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Takie zdjęcia, zrobione na kąpielisku Ruda, tego lata należały do rzadkości. Podczas wycieczki do rybnickiego Muzeum najmłodsi czytelnicy Powiatowej i Miejskiej  
Biblioteki Publicznej dowiedzieli się, jak to drzewiej na Śląsku bywało.

Harcerzy i zuchów spędzających wakacje w Wapienicy odwiedził  
m.in. prezydent Adam Fudali.

W „Hucie Szkła” w Zawierciu młodzi mieszkańcy Chwałowic dowiedzieli się, jak ozdabiać kryształy.
Zdjęcia: arch. org.

Półkoloniści spę-
dzający wakacje 
z Domem Kultury 
w Niedobczycach 
wspominają za-
jęcia na ściance 
wspinaczkowej 
„CW Cechownia”. 

Czytaj na stronach 24-25.

Prawie jak na Placu Św. Piotra… dzieci z parafii  
św. Józefa Robotnika zwiedziły Park Miniatur w Inwałdzie.

Już po raz trzeci Stowarzyszenie „Razem” zorganizo-
wało integracyjne półkolonie z wieloma atrakcjami  
i wycieczkami.  

A lato było kiepskie tego roku…



Drodzy Rybniczanie, 

Wakacyjna, deszczowa pogoda, która mocno dala się we znaki zwłaszcza 

tym z Państwa, którzy swój urlop zdecydowali się spędzić w naszym kraju, 

pokrzyżowała też trochę plany związane z remontami drogowymi mieście. 

Na szczęście, drogowcy odrabiają straty i udaje się sukcesywnie oddawać 

do dyspozycji kierowców kolejne wyremontowane drogi.

Nie mogę, niestety, pocieszyć Państwa, że jesień upłynie na rybnickich drogach lekko, łatwo i przyjem-

nie – przed nami bowiem kontynuacja wielu ważnych inwestycji drogowych, i dalsze, związane z nimi 

utrudnienia. Ulice Żorska, Wodzisławska i Raciborska, to te największe, choć nie jedyne rejony, przez 

które przejazd jeszcze przez jakiś czas będzie utrudniony. 

Do końca roku powinny również zakończyć się inne prace drogowe, realizowane dzięki pozyskaniu 

przez Rybnik blisko 24 milionów złotych z rezerwy budżetu państwa, na przebudowę infrastruktury 

drogowej i lotniczej. Pieniądze te przeznaczone zostaną na pięć zadań drogowych – modernizację części 

ul. Raciborskiej, budowę łącznika Tkoczów z Małachowskiego oraz przebudowę fragmentów ulic: Pod-

miejskiej, Budowlanych i Niepodległości. Uzyskana kwota pozwoli również na częściowe sfinansowanie 

wykonania projektu drogi Pszczyna-Racibórz – to niezwykle ważny krok w kierunku realizacji budowy tej 

drogi. Te zadania muszą zostać wykonane w tym roku, co oznacza, że cierpliwość i wyrozumiałość ryb-

nickich kierowców po raz kolejny wystawiona zostanie na próbę – przekonany jednak jestem, że warto! 

Idące pełną parą prace drogowe to oczywiście nie jedyne prowadzone w mieście inwestycje. Już tylko 

kilka dni dzieli nas od rozpoczynającego się, nowego roku szkolnego – jak zwykle czas wakacji wykorzy-

staliśmy na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych. Praktycznie każda rybnicka szkoła 

czy przedszkole przywitają 1 września swoich wychowanków w odnowionych wnętrzach. Blisko 14 mln zł  

przewidzieliśmy w tegorocznym budżecie miasta na remonty szkół – te mniejsze, jak na przykład malo-

wanie ścian, i te większe, poważne inwestycje, jak wymiana instalacji elektrycznej czy teletechnicznej. 

Oczywiście marna to pociecha dla uczniów, którzy po wakacyjnym odpoczynku nie tryskają entuzja-

zmem z powodu konieczności powrotu do szkolnych ławek… Dlatego życzę Wam, Drodzy Uczniowie, 

by ten powrót był jak najprzyjemniejszy, wypełniony barwnymi wspomnieniami z wakacyjnych przygód 

i radosnymi spotkaniami z długo niewidzianymi przyjaciółmi. 

Zaś wszystkim Państwu życzę, by w pourlopowej codzienności jak najdłużej udało się zachować  

wakacyjną radość i optymizm.   

 Z pozdrowieniami 

 Adam Fudali 

 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 25 września.
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Obrady radnych zaczęły się od… zmiany porządku obrad. Józef Piontek 
(BSR) zgłosił wniosek o wykreślenie punktów dotyczących taryf dla zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ponieważ uchwały 
Rady Miasta de facto nie mają wpływu na wysokość opłat. Za wnioskiem 
głosowało 12 radnych, 8 się wstrzymało. 

Sesja Rady Miasta – 29 czerwca

Nie płać podatku, inwestuj w Rybniku!

Prace i remonty
Informacje o wydarzeniach i pracach 

w mieście tradycyjnie przedstawił prezy-
dent Adam Fudali. Od poprzedniej sesji od-
było się w UM kilka ważnych spotkań – m.in. 
z nowo wybranymi członkami rad dzielnic, 
podczas którego mówiono o potrzebie ściślej-
szej współpracy między radami i zarządami 
dzielnic oraz Urzędem Miasta. Prezydent Fu-
dali został ponownie wybrany wiceprzewod-
niczącym Zarządu Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów. W Rybniku był prowadzony audyt 
finansowy przez firmę Fitch Ratings (które-
go wyniki już znamy – czytaj na stronie 10).  
a miasto stara się o dofinansowanie budowy 
solarów na 28 obiektach użyteczności pu-
blicznej. Rozstrzygnięto przetarg na III etap 
remontu DK Niedobczyce, w okresie waka-
cyjnym planowane są modernizacje placówek 
oświatowych: w P1 remont tarasu, w P4 re-
mont dachu, P5 i P22 – wentylacja w kuchni, 
P26 – wykonanie obudowy grzejników, P35 
– przyłączenie kanalizacji sanitarnej, P41  
i ZS-P nr 4 – remont dachu, SP 12 – remont 
kotłów CO, SP 13 – remont pomieszczeń, 
SP 16 – adaptacja mieszkania służbowego na 
potrzeby szkoły, SP 34 – remont sanitariatów 
i schodów zewnętrznych, G 10 – remont  
i elewacja komina itd. Zgodnie z harmono-
gramem postępuje budowa Obwodnicy Pół-
nocnej, remont ul. Żorskiej, przebudowa DK 
78 (ul. Gliwicka, Reymonta, Kotucza), trwa 
budowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
dla miejskiej sieci szerokopasmowej oraz 
remonty ulic Niepodległości, Budowlanych, 
Kardynała Kominka, Rudzkiej, przebudo-
wa sygnalizacji świetlnej na ul. Gliwickiej, 
Łony, Energetyków, Raciborskiej i 1 Maja, 
podpisano umowę na przebudowę ul. Wo-
dzisławskiej. Prezydent podkreślił, że prowa-
dzone inwestycje mają wpływ na typowy dla 
okresu letniego spadek bezrobocia – w sumie  
w Rybniku zarejestrowanych jest ponad 4 tys. 
bezrobotnych (7,2%).

Gospodarka odpadami 
zgodnie z planem

Radni  wysłuchal i  sprawozdania  
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami 
dla Miasta Rybnika za lata 2009-2010. 
— Sprawozdanie jest wymogiem ustawowym 

— poinformował radnych Janusz Koper, 
pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospo-
darki komunalnej. Przedstawicielki firmy 
Eco-Consulting zaprezentowały korzystne 
dla miasta sprawozdanie: — W 2010 roku 
odnotowano m.in. wzrost zbiórki odpadów 
gabarytowych. Z 17 zadań 8 zrealizowano 
całkowicie, 7 jest w trakcie realizacji (w tym 
jedno zadanie długoterminowe), dwa powinny 
zostać zrealizowane. Do sprawozdania radni 
nie zgłaszali żadnych pytań ani uwag.

Zmiany w budżecie
Skarbnik Bogusław Paszenda przedsta-

wił zmiany w budżecie i wieloletniej pro-
gnozie finansowej. Zwiększono planowane 
dochody budżetu per saldo o ponad 28,4 mln zł  
(w tym dochody bieżące per saldo o ponad 
3,9 mln zł i dochody majątkowe per saldo  
o ponad 24,5 mln zł). Zwiększono planowane 
wydatki budżetu per saldo o ponad 4,5 mln zł,  
a deficyt zmniejszono z blisko 24 mln zł do 
11,3 mln zł. O prawie 24 mln zł (czyli do 
prawie 59 mln zł) zmniejszono łączną kwotę 
planowanych przychodów, obejmujących 
wolne środki (39,3 mln zł) oraz przychody  
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym (19,6 mln zł). Zmniejszono także 
do kwoty niecałych 60 mln zł limit zobowiązań 
z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych (w tym 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 
47,6 mln zł). Dzielnice w sumie dostaną po-
nad 425 tys. zł na działalność statutową (Bo-
guszowice Osiedle – 28 tys. zł, Boguszowice 
Stare – 21,9 tys. zł, Chwałęcice – 11,2 tys. zł, 
Chwałowice – 19,1 tys. zł, Golejów – 10,8 tys. 
zł, Gotartowice – 11,1 tys. zł, Grabownia – 
10,8 tys. zł, Kamień – 12,7 tys. zł, Kłokocin 
– 17 tys. zł, Ligota-Ligocka Kuźnia – 12,5 
tys zł., Maroko-Nowiny – 23,9 tys. zł, Mek-
syk – 12,6 tys. zł, Niedobczyce – 17,8 tys. zł,  
Niewiadom – 10,4 tys. zł, Ochojec – 11,4 tys. 
zł, Orzepowice – 10,3 tys. zł, Paruszowiec-Pia-
ski – 17,7 tys. zł, Popielów – 12,7 tys. zł, Pół-
noc – 15,6 tys. zł, Radziejów 11,6 tys. zł, Ryb-
nicka Kuźnia – 27,7 tys. zł, Smolna – 25 tys. zł,  
Stodoły – 13,4 tys. zł, Śródmieście – 14,8 tys. zł,  
Wielopole – 12,7 tys.  zł ,  Zamysłów – 
20,4 tys. zł, Zebrzydowice – 10,7 tys. zł.).  

O 810 tys. zł zwiększono dotacje podmiotowe 
dla miejskich instytucji kultury: Muzeum (9,5 
tys. zł), PiMBP (44,3 tys. zł), DK Boguszowi-
ce (7,4 tys. zł), DK Chwałowice (7,6 tys. zł),  
DK Niedobczyce (701,5 tys. zł), DK Nie-
wiadom (21,2 tys. zł), RCK (18,3 tys.). 
Zwiększono kwoty dochodów gromadzonych 
na wyodrębnionych rachunkach przez oświa-
towe jednostki budżetowe ogółem o blisko 
10,3 tys. zł (G3 – 1,2 tys. zł, G10 – 6,3 tys. zł, 
G12 – 2,7 tys. zł). 

Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO) 
zastanawiała się, czy PWiK zarobiło na miesz-
kańcach Rybnika 1,5 mln zł. — Dywidenda 
wypłacana przez PWiK to oszczędności, a nie 
efekt zarabiania na mieszkańcach — stwier-
dził pełnomocnik J. Koper.

Radna pytała także, czy wykonawcy, którzy 
nie wykonali w terminie remontu, budowy 
bądź przebudowy dróg, będą płacić kary.  
J. Koper wyjaśnił, że jeśli będą podstawy na-
liczania kar, to tak się stanie. Henryk Cebula 
(PiS) miał wątpliwości, czy miasto jest w sta-
nie wykorzystać wszystkie pozyskane środki 
na budowę lub modernizację infrastruktury 
drogowej. — Pieniądze muszą być wydane 
do końca roku, z 5 zadań 3 już realizujemy, 
2 rozpoczną się wkrótce. Zgadzam się, że jest 
to obarczone pewnym ryzykiem, ale jak dotąd 
zawsze nam się udawało — odpowiedział 
prezydent Fudali. Benedykt Kołodziejczyk  
(PO) pytał o budowę ekranów akustycznych 
przy ul. Gliwickiej. — W tym roku budujemy 
ekrany przy szkole przy ul. Gliwickiej. Dalsza 
budowa ekranów jest uzależniona od wyniku 
badań akustycznych — wyjaśnił J. Koper.

Zwolnienia od podatku 
przyjęte

Radni zgodnie uchwalili korzystne 
dla inwestorów zwolnienia z podatku od 
nieruchomości. Można z nich skorzystać  
w zależności od kosztów nowej inwestycji: za-
inwestowany 1 mld zł – zwolnienie przysługu-
je przez okres 9 lat, jeśli inwestycja zostanie 
ukończona do 2018 r.; 100 mln zł – 3 lata, jeśli 
inwestycja zostanie ukończona do 2017 r.;  
30 mln zł – 2 lata, jeśli inwestycja zostanie 
ukończona do 2016 r. — Chcemy zachęcić do 
inwestowania w Rybniku. W przyszłości będzie 
to skutkować większymi wpływami z podat-
ków — rekomendował propozycję skarbnik  
B. Paszenda. Radny Bronisław Drabiniok 
(PO) zastanawiał się, czy uchwała przyczy-
ni się do poprawy sytuacji na rynku pracy: 
— Podobne uchwały przyjęto już w innych 
miastach, tylko tam dopilnowano, żeby był 
zapis o obowiązku utworzenia i utrzymania 
nowych miejsc pracy. Czy to przeoczenie, czy 
nam nie zależy na nowych miejscach pracy?  
B. Paszenda zapewnił, że uchwała jest zgodna 
z obowiązującym prawem. — Trudno sobie 
wyobrazić, by przy tak wysokich nakładach 
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cd. na stronie 6

finansowych nie powstały nowe miejsca pracy. 
Uchwała jest przygotowana proinwestycyjnie  
i nowatorsko — odpowiedział prezydent Fu-
dali. Więcej na temat zwolnień podatkowych 
dla inwestorów na stronie 19.

Zmiany w podatku 
od nieruchomości…

...na wniosek prokuratora. — Zwolnienia 
z podatku od nieruchomości mogą być tylko 
przedmiotowe — wyjaśniał skarbnik. Prokura-
tor dopatrzył się nieprawidłowości w dotych-
czasowych zwolnieniach uznając, że niektóre  
z nich mają charakter mieszany, tj. przedmioto-
wo-podmiotowy. Zmiany będą miały znaczenie 
tylko dla podatków za 2010 rok i podatników 
(głównie jednostek organizacyjnych miasta), 
którzy do tej pory nie złożyli deklaracji podat-
kowych (lub informacji o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych). Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. Tego typu zwolnień nie można 
będzie już uchwalić na 2012 rok i lata następne, 
jeśli nie nastąpią zmiany ustawowe, o których 
wprowadzenie już wystąpił prezydent miasta.

Nowy adres DK Chwałowice
Jednogłośnie i bez dyskusji radni 

przychylili się do zmian w statucie Domu 
Kultury Chwałowice. DK nie zmieni swojej 
siedziby, jedynie numer porządkowy (od-
tąd ul. 1 Maja 91B). Druga zmiana wynika  
z ustawy i precyzuje, że organizację we-
wnętrzną instytucji kultury określa regulamin 
organizacyjny nadawany przez dyrektora tej 
instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora 
i działających w niej organizacji związkowych 
i stowarzyszeń twórców.

Komisja powołana, 
wybiorą dyrektora

Komisja przeprowadzi konkurs na sta-
nowisko Dyrektora Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Ośrodka Leczniczo-
Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełno-
prawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana 
Pawła II w Rybniku. Zasiądą w niej: Jan Mura 
– przewodniczący i przedstawiciele Rady Mia-
sta: Leszek Kuśka, Henryk Cebula, Wojciech 
Kiljańczyk, Michał Chmieliński, Tomasz Zejer 
– lekarz, Franciszek Skórkiewicz – przedstawi-
ciel Rady Społecznej OL-R, Grzegorz Góral 
– przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej, 
Mariola Bartusek – przedstawiciel Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, Emilia Cho-
miuk – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” 
Zarządu Zakładowego OL-R. Uchwałę powo-
łującą komisję przyjęto jednogłośnie.

Pomoc dla rodzin 
Jednogłośnie i bez dyskusji RM przy-

jęła Lokalny Program Rozwoju Systemu 

Pomocy Rodzinie dla Miasta Rybnika  
na lata 2011-2016. Koordynatorem pro-
gramu jest Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rybniku. Jest on kontynuacją prowadzonego  
w latach 2006-2010 Programu rozwoju syste-
mu opieki nad rodziną i dzieckiem w ramach 
Systemu Pomocy Społecznej w Rybniku. Przy-
jęty Program koncentruje się na profilaktyce 
zagrożeń w funkcjonowaniu współczesnej 
rodziny, w szczególności rodzin zagrożonych 
dysfunkcją lub przeżywających trudności. 
Projekt programu jest zgodny z trendami 
europejskimi oraz zaleceniami UE, ponadto 
jego przyjęcie jest niezbędne przy staraniu się 
o środki finansowe z funduszy europejskich 
oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Również jednogłośnie zwiększono zry-
czałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka 
w placówkach rodzinnych. Kwotę tę zwięk-
szono do 46% podstawy pomocy pieniężnej 
(1.647,00 zł), tj. do 757,62 zł miesięcznie, 
z powodu wzrostu cen na towary i usługi. 
Radna M. Krakowczyk-Piotrowska pytała, 
czy przewidziano także zwiększenie kwot dla 
rodzin zastępczych. — Na dziś uchwała nie 
dotyczy rodzin zastępczych — odpowiedziała 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. 

Raport przyjęty
Wszyscy radni głosowali za przyjęciem 

raportu z realizacji Strategii Zintegro-
wanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 
2009-2010. Zgodnie z miejskim prawem taki 
raport jest sporządzany i publikowany co dwa 
lata. M. Krakowczyk-Piotrowska chciała wie-
dzieć, ile mieszkań oddało do użytku miasto. 
— W latach, które obejmuje Raport, oddaliśmy 
do użytku 33 nowe mieszkania w bloku przy 
ul. Kolejowej. Oprócz tego są mieszkania, 
które udało nam się odzyskać lub uzyskać  
z podzielenia większego metrażu — wyjaśniła 
J. Kryszczyszyn. 

Cel bez celu?
Przy 8 głosach wstrzymujących radni 

przyjęli cele Strategii Zintegrowanego 
Rozwoju Miasta Rybnika oraz wskaźniki 
ich realizacji na lata 2011-2012. Uchwa-
ła ma dostosować strategię do aktualnie 
realizowanych zadań, wytyczonych planów 
i stojących przed Rybnikiem wyzwań, ale 
zdaniem M. Krakowczyk-Piotrowskiej, brak 
w nim konkretów, a cele nie zostały wyraźnie 
określone i doprecyzowane. Tymczasem, 
zdaniem radnej, powinny one być… ambit-
ne, mierzalne, określone czasowo i realne.  
— Skoro cel nie jest określony, to jak można 
go realizować? Nie wiemy, ile chcemy wykupić 
gruntów pod inwestycje, ani ile imprez kul-
turalnych będziemy realizować w przyszłym 
roku… — wyliczała radna. — Tej strategii 
brak konkretów. W podobnym tonie wypo-
wiadał się B. Drabiniok, a wiceprezydent 

Joanna Kryszczyszyn wyjaśniała, że mamy 
do czynienia z wizją i zarysem kierunków,  
w których rozwija się miasto. Tłumaczyła, 
że niektórych celów nie da się zmierzyć, 
poza tym nie wszystko zależy od miasta, a na 
przykład od zmian w prawie czy warunków 
biznesowych, do których Rybnik będzie się 
dostosowywać. — To nie plan, który musimy 
wykonać, ale strategia pokazująca kierunki, 
w jakich miasto zmierza. Dlatego nie jest 
ona tak precyzyjna, nie przytacza dokładnych 
liczb, ale mówi o wizji rozwoju. Dla przykładu 
podniesienie jakości edukacji – jeden z celów, 
jaki sobie stawiamy – jest niemierzalny — 
wyjaśniała wiceprezydent tłumacząc, że to,  
co było można, zostało w strategii doprecy-
zowane. Zapewniała też, że miastu zależy 
na tym, by zrealizować jak najwięcej założeń  
w niej zawartych. Zanim radni przystąpili 
do głosowania, zastanawiano się jeszcze nad 
bardziej adekwatną, zdaniem opozycji, nazwą 
samej uchwały, ale ostatecznie przyjęto ją  
w niezmienionej formie. 

Na dodatek… dodatek
Radni zmienili uchwałę z 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez miasto oraz 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
założonych przez miasto w zakresie doty-
czącym nauczycieli, do których stosuje się 
przepisy Karty Nauczyciela. Jedna ze zmian 
dotyczy dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół. Jak wyjaśniała J. Kryszczyszyn,  
w związku ze wzrostem obowiązków spo-
wodowanym realizacją przez placówki pro-
jektów finansowanych ze środków unijnych 
możliwe będzie zwiększenie dodatku moty-
wacyjnego (a nie jak dotychczas funkcyjnego) 
na czas określony. Zmieni się też wysokość 
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, 
zespołów szkół i zespołów szkolno-przedsz-
kolnych, który będzie wyliczany na podstawie 
specjalnego wzoru, a pod uwagę brana będzie 
optymalna liczebność oddziału w poszczegól-
nych typach szkół. J. Kryszczyszyn przedsta-
wiła radnym specjalną prezentację na temat 
rybnickich placówek, oddziałów i ich średnie-
go napełnienia (w przypadku podstawówek 
– od 17 do 26 uczniów w klasie), bo liczniejsze 
klasy wiążą się z większym zaangażowaniem, 
co przekłada się na wzrost dodatku. Zmiana 
dotyczy też wysokości dodatku funkcyjnego 
z tytułu powierzenia wychowawstwa – w tym 
przypadku również pod uwagę bierze się 
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liczbę dzieci w klasie (do jego wyliczeń przy-
jęto następujący przelicznik – przedszkole  
i szkoła ponadgimnazjalna – 3 zł na jednego 
ucznia w oddziale, szkoła podstawowa – 4 zł, 
a gimnazjum – 4,5 zł). Uchwałę, uzgodnioną z 
organizacjami związkowymi, przyjęto jedno-
głośnie i bezdyskusyjnie. Podobnie, jak kilka 
następnych edukacyjnych uchwał, które rów-
nież omówiła wiceprezydent J. Kryszczyszyn.

Dalszy pakiet oświatowy…
… rozpoczęto od uchwały w sprawie 

regulaminu ustalającego kryteria i tryb 
przyznawania nagród prezydenta miasta 
i nagród dyrektora szkoły nauczycielom 
i dyrektorom placówek oświatowych 
prowadzonych przez miasto, w ramach 
specjalnego funduszu nagród. Podjęcie 
tej uchwały podyktowane było zmianą  
w podstawie prawnej, a przy okazji dopre-
cyzowano wzór wniosku oraz skład komisji 
opiniującej wnioski o przyznanie nauczycie-
lom nagród prezydenta za ich osiągnięcia  
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. Projekt przyjęto jednogłośnie 
i bezdyskusyjnie. Podobnie kolejny, zmienia-
jący uchwałę z 2009 r. w sprawie ustalania 
trybu udzielania i rozliczania dotacji  
z budżetu miasta dla szkół niepublicz-
nych o uprawnieniach szkół publicznych, 
dla niepublicznych przedszkoli, placówek 
niepublicznych i internatów oraz dla 
szkół, przedszkoli i placówek publicznych 
nie będących jednostkami lub zakłada-
mi budżetowymi, prowadzonych przez 
osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad 
kontroli prawidłowości wykorzystania 
udzielonej dotacji. Zgodnie z dotychczas 
obowiązującą uchwałą miasto wyrażało zgodę 
na udzielanie dotacji w kwocie wyższej niż 
wysokość minimalna określona w ustawie, 
w odniesieniu do niepełnoletnich uczniów 
zamieszkałych w Rybniku, realizujących 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  
w szkole dla dorosłych. Uczniów takich 
kształci jedynie Zakład Doskonalenia Zawo-
dowego w prowadzonym przez siebie gimna-
zjum dla dorosłych. Zmiana w uchwale ma 
zapewnić równe traktowanie wszystkich pod-
miotów prowadzących szkoły niepubliczne  
w Rybniku, bowiem w żadnym innym wypadku 
nie przewiduje się podobnego rozróżnienia  
w wysokości udzielanej dotacji. Stąd uchwała 
i propozycja powrotu do dawnych zasad. 

Ostatnia z oświatowych uchwał związana 
była ze sposobem podziału środków na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, form 
tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu 
przekazywania tych środków. A sprawa 
dotyczy doskonalenia się nauczycieli w takich 
specjalizacjach jak logopedia i zarządzanie 
oświatą i dofinansowania opłat, jakie z tego 

tytułu ponoszą. — Maksymalna kwota do-
finansowania w przypadku studiów na tych 
właśnie kierunkach może wynieść nie więcej 
niż 1000 zł — wyjaśniała wiceprezydent,  
a radni przyjęli projekt bezdyskusyjnie. 

Garażowy come back
Uchwała dotycząca przyznania pierw-

szeństwa w nabyciu garaży była już oma-
wiana przez radnych. Wróciła pod obrady 
ze względu na najnowsze stanowisko 
wojewody. Jak przypomniał wiceprezydent 
Michał Śmigielski, uchwałą proponuje się 
sprzedaż garaży najemcom legitymującym 
się umowami najmu zawartymi na czas nie-
oznaczony. Dotyczy to garaży usytuowanych 
w kompleksach przy ulicach: Borki 37 A  
i B, Kawalca, Kotucza, Łokietka, Piownik, 
Zebrzydowickiej, Śląskiej i Wieniawskiego. 
Uchwała jest zgodna ze „Strategią sprzedaży 
nieruchomości gminnych na lata 2011–2022”, 
w której mowa jest o tym, że sprzedaż gmin-
nych garaży na rzecz ich najemców może się 
rozpocząć po uprzednim przyznaniu przez 
Radę pierwszeństwa w nabywaniu, a w razie 
nieskorzystania przez najemcę z takiej moż-
liwości, w drodze przetargu. Podjęcie nowej 
uchwały podyktowane było najnowszym sta-
nowiskiem wojewody w zakresie stanowienia 
prawa miejscowego w przypadku, gdy dotyczy 
ona konkretnej grupy podmiotów. — Zda-
niem wojewody ma to być uchwała zwykła, 
niestanowiąca aktu prawa miejscowego — wy-
jaśniał wiceprezydent. Podjęta jednogłośnie 
i bezdyskusyjnie uchwała ma więc charakter 
uchwały indywidualnej, adresowanej do 
określonego kręgu najemców i nie będzie 
stanowić aktu generalnego, uprawniającego 
wszystkich najemców garaży do żądania 
zbycia im najmowanych od miasta garaży. 

Kolejna uchwała również dotyczyła podob-
nej kwestii i również została przyjęta jedno-
głośnie. Tym razem mowa była o przyznaniu 
pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytko-
wego położonego przy ul. Chrobrego. Na 
jej podstawie spółka „Pro Vita” prowadząca 
w tym lokalu działalność w zakresie usług 
opieki zdrowotnej będzie miała możliwość 
nabycia go w drodze bezprzetargowej. Będzie 
jednak zobowiązana do utrzymania dotych-
czasowej funkcji zdrowotnej przez okres 
10 lat od dnia nabycia lokalu pod rygorem 
zapłaty kary umownej, z jednoczesnym za-
bezpieczeniem hipotecznym. 

Grunt to grunt
Nabycie, zbycie, oddanie w użytkowa-

nie wieczyste, przyjęcie darowizny oraz 
wydzierżawienie nieruchomości – to 
kolejna uchwała zreferowana przez  
M. Śmigielskiego. A rzecz dotyczyła m.in. 
nabycia niezabudowanej nieruchomości, 
na której znajduje się rów melioracyjny, 

a położonej w obrębie skrzyżowania ulicy 
Długiej z budowaną obecnie obwodnicą  
w Orzepowicach oraz nieruchomości nieza-
budowanych, stanowiących własność osób 
fizycznych, z przeznaczeniem pod urządzenie 
ścieżki rowerowo – spacerowej w rejonie 
ul. Nałkowskiej w Kamieniu. W uchwale 
mowa była również o sprzedaży dwóch nie-
ruchomości zabudowanych garażami (przy 
ulicach Kadłubka i Pukowca), a zaintereso-
wanie radnego PO Dariusza Laski wzbudziła 
informacja dotycząca sprzedaży zbędnej 
miastu nieruchomości położonej na terenie 
kampusu, a zabudowanej dawnym budynkiem 
laboratorium analitycznego, zaadaptowanym 
w 2004 r. na pensjonat akademicki. Obecnie 
budynek jest wynajmowany przez ZGM 
spółce „Radio 90”. M. Śmigielski wyjaśniał 
D. Lasce, że kwota czynszu w tym budynku 
wynosi ok. 3 tys. zł, a wartość szacunkowa 
sprzedaży tej nieruchomości, nie poparta 
jednak opinią rzeczoznawcy, oscyluje wokół 
1 mln zł. Radni Andrzej Oświecimski (BSR)  
i B. Kołodziejczyk odnieśli się również do 
propozycji oddania w użytkowanie wieczyste 
w drodze przetargu nieruchomości nieza-
budowanej położonej przy ul. Sosnowej,  
z przeznaczeniem na utworzenie tam parkin-
gu. A M. Śmigielski wyjaśniał, że ze względu 
na niedostateczną ilość miejsc postojowych 
na terenie stale rozbudowywanego osiedla 
mieszkaniowego, planuje się przeprowadze-
nie przetargu ograniczonego dla wspólnot 
mieszkaniowych zlokalizowanych na obsza-
rze tego osiedla. Szacuje się, że może tam 
powstać od 55 do 60 miejsc parkingowych. 
Uchwałę przyjęto przy 2 głosach przeciw-
nych.

 

Znikający punkt
— Pochylamy się nad najważniejszą 

uchwałą tej sesji… — mówił Franciszek 
Kurpanik (PO) o propozycji ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej na obszarze miasta. Już 
wtedy wiadomo było, że temat wywoła 
sporą dyskusję. Nie wiadomo było tylko, 
jakie będą jej skutki. Propozycji ustalenia 
stawki opłaty adiacenckiej na poziomie 35% 
różnicy między wartością, jaką nierucho-
mość miała przed wybudowaniem urządzeń 
infrastruktury technicznej, a wartością jaką 
nieruchomość będzie miała po ich wybu-
dowaniu, ostro sprzeciwił się Fr. Kurpanik, 
szczególnie, że dotychczas wynosiła ona 
1%. Dlatego mówił o „następnym podatku”, 
„bacie na mieszkańców” i „daninie”: — To 
stawka bardzo wysoka! Wiceprezydent M. 
Śmigielski wyjaśniał, że miasto dynamicz-
nie się rozwija, wiele osób decyduje się na 
budowę, więc nowe tereny trzeba uzbrajać, 
a środki na ten cel coraz trudniej pozyskać: 
— Praktycznie trzeba je finansować z budżetu 
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gminy. Dlatego właściciele nieruchomości 
powinni partycypować w kosztach instalacji 
wybudowanych ze środków publicznych.  
I z tym zgodzili się wszyscy radni, ale już 
nie wszyscy z zaproponowaną wysokością 
stawki. Wiceprezydent tłumaczył, że zgodnie  
z przepisami, maksymalny poziom obciąże-
nia może sięgać 50% wartości różnicy działki 
przed wybudowaniem instalacji i po jej 
wybudowaniu, a w uchwale zaproponowano 
35%. — Byłaby to forma wsparcia budżetu 
gminy przez osoby, które z instalacji wybudo-
wanych ze środków publicznych również będą 
korzystać — mówił i zaznaczył, że kwotę tę 
można rozłożyć na raty. — Nasza propozycja 
to 10%, 15%... — przedstawił Fr. Kurpanik 
i przekonywał, że w ministerstwie trwają 
prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i opłacie adiacenckiej, 
zgodnie z którą maksymalny poziom ob-
ciążenia ma wynosić 30%. Dlatego radził, 
by rybnickiej opłaty nie ustalać na wyższym 
poziomie, bo trzeba będzie ją zmienić, jeżeli 
ustawa wejdzie w życie. Radny PO powo-
ływał się również na swoje doświadczenia  
w branży obrotu nieruchomościami, argu-
mentując przeciwko wprowadzaniu tak wy-
sokiej stawki: — (…) Mieszkańcy nam tego 
nie podarują… Nie możemy „iść po bandzie”. 
O jakich kwotach mowa? Wiceprezydent po-
dał przykłady konkretnych wyliczeń opłaty 
adiacenckiej dla trzech najpopularniejszych 
rodzajów działek na terenach, na których 
wybudowano kanalizację. I tak, dla działki  
o pow. 2500 m kw. w Kamieniu opłata 
według nowej stawki wynosiłaby 4254 zł, 
dla działki o pow. 789 m kw. w Golejowie – 
2580 zł, a dla nieco mniejszej w Zamysłowie 
– 1417 zł. — Te wartości nie są szokujące, 
szczególnie jeżeli skorzysta się z możliwo-
ści rozłożenia kwoty na 10 lat — szacował  
M. Śmigielski. B. Kołodziejczyk wyraził 
obawę, że stosując taką stawkę miasto 
stanie się nieatrakcyjne dla inwestorów, 
dlatego pytał, jak opłata adiacencka wy-
gląda u sąsiadów. M. Śmigielski wyjaśniał, 
że, o ile pamięta, na maksymalnym i 30% 
poziomie stosują ją wszystkie większe 
miasta, a Michał Chmieliński (BSR) uznał, 
że skoro tak, to nie ma obaw, że Rybnik 
straci. Przeciwnie – może zyskać, bo pojawi 
się tendencja do „zwartej zabudowy, a nie 
do tworzenia latyfundiów”. Argumentacja 
nie przekonała opozycji – B. Drabiniok  
uznał, że zastosowanie tak wysokiej opłaty 
podetnie skrzydła rozwojowi Rybnika, do 
czego PO ręki nie przyłoży: — Niech będzie 
wiadomo, że uchwała została przyjęta głosami 
radnych PiS-u i BSR-u. Do dyskusji włączył 
się również prezydent, który stwierdził, że 
stawka faktycznie nie jest mała, ale jest do 
przyjęcia, a miasto musi pozyskiwać środki 
na dalszy rozwój i budowę infrastruktury 
technicznej. Zwrócił też uwagę na inną kwe-

stię: — Załóżmy, że dana działka kosztowała 
100 zł za m kw., a po wybudowaniu potrzebnej 
infrastruktury jest już warta 130 zł za m kw. 
Dlaczego mieszkający na osiedlu Nowiny Ko-
walski ma ze swoich podatków dopłacać do 
tego, by rósł majątek Malinowskiego? Opłata 
przyniesie sprawiedliwe rozwiązania. Z czym 
zgodził się również Stanisław Jaszczuk (PiS), 
argumentując, że mieszkańcy bloków od lat 
wspierają budowę kanalizacji płacąc wyższe 
stawki opłat, de facto nic nie mając w za-
mian: — Teraz wprowadzamy zasadę – płaci 
ten, kto ma z tego korzyść. Radni dyskuto-
wali jeszcze nad tym, kogo tak naprawdę 
opłata będzie dotyczyć i czy może działać 
wstecz. Wątpliwości rozwiał M. Śmigielski 
wyjaśniając, że wydanie decyzji o ustaleniu 
opłaty może nastąpić w terminie do trzech 
lat od dnia stworzenia warunków do pod-
łączenia nieruchomości do poszczególnych 
urządzeń infrastruktury technicznej albo od 
dnia stworzenia warunków do korzystania  
z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworze-
nia tych warunków obowiązywała uchwała. 
Zdaniem Fr. Kurpanika sprawiedliwości 
nie ma i nie będzie, a… życie zweryfikuje tę 
uchwałę. — Będzie tyle odwołań do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego, a potem 
do sądu, że nie wiem czy skórka jest warta 
wyprawki. Obniżmy stawkę, żeby był wilk syty 
i owca cała! 10% do 15 % też daje niemałe 
wpływy do kasy miasta — proponował Fr. 
Kurpanik, a prezydent A. Fudali zapro-
ponował… przerwę i spotkanie z szefami 
klubów. Po niej radni przegłosowali wniosek  
o wycofanie punktu z porządku obrad, bo jak 
stwierdził prezydent „... sprawa jest ważna 
i wymaga wysłuchania wszystkich opinii, by 
dojść do wspólnego konsensusu”. Wniosek 
poparto jednogłośnie, a Fr. Kurpanik dzię-
kował za taką decyzję i wyraził nadzieję, że 
uda się znaleźć przysłowiowy złoty środek.  

Ekologiczne wsparcie
Radni zgodzili się jednogłośnie na 

wsparcie finansowe kwotą 3 tys. zł 
Województwa Śląskiego na wykonanie 
robót ziemnych na użytku ekologicznym 
„Kencerz” w Gotartowicach, mających 
na celu ograniczenie degradacji tego 
cennego przyrodniczo obszaru.  Tzw. 
użytki ekologiczne, do jakich Kencerz, leżący  
w otulinie „Parku Krajobrazowego Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe”, został przez 
miasto formalnie zaliczony, są jedną z form 
ochrony przyrody i pozostałości ekosystemu, 
mających znaczenie dla różnorodności bio-
logicznej terenu. Projekt „Ochrona walorów 
przyrodniczych wybranych obszarów wodno-
błotnych na terenie parków krajobrazowych 
województwa śląskiego” realizuje wnioskują-
cy o dotację Zespół Parków Krajobrazowych 
Woj. Śląskiego w Katowicach, nad którym 

nadzór sprawuje województwo śląskie – 
właściciel terenu, na którym położony jest 
„Kencerz”. Wykonanie zatorów ziemnych 
w obrębie odprowadzalnika na „Kencerzu” 
pozwoli na podwyższenie poziomu wód grun-
towych na łąkach i stworzy lepsze warunki 
dla istniejącej tam flory i fauny. Atrakcyjność 
przyrodniczą „Kencerza” potwierdził radny 
Leszek Kuśka (SR 2010), mówiąc o wystę-
powaniu tam nie tylko bogatej roślinności, 
ale i gadów, płazów oraz  rzadkiego ptactwa. 
Drugi radny z dzielnicy Gotartowice Szymon 
Musioł (PO) przypomniał przy okazji o ko-
nieczności przeglądu i udrożnienia ścieżek 
rowerowych w okolicy.

Z Sezamkowej na Wilczą 
Jeszcze nigdy, nawet najbardziej dziu-

rawa droga, nie wzbudziła na forum 
Rady Miasta tak ożywionej dyskusji, jak 
niewielka wewnętrzna uliczka w dzielnicy 
Ochojec, w okolicy, gdzie powstaje wiele 
nowych domków jednorodzinnych. Po pół 
roku wróciła sprawa jej nazwy – ówczesne 
spory wokół formalnych wymogów sprawiły, 
że uchwałę nadającą jej nazwę Sezamkowa 
wycofano i procedurę rozpoczęto od nowa. 
Zakończyła się ona ostatecznie nie tylko 
jednogłośnym przyjęciem nazwy Wilcza, ale 
i nieco zmienionym przebiegiem drogi (o tę 
kwestię pytał radny Sz. Musioł), która prze-
chodzić będzie tylko po gruntach gminnych. 
— Dziękuję wszystkim radnym, którzy na sesji 
29 grudnia ub. roku w ogóle się nie odzywali —  
podsumował temat radny B. Drabiniok, który 
uważał, że sposób procedowania uchwały był 
wadliwy od początku i nie należało się zbyt 
spieszyć. — Pośpiech jest wskazany jedynie 
przy łapaniu pcheł — zakończył wymownym 
porzekadłem radny. Nie pozostał mu dłużny 
Stanisław Jaszczuk, konkludując żartobliwie, 
że dzięki całemu zamieszaniu nazwa ulicy 
nawiązuje do nazwiska radnego Henryka 
Wilka, zasiadającego w opozycyjnym do PO 
klubie BSR.      

Są też kolejki wąskotorowe…
…przypominali w Hymnie kolejarzy 

wąskotorowych „Skaldowie”. Wszystko 
wskazuje na to, że kolejka z Rud do Gliwic 
odzyska swój blask. Rybniccy radni zrobili 
ku temu pierwszy krok poprzez przegłoso-
wanie (jednogłośne) uchwały o wyrażeniu 
zgody na zawarcie porozumienia z Gliwica-
mi, Kuźnią Raciborską i gminą Pilchowice  
w celu wykonania studium wykonalności dla 
projektu „Rewitalizacja kolei wąskotorowej 
na odcinku Gliwice Trynek – Rudy – Rybnik”. 
Jak powiedział wiceprezydent M. Śmigielski, 
na spotkaniu  przedstawicieli wszystkich 
gmin zainteresowanych przywróceniem daw-
nego szlaku kolejki, zadeklarowano udział  

cd. na stronie 8
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w kosztach opracowania studium. Od tego 
dokumentu zależeć będzie los unikatowego 
zabytku techniki kolejowej. Czynna kolej-
ka byłaby niezwykłą atrakcją turystyczną,  
z której można by podziwiać bogactwo przy-
rody Parku Krajobrazowego Pocysterskich 
Kompozycji Krajobrazowych. 

Pod Zegarem…
… tak będzie się nazywało nowe rondo 

na skrzyżowaniu ulic T. Brzozy, Willowej, 
T. Bieli i A. Szewczyka w Kamieniu. Radni 
jednogłośnie przychylili się do nazwy, która, 
jak powiedział B. Kołodziejczyk, jest efektem 
konkursu dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 28. Kamieńskie rondo jest jedynym  
w Rybniku skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, 
którego wystrojem „wyspy centralnej” jest 
zegar o czterech kwadratowych tarczach.

Taryfy nie, plan rozwoju – tak
Spółka Hydroinstal przedstawiła rad-

nym do zatwierdzenia wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji swoich wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych urządzeń,  
a radni dokument przyjęli jednogło-
śnie. Wcześniej przegłosowali usunięcie 
z porządku obrad dwóch pokrewnych 
uchwał, dotyczących zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego odprowadzenia ścieków  
i zaopatrzenia w wodę na terenie działania 
tejże spółki i spółki Best-Eko. Decyzję tę tłu-
maczyli, podobnie jak w przypadku odmowy 
przegłosowania nowych cen wody i opłaty 
za odprowadzenie ścieków rybnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji, brakiem wpływu wyniku głosowania na 
wejście taryf w życie. Jak pamiętamy, nowe 
taryfy wchodzą w życie automatycznie po 70 
dniach, niezależnie od woli radnych, dlatego 
uważają oni takie głosowanie za pusty gest. 
Jak tłumaczył pełnomocnik Janusz Koper, 
spółka Hydroinstal działa na niewielkim, ale 
niełatwym obszarze dzielnicy Boguszowice, 
w sąsiedztwie kop. „Jankowice”, od której 
przejęła gospodarkę wodno-ściekową. Ale 
przejęła też starą, pokopalnianą sieć, której 
awaryjność, spowodowana głównie szkodami 
górniczymi, sięga 90%, a straty wody są bar-
dzo duże. Dlatego tak wielkie znaczenie ma 
plan rozwoju i modernizacji urządzeń firmy, 
która nie ma własnego ujęcia (kupuje wodę 
w GPW), korzysta też z oczyszczalni spółki 
Best-Eko w Żorach. Plan na lata 2012-2014 
przedstawia zakres usług, przedsięwzięcia 
rozwojowo-modernizacyjne  racjonalizujące 
zużycie wody i obniżające zrzut ścieków,  
a także nakłady inwestycyjne i sposoby finan-
sowania planowanych inwestycji. W tym czasie 
spółka, bez zaciągania kredytów, zamierza na 
roboty modernizacyjne wydać ok. 200 tys. zł.  
Radnego B. Drabinioka, przekonanego,  

że firma sprzedająca wodę chce jej sprzedać 
jak najwięcej, zdziwił zamiar racjonalizacji 
zużycia wody i obniżenia zrzutu ścieków. Jak 
tłumaczył J. Koper, chodzi przede wszystkim 
o zmniejszenie strat wody z powodu awaryj-
ności sieci. 

Ławnicy „prześwietleni”
Nim w październiku br. radni wybio-

rą ławników na kadencję 2012-2015,  
są zobligowani do zasięgnięcia informacji 
o kandydatach u Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Katowicach. Nowy wymóg 
ustawowy, zgodnie z którym rady gmin  
o informacje o kandydatach na ławników 
występują do komendanta wojewódzkiego, 
przedstawiła sekretarz Daniela Lampert. 
Radni uchwałę w sprawie zasięgnięcia takiej 
informacji przyjęli jednogłośnie.

Miasto w rejestrze 
By wybudować internetową sieć sze-

rokopasmową, Rybnik musi uzyskać 
wpis do rejestru jednostek samorządu 
terytorialnego wykonujących działalność  
w zakresie telekomunikacji. Jak tłumaczyła 
sekretarz D. Lampert, podstawą wpisu do 
rejestru prowadzonego przez Urząd Komuni-
kacji Elektronicznej jest uchwała Rady Mia-
sta. Wpis nie powoduje skutków finansowych 
i nie jest równoważny z uzyskaniem przez 
miasto statusu operatora telekomunikacyj-
nego. Radny M. Chmieliński pytał o zasady 
przyszłej eksploatacji sieci, a z odpowiedzi  
D. Lampert wynika, że miasto może to za-
danie wziąć na siebie, ale nie musi. W każ-
dym razie wybudowana z pomocą środków 
unijnych sieć nie może być wykorzystywana 
do celów komercyjnych: dostęp do niej będą 
miały jednostki organizacyjne miasta i inne 
instytucje publiczne, zaś poprzez podłączenie 
do sieci publicznych punktów – także miesz-
kańcy. Sieć będzie również udostępniona 
zainteresowanym operatorom, a poprzez 
nich – mieszkańcom.

Na końcu, co nie znaczy 
najmniej ważne…

Wiele problemów nie będących treścią 
głosowanych uchwał, a według radnych 
wartych dyskusji, jest poruszanych  
w ostatnim  punkcie sesji.  

Przewodniczący Andrzej Wojaczek (PiS) 
zapoznał radnych z korespondencją, jaka 
wpłynęła do Rady Miasta i jako pierwszej 
udzielił głosu Monice Krakowczyk-Pio-
trowskiej. Radna z niepokojem mówiła  
o likwidacji przez PKS połączeń autobu-
sowych między Rybnikiem a Gliwicami. 
Decyzja ta mocno uderza w dojeżdżają-
cych studentów i rybniczan pracujących  
w Gliwicach, a tych nie brakuje. Prezydent  

A. Fudali przyznał, że PKS jest reliktem daw-
nych czasów i firmą bliską upadłości, czego 
dowodem jest również likwidacja kolejnych 
linii. Miasto spróbuje ten problem rozwiązać 
wspólnie z Międzygminnym Związkiem Ko-
munikacyjnym w Jastrzębiu. Radna Krakow-
czyk-Piotrowska skrytykowała też praktykę 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
zmiany numerów rachunków bankowych 
dla każdej wystawianej klientom faktury,  
co uniemożliwia np. zastosowanie tańszych 
od jednorazowego przelewu zleceń stałych. 
W związku z tym w pisemnym wniosku 
zwróciła się do prezydenta Rybnika o zmianę 
uchwalonego przez RM Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków przez 
PWiK i wprowadzenie zapisu „…(PWiK) 
ma obowiązek stosowania stałych numerów 
bankowych dla swoich klientów”. 

Do wycofanych uchwał o nowych taryfach 
za wodę i ścieki firm Best-Eko i Hydroinstal 
wrócił radny Sz. Musioł, pytając czy te fir-
my będą wystawiać faktury, a radny Józef 
Piontek tłumaczył (nawiązując do pytania 
Fr. Kurpanika) dlaczego wnioskował o wy-
cofanie tych uchwał. D. Laska przypomniał 
o problemie przewozu rowerów miejską 
komunikacją, a wiceprezydent J. Krysz-
czyszyn poinformowała o planach Zarządu 
Transportu Zbiorowego przetestowania ze-
wnętrznych bagażników na rowery w ramach 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 
Radny poruszył również sprawę wyglądu 
peronów i zdewastowanego kolejowego 
przejścia podziemnego z centrum do dzielni-
cy Meksyk, co razi szczególnie w porównaniu 
z odremontowanym budynkiem dworca. 
A pytany o ewentualne naciski miasta  
na PKP, prezydent odpowiedział, że ta insty-
tucja jest na nie wyjątkowo odporna. Radny 
Laska podzielił się też swoimi refleksjami 
związanymi ze Śląskim Forum Innowacji  
i Europejskim Kongresem Gospodarczym, 
w kontekście omawianych wcześniej ulg 
dla przedsiębiorców i, szerzej, rozwoju 
gospodarczego Rybnika oraz pozyskiwania 
inwestorów. Z wystąpień ekspertów zajmu-
jących się rozwojem innowacyjnego biznesu 
wynika m.in., że samorządy powinny być ani-
matorem lokalnego i regionalnego biznesu, 
którego rozwój jest jednoznaczny z rozwojem 
społeczno-gospodarczym miasta. Radny 
dowiedział się też, że według tychże eksper-
tów, narzucanie potencjalnym inwestorom 
wizji zagospodarowania danego obszaru 
przynosi więcej strat niż korzyści. W tym 
kontekście pytał o koszt wizualizacji i pro-
jektów technicznych przedkładanych przez 
miasto potencjalnym inwestorom (chodzi  
o tereny inwestycyjne w centrum mia-
sta oraz zagospodarowanie Rudy i Ka-
mienia),  a jeśl i  trudno ich pozyskać, 
czy istnieje możliwość obniżenia ceny 
(przyp. red.: co w międzyczasie nastąpiło). 
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Pytał też,  czy rybniccy samorządowcy  
wykorzystują możliwości uczestnictwa  
w podobnych forach, by w praktyce nabytą 
wiedzę wykorzystać. Ze względu na szeroki 
zakres tej tematyki, prezydent zapewnił,  
że odpowie na pytania pisemnie.

Radny B. Kołodziejczyk złożył pisemny 
wniosek–interpelację, będący następstwem 
niedawnego śmiertelnego wypadku w dziel-
nicy Kamień. Radny uważa, że władze są zbyt 
pobłażliwe dla kierowców łamiących przepisy o 
ruchu drogowym, szczególnie na wąskich dro-
gach wewnętrznych. Obowiązujące od maja br. 
przepisy określiły wzór znaku „strefa ruchu”, 
której ustanowienie spowoduje, że na odpo-
wiednio oznakowanej drodze wewnętrznej 
będzie można karać za wykroczenia drogowe, 
co dotychczas było niemożliwe. W dzielnicach 
miasta jest wiele tego typu dróg, na których 
użytkownicy jeżdżą z niedozwoloną prędkością 
i łamią inne przepisy, np. w dzielnicy Kamień 
takimi ulicami są Arki Bożka i Jodłowa. W 
swoim piśmie radny zwrócił się do prezydenta, 
by, w porozumieniu z radami dzielnic, wyzna-
czyć te drogi do odpowiedniego oznakowania 
tak, by można było na nich kontrolować 
ruch drogowy. Wniósł też o wyznaczenie na 
tych drogach punktów kontroli radarowej  
i kontroli przez Straż Miejską. Radny uważa, że 
takie działania przyczynią się do podniesienia 
bezpieczeństwa  użytkowników ruchu, głównie 
dzieci i osób starszych.

Radny Piotr Kuczera (PO) nawiązał do 
minipublikacji podsumowującej projekt 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
„Deptak reWITA”, mający na celu rewita-
lizację dziś „offowych”, a kiedyś głównych 
handlowych i usługowych rybnickich ulic So-
bieskiego i Powstańców Śl. W projekcie brali 
również udział przedstawiciele miasta oraz 
specjaliści od planowania przestrzennego.  
Do publikacji dołączone są propozycje uchwał 
RM, których realizacja mogłaby zmienić obraz 
tej części Rybnika, a radny pytał czy miasto 
jest zainteresowane wdrożeniem pomysłów 
wynikających z projektu. Prezydent zapewnił, 
że chce spełnić przedwyborcze obietnice tak, 
by do końca jego kadencji ulice Sobieskiego 
i Powstańców przybrały formę atrakcyjnego 
deptaku (przyp. red.: czego pierwszym krokiem 
było zwolnienie od podatku właścicieli kamienic 
za remont elewacji). Czy jednak te działania 
ożywią dawny handlowy szlak – trudno prze-
widzieć. W szerszym kontekście zarządzania 
miejską przestrzenią i roli, jaką w tym działaniu 
pełni samorząd, prezydent Fudali wspomniał o 
współpracy Rybnika z prezesem Towarzystwa 
Urbanistów Polskich dr. Marcinem Borsą. 

Kilka „przyziemnych” kwestii poruszył 
radny Zygmunt Gajda (BSR): naprawa 
zniszczonego przez ciężkie samochody,  
w tym firmy budującą kanalizację, chodnika 
przy ul. Okulickiego oraz budowa chodnika 
przy tej samej ulicy do skrzyżowania z ul. 

Składową, na remont czeka też ogromna 
mulda na ul. Trzech Krzyży, problemem są 
kradzieże kostki granitowej z remontowanej 
ul. Niepodległości. O zniszczeniu kilkume-
trowego odcinka chodnika przy ul. Janasa 
poinformował radny H. Cebula, pytając 
również o szczegóły budowy boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej  
nr 21. Prezydent potwierdził zamiar realiza-
cji takiego obiektu, na który zabezpieczone 
są środki i pozostaje wyłonić w przetargu 
wykonawcę. Nadmienił przy okazji, że Nie-
dobczyce już pobiły rekord liczby boisk  
w dzielnicy… 

 Radny A. Oświęcimski wrócił do występu 
koncertu Bryana Adamsa, chwaląc organi-
zację koncertu, ale zwrócił uwagę na brak 
publicznych toalet w centrum miasta, mówił 
też o inwazji lisów nieopodal paruszowieckie-
go stawu, które stwarzają niebezpieczeństwo 
dla ptaków. Radny B. Drabiniok poruszył 
sprawę klimatyzacji w autobusach komunika-
cji miejskiej, która w upały powinna działać,  
a nie jest przez kierowców włączana. Pytał 
też o termin przejęcia usług komunikacyjnych 
przez firmę z Dolnego Śląska (nastąpi to w 
najbliższym czasie). Prezydent zapewnił, że 
uczuli Zarząd Transportu Zbiorowego, by od 
kierowców włączanie „klimy” egzekwować. 
B. Kołodziejczyk dodał, że wiele autobusów 
(radny nie zdradził, której firmy) niemiłosier-
nie kopci, co może wynikać z faktu, że przy 
organizacji przetargu na obsługę ZTZ firmy 
nie musiały jeszcze wykazywać się ograniczoną 
emisją spalin. Nowe przepisy to przewidują i 
należałoby zwrócić na to uwagę.   

Fr. Kurpanik przypomniał o konieczności 
naprawy chodnika przy ul. Młyńskiej, który 
jest w katastrofalnym stanie, a St. Jaszczuk 
poinformował o rozpoczęciu przez gazownię 
inwestycji na terenie dawnej szkoły zawodowej 
„Ryfama” i boisku, co pozbawi mieszkańców 
i przyjezdnych ok. stu miejsc parkingowych, 
w tym dla SP 1. Sugerował też spotkanie z 
przedstawicielami inwestora, by ten problem 
rozwiązać.

Na zakończenie przewodniczący RM  
A. Wojaczek podziękował wszystkim miej-
skim służbom, które były zaangażowane  
w organizację koncertu Adamsa, a także 
Dni Rybnika i pogratulował skuteczności.  
A jako, że czerwcowa sesja miała być ostatnią 
przed wakacjami (ale, jak się okazało, nie 
była, bo zaistniała konieczność sprostowania 
pomyłki w jednej z uchwał, co uczyniono po 
tygodniu – 7 lipca) życzył radnym udanego 
letniego wypoczynku…

(m), (S), (r) 

Najbliższa, dodatkowa sesja RM 
odbędzie się 31 sierpnia o godz. 16.00; 
następna planowana – 28 września br. 

o godz. 16.00.

Zbliża się 72. rocznica wybu-
chu II Wojny Światowej. W tym 
roku obchody w mieście będą miały 
kilka odsłon, a okazją do świętowa-
nia na początku września będzie 
również przypadające 15 sierpnia 
Święto Wojska Polskiego oraz 60. 
rocznica powstania Wojskowej 
Komendy Uzupełnień. 

• W tym roku oficjalna miejska uro-
czystość z okazji rocznicy Września ’39 
będzie miała miejsce 

1 września o godz. 13.00 
pod odnowionym pomnik iem 

pamięci bohaterów walk o Polskę  
w Paruszowcu-Piaskach (więcej  
o losach pomnika na str. 41). W progra-
mie okolicznościowe wystąpienia oraz 
złożenie kwiatów. 

Uroczystość organizują wspólnie 
miasto i Muzeum z udziałem samo-
rządu dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 

Tradycyjne miejsca obchodów rocz-
nicy – kwatera żołnierzy, którzy zginęli 
w obronie Rybnika we wrześniu 1939 
i pomnik powstańców śląskich na 
cmentarzu przy ul. Rudzkiej – będą 
również odświętnie przygotowane, by 
mieszkańcy mogli oddać hołd obroń-
com miasta. 

• Natomiast na rybnickim Rynku 

2 września o godz. 12.00 
będzie miała miejsce uroczystość  

z okazji obchodów Święta Wojska 
Polskiego, Dnia Weterana, rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej oraz 60. 
rocznicy powstania Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień w Rybniku. Odbędzie 
się uroczysty apel, pokazy sprzętu 
wojskowego oraz akcja promocyjna 
Narodowych Sił Rezerwowych.

Na obchody zapraszają wspólnie Pre-
zydent Miasta Rybnika oraz Wojskowy 
Komendant Uzupełnień.  

• 19 września o godz. 12.00 
w Muzeum odbędzie się wykład ppłk. 

Tadeusza Dłużyńskiego, pt. „Agresja 
niemiecko-sowiecka 1-17 września 
1939 r.”.

Wrześniowe 
obchody

Pokazy sprzętu wojskowego
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

KAROLA MICZAJKI
Zasłużonego Rybniczanina, uhonorowanego  

za zasługi dla miasta 
medalem pamiątkowym „Beneficii Grata Civitas Rybnik”

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 
RODZINIE I BLISKIM ZMARŁEGO SKŁADAJĄ:

 Przewodniczący Prezydent
 Rady Miasta Rybnika Miasta Rybnika
 Andrzej Wojaczek  Adam Fudali
 i radni  z pracownikami
 Rady Miasta Rybnika Urzędu Miasta Rybnika
  i jednostek miejskich

Dożywszy sędziwego wieku 92 lat, na początku 
sierpnia br. zmarł Karol Miczajka, uhonorowany 
dwa lata temu medalem Beneficii Grata Civitas 
Rybnik, przyznawanym osobom, które szczegól-
nie zasłużyły się dla społeczności Rybnika.

O przyznanie K. Miczajce medalu zwrócili się do 
władz miasta członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej 
przy parafii św. Jadwigi, którego w 1980 r. Zmarły 
był współzałożycielem i wieloletnim prezesem. Ale 
K. Miczajka nie tylko działalnością w KIK zapracował 
na miano człowieka, któremu „Społeczność Rybnika 
wdzięczna jest za wyświadczone dobro”, jak głosi 
napis na medalu. Zasłużył sobie na to całym życiem. 
Urodził się w 1919 r. w Brzeziu (dziś dzielnicy Racibo-
rza), ale całe życie związany był z Rybnikiem, gdzie 
Jego ojciec pracował jako listonosz. W czasie wojny  
K. Miczajka działał w konspiracji (ZWZ, AK), co w 1943 roku  
przypłacił aresztowaniem i osadzeniem w obozie  
w Oświęcimiu. Ewakuacja obozu, czyli okryty niesławą 
„Marsz Śmierci” zaprowadził Go na rampę kolejową w Wodzisławiu Śl. Stamtąd trafił do kilku innych 
obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec. Wojenne przeżycia K. Miczajki i innych rybniczan  
w książce „Żołnierze rybnickiego ZWZ/AK, POP, PTP w obozach (...)”  zebrał Jerzy Klistala. 

Do domu K. Miczajka wrócił we wrześniu 1945 r. Podjął pracę w górnictwie i ukończył 
przerwane przez wojnę studia ekonomiczne; działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 
Górnictwa, to z Jego inicjatywy  w latach 60. ub. wieku powołano w Rybniku filię Politech-
niki Śl., dziś Centrum Kształcenia Inżynierów. Przeżycia związane z dramatyczną ewakuacją 
więźniów oświęcimskich skłoniły K. Miczajkę do uczczenia jej ofiar poprzez odbywające się 
do dziś modlitewne „Marsze Pamięci”. Przyczynił się też do organizacji dwóch edycji Tygo-
dnia Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych przez KIK. K. Miczajka włączył się również  
w proces zmian polityczno-społecznych, zasiadając w 1989 r. w komisji wyborczej w Rybniku 
podczas wyborów do sejmu i senatu.

W dniu swoich 90. urodzin przed dwoma laty K. Miczajka odebrał nie tylko Medal „Beneficii 
Grata...”, ale i „Odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego”. Mówił wtedy 
wzruszony: — Z Rybnikiem jestem związany całym swoim życiem, podobnie jak z ludźmi, 
którzy się tu zgromadzili...Większość obecnych na tamtej uroczystości uczestniczyło w ostatniej 
drodze Karola Miczajki: w kościele Matki Boskiej Bolesnej i na cmentarzu parafialnym przy 
ul. Rudzkiej, gdzie Zmarły spoczął. Dla wielu był autorytetem i wzorem doświadczonego 
przez życie człowieka, który czuł jeszcze potrzebę pracy społecznej na rzecz bliźnich. I takim 
pozostanie w pamięci rodziny, przyjaciół i znajomych...                                                   (r) 

W dniu 11 lipca 2011 roku w wieku 41 lat 
odszedł od nas tragicznie nasz ukochany Mąż, Ojciec i Syn

Ś.P.

Krzysztof Mielko 
W imieniu rodziny dziękuję wszystkim, 
którzy pochylili się nad Jego śmiercią, 

dzielili z nami smutek i żal, okazali serce, 
życzliwość i wsparcie.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej:
księżom celebrującym mszę św. w kościele św. Sarkandra  
w Paruszowcu-Piaskach, krewnym, przyjaciołom, sąsiadom, 
znajomym i delegacjom wyrażam głęboką wdzięczność  

i szacunek za wyrazy współczucia, wieńce i kwiaty. 
Dziękuję także za modlitwę o moje zdrowie 

i mojego syna Pawła.
Szczególnie dziękuję naszej wspólnocie parafialnej 

i księdzu proboszczowi. 
Dziękuję Ci, dobry Boże za wysłuchanie modlitw.

Beata Mielko

Wspomnienie o Karolu Miczajce

Korzystny rating
W lipcu komitet ratingowy Fitch 

Ratings potwierdził długotermi-
nowy krajowy rating dla Rybnika 
na poziomie „A(pol)”. Długoter-
minowa perspektywa ratingu 
została zmieniona ze stabilnej na 
pozytywną. 

Krajowy rating na poziomie „A(pol)” 
oznacza wysoką wiarygodność kre-
dytową w porównaniu do innych 
podmiotów ocenianych w tym samym 
kraju. Perspektywa ratingu może być 
„pozytywna”, „negatywna” lub „sta-
bilna”. Rating Rybnika odzwierciedla 
dobre zarządzanie strategiczne oraz 
finansowe w mieście, bardzo dobre wy-
niki operacyjne, które wraz z wysokimi 
dochodami majątkowymi zapewniają 
miastu wysoką zdolność do finansowa-
nia inwestycji. Rating bierze także pod 
uwagę wysoką płynność, relatywnie 
niskie zadłużenie bezpośrednie oraz 
pośrednie, a także bezpieczne wskaźniki 
obsługi zadłużenia. Zmiana perspekty-
wy ratingu odzwierciedla oczekiwanie, 
że wyniki operacyjne Rybnika pozosta-
ną dobre w średnim okresie, z marżą 
operacyjną średnio na poziomie 13%,  
a wskaźniki obsługi zadłużenia pozo-
staną bezpieczne, pomimo spodziewa-
nego wzrostu zadłużenia w związku  
z planowanymi inwestycjami miasta.

Więcej na www.rybnik.eu
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Ryba ma głos...

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

Szerzej o spotkaniu przedstawicieli miast partnerskich 
w numerze wrześniowym.

Mogę, ale nie muszę...
Sierpniowy numer „Gazety Rybnickiej”, który 

trzymacie Państwo w ręku, jest ostatnim przygo-
towywanym pod moją „redakcją naczelną”. Od 
września nasz miesięcznik będzie miał nowego 
szefa, znanego dotąd wielu rybniczanom z łamów 
tygodnika „Nowiny”, Wacława Troszkę.

Te zmiany były przygotowywane od dawna i wy-
nikły z przyczyn jak najbardziej naturalnych – moż-
liwości przejścia na emeryturę. Dzięki ciągnącym 
się pracom legislacyjnym nad reformą emerytalną, 
przed kilku laty nabyłam prawa do tzw. „przedwcze-
snej” emerytury i teraz zamierzam z nich skorzystać 
w większym niż dotąd wymiarze. Postanowiłam 
dołączyć do grupy szczęśliwców, którzy „...jeszcze 
wszystko mogą, ale nic nie muszą”. Przez ponad 
20 lat „GR” była moim miejscem pracy, od prawie 
16 lat na stołku redaktor naczelnej. Mądrzy ludzie 
mówią, że nie ma  nic gorszego niż praca, która jest 
nudna i wykonuje się ją z niechęcią – przecież to  
w niej spędzamy większą część życia. Ja jestem szczę-
ściarą – w ciągu minionych 20 lat zarówno w kraju, 
jak i w Rybniku o nudzie nie było mowy. Świadczy 
o tym „GR”, której największym problemem był 
zawsze brak miejsca na wszystkie informacje. Cie-
szę się, że mogłam przemiany miasta obserwować 
z bliska, życzliwie im kibicować i niejako w nich 
uczestniczyć. Miałam okazję poznać mnóstwo 
ciekawych, kreatywnych ludzi o różnych profesjach, 
którzy na te przemiany mieli wpływ. I choć nie jestem 
rybniczanką, to dzięki nim Rybnik stał się mi bardzo 
bliski. Informowanie Państwa o pracy samorządu, 
inicjatorze wielu ważnych dla miasta działań, było 
dla mnie prawdziwą przyjemnością.

W pożegnalnym felietonie nie może obejść się 
bez podziękowań. Szczerych. Dziękuję zatem 
Czesławowi Golińskiemu, który zakładając „GR”  
w 1990 roku przypomniał sobie o dawnej koleżance, 
która onegdaj pracowała w „Nowinach” i zaprosił 
do współpracy. Dziękuję b. prezydentowi Rybnika 
Józefowi Makoszowi, który po zawirowaniach perso-
nalnych w połowie lat 90. obdarzył mnie zaufaniem  
oraz funkcją redaktor naczelnej. Dziękuję kolejne-
mu gospodarzowi miasta Adamowi Fudalemu za 
utrzymanie status quo gazety i życzliwą współpracę. 
Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które były 
źródłem materiałów prasowych. Dziękuję za dobrą 
współpracę dyrekcji i pracownikom Rybnickiego 
Centrum Kultury (a wcześniej Małej Sceny Rybnic-
kiej), którego „GR” jest częścią. Dziękuję wreszcie 
moim dziewczynom (i kilku męskim rodzynkom) za 
stworzenie prawdziwego zespołu, w którym często 
rozumiemy się bez słów. I przyznam, że tego będzie 
mi brakowało najbardziej.

Żeby nie było zbyt sentymentalnie – nie żegnam 
się całkowicie, nadal będę wspomagała redakcję 
swoim doświadczeniem, ale w innej formie. Nie 
mogę przecież pozwolić, by w Rybniku działo się 
coś bez mojej wiedzy...

Wiesława Różańska

Wprawdzie w momencie zamknięcia tego numeru„GR” oficjalne listy kan-
dydatów do Parlamentu nie były znane, ale większość potencjalnych posłów  
i  senatorów w wyborach 9 października br., potwierdziło już chęć kandydowania. 

Do Sejmu RP rybniczanie głosować będą w okręgu wyborczym nr 30, obejmującym 
miasta Rybnik, Żory i Jastrzębie-Zdrój oraz powiaty rybnicki, raciborski, wodzisławski 
i mikołowski. Najbardziej w Rybniku znane nazwiska na liście Platformy Obywatelskiej 
to dotychczasowy poseł Marek Krząkała, który „ustąpił” pierwszego miejsca kontrower-
syjnie przyjętej Joannie Kluzik-Rostkowskiej, na liście znalazły się również m.in. Aneta 
Bokuniewicz – opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta oraz aktualna radna Monika 
Krakowczyk-Piotrowska. Prawo i Sprawiedliwość stawia na doświadczenie: do sejmu 
kolejny raz kandydować będą m.in. Bolesław Piecha, Grzegorz Janik, ale także aktualny 
radny Sejmiku Województwa Śląskiego Czesław Sobierajski. W barwach Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej wystąpią m.in. znana z akcji promocyjnej badań mammograficznych 
Magdalena Ogórek, Grażyna Graś związana z firmą „Atena” oraz b. kandydat na prezy-
denta Rybnika Kornel Pająk.

Ciekawe nazwiska pokazały się również na listach do Senatu (Okręg wyborczy nr 73 – Ryb-
nik oraz powiaty mikołowski i rybnicki). Nie sprawdziły się spekulacje, że na kandydowanie 
zdecyduje się prezydent Adam Fudali – z jego rekomendacją z ramienia Unii Prezydentów 
Miast „Obywatele do Senatu” wystartuje emerytowany członek zarządu elektrowni „Rybnik” 
Bogusław Biegesz. Kandydowanie zapowiedzieli również Antoni Motyczka z PO, Tadeusz 
Gruszka z PiS i Paweł Polok z Ruchu Autonomii Śląska. Z listy SLD startować miała Barbara 
Pruszkowska, ale wg niepotwierdzonej informacji kandydatem SLD będzie b. wiceminister 
górnictwa Jerzy Markowski. W okręgu nr 72 obejmującym Żory, Jastrzębie oraz powiaty 
raciborski i wodzisławski do Senatu kandydował będzie związany kiedyś zawodowo z Ryb-
nikiem, dziś wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

Jednak największą niespodzianką jest informacja o starcie do Senatu b. prezydenta 
Rybnika Józefa Makosza jako kandydata niezależnego. Zapowiada się ciekawa rozgrywka, 
bo w jednomandatowym okręgu zwycięsko z wyborów wyjdzie tylko jeden kandydat... 

(r) 

K a n d y d u j ą …

Rybnik w rankingach
Rybnik uplasował się w pierwszej dziesiątce ogólnopolskiego rankingu sa-

morządów  „Rzeczpospolitej” 2011 w kategorii „Najlepsze miasto na prawach 
powiatu”. W rankingu tym nasze miasto obecne jest od kilku lat. Tegoroczne 10. 
miejsce, w porównaniu z 14. lokatą w ub. roku, to spory sukces, a przypomnijmy, 
że w 2006 roku Rybnik, zdobywając pierwsze miejsce w kraju wśród największych 
miast na prawach powiatu, uzyskał tytuł najlepiej zarządzanego miasta w Polsce.  

W tegorocznej edycji rankingu Rybnik zdobył też tytuł najbardziej innowacyjnego 
miasta (2. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu), świadczący o realizacji 
w Rybniku przedsięwzięć służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,  
a zarazem przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu. 

Cieszy także 14. miejsce wśród miast na prawach powiatu najlepiej wykorzystujących 
fundusze unijne oraz 16. miejsce w kategorii największe inwestycje samorządów za 
realizację budowy systemu kanalizacji sanitarnej. Ranking tworzony jest przez niezależną 
kapitułę, którą stanowią reprezentanci różnych środowisk dążących do rozwoju polskiej 
samorządności. Uroczystość ogłoszenia wyników rankingu, w której udział wzięła za-
stępca prezydenta Rybnika, Joanna Kryszczyszyn, miała miejsce 18 lipca w Warszawie.

Za www.rybnik.eu

Wybory parlamentarne 2011
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Kanalizacja lokomotywą
Ze względu na koszt i zasięg lokomotywą współfinansowanych przez Unię 

inwestycji w Rybniku jest niewątpliwie zakończona w 2010 r. budowa kanali-
zacji. W 17 dzielnicach powstała sieć długości 540 km, 68 przepompowni ścieków,  
w wyższym standardzie odtworzono prawie 400 km lokalnych dróg. Dzięki „inwestycji 
stulecia” możliwość podłączenia się do sieci otrzymało prawie 11,5 tys. posesji, czyli 
ponad 39 tys. mieszkańców. Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem tej inwestycji, 
Rybnik był skanalizowany w 40%, obecnie – w 95%!

Wartość inwestycji wyniosła prawie 145 mln euro (ok. 570 mln zł), z czego ponad 
71 mln euro (ok. 280 mln zł) miasto pozyskało z funduszy unijnych. Trudno prze-
cenić wynikające ze skanalizowania miasta korzyści: zmniejszenie zanieczyszczenia 
środowiska, uregulowanie gospodarki ściekowej, poprawa warunków sanitarnych  
i podniesienie standardu życia mieszkańców, spełnienie wymagań prawa krajowego 
i unijnego, wreszcie – zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Jest szansa, 
że ryby i raki wrócą do rybnickich rzek! Rybnicki system kanalizacji sanitarnej wybra-
ny został niedawno do katalogu dobrych praktyk jako modelowy krajowy przykład 
skutecznego wdrożenia dyrektyw unijnych oraz wymagań prawodawstwa krajowego.

Jak Rybnik wykorzystuje fundusze europejskie?

Unijna 
skarbonka

Przejęcie przez nasz kraj prezydencji w Unii 
Europejskiej jest dobrą okazją, by podsumować 
wymierne, obok możliwości nieskrępowanego 
poruszania się po Europie, korzyści, jakie Ryb-
nikowi przyniosło wejście Polski do europejskiej 
wspólnoty. Tym bardziej, że pozyskiwanie unij-
nych środków było od początku jednym z prio-
rytetowych zadań kolejnych kadencji prezydenta 
Adama Fudalego. 

Dziś Rybnik, jako jednostka samorządu terytorialne-
go, jest bezspornie jednym z największych beneficjentów 
przedakcesyjnej i unijnej pomocy w kraju. Od 2001 roku 
na inwestycje oraz realizację projektów edukacyjnych, 
kulturalnych i społecznych miasto pozyskało ponad 
525 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na 
inwestycje: kanalizację, drogi, gospodarkę odpadami, 
nowoczesne technologie, modernizację placówek kul-
tury i obiektów sportowych, ale również na projekty 
wyrównujące szanse edukacyjne uczniów i skierowa-
ne do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
współfinansowanie wydarzeń kulturalnych i promocję 
miasta, a także aktywne poszukiwanie pracy przez osoby 
bezrobotne, w tym niepełnosprawne. Miasto korzystało 
praktycznie ze wszystkich dostępnych unijnych progra-
mów w ramach funduszy strukturalnych (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR, Europejski 
Fundusz Społeczny – EFS) oraz Funduszu Spójności, 
a przed akcesją z funduszy PHARE i ISPA. W latach 
2004-2006 miasto było beneficjentem środków na in-
westycje ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Transport” (SPOT), a także 
środków na realizację  tzw. „projektów miękkich” z SPO 
„Rozwój Zasobów Ludzkich”, Inicjatywy Wspólnotowej 
Interreg IIIA i IIIC, Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
W jeszcze trwającej perspektywie finansowej 2007-2013 
miasto korzystało (a realizacja wielu projektów trwa)  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego 
(RPO WSL), Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko (POIiŚ), Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (PO KL) czy Programu Operacyjnego Euro-
pejskiej Współpracy Terytorialnej Czechy-Polska (PO 
EWT Czechy Polska).

O dobrym wykorzystaniu unijnego wsparcia świadczy 
choćby pierwsza lokata naszego miasta w niedawnym 
rankingu pisma „Wspólnota”, podsumowującym wy-
datki samorządów ze środków pomocowych w latach 
2004-2009 oraz miejsce piąte, jeśli chodzi o wydatki 
infrastrukturalne. Nie jest też przypadkiem pierwsze 
miejsce Rybnika w wykorzystaniu pomocy unijnej  
(w przeliczeniu na jednego mieszkańca) wśród inwesto-
rów gminnych w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospo-
litej” na największych inwestorów w ogóle.

Budowa kanalizacji była, jak dotąd, największym przedsięwzięciem współfinansowanym z unijnych środków. 

Kanalizacja sanitarna to pewny efekt ekologiczny.                                                                                                Zdj.: arch. red.
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Szerokiej drogi, już czas…
Ze względu na wysoki koszt budowy dróg i ich przebudowy,  

to właśnie inwestycje związane z układem komunikacyjnym 
wymagają szczególnego wsparcia środków unijnych. I w tej dzie-
dzinie Rybnik może mówić o sukcesie – w sumie na inwestycje 
drogowe udało się pozyskać ponad 133 mln zł przy całkowitym 
koszcie realizowanych robót ponad 176 mln zł. Unijne dotacje na 
drogi wynoszą od ok. 10 do 85% całkowitego kosztu kwalifikowanego 
inwestycji. W sumie w ramach współfinansowanych przez UE projektów 
przebudowano i wybudowano ok. 23,5 km dróg, wiele z tych robót jest 
aktualnie realizowanych. Unijne środki wspomogły m.in. modernizację 
Drogi Krajowej nr 78 w kierunku Gliwic, którą teraz łatwiej dojechać 
do autostrady A4. Trwa przebudowa kolejnego odcinka tej drogi (ul. 
Kotucza, Reymonta), rozpoczęto również budowę nowego wiaduktu na 
ul. Gliwickiej. W bieżącym miesiącu rozpoczęła się także przebudowa 
kolejnego odcinka DK 78 w ciągu ul. Wodzisławskiej (przebudowa 
wiaduktu miała miejsce w 2009 r.) aż do granic z Radlinem. Z unijnym 
wsparciem przebudowano wiadukt na ul. Raciborskiej, kontynuowana 
jest budowa obwodnicy na odcinku od ul. Budowlanych do skrzyżowania 
ulic Rudzkiej i Podmiejskiej. Wiosną ruszyła modernizacja ul. Żorskiej 
w ciągu drogi wojewódzkiej 935, która ułatwi skomunikowanie Rybnika 
z węzłem autostrady A1 w Rowniu. Środki unijne przyczyniły się rów-
nież do realizacji drogowych inwestycji w Kłokocinie wraz z budową 
wiaduktu na ul. Włościańskiej oraz budowy nowej drogi (przedłużenie 
ul. Chrobrego) od ul. Kościuszki przez teren „Ryfamy” wraz z rondem 
na skrzyżowaniu ulic Sybiraków i Powstańców Śl. Środki unijne wsparły 
także budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej oraz 
ronda Pod Zegarem w Kamieniu. 

Planowaną, priorytetową inwestycją jest droga regionalna Racibórz-
Pszczyna, która znacznie rozładowałaby ruch w mieście. Na jej realizację 
miasto zamierza aplikować o fundusze z unijnej perspektywy finansowej 
2014-2020. 

Warto dodać, że w ostatniej dekadzie na inwestycje drogowe mia-
sto pozyskiwało środki pomocowe nie tylko z programów unijnych:  
ok. 40 mln zł pochodziło z innych źródeł zewnętrznych, głównie  

z programów współfinansowa-
nych przez państwo lub pań-
stwowych rezerw budżetowych.  
W sumie na drogi wydano ponad 
265 mln zł, z czego prawie 175 mln zł  
to środki pozyskane z zewnątrz.

Gospodarka odpadami
Składowanie i utylizacja śmieci to kolejne cywilizacyjne wyzwa-

nie, które w naszym mieście podjęto z pomocą środków unijnych. 
W ramach ZPORR i RPO Woj. Śląskiego zamknięte zostały I i II 
kwatera komunalnego składowiska śmieci. W jego pobliżu wybudowa-
no Zakład Odzysku Odpadów Budowlanych, zaś na terenie Zarządu 

Zieleni Miejskiej rozbudowano kompostownię, która przyjmuje również 
zielone odpady od mieszkańców. Unijne środki wspomogły też usunięcie 
szkodliwego azbestu z elewacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 
3, Szkoły Podstawowej nr 22 oraz z przychodni przy ul. Orzepowickiej.  
W sumie na eko-działania pozyskano 6,5 mln zł, przy całkowitym koszcie 
wymienionych inwestycji ponad 8 mln zł.   

Przeciwdziałanie bezrobociu, 
pomoc najsłabszym
Ponad 6 tys. osób uczestniczyło w projektach realizowanych 

przez miejską jednostkę jaką jest Powiatowy Urząd Pracy, w ra-
mach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich oraz PO Kapitał Ludzki. 
Od 2004 roku w sferze wsparcia osób bezrobotnych na projekty uła-
twiające dostęp do rynku pracy, aktywne poszukiwanie pracy, tworzenie 
nowych miejsc pracy i doradztwo zawodowe PUP pozyskał w sumie  
z unijnych programów ponad 27,5 mln zł. Z pieniędzy tych skorzystało 
ponad 6 tys. osób, a dzięki pozyskanym środkom powstało 466 nowych 
firm.  Do bezrobotnej młodzieży skierowane były projekty „Pomyślny 
start” „Absens carens – nieobecni tracą” czy „Reinkarnacja zawodowa 
przepustką do pracy”; do długotrwale bezrobotnych „Zacznij od siebie”, 
„Aktywność twoją szansą” czy „Powrót na rynek pracy”; do bezrobot-
nych kobiet – „Kobieta z inicjatywą”, zaś do osób niepełnosprawnych 

Na budowę dróg miasto pozyskało z unijnej kasy 
ponad 133 mln zł. Na zdj. przebudowa Drogi Kra-
jowej 78 na odcinku ul. Gliwickiej.    Zdj.: arch. red.

Z pomocą unijnych środków z elewacji Szkoły Podstawowej nr 22 w Niedobczycach znikł azbest.        Zdj.: arch. red.
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„Niepełnosprawni w społeczeństwie pełnosprytni w integracji” oraz pro-
jekt „Od wykluczenia do włączenia”, przeznaczony też dla długotrwale 
bezrobotnej młodzieży”. Największym projektem obejmującym ponad 
2,6 tys. osób, na realizację którego pozyskano ponad 15 mln zł jest 
wysoko oceniany i nagradzany projekt „Strategia do sukcesu”.  

Poprzez udział kilku miejskich podmiotów (w tym PUP) w realizowa-
nym przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej projekcie „Odzie-
dzicz pracę” (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL), szansę na wejście na 
rynek pracy zyskało wiele osób długotrwale bezrobotnych. Realizując 
natomiast projekt „Dodajcie nam skrzydeł” czy prowadzony przez 
stowarzyszenie „Razem” projekt „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie 
pracować” pomoc w wejściu na rynek pracy otrzymały osoby niepeł-
nosprawne. We wszystkich tych projektach chodziło o „danie wędki, 
a nie ryby”, choćby poprzez kursy zawodowe, stworzenie możliwości 
przekwalifikowania się, ułatwienie kontaktów między potencjalnym 
pracownikiem, a pracodawcą, a także fachowe doradztwo zawodowe.

Po unijne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego sięga Ośro-
dek Opieki Społecznej, realizując projekty skierowane do osób wymaga-
jących wsparcia. Niedawno zakończył się prowadzony od 2009 r. projekt 
„Przekroczyć próg”, będący inicjatywą partnerską realizowaną przez 
OPS w imieniu miasta, ze współudziałem Polskiego Związku Niewi-

domych. Celem projektu, na który pozyskano 
ponad 1,1 mln zł, było zapewnienie równego 
dostępu do życia społecznego i zawodowego 
osób niewidomych i słabowidzących. Jego 
sukcesem jest większa świadomość proble-
mów niewidomych, a także powstanie Punktu 
Aktywności Lokalnej, gdzie niewidomi mogą 

praktycznie rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Projektowi 
towarzyszyła kampania społeczna „Bądź widoczny”, której celem było 
zwiększenie świadomości społecznej i podjęcie rozwiązań zapewniają-
cych bezpieczną, przyjazną przestrzeń publiczną i komunikację miejską 
osobom niewidomym i słabowidzącym.

Ważnym społecznie działaniem jest projekt „Skorzystaj z szansy”, reali-
zowany od 2008 roku, z planowanym zakończeniem w roku 2013 r. Kwota 
dofinansowania za lata 2008-2011 wyniosła ponad 4,15 mln zł. W ramach 
tego projektu realizowane są programy aktywności lokalnej „Moja dzielnica 
– moje miejsce” oraz „Czas na zmiany”, warsztaty profilaktyczno-terapeu-
tyczne dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym czy program 
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych „Jesteśmy 
razem”. Celem projektu jest integracja społeczna i stworzenie warunków 
do podejmowania aktywności zawodowej osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy,  
w szczególności kobiet, w tym stworzenie dla nich mieszkania chronionego.

Zakończyła się realizacja projektu „Małe społeczności – wielkie 
problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych 
dzielnicach Rybnika”, którego celem było zdiagnozowanie skali zjawiska 
wykluczenia społecznego i ubóstwa w czterech dzielnicach, w których 
w poprzednich latach odnotowano 
największe natężenie problemów  
i negatywnych zjawisk społecznych: 
Niedobczycach, Boguszowicach 
(Osiedlu i Starych), Paruszowcu-
Piaskach oraz Maroku-Nowinach. 
Na badania z EFS pozyskano ponad 
200 tys. zł. 

E-Rybnik
Miasto stara się również pozyskiwać pieniądze na inwestycje 

ułatwiające wprowadzanie osiągnięć nowoczesnych technologii. 
Dzięki unijnemu dofinansowaniu Rybnik wprowadził Elektroniczną 
Kartę Miejską, dzięki której można korzystać z e-biletu w środkach 
miejskiej komunikacji, mieszkańcy mają też bezpłatny dostęp do In-
ternetu poprzez publiczne infokioski i telecentra (wkład UE – prawie 
3,9 mln zł), a współfinansowane z programu SEKAP wirtualne biuro 
Urzędu Miasta, ułatwia pobranie potrzebnych wniosków i śledzenie 
własnej sprawy poprzez Internet. Ze wsparciem środków pomocowych 
wciąż poszerzana jest sieć monitoringu wizyjnego, a instalacja kamer  
w najbardziej newralgicznych obszarach miasta zdecydowanie poprawiła 
bezpieczeństwo mieszkańców. Na realizację II etapu projektu miasto 
pozyskało ponad 1,8 mln zł. Ułatwieniem dla podróżnych są również 
elektroniczne tablice informujące, aktualizujące dane o przyjeździe 
i odjeździe autobusów, umieszczone na przystankach komunikacji 
miejskiej. Po udanym programie pilotażowym, miasto wystąpiło  

o unijne pieniądze na kolejny etap 
montażu tych urządzeń na przystan-
kach obsługiwanych przez Zarząd 
Transportu Zbiorowego. W efekcie 
tablice zawisną na 90% przystan-
ków. Na realizację tego projekty 
miasto pozyskało ponad 6,7 mln zł.  
Z pomocą unijnych pieniędzy powstał 
też Rybnicki System Informacji Prze-

strzennej – bogate źródło wszelkich informacji o mieście dostępnych 
w Internecie, na które pozyskano 2,2 mln zł unijnej dotacji. 

Największą inwestycją w dziedzinie wprowadzania nowoczesnych 
technologii jest uruchomiany właśnie proces realizacji szerokopasmowej 
sieci internetowej, do której podłączone zostaną jednostki miejskie  
i publiczne punkty dostępu do Internetu. Sieć da również możliwość 
jej wykorzystania przez prywatnych operatorów. Budowana etapami 
nowoczesna sieć światłowodowa będzie miała długość prawie 100 km, 
z czego większa część zadania już otrzymała dofinansowanie, a wniosek 
o dalsze wsparcie już został złożony i oczekuje na decyzję.

Projekty edukacyjne i naukowe 
Trudno sobie wyobrazić współczesną szkołę bez unijnej pomocy. 

Rybnickie placówki oświatowe wykorzystują ją bardzo efektywnie 
– nie ma chyba w naszym mieście ucznia – od przedszkolaka do 
licealisty – który nie byłby uczestnikiem i beneficjentem jednego 
z kilkudziesięciu realizowanych projektów. Z PO Kapitał Ludzki 
na projekty edukacyjne pozyskano ponad 9 mln zł, z programu „Ucze-
nie się przez całe życie”, w ramach którego realizowane są projekty 
Socrates Comenius, Leonardo da Vinci i kilka innych, wykorzystano 
ponad 1,5 mln zł, zaś na współpracę z Republika Czeską w ramach PO 
Współpracy Transgranicznej – prawie 200 tys. zł. Jednym z najwięk-
szych przedsięwzięć, wdrożonym w 51 szkołach był projekt „Równy 
start w przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku”, 
którego założeniem było stworzenie możliwości równego dostępu 
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uczniom rybnickich szkół do edukacji poza godzinami lekcyjnymi,  
a w efekcie rozwój zainteresowań i podniesienie poziomu nauczania. 
Trwa realizacja projektu „Szkoła dobrych pomysłów”, której celem jest 
podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w 26 rybnickich 
szkołach podstawowych; licealiści realizują projekt „Nowoczesny uczeń 
w nowoczesnej szkole”. Zadaniem wspomnianego już projektu „Do-
dajcie nam skrzydeł” jest aktywizacja edukacyjno-obywatelska osób 
niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem poprzez podniesienie 
i dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Ale chodzi rów-
nież o to, by lokalna społeczność postrzegała osoby niepełnosprawne 
jako pełnoprawnych członków społeczeństwa. 

Kilkadziesiąt projektów realizują poszczególne szkoły, a wiele  
z nich dotyczy przygotowania absolwenta do wejścia na rynek pracy.  
I tak np. Zespół Szkół Budowlanych realizuje projekt „Trafić w sedno – 
czyli edukacja skrojona na miarę sylwetki współczesnego rynku pracy”,  
a Zespół Szkół Technicznych „Lepszy start młodzieży w życie zawodo-
we (…)”, Zespół Szkół Mechniczno-Elektrycznych – „Zawód z pasją”  
i „Klucz do biznesu”. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych poprzez 
projekt „Z ekonomią na co dzień” pogłębia współpracę ze szkołami  

w Ostrawie, a Szkoła Podstawowa 
nr 28 dzięki projektowi „Z sąsia-
dem za pan brat” i rówieśnikom 
ze szkoły w Opawie poznaje 
ich region, obyczaje i historię. 
To tylko kilka z kilkudziesięciu 
współfinansowanych przez Unię 
projektów „dodających skrzydeł” 

naszym uczniom. Trzeba również wspomnieć o realizowanych w Rybniku 
od 2004 r. programach stypendialnych dla uczniów i studentów.       

Rybnik wziął również udział w projekcie ZPORR „Innowacyjny 

Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”, projekt realizowa-
ny w partnerstwie z wieloma śląskim gminami pod przewodnictwem 
Głównego Instytutu Górnictwa. Z unijnym wsparciem powstały także 
Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych oraz Centrum 
Upowszechniania Technologii Informatycznych na terenie rybnickiego 
kampusu. 

Kultura, sport, rekreacja  
Z unijnych pieniędzy skorzystała też rybnicka kultura, i to 

zarówno w wymiarze inwestycyjnym, jak i wzbogacenia oferty 
kulturalnej dla mieszkańców. Kompleksowej modernizacji poddano 
budynek Rybnickiego Centrum Kultury, wykorzystując z funduszy 
strukturalnych prawie 9 mln zł, przy całkowitym koszcie projektu  
w wysokości 11.860.994,23 zł. 

Dzięki dofinansowaniu z RPO mieszkańcy już dwa razy mogli uczest-
niczyć w projekcie Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie – progra-
mie artystycznym promującym regionalne bożonarodzeniowe tradycje 
i zwyczaje. Wielkim powodzeniem cieszyły się kiermasz świąteczny 

i wspólne kolędowanie m.in. z Golec u’Orkiestrą, Kasią Skrzynecką 
czy Robertem Janowskim, występy lokalnych zespołów artystycznych, 
widowiska jasełkowe, spotkania ze św. Mikołajem i wspólna „wieczerza 
wigilijna” na Rynku.  

Dzięki zainicjowanemu przez nasze miasto, współfinansowanemu  
z EFRR projektowi „Promocja kultury ziemi rybnicko-raciborskiej”, III 
Dni Rybnika (2010 r.) obfitowały w szereg interesujących wydarzeń kul-
turalnych, w których uczestniczyli również goście z miast partnerskich. 
Jednym z ostatnich projektów upowszechniających kulturę jest projekt 
„Kultura.rybnik.eu”. Chodzi w nim o stworzenie systemu informacji 
kulturalnej w Rybniku oraz prezentację spójnej i kompleksowej oferty 
kulturalnej miasta jak najszerszemu gronu odbiorców, zainteresowa-
nych wydarzeniami prowadzonymi zarówno przez jednostki miejskie, 
jak i przez podmioty prywatne, stowarzyszenia, organizacje, parafie, 
czy rady dzielnic.

Wartość projektu wynosi prawie 2 mln zł, z czego 1,6 mln zł to pienią-
dze unijne. Projekt składa się z kilku sukcesywnie realizowanych zadań, 
w tym emisji cyklicznego programu TV „Kulturalny Donosiciel”, druku 
„Informatora Kulturalnego” (dołączonego również do „GR”), urucho-
mienia informatora internetowego www.kultura.rybnik.eu, wykonania 
podświetlanych gablot informacyjnych, infokiosków, montaż ekranów 
LCD oraz instalacji wielkoformatowego ekranu LED na frontonie 
Rybnickiego Centrum Kultury.  

Ponad pół miliona zł z funduszy strukturalnych Rybnik pozyskał na 
adaptację wieży ciśnień na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na cele 
turystyczno-rekreacyjne (całkowity koszt projektu – ponad 782 tys. zł).  
Dziś z punktu widokowego na wieży podziwiać można nie tylko 
panoramę Rybnika, ale przy dobrej widoczności, nawet Beskidy. Miasto 
jest również partnerem parafii św. Antoniego w realizacji projektu  
o wartości ponad 5 mln zł mającego na celu remont elewacji bazyliki  
i odtworzenie ceglanego ogrodzenia.    

W dziedzinie sportu największym projektem realizowanym przy 
udziale pieniędzy wspólnotowych (prawie 6 mln zł) była modernizacja 
hali widowiskowo-sportowej w Boguszowicach. Dwuetapowy remont 
objął zarówno wnętrze hali (m.in. nowy parkiet, zaplecze, sanitariaty), 
jak i unowocześnienie elewacji, w tym termomodernizację i nowe tynki. 
Połączona z pływalnią hala po remoncie zdecydowanie zyskała nie tylko 
na funkcjonalności, ale i „na urodzie”.

W ramach działania „Lokalna infrastruktura sportowa” udało się pozyskać 
środki na budowę boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji  
w Kamieniu. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią 
i oświetleniem da możliwość korzystania z obiektu również w okresie jesienno-
zimowym. Budowa boiska jest pierwszym krokiem planowanej rewitalizacji 
ośrodka mającego olbrzymie tradycje sięgające lat 70. ub. wieku, kiedy to w tym 
miejscu przygotowywały się do najważniejszych imprez piłkarskie reprezentacje 
Polski Kazimierza Górskiego i Antoniego Piechniczka.

Rybnickie Centrum Kultury w trakcie modernizacji współfinansowanej ze środków UE.    Zdj.: arch. red.

Zakończenie projektu „Równy start w przyszłość”.                                                              Zdj.: arch. red.
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Promocja 
Rybnik stara się również wykorzystywać środki unijne do 

wypromowania miasta, poprawy jego wizerunku na zewnątrz  
i zainteresowania miastem inwestorów oraz klientów w dziedzinie 
turystyki biznesowej. Projekt „Rybnik – Inwestujesz-Zyskujesz”, 
współfinansowany przez UE kwotą ponad 1,6 mln zł,  ma na celu wy-
promowanie oferty inwestycyjnej terenów znajdujących się w ścisłym 
centrum miasta, m.in. poprzez udział w prestiżowych targach nierucho-
mości w Monachium i Cannes oraz przeprowadzenie ogólnopolskiej 
kampanii promocyjnej w prasie i TV w postaci artykułów sponsorowa-
nych w prasie i spotów telewizyjnych, a także kampanii outdoorowej. 

Kolejny projekt pn. „Rybnik to dobry adres” objął swoim zakresem 
przeprowadzenie kampanii promocyjnej zorientowanej na turystykę 
biznesową i sportową, wykorzystując potencjał miasta (m.in. Zalew 
Rybnicki, kampus, lotnisko, Kamień) oraz jego położenie. Zadanie 
to realizowano m.in. poprzez kampanię billboardową (umieszczone  
w odpowiednim kontekście wizualnym najciekawsze hasła, np.: „Ryb-
nik – miasto wysokich lotów”, „Rybnik pnie się w górę” czy „Rybnik 
ma dobrą kondycję”, były przedmiotem wielu 
dyskusji), promocję poprzez stworzenie i 
dystrybucję katalogów, informatora i serwi-
su internetowego czy udział w branżowych 
imprezach targowych z zakresu turystyki i 
sportu. Beneficjentem projektu było miasto, 
ale również przedsiębiorcy działający w branży 
hotelarskiej i sportowej, lokalne kluby i orga-
nizacje sportowe, turyści, sportowcy i biznes-
meni z Rybnika, województwa śląskiego i całej 
Polski. Przeprowadzona wśród internautów 
sonda potwierdziła, że… Rybnik to zawsze 
dobry adres. By się o tym przekonać, Unia 
„wyłożyła” ponad 380 tys. zł.

„Aktywny Rybnik – Miasto z Ikrą” to nazwa 
projektu, który miał na celu wypromowanie 
oferty inwestycyjnej terenów sportowo-rekre-

acyjnych, głównie – ośrodka w Kamieniu oraz Rudy. Oferty inwestycyjne 
zostały przedstawione na kilku zagranicznych targach nieruchomości, 
gdzie zaprezentowano wizualizację wstępnych projektów. Przepro-
wadzono też ogólnopolską kampanię promocyjną w prasie, TV oraz 
Internecie. Unijne wsparcie tego projektu wyniosło ponad 880 tys. zł. 

Środki wspólnotowe wspomogły również niedawno otwarty Punkt 
Informacji Turystycznej, który ułatwia przyjezdnym gościom poruszanie 
się po naszym mieście.

•   •   •
Fundusze unijne są jak wielka skarbonka, w której pieniądze są,  

ale żeby je wydobyć, trzeba się nieźle napracować. By wybierać opty-
malne dla potrzeb miasta programy i tworzyć przekonujące meryto-
rycznie wnioski – a tylko takie są akceptowane – potrzebna jest wizja 
rozwoju miasta. Taką wizję rybnicki samorząd ma, a urzędnicy posiedli 
umiejętność tworzenia projektów. Przed nami następna perspektywa 
finansowa 2014-2020, podobno wcale nie gorsza od jeszcze trwającej. 
Wykorzystanie funduszy unijnych dla dobra Rybnika i jego mieszkańców 
pozostanie nadal priorytetem rybnickiego samorządu.

(r)
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Zagłosuj na halę!
Zachęcamy do internetowego głosowania na 

halę widowiskowo-sportową wraz z krytą pływal-
nią w Boguszowicach, w ramach konkursu Najlep-
sza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. 

Głosować można jeszcze tylko 3 dni (do końca 
sierpnia) na stronie internetowej www.slaskie.pl/npp, 
gdzie należy wybrać trzy najlepsze propozycje i przy-
znać im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt, a następnie 
potwierdzić swój głos e-mailem. Wśród osób biorą-
cych udział w głosowaniu rozlosowane zostaną atrak-
cyjne nagrody rzeczowe, a swoje nagrody w trzech 
kategoriach: urbanistyka, architektura i rewitalizacja, 
przyzna jury. Czy hala sportowo–rekreacyjna wraz  
z krytą pływalnią otrzyma nagrodę internautów? Nie 
wiadomo, ale spełnia wszelkie kryteria – obiekt przy-
stosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
zwraca uwagę estetyką i pozwala na organizację za-
wodów w ramach wielu dyscyplin sportowych, takich 
jak judo, boks czy koszykówka i oczywiście pływanie. 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w październiku 
br. podczas Śląskich Dni Architektury. 

Jeden z billboardów promujących miasto w ramach projektu „Rybnik to dobry adres”.

Odnowiona hala wraz z basenem i zadbanym otoczeniem tworzą ciekawy architektonicznie kompleks.                          Zdj.: r
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W lipcu 1919 roku Sejm Ustawodawczy Rzeczypospo-
litej przyjął ustawę o organizacji Policji Państwowej  
i bezpieczeństwie państwa.

W tym roku z powodu deszczowej aury rybniccy funkcjonariusze 
swoje święto obchodzili nie na Rynku, lecz w Muzeum. Na uroczystość 
przybyli przedstawiciele miasta, powiatu, służb mundurowych i parla-
mentarzyści. Gości powitał komendant miejski Krzysztof Sowula, na-
stępnie 117 rybnickich policjantów odebrało awanse na wyższy stopień. 
Srebrny medal za zasługi dla Policji otrzymał prezydent Adam Fudali. 
W trakcie spotkania wielokrotnie dziękowano funkcjonariuszom za 
pełnioną służbę i dobrą współpracę ze społeczeństwem. — Dzięki wam 
mieszkańcy Rybnika czują się bezpiecznie — mówił prezydent Fudali. 

Do najważniejszych zadań policji należy ochrona naszego życia, 
zdrowia i mienia, utrzymanie porządku oraz działalność prewen-
cyjna. Podczas wakacji rybniccy policjanci prowadzili pogadanki 
o bezpieczeństwie dla dzieci oraz zorganizowali egzamin na kartę 
rowerową i motorowerową. Sezonowe patrole rowerowe i wodne 
pilnowały okolic Zalewu Rybnickiego i Rudy, funkcjonariusze 
współpracowali także z ratownikami WOPR-u.

Z okazji święta zorganizowano zawody strzeleckie o Puchar 
Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku. Najlepszym mundu-
rowym strzelcem został aspirant sztabowy Mirosław Krysztopik.

(m)

W wakacje nie tylko świętowali...

Srebrnym medalem za zasługi dla Policji uhonorowano prezydenta Rybnika.                                 Zdj. A. Kusidło

Obecna sytuacja finansowa Rybnika jest stabilna (głównie 
dzięki wypracowanej w poprzednich latach nadwyżce opera-
cyjnej) i w bieżącym roku nie ulegnie pogorszeniu. 

Jednak ogólnoświatowy kryzys, recesja gospodarcza, zamieszanie na 
rynkach finansowych i rosnący dług publiczny (który minister finansów 
próbuje ograniczyć kosztem samorządów) powodują, że niezależność  
i samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego są 
ograniczane. Nie są podejmowane przez stronę rządową inicjatywy 
legislacyjne zmierzające do zwiększenia bazy dochodowej samorządów; 
wprost przeciwnie – na samorządy nakładane są kolejne kosztowne 
zadania (przykładem zmiana w organizacji opieki zastępczej nad 
dzieckiem). Ponadto muszą one ponosić konsekwencje błędów legi-
slacyjnych (zwroty opłaty za karty pojazdu; korekty finansowe będące 
konsekwencją błędnej interpretacji przez beneficjentów przepisów 
prawa przy realizacji projektów unijnych z powodu niedostosowania 
polskiego prawa zamówień publicznych do prawa wspólnotowego), nie 
otrzymując żadnej rekompensaty z budżetu państwa.

Miasto weszło w rok 2011 z zadłużeniem w wysokości 187.302.532 zł. 
W trakcie pierwszego półrocza zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW na in-
stalację kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych w kwocie 
300.000 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 34.100.340 zł,  
w tym prefinansowanie salda końcowego pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 
28.359.608 zł. Ogółem zadłużenie Miasta zmalało per saldo o 33.558.102 zł  
i na koniec pierwszego półrocza wynosiło 153.744.430 zł, w tym z tytułu 
emisji obligacji komunalnych w kwocie 82 mln zł, pożyczek zaciągniętych w 
WFOŚiGW (43.370.813 zł) oraz z tytułu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW  
na prefinansowanie salda końcowego ISPA/FS (28.373.617 zł). 

W pierwszym półroczu 2011 roku był również do dyspozycji kredyt  
w rachunku bieżącym w wysokości 10 mln zł, z którego jednak nie ko-
rzystano. Poniesione koszty obsługi w kwocie 465 zł dotyczyły kredytu  
z 2010 roku. Ogółem koszty obsługi długu wyniosły 1.083 tys. zł,  
tj. 15,2% planu rocznego. Czasowo wolne środki pieniężne korzystnie 
lokowano na rachunkach terminowych, z których uzyskano odsetki  
w kwocie netto 2.237 tys. zł.

Za www.rybnik.eu

Finanse za półrocze Dobre praktyki 
Zrealizowany w Rybniku system kanalizacji sanitar-

nej wybrany został do katalogu dobrych praktyk jako 
modelowy krajowy przykład skutecznego wdrożenia 
dyrektyw unijnych oraz wymagań prawodawstwa 
krajowego.

Na początku lipca gościła w Rybniku złożona z przed-
stawicieli miast europejskich komisja, której zadaniem jest 
opracowanie standardów zaopatrzenia miast w wodę.  
W Urzędzie Miasta członkowie komisji spotkali się z prezy-
dentem Rybnika Adamem Fudalim oraz przedstawicielami 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zwiedzili też 
nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Rybniku-Orzepo-
wicach.

Głównym celem spotkania roboczej „Urban Group” 
działającej w ramach inicjatywy „Water Stewardship 
Programme”, było omówienie  strategii wdrażania miast 
pilotażowych dla zarządzania zasobami wodnymi na 
obszarach miejskich. Na spotkaniu istotną rolę odegrała 
prezentacja osiągnięć Rybnika w zakresie zrównoważone-
go gospodarowania zasobami wodnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem kompleksowego programu rozbudowy 
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej realizowa-
nej ze środków Funduszu ISPA/Spójność, jako dobrego 
krajowego przykładu skutecznego wdrożenia dyrektyw 
unijnych oraz wymagań prawodawstwa krajowego. 

Uczestnicy spotkania reprezentujący szeroką gamę in-
stytucji z kilku krajów europejskich, mieli również okazję 
zapoznać się z rybnickimi doświadczeniami w zakresie 
gospodarowania zasobami wody i oczyszczania ścieków.

Program „Water Stewardship Programme” został 
zainicjowany przez European Water Partnership w roku 
2009. Ma on na celu opracowanie i wdrożenie jednolitego 
modelu oceny i certyfikacji w zakresie zrównoważonego 
zarządzania zasobami wodnymi w tak kluczowych ob-
szarach jak: przemysł, rolnictwo, turystyka oraz obszary 
zurbanizowane. 

Za www.rybnik.eu

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 17



Przebudowa ulicy Wodzisławskiej jest częścią 
projektu modernizacji Drogi Krajowej 78. Po 
gruntownym remoncie ul. Gliwickiej przyszedł 
czas na odcinek przebiegający przez centrum 
miasta, w ciągu ulic Kotucza i Reymonta. Zada-
nie to zostało praktycznie zrealizowane, a nie-
przejezdny jest już tylko odcinek ul. Kotucza od 
ronda Dorsten wzdłuż CH „Real”. Do marketu 
można dojechać „odnogą” od ul. Raciborskiej 
oraz ul. Zebrzydowicką, bo otwarto również 
rondo Dorsten. Można też przejechać ul. Rey-
monta przez rondo Wodzisławskie w kierunku  
siedziby Straży Miejskiej i w kierunku Ra-
ciborza przez przywrócone 
do ruchu (oprócz odcinka 
„na wprost” w ul. Kotucza) 
skrzyżowaniu ze światłami 
ulic Reymonta, Kotucza  
i Raciborskiej. Na odcinku 
śródmiejskim DK 78 wzmoc-
niona została nawierzchnia 
drogi do większej nośności 
(115kN/oś), przebudowano 
też chodniki. Trwa przebudo-
wa wiaduktu na ul. Gliwic-
kiej – zadania realizowanego  
w ramach tego samego projektu.  

Ul. Wodzisławska od ronda Północnoirlandzkie-
go do granic z Radlinem będzie przebudowywana 
etapami, by utrudnienia komunikacyjne były jak 
najmniejsze. Roboty rozpoczną się równolegle  
w dzielnicy Zamysłów na odcinku między stacjami 
benzynowymi a ul. Plebiscytową, w Niedbczy-
cach przebudowywany będzie trzypasmowy 
odcinek za wiaduktem oraz odcinek przy granicy  

z Radlinem. Tu również nawierzchnia zostanie 
wzmocniona do większych obciążeń, powstanie ka-
nalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Jak mówi 
naczelnik Wydziału Dróg Jacek Hawel, etapowa 
przebudowa sprawi, że droga nie zostanie zamknię-
ta, budowlańcy będą zajmować tylko część pasa 
drogowego i łatwiej będzie można zorganizować 
objazdy. I tym samym utrudnienia komunikacyjne 
będą mniejsze. Oprócz tej inwestycji kontynuowa-
ne jest kilka innych, m.in. przebudowa ul. Żorskiej. 

Kierowców ucieszył zapewne fakt otwarcia 
nowego ronda na ul. Budowlanych, co uspraw-
ni ruch w rejonie ronda Zebrzydowickiego,  
ul. Orzepowickiej, Osiedla Krakusa i zlokali-
zowanej w pobliżu stacji paliw; możliwy jest 
już dojazd do ośrodka Bushido. Budowa nowo 
powstałego ronda jest jednym z etapów reali-
zacji zadania „Budowa Obwodnicy Północnej 
miasta Rybnika na odcinku od ulicy Budowla-
nych do ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej  
i Podmiejskiej”. Przypominamy, że informacje 
o aktualnych utrudnieniach w ruchu w Rybni-
ku, umieszczone są na stronie www.rybnik.eu 
w zakładce Inwestycje drogowe/utrudnienia.  

(r)

Od 6 do 7 października w Katowi-
cach trwać będzie I Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Imprezie towarzyszyć będą targi usług 
i produktów Biznes Expo. W inaugura-
cji weźmie udział prezydent Bronisław 
Komorowski, który objął kongres hono-
rowym patronatem. 

Celem kongresu jest wskazanie roli małych 
i średnich firm w procesie budowania nowo-
czesnej gospodarki oraz zwrócenie uwagi na 
szanse i wyzwania stojące przed tym sekto-

rem. W czasie dwóch dni kongresu odbędzie 
się 11 paneli dyskusyjnych, w których udział 
weźmie ponad 100 ekspertów z Polski i zagra-
nicy, a głównymi tematami będą zagadnienia 
związane z analizą obecnego stanu MŚP  
w Polsce i Unii Europejskiej. Sesje panelowe 
dotyczyć będą również roli otoczenia biznesu 
i samorządu terytorialnego w tworzeniu wa-
runków i instrumentów dla 
rozwoju oraz wzmocnienia 
potencjału tego sektora. 

— Zachęcam przedsię-

biorców do udziału w tym przedsięwzięciu 
— mówi prezydent Adam Fudali. — Jestem 
przekonany, że kongres spełni pokładane  
w nim nadzieje, stając się forum wymiany 
poglądów na temat działalności gospo-
darczej w Polsce oraz kształtowania wizji 
rozwoju naszego regionu i kraju. Głównym 
organizatorem przedsięwzięcia jest Regional-
na Izba Gospodarcza w Katowicach. Udział  
w kongresie jest bezpłatny, a wszystkie 

niezbędne informacje wraz  
z formularzem rejestracyj-
nym na stronie www.kon-
gresmsp.eu.

Kongres dla małych i średnich

Roboty na ul. Żorskiej.

Ulica Kotucza jest nieprzejezdna już tylko wzdłuż „Reala”.                                                                                                                      Zdjęcia: r

…trwa. Ekipy budowlane niebawem 
wejdą na ul. Wodzisławską, ale urzędnicy 
zapewniają, że ruch będzie tylko nieco 
utrudniony.
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Zwolnienia z podatku i przetargi na atrakcyjne nierucho-
mości – w ten sposób rybnicki magistrat chce przyciągnąć do 
miasta inwestorów.

Rada Miasta przyjęła uchwałę, która zwalnia z podatku od nierucho-
mości nowo wybudowane budynki i budowle, związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz związane z nimi nowo nabyte grunty. 
Przyjęta uchwała obejmuje dwa okresy budżetowe w UE, co oznacza, 
że obowiązuje do końca 2013 roku, ale zwolnienia z podatku będą 
przysługiwać, jeśli do tego czasu przedsiębiorca podejmie działania 
inwestycyjne. Korzystne zapisy nie dotyczą działalności handlowej, 
której powierzchnia przekracza 1.000 m2, banków i stacji benzynowych 
– to decyzja zgodna z prawem, konsultowana z UOKiK. Okres, na jaki 
przysługuje zwolnienie z podatku, jest zależny od kosztów inwestycji.

Zainwestowane co najmniej:
• 1 mld zł, inwestycja zakończona do 31 grudnia 2018 r. – 

zwolnienie przysługuje przez okres 9 lat,
• 100 mln zł, inwestycja zakończona do 31 grudnia 2017 r. – 

zwolnienie przysługuje przez okres 3 lat,
• 30 mln zł, inwestycja zakończona do 31 grudnia 2016 r. – 

zwolnienie przysługuje przez okres 2 lat.

Im więcej inwestycji, tym w przyszłości większe wpływy z podatków  
i nowe miejsca pracy. — To rozwiązanie korzystne dla miasta, 
dlatego chcemy naszą ofertą zainteresować jak największą liczbę 
przedsiębiorców — mówi prezydent Adam Fudali. Informacja zo-
stała przesłana do ogólnopolskich i lokalnych mediów, ukazała się 
także w pismach branżowych i PAP. Rybniccy urzędnicy starają się 
również docierać bezpośrednio do inwestorów. Oprócz pomocy 
publicznej miasto ogłosiło przetargi na atrakcyjne nieruchomo-
ści. Do sprzedaży są tereny w centrum pomiędzy ulicami 3 Maja  
i Miejską (0,8358 ha za nieco ponad 6,3 mln zł), ulicami Hallera, Pocztową 
i Raciborską (1,4899 ha za prawie 10 mln zł) oraz dwie odrębne, niezabu-
dowane nieruchomości przy Obwiedni Północnej, niedaleko kąpieliska 
„Ruda” (łączna pow. pierwszej to 4,9516 ha za prawie 10 mln zł, drugiej 

– 3,3587 ha za prawie 6,3 mln zł). Ceny wywoławcze w każdym przypadku 
są niższe niż w poprzednich przetargach. Zgodnie z planem miejscowym 
wymienione działki to tereny usług publicznych i komercyjnych. W są-
siedztwie Urzędu Miasta miałby powstać hotel lub biurowiec, na parkingu 
przy ul. Hallera „mały rynek” z wielorodzinną zabudową mieszkaniową.  

W obydwu miejscach przewidziano podziemne 
parkingi. Czekając na inwestorów, Rybnik zmienia 
się na naszych oczach. Zwolnienia z podatku przy-
sługują także właścicielom kamienic w centrum 
miasta, którzy odnawiają elewacje budynków.  
W ten sposób zostało odrestaurowanych ok. 40 ka-
mienic, a kwota zwolnień sięga aktualnie 134 tys. zł.  
Rybnik poszukuje także zainteresowanych tere-
nami inwestycyjnymi wokół lotniska w Gotarto-
wicach. Szczegóły ofert znajdują się na stronie  
www.inwestuj.rybnik.eu.

(m)

Elewacja zamiast podatku. Jedna z odnowionych kamienic przy ulicy Sobieskiego.

Rybnik czeka 
na przedsiębiorców

Między ulicami 3 Maja i Miejską ma powstać hotel lub biurowiec.
Rybnik szuka inwestorów z pasją i wizją.                       Zdjęcia: m
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— Jak ludzie reagują na 
działania Straży Miejskiej  
w Rybniku?

— Spotykamy się z coraz 
większym poparciem ze stro-
ny społeczeństwa. Ostatnie 
publikacje w mediach oraz 
ich wielkie zainteresowanie 
wdrażanymi przez nas inno-
wacjami, powoduje, że Straż 
Miejska z Rybnika jest znana 
w całej Polsce. Dzięki ciągłe-

mu doskonaleniu naszej kadry, pracownicy 
straży miejskich z innych miast konsultują  
z nami wszelkie zmiany w prawie dotyczące 
działalności tego typu jednostek. Oczywiście 
zdaję sobie sprawę, że to właśnie złe opinie 
dotyczące straży miejskich odbijają się 
szerszym echem w społeczeństwie. Uważam 
jednak, i mówię to z całą stanowczością, że 
obecnie większość mieszkańców popiera 
nasze działania. Straż Miejska nie jest 
służbą do kochania czy lubienia. To służba 
odpowiedzialna za pilnowanie porządku. 
Jeśli dotychczas społeczeństwo nie było 
przyzwyczajone do przestrzegania pewnych 
norm i reguł, strażnik staje się, niestety,  
w mniemaniu osoby ukaranej uosobieniem 
tyrana, tego złego, który robi krzywdę.  

— W czym funkcjonariusze SM są  
pomocni  mieszkańcom?

— Pomoc ta ma wiele aspektów: od 
udzielenia informacji przechodniowi na 
ulicy począwszy, poprzez pełnienie roli 
mediatora w konfliktach sąsiedzkich, aż po 
ratowanie życia. W tym jesteśmy wyszko-
leni, a każdy z nas daje z siebie wszystko, 
by sprostać wymaganiom stawianym przez 
lokalną społeczność.

— Czy w historii służb porządkowych 
są momenty, do których chciałby Pan 
nawiązać w kierowaniu rybnickimi funk-
cjonariuszami?

— Transformacja straży miejskich  
w Polsce jest, niestety, procesem bardzo 
długotrwałym. Minione dwudziestolecie 
nie jest jedynym okresem w historii,  
w którym swą obecność zaznaczyli strażnicy 
miejscy. Dobry czas straże gminne prze-
żywały w średniowieczu – kiedy strażnik 
kazał wieczorem gasić światło, nikt mu się 
nie sprzeciwiał.

— Czy zatem tęskni Pan do czasów, kiedy 
osoby pilnujące porządku w mieście cieszyły 
się dużym autorytetem?

— Dziś jest podobnie. Większość spo-
łeczeństwa z szacunkiem odnosi się do 
strażników, lecz to media wykrzywiają 

20-lecie Straży Miejskiej

Straż na 
straży…

W tym roku mija 20. rocznica 
powołania w Rybniku jednostki 
Straży Miejskiej. 

Służba ta budzi od początku 
wiele kontrowersji (nie tylko zresztą  
w naszym mieście), a przynajmniej uczucia wobec 
niej są ambiwalentne. Niektóre miasta poddały się 
fali krytyki i jednostki SM zlikwidowały. Natomiast 
władze samorządowe Rybnika uważają, że rola tej 
służby jest nie do przecenienia.  

Mieszkańcy (szczególnie zmotoryzowani) nega-
tywnie reagują na niektóre działania strażników, 
jak mandaty za złe parkowanie czy wystawianie 
radarów, a z drugiej strony funkcjonariusze są 
bardzo pożądani w dzielnicach w przypadkach 
zakłócanie porządku. Często też kompetencje 
odpowiedzialnej za porządek SM są mylone  
z kompetencjami policji, głównie odpowiedzialnej 
za bezpieczeństwo. 

Jaką opinię na ten temat ma komendant Stra-
ży Miejskiej w Rybniku Janusz Bismor?

O b s t a w a  w y j ś c i a  p i e l g r z y m k i  z  R y b n i k a  
do Częstochowy – sierpień 1991 r.

Święto Wojska Polskiego – sierpień 2006 r. – składanie kwiatów.

Nowa siedziba SM przy ul. Reymonta, oddana do użytku wiosną ub. roku.

Poprzednia siedziba SM.
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realny obraz ich działań poprzez większe na-
głaśnianie negatywnych przykładów z naszej 
branży, zgodnie zresztą z zapotrzebowaniem 
na sensację przez niektóre środowiska.  
W innych krajach transformacja straży miej-
skich poszła o krok dalej. Stworzono policje 
municypalne, których zakres kompetencji jest 
o wiele szerszy aniżeli w Polsce.

— Czy uważa Pan, że dwadzieścia lat istnie-
nia to za mało, by przyzwyczaić społeczeństwo 
do istnienia tego typu jednostek?

— Problem polega na tym, że wszyscy za-
chłysnęliśmy się wolnością, której nie należy 
jednak mylić z anarchią. Pamiętam, że też 
straży nie lubiłem, bo w latach dziewięćdziesią-
tych pewien strażnik wlepił mi mandat. Dziś, 
znając strukturę funkcjonowania tej jednostki 
od środka i jej zadania, zmieniłem swoje 
podejście. Do wszystkiego trzeba dojrzeć,  
a zrozumienie wielu rzeczy wymaga czasu.

— Co sprawiło, że cztery lata temu zdecydo-
wał się Pan objąć obecne stanowisko? 

— Miałem świadomość tego, że będzie 
bardzo ciężko. To tak samo jakby wsadzić 
rękę do ula – każda pszczoła chciała ukąsić. 

Z perspektywy czterech, pięciu lat mentalność 
ludzi i nastawienie do pracy się zmieniły. 
Dziś pracownicy mają prawo do dialogu  
i przedstawiania swoich uwag dotyczących 
funkcjonowania jednostki, w której pracują. 
Jednak przyzwyczajenie ludzi do pewnych 
norm i pobudzenie wyobraźni wymaga czasu.

— W jakim kierunku zmierza Straż Miejska 
w Rybniku?

— Straż Miejska się kształci, rozwija  
i nabiera doświadczeń. Będą one przydatne, 
kiedy obecna transformacja zaprowadzi nas 
do momentu przemiany straży w policję 
municypalną. Jestem przekonany, że to tylko 
kwestia czasu. Ciągle zmiany w prawie  przy-
sparzają nam nowych obowiązków. Ostatnio 
dowiedzieliśmy się, że do listy zadań, trochę 
„tylnymi drzwiami”, dopisano nam kontrole 
trzeźwości w zakładach pracy. 

— Czego życzyć Panu i pracownikom na 
kolejne 20 lat istnienia?

— Przemiany w policję municypalną oraz 
więcej życzliwości ze strony mieszkańców.

Rozmawiał: Dawid Błatoń 

To zdjęcie obiegło media w całej Pol-
sce w 2002 r., Katarzyna Musiolik, 
podczas zabezpieczenia obchodów 
800-lecia Rybnika.

Komendant Janusz Bismor podczas przeprowadzania testu sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o pracę.

Dziś miejsce wysłużonych Yamah zajęły dwa skutery

Rybnik 
na facebooku
Podobno jeżeli nie masz profilu na Fa-

cebooku, to nie istniejesz. Serwis miejski 
„Rybnik.eu” postanowił więc zaistnieć 
w jednym z najpopularniejszych portali 
społecznościowych. 

Zachęcamy do zajrzenia na stronę www.
facebook.com/rybnikeu i dołączenia do listy 
fanów, która wciąż rośnie. Oprócz tego znaj-
dziemy tam zdjęcia, konkursy, informacje... 
Na Facebooku powstał też profil projektu 
„Kultura.rybnik.eu”, realizowanego przy 
wsparciu środków z Unii Europejskiej. Pro-
file prowadzi Wydział Promocji i Informacji 
UM Rybnika, który przypomina, że od 2009 
roku „Rybnikeu” działa również w serwisie 
Youtube. Bieżące informacje o mieście śledzić 
można również za pośrednictwem serwisów 
Twitter i blip.

Pociągiem 
do stolicy
Od 1 lipca pasażerowie udający się do 

Warszawy mogą skorzystać z bezpośred-
niego połączenia kolejowego Rybnika ze 
stolicą.

Pociąg relacji Rybnik-Białystok wyrusza  
z naszego miasta codziennie o godzinie 
15.07. Podróż do Warszawy Centralnej 
zajmie mniej niż 5 godzin, planowo pociąg 
powinien tam dotrzeć o godz. 19.58.

Połączenie jest m.in. rezultatem długo-
trwałych starań prezydenta Rybnika o popra-
wę jakości połączeń kolejowych z Rybnika. 
Zarząd Transportu Zbiorowego przypomina, 
że na rybnicki dworzec kolejowy można się 
dostać środkami komunikacji miejskiej.

Za www.rybnik.eu

Kolejny dyskont 
w mieście
W sierpniu przy ul. Orzepowickiej otwar-

to nowy sklep sieci Lidl. Z tej okazji firma 
zleciła przeprowadzenie badania opinii 
wśród mieszkańców Rybnika na temat 
zakupów w tym dyskoncie. 

Konsumenci chwalą sobie bogatą ofertę 
smacznych i zdrowych produktów (86% an-
kietowanych) oraz ciekawą ofertę artykułów 
codziennego użytku o najwyższej jakości  
w bardzo korzystnej cenie (82%). — Opinia 
przedstawicieli lokalnych społeczności kon-
sumenckich jest dla nas niezwykle ważna 
— wyjaśnia Anna Biskup reprezentująca sieć 
Lidl Polska. Nowy sklep ma powierzchnię sali 
sprzedaży około 1200 metrów kwadratowych. 
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 Szkoły bez przerwy  Szkoły bez przerwy 
Rówieśnicy sprzed lat 
Uczniowie Gimnazjum nr 3 pokonali wielu konkurentów i zajęli 

III miejsce w I etapie ogólnopolskiego konkursu edukacyjno-filmo-
wego „Rówieśnicy” organizowanego przez Muzeum Historii Polski 
i Fundację Banku Zachodniego WBK. W ten sposób dowiedzieli 
się, jak wyglądało życie nastolatków  
w „epoce słusznie minionej”.

Uczestnicy konkursu mieli odnaleźć  
i opisać swoich rówieśników, którzy  
w latach 1945-1989 walczyli o niepodle-
głość i suwerenność państwa, nie zgadzali się z zastaną rzeczywistością 
lub brali udział w niezależnej działalności kulturalnej. Gimnazjaliści 
z Chwałowic – Dagmara Kubik, Rafał Małkuch i Maksymilian Trybuś, 
pod okiem Marka Franusiaka napisali pracę na temat Natalii Ponety-
Piekarskiej, która wspólnie z koleżankami protestowała przeciwko 
zmianie nazwy Katowic na Stalinogród. W okresie stalinowskim była 
wielokrotnie przesłuchiwana w Urzędzie Bezpieczeństwa i osadzona 
m.in. w więzieniu w Katowicach. Po ucieczce z zakładu poprawczego 
ścigana była listem gończym. Wolność odzyskała w 1956 r. Została 
nauczycielką i autorką książek dla dzieci, a dziś wciąż chętnie spotyka 
się z młodzieżą. Gimnazjaliści z Chwałowic napisali w swojej pracy: 
„(…) Dzięki takiej osobie mogliśmy się zapoznać z rzeczywistością,  
w której żyli w czasach stalinizmu młodzi ludzie. (…) Dziękujemy pani 
Natalii Piekarskiej za to, że pomogła nam zrozumieć i wyobrazić sobie 
życie ówczesnego nastolatka”.

Projekt, w którym uczestniczą gimnazjaliści składa się z III etapów. 
Za nami część pisemna. W II etapie zaplanowano warsztaty filmowe 
realizowane we współpracy z Łódzką Szkołą Filmową, a efektem 
finalnym będzie etiuda filmowa związana z bohaterem pracy kon-
kursowej i jej pokaz. 

Piąte w Polsce!
Z Gdańska przywiozły… opaleniznę, wiele nagród i 5. miejsce 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie. Reprezentujące 
Młodzieżowy Dom Kultury, rybnickie licealistki Marta Mańka  
i Kinga Gromotka, pod okiem Ewy Klonowskiej, najpierw zdobyły 
pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich, a potem udanie 

zaprezentowały się w finale 
nad Bałtykiem.

Etap centralny konkursu już 
po raz 22 zorganizowało Gdań-
skie Centrum Filmowe, a pod-
czas kilkudniowego pobytu na 
uczestników filmowej rywalizacji 
czekał również bogaty program 
artystyczny. Tym razem finaliści 
i ich opiekunowie uczestniczyli 
w przeglądzie kina brytyjskiego, 

wykładach i panelach dyskusyjnych, a w czasie projekcji pokazano m.in. 
„Toma Jonesa” i „Szczęśliwego człowieka” oraz nowsze produkcje „Kró-
lową” i oskarowy „Jak zostać królem”. — Filmy były rozrywką pomiędzy 
kolejnymi konkursowymi konkurencjami, a dziewczyny zobaczyły na 
dużym ekranie obrazy, o których rozmawiałyśmy na zajęciach — mówi 
opiekunka drużyny Ewa Klonowska. — Konkurs był też okazją do pozna-
nia filmowych pasjonatów z całej Polski i zetknięcia się z kadrą naukową 
filmoznawców–członków jury. A w finale Marta i Kinga wykazały się 
wiedzą dotyczącą kinematografii polskiej, europejskiej i światowej, 
znajomością zarówno historii kina, jak i bieżących faktów związanych 
z wydarzeniami filmowymi czy festiwalowymi nagrodami. Ostatecznie 
rybniczanki zajęły 5 miejsce w gronie 33 drużyn. To spory sukces zważyw-
szy, że reprezentantki MDK ukończyły dopiero I i II klasę LO i w konkursie 
były jedną z młodszych drużyn. 5 miejsce w finale zapewnia im udział 
w przyszłorocznym konkursie w Gdańsku bez dodatkowych eliminacji 
wojewódzkich. Gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych filmem 
informujemy, że Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza już od września na 
zajęcia koła filmowego prowadzonego przez E. Klonowską. 

Recykling to jest to!
Szkoła Podstawowa nr 13 realizuje dwuletni projekt „The world 

is screaming silently” w ramach programu Socrates Comenius, 
którego tematyka związana jest z ekologią. 

Po prawie roku współpracy ze szkołami z Turcji, Danii, Włoch i Czech  
i analizie stanu świadomości ekologicznej w tych krajach, podjęto szereg 
działań, by wpłynąć na popra-
wę sytuacji. W pobliżu chwa-
łowickiej placówki posadzono 
blisko 30 drzew, zakupiono 
kosze do selektywnej zbiórki 
odpadów i zorganizowa-
no kilka zbiórek surowców 
wtórnych oraz elektrośmieci 
nadających się do recyklingu. 
W ramach projektu odbyły się 
również dwie wizyty robocze 
we Włoszech oraz w Czechach, a w czerwcu w SP nr 13 spotkali się 
nauczyciele zaangażowani w projekt, by podsumować dotychczasowe 
osiągnięcia i zwiedzić rybnicką elektrownię, park krajobrazowy w Rudach, 
Pszczynę, Koniaków, Jaworzynkę i Wisłę. Goście spotkali się również  
z wiceprezydent J. Kryszczyszyn, a zajęcia w szkole koncentrowały się na 
zagadnieniach ekologii: selektywnej zbiórce odpadów, recyklingu, rekul-
tywacji terenów kopalnianych oraz ochronie gatunków zagrożonych.

Ekspresem przez szkoły:
*Nauczycielka języka angielskiego w Gimnazjum Dwujęzycznym 

nr 17 Zuzanna Pasierbek otrzymała z rąk minister edukacji Katarzyny 
Hall Brązowy Krzyż Zasługi *                                                           (S) 

Dobra strona projektu 
Strona www.przekroczycprog.pl znala-

zła się w dziesiątce finalistów pierwsze-
go etapu konkursu „Strona internetowa 
bez barier” w kategorii serwisów admi-
nistracji publicznej. 

Jak podkreślają organizatorzy, poziom 
tegorocznej edycji był najwyższy z dotychcza-
sowych, a wybór finalistów wyjątkowo trudny. 
Wyróżniona rybnicka strona poświęcona 
jest projektowi „Przekroczyć próg”, którego 
celem było zapewnienie równego dostępu 
do życia społecznego i zawodowego osób 

niewidomych i słabo widzących, a od 2009 
do 2011 r. realizowały go wspólnie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rybniku i Polski Zwią-
zek Niewidomych – Oddział Śląski. Obok  
www.przekroczycprog.pl w finale znalazły 
się również strony internetowe m.in. Starostwa Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego, Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej, Sądu Okrę-
gowego w Lublinie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Gdańsku (serwisy administracji publicznej), a także Hy-
drobudowa Polska S.A., Pomorska Fundacja Sportu  
i Turystyki Osób Niepełnosprawnych „Keja”, czy 
Stowarzyszenie Monar (kategoria serwisów ko-
mercyjnych).

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek patronuje konferencji finałowej 
konkursu „Strona internetowa bez barier” 
pt. „Cyfrowo wykluczeni”, która odbędzie się  
2 września w Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach. Z kolei patronat nad samym konkursem 
objęli poseł do Parlamentu Europejskiego 
Rafał Trzaskowski oraz ministerstwa: Pracy  
i Polityki Społecznej, Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Edukacji Narodowej, Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, Infrastruktury, Spra-
wiedliwości, a także Rzecznik Praw Obywa-
telskich i Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

(S)
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Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu 
na najlepiej przeprowadzoną akcję społeczną 
roku 2010. Wśród laureatów jest Bractwo 
Kurkowe.   

Do konkursu zgłoszono 73 kampanie społeczne,  
a jury złożone z 16 ekspertów w dziedzinie marketingu 
społecznego przyznało nagrody w 4 kategoriach oraz 
wyróżniło 6 kam-
panii. W kategorii 
„inicjatywy lokalne”, 
pierwsze miejsce ex 
aequo z inicjatywą 
Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Wspólna 
Europa zajęła akcja 
„Motocykl ratow-
niczy dla Rybnika”, 
zrealizowana przez 
Bractwo Kurkowe 
Miasta Rybnika. 
Jurorzy uznali, że 
rybnicka kampania 
była „… modelowym 
przykładem akcji 
realizowanej przez 
lokalną społeczność 
w odpowiedzi na konkretny, lokalny problem. Bractwo 
Kurkowe w Rybniku zdiagnozowało samodzielnie 
problem, wymyśliło sposób na jego rozwiązanie, zorga-

nizowało akcję i osiągnęło cel”. Stąd nagroda, statu-
etka i 2500 zł. Ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz 
wręczenie nagród odbyło się w trakcie uroczystej gali  
w Centrum Łowicka w Warszawie. — Satysfakcja jest 
tym większa, że nasza prowadzona społecznie akcja wy-
grała z profesjonalnymi firmami przygotowującymi kam-
panie dla wielkich firm komercyjnych — podkreśla Lech 

Gęborski z Bractwa 
Kurkowego. 

To drugie wy-
różnienie dla akcji 
„Motocykl ratow-
niczy dla Rybnika”. 
Pierwszą – nagrodę 
specjalną – otrzy-
mał zespół realizu-
jący akcję w kon-
kursie organizowa-
nym przez rybnicki 
portal „rybnik.com.
pl”. Teraz przyszedł 
sukces w III edycji 
konkursu „Kam-
pania Społeczna 
Roku 2010” zorga-
nizowanego przez 

Fundację Komunikacji Społecznej we współpracy  
z portalem kampaniespoleczne.pl. Gratulujemy!

(S)

Przedstawiciele Bractwa Kurkowego odbierają nagrodę w konkursie na najlepiej  
przeprowadzoną akcję społeczną roku 2010.                                                      Zdj. arch. org.   

Kampania nagrodzona

Akcja społeczna „Motocykl dla Rybnika” 
zdobyła tytuł najlepszej inicjatywy lokalnej w kon-
kursie Instytutu Rynku Pracy. Zbiórka pieniędzy 
trwała od 2009 roku. Było warto – dziś lekarze 
i ratownicy rybnickiego Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego mogą szybciej dotrzeć do osób po-
trzebujących pomocy. Motocykl lepiej sprawdza 
się w miejskim ruchu, sprawniej niż karetka omija 
korki, a to nie bez znaczenia w godzinach szczy-
tu, na drogach pełnych remontów i objazdów.  
— W naszym działaniu każda minuta jest bezcen-
na. Motocykl, nawet jeśli zachodzą znaczne utrud-
nienia w ruchu, jedzie płynnie 30, 40 km/godz.  
— podkreśla Piotr Unger, szef rybnickiego 
pogotowia ratunkowego. Motocykl „pracuje” 
od poniedziałku do piątku (w dni suche, bo tej 
wagi pojazd staje się niebezpieczny na mokrej 
nawierzchni), od 7.00 do 17.00. Ograniczenia 
te wynikają, niestety, z braku pieniędzy. — Dla 
NFZ pacjent się nie liczy. Ustawa o ratownic-
twie medycznym uniemożliwia utrzymywanie 
motocykla, więc koszty ponosi szpital — mówi 
doktor Unger. W tym czasie ratownicy patrolują 
miasto, ćwiczą wjazdy między słupki, blokowiska 

oraz na poziomowe parkingi 
centrów handlowych, gdzie 
w razie potrzeby karetka nie 
mogłaby wjechać, ponieważ... 
się nie zmieści. Na szczęście, 
jak dotąd nie musieli brać 
udziału w szczególnie dra-
matycznych wydarzeniach, 
ale praktyki nigdy za wiele. 
Wśród 6 kierowców „Kur-
ka” jest jedna dziewczyna 
– Kasia Gęborska (córka 
Lecha Gęborskiego z Brac-
twa Kurkowego, inicjatora  
i koordynatora akcji). Wyposażenie pojazdu 
jest imponujące: automatyczny defibrylator, 
butla z tlenem, leki, szyny, kołnierze oraz 
monitor wielofunkcyjny, który mierzy ciśnie-
nie i wykonuje EKG. Kierowca ma kontakt 
z dyspozytorem i policją. Dzięki radiostacji  
i wyposażeniu kasku nie traci zasięgu w promie-
niu 150 m od pojazdu. W wyjazdach pogotowia 
motocykl bierze udział z karetką, a nie zamiast 
niej. — Motor zawsze jest szybciej. Szybciej jest więc 

wstępne badanie i zabezpieczenie pacjenta. Motor 
nie służy do przewozu osób, tylko do udzielania 
pierwszej pomocy. Jeśli okaże się, że sytuacja nie 
wymaga przyjazdu karetki, można ją zawrócić, co 
znów oszczędzi czas i pieniądze — wylicza zalety  
P. Unger. Korzystanie z „Kurka” obniża też kosz-
ty i czas przy transporcie krwi z innych szpitali. 
Rybnik jest jedynym w regionie miastem, które 
dysponuje motocyklem ratunkowym, najbliższy 
podobny pojazd znajduje się w Krakowie.  (m)

Z ulgą 
na parkingu
Odwiedzając chorych  

w rybnickim szpitalu nie 
będziemy już nerwowo 
zerkać na zegarek licząc mi-
nuty postoju i… uciekające 
złotówki. 

Po wypowiedzeniu warszaw-
skiej firmie dzierżawy i upływie 
zapisanego w umowie okresu 
wypowiedzenia, Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny nr 3 
znów stał się gospodarzem 
parkingu. Dyrekcja zapropo-
nowała więc kierowcom nową 
stawkę opłaty, która wynosi 
obecnie 3 zł niezależnie od cza-
su postoju. Wcześniej trzeba 
było płacić 2 zł za każdą rozpo-
czętą godzinę parkowania, na 
co narzekali wszyscy, bo często 
za postój trzeba było zapłacić 
kilkanaście złotych. Przyszła 
więc pora na zdrowe zasady. 
Przecież to szpital!             (S)

 Motocyklem 
           szybciej i taniej

Rok temu dzięki wszystkim, którzy wsparli zbiórkę publiczną 
prowadzoną przez rybnickie Bractwo Kurkowe, udało się kupić 
motocykl ratunkowy. Potężny, trzystukilowy BMW R1200RT zwany 
„Kurkiem” od maja jeździ po ulicach miasta.

— Motocykl w miejskim ruchu jest szybszy niż karetka — mówi Roman Radys, ratownik rybnickiego  
SOR. Dzięki zbiórce prowadzonej przez Bractwo Kurkowe kupiono motocykl z nowoczesnym 
wyposażeniem i stroje dla ratowników.                                                                            Zdj.: m
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Jak co roku zainteresowanie wypoczynkiem 
w ramach akcji „Lato na Nowinach” było 
ogromne. — Ze względu na warunki lokalo-
we już pierwszego dnia zapisów musieliśmy 
zamknąć listy — tłumaczą w Młodzieżowym 
Domu Kultury, a codziennie z zajęć przygoto-
wanych przez placówkę korzystało ponad 100 
dzieci. A zaczęło się od odwiedzin policjanta, 

który przypomniał zasady bezpiecznego wypo-
czynku podczas wakacji oraz zwrócił uwagę na 
czyhające niebezpieczeństwa. Organizatorzy 
zaplanowali też kilka wycieczek, a dzieci do-
tarły do Aquaparku w Tarnowskich Górach, 
Parku Dinozaurów w Zatorze i Wesołego 
Miasteczka w Chorzowie, gdzie szalały na 
karuzelach, rollercoasterach czy diabelskim 
młynie. Gdy pogoda na to pozwalała (czyli 
rzadko) organizowano wyjazdy na Rudę, ale 

gros zajęć odbywało się w placówce – warsz-
taty taneczne, muzyczne, plastyczne, filmowe 
i sportowe. Były też konkursy tańca i piosen-
ki, projekcja filmu „Auta 2” w Cinema City  
i szaleństwa w „Figloraju”. Tak bogatą ofertę 
trzytygodniowych zajęć udało się przygotować 
dzięki dotacji z miasta i przy wsparciu finan-
sowym Rady Osiedla Nowiny. 

Trzy tygodnie pełne atrakcji przygotował 
też Dom Kultury w Chwałowicach, a każdy 
znalazł coś dla siebie na warsztatach foto-
graficznych, ceramicznych, decoupage’u czy 
zajęciach gitarowych. Dzieci z chęcią uczyły 
się tańca towarzyskiego z elementami disco,  
a nawet podstaw flamenco, rysunku i malarstwa 
sztalugowego. Zobaczyły też Jurę Krakowsko-
Częstochowską i Hutę Szkła w Zawierciu oraz 
kilka seansów filmowych, ale największą frajdę 

sprawił dzieciom wyjazd na 
ściankę wspinaczkową do 
Niedobczyc.

Akcję „Lato w mieście” 
po raz kolejny zorgani-
zował też Dom Kultury  
w Niedobczycach, a z dwu-
tygodniowego wypoczynku 
skorzystało blisko 50 dzieci 
w wieku od 8 do 15 lat. 
„Koloniści” wspinali się 
na ściance wspinaczkowej 
„CW Cechownia” w Nie-

dobczycach, kąpali na rybnickiej „Rudzie”, 
zwiedzili też wieżę widokową kopalni „Ignacy” 
w Niewiadomiu i Rodzinny Park Atrakcji w Ka-
mieniu oraz pojechali na wycieczkę do Ojcowa. 

O najmłodszych czytelnikach spędzających 
lato w mieście nie zapomniała też Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna. Wakacje 
przebiegały pod hasłem „W Górnośląskiej 

krainie”, a zajęcia tematycznie nawiązywały do 
obchodów 90. rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego. Zaplanowano więc konkursy i zaba-
wy na temat tradycji i obrzędowości Górnego 
Śląska i gwary, zajęcia rekreacyjno-plastyczne 
„Śląsk w oczach dzieci”, a podczas wycieczki 
do rybnickiego Muzeum najmłodsi czytelni-
cy dowiedzieli się, jak to drzewiej na Śląsku 
bywało… Dzieci poznały też ciekawe miejsca 
naszego miasta, a zajrzały m.in. za kulisy Teatru 
Ziemi Rybnickiej i wzięły udział w warsztatach 
plastycznych „Bajkowe twarze”. Z kolei Filia 
nr 18 PiMBP zaprosiła wszystkie dzieci do 
„Bajkowego ogrodu malucha” – zajęcia od-
bywały na placu zabaw w pobliżu biblioteki 
oraz w samej placówce. Maluchom serwowano 
głośne czytanie, warsztaty plastyczne i zabawy 
ruchowe, a nieco starszym czytelnikom – lek-
turę ciekawych czasopism. Filia nr 1 i Klub 
Kultury „Harcówka” przewidziały chyba, że 
pogoda będzie wietrzna, bo zaproponowały 
dzieciom robienie latawców, a ponadto zajęcia 
komputerowe i gry świetlicowe, rozgrywki spor-

towe, seans kino-
wy, ognisko oraz 
spacer ścieżką 
edukacyjno-przy-
rodniczą Nadle-
śnictwa Rybnik,  
a także zwiedza-
nie biblioteki cen-
tralnej. 

458 zuchów, 
harcerzy  oraz 
dzieci niezrzeszo-
nych w struktu-
rze ZHP wypo-
czywało w czasie 

tegorocznych wakacji w Wapienicy, gdzie 
w ubiegłym roku oddano do użytku no-
woczesny Dom Zucha. Wapienica gościła 
też zuchów i harcerzy z Hufca Radomsko, 
wychowanków obozu integracyjnego rodzin 
z parafii św. Teresy, dzieci z parafii Zamy-
słów, drużyny młodzieżowe OSP z Gaszowic, 
skautów ze Szkocji, grupę polsko-francuską 
z Hufca ZHP z Sosnowca, a także kolonie 
akcji socjalnej z województwa śląskiego 

A lato było kiepskie tego roku…

Organizatorzy tegorocznej akcji „Lato w mieście” musieli się nieźle natrudzić, by w czasie deszczowego lipca 
okrzykniętego zgodnie „lipcopadem”, zapewnić najmłodszym ciekawe zajęcia. Wiadomo przecież, że w czasie 
deszczu dzieci się nudzą… W „sierpniu-cierpniu” było tylko trochę lepiej…

Ta n e c z n e  i  p l a s t y c z n e  z a j ę c i a  
w Młodzieżowym Domu Kultury cieszyły 
się sporym zainteresowaniem i stanowiły 
ciekawą alternatywę na lipcową pogodę…

v Lato na Nowinach, lato na „Rudzie”.

Zdjęcia: arch. org.

W ramach akcji „Lato na Nowinach” dzieci dotarły m.in. do Parku Dinozaurów  
w Zatorze.
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dofinansowane przez śląskie kuratorium. 
Jak co roku w czasie letniego wypoczynku  
w Wapienicy realizowano też program „Czas na 
zdrowy tryb życia bez nałogów” dofinansowany 
przez Urząd Miasta Rybnika, adresowany do 
rybnickich dzieci z rodzin znajdujących się  
w trudnych warunkach materialnych. Opiekę 
nad wypoczywającymi sprawowała harcerska 
kadra, która dbała o wakacyjne atrakcje, 
ale także o to, by przebywające na obozie 
dzieci zdobyły jak najwięcej praktycznych 
umiejętności m.in. udzielania pierwszej po-
mocy. Zaletą ośrodka jest to, że znajduje się 
w pobliżu toru saneczkowego na Dębowcu  
i kolejki linowej na Szyndzielnię, więc wyjścia 
w góry sprawiały dzieciom ogromną frajdę. 
Podobnie jak przygotowane podczas każdego 
turnusu przez firmę Centaurus zajęcia inte-
gracyjne – strzelanie z łuku, mosty linowe, czy 
zabawy z wykrywaczami metalu. Na obozach 
nie brakowało też konkursów plastycznych, 
olimpiad sportowych, czy festiwali piosenki. 
Realizowane były również zajęcia ekologiczne 
dotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dofinan-
sowanie do programu „Aktywny i bezpieczny 
wypoczynek w harcerskich bazach” przeznaczył 
też Urząd Gminy Gaszowice. W trakcie wakacji 
wypoczywających w Wapienicy odwiedzili m.in. 
prezydenci Adam Fudali i Ewa Ryszka, radny 
Jan Mura i przedstawiciele starostwa powia-

towego w Rybniku – Aleksander Chudzik,  
Janina Grosek i Grzegorz Potysz. W Wapienicy 
odbyło się również spotkanie rady przyjaciół 
i władz Hufca. Jednak wakacyjne przygody 
rybnickich skautów nie kończyły się wyłącznie 
u podnóża Beskidu Śląskiego. 34 DH wyjechała 
na obóz harcerski do Pogorzelicy, 6 DHŻ zor-
ganizowała m.in. obóz nad zalewem rybnickim, 
spływ oraz rejs po Bałtyku, a 27 DH wyjechała 
na obóz do Czech.

W Poroninie wypoczywały dzieci z parafii 
św. Józefa Robotnika, a zgodnie z hasłem 
„Kolonie ze świętym Franciszkiem – jeste-
śmy pokoleniem JP II”, zajęcia nawiązywały 
do postawy i zainteresowań papieża-Polaka 
oraz św. Franciszka z Asyżu. Koloniści czytali 
książkę „Jan Paweł II, czyli jak Karolek został 
papieżem i kilkadziesiąt razy okrążył ziemię” 
i sporo czasu spędzali na górskich wędrów-

kach i rozgrywkach 
sportowych. Ponadto 
dzieci zwiedziły Park 
Miniatur w Inwał-
dzie, bawiły się na 
basenach termal-
nych, dyskotekach 
i uczyły tańca oraz 
poznawały region  
i góralskie tradycje. 
W Poroninie reali-
zowany był również 
program „Profilak-
tyka i rozwiązywanie 
problemów narko-
manii” – najmłodsi 
uczyli się, jak kulturalnie, ale stanowczo odma-
wiać na propozycje spróbowania używek. Od-
bywały się również zajęcia związane z racjonal-

nym odżywia-
niem, a z diety 
k o l o n i s t ó w 
zniknęły… na-
poje gazowane 
i chipsy. Opie-
kę duchową 
zapewnił orga-
nizator i kie-
rownik kolo-
nii, proboszcz 
ojciec Teren-
cjan, a peda-
gogiczną – wo-
lontar iusze , 
którzy również  
w trakcie roku 

szkolnego angażują się w pracę na 
rzecz parafii. — Wyjazd był możliwy 
dzięki funduszom pozyskanym z Urzę-
du Miasta w Rybniku oraz wsparciu 
dobrodziejów nie tylko z naszej parafii. 
Wszystkim, którzy umożliwili dzieciom 
kolejny wyjazd serdecznie dziękujemy 
— podsumowuje zastępca kierownika  
i wychowawca kolonii ze św. Francisz-

kiem Anna Porwoł. 
— Fajne były 

wycieczki do stad-
niny koni, jazda 
konno, przejażdż-
ka wozem tabo-
rowym i wyjazd 
do Parku Miniatur 
w Ogrodzieńcu. 
Pierwszy raz wi-
działem taki za-
mek zbudowany ze 
skał, ale najlepsze 
było to, że byli-
śmy tam razem. 
Poznałem kilku 
kolegów. Mam na-
dzieję, że spotka-
my się w przyszłym 

roku — powiedział 
jeden z uczestników 
III integracyjnych 
półkolonii zorga-
nizowanych przez 
Stowarzyszenie na 
rzecz wspomagania osób z niepełnospraw-
nością i ich otoczenia „Razem”. Podczas 10 
dni, z pełnego atrakcji wypoczynku skorzystało 
25 uczniów z kilku dzielnic, uczęszczający do 
rybnickich szkół, również specjalnych. Pod 
okiem wykwalifikowanej kadry przeplatały się 
nauka i zabawa, a przedsięwzięcie zrealizowa-
no dzięki dofinansowaniu z miasta i wpłatom  
z 1% podatku pozyskanym przez stowarzy-
szenie „Razem”. Warto zaznaczyć, że inte-
gracyjne półkolonie cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem, a rodzice zgłaszają chęć 
uczestnictwa swoich dzieci z kilkumiesięcznym 
wyprzedzeniem. Organizatorzy mają nadzieję, 
że w kolejnych latach uda się pozyskać więcej 
funduszy i będą mogli organizować więcej 
podobnych turnusów.

„Żegnaj lato na rok…” tym razem,  
ze względu na aurę, z pewnością zanucimy bez 
cienia żalu… 

(S)

Zdjęcia również na wewnętrznej stronie 
okładki

„Paparazzi” z Chwałowic  
podczas zajęć fotograficz-
nych zorganizowanych 
przez Dom Kultury, pozna-
wali tajniki robienia zdjęć. 

Zdj.: arch. org. 

Filia nr 18 PiMBP zaprosiła dzieci do „Bajkowego ogrodu malucha”. Zdj.: arch org.

Bajkowe buzie wyczarowa-
no podczas zajęć w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej.    Zdj.: arch. org.

Humory uczestnikom III integracyjnych kolonii dopisywały...                                                       Zdj.: arch. org.
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— Szkoła liderów to naprawdę bardzo do-
bry pomysł… — mówi uczestniczka zajęć 
Anna Wicher o projekcie skierowanym do 
młodych ludzi, który w przyszłości ma im 
pomóc w pełnieniu odpowiedzialnych ról 
w lokalnych społecznościach, czy zdobyciu 
wymarzonej pracy.   

A.Wicher uczestniczyła w pierwszej edy-
cji Szkoły liderów. Tak jej się spodobało, 
że ponownie zdecydowała się na udział.  
— W ubiegłym roku zajęcia trwały trzy dni, teraz 
były o jeden dzień krótsze. Niektóre zagadnienia 
się powtórzyły, ale pojawiło się też wiele nowych, 

przydatnych informacji, z których z pewnością 
skorzystam — mówi uczennica żorskiego tech-
nikum. — Najbardziej podobały mi się zajęcia 
praktyczne, prowadzone w formie zabaw. To 
zawsze ciekawsze od wykładów… Tym razem 
grupa młodych ludzi z Rybnika i okolic po-
znała zagadnienia dotyczące pracy w grupie, 
wolontariatu i tworzenia informacji prasowej 
oraz tajniki budowania własnego wizerunku na 
rynku pracy. Dzięki zajęciom młodzież wie już 

na czym polegają fundraising, case study 
czy personal branding, jak się promować 
i wyłaniać liderów środowisk lokalnych 
oraz dlaczego warto angażować się w 
działalność organizacji pozarządowych. 

Na pomysł Szkoły liderów wpadli 
Wojciech Kiljańczyk i Dariusz Laska  

z Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego i Sto-
warzyszenia Przyjaciół UŚl. Młodzi rybniccy 
radni mają świadomość, jak ważne jest przeka-
zywanie młodzieży wiedzy na temat pełnienia 
ról liderów społecznych. Nic zatem dziwnego, 
że ich propozycja spotykała się z zaintere-
sowaniem ze strony uczniów szkół średnich  
i studentów, choć w tym roku liczba uczestni-
ków była mniejsza niż przed rokiem. A zajęcia 
poprowadzili Agnieszka Skorupa i Michał Brol 
z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, 
Anna Pytlik z Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych w Rybniku, opiekun Młodzieżowej 
Rady Miasta Rybnika Aneta Bokuniewicz oraz 
sami pomysłodawcy – D. Laska i W. Kiljańczyk. 
— Na zajęciach panowała naprawdę fajna 
atmosfera, więc wszystkim polecam „Szkołę 
Liderów” — podsumowuje Ania. 

(S)

— Oni są niesamowici… — mówią o osobach 
z niepełnosprawnością arteterapeutki Alek-
sandra Bugla i Danuta Muras. — W sztuce nie 
prezentują swojej niepełnosprawności, ale siebie 
samych. Są wrażliwi, indywidualni, postrzegają 
świat na swój własny, oryginalny sposób… 
Wypoczywającym w Ośrodku Szko-
leniowo-Wypoczynkowym „Stawiska” 
na Kaszubach wiele radości przyniosły 
też zajęcia prowadzone przez muzyko-
terapeutę Mariana Graniecznego, a w 
planie dnia ważne miejsce zajmowały 
fizjoterapia oraz dogoterapia. Dopeł-
nieniem obozowego dnia były zwykle 
mecze piłki nożnej lub siatkowej 
oraz ogniska, dyskoteki i bal przebie-
rańców. Co odważniejsi kąpali się w 
jeziorze i zamoczyli nogi w zimnym 
Bałtyku podczas wycieczki do Gdyni. 
Większość wolała jednak wybrać się 
do bałtyckiego oceanarium. Wyda-
rzeniem, na które czekano z niecier-
pliwością był piknik integracyjny „Gwiazdy 
dzieciom”, zorganizowany przez Gdańską 
Fundację Dobroczynności i Stowarzyszenie 
Oliwskie Słoneczko, a bawiono się w rytm 
muzyki Stana Borysa, Małgorzaty Stankiewicz 
i Conrado Yaneza. Niektórzy obozowicze mieli 
nawet okazję wystąpić na scenie solo i wspólnie 
z idolami. Podziwiano też paradę bajkowych 
postaci i pokaz sztucznych ogni.  

Realizacja turnusu możliwa była między 
innymi dzięki funduszom pozyskanym w pro-
jekcie „Branie wypełnia ręce, dawanie wypeł-

nia serce” opracowanym przez wolontariuszy  
i członków Stowarzyszenia „Razem”, a doto-
wanym przez Miasto Rybnik. Organizowany od 
lat turnus rehabilitacyjny to fantastyczna forma 
wypoczynku dla dzieci i ich rodziców. Dla tych 
ostatnich przejęcie rodzicielskich obowiązków 

przez wolontariuszy to często jedyny czas w roku, 
kiedy mogą odpocząć od opieki nad swoimi wy-
chowankami. Rodzice wiedzą, że oddają dzieci w 
dobre ręce – na Kaszubach była z nimi pielęgniar-
ka Alicja Granieczna oraz wolontariusze, którzy 
w trakcie wyjazdów uczą się cierpliwości, konse-
kwencji, umiejętności panowania nad emocjami 
i ponoszenia odpowiedzialności za powierzonych 
im podopiecznych. Jak powiedział jeden z wo-
lontariuszy: — To nieprawda, że nie zapłacono 
nam za pobyt. Otrzymaliśmy buziaki, uśmiechy i 
„przytulańce” w liczbie bliżej nieokreślonej. 

Pozytywnie o obozie i jego uczestnikach 
wypowiada się również wieloletnia oligofre-
nopedagog i szefowa WTZ Danuta Reclik, 
która przekonuje, że to niespotykane, by  
w dzisiejszych czasach młodzi ludzie potrafili, 
zupełnie bezinteresownie, zająć się człowie-
kiem słabym i niepełnosprawnym: — Wolon-
tariusze żyjąc tutaj, uczą się życia… Z opinią tą 
zgadza się wolontariuszka Barbara Rabiej, któ-
ra dodaje, że na Kaszubach uczyła się nie tylko 
opieki nad drugim człowiekiem, ale i tego, jak  
z ufnością i odwagą spoglądać na świat: — Dzie-
je się to właśnie za sprawą osób z niepełnospraw-

nością, które uczą nas dostrzegać  
w innych nie tylko to, co na zewnątrz, 
ale przede wszystkim to, co naj-
bardziej wartościowe, czyli ludzkie 
wnętrze. Aby propagować ideę wo-
lontariatu zrodził się pomysł na film 
nakręcony podczas turnusu, który 
ma uświadomić młodym ludziom, 
że osoby z niepełnosprawnością 
mają takie same potrzeby, tylko nie 
zawsze są w stanie samodzielnie je 
zaspokoić. Film trafi do rybnickich 
szkół i uczelni wyższych i być może 
przekona do wolontariatu innych. 
To ważne, bo jak mówi kierownik 
turnusu i prezes Stowarzyszenia 

„Razem” Krzysztof Chełstowski, pomaganie 
to nie tylko wyrzeczenia: — To przede wszyst-
kim satysfakcja i radość z tego, że czynimy życie 
innych lepszym. Idea wolantariatu dociera do 
kolejnych młodych ludzi. I to się chwali: — Za-
łapałem bakcyla — mówi jeden z uczestników 
turnusu. — Zakasaliśmy rękawy i zaczynamy 
wywoływać prawdziwą epidemię pomagania! 
Trzymamy kciuki, by udało się nią zarazić jak 
najwięcej rybniczan. 

Oprac: (S)

43 niepełnosprawnych dzieci oraz ich 40 opiekunów–wolontariuszy wzięło udział 
w turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym przez rybnickie Stowarzyszenie „Ra-
zem” we współpracy z Gdańską Fundacją Dobroczynności, poznańską Fundacją 
„Mały Piesek Zuzi” oraz Specjalnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z Rybnika. 

(Wy)kształcą przyszłych liderów 

Młodzież w trakcie zajęć Szkoły liderów.   Zdj. arch. org. 

Epidemia pomagania
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Co się stanie kiedy jeden 
fotografik wyjdzie na zdję-
cia o świcie, a drugi godzi-
nę przed nim? Z pewnością 
obaj się nie wyśpią, ale ten 
pierwszy stworzy prace „…
złotem malowane”, a dru-
gi – „…utkane z błękitu”. 
Wszystkie wyjątkowe i do 
obejrzenia w Domu Kultury  
w Chwałowicach.

O świecie wstaje Michał Ludwiczak. 
Laureat wielu konkursów foto-
graficznych, wiceprezes Związku 
Polskich Fotografów Przyrody 
okręgu łódzkiego, który najbar-
dziej lubi „chwytać” górskie pej-
zaże, dzikie zwierzęta oraz rośliny.  
To  on s tworzy ł  „ . . . z łotem 
malowane”. — Fotografia przyrody sprawia, że 
człowiek odpoczywa od trudów codzienności 
i staje się swojego rodzaju myśliwym. Wyma-
ga jednak wielu wyrzeczeń… — tłumaczy  
M. Ludwiczak. — Najbardziej uciążliwe wydaje 
się ranne wstawanie, nieraz o 4.00, ale tylko 
światło poranka daje niepowtarzalne barwy, 
rozświetlając snujące się nad ziemią mgły  
i nadając im bajkowe kolory. Takie widoki  
z pewnością rekompensują niedospaną noc. 

Godzinkę lub dwie przed Michałem na 
zdjęcia wychodzi Marek Trzeciak. Lekarz, pra-
cownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
który pasjonuje się fotografią przyrodniczą, 
podróżami oraz historią. To on „...utkał  

z błękitu”: — Światło świtu namaluje obrazy 
niespotykane o innych porach dnia, ukaże 
barwy i faktury nie do obejrzenia już godzi-
nę później. Wśród mgieł przedświtu obraz 
wydaje się być bardziej utkany, zagubiony, 
nieuchwytny… — ocenia M. Trzeciak.

Często w teren wyjeżdżali wspólnie, bo tak 
jest bezpieczniej, jest z kim pogadać, można 
ograniczyć sprzęt. Problem w tym, że nie  
z każdym się da – trzeba łazić po błocie, sie-
dzieć w ukryciu nawet pół nocy i cały dzień. 
Łodzianom fotografowanie w duecie się uda-
je, więc przyjęli zaproszenie Krzysztofa Łapki, 
kuratora galerii „DeKa” w Domu Kultury  
w Chwałowicach, by podzielić się efektami 

swojej ponad rocznej pracy. Stąd wystawa 
„Złotem malowane, utkane z błękitu”, którą 
można oglądać do 9 września. Tego dnia 
w ramach „Wieczoru sztuk” zaplanowano 
finisaż wystawy. Zachęcamy do udziału  
i podziwiania tego, co udało się uchwycić 
fotograficznym myśliwym. 

Warto też dodać, że w sierpniu w Galerii 
Kolumnowej DK w Chwałowicach pokazano 
też inne fotografie M. Ludwiczaka zatytuło-
wane „Sny bez koloru”. To efekty podróży, 
jaką autor odbył do Lublina i Zamościa,  
a uwiecznił zaułki, bramy i miejsca z klima-
tem…

(S)

z Utkane z błękitu prace Marka Trzeciaka...          
c ... i złotem malowane fotografie Michała Ludwiczaka…                    Zdjęcia: arch.org.  

… pod takim hasłem Rybnickie Cen-
trum Kultury organizuje warsztaty 
batiku. Poprzedzi je wystawa prac 
ukraińskiej artystki zajmującej się tą 
ciekawą techniką.  

Polega ona na uzyskiwaniu wzorów na 
tkaninie przez pokrywanie jej gorącym wo-
skiem. Używa się do tego pędzla, patyczka 
lub szpatułki. Następnie tkaninę zanurza się 
w zimnej kąpieli barwiącej, a miejsca 
pokryte woskiem pozostają nieza-
barwione. Po wysuszeniu można 
nałożyć kolejną część wzoru wosku 
i ponownie barwić w ciemniejszym 
barwniku. Czynność tę powtarza 
się wielokrotnie, a po wykonaniu 
projektowanego wzoru tkaninę 
prasuje się przez papier, aby pozbyć 
się nakładanego wcześniej wosku. 
Spróbujcie! Warsztaty zaplanowano 
10 i 11 września od godziny 10.00 
(szczegóły tel. 32 4223 246, ww.rck.

rybnik.pl). Poprowadzi je urodzona w Uz-
bekistanie, mieszkająca obecnie na Krymie 
Elmira Seit-Ametova, której wystawę prac 
zatytułowaną „Kolory mojej duszy” obej-
rzymy w RCK 9 września o godz. 18.00. 
Wieczór uzupełni degustacja kuchni krym-
skiej i tatarskiej, występ zespołu tatarskiego 
„Buńczuk”, quiz z nagrodami i degustacja 
herbat. Gorąco zapraszamy!

Woskiem malowane…
Warsztaty i wystawa

Galerii moc

Prawie jak myśliwi...

Technika batiku pozwala uzyskiwać ciekawe efekty...

Zespół tatarski „Buńczuk” będzie jedną z atrakcji wieczoru 9 września.
Warsztaty poprowadzi Elmira Seit-Ametova, która pokaże swoją  
wystawę „Kolory mojej duszy...”.                      Zdjęcia: arch. org.
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Zwycięstwo, 
czyli sukces ma wielu ojców 

Wszystko zaczęło się od talentów Julki 
i Paulinki, które pomaga rozwijać Aldona 
Kaczmarczyk-Kołucka w pracowni plastycz-
nej „Creatio”, działającej w Młodzieżowym 
Domu Kultury. To właśnie ona wysłała 
prace kilku swoich podopiecznych do USA 
na czwartą edycję Olimpiady Sztuk, która 
jest częścią Światowego Festiwalu Dzieci 
organizowanego przez Międzynarodową 
Fundację Sztuki Dziecięcej. Konkurs odbywa 
się co 4 lata na wzór olimpiad sportowych  
i adresowany jest do uzdolnionych plastycz-
nie dzieci w wieku od 8 do12 lat. Tematyka 
prac zawsze nawiązuje do szeroko rozu-
mianej idei sportu i sportowców – Paulina 
wybrała więc narciarstwo biegowe (wiadomo, 
Justyna Kowalczyk!), a Julia zainspirowała 
się kajakarstwem. Jury spośród tysięcy dzieci 
z prawie 100 krajów wytypowało zwycięzców, 
którzy mieli reprezentować swój kraj na 
festiwalu w Waszyngtonie. W marcu br. do 
Rybnika dotarła wiadomość, że 11-letnia Ju-
lia Szreder i 8-letnia Paulina Kaziród znalazły 
się w gronie zwycięzców i mają pojechać do 
stolicy USA, by wziąć udział w uroczystości 
podsumowania konkursu jako reprezentantki 
Polski. Wiadomość opatrzono adnotacją, że 
przyjazd i pobyt uczestników leży w gestii ro-
dziców lub sponsorów. — Zadzwoniłam więc 
do rodziców dziewczyn, złożyłam gratulacje 
i tyle… Miałam świadomość, że wyjazd jest 
praktycznie nierealny. Moi podopieczni często 
wygrywają w zagranicznych konkursach, ale na 
finały jeździmy tylko wtedy, gdy pozwalają na 
to koszty, więc w praktyce oznacza to bliskie 
wyjazdy — wyjaśnia A. Kaczmarczyk-Ko-
łucka. — Wtedy mama Julki zasugerowała, 
by poszukać sponsorów. Byłam sceptyczna, 
bo zwykle na mniejsze rzeczy nie udawało się 
nam znaleźć darczyńców, a co dopiero na wy-
jazd z biletami wartymi ok. 8 tys. zł? Rodzice 
postanowili jednak spróbować, podobnie 
jak dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 
Barbara Zielińska, a szefowa „Creatio” zobo-
wiązała się napisać do mediów oraz instytucji 
polonijnych i poszukać w USA rodzin, które 
mogłyby pomóc. 

Boguszowice 
koło Żor, czyli jaki
ten świat mały

Odezwał się dziennikarz z 
Polskiego Radia w Nowym Jor-
ku. Zasugerował, że audycja na 
temat sukcesu młodych Polek 
może okazać się pomocna. Po 
telefonicznej relacji „na żywo”, 
już poza anteną radiowiec do-
pytywał o Młodzieżowy Dom 
Kultury i dowiedział się, że 
zajęcia plastyczne odbywają się 
również w Boguszowicach. — 
Kiedy zapytał czy to, aby nie jest 
na trasie z Żor na Świerklany, byłam zaskoczona: 
— To pan w Nowym Jorku wie, gdzie są Boguszo-
wice? Wyjaśnił wtedy, że 5 lat uczył się w Rybniku, 
nazywa się Wojtek Maślanka i chodził na zajęcia 
komputerowe do MDK-u przy ul. Chrobrego — 
wspomina szefowa „Creatio”. Jednak to nie 
radiowiec z NY pomógł w wyjeździe za ocean, ale 
Jerzy Zawartka z Radia Katowice oraz lokalne 
media, które sprawę nagłośniły (również nasza 
redakcja apelowała do osób i instytucji o wsparcie 
wyjazdu utalentowanych rybniczanek). Na teksty 
na ten temat natknęła się praktykantka z Radia 
Katowice. Zrobiła swoją audycję, ale zakończyła 
ją smutną puentą, że dziewczynki jednak do USA 
nie pojadą. Wtedy sprawą zajął się J. Zawartka, 
a jego audycję o perypetiach utalentowanych 
dziewczynek usłyszał prezes Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. — Wkrótce dostałam telefon, że ktoś 
ze spółki chce się z nami pilnie skontaktować — 
opowiada dyrektor MDK B. Zielińska. — Kiedy 
usłyszałam, że chcą nas wesprzeć sumą 8.500 
zł byłam pewna, że się przesłyszałam, że chodzi 
raczej o 850 zł! W wyjeździe pomogła też kop. 
„Jankowice”, a MDK zapłacił za wizy. — Chy-
ba czuwały nad nami dobre anioły. Gdyby nie 
kilka zbiegów okoliczności i teksty w mediach…  
— B. Zielińska zastanawia się co by było gdyby…

Wielcy znani i nieznani, 
czyli Polacy w Waszyngtonie

O zakwaterowaniu w hotelach stolicy USA 
trudno było marzyć, bo koszty są spore nawet 
dla samych Amerykanów. Stąd pomysł, by 

poszukać kontaktu z rodziną, u której 4 lata 
temu zatrzymali się inni laureaci tego konkur-
su, podopieczni OPP „Przygoda”. W dotarciu 
do „pani Basi” pomógł Facebook i „Nasza 
klasa”. — Po wpisaniu danych pojawiły się  
4 szukane nazwiska, w tym jedno z Waszyngtonu. 
Napisałam więc e-maila z pytaniem, czy gościła 
już dzieci z Rybnika… — wspomina Aldona 
Kaczmarczyk-Kołucka. Okazało się, że tak… 
W ten sposób plastyczka i jej dwie podopieczne 
trafiły w gościnne progi Polaków, którzy wyje-
chali za ocean w latach 80. Ona studiowała na 
AGH marketing i zarządzanie, on był aktorem  
i jako „artystyczna dusza” wciąż tęskni za 
Polską. Oboje prowadzą dobrze prosperującą 
firmę, a w ich luksusowej posiadłości z base-
nem gościli m.in. Kazimierz Kutz i Jolanta 
Kwaśniewska. — Trudno więc dziwić się dziew-
czynkom, że pytane o wrażenia z Waszyngtonu 
najwięcej mówią o basenie u pani Basi i piesku… 
— śmieje się A. Kaczmarczyk-Kołucka. Wła-
ścicielką pieska o imieniu Coco jest inna Polka  
z powodzeniem działająca na tamtejszym rynku 
nieruchomości, której pupil nie bez kozery ma 
przezwisko „Chanelka”. Szyję suczki zdobi 
wysadzana drogimi kamieniami obroża, jej 
„garderoba” pełna jest markowych sukienek  
i kostiumów (w tym do nurkowania!), a do 
przewozu strojów służy torba Louisa Vuittona 
za 1500 dolarów. Dziewczynki były zachwyco-
ne! Z kolei ich zachowaniem i postawą zachwy-
cali się amerykańscy gospodarze… 

W czasie swojego pobytu rybniczanki miały 
też okazję poznać kolejną niezwykle barwną 

Z Ry b n i k a  z a  o c e a n

Stolica USA kojarzy się nam najczęściej z Białym Domem, Kapitolem 
czy pomnikiem Waszyngtona. Dwóm rybniczankom Julce i Paulince, Wa-
szyngton będzie kojarzyć się z największą dziecięcą imprezą artystyczną 
świata, na której reprezentowały Polskę, ale w pamięci pozostanie im 
również… basen pewnej urokliwej rezydencji i suczka–modnisia. Nie 
byłoby jednak tych wspomnień, gdyby nie Aldona Kaczmarczyk-Kołucka 
oraz sponsor, który pomógł w sfinalizowaniu wyjazdu. 

Paulina i Julka przed Kapitolem.
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postać, do prześledzenia losów której gorąco 
zachęcamy (internet pomoże!). Bo życie 87-let-
niej dziś Kai Mireckiej-Ploss, ikony polonii 
amerykańskiej, to gotowy scenariusz na film. 
W czasie wojny, dzięki wyjątkowemu głosowi, 
uniknęła pracy w kuchni i trafiła do teatru II 
Korpusu Polskiego na Zachodzie. Tam poznała 
Wiesława Mireckiego, aktora i przedwojen-
nego oficera ze znanej szlacheckiej rodziny. 
Mimo dzielących ich różnic wkrótce została 
jego żoną i skończyła 
w Londynie studia dla 
projektantów mody na 
Royal College of Art.  
I to właśnie z jej ini-
cjatywy, w latach 60. w 
siermiężnym socjali-
zmie powstały pierwsze 
sklepy Mody Polskiej, 
a jedną z asystentek 
była Barbara Hoff. Do 
USA przeprowadziła 
się po rozwodzie i mał-
żeństwie z cenionym 
sowietologiem, pro-
fesorem w Princeton, 
później na Harvar-
dzie, który pracował 
dla rządu w czasach, 
gdy sekretarzem stanu 
był Henry Kissinger. Związała się też z siecią 
modową Saks 5th Avenue i miała swój udział 
w ujęciu mordercy agenta ubezpieczeniowego! 
W 1989 r. została szefową Amerykańskiej Rady 
Kultury Polskiej, a dwa lata później dyrektorem 
Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie.  
W jednej z waszyngtońskich dzielnic, do 
której się przeprowadziła po drugim rozwo-
dzie, mieszkał też profesor Jan Karski. Ten 
Jan Karski… Była najbliższą przyjaciółką 
legendarnego kuriera przez ostatnie osiem 
lat jego życia. — Kaja Mirecka-Ploss mówiła, 
że pierwszy mąż dał jej nazwisko i „otworzył” 
na świat, drugi – zapewnił dostatnie życie, ale 
najszczęśliwsza była z trzecim towarzyszem życia 
– Janem Karskim. Jednak za późno się spotka-
li… — wspomina rozmowę z gadatliwą starszą 
panią rybnicka plastyczka. — W jej domu, do 
którego nas zaprosiła, pełno było zdjęć znanych 
 i sławnych osób. Na mnie, miłośniczce aktor-
stwa, największe wrażenie zrobiła książka „Była 
sobie piosenka”, w której Kaja Mirecka-Ploss 
jest na zdjęciach z Lodą Halamą, Marianem 
Hemarem i Mieczysławą Ćwiklińską. Dziś 
tryskająca energią seniorka jest dyrektorem 
amerykańskiego Instytutu Jana Karskiego na 
rzecz Pojednania i Dialogu. Zorganizowała też 
wakacje w USA dla ponad 200 dzieci, w tym 
sierot po zabitych w kopalni „Halemba” i na te-
renie międzynarodowych targów katowickich. 
Ufundowała kilka stypendiów naukowych dla 
Polaków, prowadzi fundację „Dzieci Śląska” 
i wspomaga szkołę w Nakle Śląskim, skąd 

pochodzi i której została patronką. Przyjaźni 
się z Kazimierzem Kutzem i współpracuje  
z fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozu-
mienie bez barier”. — Dałam jej katalogi  
z kilku edycji naszego konkursu „Wielcy znani 
i nieznani”. Była zachwycona… — wspomina 
A. Kaczmarczyk-Kołucka. Niewykluczone, 
że obie panie jeszcze się spotkają, bo nieco 
ekscentryczna, kochająca koty starsza pani, co 
roku odwiedza Polskę. 

— Myślę, że pobyt w Waszyngtonie pozwolił 
naszym dziewczynom dostrzec różnorodność 
świata i ludzi. Otworzył je na innych, nauczył 
samodzielności i pokonywania barier — podsu-
mowuje szefowa „Creatio”. Bo o artystycznych 
wyzwaniach trudno mówić… 

Festiwal sztuki, czyli 
w poszukiwaniu talentów

Pobyt w Waszyngtonie ozna-
czał udział w czterodniowym 
światowym festiwalu dzieci. 
W kilku ogromnych namio-
tach rozstawionych na terenie 
reprezentacyjnego parku Na-
tional Mall, między Kapitolem 
a Białym Domem odbywały 
się całodniowe warsztaty ar-
tystyczne. — Przygotowane  
z  rozmachem, przeznaczone 
dla dzieci różnych narodowości 
warsztaty prowadzili artyści  
z różnych krajów. A jednak 
czułyśmy niedosyt „trudnych 
wyzwań ar tys t ycznych” . . .  
W naszych przedszkolach znaj-
dziemy bardziej kreatywne 
kolorowanki w porównaniu 
do tych, jakie mieli do poma-
lowania uczestnicy festiwalu 
— ocenia plastyczka. — Ame-
rykańska poprawność wydaje 

mi się posunięta jest do przesady – żadne 
dziecko nie może być lepsze od drugiego. Nie 
było więc żadnej rywalizacji ani pokonywania 
wyzwań. Wszystko podane „na tacy”, tak by 
każdy poradził sobie z zadaniem. Odbijanie 
liści na papierze – u nas każde dziecko 
musiałoby je najpierw samo znaleźć. Tam 
zrobiły to prowadzące zajęcia. Podobnie było 
z warsztatami graficznymi, które polegały 
na odbijaniu… „pieczątek” z prostymi mo-

tywami w „poduszce” z tuszem, 
choć i z tym niektóre dzieci sobie 
nie radziły. — Nasze dziewczynki 
wykonują już wielobarwne linoryty, 
więc powiedziałam prowadzą-
cemu, że same chcą coś zrobić, 
ale on się wzbraniał tłumacząc, 
że praca jest trudna, bo wymaga 
zaprojektowania, narysowania 
i wykonania formy przy użyciu 
ostrych narzędzi… — wspomina 
Aldona Kaczmarczyk-Kołucka. 
Ostatecznie dał się namówić,  
a Julka i Paulinka w ciągu kilku 
minut wykonały swoje prace, 
czym wzbudziły nieukrywany 
zachwyt prowadzącego zajęcia. 
Nowym doświadczeniem dla 
dziewczynek były typowo „bab-
skie” zajęcia, jak farbowanie 

tkanin czy fantazyjne fryzury, które wyczaro-
wywano na głowach uczestniczek w namiocie 
cieszącym się największym festiwalowym 
wzięciem. — Jeżeli idzie o wyzwania artystycz-
ne, to spodziewałyśmy się czegoś trudniejszego 
i bardziej zaawansowanego. Dziewczyny same 
mogłyby z powodzeniem poprowadzić kilka 
warsztatów — podsumowuje plastyczka.  

Aldona Kaczmarczyk-Kołucka wspólnie z Julką i Pauliną podczas wieczoru zamykającego 
Światowy Festiwal Dzieci.

W namiotach rozstawionych na terenie parku National Mall odbywały się warsztaty artystyczne.
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— Bezcenne za to są kontakty międzyludzkie 
nawiązane z rówieśnikami zza oceanu i nowe 
doświadczenia w przeróżnych dziedzinach 
życia. Julka i Paulina nauczyły się, jak radzić 
sobie w nowym środowisku i doskonalić język 
angielski. Szansą na przełamywanie barier był 
„Dzień integracji”, podczas którego każdy 
uczestnik spotkał się ze swoim rówieśnikiem 
z Waszyngtonu, z którym korespondował 
przed przyjazdem oraz bankiet zamykający 
całą imprezę. W sali na 800 osób odczytano 
listy gratulacyjne m.in. od prezydenta Baracka 
Obamy i wręczono pamiątkowe certyfikaty 
również naszym uczestniczkom. Ale festiwal 

był też okazją do spotkań z plastykami, któ-
rych podopieczni biorą udział w konkursie 
organizowanym przez A. Kaczmarczyk-Ko-
łucką i MDK – „Wielcy znani i nieznani”, 
jak choćby z Lilianą Nedzelsky z Teksasu i jej 
wychowankami – laureatami rybnickiej impre-
zy czy z Antje Tesche-Mentzen z Niemiec.... 
Nie można też zapomnieć o samym mieście.  

Waszyngton, czyli Warszawa 
da się lubić

30-stopniowe upały mogły zniechęcić do 
zwiedzania, ale przecież taka okazja może się już 
nie powtórzyć. W wolnych chwilach, a tych, ze 
względu na festiwal, rybniczanki nie miały zbyt 
wiele, zwiedziły Muzeum Indian Amerykańskich 

oraz Galerię Narodową, w której obejrzały 
prace wielkich współczesnych twórców – van 
Gogha czy Picassa. Jeździły też dorożką ulicami 
Waszyngtonu. — Cała podróż i wyprawa do USA 
były inspirujące, ale samo miasto nie powaliło 
mnie na kolana — szczerze przyznaje A. Kacz-
marczyk-Kołucka. — Szczególnie kiedy widziało 
się piękne zakątki Europy, czy nasze polskie 
miasta i zabytki. Wtedy naprawdę trudno nam za-
imponować. Pewnie zmieniłabym zdanie, gdybym 
zobaczyła Wielki Kanion czy parki narodowe… 
Może jeszcze nadarzy się okazja powrotu za 
Wielką Wodę. Pozytywnych wspomnień jest tak 
wiele, że z pewnością nie przysłonią tych złych, 
z trwającej prawie 3 doby podróży do Polski! 
Ale to już historia na zupełnie inną opowieść… 

(S)

RePeFeNe 2011 – trwa nabór filmów konkursowych
Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego „RePeFeNe” to jeden z najważniejszych przeglądów 

kina niezależnego na Śląsku. Tegoroczna, dziesiąta edycja, odbędzie się między 18 a 23 paździer-
nika. Filmy konkursowe bez limitu czasowego można zgłaszać w trzech kategoriach (fabuła, dokument  
i eksperyment) do 20 września. Regulamin, karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie www.repefene.pl. Organizatorami przeglądu są DK Chwałowice, Klub Filmu Niezależnego oraz 
Instytucja Filmowa Silesia-Film w Katowicach. 

cd. ze strony 29

Wstępne wyniki Diagnozy Społecznej 2011 pokazują, że 
14,58 proc. rybniczan jest zadowolonych z miejsca, w którym 
żyje. Pod tym względem zajmujemy 11. pozycję w kraju. 

Najszczęśliwsi są gdynianie (41,23%), lecz Rybnik także wypadł 
całkiem nieźle, zważywszy, że zaledwie 1,12% mieszkańców Radomia 
deklaruje zadowolenie ze swojego miejsca zamieszkania. 27,29% 
rybniczan ma wyższe wykształcenie, co daje 25. miejsce w rankingu 
(pierwsze zajmuje Warszawa z wynikiem 53,49%). 

Rybnik to jedno z 32 dużych miast, w których sprawdzano jakość 
i warunki życia Polaków. Zespół pod kierunkiem prof. Janusza Cza-
pińskiego ankietował 12 tys. gospodarstw domowych i ponad 26,5 
indywidualnych respondentów. Diagnoza społeczna prowadzona 
w latach 2009-2013 jest kontynuacją wcześniejszych badań, rozpo-
czętych w 2000 roku. Ankiety są systematyczne, pytania zadaje się 
tym samym respondentom co kilka lat. Wszystko po to, by uzyskać 
kompleksowe, pełne dane na temat naszych gospodarstw domowych, 
postaw, stanu ducha i zachowań. Z zebranych informacji tworzy się 
„Polaków portret własny”. Pełne wyniki tegorocznej diagnozy zostaną 
zaprezentowane jesienią. Na razie wiadomo, że ponad 80% Polaków 
jest zadowolonych z życia, znacznie wzrósł poziom wykształcenia 
(24%, czyli czterokrotnie więcej niż pod koniec PRL), mniej palimy, 
więcej oszczędzamy, modernizujemy się pod względem technicznym 
(ponad 70% ma dostęp do internetu, jednak korzysta z niego co 
piąta osoba). Nie wszystkie dane są jednak optymistyczne: rośnie 
bezrobocie, więcej osób nadużywa alkoholu, ponad połowa Polaków 
ma nadwagę, a mimo to 61,3% dorosłych rezygnuje z jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej. Z roku na rok spada także liczba osób, które 
uczestniczą w praktykach religijnych (dziś to 42,7%).

(m)

Z Rybnika za ocean

Rybniczanie są coraz lepiej wykształceni i lubią swoje miasto.                                                        Zdj.: m

Lubimy swoje miasto

30 Nr 8/482; sierpień 2011



Fajn(y) festiwal!
„Amaterske hudebni skupiny” na „souteżnim festivalu”…, czyli 

festiwal zespołów z Czech i Polski pod nazwą „Fajn Fest” dobiega 
końca. Muzyczne wyzwanie realizowano w ramach międzynaro-
dowego projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej, a w or-
ganizację zaangażowały się domy kultury z Chwałowic i Ostrawy. 

Amatorskie zespoły umieszczały swoje nagrania na stronach 
internetowych pro-
jektu, gdzie wszys-
cy zainteresowani 
mogl i  głosować  
i wybrać swojego 
faworyta. A został 
nim „The Posit”  
z Żor, grający roc-
ka alternatywnego. 
Swoich zwycięzców 
w y b r a ł o  t e ż 
międzynarodowe 
jury, a laureatów konkursu mieszkańcy Ostrawy i Rybnika poznali na 
dwóch koncertach plenerowych. W Chwałowicach 27 sierpnia zapla-
nowano występ z udziałem kapel z Czech „Black Roll”, „Bandaband”, 
„Tracy Donovan” i „Wishlist” oraz rodzimych – „PomaU”, rybnickiego 
„Dash Chanel” (na zdj.) oraz zwycięzcy głosowania internetowego 
„The Posit”. Czesi będą oklaskiwać najlepszych muzyków 10 września 
przed Domem Kultury w Ostrawie. (Więcej na www.fajn-fest.eu/pl/ 
lub www.dkchwalowice.pl).                                                          (S)

Telewizyjny program „Kulturalny Donosi-
ciel” i drukowany „Kulturalny Informator” to 
już realizowane przedsięwzięcia, trwają prace 
nad stroną internetową, siecią fotokodów, 
gablot informacyjnych, ekranów, punktów 
Bluetooth. Zainteresowanie promocją jest 
duże. — Bardzo nas cieszy to zaangażowanie. 
Tworzymy kompleksową, zintegrowaną sieć 
informacji kulturalnej, dzięki której każdy 
będzie mógł się dowiedzieć o planowanych 
wydarzeniach kulturalnych. A tych w Rybniku 
nie brakuje, cały czas mamy sygnały o nowych 

inicjatywach, które war-
to promować — mówi 
Lycyna Tyl, rzecznicz-
ka UM. Zgłaszają się 
nie tylko lokalne cen-
tra i domy kultury, coraz więcej dzieje się  
w kawiarniach, klubach i pubach. Ostatnie spo-
tkanie było okazją do dyskusji nad wstępnymi 
koncepcjami graficznymi stron internetowych. 
Do przestawionych propozycji zgłoszono uwa-
gi, które zostaną uwzględnione przez firmy 
New Digital Media Poland i LINGUA-IT  

w dalszych pracach nad 
serwisem. — Zależało 
nam na poznaniu opinii 
ludzi kultury. Jesteście 
współautorami tego 
przedsięwzięcia, w wa-
szym interesie jest, żeby 
informacje kulturalne 
były jak najlepiej promo-
wane — mówił podczas 

spotkania Krzysztof Jaroch, naczelnik Wydzia-
łu Promocji i Informacji, kierownik projektu. 
Wtedy też padła propozycja stworzenia nowego 
logo. W sondzie elektronicznej zwyciężył pro-
jekt Michała Ankesa, grafika z Rybnickiego 
Centrum Kultury. 

(m)

Muchy w Rybniku
Wydali dwie świetnie przyjęte płyty, kilka singli z bogatą 

radiową historią i odwiedzili wszystkie najważniejsze festi-
wale w tym kraju. Przyszła pora na koncert w Rybniku…

Poznański zespół 
„Muchy” dwukrot-
nie gościł na głównej 
scenie gdyńskiego 
Openera. Grali też na 
Coke Live Music Fes-
tival, Seven Festival  
w Węgorzewie, Mal-
ta Festival, Jarocin 
Festiwal i Off Festival.  
W ubiegłym roku ze-
spół dał w sumie po-
nad 70 koncertów. Po raz drugi był też nominowany do nagrody 
„Fryderyków” w kategorii „muzyka alternatywna” (szczegóły na 
www.muchy.net, www.myspace.com/muchy). 

Obecnie „Muchy” występują w składzie: Michał Wiraszko (wo-
kal, gitara), Tomasz Skórka (bas), Damian Pielka (gitara) i Szymon 
Waliszewski (perkusja) i przygotowują się do nagrania kolejnego 
albumu, który będzie nosił tytuł „Chcę ci coś powiedzieć”. Czy 
powtórzy sukces dwóch poprzednich? Zanim się o tym prze-
konamy, warto posłuchać ich koncertu. Zaplanowano go na  
2 września (piątek) o godz. 20.00 w Kulturalnym Clubie (bile-
ty 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu koncertu).                (S)

W Tuchowie rozstrzygnięto IV Międzynarodowy 
Konkurs Poetycki wydawnictwa Liberum Arbitrium 
„O laur Lipowego Wzgórza”, którego główną nagrodą 
była publikacja najlepszych tomików wierszy. Wśród 
zwycięzców konkursu, organizowanego pod patrona-
tem burmistrza miasta Tuchowa, jest mieszkaniec 
Rybnika Andrzej Korsarz. 

Jego tomik zatytułowany „Nie przyszedł nikt” to autobiogra-
ficzna opowieść poetycka o trudnym życiu w domu, w którym 
ojciec nadużywa alkoholu i o tym, jak doświadczenia dzieciń-
stwa rzutują na dorosłe życie. „Tekst ten z powodzeniem można 
by przenieść na teatralne deski w formie monodramu, monologu 
człowieka dorosłego, ale poranionego w dzieciństwie brakiem 

miłości, skazanego na ciągłe rozczarowania i 
wstyd” – napisał w recenzji poeta Zbigniew 
Leszczyc Mirosławski, wiceprzewodniczący 

Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich. Recenzent 
zauważył, że choć niektóre wyznania autora mogą szokować i 
budzić sprzeciw, to jednak jego odczuć nie można unieważnić… 

Andrzej Korsarz – wychowawca pracujący w Zespole Ognisk 
Wychowawczych w Rybniku, przed dwoma laty wydał pierwszy 
tom książki „Sportowe sukcesy Polaków 1918-2008”, w której 
zebrał pełny dorobek medalowy polskich sportowców w mi-
strzostwach świata i Europy oraz na igrzyskach olimpijskich. 
Obecnie kończy pracę nad drugą częścią obejmującą lata 
1976-2008. Debiutancki tomik poetycki jest niejako podsu-
mowaniem ponad dwudziestu lat prób pisarskich autora, 
który zdobywał w tym czasie nagrody w konkursach poetyckich  
i publikował w antologiach oraz prasie. 

Nowe logo kultury
Projekt „Kultura.rybnik.eu” ma nowe logo. W lipcu odbyło się 

kolejne spotkanie z rybnickimi twórcami i animatorami kultury.

Poetycka autobiografia 
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— Obchodzimy Rok Czesława Miłosza. 
Ksiądz Profesor zajmuje się dorobkiem no-
blisty jako czytelnik, teolog, literaturoznawca. 
Proszę opowiedzieć o pierwszym spotkaniu  
z jego twórczością.

— Chodziłem do rydułtowskiego liceum 
 w latach 1968-72. Pamiętam, że czytaliśmy 
na lekcji „Tren Fortynbrasa” Zbigniewa Her-
berta, ale o twórczości, a nawet istnieniu Mi-
łosza, któremu ten wiersz jest dedykowany, 
nikt się nawet nie zająknął. Po raz pierwszy 
z pełną świadomością usłyszałem o nim  
w 1980 roku, w grudniu, przy okazji Nagrody 
Nobla. Jeśli cokolwiek do tego czasu czyta-
łem z Miłosza, to były to utwory w „Tygo-
dniku Powszechnym”, gdzie publikował pod 
pseudonimem Adrian Zieliński. W latach 
1980-86 wykorzystywałem jego teksty w pracy 
duszpasterskiej, podczas katechezy, spotkań 
oazowych. Ale wielka fascynacja wierszami  
i esejami Miłosza to rok 1986, początek mo-
ich doktoranckich studiów.

— Czy kiedy ukazał się „Traktat teologicz-
ny”, był Ksiądz Profesor zaskoczony? Myśl 
religijna, teologiczna, metafizyczna była  
u Miłosza już wcześniej – czy zatem ten utwór 
stanowi jej podsumowanie? 

— Nie byłem zaskoczony. Było dla mnie 
jasne, że cała literatura Miłosza przed „Trak-
tatem teologicznym”, czyli do 2001 roku, 
jest już mniej lub bardziej zaszyfrowanym 
traktatem teologicznym. „Traktat teologicz-
ny” wnosi niewiele nowego w stosunku do 
teologii literackiej, rozwijanej przez poetę 
przez całe dziesięciolecia. Nowością jest 
silny wątek mariologiczny, który zamyka 
„Traktat…”. Podobną puentą – mariolo-
giczną – kończą się dokumenty Urzędu 
Nauczycielskiego Kościoła. „Piękna Pani”, 
ostatnia część „Traktatu...”, jest wierszem  
o ukazywaniu się Matki Bożej w Lourdes  
i Fatimie. To akt niemałej odwagi człowieka, 
który reprezentuje określone środowisko. 
Ten typ mariologii, pobożności prywatnych 
objawień, nie jest częstym zjawiskiem ani 
mocną stroną katolicyzmu „Tygodnika Po-
wszechnego”, tak to środowisko – do którego 
Miłoszowi przecież było najbliżej – umownie 
określmy. To odważny, nowy i bardzo ciekawy 
element twórczości Miłosza.

— Teologia to też zmaganie z ograniczenia-
mi, niewystarczalnością języka. Jak Miłosz, 
znakomity poeta, radził sobie z wyrażaniem 
treści, wobec których często brak adekwat-
nych słów?

— Miłosz stworzył typ języka, który jest  
w stanie znakomicie wyrażać teologiczne 
treści. Te tendencje współczesnej poezji, 
które polegają na traktowaniu języka jako 
celu ostatecznego, te, które są zafascynowa-
ne jedynie fragmentarycznością językowego 
„uchwytu” rzeczywistości albo skoncentro-
wane na zabawie językiem, także tej okrutnej 
– te z definicji nie nadają się do wyrażenia 
treści teologicznych. Z inkantacji psalmicz-
nej, z ucha przyłożonego do wersetów bi-
blijnych, Miłosz stworzył styl, który potrafi 
unieść teologiczne prawdy. To jest genialne: 
literatura, która poprzez słowo zbliża nas do 
Logosu. Wielką wartością jego dzieła jest 
też filozofia realizmu epistemologicznego 
i ontologicznego. Stąd bierze się to charak-
terystyczne spojrzenie na poszczególnego 
człowieka, a nie na „ludzkość jako taką”. 
Człowiek istnieje, ludzkość nie bardzo... To 
jest bliskie chrześcijańskiej „uważności” na 
każdą jedną kroplę krwi i potu poszczegól-
nego człowieka.

— W „Traktacie teologicznym” czytamy: 
„Nie jestem i nie chcę być posiadaczem 
prawdy”, spokój wiary zostaje nazwany sa-
mozadowoleniem. Jak Ksiądz Profesor odnosi 
się do tych fragmentów? Wolno w traktacie 
teologicznym pisać takie rzeczy?

— W traktatach teologicznych wolno pi-
sać różne rzeczy (i faktycznie pisano różne  
– w ciągu wieków), ale trzeba jasno powie-
dzieć, że sam szacowny tytuł poematu, eseju 
czy rozprawy nie czyni jeszcze automatycznie 
każdej zawartości teologią... „Posiadacz” to 
słowo z agresją w środku, też nie chcę być 
prawdy posiadaczem (a na pewno nie jestem 
jej wytwórcą, „producentem”), ale chciałbym 
być jej poszukiwaczem, znalazcą (a nie posia-
daczem), beneficjentem, żeby mi była świa-
tłem na drodze życia i tym samym, żeby mnie 
czyniła wolnym. Poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli – powiedział Jezus (J 8,32). Na-
tomiast spokój wiary jako samozadowolenie? 
To, najłagodniej mówiąc nieporozumienie, 
pomyłka – jasne, że prawda wiary koi serce, 
daje mu pokój („niespokojne jest serce moje 
dopóki nie spocznie w Tobie”, to Augustyn, 
który wiedział na ten temat naprawdę nie-
mało). Ale utożsamiać to z samozadowole-
niem? No cóż, wiara jest wszystkim tylko nie 
samozadowoleniem; przede wszystkim ona 
otwiera na innych, każe z nimi współcierpieć, 
otwiera oczy na własną grzeszność etc. etc. 
Dlatego nieco się dziwię... Czytelnik powi-
nien mieć świadomość, że czytając „Traktat 

teologiczny” Miłosza, ma przed sobą genialny 
tekst znakomitego autora, ale to nie jest 
Credo nicejsko-konstantynopolitańskie. Jeśli 
chcę się dowiedzieć czegoś na temat wiary, 
która ma kształtować mój umysł i życie,  
to czytam Ewangelię i teksty soborowe, a nie 
Miłosza. Natomiast jeśli chcę się dowiedzieć 
czegoś o zderzeniu, przenikaniu i aporiach 
chrześcijaństwa ze współczesnością, o zma-
ganiach człowieka, który próbuje świadomie 
istnieć w obu tych przestrzeniach, jakoś je 
w sobie godzić, wtedy sięgam po „Traktat 
teologiczny” – ale, jeszcze raz powtórzę, nie 
jest on wyznacznikiem rozwoju mojej wiary 
czy myślenia teologicznego. Te wywodzą się 
z innych źródeł. Umiem sobie wyobrazić 
kłopoty czytelnika – zawarte w Pani pytaniu 
– lecz nie można mieć pretensji do Miłosza, 
że nie jest Janem Pawłem II i, odwrotnie, 
nie można Miłosza stawiać w miejscu Jana 
Pawła II. Tekst literacki, nawet najlepszy, ma 
rangę taką, jaką ma – nie większą (bo to nie 
jest encyklika) i nie mniejszą (bo to jednak 
wspaniała literatura).

— Miłosz niepokoił się o zanik hierarchii, 
pisał, że „pierwsze ma być pierwsze”.

— Te słowa Miłosza budzą mój największy 
szacunek. Według niego literatura ma być 
otwarta na Prawdę i nieustannie jej poszu-
kiwać. Nie jakieś ble ble, ani też żadna linia 
Przybosia (język wielbiący samego siebie). 
Logos musi ważyć, a literatura musi mieć za 
sobą i w sobie, w arteriach swoich wersetów, 
coś większego niż ona sama. Rozmawiaj-
my, spierajmy się, ale niech to będą rzeczy 
naprawdę ważne. Mamy tylko to życie, na 
błahostki szkoda czasu. To jest ten cudowny 
komunikat Miłosza, tak mi drogi.

Rozmawiała: Małgorzata Tytko

Cała rozmowa z ks. prof. Jerzym Szymi-
kiem ukaże się w półroczniku misjologicz-
no-religioznawczym „Nurt SVD”, nr 2/2011 
(www.werbisci.pl/nurt-svd).

— Miłosz stworzył typ języka, który jest w stanie znakomicie wyrażać 
teologiczne treści — uważa ks. prof. Jerzy Szymik. Zdj.: arch. pryw.

O „Traktacie teologicznym” Czesława Miłosza mówi 
ks. prof. Jerzy Szymik, 

teolog, poeta i znawca twórczości polskiego noblisty.

Na błahostki szkoda czasu
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Koncert „Szlagiery polskiej piosenki międzywojen-
nej” zorganizowano bowiem z myślą o rozpoczęciu 
polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europej-
skiej. Dlatego miał się odbyć już 3 lipca na scenie 
plenerowej rybnickiego kampusu, jednak ze względu 
na złe warunki atmosferyczne, przedsięwzięcie zosta-
ło przełożone na koniec miesiąca. Ale kapryśna aura 
jeszcze raz dała znać o so-
bie i przesądziła o przenie-
sieniu imprezy w gościnne 
mury RCK. — Dlaczego 
sięgamy po utwory z cza-
sów międzywojennych? Bo 
to kulturalne i muzyczne 
wizytówki Polski — wyja-
śniał dyrektor Rybnickiego 
Centrum Kultury Adam 
Świerczyna, a wybór pochwaliła publiczność. Nie mo-
gło być inaczej, wszak muzycy Filharmonii Rybnickiej 
im. Braci Szafranków wraz z sopranistką Agnieszką 
Bochenek-Osiecką i tenorem Adamem Sobierajskim 
wykonali najpiękniejsze polskie utwory z repertuaru 
Fryderyka Chopina, Jana Kiepury czy Hanki Ordo-
nówny. Kto by się oparł nieśmiertelnemu „Życzeniu”, 

piosenkom „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Trudno”, 
„Signorina”, „Ninon” czy melodiom z „Nocy i dni”, 
„Ogniem i mieczem”, a nawet z serialu… „Czterej 
pancerni i pies”. Do tego barwne prowadzenie dy-
rygenta Sławomira Chrzanowskiego, który dzielił 
się z publicznością anegdotami, zagadkami i wspo-
mnieniami z czasów, kiedy gwiazdy polskiej sceny 

w pełni zasługiwały na 
takie miano. 

Koncert swoim pa-
tronatem objął pre-
zydent Adam Fudali,  
a  wśród gośc i  by l i 
również wiceminister 
rozwoju regionalnego 
Adam Zdziebło, wice-
prezydent Michał Śmi-

gielski oraz radny Jan Mura. A dyrektor Filharmonii 
Rybnickiej Antoni Smołka zapewnił, że nie była 
to ostatnia muzyczna podróż w czasie, jaką odbyli 
rybniczanie, a szlagiery z okresu międzywojennego 
jeszcze w mieście zabrzmią. Więc … „Powróćmy jak 
za dawnych lat”, bo nie ma nic lepszego! 

(S) 

Warszawski Teatr Capitol zagrał w Rybniku kolejny spektakl w gwiaz-
dorskiej obsadzie. Akcja „Gąski” Nikołaja Kolady toczy się w prowincjonalnym 
rosyjskim teatrze. Tytułowa Gąska to młoda aktorka, która wprowadza za kulisami 
dużo zamieszania – tracą dla niej głowę i dyrektor, i reżyser... A że nikt nie lubi kon-
kurencji, w tej sytuacji postanowiły interweniować ich dotychczasowe partnerki, 

dwie podstarzałe aktorki, które ani myślą ustąpić młodszej koleżance. Perypetie 
piątki bohaterów to zabawna, czasem wzruszająca opowieść o porzuconych 
marzeniach, zdradach i powrotach, dawnych rolach i brak zgody na 
  prozę życia. Pełen dowcipnych, trafnych dialogów 

tekst zyskuje, kiedy aktorzy potrafią autentycznie, choć 
z humorem, czasem nawet przerysowaniem, pokazać 

swoich bohaterów. I chociaż Tomasz Dedek i Cezary 
Morawski zaprezentowali się bardzo dobrze, „Gąska” 
to przede wszystkim popis Anny Gornostaj i Katarzyny 
Figury – w spektaklu dwóch przyjaciółek, którym przy-
szło się zmierzyć nie tylko z tytułową konkurentką, ale 

przede wszystkim z upływającym czasem...                              (m)

Jesteśmy pewni, że Katarzyna Figura, przeciwnie do swej bohaterki,
 ma przed sobą jeszcze wiele wspaniałych ról.                        Zdj.: m

„Gąska” prosto z Capitolu

Zaprosili nas
• Paleta Pub na: spotkanie z 

kinem niezależnym (12 lipca), 
imprezę szantową (15 lipca) 
projekcję filmu pt. „Tajemnica 
w podziemiach” (19 lipca), na 
wernisaż wystawy fotografii 
Sylwii Batorskiej i koncert 
duetu gitarowego „Sriebrie-
naladanyje” (23 lipca) oraz 
na „Rockowy weekend” (12, 
13 sierpnia), na standardy 
bluesowe i jazzowe w wyko-
naniu Pawła Leśnika i Pawła 
Połednika (19 sierpnia), a tak-
że na pokaz filmów Szymona 
Stoczka (23 sierpnia).

• Rybnickie Centrum Kultury 
na „Popołudnie z folklorem” 
(24 lipca).

• Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna na wernisaż 
„Czesław Miłosz i Maria Skło-
dowska-Curie” grupy „Impre-
sja” Uniwersytetu III Wieku, 
prowadzonej przez Marię 
Budny-Malczewską (21 lipca). 

•Port sztuki do herbaciarni 
„White Monkey” na wieczór 
autorski Sławomira Kubata 
(22 lipca), do kawiarni „Pod 
Tubą” – na spotkanie z Wiolą 
Gaszką i Michałem Wojacz-
kiem (13 lipca), na otwarty 
wieczór poetycki (27 lipca) 
oraz spotkanie z „Kabaretem 
Młodych Panów” (2 sierpnia).

• Rybnickie Koło Emerytów 
i Rencistów „Silesia” oraz 
Rada Dzielnicy Paruszowiec-
Piaski na festyn „Baw się 
razem z nami emerytami” na 
terenie ośrodka TKKF „Piaski” 
(23 lipca).   

• Grupa Artystyczna „Konar” 
na wystawę obrazów i gra-
fik czeskiej artystki Jindrzisz-
ki Rużiczkovej do „Galerii  
w Drodze”  w Czern icy  
(6 sierpnia). 

• Platforma Kulturalno-Spo-
łeczna na otwarte warsztaty 
kabaretowe z „Noł Nejm”  
(6 sierpnia) w DK Boguszo-
wice oraz na „Koniec tra-
sy z PK-S’em” (18 sierpnia)  
w White Monkey.

• Galeria Ciasna w Jastrzę-
biu Zdroju na wernisaż wys-
tawy fotografii Krzysztofa 
Lachowicza „Martwe kałuże”  
(18 sierpnia). 

… utwór z tego właśnie serialu zabrzmiał 
podczas koncertu znanych i lubianych melo-
dii, jaki odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 
Ale to również świetne nawiązanie do idei, 
jaka przyświecała muzykom i organizatorom 
– polskie drogi do Europy.  

Polskie drogi… 

Koncert z udziałem solistów Agnieszki Bochenek-Osieckiej i Adama Sobierajskiego oraz Filharmonii Rybnickiej prowadzonej przez Sławomira Chrzanowskiego  
był doskonałą okazją do wspomnień i uczczenia polskiej prezydencji.                                                                                                                                     Zdj.: s

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



POLECA!

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

XXVI Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej
Na koncerty za-

praszamy od 6 do 
27 września. Reper-
tuar wrześniowych 
spotkań z muzyką 
zamieszczony jest 
w Kulturalnym In-
formatorze.

Znane i lubiane melodie 
Artyści z Gliwic-

kiego Teatru Mu-
zycznego zaprasza-
ją na Wielką Galę 
Operetkowo-Mu-
sicalową. Wystąpi 
orkiestra, chór oraz 
soliści: Małgorzata 
Długosz, Andrzej Lampert i Bartosz Urbań-
ski. Wejściówki w cenie 10 zł (młodzież 5 
zł) można nabyć w kasie RCK. Osoby, dla 
których zabraknie miejsc w sali, będą mogły 
uczestniczyć w koncercie poprzez telebimy 
umieszczone na zewnątrz RCK.

4 września, godz. 16.00 

Marcin Wyrostek na żywo
Zapraszamy na koncert akordeonowy, 

podczas którego wystąpi zwycięzca drugiej 
edycji programu „Mam Talent”, obecnie naj-
popularniejszy polski akordeonista – Marcin 
Wyrostek.

11 września, godz. 17.00

Spektakle na jesień
Teatr Sztuki Mariana Bednarka zaprezen-

tuje „Korespondentów” – autorski projekt, 
inspirowany myślą wielu wybitnych filozo-
fów i artystów, skoncentrowany na grze 
przeciwieństw: starość-młodość, przeszłość-
teraźniejszość, niewola-posłuszeństwo itp. 

17 września, godz. 20.00

Teatr Dzieci Za-
głębia zaprasza 
najmłodszych wi-
dzów na przedsta-
wienie „W dolinie 
Muminków”.

18 września, 
godz. 16.00

Kabaret 
Neo-Nówka
Kabareciarze z 

Wrocławia i okolic 
na pewno wypełnią 
wieczór humorem, 
żartem i satyrą. Ich 
najpopularniejsze ske-
cze znamy z programów telewizyjnych – to m.in. 
„Nasz Gmina” i trzy moherowe przyjaciółki. 

25 września, godz. 16.30 i 19.00

Janda znowu w Rybniku
„Biała bluzka” to 

niezwykle popular-
ne przedstawienie 
na podstawie opo-
wiadania i piosenek 
Agnieszki Osieckiej, 
które debiutowało 
na scenie w latach 
80. Temat spektaklu pozostał niezmienny: 
miłość niemożliwa i szarość PRL. Dziś jednak 
bohaterką jest dojrzała kobieta, a jej odczucia  
i interpretacje rzeczywistości korespondują z na-
szą codziennością...  „Biała bluzka” zostanie po-
kazana w ramach 42. Rybnickich Dni Literatury.  

18 października, godz. 18.00

Prestiżowa impreza zawsze ściąga wspa-
niałych artystów. Nie inaczej będzie w tym 
roku. Rybnickie Centrum Kultury zaprasza na 
muzyczny spektakl „Biała bluzka” w wyko-
naniu Krystyny Jandy (18.10). Tego wieczoru 
zaplanowano także wręczenie Złotej Hono-
rowej Lampki Górniczej. Ucieszą się miłośni-
cy francuskich piosenek i talentu Michała 
Bajora – podczas RDL odbędzie się koncert 
artysty (21.10), a melomani z poczuciem 

humoru spotkają kabaretowo-muzyczną 
Grupę MoCarta (22.10). Propozy-

cją dla młodzieży będą wokal-
ne interpretacje 
poezji Tadeusza 
R ó ż e w i c z a , 
które zapre-
zentuje Ka-
rolina Cicha  

(19.10). To nie 
jedyny „róże-
wiczowski” ak-

cent tegorocznych RDL 
– zostanie również pokazany 

film dokumentalny Krzysz-
tofa Korwina Piotrowskiego  
„Gliwickie lata Tadeusza  

Różewicza” (19.10). Poeta mieszkał w Gli-
wicach 20 lat, w tym czasie napisał wiele 
słynnych wierszy, poematów i dramatów 
(m.in. „Kartotekę”). DKF zaplanował pokaz 
filmów Lecha Majewskiego, w którym 
prawdopodobnie weźmie udział sam re-
żyser (17.10). Wyświetlone zostaną dwa 
obrazy: „Lot świerkowej gęsi” z 1986 roku 
i nakręcony przed rokiem w nowoczesnej 
technologii „Młyn i krzyż”, inspirowany 
„Drogą krzyżową” Pietera Breughla (star-
szego), niezwykły film, przenoszący widzów 
w głąb malarskiego arcydzieła. Dla naj-
młodszych widzów atrakcją będzie spektakl 
„Śląskie powiastki” Teatru Lalek „Bajka”  
z Czeskiego Cieszyna (20.10), zrealizowany  
w ramach Roku Morcinkowskiego na Zaolziu. 
Przedstawienie jest grane w gwarze – „Łysek  
z pokładu Idy” po śląsku, „Czarna Julka” 
po góralsku.

Biblioteka zaprasza na spotkania z pi-
sarzami. Swoją obecność do tej pory po-
twierdziło trzech autorów. Z czytelnikami 
spotka się Marcin Antoni Brykczyński 
(20.10), autor i tłumacz książek dla dzieci 
(m.in. „Liczydełko”). Rybnik odwiedzą także 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk (17.10), 

pisarka i scenarzystka filmowa („Cukiernia 
pod Amorem”) oraz dobrze znany w naszym 
mieście Jacek Kurek (17.10). Planowane jest 
także spotkanie autorskie z Ewą Nowak.

W Roku Czesława Miłosza nie za-
braknie także wydarzeń inspirowanych 
jego twórczością. Pewny jest już pro-
jekt muzyczno-taneczny „To nie koniec 
świata...”, który przygotowuje grupa 
Zawiało Folk Free Music (18.10 w CH 
Focus Mall). Wydarzenie z pewnością bę-
dzie widowiskowe, artyści skupią się na 
połączeniu dźwięków żywych instrumen-
tów z elektroniką, ludzkim głosem oraz 
przeplatającymi się wzajemnie scenami 
(wykonanymi przez teatr tańca jazzowego)  
i body paintingiem. — Obok poezji Miłosza 
nie można przejść obojętnie. W swoich 
wierszach opowiada o pięknie, bezkresie  
i „pozawymiarowości” świata, jednocze-
śnie podając w wątpliwość boskie działa-
nie, przez co skłania czytelnika do zadumy, 
kontemplacji, poszukania własnej drogi 
i odkrycia cudu stworzenia. Prawda jego 
utworów wynika z życiowego doświad-
czenia i długiej emigracji. Porusza ważne 
dla człowieka problemy intelektualne,  
a także sprawy sumienia i wiary — mówi  
o inspiracjach poezją noblisty Mariola Ro-
dzik-Ziemiańska. 

Pełny program Rybnickich Dni Lite-
ratury opublikujemy we wrześniowym 
numerze „GR”. 

(m)

Literatura i okolice
42. Rybnickie Dni Literatury

Od 16 do 22 października odbędą się 42. Rybnickie Dni Literatury. Przed nami 
koncerty, spektakle, spotkania z pisarzami i wiele innych, ciekawych wydarzeń. 
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Program zajęć na wrzesień

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej 
siedziby, ul. Sobieskiego 15, 

tel. 32/755 79 90

• 5.09., poniedziałek, godz. 10.00 – 
dyżur prawniczy mec. Gerard Kuźnik;

• 8.09., czwartek, godz. 11.00 – Ze-
branie organizacyjne na rozpoczęcie 
nowego roku akademickiego;

• 15.09., czwartek, godz. 11.00 – Wy-
klad: „Zdrowie a matematyka” – Ed-
mund Korzuch;

• 19.09., poniedziałek, godz. 10.00 
– dyżur prawniczy mec. Szczepan 
Balicki; 

• 21.09., środa, godz. 12.00 – Piknik 
„Pożegnanie lata na Piaskach”;

• 22.09., czwartek, godz. 11.00 – 
Wykład: „Realizm kontra symbolizm  
w malarstwie europejskim XIX wieku” 
– Helena Kisielewska;

• 26.09., poniedziałek, godz. 11.00 – 
spotkanie chóru przed występem na 
inauguracji roku akademickiego.

• 27.09-29.09., wycieczka do Buda-
pesztu – wyjazd 27.09. o godz. 1.00 
spod Kampusu

• 29.09., czwartek, godz. 11.00 – 
Wykład: „Rola i zadania Samorządu 
Województwa Śląskiego” – Czesław 
Sobierajski;

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

5 września, godz. 19.00
POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA 
prod. Hiszpania/USA 
2010, Dramat/Kome-
dia/Romas, 98 min, 
scen. i reż.: Woody 
Allen, obsada: Na-
omi Watts, Anthony 
Hopkins, Antonio 
Banderas.
Przewrotna komedia Woody’ego Allena  
o skomplikowanych miłosnych perypetiach 
dwóch par – Alfiego i Heleny, ich córki Sally 
oraz zięcia Roya. Szalone namiętności, wiel-
kie ambicje i przezabawne obsesje wywrócą 
ich świat do góry nogami. 

12 września, godz. 19.00
MAMAS & PAPAS
prod. Czechy 2010, 
Familijny, 110 min, 
scen i reż.: Alice Nel-
lis, obsada: Zuzana 
Bydżowska,  F i l ip 
Capka.
Opowieść o rado-
ściach i trudach ro-
dzicielstwa, opowiedziana przez pryzmat 
czterech wzajemnie przeplatających się 
historii. Adopcja, aborcja, sztuczne zapłod-
nienie – egzystencję bohaterów naznaczają 
myśli o dzieciach i chęć lub niechęć wobec 
doświadczenia rodzicielstwa. 

19 września, godz. 19.00
NIC DO OCLENIA
prod. Belgia/Francja 
2010, Komedia, 108 
min., scen. i reż.: 
Dany Boon („Jeszcze 
dalej niż północ”), 
obsada: Benoit Po-
elvoorde, Dany Boon.
Początek lat 90. Znie-
sienie wewnętrznej kontroli celnej w Unii 
Europejskiej sprawia, że znikają zwyczajowe 
kontrole, a ich miejsce zajmie eksperymen-
talny patrol składający się z Belga i Fran-
cuza, którzy w rozpadającym się, starym 
Renault mają kontrolować bezdroża. 

26 września, godz. 19.00
SOMEWHERE, MIĘDZY MIEJSCAMI
prod. USA 2010, 
Dramat/Komedia, 
98 min, scen. i reż.: 
Sofia Coppola („Mię-
dzy słowami”), obsa-
da: Stefen Dorff, Elle 
Fanning.
Hollywoodzki gwiaz-
dor prowadzi hulaszcze życie wśród alkoho-
lu, młodych kobiet, szybkich samochodów. 
Nie znika z pierwszych stron popularnych 
tabloidów. Niespodziewanie w jego życie 
wkracza 11-letnia Cleo – córka z małżeń-
stwa, które dawno się rozpadło. 

Zespół South Silesian Brass Band zagrał 
w sierpniu na VI Międzynarodowym Festi-
walu Don Chento Jazz. 

— Rosjanie się sprawdzili, to był festiwal na 
światowym poziomie. Scena, nagłośnienie, za-
plecze – wszystko funkcjonowało bez zarzutu — 
chwalą organizatorów muzycy SSBB. Propozycja 
wyjazdu do Kaliningradu padła ze strony firmy 
BCD Records. Z powodów wakacyjno-per-
sonalnych ze-
spół uzupełnili 
kontrabasista 
Andrzej Kocy-
ba i krakowski 
puzonista Ja-
nusz Nowak. 
Rybniczanie 
zostali dobrze 
przyjęci przez 
rosyjską pu-

bliczność i zebrali świetne recenzje. A przyszło 
im grać w doborowym towarzystwie – wśród 
gości festiwalu była także brytyjska grupa Matt 
Bianco (znana ze współpracy z Basią Trzetrze-
lewską), legenda amerykańskiej muzyki The 
Earth, Wind&Fire Experience, 15-letni Gadi 
Lehavi – cudowne dziecko jazzu z Izraela oraz 
zespoły: Thoughts Aloud (Rosja), Jazzkantine 
(Niemcy), Brink Man Ship (Szwajcaria), The 
Al McKay Allstars (USA), Schinkarenko Jazz 5 
(Litwa). South Silesian Brass Band wystąpił jako 
support przed koncertem Zucchero, jednego 
z najpopularniejszych włoskich wokalistów. 
Koncerty, pomimo drogich biletów, przyciągnęły 

w sumie dziesięciotysięczną 
publiczność. Kaliningradzki 
festiwal zyskał już uznanie na 
jazzowej mapie Europy, jest 
także jedną z atrakcji turystycz-
nych Rosji.                        (m)

Jazzmani z Rybnika 
na festiwalu w Kaliningradzie

Muzycy SSBB są zadowoleni z koncertu, chwalą też organizatorów festiwalu.                                                                           Zdj.: arch. SSBB

„Każdy koncert Zuc-
chero jest wyjątko-
wy, pełen improwi-
zacji, a artysta ma 
dobry kontakt z pu-
blicznością” – pisały 
rosyjskie media.
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Pochodzący z Biertułtów pań-
stwo Adamczykowie znają się 
niemal od dziecka. — Mieliśmy 
wspólną ciotkę, więc spotykali-
śmy się na różnych rodzinnych 
uroczystościach. Byłem nawet na 
I komunii swojej przyszłej żony — 
wspomina pan Zygmunt. Jednak 
tak naprawdę między młodymi 
„zaiskrzyło” podczas innej rodzin-
nej imprezy: — Na ślubie siostry 
mego przyszłego męża w Opolu — 
wyjaśnia Magdalena Adamczyk. 
— Pobraliśmy się kiedy miałam 
21 lat, a uroczystość była huczna,  
na 100 osób. Z. Adamczyk, in-
żynier budowlany i architekt 
wciąż nie rozstał się z zawodem,  
a z jego doświadczeń nadal chęt-
nie korzystają inni. Z kolei pani 
Magdalena jest ekonomistką, ale  
z księgowością związała się na 
krótko, bo górę wzięło wychowa-
nie dwójki dzieci oraz prowadze-
nie domu. Dziś cieszą się również  
z osiągnięć swoich trzech wnuków, 
a szczególnie kciuki trzymają 
za studenta Oksfordu. — Tak 
naprawdę w życiu nie są ważne 
pieniądze. Liczy się dobra i zgodna 
rodzina, w której wszyscy się szanu-
ją — mówi pani Magdalena, a jej 
mąż, który ma jeszcze sześcioro 
rodzeństwa podkreśla, jak ważne 
są łączące wszystkich dobre rela-
cje: — Staramy się wzajemnie sobie 
pomagać i przez te wszystkie lata 
nigdy się nie pokłóciliśmy. Wszyscy 
spotkają się podczas uroczystości 
Złotych Godów, którą państwo 
Adamczykowie zaplanowali na 
wrzesień. Patrząc na nich trudno 
uwierzyć, że świętują taki jubi-
leusz, bo mimo upływających lat  
i problemów zdrowotnych mał-
żonkowie wyglądają, a co najważ-
niejsze, wciąż czują się młodo. 
Jak to robią? — Z natury jestem 
wesoła, a optymizm trzyma mnie 
przy życiu… — śmieje się pani 

Magdalena, a jej mąż przekonu-
je, że najważniejsza jest pogoda 
ducha, radość życia i poczucie 
humoru, którego mu nie brakuje! 
Państwo Adamczykowie i pozo-
stali małżonkowie zaproszeni na 
uroczystość Złotych Godów do 
Urzędu Miasta są doskonałym 
przykładem dla małżeństw z krót-
szym stażem. — Gratuluję wam 
trwałości związków, które stwo-
rzyliście przed 50 laty… Jesteście 
wzorem dla młodych — mówił pre-
zydent Adam Fudali, który wspól-
nie z kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Marią Cwenar wręczył 
jubilatom Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie przyznawane 
przez prezydenta RP. A „Złote 
Gody” świętują również: Helena 
i Zdzisław Antoszkowie, Janina 
i Jan Bajorowie, Zofia i Albin 
Buczkowie, Anna i Franciszek 
Chrobokowie, Danuta i Jan 
Czyżowie, Halina i Arkadiusz 
Fojcikowie, Kazimiera i Kazi-
mierz Gołuńscy, Olga i Jerzy 
Heczkowie, Olga i Marian 
Jabrzykowie, Łucja i Engel-
bert Kantorowie, Anna i Józef 
Kolarscy, Gertruda i Marian 
Kostrzewowie, Róża i Alojzy 
Magierowie, Barbara i Józef 
Murowie, Albertyna i Her-
man Nieszporkowie, Irmgarda  
i Karol Oczadły, Maria i Stani-
sław Piechowie, Anna i Rajnold 
Piechowie, Otylia i Jan Piont-
kowie, Krystyna i Bohdan Py-
lowie, Aurelia i Jacek Rusieccy, 
Krystyna i Ludwik Serwatowie, 
Maria i Roman Szymiczkowie, 
Maria i Jan Śmietanowie, Ma-
ria i Kazimierz Wojaczkowie 
oraz Krystyna i Mieczysław 
Wypchło. 

Życzymy wszystkim kolejnych 
jubileuszy!

Tekst i zdjęcia: (S)

 Bogactwo uczuć
Złote Gody

Wprawdzie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nie są wykonane ze złota, ale dla par świętujących 50-lecie 
małżeństwa to nie problem. — To złota kobieta… — tak  
o swojej żonie Magdalenie mówi Zygmunt Adamczyk. Nic 
dziwnego, przecież obchodzi jubileusz Złotych Godów! 

Pracowała od 16. roku życia  
– w ogrodnictwie, w paruszo-
wieckiej hucie, gdzie przenosi-
ła do emalierni ciężkie wanny, 
była krawcową, a by przetrwać  
w najcięższych czasach, wybierała  
z hałdy węgiel… Wyszła za mąż 
na początku lat 20., sama urodziła 
tylko jedną córkę Joannę, ale oko-
liczności sprawiły, że wychowała 
kilkoro dzieci swojego rodzeństwa. 
Powojenne zawirowania spra-
wiły, że mąż Herman wrócił do 
domu dopiero kilka lat po wojnie  
i w tym trudnym czasie musiała 
sobie radzić sama. Już razem wy-
budowali dom, który jednak znisz-
czyły szkody górnicze. Za otrzy-
mane odszkodowanie wybudowali 
drugi przy ul. Ogrodowej, a pani 
Maria sama „wyprodukowała”  
20 tys. sztuk cegły. Pod koniec lat 
80. córka z rodziną wyjechała na 
stałe z Polski, a pani Maria zo-
stała pod opieką wnuka Huberta,  
z którym mieszka do dziś.

Wiek tylko trochę zwolnił jej ak-
tywność - szacowna jubilatka nadal 
pierze, gotuje, lubi popracować  
w „zegrodce”, choć nawet sąsiedzi 
namawiają do większego zadbania 
o zdrowie. 

— Nic mnie nie boli, jeść smakuje, 
czego chcieć więcej? — mówi pani 
Maria. Parę lat temu przeszła zapale-
nie płuc, a po „wysieczeniu” sierpem 
trawy w zakamarkach ogrodu trochę 
dokucza jej ramię. Z lekarzami 
miała niewiele do czynienia, wierzy 
raczej w domowe sposoby leczenia.  
— Na przeziębienie najlepszy jest 
czarny bez, lipa i wygrzanie się  
w łóżku… — mówi. Pani Maria ma 
też swoją „słodką tajemnicę” – uwiel-
bia cukier, który wyjada łyżką prosto 
z „tytki”… I jak się do tego mają 
teorie o „białej śmierci”?

Na urodzinowym przyjęciu,  
w którym uczestniczyło kilkadzie-
siąt osób, były inne słodkości, nie 
zabrało też serdecznych życzeń. 
W imieniu mieszkańców Rybnika 
złożył je prezydent Adam Fudali 
oraz Joanna Cichecka i Andrzej 
Wojaczek z Rady Dzielnicy Chwa-
łowice, a proboszcz sanktuarium 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
ks. prałat Teodor Suchoń wyraził 
radość, że parafia i lokalna spo-
łeczność ma w swoim gronie tak 
szacowną jubilatkę… Do życzeń 
dołącza się również redakcja „Ga-
zety Rybnickiej”!

(r)

200 lat dla 100-latki
Kondycji i pamięci mógłby jej pozazdrościć niejeden 50-la-

tek, a przecież Maria Ochojska z Chwałowic przeżyła nie 
pół – ale cały wiek!

Prezydent Adam Fudali, Andrzej Wojaczek i Joanna Cichecka oraz ks. prałat Teodor Suchoń z jubilatką, 
która pozdrawia czytelników „Gazety Rybnickiej”.                                                                          Zdj.: r

W sile wieku
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Państwo Kempni poznali się, jak wiele par  
z tamtych lat, na zabawie. Ona pochodzi  
z Kłokocina, w którym teraz mieszkają, on  
z Roju, a ślub odbył się w Boguszowicach. Pan 
Robert wciąż jeszcze wspomina huczną zabawę 
swoich gości: — Pamiętam, jak bracia i szwa-
growie drugiego dnia śpiewali na dachu stodoły!  
— śmieje się. I pamięta również swoją żonę, jak 
pięknie wyglądała w dniu ślubu… Pani Berta 
nigdy nie pracowała – zajmowała się prowadze-
niem domu, a jej mąż w kopalni „Jankowice” 
przepracował 35 lat. Doczekali się 3 dzieci,  
6 wnuków i 3 prawnuków. Choć są coraz starsi  
i kondycja już nie ta, nie narzekają. Podkreślają, 
że najważniejsze jest zdrowie, bo z resztą dają 
sobie radę. I to właśnie życzenia zdrowia były 
najczęstszymi, jakie usłyszeli od gości, którzy 
wzięli udział w jubileuszowych uroczystościach, 
m.in. od przedstawicieli Rady Dzielnicy oraz 
radnego Leszka Kuśki. Mszę św. w intencji 

małżonków odprawił ks. proboszcz Andrzej 
Gruszka, który w homilii mówił o radościach, 
ale i smutkach 60 wspólnych lat. Podkre-
ślał, że łatwiej było je przetrwać wspólnie:  
— Codzienne życie ma swoje jasne, ale i ciemne 
strony. Życzę wam, byście znajdywali tylko te 
jasne, a wsparciem niech będzie Bóg, bo on 
jest źródłem prawdziwego szczęścia — mówił 
proboszcz.

•   •   •
Diamentowe gody świętowali również 

państwo Eugenia i Aleksander Rojkowie 
z Gotartowic. Ich recepta na zgodne życie 
przez tyle lat? Zająć się czymś pożytecznym, 
wzajemnie sobie pomagać i pamiętać, by być 
wyrozumiałym. Państwo Rojkowie mają dziś po 
81 lat. — Muszę słuchać żony, bo jest o tydzień 
starsza, jestem pod pantoflem… — żartuje jubi-
lat. Poznali się na zabawie w Michałkowicach. 
Pani Eugenia pochodzi z Chwałowic, więc przy-

szły mąż musiał pokonywać kilka kilometrów  
do swojej wybranki. — Kiedyś nie było autobu-
sów, samochodów, wszędzie chodziło się pieszo. 
Taki spacer trwał około godziny — wspomina 
pan Aleksander. Wytrwałość się opłaciła – dziś 
cieszą się czteropokoleniową rodziną i mają 
wiele wspaniałych wspomnień. Potrafią także 
docenić zwykłą codzienność: — Zawsze lubi-
łem robić coś koło domu. Do dziś mam króliki  
i gołębie — mówi jubilat. Pan Aleksander 
przepracował 38 lat na kopalniach w Jankowi-
cach i Chwałowicach. Dalej chętnie pomaga 
w różnych pracach wokół domu i trudno go 
przekonać, żeby częściej odpoczywał. Pani 
Eugenia po ślubie zajęła się rodziną i wycho-
waniem trzech synów. Doczekali się ośmiu 
wnuków i siedmiu prawnuków. Przez wiele 
lat, dokąd tylko zdrowie pozwalało, państwo 
Rojkowie odwiedzali różne zakątki Polski. 
Dziś mieszkają z rodziną najmłodszego syna 

Jana, a ich przydomowy ogródek 
został wybrany najładniejszym  
w mieście, zyskał także uznanie Mai 
Popielarskiej.

Jubilatów odwiedzili przedsta-
wiciele miasta i dzielnicy. — Ten 
uroczysty dzień niech będzie oka-
zją do miłych spotkań w gronie 
rodzinnym i radosnego spojrzenia  
w przyszłość — mówił radny Leszek 
Kuśka, składając życzenia w imie-
niu prezydenta i mieszkańców Ryb-
nika. — Życzę wam zdrowia, radości  
i nieustającej miłości małżeńskiej 
— dodała Urszula Stajer z Rady 
Dzielnicy. Goście obdarowali jubi-
latów kwiatami i koszem słodkości. 
My dołączamy się do tych ciepłych 
słów, życząc państwu Eugenii  
i Aleksandrowi oraz diamentowym 
jubilatom z Kłokocina jeszcze wielu 
wspólnych rocznic. 

(S), (m)

Życzenia z okazji Diamentowych Godów złożyli Bercie i Robertowi Kempnym przedstawiciele  
Rady Dzielnicy Kłokocin.                                                                                                                        Zdj.: s

 Jubilatom z Gotartowic życzenia składała najbliższa rodzina i przedstawiciele samorządu – radny Leszek Kuśka i przewodnicząca RD Urszula Stajer.          Zdj.: m

Przeżyłam 
z tobą tyle lat…

Diamentowe Gody

— Z naszego rocznika tylko my doczekaliśmy takiego ju-
bileuszu… — zamyśla się pani Berta Kampny. Wspólnie  
z mężem Robertem świętuje wyjątkową rocznicę – 60-lecie 
małżeństwa! Diamentowe Gody odbyły się nie tylko w Kło-
kocinie, ale również w Gotartowicach, gdzie obchodzili je 
państwo Eugenia i Aleksander Rojkowie. 
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W lipcu ponad 4 tysiące osób odwiedziło 
XXI Wystawę Lilii i Kompozycji Kwiatowych 
z Lilią. Podobnie jak w zeszłym roku hodowcą 
najlepszej siewki (określonej tajemniczym ko-
dem AM – 03/1925-16) okazał się Anton Mego 
z Bratysławy, który zwyciężył także w punktacji 
ogólnej. Do konkursu wystawiono 230 lilii w 130 
odmianach, które prezentowało 21 wystawców 
z Polski, Czech i Słowacji. Swój głos miała tak-
że publiczność. Zwiedzający zdecydowali, że 
najpiękniejsza lilia to „Manisa” wyhodowana 
przez Margot i Zbigniewa Beneckich z Nędzy. 
Spośród kompozycji kwiatowych najwięcej 
głosów zdobyła „Pink Power” autorstwa Kata-
rzyny Ochenkowskiej z Zabrza. Po zwiedzeniu 
wystawy pasjonaci roślin mogli kupić sadzonki, 
nie zbrakło też atrakcji dla amatorów zdrowej 
żywności i ogrodnictwa. 

Jak zwykle w wakacje oczy zwiedzających cie-
szyły nie tylko lilie, ale też… georginie i gladiole, 
czyli mieczyki i dalie. Kwiaty drugiej połowy lata 
pokazano na XIV już wystawie, którą honoro-
wym patronatem i wsparciem objęło miasto. 
A po raz kolejny swoją dominację w Rybniku 
potwierdzili Czesi i Słowacy, którzy wiodą prym 
w hodowli mieczyków i stanowią absolutną świa-
tową czołówkę. — Ciekawostką niech będzie fakt, 
że słowacki hodowca Peter Lelek, swoją najwyżej 
ocenioną na jednej z naszych wystaw siewkę mie-

czyka zarejestrował pod nazwą 
„Rybnik” — wyjaśnia Piotr 
Wistuba z Rybnickiego Klubu 
Miłośników Kwiatów. Do kon-
kursu wystawiono 231 odmian 
mieczyków i 64 siewki, które 
prezentowało 10 wystawców. 
Najwyżej oceniony mieczyk 

należał do Juraja Beli-
čki, a siewkę wyhodował 
Lubomir Rypar, który 
zwyciężył też w punktacji 
ogólnej, a jego mieczyk 
„Bombaj” (na zdj. obok) 
okazał się bezkonkuren-
cyjny w głosowaniu pu-
bliczności. 

Drugim kwiatem wy-
stawy była dalia – wy-
stawiono ok. 330 łodyg 186 odmian, a prezen-
towało je 6 wystawców. W punktacji ogólnej 
zwyciężył Andrzej Surma, który wyhodował też 
najpiękniejsze dalie dekoracyjne i pomponowe. 
Z kolei zwiedzającym najbardziej spodobała 
się georginia Grzegorza Sztymali oraz kom-
pozycja kwiatowa pod nazwą „Sama słodycz” 
K. Ochenkowskiej. A wybierano spośród 26 

wymyślnych bukietów 
wykonanych przez  
8 florystek, które 
wniosły sporo barw 
do tegorocznego, sza-
roburego lata… 

(m), (S)

Ten rodzący się, godny naślado-
wania, zwyczaj zaobserwowaliśmy 
niedawno na uroczystości Złotych 
Godów rybnickiego nauczyciel-
skiego małżeństwa, państwa Marii 
i Leszka Papieżów. Swoich gości 
zaprosili oni na Podkarpacie, 
skąd pochodzi Leszek Papież  
i gdzie jubilaci, po przejściu na 
emeryturę, osiedli. Zebrane  
w czasie mszy w intencji jubilatów 
datki, przeznaczone zostały na 
wakacyjny wypoczynek dzieci  
z parafii św. Jana Bosko w Wilnie 
na Litwie. Nabożeństwo w podha-
lańskim Waksmundzie odprawił 
proboszcz tej wileńskiej parafii, 
rybniczanin ks. Jacek Paszenda, 
salezjanin, który, z racji rodzin-
nych koligacji, był również gościem 
jubileuszu. To właśnie ks. Jacek był 
inicjatorem kontaktów Rybnika 
ze szkołą w Egliszkach w Rejonie 
Wileńskim, którą rybniczanie  
wspierali materialnie, przyczy-

niając się także do jej rozbudowy.
Państwo Papieżowie, którzy 

jeszcze w Rybniku angażowa-
li się w działalność społeczną, 
działają w Stowarzyszeniu „Dro-
gami Tischnera”. Ks. profesor 
J.Tischner –  filozof i publicy-
sta, urodził się w  Łopusznej, 
nieopodal Waksmundu, skąd 
pochodzi pan Leszek. W czasach 
gimnazjalnych byli kolegami,  
a znajomość ta przetrwała wiele 
lat, podobnie jak z księdzem, 
dziś arcybiskupem, Stanisławem 
Dziwiszem, również absolwentem 
nowotarskiego gimnazjum. Nie 
zdziwiła zatem obecność na uro-
czystości Złotych Godów państwa 
Papieżów najmłodszego brata 
ks. J. Tischnera – Kazimierza  
i Wojciecha Bonowicza, autora 
kilku publikacji o ks. Tischnerze, 
w tym jego biografii, a także 
innych twórców pochodzących  
z Podhala.                                (r)

Datki jak kwiaty…

Mszę św. z okazji Złotych Godów Marii i Leszka Papieżów przed domem w Waksmundzie odprawił  
ks. Jacek Paszenda.                                                                                                                              Zdj.: r

Kwiatowy zawrót głowy. 
Zdj.: (m), (s)

W zaproszeniach na różnorakie uroczystości - wesela, uro-
dzinowe jubileusze i inne rocznice - coraz częściej pojawia 
się prośba, by goście, zamiast kupować kwiaty, przeznaczali 
pieniądze na określony przez gospodarzy, zbożny cel. 
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  Lilie, dalie, mieczyki
W wakacje Teatr Ziemi Rybnickiej tonął w kwiatach. Podczas 

imprez zorganizowanych przez Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów 
zaprezentowali się wystawcy z kraju i zagranicy. 



Zbliża się 72. rocznica wybuchu II woj-
ny światowej. Wśród żołnierzy Września 
1939 byli również wojskowi zgrupowani 
w stacjonującym w Rybniku VI Baonie 
75 Pułku Piechoty. Duchową opiekę 
nad nimi sprawował ks. ppłk Konstanty 
Pogłódek, postać zasłużona, choć współ-
cześnie mało znana. 

Nam przybliżył ją krewny księdza-pułkow-
nika Kazimierz Pogłódek, działacz społeczny, 
wieloletni członek Klubu Inteligencji Kato-
lickiej w Rybniku, który poprzez internetowe 
poszukiwania dotarł do archiwaliów i na nowo 
odkrył sylwetkę ks. Konstantego.

Ks. ppłk Konstanty Pogłódek urodził się 
w Wolbromiu k/Olkusza w 1893 r. Święcenia 
kapłańskie przyjął 11 czerwca 1916, a początki 
jego duszpasterstwa przypadły na lata I woj-
ny światowej. I to ona związała prawie całe 
kapłańskie życie ks. Pogłódka z wojskiem. 
Z oddaniem zajął się on duszpasterstwem 
wojskowym, gdzie ważne były predyspozycje 
intelektualne, duchowe, fizyczne oraz wola 
służenia żołnierzom w różnych okoliczno-
ściach. Od stycznia 1923 roku był kapelanem 
garnizonowym w Cieszynie, a pod jego pieczą 
znalazł się m.in. IV Pułk Piechoty Strzelców 
Podhalańskich oraz VI Baon 75. Pułku Piecho-
ty w Rybniku. Wcześniej był kapelanem Szkoły 

Kadetów we Lwowie. Po krótkiej nieobecności 
w Cieszynie, w 1936 roku ks. Pogłódek objął 
ponownie obowiązki proboszcza wojskowej 
parafii św. Andrzeja Boboli w Cieszynie, któ-
ra obejmowała powiaty: cieszyński, rybnicki  
i świętochłowicki. Jako administrator parafii 
wojskowej rzymsko-katolickiej czynności swego 
urzędu – liturgiczno-kościelne i inwestycyjno-
gospodarcze – wykonywał w porozumieniu 
z biskupem polowym Józe-
fem Gawliną, który, poprzez 
uczęszczanie do niemieckiego 
jeszcze, gimnazjum w Rybniku 
również ma związki z naszym 
miastem. Ks. Pogłodek nosił 

ubiór kapłański wymaga-
ny w diecezji katowickiej  
z charakterystyczną czap-
ką wojskową. Przez krótki 
czas był także katechetą  
w Polskim Gimnazjum 
Humanistycznym i Śląskim 
Zakładzie  Wychowaw-
czym w Cieszynie oraz 
dobrowolnie zajmował się 
Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.

Przed wybuchem II wojny światowej ks. 
K. Pogódek został przez biskupa polowego 
przeniesiony do Warszawy, do Kurii Woj-
skowej. Po klęsce wrześniowej przebywał na 
tułaczce w Rumunii, a potem we Włoszech, 
Portugalii, w Stanach Zjednoczonych,  
w końcu w Anglii i Szkocji. Tułaczka wo-
jenna, śmierć znajomych kolegów księży  
w obozach koncentracyjnych i sponiewiera-
nie Ojczyzny przez wrogów, boleśnie zraniły 
jego życie i osłabiły zdrowie. Zmarł 23 lipca 
1944 roku w Dupplin Castle Perth w Szkocji 
i tam został pochowany. Znamienne jest 
świadectwo ks. Bronisława Michalskiego, 

Zdjęcie, na którym ks. ppłk Konstanty Pogłódek jest dekorowany krzyżem zasługi, znajduje 
się w muzeum w Cieszynie. 

Lekcje o powstaniach
Muzeum w Rybniku, 

Stowarzyszenie Humani-
styczne: Europa, Śląsk, 
Świat Najmniejszy oraz 
Zespół Szkół nr 1 im. 
Powstańców Śląskich  
w Rybniku przygotowali 
zbiór konspektów lekcji 
dla szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych poświęconych historii 
Górnego Śląska okresu powstań i plebiscytu.  
Konspekty, poza dziejami powstań śląskich, 
prezentują również tło gospodarcze, poli-
tyczne i społeczne oraz zwracają uwagę na 
konsekwencje tego czasu dla Górnego Śląska 
i jego mieszkańców. 
Publikacja pod ty-
tułem „Górny Śląsk 
na zakręcie historii. 
Konspekty zajęć dla 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjal-
nych” pod redak-
cją Dariusza Jądro  
i Stanisława Kuchar-
czaka, nauczycieli 
ZS nr 1, są dostępne 
w Muzeum w Rybni-
ku oraz na stronach 
internetowych wy-
dawców.

wikariusza generalnego przy Polskiej Kurii 
Polowej: „Ks. podpułkownik Pogłódek przeży-
wał z żołnierzem polskim ciężkie chwile, troski 
i cierpienia. Pozostawił po sobie jak najpięk-
niejszą pamięć gorliwego i oddanego bez reszty 
duszpasterza, miłującego serce żołnierskie. Był 
dla żołnierza: kapłanem, przyjacielem i ojcem”.

Kazimierz Pogłódek czyni starania, by ta-
bliczka z nazwiskiem duchownego zawisła na 
monumencie „Pamięci tych, którzy spoczęli 
w obcej ziemi i tych, co grobów nie mają”  
w części komunalnej cmentarza przy ul. 
Rudzkiej.

Opr.: (r)

W rocznicę Września ’39

Kapelan 
 polskich 
  żołnierzy

Nagrobek księdza pułkownika w Szkocji..

Ks. ppłk Konstanty Pogłódek.
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Przed kilkudziesięciu laty inicjatorem posta-
wienia prostego pomnika przy ul. Przemysło-
wej, kamiennego prostopadłościanu z dwiema 
tablicami z nazwiskami, była huta „Silesia”, 
zatrudniający kilkaset osób, najbardziej zna-
czący zakład pracy w okolicy. Pomnik miał na-
wiązywać do umieszczonej na pobliskim domu 
tablicy upamiętniającej śląskich powstańców, 
która została zniszczona w czasie wojny przez 
niemieckich okupantów.

Estetyka monumentu z 58 r. nie odbiegała 

od innych obiektów powstałych w okresie 
„wczesnego Gomułki”, swoje zrobił również 
czas, dlatego w 2000 r. miasto postanowiło po-
mnik przebudować i uporządkować otoczenie. 
Nowy, autorstwa Mieczysława Nawrockiego, 
przybrał formę przestrzennej bryły z piaskow-
ca z dwoma skrzydłami, na których zawisły 
zdjęte z poprzedniego pomnika tablice z brązu  
z nazwiskami. Niestety, metal skusił złodziei  
i w 2004 roku tablice zostały skradzione. Po 
roku wróciły na swoje miejsce, ale już gra-

nitowe. W tym roku, dzięki zabiegom Rady 
Dzielnicy, granitem obłożono cały pomnik,  
a odsłonięcie miało miejsce na początku lipca 
br., z okazji 90. rocznicy zakończenia III Po-
wstania Śląskiego.

Odrestaurowany monument w Paruszow-
cu-Piaskach będzie tłem części tegorocznych 
obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Świato-
wej, organizowanych przez miasto i rybnickie 
Muzeum.  

(r)

Ponad 3,5 tys. pątników w trasę wyruszyło przy wtórze marsza górniczej 
orkiestry, a marszrutę poprzedziła msza święta, którą w rybnickiej bazylice 
odprawił biskup Józef Kupny. Na Jasną Górę dotarli po 4 dniach i poko-
naniu prawie 115 km, a jak zwykle, przez krótki odcinek z pielgrzymami 
szedł 79-letni Gerard Korus, bo jak mówi, zdrowie nie 
pozwala mu już dojść pieszo do Częstochowy. Jednak 
zawsze pojawia się na czele pierwszej grupy, z charakte-
rystycznym krzyżem na ramieniu… To już tradycja, ale 
co roku w największej pielgrzymce archidiecezji kato-
wickiej pojawiają się nowe elementy. Tym razem dzięki 
wirtualnej mapie w internecie, można było śledzić, jak 
rybnicka pielgrzymka przesuwa się w kierunku Jasnej 
Góry. Wszystko dzięki komórce w kieszeni jednego 
z pielgrzymów, z której sygnał był odbierany przez 
stacje nadawcze. Kierownik rybnickiej peregrynacji ks. 
Marek Bernacki cieszy się, że … pielgrzymka żyje i ma 
się dobrze. O czym świadczą nowi pątnicy, bo oprócz 
grup z Jastrzębia i Pszowa, kolejny rok rybniczanie 
pielgrzymowali wspólnie z grupą z Gierałtowic, a po 

raz pierwszy w Gliwicach dołączyła do nich grupa z Łazisk Średnich. — 
To dobry znak… — twierdzi ks. Marek. A znakiem czasu są też… kijki 
trekkingowe, z którymi w marszrutę wybrała się część pielgrzymów. 

(S)

K i l o m e t r y
m o d l i t w y

Wygodne buty, odpowiedni strój, coś od deszczu i słońca, śpiwór, karimata, 
plecak, plastry i lekarstwa – tak mniej więcej wygląda ekwipunek rybnickiego 
pielgrzyma. Jednak w trasę zabierają coś więcej – swoje intencje – najczęściej 
o zdrowie dla siebie i bliskich, ale zapewniają, że zawsze jest za co dziękować 
i o co prosić…  

66. rybnicka piesza pielgrzymka peregrynowała pod hasłem „Z Maryją  
trwamy w Bogu”.                                                                                               Zdj.: s.

Trzy odsłony monumentu
Pomnik w Paruszowcu-Piaskach upamiętniający „Poległych boha-

terów za Polskę” – śląskich powstańców, żołnierzy II wojny światowej 
oraz ofiary obozów koncentracyjnych z terenu kilku rybnickich dziel-
nic, od momentu odsłonięcia w 1958 roku był dwukrotnie gruntownie 
odnawiany. Ostatnią metamorfozę monument przeszedł z inicjatywy 
Rady Dzielnicy. 

z Pierwotny widok pomnika.
x Pomnik po remoncie w 2000 r.

Tegoroczne uroczystości z okazji 
rocznicy wybuchu II Wojny Świa-
towej odbędą się pod odrestauro-
wanym pomnikiem w Paruszowcu-
Piaskach.                               Zdj.: s
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Znamy opowieści o pewnym „krakusie” – 
sprytnym szewczyku co przechytrzył smoka 
wawelskiego oraz o „poznanioku” Michale 
Drzymale, który mimo niemieckiego zakazu 
i tak zbudował sobie dom, tyle że w formie 
wozu. Tego typu historie łatwo zapadają w pa-
mięć, dlatego nadszedł odpowiedni czas, żeby 
uczyć też o śląskich szewczykach i Drzymałach. 
Poznajmy więc spryciarza, który przechytrzył 
nie smoka czy niemiecką biurokrację, ale coś 
o wiele straszniejszego i głupszego – komuni-
stów. Żeby jednak opowieść była jasna trzeba 
sięgnąć do roku 1917. Dokładnie 13 maja 
1917 roku w miejscowości Fatima w Portugalii 
miały miejsce niezwykłe objawienia Matki 
Boskiej, która ukazała się trzem pastuszkom 
Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Matka Boska 
zachęcała wtedy świat do pokuty za dusze  

w czyśćcu, do odmawiania codziennie różań-
ca w intencji nawrócenia grzeszników i do 
modlitwy za pokój. Powierzyła też Łucji tzw. 
tajemnice. Przykładowo „druga tajemnica” 
mówi: „(…) Przyjdę, by żądać poświęcenia 
Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofia-
rowania komunii św. w pierwsze soboty na 
zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia 
spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, 
jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki 
po świecie, wywołując wojny i prześladowania 
Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty 
będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zosta-
nie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje 

Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi 
Rosję, która się nawróci, a dla świata nastanie 
okres pokoju”. 

Jak łatwo się domyślić, w czasach komu-
nizmu władze rosyjskie i polscy komuniści 
robili co mogli, by o Fatimie nic się nie mówiło. 
Dlatego też prześladowano między innymi  
wspomniane już Sanktuarium Matki Boskiej 
Fatimskiej w Turzy Śląskiej, które powstało  
w 1947 roku. Aby więc całkowicie wyeli-
minować turzyckie sanktuarium, komuni-
styczne władze wymyślały coraz to nowe 
przeszkody. Nakładano kary pieniężne, usu-
wano duchownych, straszono… Między innymi  

w 1964 roku dokonano rewizji w kościele i na 
probostwie, robiąc listę cennych rzeczy do kon-
fiskaty. Jednak ówczesny proboszcz z Turzy,  
ks. Ewald Kasperczyk, którego wszyscy po 
śląsku nazywali Ywaldym, postanowił ocalić 
cenne parafialne meble w bardzo sprytny  
i odważny sposób. Otóż dzień przed konfiskatą 
wziął pędzel i puszkę białej farby olejnej i na 
owych meblach wypisał po polsku i po łacinie 
cytaty z Biblii. I kiedy następnego dnia specjal-
na ekipa przyjechała ciężarówkami po meble, 
odjechali z niczym. Prawdopodobnie bowiem, 
dębowe komody i szafy do swoich willi czy 
służbowych gabinetów upatrzyli sobie komu-
nistyczni dygnitarze. W tej sytuacji zrezygno-
wano z konfiskaty, bo jaki pieroński komunista 
chciałby mieć szafę na której było napisane: 
„Bądźcie czujni, bo diabeł niczym lew ryczący 
krąży by was pożreć” albo „Błogosławcie Panu 
wszystkie bestie i całe bydło!”. Zatem nasz 
śląski ks. Ywald dzięki swojej pomysłowości 
powinien być o wiele bardziej ceniony niż jakiś 
tam szewczyk czy Drzymała, tylko ludzie muszą 
o tym wiedzieć. Dlatego polecamy też tego 
typu regionalną wiedzę wszystkim uczniom  
i nauczycielom, którzy od września rozpoczy-
nają nowy rok szkolnej nauki. Pamiętajcie: 
Uczcie się o smokach, Drzymałach, ale też  
o śląskich Ywaldach!

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Niezwykłe meble z Turzy
Wielu rybniczan pielgrzymuje do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej do Turzy Śląskiej, która leży 

niedaleko, przy drodze w kierunku Chałupek, między Wodzisławiem Śląskim a Gorzycami. Mało kto jednak 
wie, że z tą miejscowością związana jest niezwykła historia jeszcze bardziej niezwykłych mebli. Ale po kolei…

Niezwykłe „poszkryflane”, czyli popisane meble ks. Ywalda  
do dzisiaj stoją na probostwie w Turzy.
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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! 

(cz. 89)Wielki album Rybnika
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcie 89/1 
Jest to powiększony fragment zdjęcia 
publikowanego już w poprzednim 
Wielkim Albumie Rybnika i miało ono 
wówczas numer 88/1. Powodem tej 
ponownej publikacji jest ogromne 
zainteresowanie jakie wzbudziła ta 
fotografia. Oto niektóre z otrzymanych 
informacji: Alina Wojaczek napisała: 
„Na zdjęciu do mikrofonu przemawia 
mój dziadek Alojzy Wachtarczyk. 
Urodził się 3 września 1916 roku  
w Skrbeńsku. Podczas wojny brał udział 
w kampanii wrześniowej 1939 i działał 
w ruchu oporu. Był więźniem Auschwitz, 
zarejestrowany w dniu 18.12.1940 r. 
jako więzień nr 7511, tam przebywał 
do wiosny 1941. Niewiele wiemy na ten 
temat, bo nigdy nie chciał opowiadać  
o okresie wojennym, a o pobycie w obozie 
w szczególności. Podobno zachował się 
list pożegnalny z obozu, ale niestety jest 
pilnie strzeżony przez jego najstarszą 
córkę, a moją ciocię Halinę Holonę. 
Po wojnie pracował jako urzędnik  
w Urzędzie Miejskim w Rybniku oraz 
dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Rybniku. 
Zmarł 5 stycznia 1988 r. Niestety nikt 
z rodziny nie potrafi powiedzieć kiedy 

Zdjęcia 89/2 i 89/3
Przedstawiamy dwa sympatyczne zdjęcia pani 
Stanisławy Nosiadek. Zostały zrobione na rybnickim 
Rynku w 1957 lub 1958 roku. Tak wnioskuje sama 
bohaterka zdjęcia, urodzona w 1953 roku. Drugim 
bohaterem jest biały niedźwiedź pozujący wówczas  
w Rybniku do zdjęć i ciągle czekamy na informacje 
kto krył się pod skórą tego wielkiego pluszaka. Jest 
jeszcze jeden problem – pani Stanisława twierdzi, że 
oba zdjęcia zostały zrobione tego samego dnia. Tak, ale 
dlaczego na jednej fotografii dziewczynka ma czapkę 
zawiązaną na sznurek z bąblami, a na drugiej nie? 
Oto zagadka! My uważamy, że miś się tak pani Stasi 
spodobał, że wróciła na Rynek innego dnia.

DZIĘKUJEMY licznym Czytelnikom, którzy wypowiedzieli 
się na temat zdjęcia 88/1. Natomiast Roman Pistołka  
w sprawie zdjęcia 88/2 twierdzi, że zostało wykonane 
po roku 1950, gdyż widoczne w tle Technikum Górnicze 
oddane zostało do użytku w roku 1950, a później 
wykonano płaskorzeźbę na budynku, która na fotografii 
jest już widoczna. 

zostało zrobione to zdjęcie. Dziękuję za 
zamieszczenie zdjęcia w Gazecie, gdzie 
było nam bardzo miło rozpoznać na 
nim dziadka. Dawno nie wspominaliśmy 
go, a tak, choć na chwilę znowu sobie 
przypomnieliśmy o nim nie tylko  
z powodu Święta Zmarłych” 
Al ic ja  Bosak napisa ła :  „Zdjęc ie 
to przedstawia otwarcie Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Gotartowicach 
dnia 21 sierpnia 1978 roku. Kobieta  
w białym kołnierzyku za przemawiającym, 
to dyrektor szkoły w latach 1971-1980  

pani Maria Cinal, natomiast stojąca  
z lewej strony pani z siwym koczkiem to 
pani Zofia Strantz, żona Józefa Strantza 
obrońcy Żor, która była zaangażowana 
w budowę nowej szkoły. Niestety, obie 
panie już nie żyją. Żyje za to i mieszka 
w Gotartowicach pan Józef Stajer. Jest 
to mężczyzna w okularach, stający 
przed strażakami z lewej strony, w tyle 
zdjęcia. Niestety, nie znam pozostałych 
osób. Jestem mieszkanką Gotartowic  
i absolwentką SP 20 z roku 1981.” 
Tak więc dzięki licznym informacjom 

rozpoznano na zdjęciu następujące 
osoby: A – Alojzy Wachtarczyk, B – Maria 
Cinal, C – Zofia Stranz, D – Józef Stajer, 
E – Jerzy Rożek, wówczas wiceprezydent 
Rybnika, F – Stanisław Wdówka, G – 
Michał Piasecki, H – Ewa Mitręga, I – Pan 
Gomółka, J – Walenty Kaczmarczyk, 
K – Wojciech Wolnik, L – Pan Śpiewok, 
Ł – Julia Rzytki, M – Kazimierz Klang, 
N – Stanisław Socha, O – Zbigniew 
Soroczan, wtedy komendant hufca ZHP, 
P – nauczycielka pani Dusza. 
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Żużlowcy na mecie
Żużlowcy ROW-u Rybnik zakończyli 

kolejny sezon w I lidze. Sezon na pewno 
nieudany, bo drużyna ze sporymi aspi-
racjami nie zdołała wywalczyć sobie 
miejsca w pierwszej czwórce i nie bierze 
udziału w rundzie finałowej rozgrywek. 
W efekcie prawdziwe emocje dla sympatyków 
rybnickiego żużla skończyły się już w lipcu. 
Ostatni mecz ligowy, odwołany w pierwotnym 
terminie, miał się co prawda odbyć 7 sierpnia, 
ale drużyna beniaminka z Łodzi już wcześniej 
zapowiedziała, że na ten mecz nie przyjedzie 
twierdząc, że wyznaczony termin jest niere-
gulaminowy. Główna Komisja Sportu Żużlo-
wego, która ów termin meczu zaakceptowała, 
przyznała rybnickiej drużynie walkower. Inna 
sprawa, że poza zamianą miejsc na dole tabeli, 
ani ewentualny mecz, ani decyzja GKSŻ nie 
miała dla drużyn z Łodzi i Rybnika większego 
znaczenia.

Rybniczanie, jeśli w ogóle można używać 
takiego określenia, zajęli ostatecznie szóste 
miejsce w ośmiozespołowej tabeli i zapewnili 
sobie utrzymanie w I lidze. O to utrzymanie nie 
było w tym roku trudno, bo gwarantowało je 
zajęcie przedostatniego miejsca w lidze. Zresz-
tą ostatni w tabeli Poznań czeka nie spadek, 
a jedynie barażowy dwumecz o utrzymanie  
z trzecią drużyną II ligi.

To już trzeci sezon, w którym rybnickim 
żużlem zawiaduje prezes Michał Pawlaszczyk 
i jego współpracownicy. W drużynie po raz 
pierwszy pojawił się zawodnik startujący w cy-
klu turniejów Grand Prix o mistrzostwo świata, 
Szwed Antonio Lindback. I choć robił on co 
mógł, drużyna w lidze spisywała się marnie.  

Gdy w pierwszym meczu sezonu w Rybniku 
ROW pokonał na piekielnie twardym torze 
spadkowicza z ekstraligi Polonię Bydgoszcz, 
wśród kibiców zapanowała euforia. Niestety, 
kolejne mecze zakończone porażkami były już 
tylko zimnym prysznicem. W całym sezonie 
drużyna ROW-u Rybnik przegrała dziesięć me-
czów, wygrała trzy, a za jeden, który nie doszedł 
do skutku, otrzymała walkowera. Większość 
zawodników prezentowała chimeryczną formę. 
Powracający do macierzystej drużyny Roman 
Chromik jeszcze przed sezonem złamał oboj-
czyk, a gdy wrócił spisywał się bardzo przecięt-
nie. Kiepsko punktował też Ronnie Jamroży. 

Choć klub sporo otrzymuje z budżetu miasta 
na szkolenie młodzieży, dyspozycja młodych 
żużlowców RKM-u i ich szkolenie pozostawia 
wiele do życzenia. Tak źle z żużlową młodzie-
żą jeszcze w Rybniku, nie było. W turnieju 
eliminacyjnym młodzieżowych drużynowych 
mistrzostw Polski rozgrywanym w sierpniu  
w Rybniku młodzi rybniczanie na swoim torze 

zajęli dopiero czwarte miejsce, a na półfinał 
do Lublina nie dojechali, bo rzekomo zepsuł 
im się samochód.

Trudno też pominąć fakt, że w tym sezonie 
włodarze klubu zdecydowali się na zakontrak-
towanie juniora z Rosji Aleksandra Loktajewa. 
Owszem, na torze spisuje się znacznie lepiej 
od młodych rybniczan, ale z tego powodu ci 
startują w lidze już naprawdę sporadycznie.

Trudno nie zauważyć, że rybnicki żużel chyli 
się ku upadkowi. Klub z wielkimi tradycjami 
ma dziś długi, jednosezonową armię zaciężną 
i niewiele więcej. Nie ma systematycznego 
szkolenia młodzieży, nie ma obiecujących wy-
chowanków i kilku innych ważnych elementów. 
Oczywiście, żyjemy w czasach, że sport tworzy 
głównie pieniądz, nie można więc wykluczyć, 
że klubowi działacze złowią w końcu jakiegoś 
zamożnego sponsora i za jego pieniądze za-
kontraktują drużynę marzeń. Szkoda tylko, 
że gdyby nawet tak się stało, rybniczan w niej 
raczej nie zobaczymy.

Jubileusz Rybek
14 sierpnia na torze Rybek Rybnik w Chwałowicach odbył się turniej jubi-

leuszowy z okazji 10-lecia tego miniżużlowego klubu. Choć na torze ścigali się 
też zawodnicy z Częstochowy i Wawrowa, wszystkie miejsca na podium zajęli 
rybniczanie, podopieczni trenera Antoniego Skupienia. Zwyciężył z kompletem 
zwycięstw najlepszy obecnie polski miniżużlowiec Kacper Woryna, drugi był Robert 
Chmiel, a trzeci Kamil Wieczorek. Dzień wcześniej na swoim torze „Rybki” pewnie 
wygrały pierwszą eliminację drużynowych mistrzostw Polski i pewnie zmierzają po 
czwarty w historii klubu tytuł mistrzowski. Woryna prowadzi też w klasyfikacji ge-
neralnej indywidualnych mistrzostw kraju, a wspólnie z Chmielem i Wieczorkiem, 
również w Pucharze Polski Par Klubowych.

Wbrew „mini” w nazwie, klub stworzony z pomocą miasta przez nieodżałowanego 
Andrzeja Skulskiego i jego współpracowników, organizuje najpoważniejsze imprezy 
miniżużlowe na świecie. Już dwukrotnie odbyły się tu turnieje o Puchar Europy  
i dwukrotnie zawody o Złote Trofeum FIM, uznawane za nieoficjalne mistrzostwa 
świata miniżużlowców. W czasie ostatniego lipcowego Złotego Trofeum wszystkie 
miejsca na podium zajęli Duńczycy, ale czwarte miejsce, najlepsze w historii polskiego 
miniżużla zajął polski rodzynek w finale Kacper Woryna.

Zwycięzcy jubileuszowego turnieju Kacper Woryna, Robert Chmiel i Kamil Wieczorek pamiętają o Andrzeju Skulskim,  
który stworzył ich klub.

Na rybnickim torze żużlowcy ROW-u wygrali tylko trzy z sześciu rozegranych tu meczów.
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Aeroklub w żałobie
W ciągu ledwie pięciu dni w wypadkach zginęło dwóch członków Aeroklubu ROW. 

16 sierpnia w czasie rozgrywanych w Lesznie szybowcowych mistrzostw Polski zginął 17-letni 
żorzanin Kamil Kochman. W czasie jednej z konkurencji pilotowany przez niego szybowiec 
Cobra runął na ziemię. Młody szybownik zginął na miejscu. 20 sierpnia w Gotartowicach zginął 
z kolei 33-letni spadochroniarz z Orzesza Marcin Zając. Późnym popołudniem wyskoczył z sa-
molotu na wysokości ok. 2500 m, ale prawdopodobnie nie do końca, albo zbyt późno otworzył 
się jego spadochron. On również runął na ziemię. Zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności 
i przyczyny obu tych wypadków ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, 
trwają też prokuratorskie śledztwa. 

Ciężki los beniaminka
Kiepsko radzą sobie w II lidze piłkarze Energetyka ROW-u 

Rybnik. Z euforii po awansie niewiele zostało. W pięciu pierwszych 
ligowych meczach rybniczanie zdobyli tylko dwa punkty; zremisowali 
u siebie 0:0 z Nielbą Wągrowiec i 1:1 na wyjeździe z Bałtykiem Gdy-
nia. Pozostałe trzy mecze przegrali; z drużynami z Chojnic i Sosnowca 
wysoko (1:4 i 0:4), a ostatni mecz na Stadionie Miejskim w Rybniku, 
20 sierpnia z MKS Kluczbork tylko 0:1. Po pięciu kolejkach Energetyk 
zamykał tabelę II ligi grupy zachodniej.

Po rozstaniu z Janem Furlepą, który wprowadził drużynę do II ligi, 
zarząd klubu zaangażował do prowadzenia drużyny 35-letniego, mało 
jeszcze doświadczonego trenera, byłego piłkarza m.in. Ruchu Chorzów 
Damiana Geleję. Cel jaki przed nim postawiono to oczywiście utrzyma-
nie zespołu w II lidze. Miał się też postarać, by drużyna 
grała ciekawy futbol, który będą chcieli oglądać kibice. 
Spektakularnych wzmocnień drużyna beniaminka się 
nie doczekała. Z wypożyczeń wrócili Marcin Grolik, 
Piotr Pacholski i Sebastian Szweda. Drużynę wzmocnili 
m.in. były piłkarz Odry Wodzisław obrońca Szymon 
Jary, pozyskany z Ruchu Radzionków, ale mający też za 
sobą występy w Górniku Zabrze ofensywny pomocnik 
Dawid Gajewski i bramkostrzelny piłkarz trzecioligo-
wego LZS-u Leśnica Marek Gładkowski. 

— Podobnie, jak kibice nie jestem zadowolony z gry 
zespołu. Nasi piłkarze uczą się jeszcze gry w II lidze, to 
jednak inny poziom gry niż w III lidze. W czasie meczów 
drużyna wypracowuje nawet sporo okazji do zdobycia 
bramek, ale ich nie wykorzystuje. Może się okazać, 

że niektórzy nasi piłkarze na II ligę się po prostu nie nadają — mówi 
Grzegorz Janik, prezes Energetyka. Zwraca uwagę, że nie jest to  
w pełni zawodowa drużyna tak, jak to było za czasów dawnego ROW-u  
Rybnik. — Sporo zawodników to jeszcze uczniowie bądź studenci. Tre-
ningi odbywają się wyłącznie popołudniami bo większość piłkarzy ma 
jeszcze dodatkowe zajęcia, trenują grupy młodzieżowe albo uczą w szkole  
— dodaje prezes Janik.

Jak łatwo się domyślić pojawiły się już pytania kibiców o zmianę 
trenera. Zarząd klubu spotkał się z nim w przedostatni wtorek sierpnia. 
Niewykluczone, że wyjazdowy mecz z Turem Turek, który miał się odbyć 
w sobotę 27 sierpnia, już po zamknięciu tego wydania „GR”, był dla 
trenera Damiana Geleji meczem ostatniej szansy. On sam po ostatnim 
meczu w Rybniku przegranym z Kluczborkiem (spadkowiczem z I ligi) 
0:1, chwalił swoją drużynę za postępy i serce do walki.

Drużynowy brąz Perenc
Startująca w letniej Uniwersjadzie w chińskim 

Shenzen dżudoczka Polonii Rybnik Agata Perenc 
(kategoria do 57 kg) wraz z polską reprezentacją 
zdobyła brązowy medal. Polki udział w turnieju roz-
poczęły od przegranej z Chinkami, ale potem pokonały 
reprezentacje obu Korei i ex aequo z Francuzkami 
zajęły trzecie miejsce. Krótko przed wyjazdem na Uni-
wersjadę, a po mozolnych treningach poprzedzających 
ten najważniejszy start sezonu, Perenc wystartowała 
jeszcze w Mistrzostwach Polski Młodzieży w Cetniewie, 
gdzie zdobyła srebrny medal. Piąta w tej samej kategorii 
wagowej był inna zawodniczka Polonii Ania Borowska. 
W kategorii do 60 kg brązowy medal wywalczył Adrian 
Wala. Przypomnijmy, że w czerwcu Agata Perenc ode-
brała z rąk prezydenta miasta nagrodę dla najlepszego 
sportowca Rybnika 2010 roku.    

„Rybek” nożny
Aż 31 siedmioosobowych, ama-

torskich drużyn piłkarskich zagra-
ło w dorocznym turnieju „Rybek 
2011” zorganizowanym 21 sierp-
nia przez MOSiR Rybnik, Radę 
Dzielnicy Śródmieście, Podokręg 
Rybnik PZPN oraz RKP ROW 
Rybnik. W młodszej grupie wiekowej 
wystąpiło 16 drużyn złożonych z pił-
karzy 15-letnich i młodszych; w dru-
giej grupie, w której nie obowiązywały 
już żadne limity wieku, zmierzyło się 
15 zespołów. W pierwszej tryumfował 
„GKS Familoki” w składzie: Sebastian 
Musiolik, Damian Gorzawski, Bartosz 
Kulig (król strzelców, 4 bramki), Pa-
tryk Oleś, Wojciech Wojtala, Mateusz 
Mazur, Artur Rzepka, Marcin Pie-
chota. Druga grupę wygrała drużyna 
„Dzikie wenrze” z centrum Rybnika 
w składzie: Michał Stachowicz, Mar-
cin Gromkiewicz, Dawid Papierok, 
Łukasz Pawlak, Stanisław Styrczula, 
Bartosz Fojcik, Mateusz Adamczyk, 
Jakub Biegaj, Karol Żadziłko. Królem 
strzelców w tej grupie został zdobyw-
ca sześciu bramek Michał Wiencerz 
(FC Kilińskiego). 
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Mazik na krawędzi
W czasie badań antydopingowych 

w organizmie Mateusza Mazika, naj-
lepszego boksera RMKS-u Rybnik 
wykryto niedozwolony środek THC. 
Próbkę moczu pobrano w Białymstoku, 
gdy Mazik jako zawodnik wypożyczony, 
boksował tam w zespole miejscowego 
Hetmana. Do Białegostoku pojechał prosto 
z Warszawy, zaraz po powrocie ze zgru-
powania kadry narodowej w Anglii. THC 
działa podobnie jak jeden z popularnych 
narkotyków – poprawia nastrój, ale nie 
wydolność organizmu. Sam zawodnik, jak 
i jego trener Anatol Jakimczuk zarzekają 
się, że o świadomym przyjęciu specyfiku 
nie ma mowy. Decyzję w sprawie rybnic-
kiego boksera zarząd Polskiego Związku 
Bokserkiego miał podjąć 26 sierpnia, już 
po zamknięciu tego wydania „GR”. Jak 
powiedziano nam wcześniej w związku, 
najbardziej prawdopodobną wydawała się 
decyzja o dwuletniej dyskwalifikacji Mazi-
ka, co oznaczałoby dla 22-letniego boksera 
koniec marzeń o występie na olimpiadzie  
w Londynie w 2012 roku. Jeśli dyskwalifika-
cja stanie się faktem, Mateusz Mazik straci 
też miejskie stypendium. Od stycznia tego 
roku bokser otrzymuje miesięcznie po ok. 
600 zł brutto.  

Po nieudanym ubiegłorocznym sezonie 
rybnickie koszykarki spadły formalnie  
z Ford Germaz Ekstraklasy, ale nadal będą 
w niej występować bo zarząd klubu wykupił 
tzw. dziką kartę. Po rozstaniu z dotychczaso-
wym trenerem Mirosławem Orczykiem zarząd 
klubu podpisał roczną umowę z innym ryb-
niczaninem Kazimierzem Mikołajcem, który 
pracę w rybnickim klubie będzie łączył z funkcją 
asystenta trenera kadry polskich koszykarzy. Mi-
kołajec prowadził już rybnickie koszykarki, gdy 
występowały pod szyldem Color Capu, ale wtedy 
jeszcze żeńska koszykówka funkcjonowała w zu-
pełnie innych realiach i dopiero rozpoczynał się 
napływ zagranicznych koszykarek do polskich 
klubów. Jak deklaruje, choć rybnickiego klubu 
nie stać na zakontraktowanie wielkich gwiazd, 
chce zbudować zgrany, waleczny zespół, który 
w boguszowickiej hali będzie w stanie powalczyć 
nawet z najsilniejszymi zespołami ligi. Ale nowe-
go trenera interesuje nie tylko ekstraklasa. Za-
mierza nawiązać kontakt z trenerami szkolącymi 
najmłodsze koszykarki i stworzyć w Rybniku cały 
system szkolenia koszykarskiego narybku, by  
z czasem koszykarki z Rybnika znów grały nie 
tylko w ligowej drużynie, ale też w reprezenta-
cjach narodowych poszczególnych roczników. 
Asystentem Mikołajca będzie Adam Rener, 

który asystował też Mirosławowi Orczykowi, zaś 
odnową biologiczną zajmie się Jerzy Mandrysz.

Nowa drużyna rybnickich koszykarek jest 
już prawie skompletowana. Podobnie jak  
w minionym sezonie, w zespole będą występo-
wać rozgrywająca Amerykanka Rebeca Harris, 
która była jednym z filarów drużyny, Katarzyna 
Suknarowska i wychowanka Natalia Przekop. 
Pojawią się w niej również dwie 19-letnie wy-
chowanki Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego Aldona Morawiec i Justyna Kocon. 
Po dłuższej przerwie do rybnickiego zespołu po-
wrócą Magdalena Skorek i Magdalena Radwan. 
Ta ostatnia grała w rybnickiej drużynie w sezonie 
2008/09, a teraz będzie jej najbardziej doświad-
czoną zawodniczką. Po raz pierwszy wystąpi  
w niej Katarzyna Gawor, (23 l., 188 cm), która  
w minionym sezonie zdobyła tytuł mistrza Polski 
z drużyną Wisły Can Pack Kraków. Oczywiście 
o sile zespołu mają decydować przede wszyst-
kim zawodniczki zza oceanu. Włodarze klubu 
zakontraktowali już w sumie cztery Amerykanki; 
nowe twarze w zespole to: Sybil Dosty (25 l., 191 
cm), Rachele Fitz (24 l., 183 cm) i Alexis Rack 
(23 l., 167 cm). Jak zapowiada Gabriela Wistuba, 
prezes KK ROW Rybnik, drużynę wzmocni 
jeszcze zawodniczka zagraniczna pochodząca 
dla odmiany z Europy.

22 sierpnia dziewięć zawodniczek, w tym 
trzy Amerykanki, rozpoczęły tygodniowe zgru-
powanie w Brennej, które z założenia było po-
święcone ćwiczeniom siłowym i motorycznym, 
które prowadził trener Remigiusz Rzepka. Nie 
wzięła w nim udziału występująca na Uniwer-
sjadzie w Chinach Katarzyna Suknarowska  
i Rebeca Harris, która ma się pojawić w Rybniku 
dopiero 3 września. W połowie zgrupowania do 
zespołu dołączył trener Kazimierz Mikołajec, 
który wcześniej przebywał z kadrą koszykarzy 
w Izraelu. Na drugi obóz koszykarki wyjadą we 
wrześniu do Cieszyna. To drugie zgrupowanie 
z udziałem całej już klubowej kadry będzie 
poświęcone prawie wyłącznie taktyce gry ze-
społu, a ta ma się opierać na solidnej obronie  
i szybkim ataku.

Gdy sztab szkoleniowy pracuje nad formą 
koszykarek, kierownictwo klubu zabiega  
o pozyskanie nowych sponsorów. Wciąż trwają 
poszukiwania sponsora strategicznego czy tytu-
larnego. Z tej ostatniej roli wycofała się rybnicka 
firma Utex, która dalej będzie wspierać drużynę 
koszykarek, ale już w nieco mniejszym stopniu.

Znany jest już terminarz rozgrywek Ford Ger-
maz Ekstraklasy. Rybniczanki rozpoczną sezon 
1 października od wyjazdowego pojedynku 
z Artego Bydgoszcz. Pierwszy mecz na swoim 
parkiecie rozegrają 5 października, kiedy to 
zmierzą się z odwiecznym rywalem Odrą Brzeg.  

Mikołajec buduje zespół

Bajtle z Gliwic, Burza z Kłobucka i DD 
Rybnik to trzy reprezentacje domów dziecka 
z województwa śląskiego, które potwierdziły 
swój udział w Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej. 
Głównym organizatorem imprezy jest Stowa-
rzyszenie „Nadzieja na Euro”.

Obok rybniczan w turnieju wezmą udział 32 
drużyny z całego świata m.in. z Rosji, Słowacji  
i Ukrainy. Mistrzostwa odbędą się 24 i 25 września 
w Warszawie. Pierwszego 
dnia młodzi zawodnicy 
powalczą o puchar Prezy-
dent Miasta Stołecznego 
Warszawy, który zwycięz-
com wręczy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Dzień póź-
niej zostanie rozegrany 
Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski o Puchar „Na-
dziei na Euro”, w którym 
wezmą udział 3 drużyny 
polskie składające się z 
najlepszych zawodników 
Mistrzostw Polski oraz 
wszystkie drużyny zagra-
niczne. Najlepsi zawodni-

cy turnieju zmierzą się z piłkarską reprezentacją 
artystów polskich, a rozgrywkom towarzyszyć 
będzie piknik artystyczny (więcej na stronie www.
nadziejanaeuro.pl). 

Ideą mistrzostw jest rozwijanie w dzieciach pasji 
do piłki nożnej i odkrywanie młodych talentów 
piłkarskich. Ruch społeczny „Nadzieja na Euro” 
ma umożliwić dzieciom z placówek opiekuńczo-
wychowawczych jak najlepszy start w dorosłe życie. 

Za piłkarzy z Rybnika trzymamy kciuki!  

Nadzieja na przyszłość, nadzieja na Euro 
Domy Dziecka na mistrzostwach

W ubiegłorocznej edycji mistrzostw wzięło udział blisko 400 dzieci z 25 domów dziecka z całej Polski. 
Zdj. arch.org.
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Promocja rodzinnych gier planszowych. — To 
wspaniała zabawa dla młodszych i starszych. Zaletą 
gier jest także walor edukacyjny – rozwijają logicz-
ne myślenie, pamięć, wyobraźnię, uczą uczciwej 
rywalizacji — zachęcał Patryk Blok, przedstawiciel 
firmy Egmont. Zainteresowanych odsyłamy do 
księgarni „Orbita” i na stronę www.egmont.pl. 

Odpustowo pod chmurką
„Muzyka, dobre jedzenie, piwko i zabawa na sto dwa” – tak Rada Dzielnicy 

Rybnicka Kuźnia i Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka Kuźnia 
zachęcały mieszkańców do udziału w dziesiątym już rodzinno – odpusto-
wym festynie. 

Z zaproszenia skorzystało wielu mieszkańców, a ci, którzy przyszli, na brak 
wrażeń nie narzekali. Oprócz występów estradowych odbyły się zawody strze-
leckie i mistrzostwa w speedrowerze, zabawa taneczna, konkursy z nagrodami, 
a szczególnie widowiskowy był pokaz chińskich sztuk walki. Dwudniowa zaba-
wa festynowa była okazją do miłego spędzenia czasu wśród rodziny, przyjaciół  
i znajomych. 

Uczyć bawiąc, 
bawić ucząc

Samorządowcy 
pod żaglami...
W niedzielę 4 września na wodach Zalewu 

Rybnickiego (ośrodek w Stodołach) zostaną 
rozegrane XIII Regaty o Puchar Prezydenta 
Rybnika. Na popularnych omegach będą ry-
walizować załogi reprezentujące poszczególne 
rady dzielnic. Ze wstępnych informacji wynika, 
że zgłosiło się około dziesięciu samorządowych 
załóg. Początek regat zaplanowano na godz. 
11.00 zakończenie na 15.30, a ogłoszenie wy-
ników na 16.00.

...a żużlowcy parami
Również 4 września o godz. 18.00 na 

Stadionie Miejskim rozpocznie się żużlowy 
turniej par o Puchar Kompanii Węglowej 
S.A., który RKM reklamuje jako nieoficjalne 
mistrzostwa świata par na żużlu. Wystąpią  
w nim gwiazdy światowego żużla z liderem klasy-
fikacji mistrzostw świata Amerykaninem Gregiem 
Hancockiem na czele. W akcji zobaczymy też 
zagranicznych reprezentantów ROW-u Rybnik 
– Lindbacka’a, Karpowa i Loktajewa. Działacze 
RKM-u chcą w ten efektowny sposób zakończyć 
nieudany sezon, a przy okazji zaskarbić sobie 
hojność potencjalnego zamożnego sponsora.   

Żegnaj lato na rok…
Dom Kultury w Niedobczycach serdecznie zaprasza na imprezę 

plenerową kończącą tegoroczne lato, która odbędzie się w niedzielę  
18 września w Parku im. H. Czempiela. 

Impreza pod hasłem „Jazz–Pop–Rock” oprócz występów muzycznych  
i tanecznych połączona będzie z promocją zdrowia (zaplanowano prelekcje 
i badania profilaktyczne), a w organizację zaangażowała się również Rada 
Dzielnicy Niedobczyce. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, a szczegóły na 
plakatach oraz w Domu Kultury w Niedobczycach. 

Festyn rodzinny
Rada Dzielnicy Meksyk zaprasza na festyn rodzinny do parku „Kozie Góry” 

4 września od godz. 18.00 do 22.00. 

Dożynki czas zacząć!
4 września ulicami Radziejowa i Popielowa przejedzie 

barwny korowód dożynkowy.
Kawalkada pojazdów wyruszy o godz. 14.00  

z ul. Spółdzielczej w Radziejowie (zbiórka 
uczestników o 13.00) i przejedzie ulicami 
obu dzielnic. Festynową zabawę dożynkową 
zaplanowano na godz. 16.00 na terenie OSP  
w Popielowie. Imprezę organizuje Kółko 
Rolnicze Popielów przy współudziale sa-
morządów tych dzielnic i Koła Gospodyń 
Wiejskich Popielów – Radziejów. 

Zachęcamy do udziału!
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Zadie Smith, O pięknie, tłum. Z. Batko, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.

Drugie wydanie bestsellerowej powieści 
z 2005 roku, nagrodzonej Orange Prize for 
Fiction i nominowanej do nagrody Nagrody 
Bookera. Profesorowie Belsey i Kipps od 
lat prowadzą akademicki spór o twórczość 
Rembrandta. Przewrotny los splata losy ich 
rodzin i szybko okazuje się, że różnice sięgają 
o wiele głębiej niż interpretacje malarstwa. 
Zadie Smith sięga po ważne kwestie tożsamości, religii, rasy, rodziny, roz-
dźwięku między rolami społecznymi i własnymi potrzebami. Różnorodność 
tematów, błyskotliwe i dowcipne dialogi dodają powieści uroku i sprawiają, 
ze czyta się szybko i zachłannie. 

•   •   •
Wasze podróże, lipiec-sierpień 2011, ADAMEDIA Warszawa.

W podróżniczym magazynie znajdziemy 
ciekawe artykuły o bliższej i dalszej okolicy 
– tureckim wybrzeżu egejskim, meczecie 
Konboro w Mali, niemieckich parkach roz-
rywki i niedalekim Żywcu, gdzie znajduje się 
największy w Polsce park w stylu angielskim. 
Ponadto „Wasze Podróże” wyróżniają się 
wśród rodzimych czasopism turystycznych 
wspaniałymi zdjęciami.

•   •   •
Adele, 21, XL Recordings 2011.
„21” to druga płyta młodej brytyjskiej 

wokalistki, laureatki nagrody Grammy. Album  
w odpowiednich proporcjach łączy soul, go-
spel, blues i pop. Wszystkiego dopełnia wokal 
Adele – wrażliwy, mocny, piękny. Każdy utwór 
jest niepowtarzalny, na płycie znajdziemy 
kilka poruszających ballad i oczywiście prze-
bojowy singiel „Rolling In The Deep”. Po przesłuchaniu „21” wiadomo, że 
popularność i pochwały dla Adele są całkowicie zasłużone. 

•   •   •
127 godzin, reż. Danny Boyle, Imperial CinePix 2011.

Historia Arona Ralstona poruszyła ludzi 
na całym świecie. W maju 2003 roku podczas 
wspinaczki w górach Utah głaz przygniótł 
mu rękę. Przeżył, dzięki amputacji przed-
ramienia scyzorykiem. Wypadek Ralstona 
zainspirował brytyjskiego reżysera Danny-
’ego Boyla. „127 godzin” to trzymająca 
w napięciu opowieść o ponadludzkiej sile 
człowieka, woli życia i walce o przetrwanie. 
Reżyserowi i grającemu Ralstona Jamesowi 
Franco udała się rzecz niebywale trudna: 

skupiają uwagę widza przez 1,5 godziny, choć większość akcji dzieje się 
w skalnej szczelinie, a uwięzionemu alpiniście towarzyszą jedynie własne 
myśli i wspomnienia z przeszłości. 

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

empik

Hity na sierpień

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 16 września. Wśród osób, 
które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12 a) lub e-mailem 
na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w e-mailu imienia, nazwiska, 
adresu pocztowego i tel.), rozlosujemy nagrody:  

2 pozycje książkowe 

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Rozwiązanie foto-zagadki z poprzeniego numeru: zdjęcie przedstawia przej-
ście na ul. Gliwickiej, a tymczasowe rozwiązanie dotyczy modernizacji DK 78, 
a wiedzieli o tym: Alina Ziołko i Włodzimierz Roszak (Empik) oraz Wiesława 
Wiaterek (woda). 

Po odbiór nagród należy zgłaszać się do redakcji od poniedziałku 29 sierpnia 
w ciągu 1 miesiąca.  

Zostań harcerzem
Harcerskie życie pełne jest atrakcji nie tylko w czasie 

wakacji. Zbiórki, biwaki, górskie wędrówki, wolon-
tariaty czy kursy ruszają pełną parą już od września. 
Każdy kto chciałby spróbować swoich sił w strukturach 
ZHP, bez względu na wiek i zainteresowania powinien 
skorzystać z zaproszenia na otwarte zbiórki i prze-
konać się, co ZHP ma do zaoferowania. Kontakt do 
drużynowych i adresy harcówek w poszczególnych 
dzielnicach znaleźć można na stronie internetowej 
(www.rybnik.zhp.pl) lub w siedzibie Hufca Ziemi Rybnickiej 
przy ul. Kościuszki 17. Warto pamiętać, że harcerskie ideały 
wychowały już całe pokolenia… 
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię i interesu-
jesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy przyjrzeć się publikowanemu zdjęciu i odgadnąć, jaka „budowla 
drogowa” na nim widnieje i jakiej większej trasy jest częścią.

Foto–zagadka



W dniu 9 października br. zostaną przeprowadzone wybory do 
Sejmu RP i do Senatu RP.

Co do zasady głosować będzie można w tych samych lokalach 
wyborczych, w których odbywało się głosowanie w czasie wyborów 
samorządowych w listopadzie 2010 r.

Zmiana dotyczyć będzie jedynie obwodu nr 46 zlokalizowanego 
dotychczas w Domu Kultury Rybnik-Chwałowice. Obecnie siedzi-
ba lokalu zostanie przeniesiona do IV Liceum Ogólnokształcącego  
w Chwałowicach przy ul. 1 Maja 91a.

Pełny wykaz obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komi-
sji wyborczych, a także inne ważne informacje związane z wyborami 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Wybory 
Parlamentarne 2011”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW GŁOSOWANIA
Głosowanie przez pełnomocnika
 Do 29 września należy składać wnioski o sporządzenie aktu peł-

nomocnictwa do głosowania. Uprawnieni do złożenia wniosku są: 
wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba 
wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający peł-
nomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie 
do głosowania . Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko 
od jednej osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można 
przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, 
zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji 
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgła-
szani przez komitety, jak również kandydaci na posłów czy senatora. 
Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do 
głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje 
przez złożenie osobie upoważnionej przez Prezydenta Miasta Rybnika 
najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do dnia 7 października 
br.) stosownego oświadczenia lub doręczenie takiego oświadczenia 
właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Głoso-
wanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku 
głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach oraz zakładach 
pomocy społecznej.

Głosowanie korespondencyjne 
 Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy (rozdział 7a) wyborca niepełno-

sprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania koresponden-
cyjnego należy zgłosić do dnia 19 września br. w tut. urzędzie  w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, 
pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno 
zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer 
ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie  
o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznacze-
nie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu 
stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 
Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego 
organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

 Dodatkowo w zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny może żądać 
przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU WYBORCÓW
Dopisanie do spisu wyborców
 Wyborcy czasowo przebywający na terenie miasta Rybnika jak również 

nigdzie nie zameldowani, przebywający na obszarze miasta, którzy 
chcą wziąć udział w głosowaniu, powinni do dnia 4 października br. 
złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek taki należy 
złożyć w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 Na terenie miasta wyznaczone zostaną lokale wyborcze dostosowa-

ne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy wykaz lokali 
zostanie podany w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta o siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych. 

 Wyborcy niepełnosprawni mogą wówczas głosować w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych na obszarze miasta W tym celu powinni do dnia 26 
września br. w Wydziale Spraw Obywatelskich złożyć stosowny wniosek.

Zaświadczenie o prawie do głosowania
 Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem 

wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa 
się w Wydziale Spraw Obywatelskich do dnia 7 października br.

Udostępnienie spisu wyborców
 Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w godzinach pracy 

Urzędu Miasta Rybnika w dniach od 19 września  do 3 października 
br. na pisemny wniosek złożony w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Informacje ogólne
 Wszelkie informacje na temat spisu osób wyborców, składania wnio-

sków o dopisanie do spisu lub wydanie zaświadczenia o prawie do 
głosowania oraz o sposobach głosowania udzielane są w Urzędzie 
Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2, w Wydziale Spraw Obywatelskich 
pok. 158, tel. 43 92 178, 43 92 000 wew. 7160.  

Okręgowa Komisja Wyborcza 
 W dniu 22 sierpnia 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgo-

wej Komisji Wyborczej w Rybniku, powołanej Uchwałą Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania 
okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Komisja ukon-
stytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący Komisji 
– Elżbieta Gawlik – sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach, zastępcy 
Przewodniczącego Komisji: Piotr Suchecki – sędzia Sądu Rejonowe-
go w Rybniku oraz Jarosław Wodzyński – sędzia Sądu Rejonowego 
w Żorach, członkowie Komisji: Iwona Nowak – sędzia Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach, Maria Olszowska – sędzia Sądu Okręgowego  
w Gliwicach, Krzysztof Kasica – sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu 
Zdroju, Michał Olszewski - sędzia Sądu Rejonowego w Raciborzu, 
Rafał Czapla - sędzia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, 
sekretarz Komisji – Daniela Lampert – Sekretarz Miasta Rybnika.

 Komisja ustaliła następujące terminy dyżurów, podczas których przyj-
mowane będą zgłoszenia okręgowych list kandydatów na posłów 
oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania: w dniach 
23-26 sierpnia br. w godz. 12.00-16.00, w dniu 29 sierpnia 2011 r.  
w godz. 12.00-16.00, w dniu 30 sierpnia 2011 r. w godz. 10.00-24.00

 Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku mieści się w budyn-
ku Urzędu Miasta Rybnika w Rybniku, ul. B. Chrobrego 2, pokój 109. 
Telefon: (32) 4392237, fax (32) 42-241-24, e-mail: rybnik@um.rybnik.pl. 
Terminy kolejnych dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku 
zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej UM Rybnika.

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dział Świadczeń Rodzinnych w Rybniku, 

ul. Raciborska 20 informuje że:

w sprawie uzyskania świadczeń 
z Funduszu Alimentacyjnego

• od sierpnia 2011 r. można pobierać i składać wnioski  
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego na okres świadczeniowy 2011/2012

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 
dnia 31 sierpnia skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego do dnia 31 października br.

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami  
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 
skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
za październik br. do dnia 30 listopada br.

w sprawie uzyskania Świadczeń Rodzinnych
• od września 2011 r. można pobierać i składać wnioski  

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres 
zasiłkowy 2011/2012

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 
dnia 30 września skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych 
do dnia 30 listopada br.

• złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami 
w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada  
skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych za listopad br. 
do dnia 31 grudnia br.

„Integrum” pomoże?
Niesienie pomocy uzależnionym od alkoholu oraz ich bliskim, 

przełamanie stereotypów oraz możliwość poprawy jakości życia 
to cele, jakie stawia sobie „Integrum”, placówka która działa  
w Boguszowicach.

 Oddział dzienny odwykowy i poradnia leczenia uzależnień pomagają 
głównie uzależnionym od alkoholu, by uświadomili sobie swoją chorobę 
i nauczyli się, jak żyć bez nałogu. — Jeżeli pacjent kończy leczenie z prze-
konaniem, że spożywanie alkoholu przynosi mu jedynie kolejne problemy, 
wtedy możemy być zadowoleni ze swojej pracy — mówią pracownicy 
„Integrum”. Poradnia pomaga także rodzinie i bliskim osób uzależnio-
nych od alkoholu m.in. w przełamaniu wstydu, a także w znalezieniu 
odpowiedzi jak żyć i pomagać uzależnionemu, bo wyjście na prostą nie 
jest łatwe… Często najtrudniejszą decyzją jest ta pierwsza – poszukanie 
pomocy. — Podziwiam osoby, które naprawdę chcą się leczyć oraz ich 
bliskich, że przełamali wstyd stygmatyzacji społecznej i mają w sobie dość 
odwagi, by nie poddać się chorobie. Już dziś mogą czuć się wygrani… 
— mówi wolontariuszka „Integrum”. Oprócz pomocy terapeutycznej 
w placówce świadczona jest pomoc lekarska bowiem tylko integracja 
różnych form pomocy może przynieść wsparcie tym, którzy go potrze-
bują. Stąd „Integrum”… (więcej na stronie www.nzoz-integrum.pl)

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
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Geo-Com
GEODEZJA

OBSŁUGA  INWESTYCJI
PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTY  BUDOWA

503 317 087
32 755 88 78

Rybnik, pl. Kopernika 3 lok. 2
obok Urzędu Miasta
www. g e o c om . n e t . p l

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

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń
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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.



Zęby jak z Hollywood zrobione w Rybniku - tak przeczytałam  
w lokalnym tygodniku. Było tam napisane, że w gabinetach ART-DENT 
robią zęby na raty, że szybko, tanio i że nic nie boli. Oj, żeby to była 
prawda - pomyślałam sobie. 
Sprawdziłam ceny i okazało się, że rzeczywiście były niższe niż  

w innych gabinetach (jako jeden nielicznych gabinetów mają cennik  
na stronie internetowej www.artdent.org).
Ja dentysty od dziecka bałam się jak ognia, ale ponieważ moje zęby 

były bardzo zniszczone poszłam tam na konsultację. I co? Nie uwie-
rzycie. Po 4 dniach miałam uśmiech jak z bajki, co widać na zdjęciach 
poniżej. NIC MNIE NIE BOLAŁO!
Na moje zęby założyli koronki porcelanowe, takie ładne, że nie mogłam 

uwierzyć, że to moje zęby. Płatność rozłożyli mi na raty.
Byłam taka zadowolona, że przywiozłam tam męża i teściową. Mężowi 

usunęli na jednej wizycie 6 korzeni zepsutych zębów, całkowicie bezbo-
leśnie, a teściowej zrobili protezę za 490 zł w 5 dni! O szczegółach 
może napiszę innym razem.
Jestem taka zadowolona ze swojego nowego wyglądu, że zostawiam 

nawet mój numer telefonu (dla niedowiarków, że to co napisałam jest 
prawdą).
 Pozdrawiam
 Wiesia Palik, tel. 882 253 799

www.artdent.org

ul. Korfantego 1, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

ul. Raciborska 175, 44-285 Kornowac
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

Oddziały gabinetów stomatologicznych:
usługi

na

raty

b Przed zabiegiem.
       Po zabiegu.n

Zdjęcia wykonano w gabinecie.
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Legra Sp z.o.o. 
30-716 Kraków
ul. Albatrosów 10c

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.
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Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
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e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
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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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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

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwar tki (16.00–17.00),  

ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), tel. 32/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów). 
W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym.



• 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

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

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00




