialnego gitarzystę Keitha Scotta, który  
z instrumentem robił co chciał. I chyba ów gita-
rzysta jest przez ekipę Bryana bardzo ceniony, bo 
na telebimach widniał częściej niż sam szef. A szef 
przywitał się swojskim „cześć”, przypomniał, że 
jest w Polsce po raz trzeci i zagrał – cóż by innego 
– Here I Am. Potem poleciało większość najwięk-
szych przebojów, choć fankom zabrakło chyba 
filmowych hitów All for love i Have you ever really 
loved a woman. Paulinie z Warszawy wyłowionej 
(może nie do końca przypadkowo, bo ponoć po 
raz drugi – pierwszy raz na koncercie w Pradze) 
spośród tłumu sprzed sceny, udało się zaśpiewać  
z Bryanem jeden utwór, a i reszta fanów udowodni-
ła, że znają piosenki Adamsa na 
pamięć. Najgłośniej oczywiście 
ci z płyty rybnickiego stadionu, 
do których, po otwarciu przejść, 
dołączyło wiele osób z (droż-
szych) sektorów. I oczywiście na 
płycie zabawa była najlepsza, bo 
to przecież tłum robi atmosferę 
i tam zadziałała bliskość idola. 
Liczba fanów była chyba mniej-
sza niż zapowiadali (i zapewne 
spodziewali się) organizatorzy, 
oscylując wokół 10-12 tysięcy 
osób, co nie jest złym wynikiem. 
Adams nie jest przecież typem 
artysty przyciągającym pisz-
czące nastolatki, wielbicielki 
bywalców czerwonych dywanów  
i bohaterów kolorowych pise-
mek. Może jednak zawrócić w 
głowie, kiedy śpiewa (I wonna 
be) your underwear... 

... i okolice
Równie ciekawa jak występ, była cała otoczka 

koncertu. Radiowa „Trójka”, partner przedsię-
wzięcia, nadawała całe przedpołudnie na żywo  
z rybnickiego Rynku, a przed mikrofonem dzien-
nikarza muzycznego Piotra Barona zasiadło wielu 

rybniczan, w tym prezydent Adam Fudali, który 
podkreślał promocyjny aspekt koncertu. — To wy-
jątkowe wydarzenie muzyczne, ale nie ukrywam, że 
również promocja dla Rybnika. Zapowiadające kon-
cert billboardy z nazwą naszego miasta były widoczne 
w całym kraju i wiem, że zainteresowanie było spore. 

Jeśli miasto sprawdzi się w roli współorganizatora, na 
stadionie przy Gliwickiej, niewykluczone są kolejne 
tego typu wydarzenia. Piotr Baron też wyraził na-

dzieję, że będzie jesz-
cze okazja do spotkań 
w Rybniku w związku  
z dużymi wydarzenia-
mi muzycznymi, bo 
„...wasz prezydent to 
rockendrolowiec”. Dziś 
wiemy, że miasto spi-
sało się na „szóstkę” 
– miejsc parkingowych 
było w nadmiarze,  
a korki Rybnika nie 
sparaliżowały. Tak jak 
prezydent zapowiadał, 
przed i po koncercie 
przeprowadził „in-
spekcję” stanu miasta 
i z jej wyników był za-
dowolony: — Byłem 
na parkingach, skąd 
policja bardzo sprawnie 
wyprowadziła samo-

chody, za co funkcjonariuszom należą się specjalne 
podziękowania. Dobrze spisały się również Rybnickie 
Służby Komunalne i Zarząd Zieleni Miejskiej, przy-
gotowujące miasto do tego logistycznego wyzwania. 
Po koncercie na Rynku długo w noc trwała zabawa 
będąca przedłużeniem koncertu i goście świetnie się u 
nas czuli, integrując z rybniczanami. W każdym razie 
koncert był dla Rybnika ważnym doświadczeniem,  

a 

jego atmosfera była  
w mieście odczuwalna. 
Myślę, że bez problemów 
możemy przyjąć dobre kil-
ka tysięcy gości więcej… 
— podsumował koncert 
prezydent A. Fudali.

Do mikrofonu „Trójki” 
o śląskości mówił Marek 
Szołtysek, który zdradził, 
że wprawdzie od Adamsa 
woli Mozarta, ale piyk-
nie zaprosił po śląsku na 
wieczorny koncert. Z za-
powiedzi wręczenia na 
scenie Złotej Płyty za al-

bum Inis zespołowi Carrantuohill cieszyli się przed 
południem Adam Drewniok i Marek Sochacki, 
niestety, do tego ważnego dla żorsko-rybnickiego 
środowiska muzycznego wydarzenia nie doszło  
i było to bardzo nieeleganckie posunięcie manage-
mentu Adamsa, tłumaczone przeciągnięciem się 
koncertu Kasi Kowalskiej jako supportu. Widać  
w show-biznesie nie ma zmiłuj się, a ustne ustale-
nia mają niewielką wartość... Udało się natomiast 
doprowadzić do zakulisowego spotkania artysty  
z prezydentem Adamem Fudalim, który przekazał 
pozdrowienia od rybniczan oraz wręczył upomin-
ki – cepeliowską parę w śląskim stroju, album  
o Rybniku i „Rybka” – przytulankę, która, mamy 
nadzieję, trafi do urodzonego w maju pierwszego 
dziecka Bryana. 

Już w przeddzień koncertu wielu przyjezdnych 
fanów kręciło się po mieście, świetnie się bawiąc  
i zapoznając z naszą ofertą kulinarną. Przed 
„godziną zero” stadion zapełniał się powoli, była 
wystarczająca liczba punktów gastronomicznych 
oraz „toy-toyek”. Ogólną liczbę publiczności 
zwiększyli „dzicy” uczestnicy koncertu, którzy na 
Wiśniowcu i w lasku wokół stadionu zorganizowali 
sobie muzyczne pikniki. Po koncercie parkingi 
pełniły też rolę hoteli, bo wielu fanów drzemało  
w samochodach do rana. 

I jakkolwiek by interpretować niektóre rela-
cje prasowe i narzekania na frekwencję, był to, 
jak dotąd, największy koncert Bryana Adamsa  
w naszym kraju. Artysta obiecał, że polscy fani nie 
będą czekać na kolejny raz tak długo…

(r)

Przed południem „Trójka” nadawała bezpośrednio z rybnickiego Rynku; o organizacji koncertu Piotr 
Baron rozmawiał m.in. z prezydentem Adamem Fudalim.                                                         Zdjęcia: r, m

Miasto mogło przyjąć więcej fanów Bryana

He was here! 
Z koncertem Bryana Adamsa w Rybniku było trochę tak, jak ze świętami Bożego 

Narodzenia. Czekaliśmy na występ niecierpliwie, podsycani medialnymi zapowie-
dziami i pełni nadziei na piękny prezent, by po dwóch godzinach powiedzieć:  
to już po wszystkim? 

Br
ya

n 
Ad

am
s w

yk
on

ał
 sw

oj
e n

ajw
ięk

sz
e p

rz
eb

oj
e.

Kto przyszedł wcześniej, mógł posłuchać koncertu Kasi 
Kowalskiej.



Ponad 50 gazetek z całego kraju wzięło udział w VII Ogól-
nopolskim Konkursie Czasopism Osób Niepełnosprawnych, 
organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wycho-
wawczy w Rybniku, ze wsparciem miasta, Stowarzyszenia 
na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Razem” 
oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie 
miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia 
nagród.  

Spotkanie redaktorów - laureatów było barwne i wesołe, a postarał 
się o to zespół „Baj” ze Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rybniku, prezentując żywiołowe widowisko muzyczno-taneczne 

z przebojem „Waka Waka” w roli głównej. Wystąpiła też grupa  
z Lędzin, która poprzez pantomimę przypomniała jak ważną warto-
ścią jest tolerancja. Jak zawsze, zachwyciło zaangażowanie wykonaw-
ców, inwencja autorów spektakli oraz pomysłowa scenografia i stroje, 
co świadczy o wyjątkowym nakładzie pracy młodych wykonawców 
i ich opiekunów. 

Redagowanie czasopism wspomaga proces dydaktyczno-wycho-
wawczy osób niepełnosprawnych, daje radość tworzenia i poczucie 
integracji nie tylko w wąskiej grupie rówieśniczej, ale i szerszej 
– wszystkich uczestników konkursu. A wszystko zgodnie z hasłem 
„Myślę, tworzę i czuję, że żyję”. Nim jednak miała miejsce miła dla 

Dobiegł końca trwający niespełna dwa lata projekt „Prze-
kroczyć próg”, którego celem było zapewnienie równego do-
stępu do życia społecznego i zawodowego osób niewidomych 
i słabo widzących. 

Inicjatywę realizowali wspólnie miasto Rybnik, Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski przy dotacji 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (1,119 mln zł). — Sukcesem 
projektu jest większa świadomość problemów niewidomych — mówi jego 

koordynator Mirosław Górka. W Rybniku jest zarejestrowanych ok. 
200 osób z dysfunkcją wzroku. 50 beneficjentów projektu wzięło udział 
w szkoleniach i wyjazdowych kursach (m.in. orientacji przestrzennej, 
autoprezentacji i wizażu, obsługi komputera, samoobrony). Urucho-
miono także Punkt Aktywności Lokalnej przy ul. Chrobrego 16, który 
jest wyposażony w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, 
bibliotekę, pianino, maszyny brajlowskie, oferuje również konsultacje 
specjalistów (psycholog, pracownik socjalny, prawnik, informatyk). 
W PAL-u rozegrano dwa turnieje szachowe i zorganizowano Dzień 
Dziecka. — PAL to miejsce, w którym zawsze możemy liczyć na wspar-
cie — mówią beneficjenci projektu. Od października 2010 r. działa 
kampania społeczna „Bądź świadomy – bądź widoczny”, wskazująca 
bezpieczne, przyjazne rozwiązania w przestrzeni publicznej i komuni-
kacji miejskiej. Wszystko po to, by zapobiegać wykluczeniu, bierności 
zawodowej i społecznej. Im wcześniej zostanie rozpoczęta rehabilitacja, 
tym będzie efektywniejsza. — Działania podjęte w ramach projektu były 
ukierunkowane na jednostkę. Koniec projektu to nie koniec pomocy 
osobom z niepełnosprawnością wzroku — zapewnia Jerzy Kajzerek, 
dyrektor OPS. Zostają przecież wyremontowane i wyposażone lokale 
oraz cenne doświadczenie. — W Rybniku niewidomi są dostrzegani 
jako istniejąca grupa społeczna — podkreśla Jan Kwiecień, dyrektor 
śląskiego okręgu PZN. Mirosław Górka przyznaje, że największą in-
spiracją są beneficjenci projektu. Oni wiedzą najlepiej, jak skutecznie 
pomóc osobom z dysfunkcją wzroku. Dzięki ich sugestiom niebawem 
w „Plazie” i „Focusie” mają pojawić się oznaczenia kontrastowe oraz 
elementy brajlowskie na sklepach. Z realizacji zadania jest także za-
dowolony prezydent Rybnika: — Dotąd jako społeczeństwo nie bardzo 
przejmowaliśmy się problemami osób z niepełnosprawnością wzroku. 
Cieszę się, że taki program powstał. Jako urzędnicy wiemy już, co mamy 
robić, żeby niewidomym i słabo widzącym żyło się lepiej — powiedział 
Adam Fudali. Referaty, wygłoszone podczas konferencji podsumo-
wującej projekt, zostały wydane w formie książkowej (do OPS można 
się zgłaszać po nieodpłatne egzemplarze książek pdf dla niewidomych 
oraz film o projekcie zrealizowany przez TVP). Więcej informacji  
o projekcie i formach pomocy niewidomym w Rybniku znajduje się na 
stronie www.przekroczycprog.pl.                                                         (m)

Dostrzec niewidomych

Są warci kochania …

Wyróżniona redakcja pisma „Bez Igieł” z Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju z wiceprezydent Rybnika Joanną Kryszczyszyn.

Energetyczny show zespołu „Baj” ze Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku.
Zdjęcia: r

cd. na stronie 31

W Punkcie Aktywności Lokalnej odbyły się m.in. szkolenia czynności dnia codziennego.       Zdj. J. Zioło

24 Nr 6-7/480-481; czerwiec/lipiec 2011



Z uznaniem, podziwem i… niedowierzaniem. 
Kiedy podano informację, że uczennica SP nr 
15 Zofia Kampka może pochwalić się średnią 
ocen 6,0 (!) przez salę szkoły muzycznej, gdzie 
spotkanie miało miejsce, przebiegł szmer 
zdumienia. Jak to się robi? — Trzeba się dużo  
i systematycznie uczyć, poświęcać czas i po prostu 
ciężko pracować… To chyba jest najważniejsze, 
ale swoje osiągnięcia zawdzięczam też wsparciu 
rodziny — powiedziała nam Zosia, która stawia 
na przedmioty ścisłe – jest laureatką wojewódz-

kiego konkursu przedmiotowego z matematyki 
z elementami przyrody. Ale Zosia ma też inne 
zainteresowania: — Bardzo lubię rysować  
i rzeźbić w plastelinie —  
mówi. Nie wie jeszcze, 
co będzie robić w przy-
szłości. Nie zdecydowa-
ła też o wyborze szkoły, 
choć poważnie myśli 
o Gimnazjum Sióstr 
Urszulanek. A jak spę-
dzi wakacje? — Przede 
wszystkim odpocznę, by 
nabrać sił przed nowym 
rokiem szkolnym — za-
pewnia i nie ukrywa, 
że nadal chce osiągać 
wysokie wyniki w nauce. 
Przywykła – od pierw-
szej klasy była wzorową 
uczennicą. Nic zatem 
dziwnego, że Zosia  

została stypendystką prezydenta miasta i zdo-
bywczynią tytułu rybnickiego prymusa. Takich, 
jak ona – podwójnych laureatów – jest w całym 
Rybniku 16. Również tegoroczny maturzysta  
z Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych, 
laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Bu-
dowlanych Andrzej Stronczyński. Przyznaje, 
że budownictwo jest jego pasją. Zainteresowania 
miał sprecyzowane już pod koniec gimnazjum, 
więc wybór ZSB był oczywisty. Ale nie samą 
nauką żyje młody człowiek. — W wolnym czasie 

lubię pograć w piłkę nożną, jestem też kibicem — 
mówi Andrzej. Naukę zamierza kontynuować na 
Politechnice Gliwickiej. 

W tym roku przyznano w sumie 60 stypen-
diów i 104 tytuły prymusa w trzech kategoriach 
nauka, sport i kultura. Stypendium prezydenta 
może otrzymać tylko jeden wyróżniający się 
uczeń z danej szkoły, a tytuł „Rybnickiego 
Prymusa” przyznawany jest za wybitne osią-
gnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. 
Szczególne powody do dumy z sukcesów swoich 
uczniów i wychowanków mają m.in. SP nr 2, 
gimnazja nr 1, 17 i 18, I i II LO, Technikum nr 1  
w ZST oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Pre-

zydent wręczył 
też podziękowa-
nia opiekunom 
prymusów oraz 
dyplomy i pu-
chary szkołom 
podstawowym  
i gimnazjalnym, 
które zwycięży-
ły w rywalizacji 
sportowej. Uro-
czystość uświet-
nili krótkim re-
citalem członko-

wie OPP Zespół „Przygoda”, również rybniccy 
prymusi. — Gratuluję wszystkim wyróżnionym. 
Życzę wam zapału do dalszego rozwijania za-
interesowań, żebyście mogli zdobywać szczyty 
w swoich dziedzinach. Odpocznijcie w trakcie 
wakacji i nabierzcie werwy do dalszej nauki! 
— mówił prezydent i żartował, że prymusi  
z pewnością żałują, że coś takiego jak wakacje 
w ogóle wymyślono! 

(S), (m)

W gronie najlepszych rybnickich uczniów 
jest 60 stypendystów prezydenta miasta. 

Nie potrzebują wakacji?!

To właśnie do nich, jak ulał, pasuje określenie „młodzi zdolni”. Brylują nie tylko  
w nauce, ale również w sporcie i kulturze. Z najzdolniejszymi uczniami rybnickich szkół 
spotkał się prezydent miasta: — Inni patrzą na was z uznaniem… — mówił. 

Wśród rybnickich prymusów nie zabrakło wyróżnionych za osiągnięcia artystyczne, w tym członków zespołu „Przygoda”.
Zdjęcia: s i m.

Zofia Kampka może 
pochwalić się rekordo-
wą średnią ocen 6,0 (!). 

Nazwiska wszystkich 
wyróżnionych na stronach: 
www.edukacja.rybnik.eu, 

www.rybnik.eu.
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Brąz za ratowanie
Udanie zaprezentowali się rybniczanie podczas X Spartakiady 

Ratowniczej w Sosnowcu, która miała charakter ogólnopolskie-
go konkursu przedmiotowego 
dla uczniów szkół policealnych 
kierunku ratownik medyczny. 

W konkursie, który sprawdzał 
wiedzę i umiejętności, wzię-
ło udział 15 czteroosobowych 
drużyn z całej Polski. Uczniowie 
rybnickiego „Medyka” w składzie: 
Beata Badura, Małgorzata Kałuża, 

Natalia Musiolik i Robert Tereszczuk zajęli w Sosnowcu III miejsce. 
Opiekunem rybnickiego zespołu była, jak co roku, nauczycielka  
w Zespole Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego 
Agnieszka Ostrowska. Gratulujemy! 

Konkursowo o regionie 
— Bez względu na to, czy pozostaniecie w Rybniku czy zmienicie 

miejsce zamieszkania, nie zapominajcie o swojej małej ojczyźnie. 
Bądźcie wierni swoim korzeniom… — zwróciła się do młodych 
ludzi Maria Stachowicz-Polak, pomysłodawczyni Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima…”, jaki 

odbył się w SP nr 18. 
W konkursie przygotowa-

nym w formie rysunkowej 
przez rybnicką malarkę i znaw-
czynię Śląska Kazimierę Drew-
niok-Worynę, wzięło udział 45 
uczniów ze szkół podstawo-
wych m.in. z Rybnika, Żor, Rud, 
Radlina, Mikołowa, Lubomi, 
Książenic i Czernicy. W ramach 
tej edycji odbył się również 

konkurs plastyczny „Przez komiks do wiedzy o Powstaniach Śląskich…”  
i „Górny Śląsk po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, na który napłynęło 
26 prac, a zwyciężyła Iga Wieczorek (SP 34). Z kolei I miejsce w konkursie 
głównym zajęła Klaudia Wita (SP 20) i to ona odjechała z Boguszowic… 
rowerem, który był główną nagrodą w międzyszkolnej rywalizacji. 
Konkurs dofinansowały Urząd Miasta Rybnika, Kuratorium Oświaty  
w Katowicach i spółka Rettig-Heating, a patronatem objęli Śląski Kurator 
Oświaty Stanisław Faber, Marszałek Województwa Adama Matusiewicz 
i prezydent Adam Fudali. W organizację włączył się Regionalny Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” oraz 
Stowarzyszenie Korzenie.pl, a w trakcie konkursowego dnia odbyło 
się spotkanie z posłem Henrykiem Siedlaczkiem i Ślązaczką Roku 1995 
Anną Stronczek oraz przeprowadzono warsztaty „Pomysły na śląskie 
ozdoby i dekoracje” dla nauczycieli i opiekunów. 

Martynika śpiewa Karolinkę
Gimnazjum nr 7 gościło partnerów projektu realizowanego 

w ramach programu Socrates Comenius „Moja mała ojczyzna 
oknem na świat”, który ma przybliżyć młodzieży regionalne 

tradycje i zwyczaje zagra-
nicznych przyjaciół. 

Do Polski przyjechała mło-
dzież z Hiszpanii, Turcji i… 
egzotycznej Martyniki. Go-
ście spotkali się z zastępcą 
prezydenta Michałem Śmi-
gielskim, zwiedzili Rybnik, 
zabytkową kopalnię Ignacy, 
a także Wieliczkę, Kraków, 
Pszczynę oraz Rudy. Między-
narodowe grono doceniło polską gościnność, spodobały im się także 
śląskie zwyczaje, a przebojem okazała się nieśmiertelna „Poszła Karo-
linka…” w języku francuskim, który jest oficjalnym językiem projektu. 

Po sąsiedzku…
Gimnazjum nr 3 gościło delegację nauczycieli, urzędników oraz 

uczniów z czeskich Neratovic. Była to pierwsza wizyta w ramach 
programu eTwinning.

Goście wzięli udział w typowych zajęciach lekcyjnych, zwiedzili 
Oświęcim i Kraków, a z goszczącymi je rodzinami wybrali się m. in. 
do Pszczyny, Wisły czy Skoczowa. — Mam nadzieję, że inicjatywa 
zapoczątkowana w zeszłym roku przez nasze szkoły będzie nadal 
się rozwijać — mówi dyrektor gimnazjum Ryszard Kras. Okazja do 
kolejnego spotkania już wkrótce – czescy przyjaciele zostali zaproszeni 
do udziału w przyszłorocznym jubileuszu 50-lecia G nr 3, a rewizytę 
polskiej grupy zaplanowano w kolejnym roku szkolnym.

Sukces do kwadratu
W konkursie „Matematyka bez granic” w regionie zachodnio-ślą-

skim podwójny sukces odniosły klasy Zespołu Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Śląskich. W kategorii gimnazjalistów wygrała IIIA z Gimnazjum 
Dwujęzycznego nr 17 przy ZS nr 1 (opiekun Adam Doliba), a zwycięzcą 
wśród szkół licealnych 
i techników okazała 
się 1g z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. 
Powstańców Śląskich 
(op. Dariusz Wantu-
lok. Przedstawicie-
le klas na zdj.). W 
pierwszej „dziesiątce” 
najlepszych gimna-
zjów regionu zachod-
nio-śląskiego znalazły się również klasy z gimnazjów SU, nr 17 i nr 1,  
a w gronie szkół ponadgimnazjalnych: I i II LO oraz Technikum nr 1. 
Konkurs podsumowano w G nr 1, a przewodniczącą komitetu konkursu 
„Matematyka bez granic” w regionie zachodnio-śląskim była nauczycielka 
G1 Izabela Faksa. 

Filmowe laury
Marta Mańka i Kinga Gromotka – uczestniczki zajęć prowa-

dzonych w Młodzieżowym Domu Kultury przez Ewę Klonowską, 
zajęły I miejsce w wojewódzkich eliminacjach konkursu wiedzy 
o filmie. Najlepsza drużyna bez trudu podała nazwiska operatorów 
współpracujących ze znanymi reżyserami, wskazała filmy należące do 
kina moralnego niepokoju i wymieniła nazwiska aktorów wcielających 
się w role Robin Hooda od… 1922 roku. — Dziewczyny wykazały się 
dużą znajomością historii kina. Wiele pracowały, poznawały nie tylko 
fakty, ale oglądały filmy i czytały prasę filmową i książki — chwali 
swoje podopieczne E. Klonowska. Finał ogólnopolskiego konkursu 
odbędzie się w Gdańsku, gdzie Młodzieżowy Dom Kultury od sześciu 
lat ma swoich reprezentantów. 

Wakacje w mieście? Ależ tak!
Nie masz planów na wakacje? Nie wyjeżdżasz na wczasy 

czy kolonie? Nie martw się! W mieście trwać będzie akcja 
lato, jak zwykle z mnóstwem atrakcji. Jak co roku w organiza-
cję wypoczynku dla najmłodszych rybniczan zaangażowało się 
wiele placówek kulturalno – oświatowych, m.in. Młodzieżowy 
Dom Kultury, dzielnicowe domy kultury, czy ośrodek „Bushido”. 
Zachęcamy do zajrzenia na strony internetowe tych placówek, 
bo latem w mieście nie musi być nudno! 
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Supełek rozsupłał publiczność
Działający pod auspicjami Domu Kultury w Boguszowicach Teatr 

Supełek został wyróżniony zaproszeniem na XXXII Ogólnopolski 
Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa” orga-

nizowany przez Bałucki 
Ośrodek Kultury w Łodzi. 

Do przeglądu zakwalifi-
kowało się 17 zespołów – 
aplikowało aż 47! W ramach 
„Dziatwy” organizowana 
jest również wystawa rysun-
ku i malarstwa, spotkania 
autorskie oraz korowód na 
ulicy Piotrkowskiej z udzia-
łem mieszkańców Łodzi. 

„Supełek” i ich spektakl pt. „Król Żaglonosy”, czyli opowieść o szu-
kaniu szczęścia i przyjaciół, zebrał niezwykle pochlebne opinie. „… 
Największą siłą tego przedstawienia jest zespół świetnych młodych 
aktorów, którzy znakomicie radzą sobie zarówno z dialogowaniem 
jeden na jeden, ale także z bardzo trudną sztuką scen grupowych. (…) 
To właśnie jest największe szczęście dla każdego zespołu – zagrać tak, 
żeby widownia zapomniała o całym świecie i zatonęła w teatralnej 
opowieści (…) – napisano w recenzji zamieszczonej w festiwalowym 
wydawnictwie. My już od dawna wiemy, że zespoły, których warsztatu 
uczy Izabela Karwot, są wyjątkowe. Swoje znamy i chwalimy! 

Zaplanowali karierę
Filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Rybniku i Rybnickie 

Centrum Edukacji Zawodowej zorganizowały tygodniowy cykl 
imprez pod hasłem „Zaplanuj swoją karierę zawodową”.

W trakcie spotkania z przedstawicielami służb mundurowych – Ko-
mendy Miejskiej Policji, Woj-
skowej Komendy Uzupełnień 
oraz Straży Pożarnej – ucznio-
wie Zespołu Szkół Budow-
lanych uzyskali informacje 
na temat kształcenia i pracy  
w tych instytucjach. Podczas 
dnia otwartego w filii MBP, 
pośrednik pracy Ewelina Mar-
szołek-Polańczyk i doradca 
zawodowy Izabela Muzyka 

udzielały informacji na temat rynku pracy, sposobów poszukiwania 
zatrudnienia, dalszego kształcenia, a także pomagały przygotować 
dokumenty aplikacyjne. Z kolei w ZSE-U grupa 60 uczniów wzięła udział 
w szkoleniu przeprowadzonym przez inspektora PIP w Katowicach 
Michała Podsiedlika, zorganizowanym w ramach projektu „PIP – bez-
pieczna praca na wakacje”. Młodzież wysłuchała informacji m.in. na 
temat umów zawieranych z pracownikami oraz praw i obowiązków 
pracowników i pracodawców. Na pracowite wakacje jak znalazł… 

Zawody razy dwa…
… I podwójna radość ze zwycięstwa, ale przede 

wszys tk im z  pokonywan ia  własnych  s łabośc i…  
W Ośrodku Sportów 
Wodnych i Rekreacyjnych 
„Żagiel” w Chwałęcicach 
odbyły się XI Regionalne 
Regaty Żeglarskie Olim-
piad Specjalnych. Po raz 
pierwszy zorganizowano 
również regaty kajakar-
skie.

W rywalizacji na wodzie 

wzięli udział zawodnicy, sternicy i opiekunowie z sekcji tereno-
wych olimpiad specjalnych nie tylko z województwa śląskiego. 
Do Rybnika przyjechało „Tornado” ze Skarżyska Kamiennej,  
a także „Wigor” i „Iniemamocni” z Jastrzębia Zdroju, „Pryzmat”  
z Tychów, „Halembianka” z Rudy Śląskiej, a najbardziej liczną była sek-
cja gospodarzy i organizatorów – „Promyk” z Rybnika. Uroczystemu 
otwarciu regat towarzyszyła specjalna oprawa – z wciągnięciem flagi 
olimpiad specjalnych na maszt, z którą uczestnicy regat przypłynęli 
na brzeg motorówką WOPR-u oraz z przysięgą zawodników: „Pragnę 
zwyciężyć, lecz jeżeli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny  
w swym wysiłku!”. A rywalizacji zawodników z całego regionu przyglą-
dali się zaproszeni goście z posłem Grzegorzem Janikiem, przewodni-
czącym RM Andrzejem Wojaczkiem i prezydentem Adamem Fudalim, 
który patronował regatom: — Każde miejsce, jakie zajmiecie będzie dla 
was pierwsze … — podkreślał wysiłek zawodników prezydent, a nad 
bezpieczeństwem regat czuwali ratownicy WOPR-u i wolontariusze, któ-
rych pomoc, przy organizacji tego typu przedsięwzięć, jest nieodzowna. 

Dla młodych ludzi i ich opiekunów, którzy bardziej cenią sobie „suchy 
ląd”, na terenie ośrodka współorganizator regat – Specjalny Zespół 
Szkolno-Przedszkolny przygotował festyn integracyjno-profilaktyczny,  
a do wspólnej zabawy zaprosiła dyrektor placówki Lucyna Ibrom. 
Czego tam nie było – spektakl plenerowy, pokazy sprzętu policyjnego 
i modeli latających, zajęcia plastyczne, gry i zabawy, no i oczywiście 
coś dla ciała… Pogoda również dopisała, więc zabawa była przednia! 
Podobnie, jak rywalizacja na wodzie.

Rodzinne świętowanie
Przedszkole nr 11 im. Marii 

Konopnickiej, znajdujące się 
w dzielnicy Maroko-Nowiny, 
świętuje w tym roku 45-lecie 
istnienia. Z tej okazji na terenie 
przedszkola odbył się rodzinny 
festyn, podczas którego wszyst-
kie 4 istniejące w przedszkolu 
grupy zaprezentowały swoje 
programy artystyczne. Nie 
zabrakło czegoś dla ciała – pysz-
nych wypieków, waty cukrowej i tradycyjnego bigosu. Zebrane podczas 
loterii fantowej fundusze zostaną przekazane na zakup zabawek dla 
milusińskich. Festyn odwiedzili m.in. przewodniczący Rady Miasta Ryb-
nik Andrzej Wojaczek oraz Maria Polanecka-Nabagło – Przewodnicząca 
Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny, fundator słodyczy dla dzieci. 

Pierwszą dyrektorką placówki była Wanda Zacna, kolejnymi: Felicja 
Filińska, Teresa Cichoń, Gabriela Kaczmarczyk, obecnie od roku 2004 
funkcję tę pełni Helena Lorenc. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. 

Festynowe 100 lat!
Szkoła Podstawowa nr 13 z Chwałowic jest jedną z najstar-

szych w mieście. W tym roku świętuje 100-lecie istnienia.  
Festyn pod hasłem „Spotkanie pokoleń” przyciągnął wielu absol-

wentów i miłośników szkoły, a szanowną jubilatkę odwiedzili m.in.: 
przewodniczący RM Andrzej Wojaczek, radny Wojciech Kiljańczyk, 
przewodnicząca Rady Dzielnicy Joanna Cichecka, naczelnik Wydzia-
łu Edukacji UM Katarzyna Fojcik, dyrektorzy rybnickich szkół, dawni 
nauczyciele, absolwenci, rodzice i uczniowie oraz wiceprezydent 
miasta Joanna Kryszczyszyn, która rozpoczęła zabawę wysyłając 
wspólnie z dziećmi „balonik do nieba”. Na uczestników festynu 
czekało wiele atrakcji: występy uczniów i absolwentów, pokazy 
policji i konkursy m.in. sprawnościowy organizowany przez wojsko 
i na znajomość historii szkoły. Oficjalne uroczystości rocznicowe 
SP nr 13 zaplanowano na październik.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 27
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Święto w SP 1
Uczniowie i nauczyciele z SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

świętowali pod hasłem „Po naszymu, czyli po śląsku”. Z tej okazji 
dzieci przygotowały liczne występy artystyczne, m.in. przedstawiły 

fragmenty „Króla Maciu-
sia Pierwszego” – powie-
ści autorstwa patrona 
szkoły Janusza Korczaka 
oraz odegrały w gwa-
rze „Kopciucha”. Order  
Uśmiechu uczniowie 
przyznali anglistce Agacie 
Smołce. Działalność SP 1  
potwierdza zasadę, że 
integracja to droga do 

sukcesu. Ostatnim osiągnięciem wychowanków szkoły jest zdo-
bycie 3. miejsca na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny 
Klub Bezpieczeństwa w kraju. Jedną z inicjatyw laureatów, która 
szczególnie zainteresowała konkursowe jury, była akcja polegająca 
na rozdaniu wszystkim uczniom i pracownikom szkoły kart ICE (In 
Case of Emergency), informujących ratowników do kogo powinni 
zadzwonić w razie nagłego wypadku. Ponadto, członkowie klubu 
organizowali spotkania edukacyjne na temat szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli służb mundurowych,  
a także przygotowali projekt „Bezpieczne dzieciaki”, w ramach 
którego zaangażowali całą szkolną społeczność do udziału w 
konkursach o randze ogólnopolskiej. Za swoje działania rybniccy 
uczniowie otrzymali w nagrodę zestaw miniznaków drogowych, 
rowerowy zestaw bezpieczeństwa (kask, ochraniacze, oświetlenie, 
odblaski) i kamizelki odblaskowe. Uroczysty finał będący zwieńcze-
niem organizowanego w ramach programu Renault „Bezpieczeń-
stwo dla wszystkich” konkursu, odbył się 30 czerwca w Sejmie RP. 
(Szczegóły na www.bezpieczenstwo.renault.pl/skb).

Natura i problemy Europy
W ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich młodzież spotkała się  

z europosełem Bogdanem Marcinkiewiczem. „Nasze środowisko 
naturalne – młodzi do dzieła” – pod takim hasłem dyskutowano  
o problemach ekologicznych UE i... problemach europejskiej wspól-
noty w ogóle. Prezentację o zagrożeniu istebniańskich świerków 
przedstawiła Agnieszka Gajewska. — Spotkanie w całości przygo-
towali uczniowie. Należy docenić ich zaangażowanie i profesjona-
lizm — podkreśla nauczycielka biologii Halina Gajewska. Europoseł 
mówił o konfliktach i kompromisach, jakie pojawiają się na styku 
ekologii i przemysłu. — Wszyscy chcemy, by gospodarka i przemysł 
UE rozwijały się w taki sposób, żeby możliwie najmniej ingerować 
w środowisko naturalne, ale to, niestety, nie zawsze się udaje — 
mówił B. Marcinkiewicz. Młodzież była również zainteresowana 
innymi kwestiami. Padły pytania o sytuację w Grecji, budowę elek-
trowni atomowych w Polsce oraz pracę w Parlamencie Europejskim. 
Spotkanie było okazją do wręczenia „Kalendarzy europejskich”  
i publikacji promujących polską prezydencję.

Zakręć się!
Uczennice Gimnazjum nr 2 Dagmara Kozieł i Natalia Sabat 

wzięły udział w warsztatach w Burzeninie zorganizowanych  
w ramach projektu „Korba – zakręć się!” skierowanego do mło-
dzieży, która chce aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym 
i kulturalnym swojego regionu.

Partnerami projektu są Stowarzyszenie SIEMACHA – największa 
polska organizacja pozarządowa pracująca z dziećmi i młodzieżą 
oraz Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2016, a inicjatywę 
wspierają m.in. reżyserka Magdalena Piekorz i kabaret „Mumio”. 

(więcej informacji na http://www.projektkorba). Rybnickie gimna-
zjalistki wspólnie z nauczycielką Mariolą Ordon chcą zrealizować 
dwa pomysły – pomóc zwierzętom z rybnickiego schroniska oraz 
upiększyć i posprzątać okolicę, w której znajduje się gimnazjum, 
stąd udział w tych i kolejnych, sierpniowych warsztatach. Pomysły 
popieramy i trzymamy kciuki za ich realizację! Warto również dodać, 
że Gimnazjum nr 2 zdobyło tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. 
Jak tego dokonali, dowiemy się ze strony http://efs.men.gov.pl/
projekt-szkola-odkrywcow-talentow. 

Z esperanto – na Morawy
Członkowie Koła Języka Esperanto Verda Arbeto ze Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 wybrali się  
w podróż do Czech. Gościli w domach uczniów, którzy także 
uczą się esperanto. W czasie pobytu zwiedzano zamek w Bruntalu  
i miasteczko Počtejn, w którym odbywał się turniej rycerski. Rybniccy 
uczniowie mieli okazję zobaczyć również ciekawe miejsca w Českiej 
Třebovej oraz niezwykłą wystawę zabawek interaktywnych, wypoży-

czonych z iQparku Li-
berec. Uczniowie nie 
tylko dobrze się ba-
wili, ale spróbowali 
rozwiązać łamigłów-
ki i sprawdzili umie-
jętności logicznego 
myślenia. Zmęczeni 
wysiłkiem umysło-
wym odpoczywali na 
basenie. Członkowie 

rybnickiego koła odwiedzili też szkołę w Opatovcu i wspólnie  
z czeskimi dziećmi zaprezentowali ciekawe programy artystyczne. 
Razem śpiewano także hymn Unii Europejskiej w języku esperanto. 

Ekspresem przez szkoły: 
Rada Rodziców i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 już po 

raz 7. zorganizowała festyn rodzinny na terenie placówki • W 
Przedszkolu nr 15 w ramach „Dni dobrych uczynków” zebrano 
książki dla dzieci przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Specja-
listycznym nr 3, a przedszkolaki zaangażowały się w akcję „Wkręć 
się w pomaganie”, polegającej na zbieraniu plastikowych zakrętek 
• Festyn rodzinny podsumował roczny projekt „Nasze przedszkole 
– nasza bajka”, realizowany przez Przedszkole nr 9, a współfinan-
sowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego • Martyna Mura 
z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych zajęła 4. miejsce w 
Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym zorganizowanym pod pa-
tronatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 
• W międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny” zorga-
nizowanym przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk 
Matematycznych oraz Stowarzyszenie Kangourou sans Fronitière, 
uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej Kinga Masłowska 
zdobyła I miejsce i tytuł laureata w kategorii „Maluch” • Ucznio-
wie i nauczyciele Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 
7 zorganizowali festyn integracyjny • Uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych: Rafał Piontek, Szymon Religa, Ernest Szendzielorz, 
Jacek Szweblik i Tomasz Nahlik zajęli III miejsce w finale Wojewódz-
kiego Konkursu „Edukacja regionalna w szkole” pod patronatem 
Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty • Gimnazjaliści 
z Chwałowic wzięli udział w 24-godzinnym maratonie języka 
angielskiego i wyobraźni.

S, (m), M.T.
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Powodem poświęcenia czasu 
temu tematowi przez radnych był 
list otwarty, jaki kilkudziesięciu 
nauczycieli dwóch rybnickich szkół 
publicznych: Zespołu Szkół Bu-
dowlanych i Zespołu Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych skierowało 
do Rady Miasta (to samo pismo 
otrzymali również parlamenta-
rzyści i media), sprzeciwiając się 
poszerzeniu tej placówki. Autorzy 
uważają, że rzemieślnicza szkoła 
odbierze uczniów „zawodówkom” 
wchodzącym w skład zespołów 
szkół przez nich reprezentowa-
nych i „...pozbawi młodzież nauki 
zawodowej i ogólnokształcącej  
w szkole ze sprawdzonym zapleczem 

dydaktycznym i pedagogicznym, a w 
konsekwencji – pozbawi nauczycieli 
miejsc pracy”, co zostało szeroko 
uargumentowane. Obecni na 
spotkaniu dyrektorzy obu szkół: 
Marek Florczyk z ZSB i Marek 
Holona z ZSM-E przyznali, że ton 
listu jest może zbyt dramatyczny, 
ale ogólnie zgadzali się z jego 
wymową. — Fakt stworzenia takiej 
konkurencji jest dla nas zaskocze-
niem, szczególnie w kontekście 
podpisanych przez nasze szkoły 
umów o współpracy z rybnickim 
Cechem Rzemiosł Różnych — 
mówili. (Nota bene Cech został 
niedawno członkiem rybnickiej 
Izby Rzemieślniczej, co oczywi-
ście nie pozostało bez wpływu 

na decyzję o poszerzeniu szko-
ły). Dyrektorzy szkół podkreślali  
o wiele szersze, w porównaniu ze 
szkołą Izby Rzemiosła, możliwości 
edukacyjne i dydaktyczne swoich 
placówek, opiekę psychologiczno-
pedagogiczną w swoich placów-
kach, istnienie specjalistycznych 
pracowni i bazy sportowej, uczest-
nictwo w zajęciach pozalekcyj-
nych, dostęp do bogatych zbiorów 
bibliotecznych czy internetu, ale 
także uczestnictwo w unijnych 
projektach. To wszystko sprawia, 
że młody człowiek nie tylko uczy 
się tu zawodu, ale rozwija swoją 
osobowość i zainteresowania 
pozazawodowe. Zarówno autorzy 

listu, jak i dyrektorzy obawiają się 
głównie niezdrowej konkurencji, 
bo „...uczeń, podpisując umowę  
o praktyczną naukę, nie będzie miał 
możliwości dobrowolnego wyboru 
szkoły, bo zmuszony będzie do 
uczęszczania do Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Izby Rzemieślniczej 
przy ul. 3 Maja...”. Mieli tu na myśli 
rzemieślników uprawnionych do 
szkolenia uczniów, którzy hipote-
tycznie mogą uzależnić przyjęcie 
do zakładu pod warunkiem wybo-
ru szkoły Izby Rzemieślniczej, któ-
rej są członkami. Wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn odniosła 
się do obaw nauczycieli o miejsca 
pracy i przyznała, że w jakiejś 

— Nie mogę, jestem w Rybniku — odpowiada raz po raz „su-
perniania” Dorota Zawadzka na propozycje terminów spotkań 
zawodowych czy towarzyskich. — Po co tak często jeździsz do tego 
Rybnika? — pyta wiele osób w stolicy.

My wiemy. 
Dorota  Za-
wadzka bierze 
udział w reali-
zacji wspófi-
nansowanego 
ze  ś rodków 
unijnych pro-
jektu „Szko-
ł a  d o b r y c h 
pomys łów” , 
p r o w a d z ą c 
„ A k a d e m i ę 
r o d z i c ó w ” . 

Ale autorska akademia „superniani” to tylko jeden z wielu elementów 
edukacyjnego przedsięwzięcia, prowadzonego w 26 rybnickich szkołach 
podstawowych. Konferencja w Kamieniu podsumowywała kolejny etap 
projektu, którego celem jest poszerzanie horyzontów uczniów, rozbu-
dzanie ich zainteresowania światem zewnętrznym, motywacji, aspiracji 
i postaw prospołecznych, a narzędziem –  innowacyjne i niekonwencjo-
nalne działania edukacyjne oraz współpraca z lokalnym środowiskiem 
kulturalno-oświatowym. W ramach projektu organizowane są koła zain-
teresowań, zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i innych przedmiotów, 
zajęcia motywacyjne i komunikacyjno-artystyczne, zajęcia w ramach 
„Weekendowego Uniwersytetu dla Ucznia” we współpracy z Centrum 
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl., prelekcje z zakresu zdrowia  
i bezpieczeństwa, wycieczki, wizyty studyjne w instytucjach, siedzibach 
różnych organizacji czy przedsiębiorstwach, a także wspomniana 
„Akademia dla rodziców”. Wszystko to ma spowodować, że wiedza 
podawana uczniom w bardziej atrakcyjnej niż zwyczajne lekcje formie, 
będzie lepiej przyswajalna. Dotychczasowe działania zaprezentowała 
kierująca projektem Barbara Stojko, podkreślając oryginalność wielu 
pomysłów, kreatywność ich autorów i zaangażowanie we wprowadza-
nie ich w życie. Ale przedstawiła również wyniki badania kompetencji 
uczniów w dziedzinie znajomości norm społecznych, które nie wypadły 
imponująco. Warto więc podejmować przedsięwzięcia takie jak „Szkoła 
dobrych pomysłów”, które mogą ten obraz zmienić.

Niestety, w ocenie D. Zawadzkiej, niezbyt dobrze wypadły również 
kompetencje wychowawcze ro-
dziców, choć, jak mówiła pro-
wadząca „Akademię rodziców” 
„superniania”, Rybnik wcale nie 
jest tu negatywnym wyjątkiem. 
Problem ten dotyka całego kraju,  
a ogólnopolskie badania wykazu-
ją, że 17% rodziców nie powin-
no w ogóle wychowywać dzieci. 
Dlatego praca szkoły z rodzicami  
i ich „pedagogizacja” to sprawa 
ogromnej wagi. Wyraziła też swoją 
opinię o rybnickich nauczycielach, 

Szkoły publiczne (na zdj. Zespół Szkół Budowlanych) przekonują, że oferują uczniom więcej niż tylko 
naukę zawodu...

O zdrową konkurencję...

Zamysł poszerzenia działalności Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej Izby Rzemieślniczej, która dotąd jedyną siedzibę miała 
przy ul. Prostej, a remontowany dla jej potrzeb jest dodatkowy 
budynek w kompleksie d. szpitala „Juliusz”, odbił się szerokim 
echem w rybnickim środowisku oświatowym. Sprawa trafiła 
aż na forum Komisji Oświaty Rady Miasta.  

Szkoła dobrych pomysłów – ...

...z nią możesz więcej

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 był 
dowodem, że „Festiwal...” przybliżył tematykę 
krajów anglojęzycznych.

„Twarzą” projektu jest „superniania” Dorota Zawadzka.                         Zdj.: r
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Wyremontowanie skateparku i kąpie-
liska „Ruda”, przystosowanie budynków 
dla „parkurowców”, uruchomienie wypo-
życzalni rowerów i szkoły artystycznej, 
lepsze oznakowanie ścieżek rowero-
wych… – wylicza Martyna Kowacka  
z drużyny „Zagłosuj, aby wygrać, nic 
nie tracąc”. Takie pomysły na zmianę 
w mieście przedstawili zwycięzcy finału 
II edycji gry samorządowej „Rybnik – 
przestrzeń młodych”. 

Zanim wskazali słabe, ich zdaniem punkty 
Rybnika, czekało ich teoretyczne przygo-
towanie do świadomego angażowania się  
w życie miasta. Podczas kursu akademickiego 
na Uniwersytecie Ekonomicznym uczniowie 
szkół ponadgimnzjalnych pracowali nad 
programem działań obywatelskich i na tej 
podstawie zaproponowali zmiany w rybnickiej 
edukacji, ekologii, kulturze i sporcie. W ramach 
II etapu gry prowadzono kampanię promocyjną 
programów stworzonych podczas kursu, a mło-
dzieżowym wizjom przyjrzeli się członkowie 
specjalnie powołanej komisji, by ocenić je pod 
względem realności i adekwatności. Następnie 
w efekcie głosowania internetowego wyłoniono 
trzy drużyny, które przeszły do wielkiego finału. 
Zespoły „Zagłosuj aby wygrać, nic nie tracąc”, 
„Rybnik, tu chce się żyć” oraz „Grzankas 
Company” spotkały się w Zespole Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych, by przybliżyć swoim 
rówieśnikom prezentacje multimedialne z wi-
zjami zmian w Rybniku i poddać się ich ocenie, 
a także odpowiedzieć na pytania swoich rywali 
i jury, w którym zasiedli: radna Anna Grusz-

ka, dyrektor MOSiR-u Rafał Tymusz, plastyk 
Milada Więckowska z MDK oraz przedstawi-
ciele Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego – Dorian Dyrcz i Mariusz 
Gorzawski. Po podliczeniu głosów oddanych na 
drużyny przez publiczność okazało się, że dwie 

ekipy mają tyle 
samo punktów. 
W dogrywce 
zwyciężyła dru-
żyna „Zagło-
suj, aby wygrać 
nic nie tracąc”  
(w  sk ładz ie : 
Martyna Ko-
wacka,  Piotr 
D a n i l u k  
i  Magdalena 
Smołka), przed 
„ Ry b n i k ,  t u 
chce się żyć”. 
Laureaci otrzy-
mali dyplomy  
i bilety na kon-
c e r t  B r y a n a 
Adamsa, a pozostali finaliści – dyplomy, sprzęt 
elektroniczny i gadżety promocyjne. Natomiast 
wszyscy uczestnicy kursu „Zrównoważony 
rozwój miast” otrzymali certyfikaty ukończe-
nia podpisane przez pracownika naukowego 

Uniwersytetu Ekonomicznego dr Agnieszkę 
Sobol. Publiczność również nie narzekała na 
brak atrakcji, gdyż to właśnie wśród zebranych 
na widowni uczniów wylosowano dwa dodat-
kowe bilety na koncert Bryana Adamsa. Gra 
samorządowa została zorganizowana w ramach 

projektu „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej 
szkole. Program aktywizacji edukacyjno-oby-
watelskiej uczniów rybnickich liceów” (szcze-
góły na http://nowoczesnyuczen.pl/). 

(S)

Zwycięzcy II edycji gry samorządowej – drużyna „Zagłosuj aby wygrać, nic nie tracąc”. Nagrody i certyfikaty ucznio-
wie odebrali z rąk wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn.

Gra samorządowa na finiszu 

Rybnik – przestrzeń dla młodych?

mierze są one uzasadnione, jednak o konkre-
tach będzie można mówić po podsumowaniu 
naboru do szkół.  

Dyskusja była żywa i gorąca, jednak ani Rada 
Miasta, ani prezydent jako organ wykonawczy 
nie mają prawnych możliwości udaremnienia 
powstania i rozwoju niepublicznej szkoły, jeśli 
od strony formalnej wszystko jest w porządku, 
a Sanepid nie zakwestionuje warunków, co do 
których wydaje opinię.

Pozostaje zatem apelować do potencjalnych 
uczniów: porównajcie warunki, w jakich przyjdzie 
wam spędzić kilka lat oraz ofertę edukacyjną, 
sprawdźcie czy w szkole będziecie traktowani 
przedmiotowo czy podmiotowo, czego obawiają 
się autorzy listu. Jednak całkowite porównanie 
będzie możliwe, kiedy szkoła Izby Rzemieślniczej 
pokaże swoje możliwości. Na razie remont trwa, 
i cokolwiek by się zdarzyło w sferze edukacyjnej, 
rzemieślnikom można już zapisać na plus, że 
przynajmniej część kompleksu dawnego „Juliu-
sza” przestanie straszyć „zagraficoną” elewacją.

(r)

Wakacje w szkole? Dlaczego nie! Szczególnie,  
że to wyjątkowa szkoła i można w niej zdobyć wiedzę 
przydatną w przyszłości… 

Projekt Szkoła Liderów skierowany jest do młodych 
rybniczan, a w jego organizację zaangażowali się młodzi 
radni Wojciech Kiljańczyk i Dariusz Laska ze Stowarzyszenia 
Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z UŚl. Celem 
przedsięwzięcia jest przekazanie licealistom wiedzy na 

temat pełnienia ról liderów społecz-
nych, która staje się obecnie niezwykle 
przydatna. Pozwala w skuteczny sposób 
ubiegać się o pełnienie odpowiedzial-
nych ról w społecznościach lokalnych,  

a w życiu zawodowym zdobyć wymarzoną pracę. Dla uczest-
ników Szkoły Liderów przewidziano cykl warsztatów m.in.  
na temat planowania rozwoju osobistego, wyznaczania 
celów, zarządzania projektami, pracy w grupie, czy wolon-
tariatu. Warsztaty odbędą się w sierpniu w UŚl. w Rybniku, 
a zapisy chętnych potrwają do 15 lipca (szczegóły na stronie 
internetowej www.szkolaliderow.us.edu.pl). Zachęcamy do 
udziału, bo jak mówią uczestnicy poprzedniej edycji Szkoły 
Liderów, projekt okazał się strzałem w „10” i warto było 
poświęcić trochę wolnego czasu na poszerzanie i zdobycie 
takiej właśnie wiedzy.                                                     (S)

których ceni za kreatywność, jednak  
w wielu przypadkach zauważyła brak ich 
pewności co do swoich kompetencji i nie 
zawsze służące nowoczesnej edukacji 
przywiązanie do tradycji. Projekt oceniła 
wysoko,  podkreślając jego wyjątkowość 
pod względem liczby szkół i uczniów, 
których obejmuje i realizowanych w jego 
ramach zadań. Zwróciła jednak uwagę 
na konieczność większej indywidualizacji 
działań. Była za to pod wrażeniem do-
brych warunków w rybnickich szkołach 
i ich przyjazności. Trudno natomiast 
uwierzyć w wynikający z jej rozmów  
z uczniami ogromny tradycjonalizm  
w podziale ról kobiety i mężczyzny, wy-
rażany głównie przez chłopców.

W czasie konferencji jedno z działań 
„Szkoły dobrych pomysłów” – „Festiwal 
nauki z języka angielskiego” – podsu-
mowała Katarzyna Couchman ze szkoły 
języków obcych „Britannia”, partnera 
projektu.

(r)
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Rusza kolejna Szkoła Liderów!
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Parafia Ewangelicko–Augsburska obchodziła 220-lecie  
poświęcenia kościoła.

Uroczyste nabożeństwo rozpoczął proboszcz parafii ks. Mirosław Sikora od 
powitania gości – zwierzchnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko 
– Augsburskiego w Polsce ks. bp Tadeusza Szurmana, poprzedniego probosz-
cza parafii (1989–2002) ks. płk Zbigniewa Kowalczyka oraz  
ks. dziekana Karola Matery i władz samorządowych na czele  
z prezydentem miasta Adamem Fudalim. Nabożeństwo uświet-
niły występy chórów: parafialnego „Canto Deo” pod dyrekcją 
Adelajdy Romańskiej i Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich 
„Bel Canto” prowadzonego przez Lidię Marszolik. W kazaniu 
ks. bp Tadeusz Szurman podkreślił znaczenie budowania spo-
łeczności przez kolejne pokolenia w oparciu o naukę Jezusa 
Chrystusa, a w końcowej części nabożeństwa ks. proboszcz 
M. Sikora dziękował władzom samorządowym za wsparcie w 
odnowieniu wnętrza świątyni. Z kolei ks. dziekan K. Matera, w 
imieniu parafii św. Jadwigi, przekazał okolicznościowe życzenia, 
a warto podkreślić, że obie parafie współpracują już od 25 lat.  

Parafia ewangelicka, choć liczebnie niewielka, trwale wpi-
suje się w obraz Rybnika. Powstanie kościoła ewangelickiego 
wiąże się z przeznaczeniem zamku rybnickiego, z końcem 
XVIII wieku, na dom dla inwalidów wojennych, rannych 
podczas wojen śląskich. Niedaleko zamku, w zespole gospo-
darczym mieściła się drewniana sieciarnia – pomieszczenie 
służące do przechowywania i suszenia sieci rybackich. Obiekt 

ten w 1791 r. przebudował Franciszek Ilgner. Z nie-
wielkimi przeróbkami kościół przetrwał do pożaru  
w 1853 r. Wtedy powstał obecnie istniejący murowa-

ny obiekt, a w związku z przeznaczeniem nazywany był Kościołem Inwali-
dów. Od początku funkcjonowania parafii do 1945 r. placówkę obsługiwali 
pastorzy niemieccy. Dwa lata przed drugą wojną światową nabożeństwa dla 
polskiej części parafian odprawiał ks. Robert Fiszkal. Od września 2002 pro-
boszczem parafii jest ks. Mirosław Sikora.

Tegoroczna, czwarta już, msza na wo-
dach Zalewu Rybnickiego miała wyjątkową 
oprawę, ale też intencja była szczególna…

Tym razem proboszcz parafii św. Jana Nepo-
mucena w Chwałęcicach ks. Grzegorz Jagieł, 
wspólnie z wieloma wiernymi, którzy przybyli na 
teren Górniczego Klubu Żeglarskiego „Koga – 
Kotwica”, modlił się nie tylko w intencji żeglarzy 
środowiska rybnickiego, ale również za beatyfi-
kację papieża Jana Pawła II. Oprawę muzyczną 
uroczystości zapewniły połączone chóry, a wyjąt-
kowe wrażenie robił żagiel jednej z łodzi, przed-
stawiający Karola Wojtyłę, „Wujka” podczas 
jednej z wielu kajakowych wypraw. Szczególnego 
wymiaru nabrała również ulubiona papieska 
pieśń „Barka”: „Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 
szukał ludzi gotowych pójść za nim…”.          (S)

Pod papieskimi żaglami

zwycięzców uroczystość wręczenia nagród, 
gazetki dostały się pod lupę jurorów, czyli 
opiekunów gazetek z całej Polski. Stosują oni 
nieco mechaniczny system punktowy, który 
„wybrał” laureatów: podobnie jak w ub. roku 
I miejsce przyznano gazetce „Kleks” ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Tychach, II – gazetce „Tornado” z Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny” 

Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego 
Teatr Grodzki z Bielska Białej, III – również 
wcześniej nagradzanemu czasopismu „Nasza 
szkoła jest wesoła” ze Szkoły Podstawowej Nie-
publicznej i Gimnazjum Niepublicznego przy 
Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym 
z Warszawy. Gazetka Specjalnego Zespołu 
Szkolno-Wychowawczego w Rybniku„Pinokio” 
uplasowała się na 10 miejscu.

Nagrodzone redakcje otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczyli je m.in. 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, przy 

współudziale przewodniczącego Rady Miasta 
Andrzeja Wojaczka.

Jurorzy w swoich opiniach podkreślali, 
że gazetki zawierają wciąż zbyt dużo treści 
ściągniętych z Internetu na niekorzyść ory-
ginalnych prac dzieci i nagradzali gazetki,  
w których te proporcje były najmniej zachwia-
ne. Ale przecież gazetki nie są celem same  
50w sobie, ale  raczej mają pokazać możliwości 
osób niepełnosprawnych i przekonać ich, że „…
zawsze i wszędzie warte są, by być kochanymi”.

(r)

cd. ze strony 24

Są warci kochania …

Uroczyste nabożeństwo w kościele ewangelicko-augsburskim dla uczczenia 220-lecia jego poświęcenia. 
Zdj. arch. parafii.  

Ewangelicy świętowali
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Podopiecznych Domu Dziecka odwiedziło 
wielu gości, a każdy przywiózł z sobą upominki. 
Prezydent Adam Fudali wspólnie z wicepre-
zydent Ewą Ryszką – dwa rowery i tygrysa na 
biegunach, który szybko znalazł amatorów 
bujania… Wszystkim darczyńcom i osobom, na 
których wychowankowie placówki mogą zawsze 
liczyć dziękowała dyrektor placówki Barbara 
Jakubiak, a młodzi podopieczni Domu Dziec-
ka zrewanżowali się występami muzycznymi.  
Na terenie placówki Młodzieżowa Rada Miasta 
zorganizowała również plenerową imprezę  
z rozgrywkami sportowymi oraz warsztatami  
i występami artystycznymi, a młodzi radni 
wspólnie z prezydentem i maskotką Rybnika 
wręczyli nagrody laureatom konkursu rysun-
kowego „Moje spotkanie z Rybkiem”. 

Sporo atrakcji przygotowało dla maluchów 
również Rybnickie Centrum Kultury. 
W trakcie trzech dni pod hasłem „Kultura 

otwarta na dzieci” najmłodsi rybniczanie 
skorzystali z zajęć tanecznych i animacji mu-
zyczno-ruchowych, zajrzeli zza teatralne kulisy,  
a w „Zaczarowanej garderobie” przymierzali 
teatralne kostiumy, co sprawiło im sporo fraj-
dy, nie mniej niż konkursy pod hasłem „Teraz 
zagadeczka: jaka to bajeczka?” czy udział  
w warsztatach plastycznych oraz w spektaklu 
taneczno-muzycznym „Kopciuszek” w wyko-
naniu zespołu „Salake”, grupy Carrantuohill 
i wokalistki Katarzyny Sobek. 

Akcja plastyczna „Malowane sercem”, kon-
cert na gongach i misach tybetańskich, warsz-
taty szczudlarskie i spektakl plenerowy oraz 
gry i zabawy – to tylko niektóre z atrakcji, jakie 
dla dzieci i ich rodziców przygotowała Rada 
Dzielnicy Chwałowice i tamtejszy Dom Kul-
tury. Na scenie wystąpili też laureaci kolejnej 
edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. T. Pa-
protnego, w którym wzięło udział 65 młodych 

wykonawców, a Grand Prix zdobyła Natalia 
Leniec z Tarnowskich Gór. Na integracyjnym 
pikniku rodzinnym z okazji święta wszystkich 
dzieci bawiono się w Niedobczycach. A zapla-
nowano szereg atrakcji – m.in. mecz piłkarski 
na „Orliku” i występy artystyczne w parku 
im. Czempiela, malowanie buziek, dmuchany 
zamek i trampolinę – które przygotowały 
wspólnie Dom Kultury, Rada Dzielnicy oraz 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito No-
ster”. Z kolei Dom Kultury w Boguszowicach 
przygotował dla swoich najmłodszych projekcję 
filmu, zabawę z zespołem „Bebiki”, konkurs 
na wiersz Jana Brzechwy turniej szachowy  
i chodnikowe rysunki, zaś rodzice z Przedszkola 
na 18 wystawili na deskach boguszowickiej pla-
cówki „Śpiącą Królewnę”. Nie była to jedyna 
okazja do świętowania w tej dzielnicy, bowiem 
co roku, od 1 czerwca 2002 r., w Boguszowi-
cach świętują wspólnie wychowankowie, ich 

… wiadomo 1 czerwca. W Rybniku świętowano nie tylko tego dnia, ale 
również przed i po tej wyjątkowej dla maluchów, ale i dorosłych dacie.  
A imprez było tyle, że każdy, naprawdę każdy, znalazł coś dla siebie… 

Młodzieżowi radni wspólnie z prezydentem Adamem Fudalim i maskotą Rybnika wręczyli nagrody 
laureatom konkursu „Moje spotkanie z Rybkiem”.

W zaczarowanej garderobie najmłodsi goście Rybnickiego 

Centrum Kultury przymierzali teatralne stroje.

Laureaci Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego.

Na integracyjnym pikniku bawiono się w Niedobczycach.
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rodziny i przyjaciele „Klubu 17-tka”. Obecnie 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybni-
ka-Boguszowic „17-tka” ma pod codzienną 
opieką ponad 270 dzieci i młodych ludzi  
w wieku do 25 lat i prowadzi Placówkę Wspar-
cia Dziennego „Klub 17-tka”, Młodzieżowy 
Klub Środowiskowy „Maszkeciarnia”, Centrum 
Integracji Społecznej „Aktywna Rodzina”, 
program pedagogiki ulicy „Ekipa z placu”  
i jedyne na Śląsku bezpłatne studio nagrań dla 
młodzieży. A świętowali jak zwykle z rozma-
chem, bo cała moc atrakcji zadowoliła najbar-
dziej wybrednych. Odbyła się również aukcja 
dzieł wychowanków, w tym płyty „… Jak oni 
śpiewają” zawierającej nagrania podopiecznych 
oraz… kadry Stowarzyszenia zrealizowane  
w studio muzycznym. 

Premierą przedstawienia muzycznego  
w języku angielskim pt. „First School Musical”, 
która jest efektem programu „Razem może-
my więcej”, Dzień Dziecka uczcili uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 11. 1 czerwca pla-
cówka otrzymała też prolongatę Certyfikatu 

Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, 
więc powodów do świętowania było więcej. 
O dzieciach nie zapomniały też rybnickie 
centra handlowe – 3 wesołe klauny zadbały  
o dobrą zabawę najmłodszych klientów „Me-
dia Markt”, a do konkursowych zmagań udało 
się namówić również rodziców. Wyścigi w mega 
wielkich „6-osobowych” gaciach to było coś!  
Z kolei w rybnickiej „Plazie” dzieciaki zgłębia-
ły tajniki świata nauki w praktyce, a dokładnie 
w… Akademii Odkrywców. O milusińskich 
nie zapomnieli też przedstawiciele Rady 
Dzielnicy Meksyk, którzy w parku „Kozie 
Góry”, przygotowali dla maluchów zabawę 
festynową pod hasłem „Uśmiech dla każdego 
dziecka”. Miała ona charakter integracyjny, 
a wspólnie z dziećmi z dzielnicy bawili się 
podopieczni stowarzyszenia „Oligos”. Odbyły 
się też zabawy rekreacyjne, pokaz robotów, 
wystąpiła „Przygoda” i młodzieżowa grupa 
„Green Paradise”. 1 czerwca przy ul. św. Jana 
ruszył bajecznie kolorowy salon fryzjerski dla 
maluchów, więc odtąd nielubiane przez dzieci 

strzyżenie stanie się przyjemnością. W takiej 
atmosferze i z takimi atrakcjami dla najmłod-
szych, jakie znajdziemy w „Bajkowej krainie 
fryzur i zabaw” z pewnością! Z kolei w Szkole 
Podstawowej nr 7 przy SOS-W zamiast Dnia 
Dziecka obchodzono… Noc Dziecka połączo-
ną z Nocą Świętojańską. Zgodnie z sobótkową 
tradycją impreza rozpoczęła się ogniskiem. 
Pieczono kiełbaski, a potem bawiono się na 
dyskotece z licznymi konkursami. Około pół-
nocy uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli 
na poszukiwanie „kwiatów paproci”, czyli spe-
cjalnie dla nich przygotowanych upominków, 
a znaleźli również… Białą Damę. Po takich 
wrażeniach przyszła pora na zasłużony odpo-
czynek. Ranek przywitał „nocnych Marków” 
pięknym słońcem, doskonałymi humorami  
i pysznym śniadaniem. — Impreza wyjątkowo 
się udała. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
mają nadzieję, że nie była to ostatnia taka noc  
w naszej szkole — podsumowuje Joanna Węgrzyk. 
                                                                       (S)

Dzień Dziecka w Media Markt...
 ... oraz w Parku „Kozie Góry”.

Zdjęcia: s i arch. org.

W SP nr 7 zamiast Dnia Dziecka obchodzono... 
Noc Dziecka.

„Malowane sercem” i... rękami – akcja plastyczna 
przygotowana przez DK w Chwałowicach cieszyła 
się sporym zainteresowaniem.

1 czerwca ruszył też w Rybniku bajecznie kolorowy salon fryzjerski dla maluchów.
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A wypełniły go konsultacje i porady lekarzy spe-
cjalistów, zabiegi kosmetyczne, pokazy udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, degustacja 
zdrowej żywności oraz szereg badań profilaktycznych. 
W siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża położne 
Danuta Paciorek i Stefania Nicewicz z NZOZ „Pro 
Feminae” wykonały 20 badań palpacyjnych piersi, 
przedstawiciele szpitala chorób płuc z Pilchowic przeprowadzili 56 
badań spirometrycznych, a NZOZ-u „Puls Med” – aż 60 badań na 
wydolność mięśnia sercowego i 68 badań krwi. Mierzono ciśnienie, ba-
dano tkankę tłuszczową, wykonywano makijaże i udzielano konsultacji 
dermatologicznych. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przybliżali spe-
cyfikę swojej działalności. CRiR BUSHIDO wykonywało badania 
postawy u dzieci, a Zakład Rehabilitacji „Relax” przeprowadził 30 
komputerowych badań stóp i kończyn dolnych u dzieci i dorosłych.

Piknik zdrowotny zorganizowały Małgorzata Grabowska (PSSE 
Rybnik) i Mariola Kujańska (RTOZ w Rybniku), wspólnie z przed-
stawicielami PCK – Hanną Szambelan, Ireną Dziwoki, Michałem 
Polokiem oraz wolontariuszami Ewą i Józef Tomaszewskimi, Bożeną 
i Zbigniewem Cieślakami i Mirosławą Piotrowską. W akcję prozdro-
wotną włączyła się młodzież z rybnickiego „12-20 Hufca Pracy” – Alan 
Chruściel i Artur Kowol – ubrani w koszulki „Nie palę” rozdawali 
jabłka i materiały na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz mate-

riały profilaktyczno-zdrowotne. Nawiązali tym samym do światowego 
dnia bez tytoniu, a warto podkreślić, że pracownicy Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej pomagają szkołom w organizacji akcji 
profilaktycznych. W Zespole Szkół Medycznych odbyła się akcja 
uświadamiająca młodym ludziom na co się narażają paląc, a w Dniu 
Dziecka tłumaczono rodzicom, jakie skutki wywołuje bierne palenie  
u ich pociech. — Realizujemy też programy profilaktyczne: w przedszkolu 
„Czyste powietrze wokół nas”, a w szkołach podstawowych i gimnazjach 
– „Nie pal przy mnie, proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, więc 
dzieci coraz częściej zwracają uwagę dorosłym, by przy nich nie palić 
— wyjaśnia Małgorzata Grabowska. 

W ramach rybnickich dni promocji zdrowia w Szkole Podstawo-
wej nr 34 odbył się również regionalny turniej wiedzy o zdrowiu pt. 
„Aktywnie i zdrowo”, w którym wzięło udział 108 uczniów z 4 szkół 
z regionu, a I miejsce zajęła placówka z Żor, pokonując SP nr 3  
w Rybniku (opiekun Ilona Bulejak). 

(S) 

Rodzinny Park Atrakcji chętnie odwiedzają wycieczki ze szkół  
i przedszkoli.

— I takie właśnie zainteresowanie towarzy-
szy nam od samego rana … — mówi Mariola  
Kujańska z Regionalnego Towarzystwa Oświaty 
Zdrowotnej o tłumnie odwiedzanym pikniku 
zdrowotnym, zorganizowanym wspólnie z Po-
wiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w ramach XVIII Rybnickich Dni Promocji 
Zdrowia.

Podczas pikniku zdrowotnego można było skorzystać z bogatej oferty badań i konsultacji.                                                   Zdj.: s

W kolejce 
po zdrowie
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Dinozaury, domek Baby–
Jagi, statek piratów, gra w krę-
gle, golf – to tylko część oferty 
RPA. Park dotąd mieścił się  
w Stodołach. Nowa siedziba 
na terenie MOSiR w Kamie-
niu to większa przestrzeń, po-
zwalająca lepiej wyekspono-
wać wszystkie atrakcje. Obiekt 
podzielony jest na dwie części. 
W Parku Dinozaurów znajdu-
ją się ruchome modele natu-
ralnej wielkości, można tam 
też spotkać dwie przyjazne 
alpaki, kozy afrykańskie i mi-
niaturowe owieczki. Bajkowa 
Kraina to magiczne miejsce, 
w którym odnajdziemy po-
staci z ulubionych bajek. — W 
Rodzinnym Parku Atrakcji 

nikt się nie będzie nudził. Po 
zwiedzaniu można zagrać np. 
w „chińczyka”, szachy, od-
wiedzić salon gier, wspinać się  
w parku linowym… — zachęca 
właściciel Bogdan Kulczyc-
ki. — Cieszę się, że obiekt 
w Kamieniu zaczyna znów 
przyciągać ludzi — mówił 
podczas otwarcia prezydent 
Adam Fudali. Jedynym mi-
nusem są ceny biletów – do-
rośli za wejście muszą zapłacić 
19 zł, dzieciom do lat 14 za 
okazaniem legitymacji przy-
sługuje bilet ulgowy w cenie 
15 zł (także inwalidzi I grupy  
oraz osoby powyżej 65. roku 
życia). Więcej informacji na 
stronie www.rparybnik.pl.    (m)

RPA w Kamieniu

Rodzinny Park Atrakcji przeniósł się do Kamienia. Wycieczka  
w baśniowo-prehistoryczną krainę jest dobrym pomysłem  
na urozmaicenie wakacji...



Po sprawdzeniu wszystkich prac uczestników 
II Rybnickiego Dyktanda, jury w składzie: re-
daktor naczelna „Gazety Rybnickiej” Wiesława 
Różańska (filolog polski), dziennikarka „GR”, 
nauczycielka j. polskiego i autorka dyktanda 
Małgorzata Tytko oraz dziennikarka „GR” 
Sabina Horzela-Piskula, 
też humanistka, wyłoniło 
zwycięzców.

I miejsce w kategorii 
otwartej zdobył Stanisław 
Gajos, który przyjechał na 
dyktando specjalnie z woj. 
kujawsko-pomorskiego. 
Nie popełnił on ani jedne-
go błędu ortograficznego, 
a tylko kilka interpunkcyj-
nych. W nagrodę otrzymał 
laptop ufundowany przez 
firmę OPA ROW Sp. z o.o.,  
zakupiony ze wsparciem 
finansowym firmy budow-
lanej MEDREM oraz Ryb-
nickiego Centrum Kultury 
– „Gazety Rybnickiej”.  
II miejsce w tej kategorii 
wywalczył ubiegłoroczny 
zwycięzca Daniel Bożyń-
ski – otrzymał on zestaw piśmienniczy firmy 
Parker – nagrodę ufundowała firma Remontex 
oraz krzesło obrotowe ufundowane przez firmę 
Meble Roman. III miejsce przyznane zostało 

Barbarze Janik, która brała udział również 
w naszym pierwszym dyktandzie. Została ona 
nagrodzona obrazem artystki-plastyka Marii 
Budny-Malczewskiej oraz zestawem książek 
ufundowanym przez Salon Empik w CH Focus 
Mall.

W pozostałych dwóch kategoriach: gim-
nazjalistów i uczniów szkół podstawowych 
przyznaliśmy miejsce I oraz wyróżnienie.

W kat. gimnazjalnej I miejsce zdobyła 

Karolina Fritz, która otrzymała urządzenie 
wielofunkcyjne (skaner+drukarka), ufundowa-
ne przez gabinet stomatologiczny Smile&Be-
auty Beaty i Piotra Ogniewskich. Wyróżnioną 
Zofię Gans Salon Empik w CH Focus Mall na-
grodził zestawem encyklopedycznym „Dekalog 
wiedzy” Wyd. Naukowego PWN z Biblioteki 
„Gazety Wyborczej”.

W kat. szkół podstawowych I miejsce 
zdobyła Daria Szymura, a nagrodę – aparat 
fotograficzny ufundowała firma Lubar. Wyróż-
nienie w tej kategorii przyznane zostało Darii 

Sobik, która otrzy-
mała zestaw książek 
ufundowany przez 
Salon Empik oraz 
księgarnię „Orbita”. 

Uroczystość wrę-
czenia nagród miała 
miejsce w Powiato-
wej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej, 
a przybyli na nią nie 
tylko laureaci, ale 
również ich rodzi-
ny i kilkoro spon-
sorów. Wszystkim 
darczyńcom dzięku-
jemy za ufundowanie 
nagród, a radnemu 
Henrykowi Ryszce 
za szczególne zaan-
gażowanie w pomoc 
przy ich pozyskiwa-

niu. Dziękujemy również dyrektor PiMBP 
Halinie Opoce za współorganizację dyktanda 
i spotkania laureatów. 

(r)

W ostatnią sobotę maja w Szkole Podstawo-
wej nr 6 Rada Dzielnicy Zamysłów zorganizo-
wała pierwszy Zamysłowski Piknik Rodzinny. 

Pomimo kapryśnej aury udało się zrealizować 
bogaty program festynu, w którym znalazły się 
m.in. rozgrywki sportowe dla całej rodziny, loterie 
fantowe i kiermasze, a gościem wieczoru był Marek 
Szołtysek. W jednej z sal pokazano kawał historii 
żużla. Zaprezentowano różne modele motocykli oraz 
silników żużlowych ostatnich 80 lat oraz wszystko to,  
co z żużlem jest związane: kombinezony, plastrony 
oraz trofea sportowe wywalczone na żużlowych 
torach. W sali tej powiało również nowoczesnością – 
odwiedzający wystawę miłośnicy żużla mogli oglądać 
na żywo relację z turnieju Grand Prix z Pragi. 

(M.T.)

Laureaci (brakuje, niestety, zwycięzcy w kategorii otwartej) z naczelną redaktor „GR”.                                                               Zdj.: M.T. 

Nagrodziliśmy zwycięzców dyktanda!
Uważamy, że w dobie nieortograficznych SMS-ów i maili należy walczyć o zasady pi-

sowni i przypominać, że istnieją nie tylko ż, rz, ó, u, h i ch, pisownia łączna i rozłączna, 
ale też małe i duże litery oraz znaki interpunkcyjne. Dlatego postanowiliśmy kontynu-
ować doroczne „potyczki z ortografią”, bo naszym obowiązkiem, jako dziennikarzy, jest 
promocja poprawnej pisowni, będącej ważnym elementem kultury języka.

Rodzinnie na Zamysłowie
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Prezydent Adam Fudali wręczył je w trakcie 
koncertu inaugurującego IV Dni Rybnika  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. — Czerwcowe 
święto pracowników kultury, z którego okazji 
przyznaję doroczne nagrody, uświadamia, jak 
wiele interesujących wydarzeń kulturalnych 
ma miejsce w naszym mieście i jak duża jest 
oferta uczestnictwa w różnego rodzaju arty-
stycznych przedsięwzięciach organizowanych 
przez miejskie, i nie tylko, placówki. A tańczący, 
śpiewający, grający czy malujący młodzi ludzie, 
to przyszli, świadomi odbiorcy kulturalnej oferty 
miasta — mówił A. Fudali, wręczając nagrody.  

Jerzy Natkaniec i Franciszek Sycha zostali 
wyróżnieni za utrwalenie 
historii najstarszej rybnic-
kiej fabryki w wydawnic-
twach „Nie pozwólmy za-
pomnieć o Hucie Silesia” 
oraz „Moja Huta Silesia”. 
Obaj laureaci to byli wie-
loletni pracownicy Huty 
Silesia. J. Natkaniec prze-
pracował tam 28 lat – od 
technologa w wydziale pro-
dukcji elementów naczyń 
emaliowanych, do stano-
wiska dyrektora do spraw 
produkcji, zaś Fr. Sycha  
przepracował w 
Hucie 50 lat – po-
cząwszy od labora-
torium aż po sze-
fa emalierni. Ich 
pierwsza, wspólna 
książka pt. „Nie 
pozwólmy zapo-
mnieć o Hucie 
Silesia” powsta-
ła w 2008 roku  
na podstawie ma-
teriałów historycz-
nych, kronik, zdjęć, pamiątek materialnych  
i wspomnień pracowników huty. Druga, „Moja 
Huta Silesia” jest niejako pokłosiem pierwszej, 
po której ukazaniu się na ręce autorów zaczęły 
napływać kolejne materiały, wspomnienia,  
a zwłaszcza zdjęcia archiwalne od mieszkańców 
Rybnika i okolic, a nawet z zagranicy. Ideą auto-
rów było ocalenie pamięci o hucie, która przez 
wiele lat była żywicielką setek mieszkańców tego 
miasta. Autorzy są studentami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Rybniku, gdzie działają  
w sekcji technicznej, której przyświeca idea 
ratowania zabytków techniki w mieście. — To 
dla nas duże wyróżnienie, ale i wyraz troski miasta  
o zachowanie pamięci o miejscu tak ważnym dla 
wielu pokoleń rybniczan... — mówił J. Natkaniec. 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stop-
nia im. Karola i Antoniego Szafranków  
w Rybniku nagrodę otrzymała za organizację 
w 2010 roku wydarzeń muzycznych na terenie 
Miasta Rybnika, upamiętniających 200-lecie 
urodzin Fryderyka Chopina. Szkoła istnieje 
i działa nieprzerwanie w od 1933 r., wśród jej 
wychowanków jest wielu wybitnych muzyków. 
Szkoła jest nie tylko placówką edukacyjną, ale 
włącza się czynnie w życie kulturalne miasta 
prowadząc bogatą działalność koncertową, 
jest organizatorem konkursów muzycznych, 
wykładów i innych imprez muzycznych, aktyw-
nie współpracuje z instytucjami kultury. To już 

trzecia nagroda 
dla środowiska 
związanego ze 
szkołą – wcze-
śniej uhonoro-

wana została nią dyrektor Romana Kuczera, 
potem szkolna orkiestra, a teraz sama szkoła, 
co jest wyrazem niezwykle silnej pozycji tej 
placówki w mieście i docenienia jej dokonań, 
szczególnie w kontekście promocji miasta.  
— W Roku Chopinowskim staraliśmy się w spo-
sób kompleksowy, poprzez audycje umuzykalnia-
jące oraz konkursy, przybliżyć zarówno muzykę, 
jak i sylwetkę naszego wielkiego kompozytora. 
Z tą ofertą wyszliśmy poza Rybnik, co pewnie 
przyczyniło się do przyznania nagrody, z której 
bardzo się cieszymy — powiedziała dyrektor 
Romana Kuczera.     

Trzeci laureat odebrał nagrodę tuż po kon-
cercie z rąk wiceprezydent Ewy Ryszki. A jest 
nim Artur Stelmaczonek, założyciel i chore-

ograf teatru tańca Navras, działającego przy 
Fundacji Elektrowni Rybnik. Wyróżnienie zo-
stało mu przyznane za upowszechnianie tańca 
współczesnego i oryginalnych form teatralnych 
na terenie miasta oraz rozsławianie Rybnika 
na ogólnopolskiej arenie artystycznej. Spek-
takl „Polemiki” w wykonaniu teatru Navras 
w 2009 r. wygrał ogólnopolski projekt Entree 
realizowany przez Teatr Rozrywki w Chorzowie 
i został wystawiony podczas Metropolitalnych 
Nocy Teatrów (rozreklamowanej m.in. na 
łamach „Gazety Wyborczej”). Równolegle  
z Teatrem Tańca Navras Artur od kilku lat 
prowadzi zajęcia z tańca współczesnego dla 

dzieci i młodzieży w ośrodku 
Bushido, jest także instruk-
torem w innych miejscowo-
ściach. Reżyseruje ponadto 
pokazy tańca, jest producen-
tem spektakli teatralnych 
oraz realizatorem różnego 
rodzaju projektów społecz-
nych, fotograficznych, plene-
rowych, takich jak spektakl  
w Zabytkowej Kopalni „Igna-
cy” w Niewiadomiu podczas 
„Industriady 2010” czy video-
art „Projekt parowozownia” 
na stacji wąskotorowej w Ru-
dach. Był również reżyserem 
oraz twórcą teatralizowanego 
pokazu mody „Opowieści  
z mojej szafy” i „Magicz-
na szafa”, prezentowanego 
na schodach Rybnickiego 
Centrum Kultury podczas 
I Dni Miasta. Z inicjatywy 

laureata powstał „Teatron” – cykliczne spo-
tkania teatralne, promujące młodych artystów, 
tancerzy z Rybnika. — Przyznanie tej nagrody 
nieco mnie zaskoczyło, bo jestem młodym czło-
wiekiem i jeszcze wiele przede mną — mówi 
Artur. — Choreografia to nie tylko mój zawód 
(laureat ukończył Akademię Wychowania 
Fizycznego ze specjalizacją choreografia), ale 
przede wszystkim pasja, którą dzielę z wieloma 
młodymi ludźmi, którzy chcą wyrażać swoje 
emocje w tańcu. W Klubie Energetyka mamy 
stały zespół, ale jesteśmy otwarci na tancerzy 
z zewnątrz, współpracujemy też z młodymi 
muzykami, również z dziś nagrodzonej szkoły 
Szafranków. Widowiskiem muzycznym w CH 
„Focus” włączyliśmy się w trwające właśnie Dni 
Rybnika. Nagroda jest zachętą do dalszej pracy...    

•••
Towarzyszący wręczeniu nagród koncert 

Orkiestry Symfonicznej Szkoły Szafranków 
nie był bynajmniej tłem dla tej uroczystości,  

Choreograf, dwóch autorów publikacji o przemysłowej przeszłości miasta i szkoła o profilu artystycznym – oto trójka 
tegorocznych laureatów nagrody prezydenta Rybnika za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie  
i ochronę kultury. 

Nagrody prezydenta w dziedzinie kultury ode-
brali Jerzy Natkaniec i Franciszek Sycha, a w imie-
niu „szkoły Szafranków” – jej dyrektor Romana  
Kuczera, zaś z rąk wiceprezydent Ewy Ryszki  
– Artur Stelmaczonek.

Twórcy i animatorzy kultury nagrodzeni
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ale wydarzeniem kulturalnym samym w so-
bie i to przynajmniej z dwóch powodów. Po 
pierwsze: solistą był jeden z najbardziej utalen-
towanych absolwentów szkoły, dziś student ka-
towickiej Akademii Muzycznej Michał Marcol, 
który jesienią, w gronie ponad 50 skrzypków 
z całego świata, będzie reprezentował Polskę 
w prestiżowym konkursie skrzypcowym im. 
Henryka Wieniawskiego. Młody wirtuoz zagrał 
porywająco koncert skrzypcowy G-dur Mozar-
ta, wywołując entuzjazm nie tylko publiczności 
oraz swoich, do niedawna, kolegów ze szkolnej 
orkiestry, ale także prowadzącego ją włoskiego 
dyrygenta Massimiliano Caldiego, kolejnego 
bohatera tego wieczoru. M. Caldi, laureat 
Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckie-
go im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach  
w 1999 r., odebrał tytuł Honorowego Dyrygen-
ta Orkiestry Symfonicznej Szkoły Szafranków, 
a moment ten poprzedziło wykonanie przez ten 
zespół pod jego batutą V Symfonii Ludviga van 
Beethovena, potężnego dzieła przed którym 
czują respekt nawet renomowane, zawodowe 
orkiestry. — Praca nad utworem trwała od lute-
go, ale myślę, że efekt był tego wart... — mówiła 
dyrektor R. Kuczera. — Praca z rybnicką, szkol-
ną orkiestrą jest po prostu magiczna, to praw-
dziwa przyjemność — powiedział Massimilano 
Caldi. — Podziwiam entuzjazm i pasję młodych 
muzyków, postaram się przynajmniej raz w roku 
przygotować z nimi coś nowego. Bardzo się 
cieszę z takiego uhonorowania mojej osoby… 
Dyrektor R. Kuczera zdradza, że przed pięcio-

ma laty szkoła „upatrzyła” sobie M. Caldiego, 
który był wtedy kierownikiem artystycznym 
Filharmonii Śląskiej, na gościnnego dyrygenta 
szkolnej orkiestry. — Maestro zgodził się bez 
problemów i nasza współpraca trwa już pięć lat. 
Wszystko wskazuje na to, że nadal będziemy ją 
kontynuować — mówi R. Kuczera. 

Pochodzący z Mediolanu Massimiliano 
Caldi to uznany dyrygent, mocno związany 
artystyczną działalnością z Polską i ze Śląskiem, 
gdzie spędza, jak powiedział, 80% zawodowego 

życia. Przez kilka lat był dyrektorem Śląskiej 
Orkiestry Kameralnej „Silesia”, dziś jest pierw-
szym gościnnym dyrygentem Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Śląskiej. Współpracuje  
z teatrami muzycznymi i orkiestrami w Tury-
nie, Padwie, Weronie czy Bari, prowadził też 
wiele orkiestr w innych krajach europejskich, 
a także w Brazylii. Komplementy dla młodych 
rybnickich muzyków od artysty takiego formatu 
liczą się podwójnie! Wszystkim laureatom 
gratujemy!                                              (r)

Michał Marcol zagrał z towarzyszeniem szkolnej orkiestry i pod batutą jej Honorowego Dyrygenta Massimiliano Caldiego.

„Albumy–Dzienniki Duszy” – wernisaż prac rybni-
czanina Michała Ochmana pokazano w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

To już kolejna indywidualna wystawa M. Ochmana, a pokazane 
prace powstały na przestrzeni ostatnich kilku lat. Rybniczanin zaj-
muje się nie tylko malarstwem, rzeźbą i grafiką, ale również poezją 
i prozą, a najbardziej znany jest z malarstwa pejzażowego. Tym 
razem w PiMBP pokazał prace w konwencji groteski: — One nie 
miały ujrzeć światła dziennego. Były raczej rodzajem autoterapii… 
— mówi rybniczanin. — Prace powstały na podstawie obserwacji 
i własnych przeżyć, stąd tytuł wystawy.                                      (S) 

Z duszą na obrazie
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Dom Kultury w Niedobczycach 
zaprasza na kolejną odsłonę pro-
jektu „Polsko-Czeskie Dni Kultu-
ry”. Tym razem impreza odbędzie 
się u naszych południowych są-
siadów…

Projekt jest efektem współpracy po-
między domami kultury z Niedobczyc  
i czeskiego Fulneku. Za nami dwudniowy 
Integracyjny Piknik Muzyczny zorganizo-

wany w Niedobczycach, w trakcie którego 
wystąpiły czeskie i polskie grupy, a kolej-

nym punktem projektu był udział dwóch 
czeskich orkiestr oraz grupy mażoretek 
w XX Międzynarodowym Festiwalu Or-
kiestr Dętych „Złota Lira – Rybnik 2011” 
(o czym czytaj na str. 20-21). 

A przed nami dwa muzyczno-sportowe 
dni w czeskim Fulneku. 26 sierpnia 
odbędą się tam zawody sportowe (m.in. 
tenis stołowy oraz kręgle) i wystawa 
fotografii dwóch miast wykonanych 

m.in. przez członków Klubu Foto-
graficznego „Forum Obiektywne” 
działającego przy Domu Kultury  
w Niedobczycach. Efektem współ-
pracy między ośrodkami kultury 
będzie także kalendarz na 2012 rok  
z wybranymi zdjęciami Rybnika  
i Fulneka. Z kolei 27 sierpnia na 
Rynku w Fulneku pod hasłem „Spo-
tkania Muzyczne Rybnik – Fulnek” 
zagrają orkiestry dęte i zatańczą ze-
społy związane m.in. z niedobczyc-
kim Domem Kultury, natomiast  
w godzinach wieczornych zaprezen-

tują się zespoły rockowe, a całość zakoń-
czy dyskoteka.                                          (S)

Zdjęcie Rybnika autorstwa Klaudiusza Mitko, które ukaże się w ka-
lendarzu, jaki współpracujące placówki planują wydać na 2012 rok. 

Po sąsiedzku u sąsiadów
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— Na Pana koncercie w Rybniku sprzed 
lat mdlały fanki...  Czy teraz też się to zdarza?

— Nie chciałbym siebie postarzać, ale zdaje 
się, że tamten koncert to historia sprzed kilku-
nastu lat... Mówiąc z uśmiechem, wolę jednak, 
żeby zamiast omdlewać, publiczność odczuwała 
radość, zabawę i świeżość, którą niesie ze sobą 
muzyka na żywo. Dlatego jestem zadowolony  
z tego, że dzisiaj na moich koncertach jest 
więcej uśmiechu niż omdleń.

— Na płycie „W blasku światła” nagranej ze 
Stanisławem Soyką sięgacie do twórczości Jana 
Pawła II. Jakie tematy, problemy, podejmowane 
przez papieża są dla Pana ważne? Czy praca 
nad utworami autora powszechnie uznawanego 
za autorytet była trudna? 

— Sięgnąłem po utwory już istniejące jako 
całość. Połączenie słów z muzyką było najtrud-
niejszą częścią pracy, którą na szczęście ktoś 
wykonał za mnie. Kiedy sięga się po słowa 
Ojca Świętego, można odczuć wyjątkowo dużą 
tremę. Odczuwa się ją, dopóki nie uświadomi 
się sobie, że one przecież są tak bardzo ludzkie. 
Niosą ze sobą wiele emocji, które możemy 
uznać za własne. To jest chyba klucz do ich 
zrozumienia. 

— W wywiadach mówi Pan o sobie, że jest 
„człowiekiem lasu”, często podkreśla, że czerpie 
siłę i inspirację z miejsca, w którym żyje. Pro-
szę opowiedzieć, co daje Panu, jako artyście, 
silne poczucie przynależności do miejsca, które 
wybrał na swój dom? Czy dystans, jaki wynika  

z odległości geograficznej 
od „centrum”, przekłada 
się na dystans psycholo-
giczny, mentalny do tzw. „szołbiznesu”?

— Dosyć trudne pytanie. Każde miejsce, 
gdzie odnajdziemy swój dom, jest esencją nas 
samych. Czasem to my wybieramy miejsce, 
czasem to ono nas przyciąga. Podobnie jest  
z ludźmi naszego życia. Tak samo z rzeczami  
i sprawami, do których się przywiązujemy, bądź 
one nas wiążą, i – jak daleko byśmy się od nich 
nie znaleźli – zawsze, choćby podświadomie, 
o nich myślimy. Odpowiedź jest więc taka, 
że dom jest najważniejszy, miejsce to jedynie 
wstążka do bukietu. Dystans do rzeczywistości 
to zupełnie inna sprawa. Ludziom, którzy nie 
posiadają tej ważnej umiejętności, jest chyba 
trudniej w życiu. Muszę zatem, choć oczywiście 
z wyboru, patrzeć przez palce na siebie i biznes, 
którego, chcąc nie chcąc, jestem częścią. Sta-
ram się tylko, żeby mój uśmiech był z czasem 
coraz bardziej wyrozumiały i proporcjonalnie 
coraz mniej prześmiewczy.

— Zbliżają się wakacje, czas leniuchowania 
i odpoczynku, ale też nadrabiania kulturalnych 
zaległości. Proszę o spis rzeczy ulubionych  
w kategoriach książka, film i muzyka.

— Tyle, że Państwa wakacje to akurat dla 
mnie okres najbardziej wytężonej pracy... ale 
dobrze. Polecam książkę „Gaumardżos! Opo-
wieści z Gruzji” Anny Dziewit-Meller i Mar-
cina Mellera. Dostałem ją w prezencie kilka 

dni temu. Planuję podróż do Gruzji, będzie to 
więc genialna przymiarka do takiej wyprawy. 
Film zastąpię operą. Na inaugurację polskiej 
prezydencji w UE planowana jest premiera 
„Króla Rogera” Karola Szymanowskiego. Dla 
wielu z nas muzyka poważna, szczególnie z nie 
tak odległych czasów, jest wyzwaniem nie do 
pokonania. Proszę jednak pamiętać, że może 
to być początek fascynującej przygody. Wielki 
polski kompozytor, wielki polski autor mogą 
stać się balsamem na naszą polską duszę. War-
to! Jeśli chodzi o płytę, to proszę mi pozwolić 
na jeden przejaw drobnej nieskromności. Bo 
w sumie to nie do końca skromne polecać 
płytę, której jest się współautorem… Na swoje 
usprawiedliwienie mam dwa argumenty: nie ja 
jestem wykonawcą, a jest to krążek, w którym 
można się zakochać na długie lata. Seweryn 
Krajewski „Jak tam jest...” – proszę przynaj-
mniej spróbować.

— Czy tego lata ma Pan zaplanowanych 
wiele koncertów? Gdzie będzie można Pana 
spotkać i posłuchać na żywo?

— Szczegółowe informacje o koncertach są 
na stronie www.andrzejpiaseczny.art.pl. Zapra-
szam też na mój oficjalny profil na Facebooku.

Rozmawiała: Małgorzata Tytko

Andrzej Piaseczny był jedną z gwiazd tegorocznej Nocy 
Świętojańskiej. Jego utwory cieszą się dużą popularnością, 
a artysta znany jest z tego, że bardziej promuje muzykę niż 
siebie. Od 2009 roku współpracuje z Sewerynem Krajewskim, 
z którym nagrał bardzo dobrze przyjęty album „Na przekór 
nowym czasom”.

Popularny outsider

Co mówią gwiazdy?

Andrzej Piaseczny jest obecny na polskiej scenie muzycznej od kilkunastu lat. Po sukcesach z ze-
społem Mafia i występach z Robertem Chojnackim, w 1998 roku zdecydował się na karierę solową. 

Zdj. J. Poremba/Sony Music

Zaprosili nas:
• Paleta Pub na cykl czerwcowych imprez – 

wieczór poetycki Szymona Stoczka, pokazy 
kina niezależnego i koncerty zespołów, 
m.in. „Bez Dodatku Cukru” i „Wersja Ro-
bocza” oraz poezji śpiewanej „vivArte”. 

• Empik w Rybniku na spotkanie z zespołem 
„Łzy” (3 czerwca) oraz z Metrowym (21 
czerwca). 

• Port Sztuki w herbaciarni White Monkey na 
„Spotkania ze sztuką” (wystawę fotografii 
pt. „Wszystko inne” Jerzego Pustelnika, 
etiudę teatralną „Czarny Punkt” teatru 
M. L. Bednarka i „Uliczne piosenki” Piotra 
Hajdugi – 4 czerwca), a z „Pod Tubą” na 

„Pamiętniki z Rybnika” z Tadeuszem Kolo-
rzem (10 czerwca). 

• Firma „Hydrotech” na jubileuszowy piknik 
dla pracowników, ich rodzin oraz kontra-
hentów (4 czerwca).

• OPP Zespół „Przygoda” na koncerty 
podsumowujące kolejny rok pracy (14  
i 16 czerwca).

• Miejski Dom Pomocy Społecznej na ob-
chody Nocy Świętojańskiej (21 czerwca). 

• Platforma Kulturalno Społeczna na „Za-
lewanie w PK-S’ie” (koncerty muzyczne, 
widowisko taneczno – akrobatyczne, po-
kazy breakdance i grafitti, artystyczny mul-
tiprojekt, pokazy multimedialne, jarmark 

rzemiosła artystycznego – 25 czerwca).
• Dom Kultury w Chwałowcach na spotka-

nie „Oblicza fotografii” (wernisaż wystawy 
zbiorowej uczestników warsztatów foto-
graficznych pt. „Miasto nocą”, wystawy 
Michała Ludwiczaka i Marka Trzeciaka, mul-
timedialne prezentacje fotograficzne oraz  
spotkanie z autorami wystaw i prezentacji 
„Jak to się dzieje, że fotografujemy” – 27 
czerwca). 

• Uniwersytet III Wieku na uroczyste zakoń-
czenie IX roku akademickiego (27 czerwca).

• Biuro poselskie na II otwarty turniej skata 
o puchar posła na Sejm RP Marka Krząkały 
(3 lipca) w Cechu Rzemiosł.
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Miriam Barutiakova ze Słowacji i Aleksander 
Kuczinskij z Ukrainy przyjechali do Rybnika, by 
odebrać nagrody w XI Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym z cyklu „Wielcy znani i nieznani 
– Paul Klee – spacer z kolorem”, który organizuje 
pracownia artystyczna „Creatio” z Młodzieżowego 
Domu Kultury. 

Na konkurs nadesłano 7437 prac z 32 krajów świata, 
m.in. z Białorusi, Filipin, Francji, Korei, Mołdawii, Norwe-
gii, USA, Sri Lanki, Kanady, Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, Finlandii, Malty, Cypru i Chin. Do wystawy zakwalifi-
kowano 141 prac, przyznano 36 nagród i 34 wyróżnienia. 
W gronie najlepszych znaleźli się również przedstawiciele 
naszego miasta – Małgorzata Gans i Joanna Trojniak  
z pracowni grafiki i rysunku MDK (op. Milada Więckow-
ska), Iga Kozłowska z pracowni plastycznej „Walor”  
z MDK, (op. Ewa Tomas-Modlich) oraz Krzysztof Kaletka  
z OPP Zespół „Przygoda” (op. Krystyna Komorowska). Na-
grody wręczono w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie pokazano też wystawę prac, a galę prowadzoną przez pomysłodawczynię konkursu 
Aldonę Kaczmarczyk-Kołucką uświetniły występy taneczne.  

Swoje talenty ujawnili wokaliści, instrumentaliści 
i młodzi kompozytorzy, a Grand  Prix  festiwalu, sta-
tuetkę Diamentowej  Rybki i wycieczkę do Legolandu 
i Heide Parku ufundowaną przez Mirellę Jeszkę  
z Firo-Tour otrzymała skrzypaczka Weronika  Dzia-
dek z OSM im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 
Przyznano też kilka złotych, srebrnych i brązowych 

rybek i dyplomy uznania dla młodych kompozytorów,  
a w gronie laureatów znalazł się również reprezentant 
naszego miasta, saksofonista Jakub Więcek (na zdjęciu)  
z PSM I i II  st. w Rybniku (zdobywca I miejsca i Zło-
tej Rybki oraz laureat nagrody publiczności). Wyróż-
nienia dla najmłodszego instrumentalisty otrzymała 
Karolina Albińska (Śląskie Centrum Muzyczne), a dla 
najmłodszego wokalisty – Michalina Porszke (PSM I 
i II st.). Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych na 
stronie internetowej Śląskiego Centrum Muzyczne-
go „Muzyka i Ruch”, które zorganizowało festiwal 
wspólnie z partnerami: Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego, Urzędem Miasta Rybnika 
i Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. K. i A. 
Szafranków. 

(S)

Kolejny rok za nimi
W Rybnickim Centrum Kultury odbył się koncert „Dzieci 

Rodzicom”, który był podsumowaniem kolejnego roku arty-
stycznej pracy wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury. 

W czasie gali zaprezentowały się prawie wszystkie zespoły dzia-
łające w tej placówce – grupy taneczne: „Mini Figiel”, „Figiel”, 
„Inspiracja” i „Efekt” prowadzone przez Marzenę Butyłkin oraz 
„Fleksik”, „Mini Fleks” i „Fleks” Moniki Floryszak, a także teatr 
tańca „Domino” Ilony Myszki. Na scenie wystąpiły także dwie 
grupy teatralne Zosi Paszendy – „Pacynki” i „Dratewka”, które  
w tym roku odnosiły liczne sukcesy. Multimedialnie przedstawiono 
twórczość wychowanków 5 pracowni plastycznych prowadzonych 
przez Danutę Sarnę (Kameleon), Ewę Tomas-Modlich (Walor), Mi-
ladę Więckowską (Pracownia Gir-a), Zuzannę Śmieję (Kontrasty) 
oraz Aldonę Kaczmarczyk-Kołucką (Creatio). Wystąpiły też zespoły 
wokalne „Rozśpiewane Karmelki” i „Wiolinki” Anny Barczuk oraz 
wokalno-instrumentalne „Wiatraki” i „Wszystko jedno” prowa-
dzone przez Mariusza Miszkurkę. Dyrektor MDK Barbara Zielińska 
wręczyła najzdolniejszym wychowankom nagrody i dziękowała 
wszystkim nauczycielom i pracownikom za kolejny rok wspólnej, 
wytężonej pracy oraz rodzicom, którzy aktywnie angażują się  
w artystyczne wychowanie swoich pociech. 

(S)

Odkrywają talenty
XII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu 

Młodych Talentów im. Ireneusza Jeszki zgro-
madziła w Rybniku  ponad  200 wykonawców 
i pedagogów z m.in. z Katowic, Tarnowskich 
Gór, Opola, Lublina, Wrocławia, Kluczborka, 
Kłodzka, a także z czeskiego Cieszyna. 

Międzynarodowe malowanie 
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„Gąska” gościnnie w TZR
Więcej o spektaklu w Kulturalnym Informatorze.
13 lipca, godz. 19.00

Popołudnie z folklorem
Śląski repertuar zaprezentują zespoły i kabarety Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

zespół Karlik.
24 lipca, godz. 16.00 Kampus

Wszystko o kobietach
To tytuł sztuki Miro Gavrana, którą w Rybniku gościnnie 

zagra Teatr Capitol. Na scenie trzy aktorki (Daria Widaw-
ska, Dorota Deląg, Magda Nieć) i kilkanaście bohaterek, 
różniących się wiekiem, stanem konta, doświadczeniem... 
Lekka komedia w sam raz na lato!

16 sierpnia, godz. 19.00

IV Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Więcej o jazzowym święcie w Rybniku w Kulturalnym Informatorze.
26-28 sierpnia

A już we wrześniu...
... XXVI Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Więcej informacji o koncertach 

w następnym numerze „GR”.

POLECA!

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

W Rybniku ta ogólnopolska akcja jest or-
ganizowana od czterech lat przez Rybnickie 
Centrum Kultury i Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką. Tym razem bajek czytanych 
przez znanych i lubianych rybniczan słuchało 
ok. 500 dzieci. Skala przedsięwzięcia pokazuje, 
jak ważna jest promocja czytania najmłod-
szym. Podobne kampanie zostały zorganizo-

wane także u naszych 
południowych sąsia-
dów, w Czechach i na 
Słowacji, pomysłem 
interesują się kolejne 
kraje… Bo czytanie 
dzieciom to inwesty-
cja w ich przyszłość, 
rozwijanie wyobraźni  
i osobowości. W Teatrze 
Ziemi Rybnickiej frag-
menty „Misia Uszatka” 
zaprezentowali m.in.: 
wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn, Alek-
sandra Nowara – rzecz-
nik prasowy Komendy 
Policji w Rybniku, Agata Perenc – znana 
zawodniczka judo, Adam Kapias – dyrektor 
WOM, Remigiusz Rączka – kucharz znany 
z programu „Kuchnia po Śląsku” i Sabina 
Jeszka – finalistka programu „Mam Talent”. 
W trakcie spotkania nie zabrakło występów 
artystycznych. Marek Świerczyna dał pokaz 

bitowania, a Sabina Jeszka zaśpiewała prze-
bój Whitney Houston „I Wanna Dance With 
Somebody”, podczas którego wszyscy porwali 
się do tańca, nawet Rybek! Muzyczne występy 
zostały niezwykle entuzjastycznie przyjęte 
przez najmłodszych – być może za rok, oprócz 
czytania, cała Polska zaśpiewa dzieciom…(m)

Nalewki, zioła św. Hildegardy, naturalne kosmetyki, zdrowa żywność i miody, ale 
przede wszystkim drzewa i krzewy ozdobne, kwiaty balkonowe i sprzęt ogrod-
niczy pokazano w ramach wystawy „Eko – dom, ogród i ty”, jaki odbył się przed 
Teatrem Ziemi Rybnickiej. Prezentowali się wystawcy z całej Polski, a patronatem 
imprezę objął prezydent Rybnika.  

Zdj. s

Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów przy Rybnickim Centrum Kultury zaprasza do udzia-
łu w XXI międzynarodowej wystawie lilii i kompozycji kwiatowych, która odbędzie się  
w dniach 16 i 17 lipca w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

Wystawę można będzie zwiedzać od godz. 10.00 do 17.00 (drugiego dnia od 9.00), a dla miłośników 
kwiatów przewidziano loterię fantową, możliwość zakupu roślin ozdobnych i bylin oraz wystawowych 
eksponatów. Nie będzie to jedyna pachnąca ekspozycja tego lata, bowiem 13 i 14 sierpnia w TZR po-
kazane zostaną również mieczyki, dalie i kompozycje kwiatowe. Zapraszamy do udziału!    

Chętnych po autograf Sabiny Jeszki było sporo…                                                                     Zdj.: m

już 10 lat!
W 2001 roku początki kampanii 

społecznej były skromne: plakat  
z motylem oraz reklamy w telewizji 
i radiu. Jednak zapał organiza-
torów przekonał już ponad 40% 
rodziców do codziennego czytania 
dzieciom. 

Ogród i ty

Kwiaty lata
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4 lipca, godz. 19.00
NIEŚCISZALNI
prod. Francja/Szwe-
cja, Komedia/Musi-
cal/Thriller, 98 min, 
scen. i reż.: J. Nilsson, 
O. Simonsson, ob-
sada: B. Nilsson, S. 
Persson, M. Borjeson.
Nienawidzący muzyki policjant ściga muzycz-
nych terrorystów. Szalona komedia, w której 
cała historia opiera się na surowej, żywioło-
wej, perkusyjnej muzyce. Nieograniczona 
wyobraźnia i poczucie humoru twórców 
filmu zadziwia i bawi.

11 lipca, godz. 19.00
BAZYL. CZŁOWIEK Z KULĄ W GŁOWIE
prod. Francja, Kome-
dia kryminalna, 105 
min., reż. Jean-Pierre 
Jeunet, obsada: Dany 
Boon, Nicholas Marie.
Bohaterem filmu jest 
mężczyzna z kulą  
w głowie. Każdy dzień 
może być jego ostatnim, ma bowiem 50% szans 
na przeżycie. Postanawia pozostały mu czas wy-
korzystać, by zemścić się na producentach broni. 
Pomoże mu w tym grupa barwnych postaci.

18 lipca, godz. 19.00
WYŚNIONE MIŁOŚCI
prod. Kanada, Me-
lodramat, 95 min., 
scen. i reż.: Xavier 
Dolan, obsada: X. 
Dolan, Monia Chokri, 
Niels Schneider.
Kobieta i jej homo-
seksualny przyjaciel, fascynują się wzajemnie 
poznanym na jednym z przyjęć mężczyzną. 
Zaczynają konkurować ze sobą o względy 
ich obiektu westchnień, doprowadzając do 
wielu dziwnych i jednocześnie zabawnych 
sytuacji. 

25 lipca, godz. 19.00
WYGRANY
prod. Polska/Szwajca-
ria/USA, Dramat oby-
czajowy, 110 min, 
scen. i reż.: Wiesław 
Saniewski, obsada: 
Paweł Szajda, Janusz 
Gajos (kreacja), Woj-
ciech Pszoniak, Marta Żmuda-Trzebiatowska
Niecodzienna historia o młodym pianiście 
załamanym odejściem partnerki i o tym, że 
wierność sobie jest najważniejsza. Często 
ważniejsza niż kariera.

1 sierpnia, godz. 19.00
HEARTBREAKER. LICENCJA NA UWODZENIE
prod. Francja/Mona-
co, Komedia roman-
tyczna,105 min., reż. 
Pascal Chaumeil, ob-
sada: Romain Duris, 
Vanessa Paradis.
Firma trudni się... 
rozb i j an iem par  
w celu ratowania dziewcząt przed nieuda-
nym związkiem. Romans, kino akcji, burleska, 
humor na poziomie, świetne zdjęcia.

8 sierpnia, godz. 19.00
STUDENTKI
prod. Francja, Dramat, 
95 min, reż. Emmanu-
elle Bercot, obsada: 
Deborah Francois. 
Laura, 19-letnia stu-
dentka, która pomi-
mo pracy na pół etatu nie jest w stanie 
opłacić rachunków za mieszkanie, jedzenie 
i studia, szuka dodatkowego zarobku. 
Odpowiada na ogłoszenie i ląduje w hotelu  
z mężczyzną. Szybko zarobione pieniądze, 
sprawiają, że dziewczyna wpada w pułapkę 
i zaczyna spotykać się z kolejnymi mężczy-
znami. Przestroga dla młodych dziewcząt.

22 sierpnia, godz. 19.00
ŚWINKI
prod. Polska/Niemcy, 
Dramat obyczajowy, 
93 min., reż.: Rober 
Gliński, obsada: Filip 
Garbacz (kreacja), Anna 
Kulej, Bogdan Koca.
Bohaterem filmu jest 
16-letni Tomek, mieszkający w miasteczku 
przy niemieckiej granicy. Jego koledzy sprze-
dają się za pieniądze niemieckim pedofilom. 
Aby spełnić różne marzenia i kaprysy swojej 
dziewczyny, Tomek próbuje zarabiać jakieś 
pieniądze, jedynym sposobem na pewny 
zarobek jest robienie tego samego co koledzy.

29 sierpnia, godz. 19.00
NIE BÓJ SIĘ, BI
prod. Francja/Niem-
cy/Wietnam, Dramat, 
90 min., reż:. Dang 
Di Phan, obsada: 
Thanh Minh Phan.
Intymny portret wiet-
namskiej rodziny. Oczami sześcioletniego 
chłopca obserwujemy relacje jego najbliż-
szych, poznajemy ich najskrytsze pragnienia  
i tajemnice. Chociaż wszyscy mieszkają razem, 
każdy podąża wyboistą drogą własnego życia.

WAKACJE Z FILMEM

Program zajęć na wakacje
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w skró-

conym czasie od godz. 10.00 do 13.00
• 4.07., poniedziałek, godz. 10.30 – „Wa-

kacje z językiem angielskim”;
• 5.07., wtorek – Wycieczka – góra św. Anny 

i Kamień Śl. – wyjazd 7.30 spod Kampusu;
• 7.07., czwartek, godz. 11.00 – „Wyprawa 

do Afryki” – II część wspomnień Marii 
Krzemień;

• 11.07., poniedziałek, godz. 10.30 – „Wa-
kacje z językiem angielskim”;

• 14.07., czwartek, godz. 11.00 – „Spoj-
rzenie na współczesne Niemcy” – Henryk 
Kaletka;

• 18.07., poniedziałek, godz. 10.30 – 
„Wakacje z językiem angielskim”; godz. 
12.00 – piknik – ul. Świerklańska;

• 21.07., czwartek, godz. 12.00 – „Dyk-

tando” pod patronatem posła RP Marka 
Krząkały;

• 25.07., poniedziałek, godz. 10.30 – „Wa-
kacje z językiem angielskim”;

• 3.08., środa, godz. 12.00 – piknik na 
Piaskach;

• 4.08., czwartek, godz. 11.00 – „Wirtualne 
zwiedzanie świata” – Roman Senczyna;

• 11.08., czwartek, godz. 11.00 – „Lotnic-
two polskie w Kampanii Wrześniowej” 
– płk T. Dłużyński;

• 15.08., poniedziałek – udział w uroczy-
stościach z okazji „Dnia Wojska Polskiego”

Pozostałe zajęcia: brydż, rękodzieło arty-
styczne, gimnastyka qui gong, biblioteka, 
grupa „Impresja” wg ustalonego planu.

Przerwa wakacyjna
 od 16.08. do 4.09.2011 r.

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, ul. Sobieskiego 

15, tel. 32/755 79 90

Jak robić notatki z podróży? Aparatem. Nie wierzysz? 
Przekonaj się i zobacz wystawę fotografii Marka Borysiewi-
cza „Nowe horyzonty” w Galerii Smolna. Zdjęcia można 
oglądać od 18 lipca do 16 września. Na wakacje jak znalazł!

Wakacje z aparatem
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Seanse odbywają się w sali Rybnickiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik.
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Od pięćdziesięciu lat razem...
Złote Gody

— To wspaniałe, że spędziliście ze sobą tyle lat. Życzę wam dużo zdrowia i radości z kolejnych rocznic — mówił do jubilatów 
prezydent Adam Fudali.

Małżonków uhonorowanych medalami 
przyznanymi przez prezydenta RP i wręczanych 
przez prezydenta miasta, jest w Rybniku coraz 
więcej. Tylko w maju były dwa takie spotkania, 
w których wzięło udział łącznie ponad 50 
par! W trakcie spotkania przygrywał zespół 
GAMA. Tym razem wzruszeń dostarczyła 
także poezja. Jadwiga Mandera, świętująca 
w tym roku Złote Gody wraz z mężem Józe-
fem, wyrecytowała wiersz własnego autorstwa. 
Kilkakrotnie padło w nim retoryczne pytanie 
„czy było warto?”, poprosiliśmy więc państwa 
Manderów, żeby opowiedzieli o pięćdziesię-
ciu latach wspólnego życia. — Poznaliśmy się  
w pociągu. Jedno spojrzenie, zaiskrzyło i... już 
— mówi pani Jadwiga. Ale pan Józef dodaje, 
że żonę zauważył wcześniej, podczas zabawy. 
Pani Jadwiga, która przez lata pracowała jako 
pedagog, w mężu ceni odpowiedzialność.  
— Szczęście jest sumą kompromisów, wypad-
kową lojalności i wspólnoty celów — mówią 
państwo Manderowie. Ich ukochana córka 
z rodziną mieszka na stałe w Kanadzie.  
Z tego powodu często podróżują i zwiedzili 
już kawał świata. Z okazji rocznicy pojechali 
na... Alaskę. — Było wspaniale! Przyroda jest 
tam cudowna. Na szczęście nie spotkaliśmy  
z bliska niedźwiedzia... Za to widzieliśmy orki 
w oceanie, zaliczyliśmy przelot nad lodowcem. 
Życzymy wszystkim takiej podróży — mówią 
państwo Manderowie. W stolicy Alaski spo-
tkali nawet studentów z Polski. Dzięki córce 
oglądają świat, ale ceną za to jest odległość, 
jaka dzieli ich na co dzień... Przypomnijmy, że 
pani Jadwiga również maluje – jej autorstwa są 
portrety księżnych i królowych Polski wydanych 
w poczcie, a jej obraz zatytułowany „Alegoria 
Europy” trafił do rąk przewodniczącego Parla-
mentu Europejskiego Jerzego Buzka.

Złote Gody świętowali również: Małgorza-
ta i Jerzy Achtelikowie, Marianna i Roman 
Brodowie, Maria i Zdzisław Chrobokowie, 

Irena i Stanisław Dudowie, Irena i Florian 
Grajnerowie, Krystyna i Zygmunt Goszy-
cowie, Maria i Eugeniusz Holeszowie, We-
ronika i Edward Karczowie, Joanna i Józef 
Karwowscy, Anna i Paweł Kluczniokowie, 
Małgorzata i Bogdan Kupczakowie, Maria 
i Bolesław Kowalscy, Irena i Zygmunt Li-
soniowie, Iwona i Zbigniew Motykowie, El-
fryda i Stanisław Nieszporkowie, Urszula 
i Wilhelm Olesiowie, Hildegarda i Marian 
Pawlusowie, Otylia i Ewald Piechaczko-
wie, Krystyna i Leonard Pojdowie, Halina  
i Rafał Reclikowie, Edeltrauta i Zygmunt 
Richterowie, Stanisława i Bogdan Spycha-
jowie, Małgorzata i Zenon Szenderowie, 
Anna i Paweł Szymurowie, Aniela i Antoni 
Szymurowie, Elżbieta i Ewald Tkoczowie, 
Eryka i Henryk Wencławkowie, Elżbieta  
i Alojzy Witowie, Maria i Manfred Zimme-
rowie, a także Elżbieta i Leszek Bagińscy, 
Małgorzata i Nikodem Brzezinkowie, Kata-
rzyna i Adam Bochenkowie, Aniela i Teodor 
Chłodkowie, Renata i Joachim Czechowie, 
Joanna i Adolf Czekałowie, Renata i Józef 
Gaszkowie, Franciszka i Tadeusz Gembal-
czykowie, Krystyna i Romuald Hudowie, 
Janina i Marian Kaniowie, Helena i Jan 
Karolewiczowie, Maria i Józef Kawiczo-
wie, Annaliza i Edmund Klimowiczowie, 
Maria i Szczepan Kuźnikowie, Małgorzata 
i Janusz Kowalscy, Ruta i Henryk Lubscy, 
Amalia i Stefan Majorczykowie, Anna  

i Herbert Myszorowie, Elżbieta 
i Jan Papierokowie, Józefa i Jan 
Potaczałowie, Maria i Wojciech 
Salamonowie, Jadwiga i Jan 
Skopkowie, Jadwiga i Henryk 
Tlałkowie, Krystyna i Gerhard 
Wieczorkowie, Erna i Mieczysław 
Wojciechowscy oraz Maria i Le-
szek Papieżowie. 

Państwo Papieżowie nie mieszkają już  
w Rybniku, ale jako nauczyciele byli przez 
wiele lat związani z naszym miastem. Pani 
Maria, de domo Biegesz, jest rybniczanką, pan 
Leszek pochodzi z Podhala, gdzie osiedlili się 
po przejściu na emeryturę. Na początku lat 
80. byli zaangażowani w ruch „Solidarności” 
i w stanie wojennym pracowali w Biskupim 
Komitecie Pomocy Internowanym i Uwięzio-
nym przy kościele św. Antoniego. Z tamtych 
czasów pochodzą przyjaźnie m.in. z miesz-
kańcami małej bawarskiej gminy Eurasburg 
(dziś miejscowości partnerskiej Rybnika), 
którzy wspomagali Rybnik darami. Później  
M. Papież włączyła się w działania Stowarzy-
szenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-
Europa, a po wyjeździe z naszego miasta, oboje 
z mężem zaangażowali się w pracę w Stowa-
rzyszenia „Drogami Tischnera”, skupiającego 
szkoły imienia ks. Józefa Tischnera.

Wszystkim jubilatom życzymy wielu jeszcze 
szczęśliwych, wspólnych lat. 

Tekst i zdjęcia: (m), (S) 
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— W zgodzie żyć, dobrze się odżywiać, dużo pracować i nie 
lenić się — wylicza Alfred Buchalik z Gotartowic, zapytany 
o receptę na 60 lat we dwoje. — Udało się nam przeżyć tyle 
lat, bo nigdy się nie kłóciliśmy… — dodaje pani Salomea. 
— Bo nie było o co… — tłumaczy małżonek. Z jubilatami 
świętującymi Diamentowe Gody spotkali się przedstawi-
ciele miasta i Rady Dzielnicy.    

Salomea i Alfred Buchalikowie poznali się w 1949 r. na zabawie 
w Szczejkowicach, skąd pochodzi jubilatka. Ślub był skromny,  
a ceremonia odbyła się w kościele w Bełku w kwietniu 1951 r., 
przy pięknej, słonecznej pogodzie, za to z lekkim „poślizgiem”, bo 
samochód przyjechał z półgodzinnym opóźnieniem. Pani Salomea 
nie musiała nawet zmienić nazwiska, bo jej rodowe brzmi tak samo 
– Buchalik. Małżonkowie osiedli w Gotartowicach, skąd pochodzi 
pan Alfred. Tu wybudowali dom, w którym mieszkają do dziś. Pani 
Salomea krótko pracowała w sklepie, potem zajmowała się domem, 
uprawą pola i wychowaniem synów – Bolesława i Eugeniusza. 
Alfred Buchalik był mistrzem stolarskim i wciąż, mimo swoich 
prawie 82 lat, zagląda do warsztatu, który prowadzi jego młodszy 
syn. I wciąż wspomina swoją trudną pracę: — Słuch straciłem przez 
te maszyny… Teraz to by się fajnie robiło… Ale zdrowia już brakuje. 
Są za to materiały. Nie to co kiedyś… — wspomina pan Alfred, który 
ma swój udział w budowie kilku kościołów w regionie. Wylicza: — 
W Kłokocinie, Rowniu, Knurowie, Szczejkowicach, Pogwizdowie, 
Katowicach-Piotrowicach. Robiłem do nich ławki, okna i drzwi… 
I dzisiaj zastanawiam się, jak mi się to udawało? 78-letnia pani 
Salomea mówi, że jej mąż dużo spaceruje, a najczęściej chodzi na 
spacery… do warsztatu stolarskiego. 

Małżonków z okazji 60. rocznicy ślubu odwiedzili radny z Go-
tartowic Leszek Kuśka i przewodnicząca zarządu dzielnicy Urszula 
Stajer. I również w imieniu prezydenta i mieszkańców Rybnika 
złożyli seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, obfitych łask 
bożych i wielu jeszcze wspólnych jubileuszy. Wręczyli też państwu 
Buchalikom kosz pełen słodyczy, z którego szczególnie ucieszy 
się pani Salomea, bo, jak mówi jej rodzina, bardzo lubi słodkości. 
Seniorzy z optymizmem patrzą w przyszłość i już planują kolejne 
rocznice – kamienną (70 lat małżeństwa), a może nawet brylantową 
(75 lat). Życzymy realizacji tych planów!

(S)

One i oni…
…to siedemnasta pozycja książkowa Wiesława Sienkie-

wicza, rybnickiego, choć urodzonego na Białostocczyźnie, 
nauczyciela-polonisty, który równolegle z pracą pedagogicz-
ną, pisał… Cóż, nazwisko zobowiązuje! Pierwsze próby lite-
rackie lądowały głównie w szufladzie, a debiut wydawniczy 
miał miejsce w roku 1980, w wydawnictwie zbiorowym. 
Pierwsza indywidualna publikacja ukazała się w 1991, a były 
to fraszki, z których pan Wiesław jest znany najbardziej. I to 
one dominują w jego dorobku, ale są również opowiadania 
i inne krótkie formy prozatorskie, a także tłumaczenia, bo 
W. Sienkiewicz jest również tłumaczem przysięgłym j. rosyjskiego. Ostatnie „dziecko” 
rybnickiego pisarza traktuje o relacjach męsko-damskich w czasach współczesnych, 
ale w historycznym entourage’u. Ale to nieważne, bo problemy uczuciowe są zawsze 
podobne. Czyta się gładko, bo autor przemyca w każdym tekście swoje specyficzne 
poczucie humoru…    

•••
Kopalnia Węgla Kamiennego 

Hoym – Ignacy 1792-1967-2011
Historię kopalni spisał Andrzej Adamczyk, emerytowany 

górnik, który przez wiele lat przepracował na dole tej ko-
palni jako robotnik. Autor sięgnął do najgłębszych źródeł 
historycznych, by wiarygodnie przedstawić losy najstarszej 
na ziemi rybnickiej i jednej z najstarszych kopalń na Śląsku. 
Wielce pomocną osobą w tej pracy był Eryk Markiewka, 
który udostępnił swoje materiały, tłumaczył niemieckie 
teksty i był konsultantem ds. technicznych. Wysoką ocenę 
pod względem merytorycznym książce wydanej staraniem 
Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” wydał dział Historii i Techniki Górnictwa 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Książka opisuje wszystkie etapy rozwoju  
i upadku kopalni, a następnie jej próby ocalenia w kontekście kolejnych przemian 
społeczno-politycznych. Publikacja zawiera dziesiątki oryginalnych ilustracji, archiwal-
nych zdjęć i mapek. Książka jest „… wyrazem hołdu dla całej braci górniczej związanej  
z kopalnią. (…) Tu od pokoleń pracowały całe rodziny z dziada pradziada. Tym poko-
leniom autorzy poświęcają niniejsza publikację (…) – pisze w przedmowie związany 
z kopalnią przez wiele lat, również jako jej dyrektor, Józef Barteczko.  

•••
Lilith zakazana kobiecość
Kim jest Lilith? Wie doskonale Ewa Kronafel, autorka wy-

danej właśnie książki: (…) Nim noga ludzka stanęła na Ziemi, 
Lilith już istniała. Była w Edenie na długo przed tym, nim po-
jawił się Adam. Według mitów żydowskich była pierwszą żoną 
Adama, a jej motto brzmiało: „jesteśmy z jednej Ziemi urodzeni 
i jednakowej gliny ulepieni, więc jesteśmy sobie równi”. (…) 
Lilith jest niebezpieczna, bo tli się w niej zarzewie buntu, nie-
zgody na pryncypia męskiego świata i męskiego Boga (…). Jej 
tajemniczość przyciąga, odrębność zastanawia”. E. Kornafel, 
z wykształcenia filolog, astrologię propaguje od 1998 roku. 
Zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem horoskopów, 
doradztwem dla osób prywatnych i firm. Prowadzi kursy  
i warsztaty w Krakowie, Katowicach, Rybniku i Raciborzu. (O Ewie Kornafel pisaliśmy 
w cyklu „Pasjonaci są wśród nas” w grudniowym numerze „GR” z 2010 r.) Szczególnie 
pasjonujące są dla niej kosmiczne archetypy kobiecości, stąd tak wielkie znaczenie 
przywiązuje do Lilith, Księżyca i Wenus w horoskopie. Zamiłowanie do języka i jego 
metafizycznej wielowymiarowości skłoniło ją do poszukiwań uniwersalnych przekazów 
istniejących w mitach, legendach, tekstach filozoficznych i religijnych. — Ta książka 
pomoże odnaleźć kobietom swoje wnętrze zagubione w labiryncie zakazów, nakazów 
i przykazań… — wyjaśnia E. Kornafel. — Daje też możliwość prześledzenia historii 
kobiecości, jej chwały i upadku. Kim jest Lilith? Zachęcamy do poszukania odpowiedzi 
w książce (szczegóły na www.astrolilith.eu).

(r), S

Diamentowi 
małżonkowie

Diamentowi jubilaci – Salomea i Alfred Buchalikowie z najbliższą rodziną oraz gośćmi – radnym 
Leszkiem Kuśką i szefową dzielnicy Urszulą Stajer.                                                               Zdj.: s

Rybniczanie (i nie tylko) piszą…
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Z tej okazji wszyscy członkowie i przyjaciele Koła spotkali się, by 
wspólnie świętować. Podczas spotkania przygrywał Stanisław Win-
kler, a humorem i ślonskom godkom bawił gości Alojzy Krawczyk, 
znany gawędziarz z Kłokocina. Małą Złotą Honorową Odznaką 
PZERiI wyróżniono Martę Musioł, Amandę Pielorz, Elżbietę Pan-

cer, Felicytę Liszkę, a Dużą Złotą Honorową Odznaką 
uhonorowano przewodniczącego Alfreda Frelicha. 
Dyplomy i podziękowania odebrali Erna i Mieczy-
sław Wojciechowscy, Elżbieta Gryt, Barbara Matuła, 
Krystyna Cieślik, Marta Konsek, Elżbieta Pancer  
i Irena Król. Przewodniczący Frelich podkreśla, że 
emeryt, rencista lub inwalida dalej może być osobą 
aktywną i prowadzić ciekawe życie: — Bardzo wiele 
podróżujemy. Dwukrotnie byliśmy we Włoszech (Rzym, 
Monte Cassino, Wenecję, Asyż), Austrii, Bawarii, gdzie 
zwiedziliśmy zamki króla Ludwika, pielgrzymowaliśmy 
do Lourdes, byliśmy w Monte Carlo, w Czechach. 
Zwiedzamy też Polskę, kilkakrotnie wyruszaliśmy do 
Zakopanego, Szczawnicy, Krakowa, co roku jeździmy 
do Lichenia. W swoich podróżach nie zapominamy  
o kulturze – lubimy operetkę i teatr. Spotkania oko-

licznościowe i towarzyskie odbywają się w OSP w Popielowie. 
Członkowie Koła odwiedzają najstarszych i chorych mieszkańców 
dzielnicy, pamiętają także o ich jubileuszach. Popielowskiemu 
oddziałowi PZERiI życzymy wielu ciekawych podróży i prężnej 
działalności na następne 40 lat.

(m)

40-lecie działalności Koła świętowało blisko 100 osób.                                                                                                     Zdj.: m

Pacjentka znieczulona
Strażnicy interweniowali pod szpitalem w Orzepowicach, 

po informacji o siedzącej przed izbą przyjęć pijanej kobiecie. 
„Pacjentka” miała myśli samobójcze i nie potrafiła wyjaśnić powodu 
swego irracjonalnego zachowania. Po przebadaniu pijaną kobietę 
przewieziono do Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii. 
Stan rodzimej służby zdrowia może przyprawić o zawrót głowy.  
A może był to tylko domowy sposób na znieczulenie?   

Prawie jak w domu  
Mieszkaniec bloku przy ul. Zwycięstwa w Chwałowicach 

poprosił o interwencję w sprawie bezdomnego śpiącego  
w piwnicy budynku. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że bez-
domny był trzeźwy, ale skarżył się na bóle nóg, więc funkcjonariusze 
wezwali pogotowie. Hospitalizacja nie była konieczna, a mężczyznę 
przewieziono do Schroniska Św. Brata Alberta w Przegędzy. Tam 
na pewno poczuje się prawie jak w domu…

Zabawka dla sarenki?
Na sterty śmieci leżących w radziejowskim lesie natknął się 

mieszkaniec Rybnika, który powiadomił o znalezisku strażni-
ków, a ci odnaleźli przedmioty, dzięki którym prawdopodobnie 
uda się ustalić, kto zaśmiecił las. Wśród śmieci znaleziono m.in.… 
stare zabawki. Czyżby sprawcy chcieli zrobić prezent najmłodszym 
mieszkańcom lasu? Za taki „gest” grozi im mandat do 500 zł. 

Cenne śmieci
Co można znaleźć w koszu? W tym znajdującym się w parku 

przy ul. Gliwickiej – dokumenty z danymi osobowymi klientów 

jednego z rybnickich salonów samochodowych. Znaleziono ko-
respondencję, protokoły przyjęcia pojazdów, decyzje o przyznaniu 
odszkodowania… Mężczyzna, który znalazł dokumenty przypusz-
cza, że w koszu wylądowała zawartość skradzionej torby. Jak było 
naprawdę ustali policja, której przekazano znalezione dokumen-
ty. A dzięki szybkiej reakcji znalazcy, dokumenty nie dostały się  
w niepowołane ręce. Za co należą się mu słowa podziękowania…

Uciszyć Bryana?!
Koncert kanadyjskiej gwiazdy nie sprawił rybnickim funk-

cjonariuszom większych problemów. Strażnicy zabezpieczający 
okolice stadionu oraz pilnujący porządku na wyznaczonych par-
kingach, nie odnotowali żadnych nieprawidłowości. Co więcej,  
funkcjonariusze nie musieli interweniować w stosunku do uczest-
ników koncertu, zarówno przed jak i po jego zakończeniu. Nato-
miast dyżurny SM przyjął cztery zgłoszenia mieszkańców, którym 
przeszkadzała głośna muzyka dochodząca z okolic stadionu. To się 
nazywa nadwrażliwość na dźwięki…

Pies niezgody?
Do Straży Miejskiej zatelefonowała kobieta twierdząc, że jej 

były mąż znęca się nad swoim psem. Zarzuty nie zostały potwier-
dzone – czworonóg nie był głodzony, jak sugerowała zgłaszająca. 
Był w dobrej kondycji fizycznej, a strażnicy, którzy przyjechali we 
wskazane miejsce rozmawiali w tej sprawie z właścicielem. Niestety, 
coraz częściej funkcjonariusze Straży Miejskiej wykorzystywani są 
jako narzędzie „zastraszania” w sporach rodzinnych oraz sąsiedz-
kich niesnaskach. Uwaga „zły” strażnik!

Opr.: (S)

Emeryci świętowali w Popielowie
Jubileusz 40-lecia działalności obcho-

dziło Koło Polskiego Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów w Popielowie. 

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

Z notatnika strażnika miejskiego

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



Rzym i Śląsk
Niejeden z nas był w Rzymie na pielgrzymce czy wycieczce, wielu się tam pewnie w przyszłości  

planuje wybrać. Mało kto jednak wie, że starożytni Rzymianie docierali w starożytności także na Śląsk.

Starożytny Rzym miał powstać w 753 r. 
p.n.e. za sprawą „wychowanych” przez wil-
czycę braci – Romulusa i Remusa. Początko-
wo państwem rządzili okrutni królowie (753-
509 p.n.e.), więc zostali obaleni i Rzymianie 
wprowadzili republikańskie rządy senatu  
i konsulów (509-49 p.n.e.). Następnie 
Juliusz Cezar obalił republikę i rozpoczął 
się okres cesarstwa, które na Zachodzie 
przetrwało do 476 roku zaś na Wschodzie 
do 1453 roku. 

Poprzez podboje Rzymianie stworzyli 
ogromne imperium, sięgające od Anglii 
po Egipt i od Hiszpanii po Morze Czarne. 
Rzymskie legiony nie zapuściły się jednak 
na północ od Dunaju, gdzie w końcu epoki 
rzymskiej pojawiły się plemiona Słowian,  
a wśród nich Ślężanie i inne plemiona ślą-
skie. O istnieniu Słowian w świadomości 
Rzymian zaświadczają zapiski Pliniusza 
Starszego, Tacyta czy Ptolemeusza. Szerzej 
o Słowianach pisze w „Historii” Jordanes w 
VI wieku, nazywając ich po łacinie Sclavini, 
ich ziemię – Slavia, a nawet podane jest, że 
mieszkają koło morza Balticus i nad rzeką 
o nazwie Vistula, czyli Wisła. O Słowianach 
czytamy także w tekstach greckich, bo język 
ten był wśród Rzymian bardzo modny. Nazy-
wa się więc Słowian po grecku – Sklabenoi 
lub Sklabinoi, zaś w dziele „Historiarum” 
u Teofilakta Simokata z około 629 roku 
czytamy: „Zostało przez straż cesarską 
schwytanych trzech mężów, rodem Słowian. 
Nie mieli oni przy sobie żadnego żelaza ani 
żadnej broni, ale nieśli w rękach gitary (tutaj 
w oryginale użyto greckiego słowa – kitharai). 
Zatem cesarz rozpytywał o ich narodzie, gdzie 
sobie obrał siedziby i dlaczego podróżują  
w okolice rzymskich granic (...)”.

O kontaktach Rzymian ze Słowianami 
świadczy m.in. istnienie kupieckiego szlaku 
handlowego, zwanego – szlakiem bursztyno-
wym. Wiódł on wzdłuż Odry i ponad wszelką 
wątpliwość przechodził przez dzisiejsze zie-
mie śląskie. Potwierdzają to liczne wykopali-
ska archeologiczne. Ujawniają one, że na tej 
trasie wśród wykopanych skarbów znajduje 
się właśnie bursztyn, rzymskie monety i inne 
starożytne przedmioty. Najogólniej mówiąc, 

szlak bursztynowy prowadził z Rzymu przez 
Akwileję i dalej przez Słowenię, Austrię, 
Czechy na Śląsk. Tu przechodził przez Cie-
szyn, Opole i następnie wiódł przez Kalisz 
na Gdańsk. Tam, w nadbałtyckich osadach, 
starożytni kupcy zaopatrywali się w bursz-

tyn, płacąc rzymskimi pieniędzmi lub wymie-
niając go za towar. A bałtycki bursztyn był 
przez Rzymian ceniony i wykorzystywany do 
robienia biżuterii. Starożytni nie nazywali go 
oczywiście bursztynem ani jantarem, ale po 
grecku – elektro, po łacinie – elektrum lub 
potocznie – tanim złotem.

Poetyckie wizje rzekomych naszych in-
tensywnych kontaktów z Rzymianami snuje 
też w swej kronice średniowieczny polski 
kronikarz Wincenty Kadłubek (1160-1223). 
I choć trudno te opowieści potraktować do-
słownie, można jednak stwierdzić, że jeżeli 
jakiekolwiek ziemie dzisiejszej Polski były 
„odwiedzane” przez Rzymian, to przede 
wszystkim Śląsk. Dlaczego? Bo to najbliż-
sza droga z Rzymu nad Bałtyk. Śląsk jest 
bowiem i zawsze był południową komuni-
kacyjną bramą Polski. Nie znaczy to jednak, 
że należy się u nas spodziewać wykopalisk 

archeologicznych, które odkryłyby jakieś 
pozostałości rzymskich siedlisk. To byłoby 
nieprawdopodobną sensacją.

Jednak rzymskie wyobrażenia współcze-
snych Ślązoków nie wypływają z analizy 

starożytnych tekstów, ze znajomości łaciny 
czy z wiedzy o szlaku bursztynowym. Ślązoki 
też powszechnie nie zdają sobie sprawy, 
że praktyczni Rzymianie i praktycznie na-
stawiona do życia śląska kultura wykazują 
wiele zbieżności. Natomiast powszechne 
oswojenie nas z „rzymskością” ma swoje 
poważne źródło w tradycji chrześcijańskiej. 
Przecież każdy wie, że Chrystus urodził się 
w Betlejem za cesarza Augusta, natomiast 
był skazany i krzyżowany przez rzymskich 
żołnierzy z wyroku prefekta rzymskiego 
Poncjusza Piłata. Nawet dziecko zna uzbro-
jenie rzymskie, bo w kościołach wiszą stacje 
Drogi Krzyżowej.  A dzisiaj koszty podróży 
do Rzymy czy ogólnie do Włoch stają się 
relatywnie coraz niższe, a z Rybnika do 
stolicy dawnych Rzymian jest zaledwie 1470 
km lub dwie godziny w samolocie.

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek

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

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

(cz. 88)Wielki album Rybnika
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Zdjęcie 88/2 
Tę fotografię udostępnił 

Karol Dziadzia z Rybni-
ka. Przedstawia ona gru-
pę pracowników zieleni 
miejskiej pracujących na 
skwerze obok dzisiejszego 
Zespołu Szkół Techniczny-
cho. W tle zresztą widać 
ten budynek. Pan Karol 
poinformował nas, że 
w grupie pracowników, 
jako pierwszy od lewej 
widnieje pan Sobocik, zaś 
drugi od lewej stoi jego oj-
ciec Jan Dziadzia (rocznik 
1889). Zdjęcie zostało wy-
konane po drugiej wojnie 
światowej, najprawdopo-
dobniej pod koniec lat 40. 
XX wieku, ale może ktoś 
dokładniej jest w stanie 
określić tę datę?

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

Zdjęcie 88/1 
To zdjęcie pochodzi najprawdopodobniej z uroczystego zakończenia lub rozpoczęcia roku szkolnego albo z otwar-

cia szkoły w Gotartowicach. Prosimy o ewentualne potwierdzenie lub uzupełnienie tych informacji. Może ktoś pozna  
na fotografii ówczesnych VIP-ów. Na roboczo określmy datę wykonania tego zdjęcia na rok 1975.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 47
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Energetyk bieniaminkiem II ligi
Piłkarze Energetyka ROW Rybnik awansowali do II ligi. W ostatnim spotkaniu III 

ligi śląsko – opolskiej rybniczanie na własnej murawie zremisowali z Victorią Częstochowa 
2:2. Po ostatnim gwizdku rozpoczęło się świętowanie awansu. Gratulacje na ręce prezesa 

klubu Grzegorza Janika, tre-
nerów i piłkarze  złożyli pre-
zydent Rybnika Adam Fudali, 
działacze śląskiego i opolskie-
go Związku Piłki Nożnej, a 
drużyna otrzymała Puchar za 
zwycięstwo w rozgrywkach. 

Kilka dni po wywalczeniu 
awansu poseł i prezes Grzegorz 
Janik poinformował o zmia-
nach kadrowych w drużynie 
beniaminka II ligi. Nowym 

szkoleniowcem drużyny w II lidze będzie Damian Galeja. 35 – letni trener niedawno wy-
stępował jeszcze na śląskich boiskach, reprezentując m.in. Ruch Chorzów, Uranię Rudę 
Śląską, Ruch Radzionków, Polonię Bytom, BBTS Bielsko – Biała i Szczakowiankę Jaworzno. 
Karierę kończył w GKS Tychach, gdzie pełnił funkcję grającego trenera. Jako piłkarz rozegrał 
49 spotkań w Ekstraklasie i strzelił jedną bramkę podczas występów w Ruchu Chorzów. 
W 2007 roku rozpoczął karierę trenerską prowadząc GKS Tychy i Rozwój Katowice. Tym 
samym podziękowano za współprace trenerowi Janowi Furlepie. 

Sportowcy nagrodzeni
Na spotkaniu w Urzędzie Miasta prezydent Adam Fudali podziękował 57 najlep-

szym rybnickim sportowcom za wyniki osiągnięte w 2010 r., wręczając im nagrody 
pieniężne. Nagrodzonym sportowcom gratulacje złożyli również  przewodniczący Rady 
Miasta Rybnika Andrzej Wojaczek oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spor-
tu, radna Anna Gruszka. Swoim zawodnikom towarzyszyli prezesi i trenerzy rybnickich 
klubów sportowych. 

Najważniejszym  punktem 
uroczystości było ogłoszenie 
nazwiska Najlepszego Spor-
towca 2010 Roku Miasta 
Rybnika. Tytuł ten przyznano 
zawodniczce Polonii Rybnik 
(judo) Agacie Perenc, któ-
ra w 2010 roku wywalczyła 
m.in. mistrzostwo Polski 
seniorek, złoty medal na 
Mistrzostwach Polski Mło-
dzieży i mistrzostwo Polski 
na Otwartych Międzynaro-

dowych Mistrzostw Polski Młodzieży. Reprezentowała również Polskę na Mistrzostwach 
Europy Młodzieży w Sarajewie. Do swoich sukcesów dorzuciła ostatnio srebrny medal na 
rozegranym w słoweńskim Celje Pucharze Europy seniorek w judo. W finale A. Perenc 
przegrała z Helene Receveaux z Francji, a wcześniej, będąca jeszcze młodzieżowcem rybni-
czanka wygrała 4 walki. To największy sukces zawodniczki Polonii w startach z seniorkami. 

Warto podkreślić, że sukcesy odnoszą też młodsi koledzy i koleżanki Agaty. W Gyor 
na Węgrzech odbyły się zawody Pucharu Świata w judo młodzików i młodziczek, 
gdzie Daniel Kejza zajął 2 miejsce, a na trzecim stopniu podium stanęli Julia Kowalczyk 
i Dawid Górecki. 

Najmłodsi w finałach
Młodzicy starsi Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego w Rybniku zajęli 

7 miejsce w rozgrywanym w Opalenicy Finale Mistrzostw Polski , w których star-
towało 8 najlepszych drużyn w kraju. Po 3 przegranych meczach w fazie grupowej, w 
ostatnim, którego stawką była 7 lokata, podopieczni Grzegorza Adamczyka pokonali TKM 
Włocławek 52:44. Rybniccy koszykarze w drodze do turnieju finałowego najpierw zostali 
mistrzami Śląska, dzięki czemu byli organizatorem turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw 
Polski. Z kompletem zwycięstw awansowali do półfinałów. W Przemyślu zajęli drugie 
miejsce, co dało im prawo gry w wielkim finale tegorocznych rozgrywek. 

W  turnieju półfinałowym i finałowym Mistrzostw Polski punkty dla MKKS Rybnik zdobyli: 
Łukasz Wojaczek 81, Daniel Choroba 75, Artur Grocki 74, Rafał Koczy 71, Oskar Sot 21, 
Piotr Kondys 18, Rafał Królikowski 13, Szymon Marszałek 4, Patryk Mikołajec 3, Kacper 
Bujak 2, Mateusz Dłucik 2, Paweł Florczyk 1, Aleksander Adamczyk 0, Dominik Bembnista 0.

Weekend z miniżużlem
W ostatnim weekend czerwca na torze miniżużlowym w Chwałowicach odbyły 

się pierwsze oficjalne zawody o nagrody PZM. W ramach rywalizacji miała miejsce 
III runda Pucharu Polski Par Klubowych i VII Turniej McDonald’s Cup. Dzień później 
rozegrano III rundę Indywidualnych Mistrzostw Polski. Po nim został rozegrany bieg  
o Puchar Centrum Handlowo-Rozrywkowego Rybnik Plaza. 

Ale to nie koniec miniżużlowych atrakcji! W dniach od 6 do 9 lipca na chwa-
łowickim miniżużlowym torze odbędą się nieoficjalne Indywidualne Mistrzostwa 
Świata w miniżużlu czyli zawody o Młodzieżowe Złote Trofeum w Miniżużlu 80 cm3.  
W zawodach wystąpi 54 naj-
lepszych miniżużlowców świata  
z Polski, Danii, Norwegii, Szwe-
cji, Finlandii, Australii i Rosji. 
Polskę będzie reprezentować 8 
zawodników, w tym 5 z MKMŻ 
Rybki Rybnik: Krzysztof Wo-
jaczek, Robert Chmiel, Kacper 
Woryna, Mike Trzensiok i Kamil 
Wieczorek.

7 lipca odbędą się 3 turnieje 
ćwierćfinałowe (godz. 12.00, 
15.00, 18.00), w piątek odbędą się 
dwa turnieje półfinałowe (14.00, 17.00). Finał w sobotę 9 lipca o godz. 14.00! Organi-
zujący zawody Klub Miniżużlowy „Rybki” Rybnik zaplanował dla kibiców jeszcze jedną 
atrakcję. W niedzielę 10 lipca o godz. 15:00 na torze w Chwałowicach odbędzie się 
Międzynarodowy Czwórmecz Drużynowy o Puchar Złotej Rybki.

Uniknąć baraży
Ponad 2 tysiące rybnickich kibiców oglądało drugie w tym sezonie zwycięstwo 

ROW-u Rybnik, który po ciekawym spotkaniu pokonał Lokomotiv Daugavpils 
47:42. Losy tego spotkania rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim, 15 biegu. Po 14 wyścigach 
ROW prowadził tylko 42:41, choć po 6 biegach przewaga rybniczan wynosiła 10 punktów 
(23:13). Ostatni wyścig to popisowa jazda rybnickiej pary Karpov i Linbaeck, która, po-
konując gości 5:1, zapewniła drużynie zwycięstwo w meczu i punkt bonusowy za wygrany 
dwumecz z łotewską drużyną. Dzięki tym trzem punktom rybniczanie opuścili ostatnią 
pozycję w tabeli na niekorzyść drużyny z Poznania, pomimo że tydzień temu przegrali na 
torze w Gdańsku 30:60. Ostatnie, 8 miejsce, przed którym broni się ROW Rybnik w tym 
sezonie, na skutek reorganizacji rozgrywek (powiększenie ligi do 10 drużyn) oznacza udział 
w meczu barażowym z 3 zespołem II ligi. Rybniccy żużlowcy mają jednak dużą szansę 
na utrzymanie bezpiecznej lokaty w tabeli, bo ostatnie dwa spotkania w Rybniku stoczą  
z drużynami z dolnej strefy tabeli. Dzisiaj (3 lipca) walczyć będą z PSŻ Poznań ( w pierwszym 
meczu 39:51 dla Poznania), a 24 lipca z Orłem Łódź (43:46). Pomiędzy tymi spotkaniami 
ROW rozegra mecz wyjazdowy – 17 lipca zmierzy się w Bydgoszczy z miejscową Polonią. 
O dalszych sportowych losach rybnickich Rekinów z pewnością zadecydują wyniki dwóch 
spotkań rozegranych w Rybniku. Po nich albo zakończy się, i to dość szybko, sezon w Ryb-
niku, albo w najgorszym razie czekać będziemy na mecz barażowy o utrzymanie w I lidze. 

Na prowadzeniu para Woryna – Wieczorek. 

Drużyna MKKS Rybnik
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Najmłodszy olimpijczyk
Niesłyszący od urodzenia 15-letni rybniczanin Wojtek Jabłoński aż 4 razy stawał 

na najwyższym stopniu podium na rozegranych w Poznaniu Mistrzostwach Polski 
Niesłyszących w pływaniu. Zdominował 
styl klasyczny i wygrał rywalizację na dystan-
sach: 50 m, 100 m, i 200 m. Ponadto najlepszy 
okazał się również na dystansie 100 m stylem 
zmiennym. Medale zdobył też płynąc innymi 
stylami. W konkurencji 50 m motylkiem 
był drugi, a trzecie miejsce zajął na 50 m. 
stylem grzbietowym. Zdobycz medalowa 
wywalczona na tych zawodach pozwoliła 
mu na zakwalifikowanie się do kadry Polski 
na mające się odbyć w sierpniu tego roku  
w Portugalii Mistrzostwa Świata. Debiut na 
imprezie rangi światowej Wojtek ma już za 
sobą. Jako trzynastolatek wystąpił w 2009 r. 
na Igrzyskach Olimpijskich Niesłyszących 
w Pływaniu na Tajwanie. Dzięki temu do 
dzisiaj jest najmłodszym zaprzysiężonym w Polskim Komitecie Olimpijskim olimpijczykiem. 
Przygodę z pływaniem rozpoczął 6 lat temu, dwa pierwsze lata trenował w Rybniku pod 
okiem Rafała Tymusza. Jednak nauka w raciborskiej szkole dla niesłyszących coraz częściej 
nie szła w parze z trenowaniem w Rybniku i ojciec Wojtka zdecydował się na zmianę klubu 
na Górnik Radlin i trenera, którym został Jacek Kuliński. Poza rywalizacją z niesłyszącymi 
Wojtek startuje również w zawodach ze słyszącymi i tutaj również odnosi sukcesy na skalę 
województwa. Swoją sportową żyłkę pokazał również na zawodach lekkoatletycznych dla 
niesłyszących. W Olecku na Mistrzostwach Polski zwyciężył w biegu na 1000 m, a w biegu 
na 200 m zajął trzecie miejsce. — Wszędzie jeździmy razem – na zawody i zgrupowania. 
Wojtek potrzebuje tłumacza i staram się również z tej roli jak najlepiej wywiązywać. Syn jest 
bardzo pracowity – uczy się, pływa, biega i sprawia mu to dużą radość — tak o Wojtku mówi 
jego ojciec Marek. 

Nocne bieganie
Prawie 400 zawodników, w tym 68 kobiet, ukończyło II Półmaraton Księżycowy 

rozegrany w nocy z 25 na 26 czerwca na ulicach Rybnika. Dokładnie o godz. 22.00 
honorowy starter biegu przewodniczący Rady Miasta Rybnik Andrzej Wojaczek wypuścił 
w trasę liczącą 21,097 km zawodników z Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi i Kenii. Po 
ponad godzinie biegu trójka najlepszych pojawiła się już na mecie. Zwyciężył z czasem 
1:05:50 Sergii Okseniuk z Ukrainy, dwa kolejne miejsca zajęli Kenijczycy: Hillary Rotich  
i Kiprotich Erlsha. Najlepszy z rybniczan był Mirosław Gołębiewski, który z czasem 1:17:27 
zajął 19 miejsce. Wśród kobiet zwyciężyła reprezentantka Ukrainy Svietlana Kudzielich,  
z czasem 1:15:35. Najstarszymi zawodnikami rybnickiego półmaratonu byli Teresa Dyrda 
z Sosnowca ur. w 1949 roku i Mieczysław Pikulski z Pińczowa, urodzony w 1943 r. Imprezę 
perfekcyjnie przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. 

„Jedynka” szósta w Polsce
Reprezentanci Gimnazjum nr 1 im Adama Mickiewicza w Rybniku po raz 8 wy-

walczyli Mistrzostwo Śląska w koszykówce chłopców i zakwalifikowali się do Ogólno-
polskiej Gimnazjady, w której zajęli VI miejsce. Koszykarze są uczniami klas sportowych 
pod patronatem Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego Rybnik, a prowadzą je 
trenerzy Stanisław Grabiec 
oraz Grzegorz Adamczyk. 
W Radomiu, gdzie rozgry-
wana była Ogólnopolska 
Gimnazjada, gimnazjaliści 
z „Jedynki” dostali się do 
grupy z Wieliczką i Grój-
cem. Z tych pojedynków 
rybniczanie wyszli zwy-
cięsko (G Wieliczka – G1 
Rybnik 56-70, G Grójec 
– G1 Rybnik 46-51) i z 
pierwszego miejsca awan-
sowali do kolejnej fazy 
grupowej. W niej  rywale 
byli już mocniejsi i kolejne 
dwa spotkania zakończyły 
się porażką rybnickiej drużyny (G Zgorzelec – G1 Rybnik 75-53, G1 Rybnik – G Serków 
62-81). W meczu o 5 miejsce Gimnazjum nr 1 z Rybnika przegrało z Gimnazjum ze Sta-
lowej Woli 45:66. 

W ogólnopolskim finale punkty dla rybnickiego gimnazjum zdobyli: Rafał Adamczyk 
45, Daniel Smołka 81, Michał Redliński 6, i Emil Redlińsk 33, Patryk Dziwoki 31, Seba-
stian Morawiec 15, Szymon Nosiadek 31, Łukasz Gorzawski 30, Błażej Sładek 5, Maciej 
Krakowczyk 2, Paweł Kaczmarski 2, Filip Derska 2.

Szkolne igrzyska 
Na początku czerwca rybnickie szkoły rywalizowały w XVII Igrzyskach Szkół Podsta-

wowych i Gimnazjów. Zdobyte w ośmiu dyscyplinach punkty pozwoliły wyłonić zwycięzców.  
W grupie szkół podstawowych 1. miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 20 z dorobkiem 49 punktów  
(1 miejsce w turnieju siatkówki dziewcząt, 2 miejsce w turnieju siatkówki chłopców, 2 miejsce w pływaniu, 
3 miejsce w lekkoatletyce). Druga w klasyfikacji generalnej była Szkoła Podstawowa nr 5. Uczniowie tej 

szkoły zdobyli w sumie 46 punktów 
(1 miejsce w pływaniu, 2 miejsce  
w lekkoatletyce, 3 miejsce w ko-
szykówce chłopców). 45 punktów 
zdobyła trzecia w klasyfikacji Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Rybniku  
(1 miejsce w szachach, 2 miejsce 
w piłce nożnej i w koszykówce 
chłopców, 3 miejsce w pływaniu). 
Ponadto w turnieju koszykówki 
dziewcząt zwyciężyła SP nr 34, a 
wśród chłopców SP nr 15, w turnieju 
siatkówki chłopców zwyciężyła SP nr 
18, zawody lekkoatletyczne wygrała 
SP nr 3, a w turnieju piłki nożnej naj-
lepsi okazali się uczniowie SP nr 21.

W grupie gimnazjów pierwsze miejsce zajęło G nr 1 w Rybniku z dorobkiem 89 punktów. 
Uczniowie tej szkoły zajęli 1 miejsce w turnieju koszykówki chłopców, siatkówki dziew-
cząt, zawodach lekkoatletycznych i pływackich, na drugim miejscu zostali sklasyfikowani  
w turnieju szachowym i piłki nożnej dziewcząt. Drugie w klasyfikacji generalnej było Gim-
nazjum nr 7 z dorobkiem 67 punktów (1 miejsce w turnieju piłki nożnej dziewczyn, 2 miejsca  
w turniejach siatkówki dziewcząt i chłopców, 2 miejsce w zawodach lekkoatletycznych,  
3 miejsce w turnieju koszykówki dziewcząt). Trzecie w klasyfikacji generalnej było Gimnazjum 
nr 2, które zdobyło 63 punkty (1 miejsce w turnieju koszykówki dziewcząt i siatkówki chłop-
ców, 2 miejsce w turnieju koszykówki chłopców, 3 miejsce w turnieju siatkówki dziewcząt  
i w zawodach szachowych oraz pływackich). Turniej szachowy wygrali uczniowie z Gimna-
zjum nr 3, a w turnieju piłki nożnej chłopców zwyciężyło Gimnazjum nr 11. Organizatorem 
Igrzysk było miasto, SZS Rybnik oraz MOSiR Rybnik. 

Najmłodszy olimpijczyk w historii PKO-lu.

Drużyna Gimnazjum nr 1, od prawej stoją: trener Karol Kup-
czak, Sebastian Morawiec, Błażej Sładek, Łukasz Gorzawski, 
Szymon Nosiadek, Maciej Krakowczyk, trener Stanisław Gra-
biec. Od prawej klęczą: Rafał Adamczyk, Daniel Smołka, Emil 
Redliński, Patryk Dziwoki, Michał Redliński, Filip Derska, leży: 
Paweł Kaczmarski

W tym roku turnieje koszykówki szkół podstawowych 
rozegrane zostały na boiskach w Szkole Podstawowej 
nr 5. Na zdjęciu najlepsze drużyny turnieju koszykówki 
dziewcząt szkół podstawowych: SP 18 (3 m.), SP 35 (2 m.),  
SP 34 (1 m.), SP 5 (4 m.).

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 49



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

empik

Hity na wakacje

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 22 sierpnia. Wśród osób, które 
rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12 a) lub e-mailem na adres 
gazeta@um.rybnik.pl, rozlosujemy nagrody.  

2 pozycje książkowe 

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Mariusz Szczygieł, Nie-
dziela, która zdarzyła się  
w środę, Wydawnictwo Czar-
ne, Wołowiec 2011.

Drugie wydanie reportaży Mariusza 
Szczygła z lat 1992-95, wzbogacone 
fotografiami z tamtych czasów. Teksty 
opisują lata polskiej transformacji 
poprzez zmiany w życiu i mentalności 
ich bohaterów. Autor proponuje czytelnikom, by traktowali tę książkę 
jako relację z zawodów w utrzymywaniu się na powierzchni. Ponadto,  
z dzisiejszej perspektywy to dokument powstawania nowej rzeczywistości: 
fascynacji pieniądzem, zmianami w kulturze i obyczajach.

•••
„Wysokie Obcasy Extra”, lipiec 2011, Agora SA.

„Wysokie Obcasy Extra” w pierwszym 
miesiącu wakacji proponują artykuły m.in. 
o Carol, żonie Czesława Miłosza, pierwszym 
rejsie „Batorego” oraz odpowiedź na pytanie 
czy namiętność jest chorobą. Forma i tematy 
bardzo przypominają sobotni dodatek 
„GW” – artykuły nie są zbyt obszerne, za 
to ciekawie napisane, poruszają aktualne 
tematy, autorzy szczególną uwagę zwracają 
na równość, tolerancję i wielokulturowość. 

•••
Zakopower, Boso, Kayax 2011.
Pierwsza studyjna płyta góralskiego 

zespołu od czterech lat, a na niej dużo 
muzyki na bardzo różnych instrumen-
tach: tradycyjnym skrzypcom i basom 
z Podhala towarzyszą gitary rockowe, 
saksofon, a nawet trochę elektroniki. 
Kompozytorem i producentem albumu jest Mateusz Pospieszalski. Teksty 
napisali Sebastian Karpiel-Bułecka i Bartek Kudasik. 

•••
Tamara i mężczyźni, reż. Stephen Frears, Gutek 

Film 2010.
Tamara Drewe po kilku latach 

wraca do rodzinnego miasteczka, żeby 
dopilnować sprzedaży rodzinnego 
domu. Ponieważ wraca z nowym nosem 
i większą pewnością siebie, szybko 
skomplikuje życie mieszkańców sielskiej 
okolicy. Tytułową bohaterkę bardziej 
zajmą romanse niż interesy… Atutem 
tej brytyjskiej komedii są inteligentne 
dialogi i ciekawe, zabawne postacie  

– w okolicy znajduje się dom pracy twórczej dla pisarzy, którym ciągle 
brak natchnienia i pomysłów oraz dwie znudzone nastolatki, wierne 
czytelniczki młodzieżowych gazetek.

Pojechali na finał do Gdańska i wy-
grali! Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 
19, reprezentująca województwo śląskie, 
zdobyła pierwsze miejsce podczas Ogól-
nopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno –Krajoznawczego PTTK  
i została mistrzem polski. 

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: 
Klaudia Wowra, Szymon Pałka i Daniel Mołdrzyk,  
a puchar i dyplomy wręczyła im Minister Edukacji Naro-
dowej Katarzyna Hall. Druga rybnicka drużyna złożona  
z uczniów I LO i ZSE-U w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych zajęła w Gdańsku VII miejsce. Konkurs spraw-
dza wiedzę z zakresu krajoznawstwa, turystki, topografii, 
przepisów ruchu drogowego oraz samarytanki. 

Opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycz-
nego, który od lat zaraża uczniów bakcylem wędrowania  
i zachęca do poszerzania wiedzy o Polsce, a do tego od-
nosi z młodzieżą wiele sukcesów w turystycznym współ-
zawodnictwie, jest dyrektor SP nr 19 Michał Wieczorek. 
Laureaci oraz ich starsi koledzy – zdobywcy VII miejsca 
zostali przyjęci przez prezydenta Adama Fudalego.

Wojewódzki zlot TKKF
W maju na obiektach rybnickiego MOSiR-u w Boguszowicach oraz w oko-

licznych szkołach odbył się 53 Wojewódzki Zlot Klubów i Ognisk Śląskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej pod honorowym patronatem pre-
zydenta Rybnika. Do rywalizacji w 14 dyscyplinach sportowych zgłosiło się prawie 
1400 zawodników z 30 śląskich TKKF-ów. Przerwy w rozgrywkach wypełniały występy 
zespołów artystycznych z Domu Kultury w Boguszowicach. W klasyfikacji generalnej 
rybnicki TKKF Sokół uplasował się na 2. miejscu, przegrywając jedynie z TKKF-em 
Jastrząb z Rudy Śląskiej. 

Rozwiązanie foto-zagadki z numeru majowego: zdjęcie przedstawia maszkarona na 
elewacji bazyliki św. Antoniego, a wiedzieli o tym: Adam Szymiczek (nagroda Świat 
wody) i Aleksandra Kozikowska (Empik) z Rybnika.

Kinga Dzierbicka reprezentowała TKKS Sokół Rybnik w turnieju koszykówki

Turystyczne 
    mistrzostwa
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Lubisz i znasz swoje 
miasto? Jesteś spo-
strzegawczy, znasz 
historię i interesujesz 
s ię  zachodzącymi  
w Rybniku zmianami? 
Jeśli tak, weź udział  
w konkursie. 

Wystarczy przyjrzeć 
się publikowanemu 
zdjęciu i odgadnąć, 
gdzie znajduje się 
to przejście i z jaką 
inwestycją jest zwią-
zane? 

Foto–zagadka
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44-200 Rybnik,
ul. Rynek 12a
tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

Posiadasz zaległości czynszowe 
za mieszkanie komunalne?
Chcesz uniknąć eksmisji?

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

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

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
funkcjonuje Biuro Zamiany Lokali.

Zadaniem tego biura jest pomoc w załatwieniu formalności 
związanych 

z zamianą mieszkań komunalnych między kontrahentami.

Zapraszamy

Zamień 
mieszkanie!!!

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

BIURO ZAMIANY LOKALI

PSOOU Koło w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 16 informuje, że 
w wyniku zbiórki publicznej nr SO I – 5022/00011/10 z dnia 27.10.2010 r. wydanej za zgo-
dą Prezydenta Miasta, trwającej od 02.11.2010 do 31.05.2011 zebrano kwotę 7.310,00 zł,  
w tym: dnia 9.11.2010 w Miejskim Punkcie Sprzedaży – 118,50 zł, w dniach 8-9.12.2010  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej – 956,30 zł, w dniach 17-19.12.2010 na tere-
nie Focus Mall – 1.827,50 zł, a w dniach 15-17.04.2011 na terenie Focus Mall – 2.943,50 zł.  
Formą zbiórki były datki do skarbony stacjonarnej. Zbiórka przeprowadzana była przez 
PSOUU koło w Rybniku, nie poniesiono żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem 
zbiórki, a całkowity dochód przeznaczony jest na organizację letniego wyjazdu turystyczno-
terapeutycznego dla uczestników placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 (lato 2011 r.).

•••
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ryb-

niku informuje, że w wyniku Zbiórki Publicznej przeprowadzonej w terminie od 16.04-
16.06.2011 r. na podstawie zgody Prezydenta Miasta Rybnika nr. SO-I-5022/00002/11  
w formie skarbony stałej w WTZ 2 przy ulicy Andersa 14 w Niedobczycach zebrano 3.040,00 zł 
w tym: 16.04 2011 r. w hipermarkecie Real ze sprzedaży prac – 610 zł, 17.04 2011 r.  
w Galerii Focus Mall ze sprzedaży prac – 476 zł.  Zebrane środki w całości zostaną prze-
znaczone na sfinansowanie wyjazdu turystyczno-terapeutycznego uczestników WTZ 2 do 
Węgierskiej Górki w czerwcu 2011. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Wyniki zbiórek publicznych
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Bezpłatna
mammografia

Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych 
badań mammograficznych wykonywanych  
w ramach „Programu Profilaktyki Raka Pier-
si”. Oferta przeznaczona jest dla kobiet w wieku 
50–69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie 
miały zrobionej mammografii. Finansowane ze środków Na-
rodowego Funduszu Zdrowia badania będą przeprowadzane 
w filii jastrzębskiego Niepublicznego Wielospecjalistycznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99”, która mieści się 
w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Zainteresowane panie 
mogą się rejestrować pod numerem telefonu 32/755 88 19.



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

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 lipcu i sierpniu tylko telefoniczne!

telefony: 32 42 264 06, 32 42 236 12, 32 42 211 23, 3 42 301 73.

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




