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Pchli targ, giełda staroci i swap party czyli wymiana ubrań to atrakcje, 
które w sobotę czekały na rybniczan odwiedzających deptak.  Mieszkańcy 
Rybnika tłumnie odwiedzili rozstawione tu stoiska  

17 października wieczorem tłumy 
rybn iczan  i  n ie  ty lko  z jawi ły  s i ę  
w samym centrum miasta, by wziąć udział  
w niezwykłym otwarciu rybnickiego deptaka, 
czyli zmodernizowanego i urządzonego na 
nowo historycznego traktu prowadzącego 
od rynku do bazyliki św. Antoniego. 

Na rynku wystąpiło Bractwo Ognia „Spaleni”  
z Boguszowic, po czym prezydent miasta 
Adam Fudali zaprosił wszystkich na niezwy-
kły spacer z historią Rybnika w tle. Popro-
wadził go Jacek Kamiński, właściciel gale-
rii Pod Manekinem, który po drodze opowia-
dał m.in. zajmujące historie kolejnych mijanych 
kamienic, ale i ludzi, którzy w nich mieszkali, 
bądź prowadzili swoje interesy. Poczuć klimat  
i tych dawnych, i tych nie tak znów odległych cza-
sów, choćby PRL-u, pomogli spacerowiczom akto-
rzy z działających w Teatrze Ziemi Rybnickiej oraz 
w Domu Kultury w Boguszowicach amatorskich 

teatrów. Przed Świerklańcem można więc było 
spotkać gości przedwojennej restauracji, a na ul. 
Sobieskiego m.in. zakochane pary w dawnym sty-
lu, przekupki, bawiące się na środku ulicy dzieci,  
a z okna na pierwszym piętrze spoglądał przed-
wojenny rybnicki Żyd. 

Na ul. Powstańców Śl. było już bardziej współ-
cześnie; można było zobaczyć kolejkę do rzeźnika 
i napić się wody z saturatora. Największe atrakcje 
czekały przed „Antoniczkiem”, gdzie odbywały się 
pokazy tryskającej do rytmów przebojów muzyki 
klasycznej fontanny oraz efektowne pokazy lase-
rowe. Zaprezentowano też nowe, ledowe i bar-
dziej trójwymiarowe oświetlenie neogotyckiej ba-
zyliki. Ale chyba najbardziej zachwyciły rybniczan 
bardzo plastycznie podświetlone na tę okazję fa-
sady kilkunastu rybnickich kamienic.

(WaT)

Dzięki pomocy wielu osób, które dostarczyły m.in. stro-
je i rekwizyty młodzi aktorzy pozwolili rybniczanom 
choć w części wyobrazić sobie, jak wyglądał przedwo-
jenny Rybnik. Z kolei za sprawą Muzeum w Rybniku  
w witrynach sklepów pojawiły się archiwalne fotografie 

Deptak z historią w tle

Uczniowie Gimnazjum nr 17 
wzięli udział w niecodzien-
nej lekcji na deptaku, gdzie 
historię miasta, jego miesz-
kańców i urokliwych kamie-
nic przybliżył Jacek Kamiń-
ski. Właściciel galerii Pod Ma-
nekinem opowiedział mło-
dym ludziom m.in. o ryb-
nickim nauczycielu Innocen-
tym Liburze

Spektakl „Między ogniem 
a wodą” przygotowany na 
otwarcie deptaka zainagu-
rowano na rybnickim ryn-
ku widowiskowym poka-
zem „Tajemnicze jezioro” 
w wykonaniu Bractwa 
Ognia „Spaleni”

Przed bazyliką, a częściowo również na 
jej murach odbyły się niezwykłe pokazy 
laserowe

Rybnickie kamienice przez 
kilka dni prezentowały się 
zupełnie wyjątkowo

Zdjęcia: Wacław Troszka, 
Sabina Horzela-Piskula,
Dominika Ingram-Nowaczyk



Pana czwarta prezydencka kadencja do-
biega końca. Jest Pan z niej zadowolony?

Zanim podsumuję kończącą się kadencję 
warto przypomnieć, co zostało zrobione w mie-
ście wcześniej. W pierwszej kolejności zajęliśmy 
się infrastrukturą, bez której Rybnik nie mógłby 
się rozwijać. To przede wszystkim budowa syste-
mu kanalizacji i remonty dróg, które w naszym 
przypadku były właściwie budowaniem dróg na 
nowo. Koszty były podwójne, bo najpierw trze-
ba było rozebrać starą, a potem zbudować nową 
drogę z odpowiednią podbudową. 

Obecna kadencja to już był czas, kiedy ma-
jąc odpowiednią infrastrukturę, czyli ten solid-
ny fundament funkcjonowania każdego mia-
sta, można było pomyśleć o fajerwerkach, czyli 
rzeczach, które może nie są niezbędne do ży-
cia, ale na pewno czynią to życie łatwiejszym  
i przyjemniejszym. Głośnym echem w całym 
regionie odbiło się otwarcie zmodernizowane-
go, a właściwie również zbudowanego na nowo 
kąpieliska Ruda. Modernizacji doczekał się też 
stadion lekkoatletyczny, który ma już certyfikat 
Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki, 
a także Polskiego Związku LA, choć niektórzy 
twierdzili, że to inwestycja pełna niedoróbek. 

Spełnieniem wyborczej obietnicy sprzed czte-
rech lat była budowa deptaka mająca służyć re-
witalizacji historycznego traktu prowadzącego 
od bazyliki św. Antoniego do rynku i do Starego 
Kościoła. Zbudowaliśmy również park przyro-
dy i nauki nad Nacyną, na tyłach kampusu. Ow-
szem, po jego otwarciu pojawiły się problemy 
związane z wytrzymałością niektórych urządzeń 
do przeprowadzania prostych naukowych do-
świadczeń. W pierwszych dniach były one zwy-
czajnie oblegane i może nadmiernie eksploato-
wane. Nie udało się również uniknąć zwykłych 
aktów wandalizmu. Generalnie jednak park 
został bardzo dobrze przyjęty przez mieszkań-
ców. To co mnie cieszy najbardziej, to reakcja 
wielu osób świadcząca dobitnie o tym, że wie-
lu rybniczan traktuje ten park jak naszą wspól-
ną własność. To bardzo ważna „wartość doda-
na” tej inwestycji. 

Oczywiście i w tej kadencji sporo wydaliśmy 
na poprawę układu komunikacyjnego miasta. 
Dokończyliśmy ulice Wodzisławską, Żorską  
i Raciborską, a także zmodernizowaliśmy ko-
lejne drogi m.in.: Jastrzębską, Wielopolską  

i Niepodległości oraz przebudowaliśmy most 
na ul. Kotucza. Przy finansowym współudzia-
le Kompanii Węglowej zbudowaliśmy również 
nowy odcinek ul. Prostej. Wciąż trwają przygo-
towania do budowy rybnickiego odcinka drogi 
regionalnej Pszczyna-Racibórz. Projekt tech-
niczny jest gotowy, ale nie mamy uzgodnień śro-
dowiskowych. Czeka się na nie w nieskończo-
ność i co gorsza, nie mamy na to żadnego wpły-
wu. Liczba wniosków wpływających do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kato-
wicach zwyczajnie przerasta możliwości tej in-
stytucji. Koszt budowy drogi Pszczyna-Racibórz 
będzie większy niż 300 mln zł i dlatego dofinan-
sowanie Unii Europejskiej będzie musiało być 
osobno negocjowane w Brukseli. Przygotowa-
nia będą niezwykle długie, ale sama już budo-
wa inwestycji stanowić będzie może 20 proc. 
czasu, jaki pochłonie całe to przedsięwzięcie. 
Opozycja zarzuca mi, że wciąż tylko obiecu-
ję budowę tej drogi, ale przecież ja nie jestem  
w stanie zmienić prawa obowiązującego w na-
szym kraju. Mogę się tylko dostosować do istnie-
jącej sytuacji, a ta jest tak naprawdę karkołomna.

Niemniej ważną inwestycją już zrealizowaną 
była budowa przedszkola w Popielowie, nowej 
siedziby wraz z salą widowiskową dla zespołu 
Przygoda przy „Budowlance”, hali sportowej 
przy Gimnazjum Sportowym nr 2 oraz kolej-
nych wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych. 
Gruntownej termomodernizacji poddaliśmy 
też kolejne budynki szkolne. Na pewno przeło-
ży się to na poprawę powietrza w naszym mie-
ście, ale znacząco obniżyły się też koszty ogrze-
wania tych placówek. 

Uporządkowano i poprawiono parkingi  
w centrum miasta przy ul. Hallera i przy  
ul. 3 Maja, a obecnie trwa jeszcze budowa par-
kingu przy ul. Kościuszki, naprzeciw techni-
kum górniczego.

Zakończono gruntowną modernizację zie-
leńca w sąsiedztwie bazyliki św. Antoniego,  
a z pomocą sponsorów udało się również zain-
stalować nowe, bardziej efektowne oświetlenie 
samego „Antoniczka”. 

Zadbaliśmy również o szereg atrakcji zwią-
zanych ze spędzaniem czasu wolnego. Tradycyj-
nymi miejskimi imprezami stały się już wprowa-
dzające w świąteczny nastrój Rybnickie Boże 
Narodzenie i Kolędowanie oraz Dni Rybnika. 

Nowością tej kadencji były koncerty gwiazd 
światowej muzyki rozrywkowej na Stadionie 
Miejskim, na którym zagrali: Bryan Adams, 
Guns n’Roses, Rod Stewart i 30 Seconds to 
Mars z tegorocznym laureatem Oscara – Jare-
dem Leto. Chciałbym, by takie wielkie wydarze-
nia muzyczne odbywały się co roku, ale wszystko 
będzie zależeć od kondycji finansowej miasta.

Jak więc widać, mijająca kadencja była bar-
dzo pracowita i bardzo owocna dla naszego mia-
sta, więc trudno nie być z niej zadowolonym.

Duże nadzieje wiązał Pan z budową no-
wej elektrowni przez francuski koncern 
EDF. Inwestycja nie doszła jednak do 
skutku...

O zaniechaniu tej inwestycji zdecydowały 
ogólnoeuropejskie regulacje, na które wpływ 
powinien mieć nasz rząd poprzez skuteczne ne-
gocjacje w Brukseli. Niestety, rozwiązania przy-
jęte przez UE, które z automatu weszły do na-
szego systemu prawnego, tę inwestycję unie-
możliwiły. Szkoda, bo ze względu na przyszłość 
naszej energetyki była ona bardzo potrzebna 
Rybnikowi, ale przede wszystkim naszemu kra-
jowi. Rząd obiecał pomoc w tej sprawie, ale na 
obietnicach się skończyło. Jako miasto zrobi-
liśmy bardzo dużo, by ta inwestycja doszła do 
skutku i na pewno biliśmy się o nią z większym 
zaangażowaniem niż polski rząd. 

A jak ocenia Pan tzw. otoczenie ekono-
miczne, w którym funkcjonował samorząd 
w tej kadencji?

Z roku na rok jest coraz gorzej. Samorzą-
dy obarcza się kolejnymi zadaniami nie prze-
znaczając na ich realizację odpowiednich pie-
niędzy. Co tylko się da spycha się na samorzą-
dy. Największym naszym problemem jest jed-
nak chaos legislacyjny. Ustawy i rozporządze-
nia można interpretować na wiele sposobów, 
więc urzędy skarbowe i regionalne izby obra-
chunkowe jeden i ten sam przepis interpretują 
często w zupełnie różny sposób. Z tego powo-
du my samorządowcy, mając na uwadze dobro 
miasta, musimy podejmować nieraz bardzo ry-
zykowne decyzje.

Kolejna sprawa to spadek liczby mieszkań-
ców. Przyrost naturalny mamy w Polsce jaki 

Rozmowa z Adamem Fudalim, 
prezydentem Rybnika na zakończenie kadencji

Lubię pracować 
dla Rybnika
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mamy, a mieszkańcy, których na to stać, w poszuki-
waniu ciszy i spokoju wyprowadzają się z centrum 
miasta na peryferie, do mniejszych miejscowości  
i tam płacą podatki. W najbliższych latach będzie to 
poważnym problemem dużych miast. To naturalna 
tendencja, którą niełatwo będzie powstrzymać. Dla-
tego właśnie jako miasto musimy zaoferować naszym 
mieszkańcom bogatą ofertę jeśli chodzi o spędzanie 
wolnego czasu, ale także bogatą ofertą edukacyjną 
dla dzieci i młodzieży.

Jeśli już jesteśmy przy edukacji. Rybnic-
ki kampus tworzą już tylko dwie uczelnie,  
bo w ubiegłym roku wyprowadził się z Rybnika 
Uniwersytet Śląski…

Pewnie zostanę uznany za heretyka, ale powiem, 
że można się tego było spodziewać. Humanistów, 
którzy kończą studia rynek pracy potrzebuje coraz 
mniej. Poszukiwani są za to absolwenci kierunków 
ścisłych, technicznych. Więc tu też zadziałała nie-
widzialna ręka rynku. Wolałbym oczywiście, żeby 
uniwersytet w Rybniku pozostał, ale niewykluczo-
ne, że w tym względzie coś się w najbliższym czasie 
zmieni. Uczelnie funkcjonujące w Rybniku miasto 
wspiera finansowo, ale nie mamy większego wpły-
wu na ich politykę.

A jak układała się Pana współpraca z radą 
miasta?

Współpraca układała się dobrze, więc była owoc-
na. Oczywiście wyraźny był w radzie podział na klu-
by, które mnie wspierały (BSR, PiS – przyp. red.)  
i na opozycyjny klub PO, ale w demokracji to sytu-
acja zupełnie naturalna i tak to powinno wyglądać. 
Opozycja też ma swoją rolę do odegrania. Waż-
ne, że w czasie kolejnych sesji mało było polemik 
czysto politycznych. One, owszem się zdarzały, ale 
bardzo rzadko. Radni przede wszystkim zajmowa-
li się sprawami ważnymi dla samych mieszkańców. 
To dzięki takiej postawie Rybnik w ciągu ostatnich  
25 lat tak bardzo się zmienił i jako miasto odnosi 
sukcesy. Nie sposób też nie zauważyć, że poprawi-
ła się również jakość życia mieszkańców. 

Sytuacja była o tyle szczególna, że Pana opo-
zycją był klub radnych PO reprezentujący, było 
nie było, partię rządzącą. Czy to nie odbijało 
się na relacjach Pana i miasta z instytucjami 
państwowymi, np. z urzędem marszałkowskim, 
który dzieli na poszczególne samorządy środ-
ki finansowe przekazywane Polsce przez Unię 
Europejską?

Wbrew pozorom nie. Okazało się, że, mówiąc 
nieskromnie, autorytet jaki mam w gronie samo-
rządowców procentował i udało nam się zdobyć 
dla miasta bardzo dużo środków w formie róż-
nego rodzaju dotacji i dofinansowań, choćby tyl-
ko do remontów i modernizacji dróg. Decydenci 
dobrze już wiedzą, że środki, które trafią do Ryb-
nika zostaną dobrze wykorzystane. Nie zauważy-
łem, by pojawiały się jakiekolwiek przeszkody czy 
trudności tylko dlatego, że nie jestem człowiekiem 
Platformy Obywatelskiej. Byłem postrzegany jako  

dobry gospodarz miasta i to przekładało się na kon-
kretne wsparcie finansowe dla Rybnika. Z drugiej 
strony wiem, że nasi opozycyjni radni mówią sami 
do siebie: — Jak my mamy z tym Fudalim wygrać 
wybory, skoro nasz marszałek województwa daje 
mu pieniądze na kolejne inwestycje? 

Przy kolejnych absolutoriach opozycja wy-
rzucała Panu, że program inwestycyjny zawar-
ty w budżecie miasta nie został zrealizowany  
w 100 procentach…

Opozycja nie do końca rozumie sposób konstru-
owania budżetu. Na etapie jego planowania nie 
wiemy, które zadania będziemy realizować, bo jest  
to uzależnione od otrzymania dofinansowania. Wa-
runkiem otrzymania pieniędzy z Unii Europejskiej 
jest z kolei wprowadzenie inwestycji do budżetu 
miasta. Później się okazuje, że zadanie jest w bu-
dżecie, my w konkursie ubiegamy się o unijne do-
finansowanie, ale przecież nie zawsze te konkursy 
wygrywamy i otrzymujemy dotacje. To nie jest kwe-
stia źle zaplanowanego budżetu, ale przemyślanej 
strategii inwestycyjnej, w myśl której niektóre inwe-
stycje są realizowane tylko pod warunkiem otrzy-
mania zewnętrznych dotacji.

Opozycja zarzuca Panu jednak, że wiele miej-
skich inwestycji ma swój finał krótko przed wy-
borami samorządowymi?

No właśnie, to najlepszy przykład. Starając się  
o dofinansowanie budowy deptaka czy parku nad 
Nacyną, gotowe projekty złożyliśmy w konkursie 
zorganizowanym przez urząd marszałkowski blisko 
dwa lata temu. Dopiero przed rokiem dowiedzieli-
śmy się, że na obie inwestycje otrzymaliśmy w sumie 
potężne środki finansowe. Czy wiedząc, że zbliżają 
się wybory miałem zrezygnować z tych pieniędzy dla 
naszego miast? Nie ma się co łudzić. Każdy samorzą-
dowiec planując inwestycje bierze pod uwagę kalen-
darz wyborczy. Nie jestem hipokrytą, postąpiłem po-
dobnie, ale nie dotyczy to budowy ani deptaka, ani 
parku nad Nacyną, ani stadionu lekkoatletycznego. 

Ma Pan swój wymarzony skład przyszłej 
rady miasta?

Chciałbym by była to rada, która w większo-
ści spraw będzie umiała zająć merytoryczne stano-
wisko. Wystarczy, że nowi radni wezmą przykład  
ze swoich poprzedników. Oczywiście prezydent mia-
sta będzie musiał mieć większość w radzie, bo bez 
tego trudno wyobrazić sobie zarządzanie tak dużym 
miastem jak Rybnik.

A w jakim stanie są finanse naszego miasta?
Rybnik jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. 

Przypominam sobie, jak w poprzedniej kadencji je-
den z opozycyjnych radnych porównał nasze miasto 
do tonącego Titanica. Okazało się jednak, że racja 
była po mojej stronie. Zadłużyliśmy się, owszem, 
ale po to, by z unijnym wsparciem przeprowadzić 
epokowe inwestycje. Dziś przed nami kolejna taka 
inwestycja, czyli budowa drogi Pszczyna-Racibórz. 
Będziemy musieli znów mocno się zadłużyć i finan-
se miasta będą wtedy na granicy bezpieczeństwa.  

300 mln zł obiecał nam już swoją uchwałą zarząd 
województwa, ale już teraz myślę o pozyskaniu do-
datkowych pieniędzy z innych źródeł, które mogły-
by nieco odciążyć budżet miasta. 

Spore poruszenie wywołała ostatnio sprzedaż 
działki w sąsiedztwie Domusu, w tym całkiem 
dużego zieleńca…

Prezydent miasta nie zawsze może działać przy 
poparciu wszystkich mieszkańców. Czasem trzeba 
podjąć decyzję, która wydaje się kontrowersyjna. Je-
stem przekonany, że zaplanowane tam inwestycje, 
gdy zostaną zrealizowane, spotkają się z pozytywną 
oceną osób, które protestowały przeciwko sprzeda-
ży tego terenu. Trzeba podkreślić, że dzięki tej trans-
akcji zostanie kompleksowo zagospodarowany kolej-
ny kwartał naszego miasta, łącznie z wiekowym pe-
erelowskim domem handlowym Domus, który dziś 
ozdobą Rybnika na pewno nie jest. 

Postanowił Pan ubiegać się o piątą kadencję 
na urzędzie prezydenta Rybnika. Po niedaw-
nej chorobie decyzja pewnie łatwa nie była…?

Zdecydowałem się raz jeszcze kandydować, bo 
zwyczajnie lubię pracować dla naszego miasta i jego 
mieszkańców. To, co robiłem przez ostatnie lata, sta-
ło się moją pasją. To nie jest praca na osiem godzin, 
z tym naszym Rybnikiem zasypiam, z Rybnikiem się 
budzę i ciągle właściwie myślę, co jeszcze można by 
poprawić. Chciałbym też dokończyć tych kilka rze-
czy, które udało mi się rozpocząć, a przede wszyst-
kim zbudować drogę Pszczyna-Racibórz.

Nie chcę być prezydentem po to, by mieć władzę  
i żeby panować, bo to nigdy mi nie imponowało. Pre-
zydent jest pierwszą osobą, która powinna służyć 
mieszkańcom. Nigdy o tym nie zapomniałem i wiem, 
jaki dług wdzięczności wobec nich mam do spłace-
nia. Zdaję sobie sprawę, że jeśli wygram wybory, bę-
dzie to już prawdopodobnie moja ostatnia kadencja. 

No właśnie, kontrkandydaci wypominają 
Panu i wiek, i kiepski stan zdrowia…?

Czuję się na tyle dobrze, że jestem pewien, iż po-
dołam trudom jeszcze jednej kadencji. Oczywiście, 
wszystko w rękach Boga, bo przecież nikt z nas nie 
wie, co będzie z nim jutro, za tydzień czy za miesiąc. 
Na dziś jednak mój stan zdrowia nie przeszkadza mi 
w sprawowaniu urzędu prezydenta miasta. 

Wkrótce wybory, kampania wyborcza trwa. 
Niektórzy Pana rywale przedstawiają dość po-
nury obraz Rybnika, jako miasta, które wymie-
ra, w którym nic się nie dzieje, a pracę można 
znaleźć tylko w markecie…

Można przedstawiać wizje Rybnika budzące gro-
zę, ale przecież mieszkańcy widzą i wiedzą, jak wy-
gląda i jak się zmienia nasze miasto, więc nie wie-
rzę, że dadzą się omamić. Nie zamierzam w czasie 
kampanii wyborczej krytykować kogokolwiek. Nie 
będę też obiecywać gruszek na wierzbie, ale przed-
stawię mieszkańcom realną propozycję rozwoju 
Rybnika i mam nadzieję, że raz jeszcze mi zaufają. 

Rozmawiał Wacław Troszka
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Sesja rady miasta – 15 października

Deficyt spada, więc kredyt zbyteczny
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W czasie październikowej sesji, jednej z trzech ostatnich w tej kadencji, 
radni przyjęli m.in. uchwały podatkowe na przyszły rok. Nie wzrosną podatki 
od budynków mieszkalnych i od pozostałych terenów mieszkaniowych.  
Po raz kolejny zmniejszono też deficyt budżetowy i, jak co roku jesienią, radni 
zapoznali się ze szczegółowym raportem o stanie rybnickiej oświaty.

Miasto w skrócie
w Liczne atrakcje czekały na uczestni-

ków V Pikniku Rodzinnego zorgani-
zowanego 20 września w Gotarto-
wicach przez NSZZ Solidarność Pra-
cowników Oświaty w Rybniku. Naj-
młodsi skorzystali z dmuchanej zjeż-
dżalni, a starsi sprawdzili swoje siły 
w przeciąganiu liny. Sporą atrak-
cją był też pokaz ratownictwa dro-
gowego w wykonaniu rybnickich 
strażaków oraz prezentacja sprzę-
tu i wyposażenia wykorzystywane-
go przez rybnicką policję. — Do-
pisała nam pogoda, która dodat-
kowo wpłynęła na dobre humory 
uczestników — podsumowała Han-
na Grzelec, przewodnicząca związ-
ku NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty w Rybniku.

w Podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy prowadzonego przez 
rybnickie stowarzyszenie Oligos mieli 
niepowtarzalną okazję przekonać się, 
jaką satysfakcję daje prowadzenie sa-
mochodu. Pod czujnym okiem instruk-
tora jazdy ze szkolącej kierowców fir-
my „Bazyl” z Tarnowa, wychowanko-
wie placówki działającej na rzecz osób 
z niepełnosprawnością, nie tylko usie-
dli za kierownicą popularnej „L-ki”, 
ale nawet przejechali kilka metrów  
w ogrodzie ŚDP. Przed jazdą wzięli też 
udział w prelekcji na temat bezpiecz-
nego poruszania się pieszych. 

w Do 31 października przyjmowane 
są zgłoszenia uczestników kolejne-
go jarmarku bożonarodzeniowego, 
jaki zaplanowano w naszym mieście 
od 6 do 21 grudnia. Wystawiać będą 
mogli się twórcy regionalni wyrobów 
sztuki użytkowej i przedmiotów ar-
tystycznych, naturalnych produk-
tów spożywczych oraz sprzedaw-
cy asortymentu o charakterze świą-
tecznym (karta zgłoszenia dostępna 
jest na stronie internetowej miasta  
i Domu Kultury w Chwałowicach). 
Jarmark odbędzie się w ramach VI 
Rybnickiego Bożego Narodzenia  
i Kolędowania.

w 12 października w stanicy nad Zale-
wem Rybnickim byli i obecni człon-
kowie 6. Harcerskiej Drużyny Żeglar-
skiej świętowali jej 55-lecie. Najbar-
dziej widowiskową częścią obcho-
dów była, jak zawsze przy takich 
okazjach defilada na wodzie z udzia-
łem „jednostek pływających” należą-
cych do rybnickich wodniaków. 

Obrady rozpoczęły się od drobnych korekt 
najpierw protokołu z poprzedniej sesji, potem 
porządku obrad. Prezydent Adam Fudali swoje 
zwyczajowe wystąpienie poświęcone bieżącym 
sprawom miasta rozpoczął od formalnej infor-
macji (wymóg ustawowy) o 158 oświadczeniach 
majątkowych (wszyscy zobowiązani do ich złoże-
nia zrobili to terminowo) m.in. jego zastępców, 
naczelników wydziałów urzędu miasta oraz sze-
fów miejskich jednostek organizacyjnych, m.in. 
dyrektorów szkół. Wyjątkowo prezydent odczy-
tał odpowiedź udzieloną na pisemną interpela-
cję radnego Franciszka Kurpanika (PO), która 
była pokłosiem jego pytań zadanych na poprzed-
niej sesji. Poinformował mianowicie, że nie wy-
toczył żadnego procesu Markowi Jędrośce, by-
łemu pracownikowi urzędu miasta, i w związku 
z tym miasto nie poniosło też żadnych kosztów, 
co sugerował autor pytania. Drugi zestaw py-
tań dotyczył decyzji prezydenta o podziale jed-
nej z nieruchomości przy ul. Smolnej, wydanej 
rzekomo z naruszeniem prawa, i uchylonej, jak 
poinformował radny, przez Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze w Katowicach. — Wzno-
wione postępowanie jest w toku, a decyzja o po-
dziale przedmiotowej nieruchomości nie zosta-
ła uchylona przez SKO w Katowicach — powie-
dział prezydent. Poinformował też, że decyzja  
o podziale nieruchomości umożliwiła lokatorom 
przekształcenie spółdzielczego prawa własności 
w prawo własności odrębnej, choć coś zupełnie 
przeciwnego sugerował autor pytania.

Prezydent poinformował też radnych o za-
kończonych inwestycjach i zapewnił, że prace 
przed Starym Kościołem (cześć nowo stworzo-
nego deptaka) zakończą się do końca paździer-
nika, a powodem opóźnienia jest dokopanie 
się do szczątków ludzkich (dawny cmentarz),  
co wymagało wstrzymania robót i przeprowadze-
nia badań archeologicznych. Radni dowiedzieli 
się też m.in. o trwającym remoncie Specjalnego 
Zespołu Szkolno-Wychowawczego, związanym  
z planowaną przeprowadzką tam „Szkoły 
Życia”, czyli Specjalnego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego, a także o trwających moder-
nizacjach dróg. 

— Stopa bezrobocia w naszym mieście wy-
nosi obecnie 7,2 proc. i jest jedną z najniższych 
stóp bezrobocia w województwie śląskim od wie-
lu miesięcy, a może i od kilku lat — zakończył 
prezydent. 

Deficyt maleje, 
kredyt niepotrzebny

Kolejne korekty budżetu miasta i kolejna 
obniżka deficytu. Tym razem zmniejszono go 
o prawie 14 mln zł, do kwoty blisko 42,5 mln zł,  
co pozwoliło zrezygnować z zaciągania prze-
widzianego w uchwale budżetowej kredy-
tu bankowego. Planowane dochody budżetu 
zwiększono per saldo o ponad 4,5 mln zł, w tym 
dochody bieżące zwiększono o 1,4 mln zł, a do-
chody majątkowe zwiększono per saldo o blisko 
3,2 mln zł. Planowane wydatki zmniejszono per 
saldo o blisko 9,3 mln zł, w tym wydatki bieżące 
zmniejszono per saldo o prawie 2,7 mln zł, a wy-
datki majątkowe zmniejszono per saldo o blisko 
6,6 mln zł. Z kolei planowane przychody budże-
tu miasta zmniejszono o ponad 13,8 mln zł i po 
tej korekcie mają one wynieść ponad 91,5 mln zł.  
Jak poinformował skarbnik miasta Bogusław Pa-
szenda, do końca roku miasto nie zaciągnie już 
żadnego komercyjnego kredytu. 

Radny Franciszek Kurpanik, powołując się 
na przypadek Niedobczyc gdzie, by zrealizo-
wać projekt w ramach budżetu obywatelskiego, 
miasto dołożyło dodatkowo ok. 11 tys. zł, zapy-
tał, nie po raz pierwszy, o możliwość wykorzy-
stania przez dzielnice oszczędności powstających 
po rozstrzygnięciu przetargów na inne zadania 
proponowane w ramach budżetu obywatelskie-
go. I tym razem usłyszał odpowiedź, że regula-
min budżetu obywatelskiego takiej możliwości 
nie przewiduje.

Radny Bronisław Drabiniok (PO) chciał wie-
dzieć m.in. w jakim czasie miasto zyskało na lo-
katach bankowych 700 tys. zł odsetek. — Projekt 
uchwały pisaliśmy 12 dni temu, a dziś moglibyśmy 
zwiększyć tę kwotę o kolejnych 250 tys. zł, w ta-
kim tempie przybywa nam tych odsetek — odpo-
wiedział Bogusław Paszenda. Krystyna Stokłosa 
(PO) pytała m.in. o zawiłą kwestię przesunięcia 
płatności za wykonanie projektu drogi śródmiej-
skiej na czerwiec 2015 roku. Jak wyjaśnił Janusz 
Koper, pełnomocnik prezydenta miasta m.in. do 
spraw dróg, zgodnie z umową drugą część zapła-
ty wykonawca projektu ma otrzymać po przed-
stawieniu projektu drogi wraz z pozwoleniem na 
budowę, tymczasem w grudniu wykonawca ma 
otrzymać dopiero tzw. pozwolenie wodno-praw-
ne, które pozwoli mu się ubiegać o pozwole-
nie na budowę. Czerwcowy termin, jak wyjaśnił  
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Miasto w skrócie
w Stowarzyszenie działające na rzecz 

osób chorych psychicznie oraz ich ro-
dzin Homo-Homini w Rybniku organi-
zuje w każdy pierwszy i drugi czwar-
tek miesiąca spotkania grup wsparcia. 
Odbywają się one w zasadniczej szko-
le zawodowej Izby Rzemieślniczej (ul. 
3 Maja 18) od g. 16 do 18 i są adre-
sowane do osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz ich rodzin. Rybnickie 
stowarzyszenie realizuje też projekt,  
w efekcie którego powstanie polsko-
niemiecki tomik z poezją i jej malar-
skimi interpretacjami autorstwa osób 
chorych psychicznie. W ramach pro-
jektu realizowanego we współpracy  
z partnerskim Stowarzyszeniem Papil-
lon z niemieckiego Kleve zaplanowano 
warsztaty i polsko-niemiecki konkurs 
mający na celu wyłonienie prac, któ-
re zostaną opublikowane. Tomik zo-
stanie wydany w grudniu. Projekt re-
alizowany jest z finansowym wspar-
ciem Fundacji Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej.

w Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Rybniku organizuje zbiórkę książek 
dla dzieci i młodzieży przebywających 
w szpitalu w Orzepowicach. — Jeżeli 
macie nowe lub przeczytane, ale nie-
zniszczone książki, z których już nie ko-
rzystacie, przynieście je do nas. Pomóż-
my stworzyć „szpitalną biblioteczkę” 
— zachęcają bibliotekarze z rybnickiej 
placówki. Zbiórka potrwa do 28 listo-
pada i jest prowadzona w godzinach 
pracy PBW (ul. Chrobrego 27) – od 
poniedziałku do czwartku od 8.30 do 
18, w piątki od 8.30 do 15, a w sobo-
ty od 9 do 13. Szczegóły na stronie in-
ternetowej www.wom.edu.pl/bibliote-
ka/rybnik lub pod nr tel. 32 4222059.

w 12 października pani Jadwiga Zdrza-
łek z Zebrzydowic świętowała 102. 
urodziny. Mimo sędziwego wieku 
jest wciąż osobą aktywną i pogodną. 
16 października jubilatkę odwiedzi-
ła wiceprezydent Ewa Ryszka, która 
w imieniu prezydenta Adama Fuda-
lego przekazała życzenia i upominki. 
Tylko o rok młodsza jest Teresa Merta 
z Boguszowic Starych, która 16 paź-
dziernika obchodziła 101. urodziny. 
Dwa dni wcześniej dostojna jubilatka 
przyjęła życzenia i słodkie upominki, 
które na jej ręce w imieniu prezyden-
ta przekazał również mieszkający w tej 
dzielnicy radny Jan Mura. Pani Teresa 
cieszy się dobrym zdrowiem, a dumą 
napawa ją siedmioro praprawnucząt. 

Janusz Koper, wynika z ostrożności. Henryk Ce-
bula (PiS) pytał m.in. o poziom zadłużenia lo-
katorów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
Jak odpowiedziała Joanna Kryszczyszyn, zadłu-
żenie najemców wraz z odsetkami wynosi ponad 
20 mln zł. Zaznaczyła, że sporo osób próbuje po-
zbyć się zadłużenia korzystając np. z możliwości 
odpracowania długu, ale też całkiem spora licz-
ba najemców zaczyna cokolwiek robić dopiero 
wtedy, gdy jest już wyznaczony termin eksmisji.

Zmiany w budżecie miasta radni przyjęli jed-
nogłośnie, podobnie jak chwilę później uchwałę o 
zmianie wieloletniej prognozy finansowej miasta, 
pochodną korekt wprowadzonych do budżetu.

Groszowe podwyżki
Radni przyjęli też dwie uchwały podat-

kowe ustalające stawki podatków od nieru-
chomości i od środków transportu na przy-
szły rok, a także uchwałę w sprawie zwol-
nień z podatku od nieruchomości. Propono-
wane stawki przedstawił Bogusław Paszenda, 
skarbnik miasta. W przyszłym roku nie wzrosną 
stawki podatków od budynków mieszkalnych 
bądź ich części, od gruntów związanych z dzia-
łalnością gospodarczą, od gruntów pozostałych 
(tereny mieszkaniowe) i od terenów rekreacyj-
no-wypoczynkowych.

Stawka podatku od budynków związanych  
z działalnością gospodarczą wzrośnie z 23,01 zł do 
23,10 zł za metr kwadratowy (9 gr więcej za 1 m2);  
i to największa podwyżka jeśli chodzi o opodatko-
wanie nieruchomości prywatnych. O 0,25 proc., 
czyli z 0,50 do 0,75 proc. wartości, podniesiono 
stawkę podatku od budowli do zbiorowego od-
prowadzania ścieków. We wszystkich przypadkach 
stawki podatków są niższe od maksymalnych sta-
wek proponowanych przez ministerstwo finansów. 
Jak podkreślał skarbnik, gdyby we wszystkich kate-
goriach podatku od nieruchomości miasto wpro-
wadziło stawki maksymalne to przyszłoroczne 
wpływy budżetu miasta byłyby o 8,6 mln zł wyż-
sze; obłożenie podatkiem maksymalnej wysoko-
ści tylko budowli kanalizacyjnych dałoby budżeto-
wi dodatkowe 6,8 mln zł. Kolejne 2,7 mln zł będą 
kosztować budżet ustawowe zwolnienia podatko-
we oraz te wynikające z uchwały rady miasta. Te 
ostatnie dotyczą np. zwolnienia z podatku sklepi-
ków szkolnych oraz budynków i gruntów służących 
ochronie przeciwpożarowej, obronie cywilnej oraz 
uprawianiu kultury fizycznej i sportu. Jak poinfor-
mował Bogusław Paszenda, kierując się orzecz-
nictwem sądowym, zrezygnowano ze stosowane-
go dotąd zwolnienia z podatku od nieruchomości 
cmentarzy komunalnych i teraz miasto będzie de 
facto samo sobie płacić podatek. 

W czasie dyskusji Monika Krakowczyk-Pio-
trowska (PO) i Bronisław Drabiniok pytali pre-
zydenta dlaczego zdecydował się na podwyż-
szenie podatku od budowli kanalizacyjnych i 
chcieli wiedzieć, czy to nie odbije się na wysoko-
ści rachunków za wodę. — Trudno spekulować,  

skoro wniosek taryfowy Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Rybniku będzie przygoto-
wywany dopiero w marcu — mówił prezydent Fu-
dali, przekonując, że i w tym przypadku wzrost 
stawki jest właściwie symboliczny. 

Krystyna Stokłosa wyraziła swoje oburzenie 
faktem, że cmentarze należące do związków wy-
znaniowych są zwolnione z podatku od nierucho-
mości (na mocy ustawy O gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania z 1989 roku), a cmentarze 
komunalne nie. W głosowaniu uchwałę określa-
jącą stawki podatku od nieruchomości na przy-
szły rok poparło 16 radnych, jeden głosował prze-
ciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu. Natomiast 
uchwałę w sprawie podatkowych zwolnień przy-
jęto 22 głosami „za” przy jednym głosie przeciw-
nym; dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Stawki podatku od środków transportowych 
prezydent zaproponował podnieść w przybliże-
niu o wskaźnik inflacji. W efekcie do kasy mia-
sta powinno wpłynąć w przyszłym roku o oko-
ło 10 tys. zł więcej niż w tym. O sens podwyżki  
z tak minimalnymi skutkami finansowymi dla bu-
dżetu miasta pytała Krystyna Stokłosa. Uchwa-
łę przyjęto ostatecznie 15 głosami przy jednym 
głosie przeciwnym; dziewięciu radnych wstrzy-
mało się od głosu.

Zaprogramowali przyszły rok
Podejmując kolejne dwie uchwały radni 

jednogłośnie przyjęli dwa programy, które 
będą realizowane w mieście w 2015 roku: 
„Program współpracy miasta z organiza-
cjami pozarządowymi” oraz „Miejski pro-
gram profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i narkomanii”. Kolejna 
uchwała dotyczyła z kolei ustalenia szczegóło-
wych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia, dających  schronienie 
osobom bezdomnym. Jak tłumaczyła wicepre-
zydent Ewa Ryszka, uchwała traktuje o ściąga-
niu należności za pobyt w ośrodkach dla osób 
bezdomnych od tych bezdomnych, którzy osią-
gają realne przychody (wysokość odpłatności 
wyrażona w procentach uzależniona od kryte-
rium dochodowego). Obecnie bezdomni z Ryb-
nika trafiają do schroniska św. Brata Alberta  
w Przegędzy, do placówki w Niewiadomiu, pro-
wadzonej przez chrześcijańskie stowarzysze-
nie, zaś kobiety do przytuliska Maja w Raci-
borzu. Są wśród nich osoby mające stałą pra-
cę. Radny Bronisław Drabiniok pytał o sposób 
ściągania należności, gdy pracujący bywalec ta-
kiej noclegowni odmówi. — Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rybniku zastosuje odpo-
wiednie przepisy, regulujące takie kwestie — od-
powiedziała Ewa Ryszka. Krzysztof Szafraniec 
(PO) pytał o roczny koszt utrzymania bezdom-
nych przebywających w różnego rodzaju pla-
cówkach. Jak odpowiedziała Ewa Ryszka, w te-
gorocznym budżecie miasta przeznaczono na 
ten cel ponad 700 tys. zł. Radni przyjęli uchwa-
łę jednogłośnie.    
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w 13 i 14 września w ponad 25 restau-
racjach, kawiarniach i barach na tere-
nie Rybnika odbył się konkurs na naj-
lepszy lokal w plebiscycie Śląska Ko-
rona Smakosza. Goście lokali mogli  
w tych dniach skorzystać z promocyj-
nego menu w ramach akcji „Weekend 
za pół ceny” i zagłosować na odwie-
dzone miejsce, oceniając je w kilku ka-
tegoriach m.in. smak potraw, wystrój, 
czy atmosfera. Dwa lata temu, kiedy po 
raz pierwszy w naszym mieście firma 
Makro zorganizowała plebiscyt, uko-
ronowano m.in. Pizzerię Hajda z Mek-
syku. Tym razem laureatów poznali-
śmy 15 października w jednej z kato-
wickich restauracji, a na liście nagro-
dzonych rybnickich lokali znalazły się: 
Kassandra (jakość obsługi), Don Mar-
tinez (lokal na lunch) i Laboratorium 
Smaku (lokal na romantyczny wieczór). 

w 20 października pod hasłem „Zaprzyjaź-
nij się z rynkiem pracy” ruszyły pięcio-
dniowe VI Rybnickie Dni Kariery – orga-
nizowane przez Rybnicką Platformę Po-
radnictwa Zawodowego. Organizatorzy 
przygotowali m.in.: dni otwarte w insty-
tucjach tworzących RPPZ, cykle warszta-
tów prowadzonych przez ekspertów ryn-
ku pracy, wizyty studyjne uczniów w za-
kładach pracy, giełdy i kiermasze pracy. 
22 października (już po zamknięciu GR) 
miał się odbyć konkurs „Rybnicki master 
of CV”, gdzie uczniowie, autorzy najcie-
kawszych życiorysów, mieli okazję wziąć 
udział w pierwszej rozmowie kwalifika-
cyjnej przed komisją, w której zasiadły 
m.in. wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn 
i dawna dyrektor PUP-u Teresa Bierza.  

w 15 października w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym nr 3 oficjalnie 
otwarto dwa funkcjonujące od lip-
ca pododdziały: rehabilitację neurolo-
giczną z 20 łóżkami, gdzie do zdrowia 
wracają pacjenci po udarach i wyle-
wach oraz dzienną rehabilitację kardio-
logiczną z pięcioma stanowiskami dla 
osób po zawałach. Z kolei 1 październi-
ka w struktury oddziału chirurgii dzie-
cięcej włączono laryngologię dziecię-
cą, która od tej pory funkcjonuje jako 
pododdział. Jest duża szansa na to, że 
w przyszłym roku szpital w Orzepowi-
cach otrzyma poważny zastrzyk unij-
nych pieniędzy na stworzenie tu regio-
nalnego centrum leczenia chorób on-
kologicznych, kardiologicznych oraz 
schorzeń związanych z podeszłym wie-
kiem. Szczegóły w jednym z kolejnych 
numerów GR.

Oświatowe statystyki
Wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn 

przedstawiła coroczny raport o stanie 
oświaty w Rybniku. W tym roku szkolnym 
do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 
ponad 22 tys. uczniów (4630 dzieci w 38 przed-
szkolach, 8143 uczniów w 27 podstawówkach, 
3380 gimnazjalistów w 16 gimnazjach, 1889 li-
cealistów w pięciu ogólniakach, 3124 uczniów 
w pięciu technikach i 650 – w pięciu zawodów-
kach). — Ten rok jest pierwszym, w którym obo-
wiązkowo do szkoły poszły dzieci sześcioletnie, 
urodzone w pierwszej połowie roku. Dlatego 
mamy o wiele więcej pierwszaków w podstawów-
kach — mówiła wiceprezydent. Liczba uczniów 
w klasach pierwszych to 1759 w 84 oddziałach, 
w tym 701 sześciolatków (rok temu – 1285 
uczniów w 61 oddziałach). Na pełnych etatach 
w rybnickich szkołach pracuje 1864 nauczycie-
li; najwięcej jest tych dyplomowanych – ponad 
65 proc. — Zatrudniamy głównie nauczycieli dy-
plomowanych, stażystów praktycznie w ogóle, bo 
87 etatów to margines (4 proc. nauczycieli). Stąd 
problem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć za 
kilka lat, czyli całkowite opuszczenie pokoi na-
uczycielskich przez część kadry pedagogicznej. 
Mamy bowiem „starzejące” się pokoje nauczy-
cielskie, więc może się zdarzyć, że w ciągu pięciu 
lat nastąpi ich całkowita „wymiana”. Nie mamy 
bowiem stażystów i przestanie obowiązywać do-
tychczasowa, zdrowa zasada, w myśl której na-
uczyciel-mistrz przekazywał cenne doświadcze-
nia młodszym kolegom — mówiła wiceprezy-
dent. Joanna Kryszczyszyn przedstawiła też in-
formację o ruchu kadrowym nauczycieli i wy-
siłkach podejmowanych przez miasto, by uni-
kać zwolnień. — Historycy, biolodzy czy chemi-
cy pracują nawet w trzech, czterech placówkach, 
gdzie uzupełniają etat. Takich nauczycieli jest  

w mieście 82. Radni dowiedzieli się również, 
że w ramach projektu „Wdrożenie programu 
opieki dziennej nad dziećmi do lat trzech” od 
kwietnia br. działa w mieście sześć miniżłob-
ków, w których sześć opiekunek zajmuje się  
22 dziećmi. Wiceprezydent mówiła też o wyni-
kach sprawdzianu po szkole podstawowej, któ-
ry w mieście wypadł bardzo dobrze (powyżej 
średniej wojewódzkiej), o nieco gorszych wyni-
kach z egzaminu kończącego naukę w rybnic-
kich gimnazjach oraz o maturach, z którymi 
najlepiej poradzili sobie uczniowie liceów ogól-
nokształcących. Radni zapoznali się też z wyni-
kami egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe w technikach i zawodówkach oraz 
z finansami, jakie pochłania rybnicka oświata 
(230 mln zł). Nie zabrakło też danych na te-
mat inwestycji, począwszy od przyszkolnych 
placów zabaw, boisk ze sztuczną nawierzchnią 
(w tym roku już 11), przez termomodernizacje, 
remonty, a skończywszy na otwarciu nowego 
przedszkola w Popielowie i hali sportowej przy  
G nr 2 na Nowinach. Miasto Rybnik realizu-
je też w szkołach 32 unijne projekty na ogólną 
kwotę prawie 19 mln zł. 

(Raport dostępny jest na stronie www.edu-
kacja.rybnik.eu)

Oświatowe zmiany
— Przyjmujemy uchwałę, która uwzględnia 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  
i zmiany, które wprowadzono w ustawie o sys-
temie oświaty — mówiła Joanna Kryszczy-
szyn o pierwszej z uchwał oświatowych,  
jakimi zajęli się radni. Dotyczyła ona usta-
lenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  
z budżetu miasta dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych, dla  

Trzech radnych BSR-u Józef Piontek z Kamienia, Zygmunt Gajda z Radziejowa i Henryk Ryszka z Niedobczyc (na zdjęciu od lewej) zdecydowało, 
że dobiegająca końca kadencja będzie ostatnią w ich samorządowej karierze, i że w listopadowych wyborach samorządowych wezmą udział 
już tylko jako wyborcy. Józef Piontek był radnym przez dwie kadencje, Zygmunt Gajda przez cztery, a Henryk Ryszka przez sześć kadencji, 
czyli blisko 24 lata 
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Miasto w skrócie niepublicznych placówek i przedszkoli, a także 
dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych 
nie będących jednostkami budżetowymi, pro-
wadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne. 
Uchwała mówi też o zasadach kontroli wyko-
rzystania udzielonej dotacji, do której odniósł 
się radny Krzysztof Szafraniec. — Jak i kto bę-
dzie kontrolował zasadność przyznanej kwo-
ty? — pytał radny. Wiceprezydent wyjaśniła, 
że kontrole wyjątkowo rzetelnie przeprowa-
dza wydział edukacji. Zauważyła jednak, że 
szkoły niepubliczne, szczególnie te sieciowe, 
znajdują różne sposoby na omijanie prawa. 
Przypomniała też o sprawach, jakie toczyły się  
w NSA; z jedną szkołą miasto wygrało, z drugą 
nie, a placówka ta znów wzbudza kontrowersje, 
bo wykorzystuje luki prawne. W czasie dyskusji 
radna Monika Krakowczyk-Piotrowska pytała 
też o subwencje dla ucznia niepełnosprawnego 
i pełnosprawnego w szkołach niepublicznych. 
Wiceprezydent Kryszczyszyn wyjaśniała, że za-
leży to od rodzaju niepełnosprawności dziecka, 
tłumaczyła też na czym polega różnica między 
dotacją a subwencją i podkreślała, że uchwa-
ła miasta wzorowana jest na ustawie o syste-
mie oświaty. — Każdy uczeń w szkole jest trak-
towany tak, jak mówi ustawa, którą praktycznie 
przepisujemy. Jeżeli ona się zmieni, uwzględni-
my to w naszej uchwale — mówiła. Bronisław 
Drabiniok pytał z kolei o skutki finansowe, 
jakie niesie uchwała. — Potężne, bo to ok. 12 
mln zł, jakie wydajemy na niepubliczne szkoły 
i przedszkola — odpowiadała wiceprezydent. 
Uchwałę przyjęto przy jednym głosie przeciw-
nym. Kolejną – w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kur-
sów zawodowych prowadzonych przez niepu-
bliczne szkoły ponadgimnazjalne – bezdysku-
syjnie poparli wszyscy radni.  

Stawki przyjęte 
Radni jednogłośnie ustalili maksymalną 

wysokość wynagrodzenia dla osób, które pro-
wadzą w Rybniku miniżłobki, czyli punkty 
opieki dziennej nad dziećmi. Wynagrodzenie 
będzie wynosić 3,35 zł za każdą godzinę opieki 
nad jednym dzieckiem. Ponadto radni ustalili też, 
że opłata za pobyt malucha u dziennego opieku-
na, którą ponosić będą rodzice, wyniesie 1,60 zł 
za godzinę. Joanna Kryszczyszyn przypomniała, 
że to kontynuacja projektu pod nazwą „Wdro-
żenie programu opieki dziennej nad dziećmi do 
lat 3 na terenie Rybnika”, na jaki miasto pozy-
skało środki unijne. Teraz, chcąc realizować go 
przez kolejny rok, trzeba było przyjąć stawki, któ-
re będą obowiązywać od stycznia 2015 r. — Czy 
inne miasta realizują podobne projekty? — pyta-
ła Anna Gruszka (PiS). Wiceprezydent odpo-
wiedziała, że wyzwanie podjęło niewiele miast, 
pewnie ze względu na obawy, jakie pojawiły się 
również w Rybniku. — Nie znaliśmy osób, któ-
re miały samodzielnie, za zamkniętymi drzwiami 

pracować z dziećmi. Chcieliśmy zapewnić malu-
chom stuprocentowe bezpieczeństwo więc musie-
liśmy dobrze poznać i przeszkolić przyszłych opie-
kunów. Selekcja pozwoliła wybrać osoby, na któ-
rych się nie zawiedliśmy — mówiła wiceprezy-
dent. Zdaniem Joanny Kryszczyszyn mankamen-
tem projektu było to, że punkty opieki powstały 
praktycznie w centrum miasta, a nie w Radziejo-
wie, Popielowie czy w Ochojcu, gdzie również są 
potrzebne. Wiceprezydent wyjaśniała też radne-
mu Piotrowi Kuczerze (PO), że od stycznia pod 
opieką jednego opiekuna będzie mogło się znaj-
dować maksymalnie pięcioro dzieci. 

Szkoły do zamknięcia
Kolejna, intencyjna uchwała dotyczyła za-

miaru zlikwidowania do końca sierpnia przy-
szłego roku trzech rybnickich szkół. Chodzi 
o Technikum uzupełniające dla dorosłych nr 3  
w „Ekonomiku” oraz o dwie placówki wchodzą-
ce w skład Zespołu Szkół nr 5 w Niedobczycach, 
czyli o Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5  i V Li-
ceum Profilowane. Jak wyjaśniła wiceprezydent 
ostatni uczniowie skończyli tam naukę i nie pro-
wadzono już nowego naboru. Uwag do uchwały 
nie wniosły związki zawodowe, a radni przyjęli ją 
przy jednym głosie wstrzymującym się. 

Gimnazjum się przekształci?
— Liczba godzin wychowania fizycznego  

w szkole sportowej to dziesięć, w szkole mistrzostwa 
sportowego – 16 tygodniowo — wyjaśniała Jo-
anna Kryszczyszyn skutki ewentualnego prze-
kształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 na 
Nowinach w Gimnazjum Mistrzostwa Spor-
towego, o które pytał radny Drabiniok. Wice-
prezydent wyjaśniła jednak, że póki co mamy do 
czynienia jedynie z uchwałą intencyjną. — To, czy 
podejmiemy uchwałę właściwą zależy teraz od pra-
cy rady pedagogicznej i wyników kontroli ze strony 
ministerstwa. To ono właśnie nakłada na placówkę 
kilka obostrzeń, które szkoła musi spełnić — tłuma-
czyła Kryszczyszyn. — To nikt wcześniej nie spraw-
dził czy szkoła da radę? — pytała radna Krakow-
czyk-Piotrowska. Wiceprezydent wyjaśniła, że pla-
cówka na Nowinach jest gotowa, by taką liczbę go-
dzin w-f dla wszystkich klas zrealizować, ale rada 
pedagogiczna musi teraz przygotować plan pracy 
szkoły, ustalić specyfikę lekcji w-f i m.in. podpi-
sać porozumienie z klubem sportowym. — Baza 
sportowa jest, teraz szkoła musi przygotować część 
merytoryczną — tłumaczyła wiceprezydent. Gim-
nazjum na Nowinach miałoby się stać szkołą mi-
strzostwa sportowego z dniem 31 sierpnia 2015 r. 
Intencyjną uchwałę przejęto jednogłośnie. 

Gruntownie 
o nieruchomościach

Kilka kolejnych uchwał omówił Michał 
Śmigielski, a rozpoczął od wystąpienia  
z wnioskiem do wojewody śląskiego o komu-
nalizację działki przy ul. Braci Nalazków  

w 20 października osoby niewidome i nie-
dowidzące zrzeszone w rybnickim kole 
Polskiego Związku Niewidomych świę-
towały Dzień Białej Laski. Rybnickie koło 
działające na rzecz osób z dysfunkcją 
wzroku zrzesza 147 dorosłych oraz 13 
dzieci w wieku od 4 do 16 lat z Rybnika 
oraz powiatów rybnickiego i żorskiego. 
Głównym celem stowarzyszenia jest re-
habilitacja osób niewidomych i niedowi-
dzących. — Wspieramy w procesie ada-
ptacji i usamodzielniania, pomagamy  
w realizowaniu ich potrzeb społecznych 
i zawodowych, organizujemy szkolenia, 
turnusy rehabilitacyjne, warsztaty oraz 
kursy — mówi Wanda Konieczkowicz, 
szefowa koła. Związek integruje środo-
wisko osób niewidomych, dąży do zbli-
żenia z widzącymi, a także do likwida-
cji barier architektonicznych. W Rybni-
ku prowadzi świetlicę przy ul. Chrobre-
go 16, czynną we wtorki i czwartki, któ-
ra została utworzona w ramach unijne-
go projektu „Przekroczyć próg”. To tu 
prowadzone są szkolenia i rehabilitacja 
osób z dysfunkcją wzroku.

w Troje rybnickich dzieci w wieku sześciu, 
dziewięciu i jedenastu lat zostało zgło-
szonych do udziału w charytatywnej 
akcji „Marzysz ty, spełniamy my” or-
ganizowanej przez miasto i Młodzie-
żową Radę Miasta. Jest ona adresowa-
na do poważnie chorych młodych lu-
dzi, którzy mimo to nie tracą nadziei 
na spełnienie swoich marzeń. Pierw-
sze z nich zostaną zrealizowane jesz-
cze w tym roku. — Jedno z dzieci marzy  
o tablecie, drugie o kolorowym pokoju,  
a dziewięciolatka – o wyjeździe nad mo-
rze — opowiada Katarzyna Korba z wy-
działu edukacji, który koordynuje ak-
cję spełniania marzeń. Na ich realizację 
miasto i MRM pozyskały od darczyńców 
i mieszkańców prawie 25 tys. zł. Kwesta 
uliczna odbyła się w czasie dni miasta, 
a do rybnickiej akcji zachęcał wtedy li-
der Arki Noego Robert Friedrich.   

w Po kąciku malucha na parterze obok 
kancelarii i tzw. przewijaku, w urzę-
dzie miasta urządzono kącik do kar-
mienia dzieci piersią. Na drugim pię-
trze starszej części urzędu wydzielono 
zamknięte pomieszczenie, gdzie matki 
bez skrępowania będą mogły nakarmić 
swoje maluchy piersią lub je przewinąć. 
Na miejscu przygotowano też podsta-
wowe akcesoria higieniczne: chustecz-
ki nawilżające, jednorazowe przeście-
radełka i worki na zużyte pampersy.
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Miasto w skróciew Boguszowicach, z kładką dla pieszych 
nad torami kolejowymi, która łączy dwa 
osiedla mieszkaniowe. Wcześniej nieru-
chomość ta była w użytkowaniu wieczystym 
Kompanii Węglowej, które wygasło. — Kie-
dy zatem możemy liczyć na remont tej kład-
ki? — pytała radna Gruszka. Wiceprezydent 
Michał Śmigielski wyjaśniał, że już odbył się 
pierwszy przetarg, ale nie udało się wybrać 
wykonawcy, stąd konieczność ogłoszenia ko-
lejnego. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, 
a przy jednym głosie wstrzymującym się za-
padła decyzja o bezprzetargowym wydzierża-
wieniu czterech nieruchomości. Jedną z nich 
jest zbiornik wodny „Paruszowiec”, którym 
zajmuje się jego obecny dzierżawca – kato-
wicki okręg Polskiego Związku Wędkarskie-
go. Również na dziesięć lat wydzierżawiony 
zostanie teren przy ul. Łanowej, gdzie zlo-
kalizowana jest Stajnia Artano (poprzednio 
Rancho Gena), a obecny dzierżawca planu-
je modernizację ośrodka. Radni jednogło-
śnie poparli też propozycję sprzedaży w prze-
targu dwóch niezabudowanych nieruchomo-
ści (przy ul. Skośnej w Kłokocinie i  ul. Ha-
naka w Kamieniu) oraz w drodze bezprze-
targowej udziału w garażu przy ul. Rajskiej  
w Boguszowicach i zbędnej miastu niezabu-
dowanej nieruchomości przy ul. Sztygarskiej 
w Niedobczycach. Kolejna przyjęta jedno-
głośnie uchwała dotyczyła nabycia od trzech 
spółek, m.in. od Lubaru prawa użytkowania 
wieczystego dwóch nieruchomości w Niedo-
bczycach, na których zlokalizowana jest dro-
ga dojazdowa do firm znajdujących się na ob-
szarze dawnej Rybnickiej Strefy Aktywno-
ści Gospodarczej. Radni przy czterech gło-
sach wstrzymujących się i jednym przeciw-
nym przyjęli też uchwałę w sprawie oddania 
placówkom kultury w użytkowanie nierucho-
mości, na których mieszczą się domy kultu-
ry w Chwałowicach, Niedobczycach i Niewia-
domiu, TZR i biblioteka główna oraz spółce 
Hossa terenu składowiska odpadów komu-
nalnych przy ul. Kolberga. Teren ten spółka 
dzierżawiła od listopada 2013 r. — Nie mi-
nął rok i już zmieniamy uchwałę z dzierżawy 
na użytkowanie. Dlaczego nie zrobiliśmy tego 
od razu? — pytała radna Stokłosa. — Musie-
liśmy najpierw dokonać pewnych podziałów, 
aby wydzielić w terenie działki objęte wysypi-
skiem i jego zapleczem — odpowiadał wice-
prezydent. 

Plany do zmiany
Dobiega końca realizacja planu rozwo-

ju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015 
rybnickich „Wodociągów”. Pora na wpro-
wadzenie ostatnich zmian. Jak wyjaśniał Ja-
nusz Koper, pełnomocnik ds. dróg i gospodar-
ki komunalnej, aneks do programu jest zwią-
zany z ewentualnymi pracami związanymi  

z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej miesz-
kańców ul. Kościelnej. — Jeżeli do tego dojdzie 
i na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej ul. Ko-
ścielna zostanie rozkopana, przy okazji wymie-
niona zostanie kanalizacja i tego właśnie doty-
czy zmiana w planie. Oczywiście PEC nie zdecy-
dował jeszcze czy prace ruszą, więc zabezpiecza-
my też inną możliwość — wyjaśniał pełnomoc-
nik. To budowa urządzeń kanalizacyjnych w uli-
cach Hallera/Rzecznej, Energetyków i Sobika/
Żołnierzy Września. Zanim uchwałę przyjęto 
przy czterech głosach wstrzymujących, Krysty-
na Stokłosa mówiła o sposobach finansowania 
przez PWiK planowanych inwestycji, Benedykt 
Kołodziejczyk (PO) o jakości wody, Krzysztof 
Szafraniec o racjonalizacji jej zużycia i wymia-
nie wodomierzy, Andrzej Oświecimski (BSR) 
o odtwarzaniu nawierzchni dróg po robotach 
wodno-kanalizacyjnych, Bronisław Drabiniok 
o uzgodnieniach z EBOR-em, Henryk Rysz-
ka (BSR) o różnicach w odczytach wodomie-
rzy, a Piotr Kuczera o modernizacji kanalizacji  
w ul. Zielonej. Kolejny plan na trzy lata zosta-
nie przyjęty w przyszłym roku. 

Rada prawie kompletna
8 września w rybnickim „Ekonomiku” od-

były się wybory do Rybnickiej Rady Senio-
rów. Głosami osób, które ukończyły 65 lat, 
wybrano do niej dziewięcioro przedstawi-
cieli organizacji działających w mieście na 
rzecz osób starszych. Jednak zgodnie ze sta-
tutem w 15-osobowej radzie seniorów będą 
zasiadać również przedstawiciele prezyden-
ta oraz rady miasta. Ta ostatnia wyznaczyła do 
Rybnickiej Rady Seniorów swoich przedstawicie-
li, których kandydatury poparto jednogłośnie. 
Będzie to Urszula Pietruszek, zgłoszona przez 
radnych PiS-u, Korneliusz Gliwa, którego kan-
dydaturę zgłosiła PO i Henryk Kaletka, wyzna-
czony przez klub BSR.

Wolne, aktorskie, głosy
Ostatni tradycyjnie punkt obejmujący 

pytania, wnioski i interpelacje radnych 
rozpoczął przewodniczący Andrzej Woja-
czek od informacji o oświadczeniach ma-
jątkowych radnych. Wszystkie dokumenty 
zostały złożone w terminie, a drobne niepra-
widłowości poprawione. Poinformował też  
o zmianach terminów posiedzeń rady miasta  
– z kalendarza wypadają sesje zaplanowane na 
5 i 19 listopada, a sesje dodatkowe zapowie-
dziano na 29 października i 12 listopada. Rad-
na Monika Krakowczyk-Piotrowska  stwier-
dziła brak nadzoru na placu budowy przed 
kościołem Matki Boskiej Bolesnej, gdzie do-
szło do wypadku, który był efektem braku za-
bezpieczenia otwartej studzienki. Prezydent 
Adam Fudali poinformował, że zgodnie z pra-
wem i zawartą umową, to wykonawca pono-
si odpowiedzialność za tego typu zdarzenia. 

cd. na stronie 10

w 8 października kapituła Czar-
nych Diamentów, dorocznej na-
grody Izby Przemysłowo-Handlo-
wej Rybnickiego Okręgu Przemy-
słowego zdecydowała o podzia-
le tegorocznych wyróżnień. Lau-
reatami Czarnych Diamentów zo-
stały m.in. dwie rybnickie spółki 
Brykiet i Ballyvesey Holdings Pol-
ska. W gronie laureatów znalazło 
się również miasto Rybnik z prezy-
dentem Adamem Fudalim, świętu-
jący 50-lecie Teatr Ziemi Rybnickiej 
oraz medialny 20-latek, czyli Radio 
90. W trzyosobowym gronie lau-
reatów Czarnych Diamentów ho-
norowych znalazł się m.in. prof. 
dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak  
z Politechniki Śląskiej, wybitny na-
ukowiec i były rektor tej uczelni. 
Gala wręczenia tych regionalnych 
nagród rozpocznie się 14 listopa-
da o 18 w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

w W czasie październikowej sesji, od-
powiadając na pytanie jednego  
z radnych prezydent Adam Fudali 
poinformował, że w trzecim kwar-
tale tego roku miasto sprzedało 17 
mieszkań komunalnych za łączną 
kwotę ponad 253 tys. zł. Miasto 
sprzedało też lokale użytkowe: przy 
ul. Śląskiej 5 (226,5 m2) za 326 tys. zł  
(cena wywoławcza 323 tys. zł),  
przy ul. Korfantego 4a za 855,1 tys. zł  
(cena wywoławcza 475,1 tys. zł),  
a także lokal mieszkalny przy ul. Ka-
dłubka 37/30 (26,5 m2) za 44,5 tys. zł 
 (cena wywoławcza 30 tys. zł).

w 1 listopada w dniu Wszystkich 
Świętych o g.14 z Kościółka Aka-
demickiego na największy rybnic-
ki cmentarz u zbiegu ulic Kotucza  
i Rudzkiej wyruszy tradycyjna pro-
cesja, której uczestnicy będą się 
modlić za zmarłych. Po procesji  
w kaplicy cmentarnej zostanie od-
prawiona msza święta.

w Jeszcze w maju podpisano akt no-
tarialny, na mocy którego Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego nabyło od sióstr Boro-
meuszek budynek, w którym funk-
cjonuje rybnicka szkoła muzyczna 
Szafranków, a także teren wokół 
niej. Do tej pory ministerstwo pła-
ciło zgromadzeniu zakonnemu nie-
wielki czynsz.
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Radny Henryk Ryszka poruszył problem na-
ruszenia przez firmę zakładającą sieć światło-
wodową muru oporowego przy ul. Górnoślą-
skiej, a radny Henryk Cebula dodał, że na tej-
że prywatnej posesji robotnicy uszkodzili rów-
nież studzienkę do odprowadzania wody. Jak 
mówił pełnomocnik Janusz Koper, od stro-
ny chodnika mur został zabezpieczony, a na-
prawa całości nastąpi w przyszłym roku. Od-
powiedział też na następne pytanie radnego 
Ryszki dotyczące drugiego już przetargu na 
remont ul. Modrzewiowej. Zmiana technolo-
gii i zakresu robót sprawiła, że kopalnia, któ-
ra prace ma wykonać, na razie nie jest w sta-
nie tego zrobić. 

Radny Franciszek Kurpanik odniósł się do 
odpowiedzi prezydenta Fudalego z początku 
sesji na swoją interpelację, dotyczącą kosz-
tów procesowych sprawy sądowej prowadzo-
nej za pomówienie przeciw jednemu z byłych 
pracowników urzędu miasta. Prezydent po-
wtórzył, że sprawy Markowi Jędrośce nie wy-
taczał i kosztów nie było, co radnego nie usa-
tysfakcjonowało, bo do kwestii tej jeszcze wra-
cał. Pytał też o powody różnic w cenach posił-
ków w szkołach, co wiceprezydent Kryszczy-
szyn tłumaczyła różną liczbą obiadów (taniej 
dla większej liczby dzieci) i kosztami trans-
portu. Poinformowała też, że za wybór firmy 
cateringowej odpowiada dyrektor placówki i 
nie we wszystkich przypadkach jest nią miej-
ska spółka Hossa, co radny sugerował. Rad-
na Krystyna Stokłosa swoje trzy interpelacje 
przekazała w formie pisemnej. 

Radny Wojciech Kiljańczyk (PO) w kontekście 
oddania do użytku boiska przy szkole w Chwa-
łowicach pytał o monitoring otoczenia placó-
wek oświatowych. Jak odpowiedział prezydent 
Fudali, montaż urządzeń monitorujących jest  
w stanie sfinansować szkoła w ramach otrzymy-
wanych środków z budżetu miasta. 

Radny Józef Skrzypiec (BSR) zasugerował, by 
jeszcze przed Wszystkimi Świętymi wyremonto-
wać ok. 30-metrowy odcinek chodnika przy ul. 
Cmentarnej, o co proszą mieszkańcy. 

Radny Zygmunt Gajda (BSR) rozpoczął od 
podziękowań za podjęcie remontu ul. Krętej  
w Radziejowie i oczyszczenie Potoku Radziejow-
skiego, który już nie tworzy zalewiska. Zwrócił 
też uwagę na zagrożenie, jakie stwarza na chod-
niku przy ul. Spółdzielczej samowola budowlana 
jednego z właścicieli posesji; by poprawić wjazd 
do bramy zbudował on schodek, który stał się 
już przyczyną groźnego wypadku. 

Radny Benedykt Kołodziejczyk krytycznie 
ocenił pracę zewnętrznych inżynierów kontrak-
tu miejskich inwestycji, sugerując, że lepiej za-
dania te wykonywaliby pracownicy urzędu mia-
sta. Janusz Koper z taką oceną się nie zgodził, 
przekonując, że pracownicy UM pewnie byliby 
dobrymi inżynierami kontraktu, jednak jest ich 
za mało i wykonują inne zadania.  

Radny Piotr Kuczera upomniał się o realizację 

planowanych inwestycji przy oddanym do użyt-
ku przedszkolu w Popielowie – parkingu, wymia-
ny płotu i piłkochwytów. Jak zapowiedział wice-
prezydent Michał Śmigielski, te zadania objęte 
są odrębnym postępowaniem przetargowym i na 
ich realizację trzeba trochę poczekać. 

Radny Bronisław Drabiniok przekazał kry-
tyczne głosy rodziców twierdzących, że rybnickie 
szkoły nie są przygotowane na przyjecie sześcio-
latków. Jednak zdaniem wiceprezydent Joanny 
Kryszczyszyn szkoły są do tego zadania bardzo 
dobrze przygotowane, natomiast z badań wyni-
ka, że z gotowością problem mają raczej rodzice.

Nawiązując do zakładanej niedawno kana-
lizacji deszczowej w Niedobczycach i koniecz-
ności naprawy nawierzchni odcinka ul. Gór-
nośląskiej przez firmę te roboty wykonującą, 
radny Henryk Cebula zaproponował sfrezowa-
nie dodatkowych kilku metrów drogi w stro-
nę mostu tak, by powstało jedno łączenie as-
faltu. Zwrócił też uwagę na kruszące się kra-
wężniki m.in. na ulicach Hetmańskiej, Janasa 
czy Górnośląskiej.  

Radny Dariusz Laska (PO) pytał czy roboty 
na deptaku w sąsiedztwie ul. Kościuszki są ode-
brane i czy firma przywróci teren do stanu pier-
wotnego. Otrzymał twierdzącą odpowiedź od 
pełnomocnika Kopera, który poinformował, że 
roboty są jeszcze nieodebrane i ich jakość zosta-
nie wyegzekwowana. Radny otrzymał też odpo-
wiedź, że budowa chodnika w okolicy budowa-
nego mostu na ul. Kotucza, wzdłuż nowego par-
ku, stanowi osobne zadanie, które będzie zreali-
zowane nieco później.  

Radny Krzysztof Szafraniec m.in. zaapelował 
o dokończenie odnawiania oznaczeń ścieżek ro-
werowych w Ochojcu. 

Radny Franciszek Kurpanik odniósł się 
do dwóch spraw, które poruszył w swojej in-
terpelacji. Prezydent Adam Fudali odpowie-
dział na nią na początku sesji, ale radny su-
gerował, że w obu kwestiach mija się z praw-
dą. — Za moje słowa biorę pełną odpowie-
dzialność. Jeśli pan uważa, że jest inaczej, to 
są w naszym kraju odpowiednie organy i proszę 
zrobić z prezydentem porządek. Do tego pana 
namawiam — odpowiedział Adam Fudali. 
Nieco później Stanisław Jaszczuk w ostrych 
słowach zarzucił radnemu Kurpanikowi nie-
zrozumienie spraw, które porusza i wyciąga-
nie fałszywych wniosków, a odnosząc się do 
kolejnych wystąpień Franciszka Kurpanika 
stwierdził, że za jego sprawą ostatni punkt 
sesji przeradza się w „teatr jednego aktora” 
i zwrócił uwagę przewodniczącemu rady, że 
może w takich sytuacjach odebrać radnemu 
głos i udzielić upomnienia.  

(WaT), (S), (r)

Ostatnie dwie sesje rady miasta 
w tej kadencji odbędą się 

29 października i 12 listopada. 

Miasto w skrócie
cd. ze strony 9

w Dużą popularnością cieszą się ofero-
wane przez Zarząd Transportu Zbio-
rowego, organizującego w mieście 
komunikację autobusową weeken-
dowo-świąteczne bilety rodzinne 
(członkowie najbliższej rodziny po-
siadacza aktywnego biletu okreso-
wego na imiennej e-karcie kupują  
w autobusie promocyjny rodzinny bi-
let za złotówkę).W lipcu sprzedano 
ich 1064, w sierpniu 1324, zaś we 
wrześniu 287. Niedawno ZTZ urucho-
mił aplikację „myBus online” na urzą-
dzenia mobilne (m.in.telefony z do-
stępem do internetu) będącą częścią 
systemu informacji pasażerskiej. Po-
zwala ona nie tylko w wygodny spo-
sób dotrzeć do rozkładu jazdy np.  
z konkretnego przystanku, ale też 
uzyskać informację o najbliższych 
odjazdach autobusów uwzględnia-
jącą dane z systemu GPS, śledzące-
go ruch autobusów. Więcej informa-
cji na stronie internetowej ZTZ (www.
ztz.rybnik.pl).

w Rybnickie koło łowieckie Pod Bukiem 
świętowało 18 października swo-
je 60-lecie. W kościele Niepokalane-
go Serca NMP w Książenicach od-
prawiono uroczystą mszę, po której 
myśliwi i ich małżonki oraz zapro-
szeni goście bawili się na myśliw-
skiej biesiadzie. 

w W piątek 14 listopada Urząd Miasta 
Rybnika będzie czynny wyjątkowo od 
7.30 do 15.30. Z kolei Urząd Stanu Cy-
wilnego, mieszczący się w ratuszu na 
rynku, w czwartek 20 listopada będzie 
czynny od 7.30 do 18.

w Na początku października rybnic-
cy policjanci zatrzymali trzech męż-
czyzn zajmujących się uprawą „zio-
ła” i sprzedażą marihuany. W sumie 
zabezpieczono ponad 2 tys. porcji 
narkotyku oraz 46 krzewów kono-
pii indyjskich. W jednym z mieszkań 
kryminalni zatrzymali dwóch braci 
w wieku 25 i 23 lat i znaleźli blisko 
200 „działek” marihuany. Wkrótce 
zatrzymano też mieszkańca powia-
tu wodzisławskiego, który hodował 
narkotykowe konopie w szklarni na 
terenie swojej posesji. Rosło tam 25 
krzewów, a policjanci zabezpieczy-
li też kolejnych 21 już wysuszonych  
i ponad 2 kg gotowego już do por-
cjowania suszu. Sąd na wniosek pro-
kuratury rejonowej zastosował wo-
bec zatrzymanych policyjny dozór  
i poręczenia majątkowe.
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W Rybniku na kolejną czteroletnią kadencję 
wybierzemy nowy skład 25-osobowej rady miasta, 
radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz 
być może prezydenta miasta. „Być może”, bowiem 
wybór prezydenta stanie się faktem, jeśli jeden  
z kandydatów ubiegających się o ten urząd, otrzy-
ma więcej niż 50 proc. ważnych głosów (wystarczy  
50 proc. + jeden głos). Jeśli tak się nie stanie, w nie-
dzielę 30 listopada odbędzie się druga tura wybo-
rów prezydenckich, w której zmierzy się już tylko 
dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzy-
mali największą liczbę głosów. Ten z nich, który w 
drugiej turze otrzyma więcej głosów obejmie urząd 
prezydenta Rybnika.

Nowych radnych mieszkańcy będą wybierać  
w czterech okręgach wyborczych, na które podzielo-
no miasto (ogólny podział miasta na okręgi publiku-
jemy poniżej, a szczegółowy wykaz ulic przypisanych 
do poszczególnych okręgów wyborczych można zna-
leźć na stronie internetowej magistratu).

W okręgu nr 1 zostanie wybranych siedmiu radnych, 
a w trzech pozostałych (okręgi nr 2, 3 i 4) po sześciu. 
Pamiętajmy, że wybory te odbędą się według ordyna-
cji proporcjonalnej. W podziale mandatów udział we-
zmą tylko te komitety wyborcze, które osiągną 5-pro-
centowy  próg wyborczy, czyli otrzymają przynajmniej 
5 proc. ważnych głosów oddanych w całym mieście. 
O ilości mandatów, które w nowej radzie mieć bę-
dzie dane ugrupowanie wyborcze zdecyduje łączna 
liczba głosów zdobytych 
przez wszystkich jego kan-
dydatów w poszczególnych 
okręgach. To dlatego w ra-
dzie mogą się znaleźć kan-
dydaci, którzy matematycz-
nie zdobędą mniej głosów 
od swych konkurentów z list 
wyborczych innych ugrupo-
wań. Przyznane już komi-
tetowi wyborczemu w da-
nym okręgu mandaty zdo-
będą już rzecz jasna ci jego 
kandydaci, którzy otrzyma-
li w nim najwięcej głosów.

Dlatego właśnie mówi się, że wyborca stawiając krzy-
żyk przy nazwisku jednego kandydata, w pierwszej ko-
lejności oddaje swój głos na daną listę wyborczą, a po-
tem dopiero na konkretnego kandydata. Z tego samego 
też powodu na listach kandydatów na radnych są rów-
nież osoby kandydujące w wyborach prezydenckich. 

Siedmiu radnych do sejmiku województwa wybie-
rzemy wspólnie z mieszkańcami Jastrzębia Zdroju  
i Żor, a także powiatów rybnickiego, wodzisław-
skiego, raciborskiego i wodzisławskiego, wespół z 
którymi Rybnik tworzy okręg wyborczy nr 3 (całe  

województwo śląskie jest podzielone na siedem okrę-
gów). O tych siedem mandatów ubiega się w naszym 
okręgu 171 kandydatów. Zagłosować możemy tylko 
na jednego z nich.

Generalnie, rzecz najważniejsza, o której trzeba 
pamiętać to możliwość głosowania na jednego tylko 
kandydata w danych wyborach (wybory prezydenta 
miasta, wybory do rady miasta i wybory do sejmiku 
województwa). Upraszczając, w czasie całych  samo-
rządowych wyborów możemy postawić jedynie trzy 
„krzyżyki” (jeden na karcie do głosowania na pre-
zydenta Rybnika i po jednym w dwóch broszurach  
z kartami do głosowania na radnego miejskiego i na 
radnego wojewódzkiego).

W Rybniku kandydatów na radnych wystawiło 
osiem komitetów wyborczych. Wszystkie one zare-
jestrowały listy swoich kandydatów we wszystkich 
czterech okręgach, ale tylko połowa komitetów wy-
stawiła maksymalną liczbę 50 kandydatów, czyli 14  
w okręgu nr 1 i po 12 w trzech pozostałych.  W su-
mie o 25 mandatów w radzie miasta ubiega się łącz-
nie 335 kandydatów – 92 o siedem mandatów w okrę-
gu nr 1; i dalej odpowiednio 80, 78 i 85 o sześć man-
datów w okręgach nr 2, 3 i 4. W wyborach do rady 
miasta startuje 146 kandydatek i 189 kandydatów. 
Najmłodszy ma 18 lat, najstarszy 80. 

O urząd prezydenta Rybnika ubiega się urzędują-
cy prezydent oraz pięciu pretendentów. 

Osoby chcące jak najszybciej poznać wyniki wy-
borów powinny śledzić 
stronę Państwowej Komi-
sji Wyborczej (www.pkw.
gov.pl – zakładka z wizu-
alizacją wyborów).

Szczegółowy, urzędo-
wy informator wyborczy 
publikujemy na stronach 
46-49.                      (WaT)

Nasze najbardziej rybnickie wybory
W niedzielę 16 listopada odbędą się w Polsce wybory samorządowe, w czasie 

których mieszkańcy wybiorą nowe władze miast, miasteczek, wsi oraz rady powiatów. 
Lokale wyborcze będą otwarte od g. 7 do 21. 
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Listopadowe wybory samorządowe będą dru-
gimi, w czasie których obwodowe komisje wy-
borcze będą korzystać z dobrodziejstw miejskiej 
światłowodowej sieci szerokopasmowej pozwala-
jącej m.in. na szybki przesył danych. Sieć jest go-
towa od marca, w maju podłączono do niej miejskie 
placówki takie jak domy kultury i szkoły, a to w nich 
głównie mieszczą się lokale wyborcze. Do tej pory 
placówki te miały różnych dostawców internetu i róż-
ne łącza o różnej przepustowości. 

Teraz jest jeden wspólny dostawca internetu  
i wszystkie placówki mają takie samo, pewne łącze, 
co gwarantuje szybkie przesłanie wyników wyborów 
do Państwowej Komisji Wyborczej. Atutem zastoso-
wanych rozwiązań jest też możliwość monitorowa-
nia awarii i usterek na odległość z urzędu miasta, co 
wcześniej było niemożliwe i oznaczało zazwyczaj pię-
trzenie się kłopotów.

Oczywiście nie można wykluczyć innego rodza-
ju problemów informatycznej natury, bo np. w czasie 
ostatnich wyborów uzupełniających do senatu na jakiś 
czas zawiesił się cały system funkcjonujący w oparciu 
o nową platformę cyfrową Państwowej Komisji Wybor-
czej. Warto wiedzieć, że to właśnie strona internetowa 
PKW (www.pkw.gov.pl) jest źródłem najbardziej wia-
rygodnych i najbardziej szczegółowych wyników ko-
lejnych wyborów. Można na niej znaleźć m.in. wyni-
ki z pojedynczych, obwodowych komisji wyborczych.

W oparciu o miejską sieć szerokopasmową funk-
cjonuje już miejski monitoring i monitoring skrzyżo-
wań. Sieć ułatwi też zarządzanie ruchem w Rybnic-
kiej Strefie Śródmiejskiej. Teraz będzie się ono opie-
rać na funkcjonowaniu nowo zamontowanych urzą-
dzeń wyposażonych m.in. w czytniki rejestracji samo-
chodowych i specjalnych kart. Najbardziej widowisko-
wo działającym jego elementem są jednak chowają-
ce się w ziemi słupki, które w ten sposób otwierają 
wjazd do strefy śródmiejskiej.                                (WaT)

Podział Rybnika na okręgi w wyborach  
samorządowych:

• Okręg nr 1 – Chwałęcice, Golejów, Gra-
bownia, Kamień, Ochojec, Orzepowice, 
Rybnik-Północ, Rybnicka Kuźnia, Śród-
mieście, Wielopole, Stodoły.

• Okręg nr 2 – Boguszowice Stare, Boguszo-
wice Osiedle, Gotartowice, Kłokocin, Ligo-
ta-Ligocka Kuźnia, Paruszowiec-Piaski. 

• Okręg nr 3 – Chwałowice, Meksyk, Niedo-
bczyce, Niewiadom, Popielów, Radziejów. 

• Okręg nr 4 – Maroko-Nowiny, Zamysłów, 
Zebrzydowice, Smolna. 

Komisje w sieci

W dzielnicy Rybnik-Północ dwie komisje wyborcze mieszczą się  
w jednej Szkole Podstawowej nr 5
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W 13 dzielnicach w głosowaniach wzięło 
udział łącznie 1720 mieszkańców, co trudno 
uznać za wynik imponujący. Co ciekawe naj-
większą frekwencję odnotowano w Niedo-
bczycach – 464 osoby i w Orzepowicach – 230 
osób, gdzie, jak wynika z naszych informacji, 
głosowanie poprzedziła całkiem skuteczna jak 
się okazało kampania wyborcza. Najmniejsze 
zainteresowanie mieszkańców odnotowano  
w dzielnicach centralnych; w Śródmieściu 
w głosowaniu wzięło udział tylko 21 osób,  
a w dzielnicy Rybnik Północ ledwie 14. Nieco 
lepiej było na Smolnej – 75. W dzielnicy Ma-
roko-Nowiny mającej najwięcej mieszkańców, 
na nieco ponad 19 tys. głosowało 181 osób.

Każdej z dzielnic przyznano określoną kwo-
tę, uzależnioną od liczby mieszkańców (dziel-
nice podzielono na pięć grup, a przyznane bu-
dżety w zależności od grupy wynosiły: 40, 70, 90, 
140 i 210 tys. zł), oczywiście najwięcej pienię-
dzy – 210 tys. zł przyznano dzielnicy mającej naj-
więcej mieszkańców, czyli Maroku-Nowinom. 
Propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych zgła-
szały grupy samych mieszkańców, ale też dzia-
łające w dzielnicach stowarzyszenia i organiza-
cje. Koszty proponowanych inwestycji musiały 
oczywiście zmieścić się w przyznanym dzielnicy 
budżecie, a same propozycje przejść weryfikację 
merytoryczną w magistracie, gdzie sprawdzano 
przede wszystkim, czy są zgodne z planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta i, czy grun-
ty na których miałyby powstać, należą do gminy.

W przeciwieństwie do ubiegłorocznego, 
pierwszego podejścia, tym razem głosowania 
odbyły się tylko tam, gdzie mieszkańcy mieli 

do wyboru przynajmniej dwa projekty. Głoso-
wania były też celowo rozciągnięte do dwóch 
godzin zegarowych tak, by jak największa licz-
ba mieszkańców danej dzielnicy zdążyła zagło-
sować. Po raz pierwszy obywatelskie inwesty-
cje będą miały miejsce we wszystkich dzielni-
cach miasta (w pierwszym rozdaniu w przypad-
ku Śródmieścia, Popielowa i Radziejowa  urzę-
dowej weryfikacji nie przeszedł żaden ze zgło-
szonych w tych dzielnicach projektów). 

W przypadku 14 dzielnic (Boguszowice-
Osiedle, Chwałęcice, Golejów, Gotartowice, 
Grabownia, Kłokocin, Meksyk, Niewiadom, 
Paruszowiec-Piaski, Rybnicka Kuźnia, Stodo-
ły, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice ) ma-
gistracki zespół opiniujący dopuścił do realiza-
cji tylko jeden ze zgłoszonych projektów. W tej 
sytuacji mieszkańcy tych dzielnic mogli wziąć 
ewentualnie udział w konsultacjach, dotyczą-
cych tych realizacji, wysyłając pocztą tradycyj-
ną lub elektroniczną swoje ewentualne uwagi. 

W pozostałych częściach miasta o wyborze 
inwestycji do realizacji z dwóch lub trzech pro-
pozycji, zdecydowali mieszkańcy. Na sąsiedniej 
stronie zamieszczamy wykaz dzielnic i przyszło-
rocznych inwestycji, które zostaną w nich zreali-
zowane w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. 
W przypadku wszystkich dzielnic prezentuje-
my przyznaną kwotę, zaproponowane inwesty-
cje (dopuszczone i niedopuszczone przez urząd 
miasta), a w przypadku dzielnic, w których ko-
nieczne były głosowania, również ich wyniki, in-
westycje wybrane przez mieszkańców do realiza-
cji i te, którym zabrakło do tego głosów. 

Oprac. (WaT) 

W dzielnicy Maroko-Nowiny, liczącej ponad 19 tys. mieszkańców, w głosowaniu, które odbyło się w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej 
wzięło udział tylko 181 mieszkańców

Mieszkańcy wybrali

W czterech turach – 18, 25 i 30 września oraz 2 października w 13 dzielnicach 
Rybnika odbyły się głosowania mieszkańców, w których zdecydowali oni, jakie 
inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach tzw. budżetu 
obywatelskiego.
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Ewa Ryszka, 
zastępca prezydenta Rybnika:
Najważniejsze jest to, że w przyszłym roku 

inwestycje w ramach budżetu obywatelskie-
go zostaną zrealizowane we wszystkich dziel-
nicach. Biorąc pod uwagę doświadczenia 
ubiegłorocznych głosowań, wprowadzone zo-
stały zmiany do regulaminu budżetu obywa-
telskiego. W związku z tym głosowania od-
bywały się tylko w tych dzielnicach, w któ-
rych były co najmniej dwa projekty do wy-
boru. Taka sytuacja miała miejsce w przy-
padku 13 dzielnic, w których głosowało łącz-
nie 1720 osób. Dla porównania w ubiegłym 
roku  w 24 dzielnicach głosowało 1120 osób. 
Wpływ na wzrost liczby głosujących miały  
z pewnością wydłużone godziny głosowań.

Duże różnice w liczbie mieszkańców biorą-
cych udział w głosowaniach w poszczególnych 
dzielnicach każą zastanowić się nad przyczy-
nami takiej sytuacji. Niedobczyce i Orzepowice 
pokazały, że można zmobilizować mieszkań-
ców, gdy zaproponuje się im konkretne przed-
sięwzięcie potrzebne w danej dzielnicy. 

W sytuacji, kiedy w dzielnicy wybrany do gło-
sowania został tylko jeden projekt, głosowa-
nia nie przeprowadzono, miały miejsce jedynie 
konsultacje społeczne. Z taką sytuacją mieli-
śmy do czynienia w 14 dzielnicach. Informacje  
o przedsięwzięciach planowanych w tych czę-
ściach miasta zamieszczone zostały na stro-
nie internetowej oraz przekazane do zarządów 
dzielnic z prośbą o przesyłanie ewentualnych 
uwag dotyczących ich realizacji. W odpowie-
dzi na to wpłynęła jedna uwag dotycząca pro-
jektu w dzielnicy Zamysłów. 

Teraz pozostaje nam już tylko przydzielić wy-
brane projekty poszczególnym wydziałom i jed-
nostkom organizacyjnym, które w roku 2015 
będą te przedsięwzięcia realizować.

Należy podkreślić, iż w tym roku swoich pro-
pozycji nie mogły zgłaszać jednostki miejskie, 
np. szkoły i przedszkola, ani też rady dzielnic. 
Chcieliśmy, by propozycje zgłaszały przede 
wszystkim złożone z samych mieszkańców gru-
py inicjatywne oraz organizacje pozarządowe. 

Przed rokiem zastanawialiśmy się, ile jesz-
cze plenerowych siłowni można w mieście wy-
budować. Okazuje się jednak, że cieszą się one 
dużą popularnością, również wśród osób star-
szych. Najlepszym tego przykładem jest minisi-
łownia w dzielnicy Maroko-Nowiny, oblegana 
właściwie o każdej porze dnia. Doświadczenie 
pokazuje, że dobrym sposobem jest tworzenie 
takich miejsc rekreacji etapami i rozbudowy-
wanie ich w ramach kolejnych edycji budżetu 
obywatelskiego. Miejsca te sprzyjają integracji 
mieszkańców danej dzielnicy, a to jeden z ce-
lów budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika.
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• BOGUSZOWICE OSIEDLE (140 tys. zł): Strefa gier aktyw-
nych – udostępnienie placu zabaw Przedszkola nr 39 
ogółowi mieszkańców – 140; 

• CHWAŁĘCICE (40 tys. zł): Rozbudowa parkingu przy 
cmentarzu o 8-9 miejsc postojowych – 40 tys. zł; 

• GOLEJÓW (40 tys.zł): Budowa placu zabaw (montaż 
zjeżdżalni, karuzeli i piaskownicy) przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 4 – 38,8 tys zł.

• GOTARTOWICE (70 tys. zł): Budowa zadaszonego tara-
su widokowego dla kibiców przy boisku – 70 tys. zł; 

• GRABOWNIA (40 tys. zł): Modernizacja pomieszczeń  
w miejskim budynku przy ul. Poloczka, będącym sie-
dzibą rady dzielnicy, OSP oraz klubu seniora – 39,9 
tys. zł.

• KŁOKOCIN (40 tys. zł): Rozbudowa placu zabaw przy 
ul. Poligonowej (zakup trzech nowych urządzeń) – 
39,2 tys. zł.

• MEKSYK (40 tys. zł): Rozbudowa przestrzeni rekreacyj-
nej w parku Kozie Góry dla młodzieży trenującej stre-
et workout – 39,9 tys. zł.

• NIEWIADOM (70 tys. zł): Budowa ogólnodostępnego pla-
cu zabaw dla dzieci oraz plenerowej siłowni przy Gim-
nazjum nr 12 (ul. Sportowa) – 69,9 tys. zł.

• PARUSZOWIEC-PIASKI (70 tys. zł): Budowa 300-metro-
wego toru (szerokość 3 m) dla rolkarzy i wrotkarzy 
na terenie Rybnickich Błoni – 66,6 tys. zł.

• RYBNICKA KUŹNIA (70 tys. zł): Budowa skate parku oraz 
rozbudowa plenerowej siłowni przy ul. Podmiejskiej/
Maksymilina – 70 tys. zł; 

• STODOŁY (40 tys. zł): Wyposażenie sali w remizie OSP, 
będącej miejscem spotkań mieszkańców (system na-
głośnienia, sprzęt AGD i zastawa stołowa dla zaple-
cza kuchennego) – 40 tys. zł;  

• WIELOPOLE (40 tys. zł): „Zielona klasa pod lipami” Za-
gospodarowanie terenu przy budynku szkoły pod-
stawowej przy ul. Gliwickiej, tak by można tam or-
ganizować plenerowe zajęcia edukacyjne – 40 tys. zł.

• ZAMYSŁÓW (70 tys. zł): „Rajzapunkt” Stworzenie zaple-
cza rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez stworzenie 
przy ul. Pełczyńskiego skweru z trzema wiatami (sto-
ły, ławki, stojaki na rowery) i wybudowanie stałego 
miejsca na ognisko (grilla) – 62,5 tys. zł.

• ZEBRZYDOWICE (70 tys. zł): Rozbudowa szkolnego, ogól-
nodostępnego placu rekreacyjnego przy ul. Buhla (Ze-
spół Szkół nr 12) – 70 tys. zł.

PO GłOSOWANIAcH:
• KAMIEŃ (70 tys. zł) głosowało 65 osób: „Jak cię widzą 

tak cię piszą” Tworzenie nowego wizerunku dzielni-
cy Kamień poprzez modernizację murków oporowych  
i remont nawierzchni parkingu między ulicami Hote-
lową i Robotniczą (70 tys. zł) – 53 głosy; - Naprawa na-
wierzchni części ul. Hotelowej (69,9 tys. zł) – 11 głosów. 

• CHWAŁOWICE (90 tys. zł) głosowały 143 osoby: Plac za-
baw i plenerowa siłownia na tzw. Królewioku przy ul. 
Zwycięstwa (90 tys. zł) – 53 głosy; - „Bezpieczeństwo  
w szkole i przedszkolu jest najważniejsze – modernizacja 
zewnętrznego monitoringu obiektów (69,6 tys. zł) – 48 
głosów; - Plac zabaw dla dzieci i młodzieży pomiędzy bu-
dynkami przy ul. Śląskiej 18 a ul. Pukowca 7 – 42 głosy.

• LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA (70 tys. zł) głosowało 167 osób: 
Boisko do siatkówki plażowej oraz siłownia plenero-
wa (70 tys. zł) – 148 głosów; - Doposażenie klubu Har-
cówka (zakup 150 krzeseł konferencyjnych oraz 30 skła-

danych stołów bankietowych (26,55 tys. zł) – 17 głosów. 
• ŚRÓDMIEŚCIE (90 tys. zł) głosowało 21 osób: „Park na 

zdrowo i sportowo u zbiegu ulic chrobrego i 3 Maja 
(strefa gier, urządzenia sprawnościowe, siłowe i „umy-
słowe”) – 11 głosów; - Mała bieżnia – modernizacja bież-
ni przy „Mechaniku” (89,2 tys. zł) – 8 głosów;  - Ochro-
na środowiska (wiata śmietnikowa) i naprawa dojaz-
du dla służb specjalnych do bramy Gimnazjum nr 1 (ul. 
Cmentarna) od strony ul. Rudzkiej (20,5 tys. zł) – 2 głosy.

• RADZIEJÓW (40 tys. zł) głosowało 60 osób: Plenerowa si-
łownia przy ul. Okulickiego w  pobliżu boiska - urzą-
dzenia siłowe, dwie ławeczki, kosz na śmieci(39,9 
tys. zł) – 59 głosów; - Integracyjny piknik dzielnicowy  
(5 tys. zł) – 0 głosów.

• RYBNIK PÓŁNOC (90 tys. zł) głosowało 15 osób: Utwar-
dzenie betonitami łącznika ulic Szczygłów i Janie-
go na Wawoku (90 tys. zł) – 9 głosów; - Park Wiśnio-
wiec – III etap rozbudowy skateparku – montaż fun-ram-
py (90 tys. zł) – 6 głosów.

• ORZEPOWICE (70 tys. zł) głosowało 230 osób: Plac zabaw 
dla nastolatków z urządzeniami rekreacyjnymi przy ul. 
Borki 37 D (70 tys. zł) – 118 głosów; - Wykonanie nowe-
go ogrodzenia wokół kapliczki św. Floriana - 111 głosów.

• POPIELÓW (70 tys. zł)  głosowało 27 osób: Dożynki w Po-
pielowie 2015 (8,8 tys. zł) – 6 głosów. Majówka 2015 
(10 tys. zł) – 19 głosów

• MAROKO-NOWINY (210 tys. zł) głosowało 181 osób: Sport 
i rekreacja – rozbudowa plenerowej siłowni, ścieżek 
dla rolkarzy w okolicach ul. Góreckiego, instalacja 
dwóch lub trzech lamp, zakup ławeczek i koszy na 
śmieci oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw 
w obrębie ulic Zgrzebnioka i cierpioła, zakup urzą-
dzeń zabawowych i ogrodzenie terenu (200 tys. zł)  
– 128 głosów; - Kulturalnie i pod chmurką – organizacja 
kina plenerowego wraz z animacjami dla dzieci (10 tys. zł)  
– 17 głosów; - SPA dla maluchów, czyli Szkolny Park Atrak-
cji przy Społecznej Szkole Podstawowej (132,8 tys. zł)  
– 34 głosy.

• SMOLNA (90 tys. zł) głosowało 75 osób: „Dla zdrowia, 
dla ducha” – budowa boiska do piłki siatkowej przy SP 
nr 34 i placu zabaw dla malucha przy SP nr 2 (90 tys. 
zł) – 57 głosów; - Modernizacja i oświetlenie alejek mię-
dzy ulicami Raciborską i Kotucza (90 tys. zł) – 18 głosów.

• BOGUSZOWICE STARE (90 tys. zł) głosowało 213 osób:  Za-
gospodarowanie terenu przy ul. Braci Nalazków – bu-
dowa plenerowej siłowni (90 tys. zł) – 152 głosy; - Mo-
dernizacja boguszowickiego parku u zbiegu ulic Mała-
chowskiego i Strażackiej wraz z montażem historycznej 
tablicy informacyjnej (40,9 tys. zł) – 58 głosów.

• NIEDOBCZYCE (140 tys. zł) głosowały 464 osoby: Budowa 
placu zabaw i małej plenerowej siłowni (ogólnodo-
stępnych) przy SP nr 21 (140 tys. zł) – 313 głosów; - Te-
ren rekreacyjno-edukacyjny dla mieszkańców os.Korfan-
tego (plenerowa siłowni, miasteczko ruchu drogowego  
i gry edukacyjne) na terenie przy SP nr 22 (140 tys. zł) – 
137 głosów; - Wymiana części nawierzchni chodnika przy 
ul. Hetmańskiej (136,4 tys. zł) – 14 głosów.

• OCHOJEC (40 tys. zł) głosowało 59 osób: Budowa siłow-
ni na wolnym powietrzu oraz doposażenie placu za-
baw przy ul. cystersów oraz montaż nowych bramek 
na boisku w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Mile-
nijnej (40 tys. zł) – 39 głosów; - Termomodernizacja bu-
dynku remizy OSP (40 tys. zł) – 18 głosów. 

Jacques Beaulieu, przewodniczący Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Mazamet-Rybnik”, pedagog, 
społecznik, przyjaciel Polski i naszego miasta odebrał 
tytuł Honorowego Obywatela Rybnika. 

Jacques Beaulieu jest szóstą osobą, której Rada Miasta 
Rybnika przyznała honorowy tytuł i pierwszą spoza granic na-
szego kraju. Z wnioskiem o jego przyznanie wystąpiło Stowa-
rzyszenie Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa”,  
od wielu lat utrzymujące kontakty z partnerskim miastem Ma-
zamet za pośrednictwem stowarzyszenia, które laureat założył. 
Jacques Beaulieu odebrał honorowe wyróżnienie na uroczy-
stości, jaka miała miejsce 21 października w sali koncertowej 
szkoły muzycznej Szafranków. Laureat dzielił tę chwilę z ryb-
nickimi przyjaciółmi, jakich ma tu wielu, a także rodziną, któ-
ra przybyła wraz z nim. Wśród gości obecna była również Anna 
Krasuska-Terrillon, honorowa konsul Francji w Katowicach.  

Laudację wygłosiła Elżbieta Paniczek, romanistka i długolet-
nia szefowa rybnickiego ośrodka Alliance Française, współpra-
cująca z Jacques’em Beaulieu od zarania kontaktów i zaprzyjaź-
niona z rodziną laureata. Przedstawiła jego sylwetkę i wyjątkowy 
udział w nawiązywaniu i rozwoju współpracy między Mazamet  
a Rybnikiem. Wręczając laureatowi symboliczną statuetkę, prezy-
dent Adam Fudali wyraził nadzieję, że od tej chwili Rybnik, któ-
rego Jacques od wielu lat jest ambasadorem, będzie w jego my-
ślach i sercu gościł jeszcze częściej. Tekst uchwały RM wręczył 
jej przewodniczący Andrzej Wojaczek. Dziękując za wyróżnienie 
Jacques Beaulieu podkreślił dynamikę Rybnika i jego mieszkań-
ców oraz ich gościnność i otwartość. Wśród składających gratula-
cje byli m.in. Roman Widerski ze Stowarzyszenia Rybnik-Europa 
i siostra Angelika Wanda Kwas, dyrektor urszulańskiego liceum 
w Rybniku w latach, kiedy Jacques Beaulieu nawiązał z tą szkołą 
kontakt, który później przekształcił się w współpracę z miastem.

W programie koncertu zatytułowanego „Muzyczny bukiet 
dla Jacques’a”,  szkolna orkiestra symfoniczna z solistą Ada-
mem Mokrusem (skrzypce) i pod dyrekcją Romany Kucze-
ry, zaprezentowała m.in. dzieła kompozytorów francuskich.

Więcej o laureacie w jednym z kolejnych numerów „GR”.   (r)

Tytuł Honorowego Obywatela 
Rybnika dla Jacques’a Beaulieu

Obywatel Francji
i Rybnika

Jacques Beaulieu, szósty Honorowy Obywatel Rybnika
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Andrzej Wojaczek, przewodniczący Rady 
Miasta Rybnika

Gdy rada miasta powie-
rzyła mi funkcję przewod-
niczącego, wiedziałem, że 
będę się musiał dużo na-
uczyć. Początki były trud-
ne, ale nauka poszła szyb-
ko i sprawnie, w czym spora 
zasługa pracowników urzę-
du miasta, a zwłaszcza biu-
ra rady oraz radców praw-
nych magistratu. Pierw-
szym sesjom towarzyszy-
ła oczywiście spora trema, 
ale i nad nią udało mi się zapanować. Prowadzenie obrad  
i zapanowanie nad radnymi nie było szczególnie trudne choć 
muszę przyznać, że najtrudniejsze do prowadzenia były chy-
ba dwie ostatnie sesje – wrześniowa i październikowa, a to 
za sprawą zbliżających się wyborów samorządowych i wy-
czuwalnego już napięcia z nimi związanego. 

W tej kadencji w radzie zasiadali radni mocno już do-
świadczeni oraz młodzi radni-debiutanci. Młodzi ludzie, wia-
domo, patrzą na wszystko, co dzieje się w mieście zupełnie 
inaczej niż przedstawiciele starszych pokoleń. Z kolei starsi 
radni wnoszą do obrad dużo spokoju, ładu i dyscypliny. My-
ślę, że ten związek młodości z doświadczeniem wyszedł tej 
radzie na dobre. Stabilny był też układ sił politycznych w ra-
dzie, który nie zmienił się od pierwszej do ostatniej sesji. Ge-
neralnie jednak prosiłem radnych, by nie zajmowali się w 
czasie sesji polityką, ale sprawami miasta i mieszkańców. 
Pojawiły się oczywiście jakieś polityczne zaczepki i polemiki,  
ale było ich naprawdę niewiele. 

W czasie kadencji nastąpiły dwie zmiany w składzie rady. 
W sierpniu 2012 roku zmarł Henryk Wilk z Bloku Samorzą-
dowego Rybnik, radny niezwykle pracowity, zaangażowany  
i pogodny. Dla wielu osób był wzorem radnego. W radzie 
miasta zastąpił go Henryk Frystacki. Wiosną tego roku, na 
własną prośbę bez podawania konkretnej przyczyny, z man-
datu zrezygnował młody radny Platformy Obywatelskiej Szy-
mon Musioł, którego zastąpił Łukasz Kłosek.

Komisje branżowe rady miasta pracowały generalnie do-
brze, choć jedne były nieco bardziej aktywne, a inne nieco 
mniej. Bardzo prężnie działała np.komisja komunikacji i trans-
portu zbiorowego, której przewodniczył Henryk Ryszka. Bar-
dzo skutecznie pracowała również komisja rewizyjna, na cze-
le której stał Leszek Kuśka. Jak wiadomo pod rygorem bie-
gnących terminów rozpatrywała ona m.in. skargi składane 
m.in. na prezydenta miasta i dyrektorów szkół i ze swoich 
zadań wywiązywała się znakomicie, choć nie zawsze człon-
kowie tej komisji byli jednomyślni. 

Jednymi z najważniejszych uchwał podjętych w tej kaden-
cji były uchwały wprowadzające tzw. rewolucję śmieciową. 
Nie były one może idealne, ale trzeba pamiętać, że poruszali-
śmy się w ramach wyznaczonych przez ustawę sejmową. Tyl-
ko 11 naszych uchwał w całości bądź w części uchylił nam 

wojewoda, co stanowi niewielki procent wszystkich uchwał 
podjętych w tej kadencji i nie powinno rzutować na ocenę 
pracy tej rady. Pracę radnych oceniam wysoko i jestem prze-
konany, że podejmowane przez tę radę uchwały były solid-
ne, precyzyjne i jednoznaczne.

Bardzo wysoko oceniam współpracę z prezydentem Ada-
mem Fudalim. To człowiek niezwykle pracowity i skłonny do 
kompromisu, z którym zawsze można się porozumieć. Takie-
go prezydenta życzyłbym każdemu miastu w naszym kraju. 

Najdłużej zapamiętam zapewne sprawę skargi na dyrek-
torkę chwałowickiego przedszkola nr 13, która była pokło-
siem tzw. afery gender. Afery, która właściwie nie wiedzieć 
skąd i po co się wzięła. Do dziś żal mi dyrektorki i nauczycie-
li tego świetnego miejskiego przedszkola, którzy musieli się 
tłumaczyć z czegoś, czego nie zrobili. Tę historię zapamiętam 
na pewno na bardzo długo. 

 
Jan Mura, wiceprzewodniczący rady  

miasta, przewodniczący klubu radnych  
Bloku Samorządowego Rybnik

Za nami kolejna kaden-
cja dużych zadań inwe-
stycyjnych przede wszyst-
kim w zakresie układu ko-
munikacyjnego miasta. Na 
szczególną uwagę zasłu-
gują również inwestycje za-
kończone w tym roku, takie 
jak kąpielisko Ruda, stadion 
lekkoatletyczny, park te-
matyczny Nad Nacyną czy 
ostatnio oddany deptak, 
który ma się przyczynić do rewitalizacji historycznego traktu 
Sobieskiego–Powstańców Śl.

W zakresie ekologii, na uwagę zasługuje wdrożenie rewo-
lucji śmieciowej. Gospodarka odpadami w naszym mieście 
jest na wysokim poziomie. Kończy się budowa kanalizacji sa-
nitarnej dla Kłokocina i części Boguszowic Starych.

Nie przez przypadek nasze miasto organizowało w roku 
2011 Europejski Kongres Obywatelski miast bliźniaczych (31 
krajów i 300 delegatów). Współpraca Rybnika z 11 miastami 
partnerskimi, w tym 50-lecie współpracy Rybnika z francu-
skim Saint Valier czy 20-lecie współpracy Rybnika z niemiec-
kim Dorsten mają swoją wymowę.

Ważnymi wydarzeniami kulturalnymi były koncerty sław 
światowej muzyki na naszym stadionie. Cieszy ogromne za-
interesowanie nie tylko koncertami ale i towarzysząca im pro-
mocja naszego miasta. 

Znaczne nakłady na oświatę, kulturę i kulturę fizyczną 
spowodowały, że kolejne ośrodki zostały gruntownie  zmo-
dernizowane, jak hala widowiskowo-sportowa przy ul. Ja-
strzębskiej w Boguszowicach i Dom Kultury w Niedobczycach,  
a hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 została zbudowa-
na od zera. Wykonano wiele placów zabaw przy zespołach 

szkolno-przedszkolnych. W jednostkach oświatowych różne-
go szczebla powstają kolejne boiska o sztucznej nawierzch-
ni. Jest ich obecnie 40.

Dobra kondycja finansowa pozwoliła na przygotowanie 
miasta do absorpcji środków z Unii Europejskiej w perspek-
tywie 2014-2020. Wstępne ustalenia dla naszego miasta  
w ramach inwestycji regionalnych to kwota 82 mln. zł.  
Do tego należy dodać zatwierdzoną uchwałą Sejmiku Śląskie-
go kwotę 300 mln zł na budowę drogi Pszczyna-Racibórz.

Piękne podsumowanie nie tylko tej kadencji odbyło się na 
Forum Ekonomicznym w Krynicy. Przyznanie naszemu Prezy-
dentowi tytułu Lidera Samorządu 2014 pozwoliło nam do-
łączyć do grona takich miast jak: Poznań, Sopot i Gdynia.

Sukcesy naszego miasta były możliwe dzięki poprawnej 
współpracy koalicji BSR-PiS. Była to czasem współpraca trud-
na, ale zawsze merytoryczna. Mam nadzieję, że kolejna ka-
dencja będzie też kolejnym okresem rozwoju naszego miasta.

Stanisław Jaszczuk, przewodniczący klubu 
radnych Prawa i Sprawiedliwości

Jako klub koalicyjny, 
który wspierał prezydenta 
Adama Fudalego czujemy 
się współodpowiedzialni  
za całą minioną kadencję  
i mamy powód do satysfak-
cji, bo to były kolejne do-
bre cztery lata dla Rybni-
ka i rybniczan. Oczywiście 
każdy może powiedzieć, że 
można było zrobić więcej i 
lepiej i pewnie może mieć 
rację? Ale tylko tegoroczne realizacje: kąpielisko Ruda, sta-
dion lekkoatletyczny, sala w Gimnazjum nr 2, czy deptak Po-
wstańców-Sobieskiego, na którego otwarcie stawili się chy-
ba wszyscy rybniczanie, pokazują że miasto nadal dysponu-
je ogromnym potencjałem. Warto jednak pamiętać w jakim 
otoczeniu zewnętrznym przyszło nam pracować w tym cza-
sie. W kraju rządziła i nadal rządzi koalicja PO-PSL. To był nie-
zwykle trudny czas dla samorządów. Zdaniem prof. Michała 
Kuleszy, współtwórcy reformy samorządowej, samorządy są 
traktowane przez rząd jako mechanizm decentralizacji odpo-
wiedzialności i kłopotów. Problemy finansowe generowane 
w budżecie państwa rząd rozwiązywał przenoszeniem zadań 
na samorządy bez przekazywania środków na ich realizację. 
Doszło do tego, że samorząd przygotowały zbiorowy wnio-
sek do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż wiele z nich nie wy-
trzymuje już tych stale rosnących obciążeń. 

Na tym tle nasze miasto zasługuje na miano prawdziwej 
zielonej wyspy. Nie tylko potrafimy radzić sobie z coraz to ra-
dośniejszymi pomysłami rządu, ale udaje nam się utrzymać 
nadal stosunkowo wysoki poziom inwestycji i bardzo do-
bre wskaźniki finansowe. Szczególnie spektakularnym po-
twierdzeniem dobrego zarządzania sprawami miasta jest  

21 listopada, więc już po zaplanowanych na 16 listopada 
wyborach samorządowych, dobiegnie formalnie końca 
szósta od czasu odrodzenia samorządu terytorialnego 
kadencja Rady Miasta Rybnika. O jej krótkie podsumowanie 
poprosiliśmy przewodniczącego rady miasta Andrzeja 
Wojaczka, przewodniczących koalicyjnych klubów radnych 

Bloku Samorządowego Rybnik Jana Murę oraz Prawa 
i Sprawiedliwości Stanisława Jaszczuka, będących też 
wiceprzewodniczącymi rady miasta, a także Piotra Kuczerę, 
przewodniczącego opozycyjnego klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej oraz przewodniczących siedmiu branżowych 
komisji rady miasta.
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uhonorowanie prezydenta Adama Fudalego tytułem „Lide-
ra Samorządu 2014” dla najlepszego samorządowca roku. 
Radni Prawa i Sprawiedliwości i BSR-u identyfikują się z tą 
nagrodą, gdyż przez całą kadencję wspieraliśmy pana pre-
zydenta w jego wysiłkach. 

Naszym partnerom koalicyjnym z BSR-u dziękujemy za do-
brą współpracę, szczególnie tym z nich, którzy z uwagi na 
wiek podjęli decyzję o zakończeniu swojej misji samorządo-
wej. To, że miastem rządzi prezydent nie będący reprezen-
tantem partii politycznej jest niezwykle istotnym elementem 
stabilizacji naszych lokalnych spraw. Stoimy na stanowisku,  
że Rybnik jest modelowym przykładem, gdzie partia poli-
tyczna wspiera lokalną władzę, a nie próbuje jej zawłaszczać.  
O naszych oponentach w radzie miasta, czyli radnych klu-
bu Platformy Obywatelskiej, możemy powiedzieć tylko tyle,  
że byli i przeszkadzali z coraz mniejszą wiarą w sens swoich 
poczynań. Mimo wszystko dziękujemy im za stałe inspirowa-
nie nas do coraz większego wysiłku i coraz lepszej pracy na 
rzecz naszego miasta i naszych mieszkańców!

P iot r  Kuczera ,  p rzewodniczący  
opozycyjnego klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej

Klub radnych Platfor-
my Obywatelskiej (10 
osobowy – największy w 
RM Rybnika) pozostawał 
w opozycji do władz mia-
sta, czyli prezydenta Ada-
ma Fudalego oraz rad-
nych z koalicji PiS i BSR. 
Koalicja rządząca obsa-
dziła wszystkie komisje 
w radzie miasta swoimi 
przewodniczącymi, po-
dobnie jak prezydium rady oraz komisję rewizyjną. 
Oznacza to, że wszelkie postulaty radnych opozycyj-
nych w głosowaniach były odrzucane. Klub Platformy 
pomimo takiego politycznego potraktowania nawet 
w prezydium rady, gdzie największy klub w ogóle nie 
był reprezentowany, starał się być opozycją konstruk-
tywną. Upływająca kadencja w dużym stopniu była 
naznaczona chorobą i długą nieobecnością prezyden-
ta Adama Fudalego. W naszej ocenie powodowało to 
częściowy brak decyzyjności w urzędzie miasta oraz 
problemy z realizacją inwestycji, odczuwalne do dziś. 

Klub radnych PO przyjął zasadę popierania zapre-
zentowanych przez prezydenta budżetów miasta, da-
jąc mu tym samym przez cztery lat możliwość realizacji 
każdej zaplanowanej inwestycji. Jednocześnie wskazy-
waliśmy na bardzo dużą kumulację zadań i często nie-
realne ich planowanie. Analiza wykonania budżetów 
miasta w kolejnych latach pokazywała, że nasze uwa-
gi były słuszne i dlatego konsekwentnie głosowaliśmy 
przeciwko udzieleniu prezydentowi absolutorium, czyli 
stwierdzaliśmy de facto niewykonanie zaplanowanych 
inwestycji lub ich nienależyte wykonanie. 

Klub radnych Platformy był klubem bardzo aktyw-
nym, radni często zabierali głos na sesjach w sprawach 
bieżących funkcjonowania miasta, składali liczne in-
terpelacje i aktywnie pracowali w komisjach rady mia-
sta. Wielokrotnie dopominaliśmy się o większą dbałość  
o szczegóły w trakcie prowadzenia inwestycji oraz  

lepszego nadzoru inwestorskiego. Jednocześnie skła-
daliśmy propozycje, które były ignorowane lub reali-
zowane jako własne po jakimś czasie. Jednym sło-
wem pomimo „monopolu na rację” rządzącej koalicji 
PiS-BSR próbowaliśmy realizować nasze postulaty wy-
borcze z roku 2010. W tym miejscu dziękujemy miesz-
kańcom za wszelkie uwagi, spostrzeżenia zgłaszane  
w dzielnicach, w trakcie rozmów i spotkań. 

Józef Piontek, przewodniczący komisji 
gospodarki komunalnej

W ciągu kończącej się 
kadencji komisja zbiera-
ła się 36 razy. Ponieważ 
do zakresu jej działań na-
leży m.in. gospodarowa-
nie mieniem komunal-
nym, opiniowaliśmy m.in. 
uchwałę w sprawie przy-
jęcia regulaminu przyzna-
wania mieszkań w ramach 
programu „Mieszkania dla 
młodych”, który będzie re-
alizowany przy wynajmo-
waniu nowych mieszkań w gruntownie zmodernizowanym 
budynku przy ul. Zebrzydowickiej.  

Członkowie komisji wspólnie z urzędnikami z wydziału 
mienia urzędu miasta oraz pracownikami Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej opracowali przyjętą w październiku 
ubiegłego roku uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletnie-
go programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń miasta Rybni-
ka na lata 2014-2018. Program ten obejmuje m.in. anali-
zę potrzeb miasta w tym względzie, a także plan remon-
tów i modernizacji, wynikający ze stanu technicznego ca-
łych budynków i pojedynczych lokali. Ustaliliśmy również 
plan sprzedaży lokali w kolejnych latach, zasady polityki 
czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. W progra-
mie wskazaliśmy również źródła finansowania gospodar-
ki mieszkaniowej oraz określiliśmy wysokość wydatków  
w kolejnych latach. 

Członkowie komisji uczestniczyli też w pracach tzw. ko-
misji mieszkaniowej, opiniującej wnioski osób ubiegających 
się o przyznanie mieszkania komunalnego i sprawdzającej 
obecne warunki mieszkaniowe wnioskodawców.

Oczywiście komisja zajmowała się również uchwałą 
wprowadzającą w Rybniku tzw. rewolucję śmieciową. Opi-
niowaliśmy m.in. zapisy mówiące o wysokości opłat i o ter-
minach odbioru różnego rodzaju odpadów.    

Anna Gruszka ,  przewodnicząca  
komisji oświaty kultury i sportu. 

Komisja pracowała 
przez ostatnie cztery lata 
w 16-osobowym skła-
dzie, więc była najlicz-
niejszą ze wszystkich ko-
misji rady miasta. Nasze 
zebrania nie ogranicza-
ły się tylko do posiedzeń 
w murach magistratu, 
ale często wyjeżdżaliśmy  
w teren, gdzie wizytowa-

liśmy nowo wybudowane bądź wyremontowane obiek-
ty oświatowe. Nasza komisja w trakcie 50 posiedzeń za-
opiniowała ponad dwieście uchwał, z czego tylko jedna 
została zaopiniowana jednogłośnie negatywnie. Uchwa-
ła ta dotyczyła nadania szkole podstawowej w Wielo-
polu imienia, z którym pełna nazwa szkoły brzmiałaby 
„Szkoła Podstawowa nr 8 im. hitlerowskich obozów kon-
centracyjnych w Rybniku” i sugerowałaby, że hitlerow-
skie obozy były w naszym mieście, na co nasza komisja 
nie mogła się zgodzić.

Na przestrzeni całej kadencji połączyliśmy podsta-
wówki i przedszkola w dziesięć zespołów szkolno-
przedszkolnych. Powołaliśmy też do życia Gimnazjum 
Specjalne nr 19, działające w ramach Zespołu Szkół nr 6 
w Boguszowicach oraz przedszkole specjalne przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Mi-
kołowskiej. I to właśnie utworzenie tego przedszkola  
i wstrzymanie naboru do przedszkola specjalnego dzia-
łającego w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
na Nowinach, czyli w popularnej Szkole Życia, wywoła-
ło największe emocje, a na posiedzeniu komisji zjawiło 
się wtedy blisko 50 osób. Nasza komisja miała też udział  
w powstaniu nowej siedziby zespołu Przygoda. 

W ramach wsparcia uczelni działających w rybnic-
kim kampusie komisja co roku pozytywnie opiniowała 
uchwały w sprawie dotacji dla filii Politechniki Śląskiej 
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, a do czasu wypro-
wadzenia się z Rybnika, także dla ośrodka Uniwersyte-
tu Śląskiego.

Do kompetencji komisji należy także opiniowanie 
nagród indywidualnych i zespołowych za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury. Przydział tych nagród nie wzbudzał 
tylu emocji co opiniowanie nagród i stypendiów dla spor-
towców. Każdy z radnych w sposób szczególny chciał 
nagrodzić zawodników z dyscyplin, którym kibicuje.  
W ostateczności przyjęliśmy sztywne kryteria przydziału 
nagród, których wartość była uzależniona od wymiernej 
rangi osiągniętych wyników. Cieszą indywidualne sukce-
sy wielu rybnickich sportowców, martwi nas natomiast, 
że pomimo stosunkowo wysokich dotacji dla klubów 
prowadzących drużyny ligowe (piłka nożna i żużel) nie 
przełożyło się to na osiągnięte przez te drużyny wyniki.

Henryk cebula, komisja samorządu  
i bezpieczeństwa 

W komisji zasiadało 13 
radnych, co stanowi po-
nad połowę składu rady 
miasta. Odbyliśmy 57 po-
siedzeń, podczas których 
zaopiniowaliśmy 80 pro-
jektów uchwał związanych 
m.in. ze statutami miasta 
i jego dzielnic, ochroną 
przeciwpożarową i prze-
ciwpowodziową, wybora-
mi powszechnymi oraz re-
ferendami, insygniami miejskimi, miejskimi wyróżnieniami 
honorowymi, nazwami ulic, placów oraz rond, porządkiem 
publicznym i bezpieczeństwem mieszkańców.

Co roku zgodnie z ustawą, komisja wysłuchiwała  
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rocznych sprawozdań służb mundurowych to jest: policji, 
państwowej straży pożarnej i ochotniczych straży pożar-
nych i straży miejskiej oraz prokuratury rejonowej, Nadle-
śnictwa Rybnik, służb weterynaryjnych, rybnickiego sanepi-
du, nadzoru budowlanego, rzecznika praw konsumentów 
oraz służby celnej. Dotyczyły one ich działalności na tere-
nie naszego miasta w kolejnych latach. Były to najdłuższe 
posiedzenia naszej komisji trwające zazwyczaj od czterech 
do sześciu godzin.

Kolejnym tematem, z którym komisja co roku obowiąz-
kowo się zapoznawała była „Ocena stanu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Miasta Rybnika”, przedstawiana 
przez naczelnika magistrackiego wydziału zarządzania kry-
zysowego i ochrony ludności.

Przeprowadzano także konsultacje społeczne w sprawie 
zmiany granic administracyjnych Rybnika i Żory, co w kon-
sekwencji doprowadziło do zmniejszenia powierzchni na-
szego miasta o 0,26 hektara.

W roku 2012 wiele emocji wzbudziła likwidacja poste-
runków policji w dzielnicach Niedobczyce i Maroko-Nowi-
ny. Rady tych dzielnic zdecydowanie sprzeciwiały się takiej 
decyzji. Na posiedzeniu komisji radni oraz przedstawiciele 
rad dzielnic długo i zdecydowanie rozmawiali z przedsta-
wicielami rybnickiej policji w sprawie zapewnienia poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańcom tych dzielnic. Uznając czę-
ściowo argumentację policji przyjęto rozwiązanie kompromi-
sowe, polegające na zwiększeniu liczby policjantów patro-
lujących te dzielnice oraz organizowaniu regularnych spo-
tkań, poświęconych ocenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Tematem, który wywołał spore kontrowersje były projekty 
uchwał, dotyczących wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 
pracy z trzema radnymi. Dyskusje nad decyzjami o wyrażeniu bądź 
niewyrażeniu takiej zgody dzieliły członków komisji, w zależności 
od tego jaki klub radnych radny, którego dotyczyła uchwała re-
prezentował. Jako przewodniczący komisji wielokrotnie musiałem 
tonować dyskusję, gdyż atmosfera na sali była bardzo gorąca.

Andrzej Oświecimski, przewodniczący  
komisji zdrowia i 
opieki społecznej

Komisja pracowała  
w dziewięcioosobowym 
składzie i w dobiegającej 
końca kadencji odbyła 36 
posiedzeń, w tym dwa wy-
jazdowe – pierwsze w świe-
tlicy wsparcia dziennego  
w dzielnicy Paruszowiec-
Piaski, a drugie – w Miejskim 
Domu Pomocy Społecznej. 
Zaopiniowaliśmy w sumie 65 projektów uchwał. Najwięcej z nich  
– 35 dotyczyło funkcjonowania jednostek pomocy społecznej; 
12 – ochrony zdrowia; 11 – pomocy społecznej, a 7 – bezrobocia. 

Opiniowane uchwały dotyczyły m.in. realizowanych w 
Rybniku ogólnopolskich i lokalnych programów profilak-
tycznych. Komisja zaopiniowała też m.in.: Strategię polity-
ki społecznej dla miasta Rybnika 2009-2015; Program dzia-
łań na rzecz osób niepełnosprawnych dla miasta Rybnika 
2011-15 oraz Miejski program przeciwdziałania przemocy 
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 2012-2015.

W tej kadencji praca komisji nie była związana z prowa-
dzonymi w mieście inwestycjami.

Henryk Ryszka, przewodniczący komisji 
komunikacji i transportu zbiorowego

Komisja od począt-
ku pracowała w ośmio-
osobowym składzie. 
Zbieraliśmy się przynaj-
mniej raz w miesiącu, 
więc w czasie mijającej 
kadencji odbyliśmy po-
nad 40 posiedzeń. Bar-
dzo dobrze układała się 
nasza współpraca z wy-
działem dróg i wydzia-
łem komunikacji urzę-
du miasta oraz z Zarządem Transportu Zbiorowego, 
organizującego w mieście komunikację autobusową. 

Raz w roku spotykaliśmy się z członkami podob-
nej komisji działającej przy radzie powiatu rybnickie-
go, by omówić inwestycje drogowe planowane bądź 
realizowane na terenie miasta i powiatu.

Co roku na wiosnę komisja organizowała objazd  
i przegląd inwestycji drogowych. Spotykaliśmy się 
również z kierownictwem Zarządu Transportu Zbio-
rowego. W czasie tych spotkań omawialiśmy spra-
wy inwestycyjne np. kwestie związane z budową no-
wych zatok autobusowych, ale także sprawy związa-
ne z trasami poszczególnych linii autobusowych albo 
uruchomieniem nowych. 

Nasza komisja asystowała przy kluczowych dla Ryb-
nika inwestycjach drogowych. Warto przypomnieć,  
że w rekordowym pod tym względem roku 2011, mia-
sto wydało na inwestycje drogowe 80 mln zł, z cze-
go aż 32 mln zł wyniosło dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej. W tym roku, do końca września na drogi 
wydano 24 mln zł. 

Co roku w Rybniku przybywa dróg dzielnicowych 
wybudowanych z betonitów systemem gospodar-
czym przez samych mieszkańców tych ulic, co ma 
przecież niebagatelne znaczenie. Rokrocznie mia-
sto kupuje tych betonitów za kwotę ok. 500 tys. zł., 
choć w roku ubiegłym wydano na nie z budżetu mia-
sta aż 900 tys. zł. 

Michał chmieliński, przewodniczący 
komisji finansów

W kończącej się kaden-
cji odbyły się 54 posiedze-
nia 11-osobowej komisji, 
w czasie których zaopi-
niowaliśmy pozytywnie 
ok. 200 uchwał. Projekto-
dawcą prawie wszystkich 
był prezydent Adam Fu-
dali, a efekty realizacji tych 
uchwał są imponujące.

W latach 2011-2013 
wskaźnik zadłużenia 
spadł z blisko 17,7 proc. do 12,5 proc., przy zbliżonym 
poziomie dochodów od 633 mln zł do 623 mln zł i wy-
datków od 582 mln zł do 607  mln zł. Wszystko wskazuje 
na to, że wyniki finansowe bieżącego roku będą lepsze 
od ubiegłorocznych, a wskaźnik zadłużenia powinien 
spaść do 8 proc. przy limicie ustawowym wynoszącym  

60 proc. Generalnie jesteśmy doskonale przygotowani 
do wchłonięcia dużych pieniędzy z dotacji Unii Europej-
skiej w ramach nowego rozdania 2014-2020. Dobra po-
zycja finansowa miasta sprawia, że duże zainteresowa-
nie miastem wykazują banki. Do ostatniego przetargu 
na obsługę bankową budżetu miasta przystąpiło ich aż 
dziesięć. To rekordowa liczba.

Przez cztery lata pozytywnie opiniowaliśmy wszyst-
kie uchwały dotyczące pomocy społecznej, na któ-
rą co roku wydajemy ok. 73 mln. zł. Podobnie jest 
z oświatą. Ta ma co roku zwiększany budżet, ale co 
roku większy wzrost następuje po stronie wydatków 
niż po stronie dochodów. W efekcie miasto dopłaca 
do oświaty coraz większe pieniądze i to przy maleją-
cej liczbie uczniów. 

Generalnie jestem przekonany, że przysłowiowy 
„chleb budżetowy” był dzielony przez prezydenta 
Adama Fudalego sprawiedliwie.

Zygmunt Gajda, przewodniczący komisji 
gospodarki przestrzennej i działalności go-
spodarczej.

Prace komisji obejmo-
wały bardzo różnorod-
ne sfery działań miasta, 
ale ich wspólną cechą 
jest bezpośredni wpływ 
na rozwój miasta i życie 
rybniczan. W ciągu ostat-
nich czterech lat komi-
sja zaopiniowała m.in. 
najważniejsze uchwa-
ły związane z planowa-
niem i zagospodarowa-
niem przestrzennym. Były to: uchwała o zmianach  
w  m i e j s c o w y c h  p l a n a c h  z a g o s p o d a r o w a -
nia przestrzennego z lutego 2011 roku, uchwa-
ła w sprawie przystąpienia do sporządzania zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Rybnika z czerw-
ca roku 2013 oraz podjęta w tym roku, w czasie  
majowej sesji, uchwała o przyjęciu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów poło-
żonych między ulicami Wodzisławską i Mikołowską.

Komisja opiniowała również uchwały związane  
z działalnością wydziału mienia urzędu miasta,  
a związane m.in. ze zbyciem miejskich gruntów za-
równo inwestycyjnych, jak i typowych działek bu-
dowlanych. Na mocy jednej z takich uchwał podję-
tych w 2012 roku, miasto sprzedało w drodze prze-
targu, praktycznie od ręki 17 działek budowlanych.

Zaopiniowanymi przez komisję uchwałami do 
sprzedaży przeznaczono w tym roku interesujące nie-
ruchomości, czyli dawny internat przy szpitalu woje-
wódzkim w Orzepowicach oraz dawną siedzibę fun-
dacji Signum Magnum przy ul. Dworek. 

Komisja miała również swój udział w przyjęciu Lo-
kalnego programu rewitalizacji na lata 2007-2014. Za-
kłada on m.in. zagospodarowanie obszarów miejskich 
na terenie Śródmieścia oraz osiedli Południe i Nowi-
ny, a obejmuje m.in. renowację ulic Powstańców Śl.  
i Sobieskiego, która właściwie już stała się faktem.  
W programie jest też mowa o zagospodarowaniu tere-
nu wokół zabytkowej kopalni Ignacy w Niewiadomiu.
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Od kilku już lat nie ma dnia, by gdzieś na terenie miasta nie trwały roboty 
drogowe, a miejsc takich jest co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście jednocześnie. 

 Zakończyła się przebudowa mostu na 
ul. Robotniczej i po ponadmiesięcznych 
utrudnieniach droga do Kamienia nie 
prowadzi już przez Książenice. Klasyczną 
konstrukcję mostową zastąpił przepust, a 
inwestycja kosztowała ponad 700 tys. zł.  

Nieco dłużej niż planowano trwała napra-
wa mostu na ul. Sygnały w Gotartowicach, 
ale i ta inwestycja wartości 630 tys. zł,  
jest już oddana do użytku. W połowie 
października nastąpił odbiór techniczny 
nowego mostu przez Nacynę na ul. Kotu-
cza i od 20 października jest on już prze-
jezdny. Inwestycja wymaga jeszcze likwi-
dacji mostu tymczasowego, utwardze-
nia nabrzeża rzeki i budowy separatora 
dla deszczówki, by do rzeki wpadała tyl-
ko czysta woda bez osadów. Koszt inwe-
stycji wyniósł 3 mln 800 tys. zł. 

 Dobiegła końca przebudowa ul. Tko-
czów na odcinku od nowej drogi przez 
kopalniany zwał aż do ul. Brzeziny Miej-
skie. Powstał wygodny trakt biegną-
cy w „pięknych okolicznościach przyro-
dy”, a koszt modernizacji wyniósł 3 mln 
950 tys. zł. 

 Zakończono zadanie, w ramach które-
go wyremontowano trzy ulice w trzech 

dzielnicach: Strąkowską w Wielopolu, 
Pniowską w Chwałęcicach i Św. Huber-
ta w Ochojcu. Wspólnym mianownikiem 
robót było zastosowanie nowej techno-
logii polegającej na wykorzystaniu zmie-
lonego materiału starej nawierzchni jako  

podbudowę nowej drogi. Metodę tę 
można stosować na drogach bez uzbro-
jenia technicznego.

 Zakończona została budowa kanali-
zacji deszczowej na ul. Górnośląskiej w cen-
trum Niedobczyc. Wykonawca musi teraz do-
prowadzić do porządku nawierzchnię dro-
gi, a przy okazji zostanie naprawiony rów-
nież chodnik, na co materiał przekaże miasto.  

 Ku radości samorządowców i mieszkań-
ców Radziejowa ruszył i trwa remont ul. 
Krętej; do końca roku powinna zakończyć 
się modernizacja ul. Wandy. Trwają pra-
ce modernizacyjne pierwszego odcinka 
ul. 1 Maja w Chwałowicach (od ul. Ślą-
skiej do Ogrodowej), w przyszłym roku 
planowany jest remont drugiego odcin-
ka tej drogi pomiędzy ul. Śląską a ul. Kru-
pińskiego, łącznie ze skrzyżowaniem. Na 
początek przyszłego roku planuje się za-
kończenie przebudowy mostu nad kole-
ją na ul. Bieli w Kamieniu.

 Do przyszłego roku po-
trwa przebudowa dwuki-
lometrowego, chwałęcic-
kiego odcinka ul. Rudzkiej. 
Planowany jest remont tej 
drogi (DW 920) na całej 
długości z podziałem na 
siedem odcinków, ale ze 
względu na wycofanie się 
elektrowni EDF Rybnik ze 
współfinansowania tej in-
westycji, zostanie ona roz-
ciągnięta w czasie.     

 Dobre tempo utrzy-
mują wykonawcy robót 
modernizacyjnych na ul. 
Podmiejskiej na odcin-
ku od ul. Rudzkiej do ul.  
Św. Maksymilina oraz mo-
stu przez Rudę.

 Podjęto wiele robót 
chodnikowych, m.in. na 
ulicach: Hallera, Rybnickie-
go, Dolnej, Wolnej, Oku-

lickiego, Hetmańskiej i na 
pl. Kopernika. 

 Dobiega końca procedura przetargo-
wa na przebudowę ul. Sportowej w Nie-
wiadomiu. Plac budowy powinien zostać 
przekazany wykonawcom w listopadzie, 
a roboty rozpoczną się od budowy kana-
lizacji deszczowej.

 (r) 

Składamy gorące podziękowania 
Wszystkim, którzy razem z nami uczestniczyli 

w ceremonii pożegnania
naszej Kochanej Córki, Mamusi i Siostry

śp. Kasi Bortko
Dziękujemy Wam za wyrazy współczucia, 

kwiaty i znicze,
ale przede wszystkim za pamięć o naszej Kasieńce

Nowo wybudowany most przez Nacynę na ul. Kotucza jest już przejezdny, trwają natomiast roboty związane z uregulowaniem pod mostem koryta rzeki
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Wizyta w tej części centrum Rybnika 
nierzadko wiązała się z iście terenową 
przeprawą, co oczywiście odbiło się na 
obrotach usytuowanych tu sklepów, lo-
kali i zakładów usługowych. Najemcom 
lokali użytkowych należących do miasta, 
usytuowanych przy ulicach Powstańców 
Śl. i Sobieskiego prezydent miasta ob-
niżył czynsz od 1 lipca do końca roku o 
połowę, ale najemcy prywatnych lokali 
byli już zdani na łaskę i wyrozumiałość 
ich właścicieli.

Tak jak się spodziewano, pod zie-
mią budowlańcy natrafili na wiele nie-
zinwentaryzowanych niespodzianek, 
by wspomnieć tylko biegnący tuż pod  

nawierzchnią ul. Sobieskiego gazo-
ciąg. Na placu przed Starym Kościołem  
w czasie prac ziemnych natrafiono z ko-
lei na pozostałości po dawnym cmenta-
rzu. Konieczne były badania archeolo-
giczne, więc roboty wstrzymano.

Oczywiście całą podziemną infra-
strukturę w miarę możliwości odno-
wiono i uporządkowano. Co prawda, 
z terminami ślizgała się ekipa instala-
torów zatrudniona przez Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu 
Zdroju, która rozbudowywała ciepło-
ciąg i podłączała do niego kolejne ka-
mienice, ale wszystkie te kłopoty znala-
zły szczęśliwy finał. Tekst i zdj.: (WaT)

Prace związane z budową deptaka ruszyły w marcu tego roku. 
Wiosną i latem ulice Sobieskiego, Powstańców Śląskich, a także 
place św. Jana Pawła II i plac przed Starym Kościołem (tam prace 
mają zakończyć się do końca października) były największym placem 
budowy w mieście. 

Był poligon 
   jest deptak

Na samym 
końcu zde-
montowa-
no trady-
cyjne ulicz-
ne latarnie

Nie tak dawno rybnicki deptak był jeszcze placem budowy

Modernizacja ma też wy-
miar ekologiczny, ok. 90 
budynków podłączono do 
sieci ciepłowniczej

Rybniczanie, zwłaszcza ci w 
starszym wieku z zaciekawienie 
obserwowali, jak zmienia się 
Rybnik
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Wstępem do tej estetycznej rewolucji było odcięcie placu 
Jana Pawła II od ruchu samochodowego i oddanie tego miej-
sca we władanie pieszym. Teraz jest tu fontanna, która już sta-
ła się atrakcją dla dzieci i dorosłych, a po sąsiedzku urządzo-
ny zupełnie na nowo zieleniec z wygodnymi, efektownymi fo-
telami i leżakami oraz podestami, które zapewne już na wio-
snę „zagospodaruje” młodzież. Tuż obok jest też nowy plac 
zabaw dla dzieci. 

Prowadzące w stronę rynku ulice Powstańców Śl. i So-
bieskiego zyskały nową, równą, solidną nawierzchnię, ławki  
i nowe oświetlenie. Nowoczesne latarnie dają dyskretne świa-
tło, dzięki czemu bazylika św. Antoniego oświetlona nową, 
ledową iluminacją wygląda imponująco. Każda latarnia kry-
je też w sobie przyłącza prądu i wody. Deptak to miejsce do 
zagospodarowania; mogą to zrobić sklepikarze, restauratorzy  
i właściciele cukierni, ale też różnego rodzaju stowarzyszenia 
i instytucje, organizując np. różnej miary wydarzenia kultu-
ralne lub artystyczne. 

— Chciałbym podziękować moim zastępcom, którzy przy tej 
inwestycji i przy pełnym atrakcji otwarciu deptaka mocno się na-
pracowali. Sam jestem zaskoczony, jak wspaniale po wycięciu 
kilku drzew prezentuje się teraz nasza bazylika św. Antoniego, 
która jawi się jako budowla wręcz monumentalna — mówi pre-
zydent Adam Fudali. I dodaje, że wyjątkowy spacer, na który 
w dniu otwarcia deptaka zaprosił wszystkich Jacek Kamiński, 
miłośnik i znawca historii Rybnika pokazał duże zaintereso-
wanie mieszkańców historią swojego miasta. 

— Satysfakcja, że dzieło dobiegło końca, wyolbrzymianie 
każdego błędu wykonawców, niepokój o reakcję odbiorców 
to myśli, które towarzyszą architektowi pod koniec inwestycji.  

W tym wypadku tych dobrych myśli jest o wiele więcej niż złych. 
Pomysł się powiódł, ale... No właśnie tak naprawdę przekonamy 
się o tym za rok, a może nawet za dwa lata. Najważniejsze jest 
to, czy działania nasze przełożą się na zachowania rybniczan, 
i czy osiągniemy efekt ożywienia tej chyba najpiękniejszej czę-
ści miasta. Niektóre elementy idei już się sprawdziły, zwłaszcza 
zmiana organizacji ruchu wokół bazyliki. Co do samego dep-
taka, poważne zadanie leży teraz po stronie kupców. Bez wydłu-
żenia czasu otwarcia lokali i sklepów, bez uatrakcyjnienia oferty 
handlowej deptak nie wygra konkurencji z centrami handlowy-
mi, a te już się „przejadły” i tę szansę trzeba wykorzystać. Władze 
miasta też mogą pomóc. Przypominam, że ze względów tech-
nicznych, finansowych i czasowych odłożona została realiza-
cja dwóch nie mniej ciekawych niż fontanna atrakcji – placu 
światła (obok Świerklańca, u zbiegu ulic Sobieskiego i św. Jana)  
i placu opowieści (w ciągu ul. Powstańców Śl.) — mówi Ma-
rek Wawrzyniak z pracowni Toprojekt, autor koncepcji archi-
tektonicznej rybnickiego deptaka.

Modernizacja deptaka, będąca wstępem do rewitaliza-
cji tej części miasta ma też swój wymiar 
ekologiczny bo w czasie prowadzonych 
prac ziemnych do ciepłociągu Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej podłączo-
no w tym rejonie blisko 90 budynków. 

Swój niewielki udział w urządzeniu 
na nowo zieleńca w sąsiedztwie bazyliki 
miała też firma DB Schenker Rail Pol-
ska(akcja „Kolej na pomaganie”), mają-
ca swój oddział w Kłokocinie. 

Tekst i zdj.: Wacław Troszka

Nowa przestrzeń

Zamieszczone na tej stronie zdjęcia i pamięć o tym, jak to miejsce wyglądało 
jeszcze na początku roku, nie wymagają właściwie komentarza. Ta część miasta 
zmieniła się diametralnie, a my rybniczanie zyskaliśmy nową, efektownie urządzoną 
przestrzeń, w sąsiedztwie najbardziej okazałej budowli w Rybniku. Dla wielu z nas 
może się ona stać ulubionym miejscem w naszym mieście.

Nowa fontanna na pl. Jana Pawła II będzie czyn-
na do pierwszych przymrozków. Będzie uruchamiana 
o g. 9, natomiast pokazy z muzyką i światłem będą się 
odbywać codziennie o godzinie: 19.05; 19.35; 20.05; 
20.35; 21.05 i 21.35.

Inwestycja pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem 
pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem” koszto-
wała  ponad 11 mln zł z czego przeszło 5 mln zł pokryło dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Po zapadnięciu zmroku urok deptaka tworzy w dużej mierze dys-
kretne oświetlenie uliczne i nowa iluminacja kościoła św. Antoniego

Nowa fontanna 
szybko stała się 
nie lada atrakcją

Śródmiejski pl. Jana Pawła II zmienił się nie do poznania
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EDF OTWORZYł DRZWI. „EDF innowacyjny” – pod takim hasłem 4 października zor-
ganizowano w elektrowni doroczny „dzień otwarty”. — Ta innowacyjność to głównie 
nowoczesne technologie odsiarczania i odazotowania spalin. Modernizujemy turbiny 
i nastawnie, usprawniamy generowanie energii elektrycznej — wyjaśnia Robert Ga-
łązka, prezes zarządu EDF Rybnik S.A. Impreza, która każdego roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, była okazją do przyjrzenia się działalności jednego  
z największych zakładów w regionie. Wszyscy chętni zobaczyli w jaki sposób produko-
wany i przesyłany jest prąd, odwiedzili niedostępne na co dzień pomieszczenia: ma-
szynownię, kotłownię i nastawnie blokowe, w których specjaliści sterują i nadzorują 
pracę poszczególnych urządzeń. — Zakład jest czysty i bezpieczny również dlatego, 
że nie składujemy popiołu, który jest wykorzystywany przy budowie dróg albo w ko-
palniach — dodaje Robert Gałązka. Młodsi i starsi próbowali swych sił w laboratorium 
energii, wody i powietrza, odwiedzali park praw natury i mobilne planetarium oraz ko-
rzystali z przejażdżek elektrycznym bolidem. Elektrownię zwiedziło ponad 1800 osób. 

PSYcHIATRYK PRAWIE PO REMONcIE. Zakończyła się jedna z największych w ostatnich 
latach inwestycji realizowanych na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicz-
nie chorych w Rybniku. Termomodernizacja dziesięciu budynków psychiatryka objęła między in-
nymi remont dachów, wymianę okien, instalacji c.o., montaż nowych grzejników, a także remont 
poziomów instalacji ciepłej wody w piwnicach. Prace, które zrealizowała firma Erbud z Rybnika. 
W połowie listopada ma zakończyć się pierwszy etap remontu wieży ciśnień, który ma zabezpie-
czyć obiekt przed postępującym niszczeniem. — Chcemy naprawić elewację wieży, a szczególnie 
jej mocno zniszczony, niekompletny już cokół — mówi Henryk Stawarczyk, kierownik działu go-
spodarczo – technicznego szpitala. Przetarg na wykonanie prac wartych niemal 170 tys. zł wy-
grało konsorcjum trzech firm z Krakowa i Zabierzowa. Pod koniec września rozstrzygnięto rów-
nież konkurs ofert na modernizację pawilonu nr 1, w którym mieści się oddział terapii uzależnie-
nia od alkoholu. Harmonogram prac, które za ponad 576 tys. zł wykonuje rybnicki Erbud, prze-
widuje m.in. dostosowanie klatek schodowych do wymogów przeciwpożarowych oraz dobudo-
wanie zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych. Prace mają potrwać do końca listopada. 

FRANcISZEK POBłOGOSłAWIł. Ma już 13 lat, ale to było jego 
pierwsze błogosławieństwo. Gdy znalazł swych właścicieli był tak mały, 
że mieścił się na łyżce do zupy. Mowa o żółwiu, który 4 październi-
ka, podobnie jak kilkadziesiąt innych zwierząt domowych wziął udział  
w specjalnym błogosławieństwie dla zwierząt na placu przed kościo-
łem ojców Franciszkanów na Smolnej. Zwyczaj ten jest ściśle związa-
ny z przypadającym na ten dzień wspomnieniem św. Franciszka z Asy-
żu, patrona przyrody i ekologów, który szczególnie ukochał zwierzęta. 
— Miał szacunek dla wszystkich stworzeń. Nazywał je swoimi braćmi 
i siostrami. Był głęboko przekonany, że podobnie jak człowiek wyszły 
spod bożej ręki i wierzył, że one również, na swój sposób, uwielbia-
ją Boga stwórcę i jego wielkość — mówił o świętym Franciszku ojciec 
Radomir, który odczytał fragment Księgi Rodzaju i pokropił święconą 
wodą również psy, koty, chomiki, świnki morskie i miniaturowe króliki.

„90-TKA” TWOJE RADIO GRA. Rozpoczęli nadawanie 13 października 1994 r. na 
częstotliwości 90 MHz. Początkowo pod szyldem RMF Wodzisław Śl. Pierwszym dźwię-
kiem, jaki poszedł w eter był serwis informacyjny o giełdzie pracy w Jastrzębiu. Zaczynali  
w trójkę. — To był przypadek. Mój mąż, założyciel radia, poprosił mnie żebym przeczyta-
ła kilka serwisów, bo robiłam to już w radiu studenckim. Miałam się tym zajmować tylko 
przez chwilę, która trwa już 20 lat — wspomina Joanna Mielimonka z radia 90 FM. Przez 
redakcję „90-tki” przewinęło się łącznie ponad 400 osób. Teraz, najpopularniejsze radio  
w regionie, które ma swoją siedzibę w Rybniku, tworzy prawie 20 osób – w newsroomie 
pracuje sześcioro dziennikarzy, pięcioro to prezenterzy. 10 października wielką galę uro-
dzinową w TZR poprowadzili radiowcy – Arkadiusz Żabka i Mariusz Ryszka, a wystąpi-
ły zespoły Carrantuohill i Łzy oraz Kabaret Młodych Panów. Radiowcy pomagali powo-
dzianom w 1997 r. i byli świadkami bohaterskiego wyczynu, gdy trzyletnią dziewczynkę 
spadającą z okna na siódmym piętrze bloku w Jastrzębiu złapał 19-letni Grzegorz. Po 18 
latach bohaterowie tego zdarzenia spotkali się znowu, tym razem na rybnickiej scenie. 
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POBIEGLI PO BUSA. Prawie 500 osób wzięło udział w charytatywnym „Bie-
gu po busa”, zorganizowanym w niedzielę, 12 października na rybnickim rynku. 
Jako pierwsi na starcie zameldowali się pracownicy i podopieczni Warsztatów 
Terapii Zajęciowej nr 1, dla których bieg był kolejną okazją do zebrania datków 
na zakup pojazdu potrzebnego niepełnosprawnym warsztatowiczom. Uczestni-
cy biegu, do którego można było dołączyć w każdym momencie, mieli do poko-
nania ponad 800 metrową pętlę wokół rynku. — Jedni biegli, inni maszerowali, 
niektórzy kilkakrotnie zaliczyli trasę, a nam w ramach akcji „Zbieramy na busa”, 
której finał zaplanowaliśmy na początek grudnia, udało się zgromadzić 3.230 zł 
i w tej chwili na busowym koncie mamy już ponad 100 tys. zł, a więc całą po-
trzebną do zakupu pojazdu kwotę — cieszy się Agata Marszałek, kierownik WTZ 
nr 1. Na uczestników sportowej zabawy czekało też sporo atrakcji: dyplomy, upo-
minki, słodki poczęstunek, pokazy straży pożarnej, szczudlarze, motocykliści,  
a dla najmłodszych dmuchańce, malowanie twarzy i zabawy z przyjaznymi psami.   

ANIOłY NA LOTNISKU. — Zależało nam na tym, by wyjść poza siedzibę naszych warsz-
tatów, a lotnisko jest idealnym miejscem, by być bliżej aniołów — mówi Barbara Pła-
czek, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia” w Niedobczycach. To wła-
śnie na gotartowickim lotnisku, 15 października odbył się drugi Dzień Anioła, z udziałem 
pracowników i podopiecznych WTZ nr 2, wiceprezydent Ewy Ryszki oraz przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych z warsztatami placówek i instytucji z Rybnika i okolic. — Impreza ma 
uczyć pokory i szacunku wobec innych ludzi, nie tylko tych z niepełnosprawnością — do-
daje Barbara Płaczek. Motywem przewodnim spotkania były anioły, które w różnej for-
mie powstają w pracowniach warsztatów terapii zajęciowej. Część z nich można było 
wylicytować, a organizatorzy Dnia Anioła zadbali również o inne atrakcje: pokazy para-
lotniarzy, prezentacje sportowych latawców oraz kiermasz prac warsztatowiczów. Dru-
gi Dzień Anioła otworzyła multimedialna prezentacja „Światła i cienie niedobczyckich 
latarników”. Z kolei na grudzień zaplanowano wernisaż wystawy „Niechaj cię strzegą 
dobre anioły”, którą później będzie można zobaczyć w kolejnych dzielnicach Rybnika.

WYZWANIEM BYłY WYZNANIA. Od katolików po zbory wolnych chrześcijan, od przydroż-
nych kapliczek po budownictwo sakralne, od rybnickich rabinów po katolickich proboszczów – aż 
18 różnorodnych wykładów usłyszeli uczestnicy konferencji pn. „Wyznania religijne w Rybniku 
i powiecie rybnickim w XIX i XX w.”, jaka odbyła się 9 października w rybnickim muzeum. — To 
ambitne przedsięwzięcie naukowe. Do tej pory nie było tak kompleksowych badań nad kościo-
łami na terenie Rybnika i powiatu, więc jest szansa, by tę wiedzę uzupełnić — mówił dr Adam 
Dziurok z katowickiego IPN-u. Konferencję zorganizowały wspólnie instytut, rybnickie muzeum 
i wydział teologii Uniwersytetu Śl., a podsumuje ją specjalne wydawnictwo poświęcone tej te-
matyce. Słuchacze dowiedzieli się m.in. o wpływie religii na pogańskie legendy, o działalności 
rybnickich kościołów w okresie PRL-u, czy o rybnickich pielgrzymkach na Jasną Górę w latach 
1945-2000. Elżbieta Bimler-Mackiewicz z rybnickiego muzeum mówiła o początkach duszpa-
sterstwa akademickiego w naszym mieście, a Monika Witek z muzeum w Raciborzu o śląskiej 
religijności na przykładzie sanktuarium maryjnego w Pszowie. — Wiara zapewniała poczucie 
trwałości i bezpieczeństwa w zmiennych losach naszego regionu — mówiła.
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Dwa całkiem świeże jeszcze ronda na nowo zbudowanym odcinku ul. Prostej 
zyskały nowy, efektowny wystrój. Na jednym, u zbiegu z ul. Brzezińską „wyro-
sło” okazałe drzewo z dużymi barwnymi szklanymi liśćmi. Na drugim, już po za-
mknięciu tego wydania „GR” miały „wyrosnąć” sporej wielkości kaktusy nawią-
zujące do nazwy tej dzielnicy – Meksyk. Pień drzewa jest wykonany ze specjal-
nej blachy horten, która koroduje powierzchniowo i za jakiś czas powinna przy-
pominać już prawdziwą korę. O stan efektownych liści po pierwszym gradobi-
ciu mieszkańcy nie muszą się obawiać, bowiem są one wykonane z hartowa-
nego witrażowego szkła i jeszcze na gwarancji. Sztuka zdobienia rond nabrała 
ostatnio w naszym mieście zupełnie innego wymiaru, by wspomnieć tylko arty-
styczną rzeźbę „Ulotność” na ul. Żorskiej albo szybujący w niebo peleton kolarzy  
w pelerynkach na rondzie Wawok na ul. Rudzkiej. Dla gości z innych części regio-
nu, Polski i Europy przejażdżka po Rybniku będzie teraz dużo bogatsza w dozna-
nia estetyczne. W piękniejszym otoczeniu będzie też dorastać młode pokolenie.
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W fotograficznym skrócie

9 października w urzędzie miasta podsumowano 24. konkurs „O ładniejszy Rybnik”. Pierwsze 
miejsce, w gronie 18 zgłoszonych ogrodów, zdobył Ryszard Jendroska z Gotartowic (na zdj.)  
przed Franciszkiem Grzegoszczykiem z Popielowa i ex aequo: Grażyną Rutkowską z Popielo-
wa oraz Teresą i Janem Rojkami z Gotartowic. Za najlepiej urządzony teren wokół budynków 
mieszkalnych nagrodzono Hannę Rutko, Jolantę Jakóbczak, Janinę Litwińską, Elżbietę Zaborow-
ską i Jerzego Zbuckiego oraz Marię i Jerzego Nowaków (więcej w następnym numerze „GR”).

Koniec sezonu letnich, piwnych na ogół, ogródków stał się faktem. Ostatnie dwie 
umowy na dzierżawę płyty rynku wygasną z końcem października. Latem na rynku było 
w sumie 15 takich oparasolowanych przybytków. Wartość naliczonego przez magistrat 
czynszu wynosi netto 142.962 zł, ale do tej kwoty zostanie jeszcze doliczony 23-pro-
centowy VAT. Miesięczna stawka czynszu wynosiła 30 zł za 1 m2 dla ogródków serwu-
jących alkohol i 15 zł dla „bezalkoholowych”, ale taki był tylko jeden. 

11 października przed południem na poddaszu sąsiadującej z naszą redakcją miejskiej 
kamienicy Rynek 12 wybuchł pożar. Nikt nie ucierpiał, ale straty oszacowano wstępnie na 
ponad 100 tys. zł. Budynek nieco wcześniej przykryto nowym dachem bo od lipca trwał 
jego remont. Teraz nadzór budowlany nakazał rozbiórkę całego dachu. Wszystko wska-
zuje na to, że pożar był konsekwencją nie dość ostrożnie prowadzonych prac z użyciem 
palnika. Zanim rozpocznie się ponowny remont kamienicy trzeba sporządzić nowy projekt.

W pierwszy weekend października nad Zalewem Rybnickim odbyły się polsko-niemiec-
kie spławikowe zawody wędkarskie. Wzięło w nich udział 24 wędkarzy z niemieckiego 
Halle i z terenu całego Śląska. Zwyciężył Sławomir Siembida, a czwarte miejsce zajęła 
rybniczanka Anna Sulka. Wszystkie złowione w czasie zawodów płocie, okonie, węgorze 
i inne ryby zostały wypuszczone do zalewu. Jak podkreśla nestor rybnickich wędkarzy 
Leon Majsiuk, współpraca z niemieckimi miłośnikami łowienia ryb trwa już blisko 40 lat.

Aeroklub ROW to nie tylko piloci. Modelarz Franciszek Kańczok (na zdjęciu w środku) wy-
grał tegoroczną edycję Pucharu Świata w klasie modeli swobodnie latających (F1E) sterowa-
nych niczym kompas magnesem. Szóste miejsce zajął Eugeniusz Słomka (z prawej), a ósme 
były pilot PLL LOT Wiesław Dziuba. Pierwsze tegoroczne zawody odbyły się w marcu w Cze-
chach, a ostatnie 11 października we Francji. Nasi modelarze zdobyli też drużynowe mistrzo-
stwo Polski. W czasie jednego dnia zawodów pokonują na piechotę nawet ponad 20 km.

Tę należącą do miasta narożną kamienicę stojącą u zbiegu ul. Mikołowskiej i Przemysłowej 
nazywa się popularnie Złotym Rogiem. Od niedawna cieszy oko swą gruntownie odnowio-
ną okazałą elewacją. Remont, w czasie którego odrestaurowano m.in. fasadową sztukaterię 
trwał od czerwca. Na przyszły rok Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaplanował moderniza-
cję wnętrza kamienicy i uporządkowanie jej podwórka. Dobrze by było, gdyby podobny los 
spotkał usytuowaną po drugiej stronie ul. Mikołowskiej zaniedbaną przez PKP stację kolejową. 
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Wstęgę przecięli wspólnie uczniowie placówki, 
prezydent Adam Fudali i chwałowicki radny An-
drzej Wojaczek, który celnym strzałem na bramkę 
oficjalnie przypieczętował otwarcie boiska. Obiekt 
poświęcił ks. prałat Teodor Suchoń, dzieci przy 
dźwiękach górniczej orkiestry wypuściły w powie-
trze balony, a kilku gości podarowało uczniom piłki 
do gry. Prezenty z pewnością trafione, podobnie jak 
samo boisko. — Odnosimy sukcesy w grach zespo-
łowych – w piłce siatkowej i ręcznej. Uczestniczymy 
też w małej akademii siatkówki — mówiła Grażyna 
Szarpak-Jondro, dyrektor SP nr 13 o sportowych 

zainteresowaniach swoich uczniów. — Cieszę się, 
że możemy spełniać marzenia młodych ludzi — za-
uważył prezydent, a absolwent SP nr 13, radny Woj-
ciech Kiljańczyk wyraził nadzieję, że miasto czę-
ściej będzie realizować 
inwestycje w Chwałowi-
cach. Koszt budowy bo-
iska wyniósł 250 tys. zł. 
Warto dodać, że nowo-
ścią w „Trzynastce” jest 
też kreatywny miniplac 
zabaw, który powstał  
w ramach budżetu oby-
watelskiego. 

Kolejne wielofunkcyjne boisko otwarto 20 
października przy Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 4 w Golejowie. Pod koniec miesią-
ca zaplanowano też oddanie do użytku boisk 
przy szkołach w Kamieniu i Kłokocinie (wię-
cej w kolejnym numerze).

(S)

Gwizdek po dwóch miesiącach

Rozciągniętą między koszami do koszyków-
ki wstęgę przeciął prezydent Adam Fudali, jego 
zastępcy oraz Marek Stojko, dyrektor szkoły,  
a w uroczystości wzięły też udział gwiazdy polskiej 
siatkówki, utytułowany trener Waldemar Wspaniały 
i nasz olimpijczyk, siatkarz plażowy Mariusz Prudel. 

Szkołę, która dziś sąsiaduje z pierwszym rybnic-
kim supermarketem Real oddano do użytku w 1960 
roku, jako pierwszą rybnicką „tysiąclatkę” (akcja bu-
dowy bardzo podobnych do siebie szkół pod hasłem 
„Tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego” – lata 
60. XX w.). Do ostatniej reformy systemu szkolnic-
twa funkcjonowała tu Szkoła Podstawowa nr 10,  
a w miejscu, gdzie dziś stoi hala, znajdowało się mia-
steczko ruchu drogowego, w którym uczniowie z ca-
łego miasta zdawali egzaminy na kartę rowerową. Ni-
gdy jednak podstawówka nie doczekała się sali gim-
nastycznej. Od kilku lat w gimnazjum noszącym im. 
św. Jadwigi Królowej Polski były prowadzone klasy 
sportowe siatkarzy i koszykarek; radzono sobie or-
ganizując lekcje wychowania fizycznego poza szkołą, 
m.in. w sali gimnastycznej rybnickiej komendy policji. 

Budowa nowej hali ruszyła w kwietniu tego roku. 
Środki były ograniczone, więc miasto kupiło gotowy 
projekt i dostosowało go do potrzeb szkoły i warun-
ków terenowych. Z zewnątrz hala wygląda trochę jak 
hangar, ale w środku prezentuje się już całkiem efek-
townie, a co najważniejsze, jest bardzo praktyczna. Jej 
największym atutem jest duża przestrzeń (po rozcią-
gnięciu kotar mogą tu ćwiczyć trzy klasy jednocześnie), 
a przede wszystkim solidna, elastyczna, sportowa pod-
łoga przykryta profesjonalną siatkarską wykładziną. 

Najlepszą opinię „parkietowi” nowej hali wysta-
wili grający do tej pory w hali „Ekonomika” II-li-
gowi siatkarze Volley’a Rybnik, którzy przeprowa-
dzili się już do nowej hali przy G nr 2 i w sobotę 18 
października zagrali tu swój pierwszy mecz ligowy 
(niestety przegrali). Pierwszy mecz w ogóle, zagra-
li w hali w dniu jej otwarcia, pokonując po zacię-
tym meczu 2:1 reprezentację Rybnickiej Amator-
skiej Ligi Siatkówki „Leon Internet”, jednej z naj-
lepszych amatorskich lig w Polsce.

Od września ub. roku gimnazjum funkcjonuje jako 

Siatkarski Ośrodek Szkolny i korzysta ze sprzętowe-
go wsparcia Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dzięki 
któremu w dawnej szkolnej stołówce jest obecnie urzą-
dzana siłownia. W czasie październikowej sesji rada 
miasta podjęła już uchwałę intencyjną i od września 
przyszłego roku będzie to Szkoła Mistrzostwa Sporto-
wego. — Jestem pewien, że środki wydane na tą halę to 
pieniądze dobrze zainwestowane — mówił Adam Fu-
dali. Chwalił dyrektora Marka Stojko za upór i kon-
sekwencję w upominaniu się o halę dla swojej szko-
ły oraz Joannę Kryszczyszyn za wygospodarowanie 

w oświacie oszczędności, które 
można było przeznaczyć na tą 
inwestycję. Waldemar Wspania-
ły, reprezentujący PZPS, chwaląc 
skuteczne działanie władz miasta 
życzył, by w tej chwali wychowało 
się przynajmniej kilku takich za-
wodników, jak obecny na otwar-

ciu Mariusz Prudel. Przyznał, że gdy w grudniu ubie-
głego roku dowiedział się o planach szybkiej budo-
wy tej hali, nie wierzył, że to przedsięwzięcie się uda.

Nowa hala ma też widownię na 166 miejsc i za-
plecze socjalno-techniczne z trzema szatniami, ła-
zienkami i toaletami, a cały obiekt jest dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt kosz-
tował łącznie 4,3 mln zł, ale jedną trzecią tej kwo-
ty pokryły środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej (program rozwoju bazy sportowej woje-
wództwa śląskiego).  

Obecnie na 16 uczących 
się w G nr 4 klas cztery to 
klasy sportowe (siatków-
ka chłopców, koszykówka 
dziewcząt, ju-jitsu). 

Wacław Troszka

Hala dla przyszłych mistrzów

Oficjalnego otwarcia nowej hali 
sportowej dokonał prezydent 
Adam Fudali, jego zastępcy: Ewa 
Ryszka, Joanna Kryszczyszyn  
i Michał Śmigielski oraz dyrektor  
G nr 2 Marek Stojko

Otwarcie boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 13 miało 

uroczystą oprawę

9 lipca ruszyły prace związane z budową 
wielofunkcyjnego boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 13 w Chwałowicach. 
We wrześniu było już gotowe, a 9 
października zostało oficjalnie otwarte.

Gimnazjum Sportowe nr 2 doczekało się własnej hali sportowej. Uroczyście 
otwarto ją 13 października, w przededniu Dnia Nauczyciela. 

Jako pierwsi nowy obiekt przetestowali 
siatkarze II-ligowego zespołu Volley 
Rybnik i reprezentanci rybnickiej 
amatorskiej ligi „Leon Internet”

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 23
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W rybnickim ośrodku UE na czterech kierun-
kach kształci się ok. 1020 studentów (640 z nich 
to studenci stacjonarni). Rok temu było ich pra-
wie 1300. Największą popularnością wciąż cie-
szą się finanse i rachunkowość. Na pierwszym 
roku studia rozpoczęło 260 osób (ok. 130 na 
studiach niestacjonarnych). Mniej studentów 
ma również CKI PŚl., gdzie w ramach pięciu 
kierunków studiów prowadzonych przez pięć 
wydziałów studiuje ok. 1400 osób (872 studen-
tów stacjonarnych). Najwięcej jest ich na gór-
nictwie i geologii – 376 i budownictwie – 360, 
najmniej na informatyce – 138. Na pierwszy rok 
studiów przyjęto łącznie 242 osoby (164 na stu-
dia dzienne), najwięcej – 70 studiuje na wydziale 
elektrycznym. — Niż demograficzny daje o sobie 
znać i ze względu na niewielkie zainteresowanie 
nie otworzyliśmy w tym roku kierunku inżynie-
ria środowiska i energetyka — wyjaśnia Stefan 
Makosz, zastępca dyrektora CKI. Demografia 
miała również wpływ na działający od ponad 25 
lat Dom Studencki „Jedynaczek”. W 90-miej-
scowym akademiku przy ul. Chrobrego brakuje 
studentów i z końcem października zostanie za-
mknięty. — Ustawa mówi, że akademiki muszą 
się samofinansować, a przy tak niskim naborze 

to niewykonalne. Większość naszych studentów 
to miejscowi – mieszkańcy miasta i regionu, więc 
zainteresowanych zamieszkaniem w akademiku 
praktycznie nie ma — wyjaśnia Stefan Makosz. 

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, 
do 1 października przyszłego roku, filie ma-
cierzystych uczelni muszą zostać przekształ-
cone w niezależne jednostki naukowe. Sena-
ty Politechniki Śl. i Uniwersytetu Ekonomicz-
nego już w czerwcu podjęły stosowne uchwały  
w sprawie utworzenia w Rybniku wydziałów 
zamiejscowych. Tym samym uczelnie pozosta-
ną w mieście, co nie udało się UŚ, który wypro-
wadził się z kampusu przed rokiem. Uniwersy-
tet Ekonomiczny pracuje nad powołaniem do 
życia wydziału biznesu i administracji i ma po-
mysł na kilka specjalności: od finansów i logisty-
ki po informatykę w finansach. Politechnika Śl.  

w wydanym już informatorze na kolejny rok 
akademicki 2015/2016 zachęca do studiowa-
nia na zarządzaniu i inżynierii produkcji (pro-
fil inżynieria budowlana i inżynieria komunal-
na). — To kierunek uniwersalny i bardzo pojem-
ny. Jesteśmy na etapie tworzenia planu studiów i 
programu kształcenia. Oczywiście kierunek musi 
jeszcze zostać zatwierdzony przez senat i minister-
stwo — wyjaśnia dyrektor CKI. Dla jak najlep-
szego opracowania programu studiów uczel-
nia prowadziła też rozmowy z izbą inżynierów 
budownictwa, bo to ona właśnie wydaje absol-
wentom uczelni uprawnienia budowlane. Ab-
solwenci tych studiów mają być przygotowani do 
pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, fir-
mach projektowych, jednostkach naukowo-ba-
dawczych czy biurach konstrukcyjno-technolo-
gicznych.                                                        (S)

Te ostatnie od 2000 r. otrzymują wyjątkowi dla 
rybnickiej oświaty byli nauczyciele, wychowawcy  
i dyrektorzy. Tym razem wiceprezydent miasta Jo-
anna Kryszczyszyn wręczyła medale pięciu emeryto-
wanym nauczycielkom. Była wśród nich Maria Bie-
niek, która pracowała w Szkole Podstawowej nr 13 
w Chwałowicach, gdzie założyła Koło Ligi Kobiet 
oraz Bogumiła Mencel z nieistniejącej już Szkoły 
Podstawowej nr 9 (dziś Gimnazjum nr 1), inicjator-
ka wielu projektów realizowanych wspólnie z mło-
dzieżą. Dwie kolejne laureatki pracowały w Zespole  

Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Henryka Macek, 
nauczycielka zawodowych przedmiotów gastrono-
micznych i wicedyrektorka, przez ponad 40 lat wy-
kształciła setki absolwentów branży gastronomicz-
nej. Elfryda Słomka opiekowała się spółdzielnią 
uczniowską i wychowała wielu laureatów ogólno-
polskich i wojewódzkich konkursów młodego sprze-
dawcy. Miłośniczka wycieczek górskich, do których 
zachęcała młodzież – Alicja Danel uczyła języka an-
gielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym i w twór-
czy sposób zapoznawała uczniów z kulturą krajów 

anglojęzycznych. — Cieszę się, że mogę być z wami 
w tym szczególnym dniu, by wam pogratulować, ale 
przede wszystkim podziękować za wasz trud, wysiłek 
i zaangażowanie — mówił Adam Fudali. Tego dnia 
oprócz ponad 90 nagród prezydenta miasta, Joan-
na Kryszczyszyn wręczyła również listy gratulacyjne 
17 osobom uhonorowanym medalami Komisji Edu-
kacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Na-
rodowej oraz kuratora oświaty. Gratulacje złożono 
też sześciu nauczycielom i dyrektorom, którzy zosta-
li odznaczeni brązowymi i złotymi medalami za dłu-
goletnią służbę oraz brązowym krzyżem zasługi (li-
sta wszystkich nagrodzonych na stronie internetowej 
www.edukacja.rybnik.eu). Nauczycielskiej impre-
zie towarzyszyła wystawa fotograficzna o zmianach 
w rybnickiej oświacie, a młodzież Zespołu Szkół  
nr 2, czyli popularnego „Frycza”, wystawiła spek-
takl pt. „Balladyna”.                                                  (S)

Nauczyciele na medal
27 dyrektorów i 64 nauczycieli odebrało nagrody przyznane im przez prezydenta 

miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 16 października 
w Domu Kultury w Niedobczycach, gdzie wręczono też prestiżowe Medale Mikołaja 
z Rybnika – „W Służbie Oświaty”. 

Gaudeamus znów za rok
1 października ponad pół tysiąca studentów rozpoczęło pierwszy rok studiów 

w dwóch uczelniach tworzących rybnicki kampus – w Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej i Rybnickim Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Łącznie w naszym mieście studiuje ponad 2400 osób, czyli o ok. 
600 mniej niż przed rokiem.

Tym razem Medale Mikołaja z Rybnika dostały wyłącznie panie: (od lewej) Maria Bieniek, Bogumiła Mencel, Henryka Macek, Elfryda Słomka i Alicja Danel, na zdjęciu wspólnie z wiceprezydent Joanną Kryszczyszyn, 
która wręczyła prestiżowe wyróżnienia
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W przeszłości, paradoksalnie, śmierć była bardziej 
obecna w życiu dziecka – była naturalną (choć bole-
sną) częścią życia rodzinnego. Dziecko widziało, jak 
umierali dziadkowie, uczestniczyło w ich pożegnaniu. 
Kultura ludowa przyznawała śmierci właściwe miej-
sce – nie demonizowała jej, pozwalała symbolicznie 
przeżyć stratę i stopniowo powrócić do równowagi ży-
cia. Pomagały obrzędy i rytuały, które w najtrudniej-
szym dla emocji momencie dawały gotowe „schema-
ty” działania i zachowania. Dziś chcemy dzieci chro-
nić przed bólem, ale czy nie nadmiernie? Czy bar-
dziej nie chcemy chronić siebie przed podejmowa-
niem trudnych tematów, przed rozmową o tym, cze-
go sami nie wiemy i nie rozumiemy? Psychologowie 
mówią, że nieprzeżyta, niezakończona żałoba ma po-
ważne konsekwencje dla psychiki i emocji. Dlatego  
z przeżywania straty nie należy robić tabu – to ważna 
dla dziecka lekcja życia. — Do dzieci przemawia zrozu-
miała, właściwa dla ich wieku symbolika, związana ze 
światem przeżyć dziecka. Z jej pomocą można przystęp-
nie pisać o trudnych i najtrudniejszych sprawach. Śmierć 
nie powinna być dla dziecka zaskoczeniem, powinni-
śmy dzieci stopniowo na nią przygotowywać, a nie uni-
kać tematu — mówi Małgorzata Wojaczek, kierownik 
oddziału dla dzieci i młodzieży w rybnickiej bibliotece.

Łagodność – to pierwsza cecha literatury dziecię-
cej, podejmującej temat śmierci. Śmierć nie boli, nie 
jest straszna, nie jest karą. Jest jednak nieodwracal-
na i niezrozumiała. Książki te nie są naiwne. Auto-
rzy nie dają łatwych odpowiedzi, ale traktują młode-
go czytelnika poważnie. Nie naruszają też świa-
topoglądu – symbolika daje możliwość 
różnych, także religijnych interpretacji.

— Jeśli nie wytłumaczymy dziecku, 
czym jest śmierć, jak ma się odnaleźć  
w rzeczywistości? — pyta Małgorzata Wo-
jaczek i dodaje, że książki dla dzieci o tej te-
matyce cieszą się zainteresowaniem czytelni-
ków, często pytają o nie sami rodzice. Kla-
sykiem gatunku jest powieść „Bracia Lwie 
Serce” Astrid Lindgren (wyd. 1973). 
Mistrzyni dziecięcej psychologii na-
pisała powieść o odwadze, honorze 
i walce dobra ze złem, ale przede 
wszystkim o braterskiej miłości sil-
niejszej niż śmierć. W odniesieniu 
do tematu pojawił się zarzut, że 
u Lindgren śmierć nie jest defi-
nitywna – bohaterowie umierają 
kilka razy, przechodząc do kolej-
nych wymiarów. Książka do dziś 
jest jedną z najczęściej czytanych 
powieści szwedzkiej pisarki. 

Patrząc na współczesne wydawnictwa widać,  
że Skandynawowie dobrze „czują” temat. „Esben 
i Duch Dziadka” duetu Aakeson-Eriksson opo-
wiada o śmierci dziadka małego bohatera. Książ-
ka pomaga odnaleźć się dziecku po stracie bliskiej 
osoby. Prosta opowieść i ciekawe ilustracje poma-
gają dziecku w zrozumieniu tematu. Esben nocami 
spotyka Dziadka, myśli, że teraz będzie jak w opo-
wieściach o duchach, ale historia zmierza do sym-
bolicznego pożegnania i powrotu do rzeczywisto-
ści. Ważne miejsce zajmują wspomnienia wspólnie 
przeżytego czasu – radosne, wspólne chwile, któ-
re zachowują Dziadka w pamięci i pozwalają żyć 
dalej. Opowieścią o bolesnej stracie rodzica jest 
książka „Niebo za domem” norweskiego pisa-
rza Gaute Heivolla (ilustracje Oyvind Lauvdahl). 
Osierocony chłopiec wyrusza nocą do ogrodu, ale 
tak naprawdę jest to podróż w zaświaty, symbolicz-
ne spotkanie, które umożliwi dziecku pogodzenie 
się ze stratą. O śmierci rodzica również opowiada 
„Dziewczynka z parku” Barbary Kosmowskiej. 
Autorka wpisuje przeżywanie tęsknoty i żałoby 
po stracie ojca w cykl pór roku. Ojciec Andzi żyje  
w jej pamięci, w miejscach, które razem odwiedza-
li, w tym, co przekazał córce i jak ją przygotował 
na swoją śmierć. To już propozycja dla nieco star-
szych, szkolnych dzieci. 

Młodszym polecamy „Jesień liścia Jasia” Leo 
Buscaglia – metaforyczną opowieść o życiu liścia. 
Wzruszająca, prosta historia jest i pochwałą pięk-
na świata i pogodną, stopniową zgodą na jego prze-
mijanie. Do dziecka przemawia świat, który jest mu 
bliski, a taką jego częścią jest przyroda. U włoskiego 
autora to opis rozkwitu i obumierania liści drzewa, u 
szwedzkiego duetu Nilsson-Tidholm śmierć domo-
wego zwierzątka. „Żegnaj, panie Muffinie” wzru-
szająco opowiada o słabnących siłach, cierpieniu  
i umieraniu świnki morskiej. Wszystko to obserwuje 
i przeżywa dziecko, poznając w ten sposób jak pięk-
ne i kruche jest życie.

Jedną z najciekawszych propozycji jest wspania-
ła, mistrzowsko ilustrowana książka „Gęś, 

śmierć i tulipan” Wolfa Erlbrucha.  
W tym przypadku tekst i ilustracje two-
rzą (nierozerwalną!) całość. Książka 

jest filozoficzną przypowie-
ścią o nieuchronności umie-

rania. Pogodzenie się ze śmiercią po-
maga w oswajaniu ludzkiego stra-
chu. To jedyna z wymienionych ksią-

żek, w której Śmierć jest boha-
terką opowieści. Sama chy-

ba do końca nie rozumie, 
dlaczego tak jest, że umie-
ramy. Bo jeśli nie można 

zrozumieć i wytłuma-
czyć, trzeba zaakcep-
tować. I wtedy zgo-
da na śmierć nie jest 
skazanym na rozcza-
rowanie buntem, ale 
– do końca – akcep-
tacją życia.

(m)

Nie trzeba się

„Gęś, śmierć i tulipan” 
Wolfa Erlbrucha łączy 
mądry, filozoficzny 
temat z pięknymi 
ilustracjami. Wszystkie 
w y m i e n i o n e  
w artykule książki są 
dostępne w rybnickiej 
bibliotece

Literatura dla dzieci nie boi się 
poruszać tematu śmierci. Jeśli ktoś się 
boi, to dorośli, którzy często nie wiedzą, 
jak rozmawiać z dziećmi o odchodzeniu  
i przemijaniu. Mogą w tym pomóc książki.

Najważniejszym „adresem” Duszpasterstwa Akademickie-
go w Rybniku niezmiennie pozostaje Kościółek Akademicki 
(msze w niedziele o g. 11 i 20) na górce. — To swoiste epicen-
trum, które promieniuje radością i entuzjazmem wiary. Tu się 
zaczyna wszystko, co później, na co dzień, realizujemy — mówi 
ks. Rafał Śpiewak. A inicjatyw i pomysłów w rozpoczynają-
cym się roku akademickim nie brakuje.

Ciekawą propozycją są warsztaty rozwoju osobistego, 
których tematem będzie komunikacja w trzech płaszczyznach: 
z samym sobą, z drugim człowiekiem, z Bogiem. — Żyjemy 
w dobie wirtualnych mediów, coraz popularniejsze są portale 
społecznościowe, a jednak zauważam, że podstawowa, mię-
dzyludzka komunikacja niedomaga. Pełno nas, a jakoby niko-
go nie było. Coraz więcej osób doświadcza „globalnej samot-
ności”. Umiejętność porozumiewania się ma być dla młodych 
narzędziem na przyszłość. Wszystkich zainteresowanych zapra-
szam — mówi ks. Śpiewak. Warsztaty odbędą się w dwóch 
edycjach (od października i od marca). Obowiązują zapi-
sy – szczegółowe informacje na stronie internetowej DAR-u.

Rozwija się projekt WAP – Wóz Albo Przewóz, czyli po-
moc potrzebującym. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po 
mszy w kościółku akademickim można pobrać „los” z zakupa-
mi na kwotę 10 zł. W drugą niedzielę miesiąca duszpasterstwo 
organizuje zbiórkę produktów. — Przez trzy miesiące pomaga-
my osobom w trudnej sytuacji. Obecnie to już 15 rodzin. Czeka-
my na tych, którzy mogą i chcą w ten sposób pomagać — za-
chęca ks. Rafał Śpiewak. Poszukiwani są także wolontariu-
sze do Hospicjum Domowego św. Rafała Kalinowskiego. 

Oczekiwanym wydarzeniem jest otwarcie klubokawiarni. 
Ks. Śpiewak chciałby, żeby w tym miejscu realizował się po-
stulat papieża Franciszka otwarcia Kościoła dla ludzi i współ-
czesnego świata. — W naszej pobożności trzeba zagospodaro-
wać „dziedziniec”. Papież Franciszek wskazuje, że oddziaływa-
nie Kościoła powinno być wielowymiarowe. Nie można czcić 
Boga, jeśli się nie ma relacji z drugim człowiekiem. Szukamy 
nowych form ewangelizacji — wyjaśnia ks. Śpiewak i doda-
je, że często obserwuje, jak ludzie spotykają się i rozmawia-
ją jeszcze długo po mszy, więc takie miejsce jest potrzebne. 
Klubokawiarnia będzie w centrum miasta, przy ul. św. Jana. 
Gruntowny remont jeszcze trwa, więc za wcześnie na szcze-
góły. Mile widziane jest oczywiście wsparcie tego przedsię-
wzięcia, także finansowe.

Znaną i docenianą inicjatywą DAR-u są warsztaty dla na-
rzeczonych (zaplanowano dwie edycje, w październiku i mar-
cu). — Spotkania są prowadzone przez dobrych specjalistów i 
dają świetnie rezultaty. Zachęcamy do zapisywania się – mak-
symalnie możemy przyjąć 12-15 par — zaprasza ks. Śpiewak. 

Atrakcją dla lubiących podróże będzie wyjazd na Euro-
pejskie Spotkania Młodych w Pradze (grudzień/styczeń) i 
planowana w maju wycieczka do Saksonii. 

Na koniec warto przypomnieć, że w tygodniu codzien-
nie rano (g. 7.30) jest odprawiana msza w kaplicy na kampu-
sie, po której można się spotkać i porozmawiać z duszpaste-
rzem. — W marcu minie pięć lat, odkąd istnieje nasza kaplica. 
To miejsce jest dyskretne, ale żyje — mówi ks. Rafał Śpiewak. 

(m)

— Duszpasterstwo akademickie to 
duszpasterstwo na poziomie akademickim, 
które ma za zadanie tworzenie dobrych adresów 
w mieście. Im ich więcej, tym lepiej — mówi 
duszpasterz akademicki ks. Rafał Śpiewak.

Dobry adres
bać
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K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y

HIP-HOPOWY FINAł. W trzeci weekend października w Domu Kultu-
ry w Boguszowicach odbyła się 13. edycja Boguszowickich Dni Młodych.  
W piątek wystawę swoich obrazów otworzył tu Tomasz Budzyński legendarny 
wręcz wykonawca muzyki alternatywnej, były lider zespołów Siekiera i Armia. 
Po wernisażu i spotkaniu z jego uczestnikami Budzyński przeniósł się na sce-
nę domu kultury, gdzie zagrał koncert ze swoim obecnym zespołem. W sobotę 
koncertowały z kolei cztery początkujące grupy z otwartego naboru. Imprezę 
zakończyła „Niedziela z hip-hopem”, której zwieńczeniem był koncert formacji 
O.S.T.R., gwiazdy tej muzyki Adama Andrzeja Ostrowskiego, nazywanego naj-
częściej Ostrym. On również spotkał się po koncercie ze swoimi fanami, by m.in. 
odpowiedzieć na ich pytania. — Mimo tego, że pochodził z „zakazanej” dziel-
nicy Łodzi zdołał się wybić i zrobić karierę. Wielu młodym mieszkańcom naszej 
dzielnicy takich przykładów bardzo potrzeba — mówi Robert Pior z DK w Bo-
guszowicach. Kolejny koncert w tej placówce już 9 listopada, zagra Raggafaya. 

Kulturalnym skrótem
w 2 października w Domu Kultury w Chwałowicach zainau-

gurowano cykl spotkań podróżniczych „Podróże w nie-
znane”. Ich organizatorem jest rybnickie stowarzyszenie 
podróżnicze „Enjoy life” i chwałowicka placówka. Jako 
pierwsi swoją wyprawę „Travelbusem na Bałkany” zrela-
cjonowali Liliana Kaniuch z Raciborza i rybniczanin Woj-
ciech Kostek, jej organizator i pomysłodawca. 25-latek był 
też kierowcą starego busa marki volkswagen, w którym 
sześciu nieznających się wcześniej młodych ludzi podró-
żowało m.in. przez Austrię, Chorwację, Albanię, Macedo-
nię aż do Turcji. Rok temu Wojtek z inną ekipą przejechał 
busem Europę Zachodnią i już planuje kolejną wyprawę 
oraz kolejne spotkanie w ramach cyklu „Podróże w nie-
znane”. Ma się ono odbyć 4 grudnia w DK w Chwałowi-
cach. Szczegóły wkrótce na stronach internetowych pla-
cówki i stowarzyszenia.

w 23 października, już po zamknięciu tego wydania „GR”, 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Rybniku zaplanowano 
trzecią konferencję o historii kolei „Sukcesy i porażki kolei 
w II Rzeczpospolitej i w okresie PRL-u”, do udziału w której 
zaprosiło muzeum, Uniwersytet Ekonomiczny i tamtejsze 
koło inicjatyw studenckich. Prelegenci mieli mówić m.in. 
o kolei na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po zakoń-
czeniu II wojny światowej, fabrykach parowozów w Polsce 
międzywojennej, czy dokonaniach „Solidarności” kolejar-
skiej w latach 80., a nawet o „skargach i wnioskach” w kra-
kowskich restauracjach dworcowych „Wars”, w drugiej po-
łowie lat siedemdziesiątych XX w.

w 18 października w Domu Kultury w Chwałowicach podsumowa-
no ósmą edycję Międzynarodowego Konkursu Fotografii Prze-
mysłowej i Industrialnej FOTO-PEIN. 52 autorów z całej Polski 
nadesłało 217 zdjęć, a pierwsze miejsca zdobyły: Monika Brze-
gowska z Krakowa (w kategorii industrii) i Agnieszka Tłoczkow-
ska z Jastrzębia-Zdroju (future). W kategorii architektura nie 
wyłoniono zwycięzcy, bo jak podkreślali jurorzy – Jiri Siostrzo-
nek, Zbigniew Podsiadło, Dariusz Walerjański i Izabela Nietrz-
piel – pomysłodawczyni konkursu – autorzy skupili się jedynie 
na fragmentach obiektów, zapominając o budowlach jako cało-
ści. Wśród laureatów konkursu jest też jeden rybniczanin – Bar-
tłomiej Dziwoki, który w kategorii industrii, cyklem „Black hole, 
white hole” („Czarna dziura, biała dziura”) zdobył drugie miej-
sce. 45 najlepszych prac trafiło na wystawę, a uczestnicy kon-
kursu na nocny plener na oświetlony nowy rybnicki deptak.

w Reprezentanci rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
wzięli udział w I Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych 
Seniorów. Obok chóru Moderato i Trio kameralnego, swo-
ją sztukę Karczma Rzym wystawił Teatr na Pięterku 60+. 
Z oświęcimskiego przeglądu, na którym prezentowali się 
głównie reprezentanci małopolskich domów kultury, z na-
grodą za trzecie miejsce wróciło Trio kameralne.

w Po raz dwunasty Fundacja Elektrowni Rybnik zorganizuje 
imprezę edukacyjno-artystyczną pod nazwą „Pojedynek na 
słowa”. Do tej pory wzięło w niej udział ponad 1250 mło-
dych ludzi z 18 szkół średnich Rybnika, Wodzisławia Śl., Żor, 
Knurowa i Raciborza. Na scenie Klubu Energetyka wystąpiło 
też 165 pedagogów, 45 aktorów i 54 profesjonalnych arty-
stów. Odbyło się 99 koncertów konkursowych, które okla-

skiwało ponad 16.000 widzów. Setny pojedynek odbędzie 
się 14 listopada o g. 12, a zmierzą się w nim uczniowie IV 
LO z Rybnika Chwałowic i III LO z Żor. Wystąpi też Doro-
ta Osińska, laureatka m.in. rybnickiej OFPY i najlepszy recy-
tator poprzedniej edycji imprezy – Rafał Głowaty, licealista  
z Żor. Finał Pojedynku na Słowa odbędzie się 23 stycznia, 
a wszystkie imprezy poprowadzi Wojciech Bronowski, po-
mysłodawca pojedynków.

w 22 i 23 listopada w ramach VIII Silesia Gospel Festival im. 
Norberta Blachy odbędą się warsztaty gospel, na które do 
TZR zaprasza Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”. 
W zajęciach mogą wziąć udział nie tylko dorośli i młodzież, 
ale również dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dla najmłod-
szych po raz pierwszy przygotowano warsztaty Gospel Kid, 
połączone z elementami tańca. Zwieńczeniem zajęć będzie 
koncert finałowy 23 listopada o 19, w którym, oprócz za-
proszonych artystów, wystąpią wszyscy uczestnicy warsz-
tatów. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada (szcze-
góły na stronie: www.silesiagospelfestival.pl.).

w 22 października już po zamknięciu tego wydania Gazety 
Rybnickiej, w Klubie Energetyka miał się rozpocząć pierwszy 
z koncertów 19. Ryjka czyli Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. 
W konkursie głównym swój udział zapowiedziały m.in. ka-
barety Ciach, Jurki, Dno, Łowcy.B, a tematy skeczów brzmia-
ły: „To mój ostatni raz”, „Takie mamy czasy”, czy „Strzały 
w kolano”. Tym razem koncert finałowy zaplanowano na 
sobotę (25 października), tradycyjnie w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej, gdzie w niedzielę dziesiąte urodziny miał święto-
wać rybnicki Kabaret Młodych Panów.                          (S)

ROZTAńcZONA WIZYTA. Tancerki ze Studia Tańca Vivero, działającego 
przy Rybnickim Centrum Kultury, zajęły drugie miejsce podczas odbywają-
cych się we wrześniu w Czechach Mistrzostw i Pucharze Świata Disco, Street 
Dance i Miniproduction „DANCE-SHOCK 2014”. O swoim sukcesie opowia-
dały prezydentowi Adamowi Fudalemu podczas spotkania w urzędzie mia-
sta 10 października. Puchar i srebrne medale zapewniła rybniczankom jaz-
zowa choreografia „Burleska” przygotowana przez trenerkę i choreografa 
zespołu Izabelę Barską-Kaczmarczyk. — W minispektaklu dziewczyny musia-
ły zatańczyć, ale też opowiedzieć pewną historię. Układ trwa prawie osiem 
minut i jest oparty na popularnym przed laty filmie „Burleska”, jednak nie 
ma nic wspólnego z jego fabułą. Dla potrzeb tego spektaklu stworzyłyśmy 
własną i to się spodobało — mówi. Z „Burleską” rybniczanki pojadą jeszcze 
na grudniowe mistrzostwa świata do Mikołajek. — Pewnie więc nie jest to 
nasze ostatnie spotkanie — skwitował prezydent.
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Po krótkim, filmowym wprowadzeniu w historię pla-
cówki autorstwa Janusza Rzymanka, przed publiczno-
ścią w wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowi-
skowej wystąpili artyści Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego. Zaprezentowali oni program złożony z przebo-
jów uhonorowanych Oscarem oraz piosenek i melodii 
z filmów, które tę nagrodę zdobyły. Jak na teatr mu-
zyczny przystało, najwięcej utworów pochodziło ze sfil-
mowanych musicali jak „Hello, Dolly”, „Dźwięki mu-
zyki”, „My Fair Lady”, „Grease” czy „Skrzypek na da-
chu”, ale usłyszeliśmy też przeboje z filmów „Gwiezd-
ne wojny”, „Titanic”, „Kabaret” czy „Dirty Dancing”. 
Obok solistów, chóru i baletu Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego, z towarzyszeniem orkiestry pod kierunkiem 
Przemysława Neumanna wystąpiła również „pierwsza 
dama” sceny operetkowej Grażyna Brodzińska. Au-
torem scenariusza i reżyserem całości był Krzysztof 
Korwin-Piotrowski. Prowadzący galę Marek Durma-
ła przeplótł zapowiedzi co ciekawszymi wydarzenia-
mi z dziejów teatru, przeprowadził też rozmowę z pre-
zydentem Adamem Fudalim, który wspominał swoje 
związki z tą placówką począwszy od wczesnej młodo-
ści, gdy patrząc przez okno rodzinnego domu „nadzo-
rował” budowę ówczesnego domu kultury. Potwierdził 
też zamiar powrotu do nazwy Teatr Ziemi Rybnickiej 
i zmiany adresu TZR na plac Teatralny 1.

Dyrektor TZR Adam Świerczyna podziękował wła-
dzom samorządowym za wsparcie, a swoim poprzed-
nikom za udział w budowaniu tradycji i marki, jaką te-
atr jest dziś. Wśród publiczności byli m.in. projektan-
ci gmachu teatru Jerzy Gottfried, Henryk Buszko i 
Aleksander Franta, dawni dyrektorzy Wojciech Bro-
nowski i Aleksandra Liniany-Zejer, wicedyrektor Kry-
styna Piasecka i inni dawni pracownicy, a także zasłu-
żony w doprowadzeniu budowy TZR do końca dr Jó-
zef Musioł, odpowiedzialna za sprawy kultury w mie-
ście wiceprezydent Ewa Ryszka, samorządowcy z prze-

wodniczącym rady miasta Andrzejem Wojaczkiem,  
a także europoseł Bolesław Piecha oraz przedstawiciele 
miejskich jednostek i instytucji, również kulturalnych. 

Kiedy goście w sali kameralnej składali gratulacje 
na ręce dyrektora Adama Świerczyny, artyści wystąpili 
dla kolejnych kilkuset widzów po raz drugi.   

(r)
Honorowi patroni gali: Prezydent Miasta Rybni-

ka Adam Fudali, Wojewoda Śląski Piotr Litwa oraz 
Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła.

Dyrekcja Rybnickiego Centrum Kultury dziękuje 
sponsorom jubileuszowej gali oraz Rybnickich Dni 
Literatury: restauracji Leśna Perła oraz firmom: 
Politan sp. z o.o., Polcab N. Gamoń Spółka Jawna 
oraz GBI Sp. z o.o. 

Obchodzący złoty jubileusz Teatr Zie-
mi Rybnickiej jest jedną z najbardziej 
znanych budowli w mieście i choć ob-
chodzi swoje półwiecze, nadal zwraca 
uwagę nowoczesną, charakterystycz-
ną architekturą. W ciągu 50 lat istnie-
nia placówki w mających tu miejsce ty-
siącach wydarzeń artystycznych wzięło 
udział kilka milionów widzów.  

A budynek mógł wyglądać zupełnie ina-
czej, bo początkowa, pochodząca z 1952 r.,  
idea budowy w Rybniku przybytku kul-
tury była całkowicie odmienna, i to za-
równo jeśli chodzi o styl, jak i o lokaliza-
cję. Późniejsi projektanci dzisiejszej bry-
ły TZR odpowiedzieli na zamówienie ów-
czesnych decydentów i w 1953 r. zapro-
jektowali budynek w charakterystycz-
nym dla epoki socrealistycznej stylu, któ-
ry miał stanąć w miejscu dziś przebudo-
wywanego parku u wylotu ul. Kościusz-
ki, tuż obok kościoła św. Antoniego, któ-
ry miał choć trochę świątynię przysłonić. 
Na szczęście, jak wyraził się jeden z pro-
jektantów Jerzy Gottfried, „…kiedy osła-
bła presja apostołów socrealizmu”,  de-
cydenci przychylili się do sugestii archi-
tektów co do projektu i lokalizacji obiektu. 
Budowę z sowitym wsparciem przemysłu 
górniczego rozpoczęto w kwietniu 1958 r.  
według projektu architektów ówczesne-
go katowickiego Miastoprojektu Henry-
ka Buszko, Aleksandra Franty i Jerze-
go Gottfrieda. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 28,5 mln zł, a została ona odda-
na do użytku tuż przed górniczą Barbórką 
w1964 roku. W ciągu półwiecza Teatrem 
Ziemi Rybnickiej kierowało pięciu dyrek-
torów. Władysław Porębski (1964-1979) 
wprowadził na scenę TZR profesjonalne 
spektakle teatralne i muzyczne, czyniąc 
Rybnik ważnym ośrodkiem kultury; Zyg-
munt Bińczak (1978-1982) miał talent pla-
styczny, ale w historii placówki nie zapisał 
się niczym szczególnym, natomiast Kry-
styna Piasecka, jego (i dwu kolejnych dy-
rektorów aż do r. 1997) zastępczyni ds. 
artystycznych, była duszą Rybnickich Dni 
Literatury i autorytetem w sprawach lite-
rackich. Wojciech Bronowski (1983-1996) 
reaktywował Rybnickie Dni Literatury, był 
współorganizatorem Silesian Jazz Meetin-
gu i poprzez DKF Ekran przybliżał rybni-
czanom ambitne kino; Aleksandra Liniany-
Zejer (1996-2001) wprowadziła do reper-
tuaru cykl „Europa, Europa. Prezentacje 
Kultury Europejskiej”. Aktualny dyrektor 

Złoty jubileusz Teatru Ziemi Rybnickiej

Był teatr, będzie Teatr
Obchodzący w grudniu tego roku 50-lecie powstania Teatr Ziemi Rybnickiej zaprosił, 

nieco przed czasem, na jubileuszową galę.

cd. na str. 28
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Na antenie TVP Katowice zostaną wyemitowa-
ne dwa programy poświęcone jubileuszowi Teatru 
Ziemi Rybnickiej. 15 listopada (g. 17.30) zobaczy-
my „Oskarowe przeboje muzyki filmowej”, a 29 li-
stopada (g. 17.30) program zatytułowany „50 lat 
Teatru Ziemi Rybnickiej”. 

Gwiazdą gali złożonej z oskarowych przebojów 
była Grażyna Brodzińska (na zdj. obok)
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 Adam Świerczyna (od 2001 r.) twórca kilku no-
wych cykli muzycznych (m.in. Międzynarodo-
wego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego), wpro-
wadził na scenę TZR gale sylwestrowe i nadał 
wyższą rangę ruchowi amatorskiemu.   

 Dziś Teatr Ziemi Rybnickiej jest największą 
samorządową instytucją kultury w południo-
wo-zachodnim subregionie województwa ślą-
skiego i jedną z największych w województwie 
śląskim. TZR organizuje i wspiera ruch amator-
ski, edukuje artystycznie, jest wydawcą  „Gaze-
ty Rybnickiej”, prowadzi klub kultury Harcówka 

w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia, włącza się 
w organizację imprez miejskich i świąt naro-
dowych, w jego strukturach działa Filharmonia 
Rybnicka. Obok sali widowiskowej i kameral-
nej posiada również profesjonalną scenę ple-
nerową na terenie rybnickiego kampusu, czyli 
Parku nad Nacyną, otwiera podwoje dla insty-
tucji miejskich i innych chętnych do skorzysta-
nia z pomieszczeń i potencjału technicznego. 

Na scenie TZR występowali najznakomit-
si aktorzy od Mieczysławy Ćwiklińskiej (która  
w Rybniku pod koniec lat 60. po raz 1001. 
zagrała w sztuce „Drzewa umierają stojąc”)  

poprzez Irenę Kwiatkowska i Jana Kobuszew-
skiego, po Krystynę Jandę i artystyczną mło-
dzież. Bywały tu prawie wszystkie teatry sto-
łeczne i krakowskie, a także Teatr im. Witka-
cego z Zakopanego i inne ambitne grupy. Sta-
łymi  gośćmi są teatry operowe i operetkowe, 
wszystkie programy prezentuje zespół Śląsk.  
Z Filharmonią ROW i jej następczynią Filhar-
monią Rybnicką współpracowali najwięksi so-
liści i znakomici dyrygenci od Maksymiuka, 
poprzez Agnieszkę Duczmal aż do Krzysztofa 
Pendereckiego. Najważniejsze imprezy cyklicz-
ne to Rybnickie Dni Literatury, które podczas  
45 edycji zgromadziły imponującą liczbę naj-
wybitniejszych polskich literatów kilku pokoleń, 
czy Silesian Jazz Meeting, na którym nie za-
brakło żadnego z liczących się muzyków jaz-
zowych w kraju i wielu z zagranicy. Teatr jest 
też ważnym ośrodkiem prezentacji sztuk pla-
stycznych. 

W ciągu półwiecza funkcjonowania placówki 
zmieniło się wiele: struktura organizacyjna, de-
cydenci, priorytety. Nie zmieniła się natomiast 
różnorodność repertuarowa mająca spełniać 
oczekiwania równie różnorodnej publiczności. 

W roku jubileuszu podjęto starania o przy-
wrócenie placówce zwyczajowej nazwy Te-
atr Ziemi Rybnickiej jako oficjalnej (wcześniej 
Rybnicki Ośrodek Kultury, aktualnie Rybnickie 
Centrum Kultury), a także o zmianę adresu na 
plac Teatralny 1. 

Dyrektor Adam Świerczyna 
Dziś o widza trzeba bardziej zabiegać, mieć 

na uwadze gusty większości, z drugiej strony być 
otwartym na publiczność bardziej wymagają-
cą. Dzięki narzędziom, jakie daje współczesna 
reklama i promocja, łatwiej jest do widza do-
trzeć, choć niekoniecznie go przekonać. Stara-
my się to robić poprzez promocyjne ceny bile-
tów w przedsprzedaży, uczestnictwo w programie 
Duża Rodzina czy projekty dla seniorów. Moż-
liwości uczestnictwa w kulturze poprzez nośni-
ki elektroniczne są bardzo duże, ale nic nie za-
stąpi kontaktu z artystą na żywo.

Wojciech Bronowski, dyrektor TZR w la-
tach 1983-1996.

To miłość do Słowa zaprowadziła mnie do 
miejsca, gdzie mogłem się realizować. Moje do-
świadczenia jako recytatora, konferansjera oraz 
reżysera teatralnego i kabaretowego pozwoliło 
mi przez 14 lat prowadzić największą placów-
kę kultury w regionie, co było niezwykle satys-
fakcjonujące. Jeszcze dziś spotykam ludzi, któ-
rzy dzielą się ze mną wrażeniami wyniesionymi 
z teatru i jestem dumny z tego, że mam w tych 
doświadczeniach swój udział.

Józef Musioł, prawnik, społecznik, pu-
blicysta, Honorowy Obywatel Rybnika

Mój kontakt z TZR był bliski i wielowątko-
wy: wspierałem jego budowę, potem, jako prze-
wodniczący komitetu organizacyjnego Rybnic-
kich Dni Literatury stałem się na kilka lat ani-
matorem kultury; spełniałem się też twórczo: 
jako autor i reżyser teatru faktu pod nazwą Sąd 
Młodych oraz uczestnik konkursu literackie-
go o Złotą Lampkę Górniczą, byłem też wi-
dzem i uczestnikiem artystycznych wydarzeń. 
To wszystko sprawiło, że Teatr Ziemi Rybnic-
kiej jest dla mnie pewnym symbolem lat spędzo-
nych w Rybniku i mam do niego wciąż emocjo-
nalny stosunek.

Krystyna Piasecka, współtwórczyni Ryb-
nickich Dni Literatury, do 1997 roku zastęp-
ca dyrektora ds. artystycznych TZR

W Teatrze Ziemi Rybnickiej spędziłam ćwierć 
wieku w najpiękniejszym okresie życia. Był to 
czas kreatywny, bogaty w pomysły i nowe formy 
pracy. Efektem były imprezy, które rozsławiły 
Rybnik i pokazały jego kulturalny potencjał, a 
wśród nich Rybnickie Dni Literatury i związa-
ne z nimi konkursy literackie czy sesje naukowe. 

Udało nam się zaktywizować miejscowe środo-
wisko twórcze, a lokalnej społeczności zapewnić 
rozrywkę na najwyższym poziomie. Czuję satys-
fakcję, że miałam w tym swój skromny udział.

Jan Olbrycht, rybniczanin, poseł do Par-
lamentu Europejskiego 

Dla nas, młodych rybniczan TZR był  „oknem 
na świat”. Mogliśmy zobaczyć na własne oczy 
legendarne zespoły muzyczne: Czerwone Gita-
ry, Czerwono Czarnych , Niebiesko Czarnych  
z Niemenem, Polan i wiele innych. Koncer-
tom towarzyszyły ogromne przeżycia: pamię-
tam ogromne tłumy, ścisk, fruwające marynar-
ki i piski fanek. Zapewne dla dorosłych było to 
miejsce okolicznościowych akademii, ale w nas 
wywoływało inne wielkie emocje. W latach póź-
niejszych miałem też malutki wkład w działal-
ność TZR. Kiedy jako instruktor ZHP organi-
zowałem spotkanie z Franciszkiem Pieczką czyli 
Gustlikiem z „Czterech pancernych i psa”,  mie-
liśmy kłopoty z opanowaniem tłumu dzieci, a 
spotkanie trzeba było powtarzać trzy razy tak, 
żeby nikt nie odszedł z kwitkiem… 

(z folderu Teatr Ziemi Rybnickiej od A 
do Z)
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W listopadzie 1996 roku, a więc rok po likwidacji 
przez ówczesne władze miasta rybnickiej orkiestry fil-
harmonicznej, sprzeciwiające się tej decyzji środowisko 
muzyczne powołało Towarzystwo Muzyczne im. Braci 
Szafranków, którego głównym zadaniem było wskrze-
szenie filharmonii. W to przedsięwzięcie zaangażowa-
li się wspaniali artyści związani kiedyś z Rybnikiem i 
„szkołą Szafranków”: Lidia Grychtołówna, Piotr Pa-
leczny i Adam Makowicz, a także pianista i lekarz Nor-
bert Prudel, prezes towarzystwa od początku jego ist-
nienia aż do dnia dzisiejszego. Dzięki zaangażowaniu 
wielu osób (m.in. Alicji Wrzoł, Jolanty Sobczak-Smoł-
ki, Krystiana Szczęsnego czy Wacława Mickiewicza, a 
wsparcia nie odmówiło też wielu znanych twórców jak 
choćby Tadeusz Kijonka) i zapewnieniu przez nowe 
władze samorządowe miasta (wybrane w 1998 r.) fi-
nansowania kilku koncertów w roku, powstała Filhar-
monia Rybnicka, która do dziś cieszy swymi koncerta-
mi melomanów z Rybnika i okolicznych miejscowości. 
Dyrektorem orkiestry został i jest nadal Antoni Smołka, 
wiolonczelista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach, a dyrygentem i konsultan-
tem muzycznym jest Mirosław J. Błaszczyk. 

Dziś towarzystwo, obok wielu koncertów ze znako-

mitymi solistami i innych muzycznych wydarzeń, jest 
również organizatorem Festiwalu Muzycznego im. 
Henryka Mikołaja Góreckiego.

Poprowadzenie przez mistrza Pendereckiego roczni-
cowego koncertu było prawdziwym wydarzeniem arty-
stycznym. Jego występ w Rybniku został skoordynowa-
ny z udziałem kompozytora w otwarciu nowej, pięknej 
siedziby NOSPR-u w Katowicach. W bazylice Filhar-
monia Rybnicka wykonała pod kierunkiem Krzyszto-
fa Pendereckiego kilka dzieł kompozytora: dwie części 
Polskiego Requiem – poświęcone kardynałowi Wyszyń-
skiemu Agnus Dei na orkiestrę smyczkową i  Chacon-
ne na smyczki poświęcone pamięci Jana Pawła II, któ-
ry mistrz uważa za jeden z  najważniejszych utworów 
w swojej twórczości. Zabrzmiały też Adagio na orkie-
strę smyczkową z Symfonii nr 3 oraz Sinfonietta nr 2 
na klarnet z udziałem młodego solisty Bartosza Paca-
na. Publiczność, która wypełniła świątynię, zgotowała 
gościowi i orkiestrze prawdziwą owację

Wcześniejszą próbę z rybnicką orkiestrą mistrz za-
kończył ukontentowany. — To znakomici muzycy, a 
wielu z nich znam z pracy w NOSPR — powiedział. 

Udało nam się zadać Krzysztofowi Pendereckie-
mu kilka pytań:

Mistrz Penderecki
na jubileusz

W listopadzie minie 15. rocznica pierwszego koncertu reaktywowanej Filharmonii 
Rybnickiej. Nawiązująca do wspaniałej tradycji Filharmonii ROW orkiestra 
wykonała wtedy w bazylice św. Antoniego Mesjasza  Haendla. Tegoroczny rocznicowy 
koncert, również w bazylice, poprowadził sam Krzysztof  Penderecki.

Czy do odbioru Pana twórczości potrzebna jest 
szczególna muzyczna edukacja? 

Zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwa muzyka. 
Myślę jednak, że wystarczy osłuchanie. Muzyki nie 
trzeba rozumieć, ale odczuwać, a wtedy przyjdzie 
przyjemność z jej odbioru.

W repertuarze dzisiejszego koncertu dominu-
ją smyczki. Czy skrzypce to Pana ulubiony in-
strument?

Tak w istocie jest. Kiedyś chciałem być skrzypkiem 
i wiele z moich kompozycji sam przerabiam na orkie-
strę smyczkową.

Jak długo trzeba pracować, by dojść na arty-
styczny szczyt?

Do końca. W 81. roku życia pracuję jakbym był 
dwudziestolatkiem. Ciągle uczę się nowych rzeczy  
i nie poddaję wiekowi. Jeżdżę po kraju i świecie, choć 
staram się już wyjazdy ograniczać. Uważam jednak, 
że sam najlepiej promuję swoją twórczość. 

Uczestniczył Pan w festiwalu otwarcia nowej 
siedziby NOSPR-u w Katowicach. Jakie wyniósł 
Pan wrażenia?

To najlepsza sala koncertowa w Polsce i jedna z naj-
lepszych w Europie. Myślę, że będzie miejscem piel-
grzymek melomanów. Nigdy nie wybudowano u nas 
tylu sal, jak w ostatnim dziesięcioleciu, co oczywiście 
jest związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Jest w biografii Pana rodziny rybnicki ślad. Pro-
szę nam go zdradzić…

Rzeczywiście tak jest. Mój wuj Tadeusz Berger 
był przedwojennym pułkownikiem i w czasie woj-
ny członkiem AK. Brał też udział w Powstaniu War-
szawskim. Kiedy wkroczyli Sowieci był na ich „czar-
nej liście”, ale zdołał zbiec. Ukrył go w Rybniku daw-
ny kolega, który był na kierowniczym stanowisku  
w jednym z rybnickich przedsiębiorstw. Wuj, pod przy-
branym nazwiskiem, pracował tu kilka lat jako księ-
gowy. Zmarł w latach 50. i jest pochowany na rybnic-
kim cmentarzu. Jeszcze w tym roku chciałbym przy-
jechać ponownie do Rybnika i odwiedzić jego grób.

Krzysztofowi Pendereckiemu towarzyszyła jego żona 
Elżbieta, która nie tylko wspiera męża, ale i sama jest or-
ganizatorem wielu prestiżowych muzycznych wydarzeń.   

 Jak to jest być żoną tak wyjątkowego artysty, 
a jednocześnie jego menadżerem? 

Mam wspaniałego, interesującego męża, ale musiałam 
nauczyć się sztuki kompromisu. Mąż jest osobą ogromnie 
zdyscyplinowaną, co najmniej cztery godzinny dziennie po-
święca na pracę twórczą, głównie pisanie muzyki. Do tego 
dochodzi dyrygowanie, a więc próby z orkiestrami, wyjaz-
dy, a także praca pedagogiczna. I choć teraz mniej uczy, 
jego dzień jest wypełniony. Staram się towarzyszyć mu 
nawet na próbach i zapewniać potrzebny do pracy twór-
czej komfort, tak więc moje życie toczy się wokół niego. 
Moje działania organizacyjne są oczywiście efektem wie-
loletniej obecności w środowisku muzycznym. W Lusławi-
cach (powiat tarnowski), gdzie mamy swój dworek, założy-
liśmy międzynarodową akademię muzyczną, w szczerym 
polu powstała sala koncertowa na 800 miejsc, na warszta-
ty przyjeżdżają studenci, odbywają się  wspaniałe koncer-
ty, a w pobliskiej miejscowości chętnych do nauki w szkole 
muzycznej jest dziesięciokrotnie więcej niż jeszcze kilka lat 
temu. Warto mieć marzenia i robić wszystko by się spełniły!

(r)
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Państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy (w środku) z członkami Towarzystwa 
Muzycznego im. Braci Szafranków, prezesem Norbertem Prudlem oraz Jolantą 
i Antonim Smołkami przed rybnicką bazyliką św. Antoniego
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Sylwetkę pani Kazi przybliżył film autor-
stwa Janusza Rzymanka, będący formą lauda-
cji na cześć laureatki. Spacerując po Rybniku 
bohaterka opowiedziała o swoich korzeniach, 
miłości do swojej „małej ojczyzny” i rodziny, 
a także artystycznych inspiracjach. Prezydent 
Adam Fudali, który na wniosek kierownictwa 
Teatru Ziemi Rybnickiej Kazimierze Drewniok 
nagrodę przyznał, podziękował jej za wkład  
w kulturowy dorobek miasta i regionu, a statu-
etkę z rąk zastępcy prezydenta Ewy Ryszki lau-
reatka odebrała w trakcie inauguracji 45. Ryb-
nickich Dni Literatury. Specjalnie na tę oka-
zję pani Kazia założyła skrzętnie przechowy-
wany w rodzinie oryginalny śląski strój, a dzię-
kując za wyróżnienie przytoczyła powiedzonko 
swojej ciotki Neszki (Agnieszki): „…kożdymu 
uciechy na chwilka”. I to była chwilka uciechy 
szacownej laureatki! W całej swojej skromno-
ści przypomniała też teściową Emilię Drewnio-
kową (która dożyła prawie 104 lat!) i jej prze-
strogę przed zbytnim pysznieniem się tym co 
się robi. Starsza pani przy organizacji kolej-
nych wystaw często mówiła do synowej: — No 
i co z tego mosz? Pooglondajom, pooglondajom 
i idom do dom, bo kożdy patrzy swojij roboty... 

W sali zasiadło co najmniej kilku dotychcza-
sowych laureatów Honorowej Złotej Lampki 
Górniczej, a pierwszy z gratulacjami podążył 
Józef Musioł.

Inaugurację uświetnił spektakl teatralny 
„Obietnica poranka” w wykonaniu rodzinne-
go duetu Anny Seniuk w roli matki i jej syna 
Grzegorza Małeckiego w roli syna.  Ta w du-
żym stopniu autobiograficzna opowieść Roma-
ina Gary’ego jest uważana za jeden z najwięk-

szych hołdów złożonych matce przez syna, któ-
ry dzięki jej wierze i determinacji spełnia swo-
je, ale i matki marzenia. Spektakl wyreżyse-
rowany przez Macieja Wojtyszko został przy-
gotowany z okazji 45-lecia pracy artystycznej 
Anny Seniuk, a przypadek sprawił, że rybnic-
ka publiczność obejrzała go na inauguracji 45. 
Rybnickich Dni Literatury. Po występie arty-
ści byli również wśród gości zaproszonych na 
„śloński obiad” wydany na cześć laureatki,  
a zaskoczona Anna Seniuk została obdarowa-
na przez Kazimierę Drewniok-Worynę jedną 
ze swoich prac. Z zainteresowaniem wysłuchała 
też opowieści pani Kazimiery o śląskim stroju. 

(r)

Chwilka uciechy pani Kazimiery
W roku złotego jubileuszu Teatru Ziemi Rybnickiej, trzydziestą laureatką Honorowej Złotej Lampki 

Górniczej została Kazimiera Drewniok-Woryna, malarka, gawędziarka, popularyzatorka śląskiej 
tradycji, gwary i obyczaju. 

Kazimiera Drewniok-Woryna (z d. Barteczko) urodziła się  
w 1937 r. w rybnickim szpitalu, ale jej dom rodzinny, w którym spę-
dziła dzieciństwo i młodość znajduje się w Radlinie-Obszarach. 
Matka była nauczycielką, ojciec – górnikiem, pracował też jako 
nauczyciel zawodu. Z domu wyniosła miłość do gwary, obycza-
jów oraz dziejów Śląska. Ukończyła Technikum Gospodarki Ko-
munalnej w Raciborzu, zrobiła też uprawnienia budowlane. Z Ryb-
nikiem związała się za sprawą zamążpójścia w 1957 r. i pracy za-
wodowej. Krótko pracowała w rybnickim urzędzie miejskim przy 
remontach mienia komunalnego, a następnie w biurze planowa-
nia przestrzennego w Rybniku. Na spowodowanej chorobą ren-
cie rozwinęła pasję przenoszenia na papier i płótno ukochanych 
krajobrazów, ludzi i architektury, ale także dziejów Śląska, jego 
obyczajowości i gwary, których jest gorliwą strażniczką. Jest au-
torką m.in. serii rysunków przedstawiających drewniane kościół-
ki ziemi rybnicko-wodzisławskiej i raciborszczyzny, a także rysun-
ków kapliczek w dzielnicach Rybnika, publikacji „Mój Śląsk” – ry-
sowanego przewodnika po dziejach rodziny i śląskiej obyczajo-
wości oraz ilustratorką niezliczonych publikacji o Śląsku, w tym 
służących szkolnej edukacji regionalnej, a także kilku niezwykłych 
murali (malowidła na ulicznych murach). Wiedzę o Śląsku prze-
kazuje młodszemu pokoleniu w czasie gawędziarskich spotkań z 
dziećmi i młodzieżą, jest współorganizatorką i jurorką szkolnych 
konkursów regionalnych oraz autorką konkursów w „Gazecie Ryb-
nickiej”. Od wielu lat rozwija talent plastyczny jako członek Ze-
społu Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” pod kierunkiem ar-
tysty-malarza Mariana Raka. Stworzyła swój niepowtarzalny, ła-
two rozpoznawalny styl charakteryzujący się oryginalną kreską i 
nagromadzeniem szczegółów. Swoje prace prezentowała na licz-
nych wystawach zbiorowych oraz kilku indywidualnych w Rybniku 
i regionie, a także w miastach partnerskich w niemieckim Dorsten 
oraz francuskim Mazamet. Z pierwszym mężem Henrykiem Drew-
niokiem, geodetą z zawodu, przeżyła blisko 40 lat. Ma jedynego 
syna Adama (członka zespołu folkowego Carrantuohill), synową 
Barbarę, dwie wnuczki: Magdę i Anię oraz drugiego męża Józefa.
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Po spektaklu jego bohaterowie – matka i syn ze sztuki Romaina Gary’ego, jako matka Anna Seniuk i syn Grzegorz Małecki 
zostali zaproszeni na śląski obiad

Honorową Złotą Lampkę Górniczą 
Kaz imiera  Drewniok -Woryna 
odebrała z rąk wiceprezydent Ewy 
Ryszki
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Pani Kaziu, co było pierwsze: malowanie czy opowie-
ści o Śląsku?

Jedno bez drugiego nie istnieje. Do rysowania i malowania 
ciągnęło mnie od najmłodszych lat, a moim pierwszym obraz-
kiem była podobizna Matki Boskiej skopiowana na pergami-
nowej wkładce oddzielającej strony maminej książeczki do na-
bożeństwa. Dzięki Bogu, uniknęłam kary, a ten wyczyn przy-
czynił się nawet do zakupu szkicownika dla mnie. Od tego cza-
su jest to rzecz, jaką mam zawsze przy sobie. Jestem z pokole-
nia, które jeszcze posługiwało się w szkole tabulką i rysikiem, 
ale „dzieła”, które tam powstawały były bardzo nietrwałe. Już w 
dzieciństwie zainteresowała mnie piękna architektura kapliczki 
w Ligocie Tworkowskiej i kościółka w Nieboczowach, gdzie spę-
dziłam u rodziny mamy część okupacji. Później, podczas pracy 
zawodowej często wyjeżdżałam w teren inwentaryzując obiek-
ty, które miały być umieszczone na mapach, a było wśród nich 
wiele zapomnianych zabytków – kapliczek, kościółków, domów 
o ciekawej architekturze i detalach, które aż chciało się zacho-
wać w pamięci. Dlatego zaczęłam je rysować. Poprzez rysunek 
chciałam również zachować od zapomnienia śląską obyczajo-
wość, gwarę, tradycje i dzieje rodziny. 

A potem o wszystkim opowiedzieć.…
Wcześniej jednak należało słuchać i dziś żałuję, że nie słu-

chałam lepiej i więcej. Wychowywałam się w rodzinie, gdzie 
wpływy niemieckie ze strony ojca i czeskie ze strony matki po-
łączyły się w śląskość, którą pokochałam. Fascynujące rodzinne 
przekazy, ale i własne obserwacje i doświadczenia złożyły się na 
mój bogaty różnorodnością obraz Śląska, który poprzez rysu-
nek i przekaz chcę zachować dla potomności. A miałam z cze-
go czerpać, bo moja ojcowizna, czyli Barteczkowiec na radliń-
skich Obszarach był ostoją śląskości i skarbnicą jego tradycji. 
Interesuje mnie wszystko, co da się zobrazować – architektura, 
przyroda, gwarowe określenia przedmiotów, obyczaje religijne, 
kuchnia, urządzenie domów, dziecięce wyliczanki i zabawy, ele-
menty stroju, dawne pieśniczki, powiedzonka i rymowanki oraz 
oczywiście ludzie i ich dzieje na szerszym historycznym tle. To 
wszystko jest moją inspiracją i składa się na moją śląską tożsa-
mość. By dochować jej wierności nie jest mi potrzebna auto-
nomia ani uznanie śląskiej gwary za odrębny język. Te dyskusje 
ludzi dzielą, z ja zawsze wolałam wszystko i wszystkich łączyć.

Jest Pani nie tylko twórczynią, ale stara się też przeka-
zywać swoją wiedzę dalej. Co sprawia Pani większą sa-
tysfakcję?  

Przekazywanie, jak w sztafecie, następnemu pokoleniu wie-
dzy regionalnej uważam za naturalną kontynuację i poszerze-
nie mojej pasji i równie dobrze czuję się w obu rolach. Staram 
się to robić przy każdej okazji – na spotkaniach i w czasie kon-
kursów w szkołach czy poprzez wystawy, ale i we własnej ro-
dzinie. Nie udało mi się zarazić bakcylem śląskości syna Ada-
ma, choć niejeden raz był w moje działania zaangażowany, ale 
i jego interesuje historia. Mam nadzieję, że przekazałam mu 
równie ważne śląskie wartości – pracowitość, odpowiedzial-
ność, uczciwość.  Na szczęście nie przejął ode mnie bałaganiar-
skiej „artystycznej” duszy, bo jest niezwykle poukładany. Ale 
podobnie jak mojej matce babcia, a mnie mama, nuciłam ślą-
skie przyśpiewki od najmłodszych lat moim wnuczkom. Starsza 
Ania i młodsza Magda znają ich bardzo wiele i to mnie cieszy.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Kilka dni przed uroczystością 
wręczenia lampki w Galerii 
Oblicza otwarta została wystawa 
prac plastycznych laureatki. 

Na wernisażu sylwetkę pani Ka-
zimiery przedstawił dyrektor TZR 
Adam Świerczyna, a gratulacje w 
imieniu rybnickiej społeczności zło-
żyła jej wiceprezydent Ewa Ryszka. 
Gości przyjęto kołoczem i kołocz-
kami, będącymi nieodłącznym ele-
mentem śląskiej tradycji kulinar-
nej, również obecnej w twórczości 
artystki. Na wystawie prezentowa-
ne są zarówno obrazy olejne i ry-
sunki powstałe pod okiem Maria-
na Raka w ramach uczestnictwa w 
Zespole Twórców Nieprofesjonal-
nych „Oblicza”, a także charaktery-

styczne dla tej autorki edukacyjne 
plansze przedstawiające bogactwo 
śląskiej kultury materialnej, trady-
cji i obyczajowości. Wernisaż ubar-
wił występ wnuczki pani Kazimie-
ry – Ani, uczennicy gimnazjum w 
Zespole Szkół im. Powstańców Śl., 
która przy wtórze harfy zaśpiewa-
ła m.in. jedną ze śląskich pieśniczek 
przekazanych przez babcię. Ania, 
jak widać, czerpie inspirację zarów-
no od babci zauroczonej śląskością, 
jak i taty Adama Drewnioka, muzy-
ka folkowego zespołu Carrantuohill, 
bardziej skłaniającego się w stronę 
tradycji celtyckiej. A jak ktoś powie-
dział, najlepsze rzeczy powstają w 
wyniku mariażu kultur.

(r)

Zopaska babci Kazi
— Wczorajszy dzień był dla mnie bardzo stresujący, ale dziś mogę już robić 

to, co lubię najbardziej — mówiła Kazimiera Drewniok-Woryna, dzień po 
odebraniu Złotej Honorowej Lampki Górniczej, ciesząc się ze spotkania 
z dziećmi, którym mogła opowiadać o swoim ukochanym Śląsku. 13 paź-
dziernika w galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej, gdzie prezentowana jest 
wystawa jej prac „Mój Śląsk”, zebrali się uczniowie szkoły podstawowej nr 2 ze 
Smolnej i podstawówki z Jejkowic, by wysłuchać ciekawych opowieści pani Ka-
zimiery o wyliczankach i zabawach, w jakie bawiła się kiedy była dzieckiem oraz 
kilku gwarowych bajek o utopcu, cwergach, czy trzech kotach starego Ignaca, 
do których rybniczanka wykonała ilustracje. Kazimiera Drewniok-Woryna po-
kazała też dzieciom tradycyjny śląski strój z zopaską i czepkiem, opowiadała 
im o śląskiej kulturze i szacunku dla tradycji i gwary.                                     (S)

Kazimiera Drewniok-Woryna opowiedziała uczniom, w jakie gry i wyliczanki bawiła się kiedy była dzieckiem
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Aż chciało się 
      zachować w pamięci...

Rozmowa z tegoroczną laureatką 
Honorowej Złotej Lampki Górniczej

Pani Kazia z wnuczką Anią
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Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt pamią-
tek – głównie wspomnień i fotografii, ale też 
biletów, plakatów zapowiadających teatralne 
wydarzenia oraz kartek pocztowych. Najwyżej 
oceniono cegiełkę kupioną na budowę teatru w 
1960 roku. — Cegiełki, z których dochód miał 
zasilić konto budowy rybnickiego teatru, wte-
dy jeszcze domu kultury, miały wartość od 2 do 
100 zł. Rozprowadzane były przez Społeczny 
Komitet Budowy Domu Kultury, a nazwiska ko-
lejnych ofiarodawców pojawiały się w ówcze-

snej prasie. W jednym z numerów tygodnika 
„Nowiny” z 1960 roku widnieje lista ponad 100 
osób, które zakupiły cegiełkę — mówi Wiesła-
wa Różańska, autorka wydanej przy okazji ju-
bileuszu publikacji, opisującej pięćdziesięcio-
letnią historię tej największej w mieście insty-
tucji kulturalnej. Zwycięską cegiełkę o nume-
rze 114306 przekazali państwo Lidia i Gerard 
Gańkowie, którzy w nagrodę otrzymali abona-
ment na imprezy organizowane w TZR. Kolejną 
nagrodę przyznano Krzysztofowi Gileckiemu, 

autorowi napisanych w gwarze śląskiej wspo-
mnień „Tyjater”, który pisze m.in. „(…) na de-
skach tyjatru roz wystympowoł tyjater ze Kra-
kowa, trocha sie te szauszpilery spóźniły, chy-
ba był frup na autobanie, ale we końcu przije-
chali, na scynie mieli jusz prziszykowane kuloki 
na sztaplu to się gibko zabrali do roboty (…)”. 
Doceniono też Szymona Pawliczka, właścicie-
la najstarszej nadesłanej na konkurs pocztów-
ki przedstawiającej budynek teatru. Podobnie 
jak autor zwycięskich wspomnień, otrzymał on 
zaproszenia na organizowane w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej imprezy artystyczne. Nagrodzo-
ne pamiątki można zobaczyć na facebooko-
wym profilu TZR.                                            (D) 

Jeszcze przed oficjalną inauguracją Ryb-
nickich Dni Literatury na rynku zorganizo-
wano literacki happening pod hasłem „Za-
czytany deptak”. W jego trakcie popular-
ni aktorzy z Krakowa i Katowic recytowali 
fragmenty poezji i czytali prozę, zachęca-
jąc rybniczan do uczestnictwa w kolejnych 
odsłonach tegorocznego święta literatury. 

 — To wspaniała inicjatywa, by tak posiedzieć 
na rynku w Rybniku w słoneczny, jesienny dzień i poczytać fajną litera-
turę — mówił Tomasz Schimscheiner, aktor Teatru Ludowego w Kra-
kowie, który szerszej publiczności znany jest głównie z ról serialowych. 
Do Rybnika przyjechał z żoną Beatą, zawodowo również związaną z 
krakowskim Teatrem Ludowym. Aktorskie małżeństwo przedstawiło 
fragmenty twórczości swych ulubionych poetów i pisarzy. Mówili o fa-
scynacji Jerzym Tchórzewskim, zmarłym w 1999 roku wybitnym ma-
larzu i grafiku, który oprócz sztuk plastycznych zajmował się również 
poezją. — Był przede wszystkim malarzem i trochę się tej swojej poezji 
wstydził — wyjaśniał Tomasz Schimscheiner, a jego żona opowiedziała 
o swym pierwszym spotkaniu z  pozaplastyczną twórczością Tchórzew-
skiego: — Jakiś czas temu mąż brał udział w filmie o Jerzym Tchórzew-
skim. Wrócił z planu z tomikiem jego wierszy. Gotując obiad zajrzałam 
do książki. Tak mnie pochłonęła, że przesoliłam zupę, spaliłam ziemnia-
ki, kotlet też był do niczego. Zrozumiałam, że poezji nie zawsze musi to-
warzyszyć odpowiedni nastrój i blask świec. Ona zachwyca w najmniej 

oczekiwanych momentach. Ważne, by na nas działała i zostawiła nam 
w głowie coś ważnego.    

Oprócz wierszy i fragmentów dzienników malarza – poety, wyrecy-
towali również zabawne limeryki Wisławy Szymborskiej oraz utwory 
emerytowanego poety Stanisława Barańczaka. Z kolei fragmenty twór-
czości tegorocznego gościa RDL Tadeusza Kijonki przedstawił Jerzy 
Głybin, aktor Teatru Śląskiego z Katowic. Z niezwykłym kunsztem za-
prezentował też m.in. „Satyrę na bożą krówkę” Konstantego Ildefon-
sa Gałczyńskiego.                                                                                    (D)

Jesienna chwila nieuwagi 
Na Rybnickich Dniach Literatury wystąpili drugi raz z rzędu. Rok 

temu w Teatrze Ziemi Rybnickiej promowali drugą w dorobku płytę „Mi-
szung”, tym razem zespół Chwila Nieuwagi zagrał w Klubie Harcówka 
w Ligocie-Ligockiej Kuźni. — Od mniej więcej roku właśnie tutaj odbywają 
się nasze próby — wyjaśniła Martyna Czech, wokalistka zespołu, który muzycz-
nie stawia na mieszanie stylów, takich jak folk, jazz i poezja śpiewana. 16 paź-
dziernika licznie zgromadzona publiczność wysłuchała nastrojowego koncer-
tu „Jesienne impresje poranka”, w czasie którego muzycy wykonali utwory z 
ostatniej, ale również z pierwszej płyty pt. „Niepoprawna muzyka”. Widzowie 
usłyszeli piosenki z własnymi tekstami zespołu, ale też napisane do wierszy zna-
nych poetów. Nie zabrakło odniesień do kultury śląskiej, a nawet utworów za-
śpiewanych w języku naszych południowych sąsiadów. — W zespole jest przecież 
dwóch Czechów — żartowała Martyna Czech, której mąż Andrzej Czech nie tyl-
ko gra na gitarze, ale i pisze piosenki. Koncert zakończył się dwoma bisami. (S)chwila Nieuwagi wystąpiła w Klubie Harcówka, gdzie od roku odbywają się próby zespołu

Zaczytany początek

N a g r o d z o n e  p a m i ą t k i
Z początkiem października rozstrzygnięto konkurs „Teatr znany i nieznany” ogłoszony 
w związku z jubileuszem 50-lecia Teatru Ziemi Rybnickiej. 
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Fragmenty utworów Tadeusza Kijonki przeczytał Jerzy Głybin z Teatru Śląskiego w Katowicach
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Taneczny  geniusz i szaleniec
„Bóg Niżyński” w wykonaniu teatru Wierszalin z Supraśla to 

jeden z tych z spektakli, które nie pozostawiają widza obojętnym. 
Przedstawienie wyreżyserowane przez Piotra Tomaszuka oparte jest 

na biografii słynnego rosyjskiego tancerza polskiego pochodzenia Wa-
cława Niżyńskiego, rewolucjonisty w świecie baletu i muzyki. To histo-
ria wielkiej i tragicznej postaci, którą geniusz i wrażliwość prowadzą ku 
szaleństwu. Niżyński nazywany „bogiem tańca”, przez długi czas podzi-
wiany i hołubiony, zapadł na schizofrenię i ostatnie lata życia spędził 
w zamkniętych zakładach psychiatrycznych. I to właśnie w takim miej-

scu rozgrywa się spektakl przygotowany przez teatr Wierszalin. Sztu-
ka inspirowana jest wstrząsającymi dziennikami Niżyńskiego spisany-
mi w ciągu sześciu tygodni dzielących ostatni jego publiczny występ od 
zamknięcia w szpitalu. W postać obłąkanego tancerza wcielił się zna-
komity Rafał Gąsowski. — „Bóg Niżyński” pokazuje wiele wstrząsają-
cych i dramatycznych emocji. Staramy się, by nasze przedstawienia za-
chęcały widza do przemyśleń i przeżywania tych emocji. Tematy, jakie po-
dejmujemy stawiamy często na ostrzu noża i obyczajowej krawędzi, jed-
nak daleko nam jest do prawdziwego skandalu. Zdarza się, że ktoś od-
bierze przedstawienie jako obraźliwe czy nieodpowiednie dla swej wraż-
liwości estetycznej. Jednak najczęściej widzowie są skupieni i pozytywnie 
odbierają nasze spektakle — mówi Miłosz Pietruski z teatru Wierszalin. 
Jeszcze przed rozpoczęciem przedstawienia aktor poprowadził otwar-
te warsztaty teatralne pt. „Gdzie siedzą emocje”. — Uczyliśmy się jak 
współpracować z partnerem na scenie, bo każdy z nas musi być indywi-
dualistą, a jednocześnie pracować w grupie. To nie jest łatwe, bo musi-
my nawzajem się wyczuwać, uratować jakąś sytuację, czy zakamuflować 
błędy własne albo kolegi — mówią młodzi aktorzy z rybnickiego teatru 
Tara-Bum, którzy wzięli udział w warsztatach. 

Zarówno warsztaty, jak i przedstawienie zostały przygotowane w ra-
mach ogólnopolskiego projektu „Teatr Polska”. Jego celem jest uła-
twienie widzom dostępu do oferty polskich teatrów, które docierają 
do miast, nieposiadających teatru instytucjonalnego.

 (D) 

W postać chorego na schizofrenię tancerza Wacława Niżyńskiego znakomicie wcielił się Rafał Gąsowski

Krakowskie klimaty
Gdzieś na ulicy Nienazwanej – to tytuł urokliwego, kameralne-

go recitalu, z którym Agata Ślazyk z Piwnicy pod Baranami wy-
stąpiła 14 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Przy akompa-
niamencie kompozytora Tomasza Kmiecika i skrzypka Michała Półto-
raka zaśpiewała m.in. kilka zabawnych piosenek przedwcześnie zmar-
łego Bonifacego Dymarczyka.                                                        (WaT)

IV Spotkanie Gwar
Spotkanie poetów z Podhala i Śląska pokazało, że gwara jest jak 

dom – była więc okazja, by swoje domy pozwiedzać, poprzyglądać 
się sobie, posłuchać zapisanych w strofach opowieści. Wzruszenie, 
uśmiech i radość ze spotkania – tak najkrócej można opisać atmosferę 
tego popołudnia. Muzyczną tradycję Śląska zaprezentował jankowicki 
zespół „Karolinki”. Poeci spotkali się już po raz czwarty. Inicjatorami 
zjazdu byli Regina Sobik i Krzysztof Kokot. 

Co wypanda, a co nie?
Bohaterką warsztatów plastycznych, które 15 października popro-

wadziła Ola Cieślak, ilustratorka i autorka książek dla dzieci, była 
panda, która pojawiła się w jej najnowszej książce zatytułowanej „Co 
wypanda, a co nie wypanda”. Ola Cieślak jest absolwentką warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Od kilku lat projektuje, ilustruje i pisze książ-
ki. Najczęściej tworzy dla dzieci, ale jej prace obecne są również w prasie i 
internecie. Jak sama przyznaje, ilustruje bo lubi. — Nie wszystko mogę wy-
razić słowami i wtedy z pomocą przychodzi ilustracja. To również rodzaj ję-
zyka — wyjaśnia. Jej najnowsza książka pt. „Co wypanda, a co nie wypan-
da” jest swego rodzaju poradnikiem dobrego wychowania dla najmłod-
szych. — To książka o dobrych i złych manierach, w której pokazuję głównie 
złe przyzwyczajenia i zachowania, czyli używanie brzydkich słów, pokazywa-
nie języka czy zapominanie o umyciu rąk po wyjściu z toalety — mówi autor-
ka, która w Rybniku spotkała się z najmłodszymi dwukrotnie: w bibliotece 
głównej przy ul. Szafranków, gdzie w warsztatach wzięli udział również ro-
dzice oraz w bibliotecznej filii w Chwałowicach, gdzie gościły dzieci z Przed-
szkola nr 13. W ruch poszły papierowe torby, bibuły i flamastry za pomo-
cą których dzieci przygotowywały zabawne maski – pandy, na których po-
kazały własne, niegrzeczne zachowania, jak np. pokazywanie języka.     (D)

Podczas warsztatów plastycznych dzieci przygotowały papierowe maski–pandy

Recital Agaty Ślazyk na dwóch akompaniatorów i piosenki z tekstem
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Wyobraźnia i poznanie
Dobra informacja dla miłośników wykładów Jacka Kurka.  

W rybnickiej bibliotece w trakcie 45. Rybnickich Dni Literatury 
rozpoczął się kolejny cykl spotkań z malarstwem.

Dr Jacek Kurek – historyk, kulturoznawca, eseista, poeta. I wspaniały 
wykładowca – o czym już nie raz w Rybniku mieliśmy okazję się prze-
konać. Podczas wykładu inaugurującego cykl spotkań z polskim ma-
larstwem opowiadał o mistrzach, którzy w obrazach opowiadali histo-
rię naszego kraju, m.in. Piotr Michałowski, Jan Matejko, Artur Grott-
ger. Głównym bohaterem opowieści Jacka Kurka był autor „Biwy pod 
Grunwaldem”. W oczach znawców Matejko może budzić zastrzeżenia 
kompozycyjne, ale nie sposób odmówić jego malarstwu porywu ducha. 
W kolejnych obrazy wypowiedział się też na tematy historiozoficzne. 
Byly one analizą naszych porażek i upamiętnieniem narodowej chwa-
ły. Matejko w patrzeniu na narodową historię był niezwykle przenikli-
wy – poruszał duszę, ale jednocześnie prowadził kalkulację dlaczego 
tak, a nie inaczej się stało, z jakiego powodu i jakie będą skutki. Syn 
Czecha i Niemki wybrał bycie Polakiem, a to podwójne pochodzenie 
dało mu szczególną perspektywę spojrzenia na nasze narodowe sprawy.

Opowieść Jacka Kurka zawsze jest wciągająca i poruszająca. Pod-

czas wykładów są wyświetlane reprodukcje omawianych obrazów, ca-
łość dopełnia nastrojowa muzyka. Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy na kolejne spotkania już 20 listopada i 18 grudnia o g. 11 do sali 
wykładowej biblioteki głównej (ul. Szafranka 7).                              (m)

S.O.S. Dziecko!
To, że przyjście na świat dziecka całkowicie odmienia życie jego 

rodziców wiedzą chyba wszyscy posiadacze potomstwa. Wie o tym 
również aktorskie małżeństwo Beata i Tomasz Schimscheinero-
wie, zawodowo związani z krakowskim Teatrem Ludowym, któ-
rzy nie tylko są rodzicami dwóch córek, ale również autorami wy-
stawionego na zakończenie Rybnickich Dni Literatury zabawne-
go spektaklu „Dziecko dla odważnych”. 

Inspiracją do stworzenia przedstawienia w reżyserii Justyny Kowal-
skiej była książka Leszka K. Talko „Dziecko dla odważnych. Szkoła 
przetrwania”. To rodzaj napisanego z przymrużeniem oka poradnika 
dla rodziców oraz wszystkich tych, którzy spodziewają się dziecka lub 
planują powiększenie rodziny. — Jestem przekonany, że nasi widzowie 
zobaczyli w tym spektaklu siebie. Razem z Beatą mamy już za sobą pe-
wien bagaż doświadczeń rodzicielskich, jednak po przeczytaniu książki 
Leszka Talko nabrałem więcej dystansu do roli rodzica. Mam nadzieję, że 
przez humor nauczymy młodych rodziców jak rozładować emocje i przy-
jąć racjonalne postawy wobec dziecka — mówi Tomasz Schimscheiner. 

Sceniczne „Dziecko dla odważnych” to brawurowa komedia o tym, że 
życie „po” nie zawsze wygląda jak z kolorowego poradnika dla młodych 
mam czy z reklamy zupek dla niemowląt. Aktorzy znakomicie wcielili 
się nie tylko w rolę młodych rodziców, ale i dzieci. Opanowali zarów-
no scenę, jak i widownię, jeżdżąc na hulajnogach, przytulając do pu-

bliczności, czy dając niektórym z widzów dziecko do potrzymania. Za-
chwycili umiejętnością przeobrażania się: raz któryś był mamą, by po 
chwili stać się tatą, a zaraz potem przeistoczyć w uroczego, choć wyro-
śniętego, bobasa. Ich występowi towarzyszyły salwy śmiechu, a spek-
takl został ciepło przyjęty zarówno przez świeżo upieczone mamy i ta-
tusiów, jak i rodziców dorastających nastolatków, którzy z rozrzewnie-
niem wspominają nieprzespane przed laty noce, obowiązkowe szcze-
pienia i stosy brudnych pieluch.                                                             (D)

W rodzinnych stronach
Podczas spotkania z Tadeuszem Kijonką publiczność wysłu-

chała wspomnień o rodzinnych stronach i związkach z Rybni-
kiem. Autor czytał także swoje wiersze. 

Zasługi Tadeusza Kijonki dla Śląska są nie do przecenienia. Od 
wczesnej młodości angażował się w życie kulturalne regionu, szcze-
gólnie tego najbliższego – Rybnika. Poeta, eseista, autor wielu publi-
kacji, a przede wszystkim twórca i wieloletni redaktor naczelny pisma 
„Śląsk”, na którego łamach pojawiali się najważniejsi dla polskiej lite-
ratury autorzy. Spotkanie w rybnickiej bibliotece było okazją do opo-
wieści o ludziach czasu minionego. Dopełnieniem osobistej historii 
były wiersze – Tadeusz Kijonka prezentował m.in. swoje sonety.  (m)
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Wykład Jacka Kurka o malarstwie polskim zgromadził komplet publiczności. co rzadkie w takich 
sytuacjach, młodzież szkolna słuchała z autentycznym zainteresowaniem

Tadeusz Kijonka czytał swoje wiersze i ciepło mówił o swoich związkach z Rybnikiem

„Dziecko dla odważnych” to zabawna komedia dla obecnych i przyszłych rodziców
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Jacek Hugo-Bader
— Kończyłem szkołę w Polsce Ludowej i jakoś tak było, że im mnie bar-

dziej uczyli języka rosyjskiego, tym mniej go umiałem. Kiedy już praco-
wałem jako reporter ktoś mi zdobył telefon do Michaiła Timofiejewi-
cza Kałasznikowa, zadzwoniłem, a on odebrał telefon! I wtedy okaza-
ło się, że nie mówię po rosyjsku. Kiedy dotarłem na Ural, Kałasznikow 
już nie pamiętał, że jakiś Polak do niego dzwonił.

— Przy pisaniu reportażu o Kałasznikowie popełniłem zawodowy błąd: 
nie wszedłem w duszę tego człowieka, mało się o nim dowiedziałem. 
Rozpoczynanie z nim dyskusji było bez sensu; kogo interesuje co Hu-
go-Bader ma do powiedzenia… Natomiast Kałasznikow to jest legen-
da i wszyscy chcieliby wiedzieć co przeżył, ile wie, jak myśli. A ja mu, w 
skrócie, powiedziałem, że jest głupi, nie ma racji, służył reżimowi prze-
mocy i stworzył najstraszniejszą broń terrorystów. Popełniłem kardynal-
ny, zawodowy błąd, bo byłem młodym głąbem.

— Dobry reporter, jak robi coś ryzykownego, nieoczywistego, zawsze po-
winien mieć drugi, rezerwowy temat, bo ten pierwszy może się nie udać. 
Bohater może nagle umrzeć, albo okazać się nieciekawy. 

— Wkrótce jadę do Rosji, by pisać o rosyjskich elitach. Uwielbiam rosyjską 
inteligencję, to wspaniali, ciepli, cudowni, dobrzy ludzie. Dlaczego się nie 
buntują? Rosja to niestabilny kraj, to imperium, które się wciąż nie rozpa-
dło. Od 1989 roku obserwujemy upadek sowieckiego imperium, a jak wia-

W ramach 45. Rybnickich Dni Literatury w bibliotece odbyły się ciekawe 
wieczory autorskie. Zanotowaliśmy najciekawsze wypowiedzi ich bohateróww.

Prof. Jerzy Bralczyk
— Na niektóre pytania mam już z góry opracowaną odpowiedź. Np. na 

pytanie, czy Polacy dobrze mówią po polsku odpowiadam, że po polsku 
najlepiej mówią Polacy.

— Nie potrafię mówić długo o różnych rzeczach, nie poruszając tema-
tu języka.

— Zastanawiam się czasami nad nonsensownością niektórych zdań. Kie-
dy mowa o języku, wszyscy mówią Chodzi mi o to, aby język giętki powie-
dział wszystko, co pomyśli głowa. Broń Boże… Gdybyśmy mówili wszyst-
ko, co pomyśli głowa, byłaby to oznaka choroby psychicznej. Słowackie-
mu chodziło o to, żeby język mógł wszystko powiedzieć, a nie żeby paplał.

— Na przecenach rzadko spotykam swoje książki, co mnie cieszy.
— O błędach językowych lepiej nie rozmawiać, bo jak się o nich rozma-

wia, to się je upowszechnia i utrwala.
— W moim przekonaniu „Pan Tadeusz” to najważniejsza polska książka. 

Uczyłem się na niej czytać, większą część znam na pamięć. Historia powsta-
nia „Pana Tadeusza” jest ciekawa, bo Mickiewicz nie wiązał z nim wielkich 
nadziei. „Dziady” to było coś, a „Pan Tadeusz” to taki figiel, który sam się pi-
sał. „Pan Tadeusz” ma wiele humoru, co sobie bardzo cenię, także dystansu, 
emocji. Jednak najbardziej cenię język. Mickiewicz jest dla mnie największym 
autorytetem językowym. Wszystko, co napisał, jest wspaniałe.

Ks. prof. Jerzy Szymik
— Nie chciałbym pisać o byle czym. Mam coraz mniej czasu. Piękno sło-

wa powinno prowadzić ku życiu. 
— Staram się nie „wynokwiać’. Trzeba brać życie takie, jakie ono jest. 

Moja wersja jest dla mnie najlepsza, nie ma się co silić na temat z księżyca. 
Najciekawsze rzeczy dzieją się w interakcji z tymi ludźmi, którzy są mi dani.

— Jedną z największych krzywd, jakie można zrobić drugiemu czło-
wiekowi to chcieć, by był on dla mnie Bogiem, albo ja dla niego. Obser-
wuję to zwłaszcza w relacjach damsko-męskich, ale również dzieci-rodzi-
ce (w obie strony).

— Teologia, nauka o Bogu, nie może być uprawiana w sposób abstrakcyjny. 
Życie musi mieć ciało i krew, na samych sofizmatach nie ujedziesz… Wierzę 
takiej teologii, z którą się da żyć, która ma stałe przełożenie egzystencjalne. 

domo upadki imperiów nigdy nie były jednorazowymi aktami historycz-
nymi, to zawsze był proces. Ze trzy pokolenia nie miały pojęcia, że za ich 
życia rozpada się imperium rzymskie…

— Łatwiej opisać człowieka, który powie o sobie wszystko, mimo że póź-
niej robi embarga na różne rzeczy.

Zanotowała Małgorzata Tytko
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Prof. Jerzy Bralczyk opowiadał m.in. o powstawaniu swoich książek, nie zabrakło też tematów 
związanych z poprawną polszczyzną

Jacek Hugo-Bader  mówił o pracy reportera – każdy temat to wyzwanie, a najważniejsze w tym fachu 
są umiejętność słuchania i szacunek dla bohatera opowieści.

Ks. prof. Jerzy Szymik poruszał tematy teologii, poezji i chrześcijańskiego życia. Rozmowę prowadził 
ks. Arkadiusz Wuwer

Patronat nad Rybnickimi Dniami Literatury objęli: prezydent Rybnika Adam Fudali oraz wojewoda śląski Piotr Litwa

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 35
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10 lat z Tara-Bum
Uroczysta gala z okazji jubileuszu 

10-lecia działającego w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej teatru Tara-Bum. W progra-
mie obchodów: prezentacja multimedialna 
„Teatralne wspomnienia”, etiudy teatralne 
oraz dwa spektakle: „Maskarada” i „Post 
czy karnawał”.

8 listopada, sobota – g. 18.30

Klimakterium 2
Spektakl komediowy Klimakterium 2, 

czyli menopauzy szał, czyli pełna hu-
moru opowieść o czterech kobietach w 
„pewnym wieku”. Aktorki potrafią rozbawić 
i wzruszyć publiczność, pokazując, że moż-
na być czynną i twórczą kobietą oraz bawić 
się i tańczyć do późnego wieku.

11 listopada, wtorek – g. 17 i 20.30 

Kabaret Smile
„Czy jest w domu kakao?” to tytuł pro-

gramu popularnej grupy kabaretowej, 
która wystąpi na deskach rybnickiego 
teatru. Spora dawka humoru, zabawnych 
skeczy i piosenek.

15 listopada, sobota – g. 20

Trzy świnki
Spektakl dla dzieci w wykonaniu Te-

atru dzieci Zagłębia z Będzina. Swobod-
ne przekształcenie znanej i lubianej opo-
wieści pochodzącej ze zbioru baśni braci 

Grimm. Historia trzech świnek, które zacho-
rowały na nudę. 

16 listopada, niedziela – g. 16

20-lecie w kabarecie
Koncert Grzegorza Poloczka z udzia-

łem zespołu Bartos Band. To drugi indy-
widualny program artysty związany ze zło-
tą płytą „…Z mojego placu” z nowymi mo-
nologami i piosenkami.   

19 listopada, środa – g. 19
 
Marek Torzewski Live
Występ znakomitego tenora, który za-

prezentuje swój najnowszy program „Ma-
gnes dusz”. Artyście towarzyszyć będzie 
chór, a na scenie, gościnnie pojawią się rów-
nież: żona Barbara i córka Agata. 

21 listopada, piątek – g. 19

Silesia Gospel Festival
Koncert galowy VIII Silesia Gospel Fe-

stival z udziałem uczestników warsztatów 
i zaproszonych artystów. 

23 listopada, niedziela – g. 19

Neo-Nówka
Kolejny wieczór z kabaretem. Tym ra-

zem na scenie TZR usłyszymy skecze w wy-
konaniu kabaretu Neo – Nówka. 

30 listopada, niedziela – g. 16 i 19 
(D)

29. Silesian Jazz Meeting 
• 27 listopada, czwartek, g. 19 
Głyk P.I.K Trio: Koncert zespołu w rodzinnym składzie: Ireneusz Głyk (wi-

brafon), Patryk Głyk ( perkusja) i Kinga Głyk (bas). Koncert promuje płytę „Re-
leased at last”, a instrumentalistom na fortepianie towarzyszyć będzie Paweł 
Tomaszewski.

Justyna Motylska Projekt: Występ młodej wokalistki jazzowej, absolwent-
ki Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach.  

• 28 listopada, piątek, g. 19 
Freddy Cole
Występ cenionego w branży wokalisty jazzowego, prywatnie brata zmarłego 

w 1965 roku amerykańskiego pianisty jazzowego i wokalisty Nat „King” Cole’a. 

• 29 listopada, sobota, g. 18
Jubileusz 40-lecia South Silesian Brass Band
W programie koncerty zespołów: Jazz Band Ball Orchestra z Krakowa 

oraz rybnickiego South Silesian Brass Band, któremu towarzyszyć będą 
m.in. Macim Piganor (puzon) i Tadeusz Petrow (klarnet).

g. 21.00 – Andrzejkowe Jam Session.

RYNEK
g. 9.30
Zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji  
i mieszkańców miasta na Rynku.
g. 9.45
- wysłuchanie hymnu państwowego
- wciągnięcie flagi państwowej na maszt
- wystąpienie Prezydenta Miasta Rybnika
- złożenie kwiatów pod tablicami 
   pamiątkowymi (Muzeum)
- przemarsz do Bazyliki 
- złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana 

Pawła II

BAZYLIKA
g. 10.30
Uroczysta msza w intencji Ojczyzny  
z oprawą muzyczną Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik” i Rybnickiego Chóru 
Kameralnego „Autograph”.

POWIATOWA I MIEJSKA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
g. 16
Wieczór patriotyczny w wykonaniu mło-
dzieży z Gimnazjum nr 1 im. Adama Mic-
kiewicza.

OBCHODY 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA 2014

Jesień z chórami
Dom Kultury w Chwałowicach oraz Śląskie Centrum Mu-

zyczne „Muzyka i Ruch” zapraszają na dziesiątą, jubileuszo-
wą edycję Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień 
Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego. 

Szczegółowy program:
7 listopada, piątek – g. 19, kościół Matki Boskiej Bolesnej 

(Śródmieście) Koncert inauguracyjny z udziałem Chóru Kame-
ralnego Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowi-
cach pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika 

8 listopada, sobota - g. 9, Dom Kultury w Chwałowicach
Przesłuchania konkursowe
- g. 19.30, kościół Królowej Apostołów (Śródmieście)
Ogłoszenie wyników festiwalu i koncert laureatów

9 listopada, niedziela – g. 18, Teatr Ziemi Rybnickiej
Koncert finałowy „6 na 6 = 21” z udziałem zespołu wokalnego „6 

na 6”. Gościem specjalnym koncertu będzie Ewa Bem.
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Seanse odbywaj się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1. 
Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją.
cennik wejściówek: karnet – 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl 

3 listopada, g.16 i 19
Mary’s Land. Ziemia Maryi
Prod.: Hiszpa-

nia 2013, doku-
mentalny/dramat/
religijny, 116 min., 
reż.: Juan Manu-
el Cotelo, obsada: 
Carmen Losa, Juan 
Manuel Cotelo..

Twórcy filmu, 
unikając osądza-
nia i dawania prostych recept moralnych, wy-
ruszyli w podróż po całym świecie, aby spo-
tkać się z ludźmi, którzy twierdzą, że doświad-
czyli bezpośredniego kontaktu z Maryją. Ten 
film to podróż po świecie, ziemi Maryi, w któ-
rym to, co często traktuje się jako religijny, abs-
trakcyjny schemat, przyjmuje formę żywej, od-
czuwalnej, wręcz namacalnej obecności. Po-
waga głównego przesłania filmu jest z dużą 
dozą przekory i humoru równoważona przez 
lekkość intrygi fabularnej i scen biblijnych. Ca-
łość harmonijnie dopełnia bardzo wysoka ja-
kość wizualna tej produkcji.

10 listopada, g.19
Serce Lwa
Prod.: Finlan-

dia/Szwecja 2013, 
dramat, 99 min., 
reż.: Dome Ka-
rukoski, obsada: 
Laura Birn, Peter 
Franzén, Jasper 
Pääkkönen.

Poruszająca hi-
storia o przekra-
czaniu uprzedzeń na tle rasowym i klasowym. 
Teppo świeżo po wyjściu z więzienia stara się 
rozpocząć życie na nowo. Ale mając wytatu-
owaną swastykę na ramieniu i przyjaciół skin-
headów, którzy nie opuszczają go na krok, za-
trzaskują się przed nim każde drzwi. Pewne-
go razu w kawiarni, poznaje piękną blondyn-
kę, z którą rozpoczyna ekscytujący związek. 
Jakiś czas później, dowiaduje się, że będzie z 
nimi mieszkało dziecko, które dziewczyna ma 
z poprzedniego związku i, że jest ono… czar-
ne. Sytuacja staje się jeszcze bardziej gorąca, 
kiedy z parą planuje zamieszkać także niezrów-
noważony brat Teppo. 

17 listopada, g. 19
Porwanie Michela Houellebecqa
Prod.: Francja 

2014, dramat/ko-
media, 93 min., 
reż.: Guillaume 
Nicloux,obsada: 
Michel Houelle-
becq, Mathieu Ni-
court.

W e  w r z e -
śniu 2011 roku,  
w środku trasy promocyjnej swojej nowej książ-
ki „Mapa i terytorium”, zniknął jeden z najgło-
śniejszych współczesnych pisarzy. Błyskawicz-
nie pojawiły się plotki, że Michel Houellebecq, 
bo o nim mowa, został porwany przez Al-Ka-
idę, którą mógł rozzłościć swoimi powieścia-
mi, albo przez UFO. Niektórzy poważnie się 
zmartwili, inni przyjęli te wiadomości z nie-
ukrywaną radością. Film „Porwanie Michela 
Houellebecqa” pokazuje natomiast, jak było 
naprawdę. Tytułową postać zagrał… sam Ho-
uellebecq, który nie szczędzi nam swoich kon-
trowersyjnych poglądów, w tym na temat Pol-
ski i Polaków. 

24 listopada, g. 19
Geograf przepił globus
Prod.: Rosja 

2013, dramat, 120 
min., reż.: Alek-
sandr Veledinsky, 
obsada: Konstan-
tin Khabenskiy, 
Elena Lyadova, 
Aleksandr Robak.

Wiktor jest z wy-
kształcenia biolo-
giem, ale z powodu kłopotów finansowych zatrud-
nia się jako nauczyciel geografii. Wyjeżdża z rodziną 
na odludzie, do dalekiego miasta Perm, u stóp Uralu 
na granicy Europy i Azji. Pierwsze dni w szkole przy-
noszą rozczarowanie. Jedyne wytchnienie znajduje 
w domu, u boku córki i ukochanej żony, do czasu, 
kiedy ta zaczyna mówić o rozwodzie. Wiktor czu-
je się coraz bardziej niezrozumiany, samotny i sfru-
strowany. Aż pewnego dnia w sąsiedztwie zjawia 
się jego stary kumpel. Dla podniesienia na duchu 
rozpoczynają wspólne sesje alkoholowe. Życie staje 
się bardziej kolorowe, pojawiają się kobiety. Wkrót-
ce odmieniony nauczyciel zabiera klasę na szaloną 
wyprawę i spływ rwącą rzeką…

Dwa spotkania, dwie ciekawe lektury. Dyskusyjny Klub 
Książki zaprasza na spotkania w listopadzie.

19 listopada o g. 17 w Bibliotece Głównej (ul. Szafranka 7) 
zaplanowano spotkanie poświęcone książce „Kurator” Zbignie-
wa Kruszyńskiego. Bohaterem powieści jest mężczyzna w śred-
nim wieku, zamożny i kulturalny, który zaczyna interesować się 

tzw. sponsoringiem i nawiązuje znajomość 
z licealistką. Czy taka historia może się do-
brze skończyć? Nieoczywista i świetnie na-
pisana powieść. 

Drugą lekturą będą „Okruchy dnia” Kazuo Ishiguro, książka 
znana także z ekranizacji (ze znakomitą rolą Anthony’ego Hop-
kinsa). Kamerdyner, który całe życie poświęcił pracy, po latach 
odkrywa, że bezpowrotnie utracił szansę na osobiste szczęście. 
Rozmowa o powieści 27 listopada o g. 16 w filii nr 2 (ul. Ze-
brzydowicka 30). Zapraszamy!                                              (m)

DKK 
w listopadzie

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 37

Program na listopad

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

• 3.11., poniedziałek, g. 10.00 – dy-
żur prawniczy mec. Szczepan Balicki;

• 4.11., wtorek, g. 13.30 – Lekcja po-
kazowa tańca liniowego – Adam Foks;

• 6.11., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Dzieje zaka-
zanych książek” cz. II Alicja Godlewska;

• 10.11 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
• 11.11., wtorek – udział w miejskich uroczysto-

ściach Narodowego Święta Niepodległości;
• 13.11., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Obchody 

Święta Niepodległości w okresie międzywojen-
nym” – Bogdan Kloch;

• 17.11., poniedziałek, g. 10.00 – Dyżur prawni-
czy mec. Gerard Kuźnik;

• 19.11., środa, g. 13.00 – „Niedoczynność i nad-
czynność tarczycy” – dr Franciszek Mazur;

• 20.11., czwartek, g. 11.00 – wykład „Artyści 
osobni – Chagall, Soutine, Modigliani” – Hele-
na Kisielewska;

• 27.11., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Poezja śpie-
wana cz. III – Agnieszka Osiecka” – Jerzy Frelich;

• 29.11., sobota, g. 14.00 – Spotkanie andrzej-
kowe.

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zaintere-
sowane danym tematem, pozostałe zajęcia wg. 
planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń – tylko 
dla członków UTW Rybnik 

Rybnickie koło Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza na kolejny wy-
kład otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W czwartek 27 listopa-
da o 16.30 ks. dr Stanisław Puchała spróbuje odpowiedzieć na pytanie „Czy 
chrześcijaństwo jest potrzebne współczesnej  kulturze?”

Wykład odbędzie się w salce nr 3 domu parafialnego przy parafii św. Ja-
dwigi Śląskiej na osiedlu Nowiny (ul. Kardynała Kominka).

(WaT)

chrześcijaństwo 
w kulturze



informator

Niedziela
26.10

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszo-
wicach: spektakle „Bajka o Wężu, któ-
ry...” i „Śpiąca królewna” w ramach Baj-
kowej Niedzieli. 

• 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Strzał w 10” 
– urodziny Kabaretu Młodych Panów. 

Poniedziałek
27.10

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” – „Ker-
tu – Miłość jest ślepa”.

ŚRODA
29.10 

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Ple-
jada Dobrych Filmów – seans z cyklu „Fil-
mowe oblicza Robina Williamsa”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Ses-
sion (wieczór z muzyką na żywo).

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dorosłych.

• 19.00 – Restauracja Don Martinez: filmowy 
wieczór dla fanów dobrego kina. 

Czwartek
30.10

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z 
muzyką na żywo (cotygodniowe spotkania 
sympatyków muzyki – blues, jazz i rock).

PIĄTEK
31.10 

• 18.30 – Restauracja Don Martinez – wieczór 
gitarowy Andrzeja Trefona.

• 20.00 – Zakątek Pod Teatrem: koncert ze-
społu Trans Sfer. 

3 listopada
Poniedziałek

• 16.00 i 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” – 
„Mary’s Land. Ziemia Maryi”.

4 listopada
Wtorek

• 20.00 – White Monkey: koncert Maciek Wojcieszuk Quintet.

5 listopada
Środa

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Ses-
sion (wieczór z muzyką na żywo).

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dorosłych.

CZWARTEK
6.11 

• 17.00 – Biblioteka główna: spotkanie z Alek-
sandrem Żukowskim i Danielem Jakub-
czykiem, autorami przewodnika „Szlaka-
mi zielonego Śląska”.

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: opo-
wieść o Chinach podróżnika Mirosława 
Barszowskiego i wernisaż wystawy foto-
grafii „Spotkanie ze smokiem”. 

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z 
muzyką na żywo (cotygodniowe spotkania 
sympatyków muzyki – blues, jazz i rock)

PIĄTEK
7.11 

• 9.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: „Okno 
na świat” – projekcje filmów dokumental-
nych dla dzieci i młodzieży. 

• 19.00 – Kościół Matki Boskiej Bolesnej 
(Śródmieście): X Rybnicka Jesień Chó-
ralna, koncert inaugurujący Międzynaro-
dowy Festiwal im. Henryka Mikołaja Gó-
reckiego z udziałem chóru kameralnego 
Akademii Muzycznej w Katowicach.

• 19.00 – Don Martinez: kameralny wieczo-
rek muzyczny.

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: Muzyczne za-
duszki (wystąpią m.in. Blueset, Children of 
90’s, Kaduceus, Regal Blue, RiseuP, Sek-
cja z Włoch, The Blues Experience, Trans 
Sfer i Vitamins). 

SOBOTA 
08.11 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: X Ryb-
nicka Jesień Chóralna – przesłuchania 
konkursowe.

• 9.00 – Zespół Szkół Technicznych: II fe-
stiwal kultury japońskiej (do 9 listopa-
da do g. 14).  

• 10.00-16.00 – Cafe Pianka: wymiana ksią-
żek przeczytanych. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Je-
sienny bal etno (zapisy do 5.11).

• 18.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: dziesięcio-
lecie Teatru Tara-Bum (etiudy teatral-
ne, spektakle „Maskarada” i „Post czy 
karnawał”).

• 19.30 – Kościół Królowej Apostołów: X 
Rybnicka Jesień Chóralna – koncert 
laureatów.

• 20.00 – White Monkey: koncert Jamesa 
Haddocka Jr. 

NIEDZIELA
09.11 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert ju-
bileuszowy zespołu wokalnego 6 na 6 z 
udziałem Ewy Bem, w ramach X Rybnic-
kiej Jesieni Chóralnej.

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: kon-
cert zespołu Raggafaya.

PONIEDZIAŁEK
10 listopada

• 18.00 – Empik w Focus Parku: spotkanie z 
wokalistką Eweliną Lisowską, w programie 
m.in. minirecital.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” – „Ser-
ce Lwa”.

• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: spek-
takl Teatru Tańca „Movytza”

WTOREK
11.11 

• 17.00 i 20.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spek-
takl komediowy „Klimakterium 2, czyli 
menopauzy szał”. 

• 17.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 6. 
edycja konkursu rybnickich talentów „Po-
każ co potrafisz”.

Środa
12

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Ses-
sion (wieczór z muzyką na żywo).

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dorosłych.

CZWARTEK
13.11

• 18.30 – Młodzieżowy Dom Kultury: koncert 
jesienny w wykonaniu uczniów Śląskiego 
Centrum Muzycznego, dedykowany oso-

bom niepełnosprawnym.
• 20.00 – White Monkey: koncert krakowskie-

go zespołu The Latest Trip.
• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z 

muzyką na żywo (cotygodniowe spotkania 
sympatyków muzyki – blues, jazz i rock).

PIĄTEK
14.11 

• 11.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: III Kon-
kurs Piosenki Filmowej „Zapomniana me-
lodia” – przesłuchania konkursowe (zgło-
szenia do 7.11).

• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 
12. „Pojedynek na słowa” i recital Do-
roty Osińskiej. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: wie-
czór poetycki „Stop poezja” Rydułtow-
skiej Grupy Literackiej Zwrotka.

• 19.00 – Don Martinez: kameralny wieczo-
rek muzyczny.

• 20.00 – Pub & Club Labirynt: koncert DJ 
Taito.

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: koncert rybnic-
kiego zespołu Blueset.

SOBOTA
15.11 

• 9.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Fe-
stiwal taneczny „Magia tańca”.

• 18.00 – Galeria w Drodze: wernisaż wysta-
wy obrazów, pasteli i rysunków Ewy Leks. 

• 18.00 – OSP Popielów: biesiada tyrolska 
„W listopadzie na biesiadzie” (szcze-
góły: Dom Kultury w Niedobczycach, tel. 
32 433 10 65) . 

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: III Kon-
kurs Piosenki Filmowej „Zapomniana me-
lodia” – koncert laureatów oraz gwiazdy 
wieczoru – zespołu The Voices.

• 20.00 – Klub Pod Teatrem: koncert ze-
społów Metallica Revival Beroun i Ma-
teo Colon.

• 20.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: występ 
Kabaretu Smile w programie „Czy jest  
w domu kakao?”

NIEDZIELA
16.11 

• 12.00 – Klub Pod Teatrem: Vinyl Swap – 
giełda płyt winylowych, CD, książek, nut, 
drobnego sprzętu muzycznego. 

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: spektakl dla dzieci „Nie ma jak mio-
dzio” w ramach Bajkowej Niedzieli. 
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• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: bajka dla 
dzieci „Trzy świnki” w wykonaniu Teatru 
Dzieci Zagłębia z Będzina.

Poniedziałek
17

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” - „Po-
rwanie Michela Houellebecqa”.

ŚRODA
19

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dzieci.

• 17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub 
Książki - „Kurator” Zbigniewa Kruszyń-
skiego.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Ses-
sion (wieczór z muzyką na żywo).

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dorosłych.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „20-lecie w 
kabarecie” z udziałem Grzegorza Polocz-
ka i zespołu Bartos Band.

CZWARTEK
20.11 

• 11.00 – Biblioteka główna: wykład dr Jac-
ka Kurka „Panorama, kurtyna, szał, czyli 
jeden rok ze stu dwudziestu lat...”. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: spo-
tkanie pt. „Góry Wysokie – współcze-
śni zdobywcy” w ramach Klubu Miło-
śników Gór.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż wy-
stawy fotograficznej „Matki mężne czy 
szalone?” Marty Dzbeńskiej-Karpińskiej.

• 19.15 – Kościół Królowej Apostołów: Ryb-
nicki Wieczór Chwały (cykl spotkań mo-
dlitewnych z muzyką na żywo).

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z 
muzyką na żywo (cotygodniowe spotkania 
sympatyków muzyki – blues, jazz i rock).

PIĄTEK
21.11 

• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 12. 
„Pojedynek na słowa”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: występ teno-
ra Marka Torzewskiego z zespołem i chó-
rem w programie „Magnes dusz”.

• 19.00 – Don Martinez: kameralny wieczo-

rek muzyczny.
• 20.00 – Klub Pod Teatrem: koncert zespo-

łu Supersonic (brytyjski rock i rock’n’roll).
• 20.00 – Biblioteka główna: koncert Lucca 

Jan D w ramach cyklu koncertów aku-
stycznych „Bez Prądu”. 

SOBOTA
22.11 

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: VIII Sile-
sia Gospel Festival im. Norberta Bla-
chy – warsztaty gospel dla młodzieży  i 
dorosłych oraz dzieci (7 – 14 lat) – zgło-
szenia do 19.11 (szczegóły: www. silesia-
gospelfestival.pl).

• 15.30 – Rybnicka Szkoła Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej: warsztaty gitarowe, któ-
re poprowadzi gitarzysta jazzowy Prze-
mysław Strączek (zgłoszenia pod nr tel. 
792 922 301).

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Jaz-
zowa Zabijaczka z udziałem m.in. South 
Silesian Brass Band i Neo Chess Sunny 
Rock and Roll Band z Czech (przedsprze-
daż biletów od 17 listopada, szczegóły: tel. 
32 433 10 65).  

NIEDZIELA
23.11 

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warsztaty go-
spel dla młodzieży, dorosłych oraz dzieci. 

• 19.00 – VIII Silesia Gospel Festival im. 
Norberta Blachy – koncert galowy z 
udziałem uczestników warsztatów i zapro-
szonych artystów.

Poniedziałek
24.11

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dysku-
syjnego Klubu Filmowego „Ekran” - „Geo-
graf przepił globus”.

ŚRODA
26 

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 
na kino – seans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż 
wystawy malarstwa i rysunku „Pędzlem 
i wierszem” księdza Andrzeja Gruszki.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Ses-
sion (wieczór z muzyką na żywo).

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas 

na kino – seans filmowy dla dorosłych.
• 19.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 

„Płonące getry” – spotkanie literackie z 
udziałem poetów Przewoźnego Klubu Li-
terackiego.

CZWARTEK
27.11 

• 10.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Spo-
tkanie z podróżnikami – Anną i Krzyszto-
fem Kobusami „Super Polska – jak stwo-
rzyć dobrą relację z podróży?” i ogłosze-
nie wyników XIII Regionalnego Konkursu 
Dziennikarskiego „Świat według ciebie”.

• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): za-
kończenie projektu „Artystycznie Aktyw-
ni 50 „PLUS” dzieciom specjalnej troski”.

• 16.00 – Biblioteka na Nowinach, filia nr 2: 
Dyskusyjny Klub Książki - „Okruchy dnia” 
Kazuo Ishiguro.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXIX Sile-
sian Jazz Meeting – koncerty: Głyk P.I.K. 
Trio z towarzyszeniem Pawła Tomaszew-
skiego oraz wokalistki Justyny Motylskiej.

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z 
muzyką na żywo (cotygodniowe spotkania 
sympatyków muzyki – blues, jazz i rock).

PIĄTEK
28.11

• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 12. 
„Pojedynek na słowa”.

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
wernisaż wystawy pokonkursowej ogól-
nopolskiego konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży „Jesień w lesie, polu 
i ogrodzie”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXIX Si-
lesian Jazz Meeting – koncert Freddy-
’ego Cole’a – światowej sławy wokalisty 
i pianisty jazzowego, (młodszy brat Nata 
„King” Cole’a).

• 19.00 – Don Martinez: kameralny wieczo-
rek muzyczny.

SOBOTA
29.11

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 
XXII Ogólnopolski Konkurs Sztuki im. 
Vincenta van Gogha – finisaż wystawy 
pokonkursowej i rozdanie nagród (zgło-
szenia do 5.11).

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 

koncert metalowy, zagrają: As Night Falls 
(Katowice), Spatial (Pyskowice), Cortege 
(Żory/Pawłowice/Jastrzębie Zdrój/Rybnik).

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXIX Sile-
sian Jazz Meeting – koncert z okazji jubi-
leuszu 40-lecia rybnickiej grupy South Si-
lesian Brass Band oraz występ Jazz Band 
Ball Orchestra (Kraków).

• 19.00 – Klub Pod Teatrem: 6. improwizacje 
kabaretowe – Kabaret 44-200.

• 21.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: XXIX Sile-
sian Jazz Meeting – Andrzejkowe jam 
session.

NIEDZIELA 
30.11 

• 16.00 i 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kaba-
ret Neo-Nówka w programie „Pielgrzymka 
do miejsc śmiesznych na bis”. 

e Teatr Ziemi Rybnickiej: „50 lat minęło” 
ekspozycja z okazji jubileuszu TZR (do 20 
listopada) * wystawa fotograficzna „Matki 
mężne czy szalone?” Marty Dzbeńskiej-
Karpińskiej (od 20 listopada do 22 grud-
nia) * Galeria Oblicza – wystawa Kazimie-
ry Drewniok „Mój Śląsk” (do 17 listopada) * 
„Pędzlem i wierszem” wystawa malarstwa 
i rysunku księdza Andrzeja Gruszki (od 26 
listopada do 22 grudnia).

e Muzeum: wystawa malarstwa Wioli Gaszki 
„Błękity i oranże” (do 15 listopada).

e Biblioteka główna: wystawa plakatów z 
ambasady Norwegii w ramach festiwalu 
Nordalia „Norwegia, kraj równych szans” 
oraz zdjęć „Tadeusz Różewicz w fotogra-
fii Adama Hawałeja” (do końca październi-
ka) * wystawa prac Lecha Pierchały – rysu-
nek, malarstwo, metaloplastyka (od 3 listo-
pada do 31 grudnia) * wystawa edukacyjna 
„650 lat w służbie książki” (do 31 stycznia).

e Biblioteka, filia w Paruszowcu-Pia-
skach: wystawa fotograficzna „Rybnik – 
mój dom, moja ulica, moje miasto – 2014” 
(od 1 listopada do 31 stycznia).

e Dom Kultury w Chwałowicach: wystawa 
pokonkursowa Międzynarodowego Kon-
kursu Fotografii Przemysłowej i Industrial-
nej Foto-Pein 8 (do 30 listopada). 

e Dom Kultury w Niedobczycach: wysta-
wa fotografii „Spotkanie ze smokiem” po-
dróżnika Mirosława Barszowskiego (od 6 
do 30 listopada). 

Przygotowano na podstawie materiałów Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

ADRESY PLACóWEK KULTURY:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, siedziba Rybnic-
kiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1,  
tel. 32 42 22 132; (www.rck.rybnik.pl); 

• Dom Kultury w Chwałowicach, ul. 1 Maja 
91B, tel. 32 4216 222 (www.dkchwalowice.pl); 

• Dom Kultury w Boguszowicach, Pl. Pokoju 1,  

tel. 32 42 52 016; (www.dkboguszowice.pl); 
• Dom Kultury w Niedobczycach,ul. Barbary 
23, tel. 32 43 31 065; (www.dkniedobczyce.pl); 

• Dom Kultury w Niewiadomiu, ul. I. Mo-
ścickiego 15, tel. 32 42 13 755; (www.dknie-
wiadom.eu); 

•  Muzeum w Rybniku ,  Rynek 18,  

tel. 32 42 21 423; (www.muzeum.rybnik.pl); 
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Szafranka 7, tel. 32 422 35 41  
(www.biblioteka.rybnik.pl)

• Biblioteka, filia nr 2, Maroko-Nowiny, ul. Ze-
brzydowicka 30, tel. 32 422 53 17. 

• Biblioteka na Paruszowcu, filia nr 4,  
ul. Za Torem 3b, tel. 32 42 21 320

•  Klub Harcówka,  ul .  Zakątek 19,  
tel. 32 423 40 80. 

• Klub Energetyka, ul. Podmiejska,  
tel. 739 18 98. 

LOKALE I KLUBY:
• Herbaciarnia White Monkey, ul. Kościuszki 
62/1, tel. 536 307 064

• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Restauracja Don Martinez, ul. Kominka 46, 
tel. 32 42 10 822.   

• Klub Pod Teatrem, ul. Saint Vallier 1,  
tel. 792 037 923. 

• Cafe Pianka, ul. Powstańców Śl. 4,  
tel. 695 589 377.

• Pub&Club Labirynt, ul. Broniewskiego 23, 
tel. 797 347 842.

• Galeria w Drodze, ul. Łokietka 1,  
tel. 32 458 46 56.

• OSP Popielów, ul. Gabrieli Zapolskiej 1. 
• Rybnicka Szkoła Jazzu i Muzyki  
Rozrywkowej, ul. Barbary 23 tel. 502 611 333.

Kulturalne adresy

wystawy

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39
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Po ubiegłorocznym wydaniu wierszy dla 
dzieci Juliana Tuwima w śląskim przekładzie 
(„Tuwim po śląsku”) tym razem przełożył na 
śląską gwarę najpopularniejsze wiersze Jana 
Brzechwy. Za sprawą dobrych, ale i efektow-
nych tłumaczeń czytanie dzieciom wierszy 
Tuwima albo Brzechwy po śląsku może się 
okazać najlepszym sposobem na populary-
zowanie naszej śląskiej godki. 

— Tłumaczenie poezji na gwarę śląską to 
trudne zadanie, ale po wydaniu wierszy Tu-
wima po śląsku miałem już pewną wprawę. 
Fakt, że wiersz jest powszechnie znany stawia 
tłumacza w trudnym położeniu. Przekład nie 
może być infantylny, co w przypadku przekła-
dania literackiej polszczyzny na gwarę zdarza 
się stosunkowo często. Z drugiej strony to lite-
ratura dla dzieci, więc każdy wiersz powinien 
mieć dobry, efektowny początek. Za sprawą za-
padającej w pamięć ekranizacji przygód Pana 
Kleksa, część wierszy z tej książki jest znanych 
jako piosenki. Musiałem więc zadbać i o to, by 
również w śląskiej wersji można je było śpie-
wać do tych samych melodii — mówi Marek 
Szołtysek.   

Książka zawiera 40 wierszy Brzechwy  
w gwarze śląskiej. Są wśród nich te najbar-

dziej znane: „Kaczyca-dzi-
woczka” („Kaczka dziwacz-
ka”),  „Stanik Wrazidlok” 
(„Staś Pytalski”), „Jak pogo-
dać se ze psem” („Jak roz-
mawiać trzeba z psem”) czy 
„Chwolno rzić” („Samochwa-
ła”). Pięknymi, sugestywny-
mi  ilustracjami książkę opa-
trzył wzięty ilustrator Jaro-
sław Wróbel. 

Ze względów organiza-
cyjnych związanych głównie  
z wykupieniem licencji i honorowaniem  
w ten sposób praw autorskich książkę wy-
dało gdańskie wydawnictwo Oskar. Co cie-
kawe, wydało w dwóch wersjach: na Śląsk,  
w przekładzie Szołtyska i na Kaszuby, w prze-
kładzie Tomasza Fopke. Planowano również 
Brzechwę po góralsku, ale ten projekt nie do-
szedł do skutku.

— To, że mimo trwającego kryzysu na ryn-
ku księgarskim w naszych księgarniach poja-
wiają się jeszcze śląskie książki świadczy nie-
zbicie, że w naszym regionie spora grupa czy-
telników jest zainteresowana śląską gwarą,  
a także kulturą i historią Śląska. A nie we 

wszystkich regionach naszego kraju mieszkań-
cy w takim stopniu interesują się swoją małą 
ojczyzną — komentuje Szołtysek. Nie wie 
jeszcze, czy będzie kontynuował serię prze-
kładów na śląski. Jak zaznacza, w przypad-
ku Tuwima i Brzechwy dopełnienie formal-
ności związanych z prawami autorskimi było 
stosunkowo proste, bo te są skupione w jed-
nych rękach. Z dorobkiem innych twórców 
sytuacja jest często dużo bardziej skompliko-
wana, a to przekłada się na koszty wydania. 

Książka jest już do kupienia w rybnickich 
księgarniach. 

Wacław Troszka 

Państwo Szułowie znają się od dzieciń-
stwa. Mieszkali po sąsiedzku w dzielnicy 
Maroko-Nowiny i chodzili do tej samej 
szkoły. Dziecięca znajomość przerodzi-
ła się z czasem w uczucie, które popro-
wadziło ich do ołtarza. Kilka lat po ślu-
bie w kościele Ojców Franciszkanów na 
Smolnej, państwo Szułowie rozpoczęli 
budowę domu w dzielnicy Maroko-No-
winy, do którego wprowadzili się w 1961 
roku. — Nigdzie nie wędrowaliśmy, bo tu 
najbardziej nam się podoba — mówi pani 
Adela. Pan Ryszard przez wiele lat pra-
cował jako instalator urządzeń sanitar-
nych w rybnickim oddziale Bielskiego 
Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych, 
a po przejściu na emeryturę jako konser-
wator w przedszkolu na Smolnej. W latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku pomagał 
też przy budowie kościoła Jadwigi Śląskiej na 
Nowinach. — Przez trzy lata wszystkie urlo-
py i wolne dni spędzał na budowie kościoła, 

za co dostał specjalne podziękowanie od nie-
żyjącego już ks. Henryka Jośki — opowiada 
córka Ilona. Z kolei pani Adela, po przejściu 
na emeryturę, oddała się swojej pasji, czyli 
pielęgnacji ogrodu. Diamentowi małżonko-
wie doczekali się trójki dzieci, siedmiorga 
wnucząt i dwóch prawnuków. 14 paździer-

nika, państwa Szułów odwiedziła wiceprezy-
dent Ewa Ryszka i Maria Polanecka-Nabagło  
z rady dzielnicy Maroko-Nowiny, by m.in.  
w imieniu prezydenta Adama Fudalego oraz 
dzielnicowych samorządowców przekazać ju-
bilatom życzenia i upominki.  

(D) 

Szołtysek przetłumaczył Brzechwę

Małżeństwo po sąsiedzku

Świętujących jubileusz 60-lecia Adelę i Ryszarda Szułów odwiedziły wiceprezydent Ewa Ryszka oraz Maria Polanecka-Nabagło z rady dzielnicy 
Maroko-Nowiny

„Brzechwa dlo dziecek” to już 32. książka w dorobku Marka Szołtyska

Jak co roku jesienią w księgarniach pojawiła się nowa książka 
Marka Szołtyska, autora popularnych książek o Śląsku i Ślązakach. 
Jego 32. książka nosi tytuł „Brzechwa dlo dziecek”.

— Aby małżeństwo przetrwało 60 lat,  
trzeba czasem trochę niedowidzieć  
i niedosłyszeć — radzi pani Adela 
Szuła z Maroka-Nowin, która  
w październiku wraz z mężem 
Ryszardem świętowała jubileusz 
diamentowych godów.
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy 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, osób i rze czy. 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! 
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcia 124/1, 124/2, 124/3 i 124/4
W poprzednich Albumach nr 119/2 i 123/3 poruszyliśmy sprawę rybnickich samolotów. Mię-

dzy innymi opublikowaliśmy wspomnienia Teofila Basisty. Przypomnijmy. Otóż Teofil Basista 
komentując zdjęcie z Albumu powiedział nam, że w 1951 roku na nieistniejącym już lotni-
sku w Rybniku-Wielopolu widział katastrofę lotniczą, kiedy podczas pokazu zabił się kapitan 
Gerlas. Słowa te spotkały się z dużym zainteresowaniem. W tej sprawie skontaktował się też  
z nami pan Marian Fojcik, który napisał tak: „ /…/ Jak idzie o katastrofę na pokazie lotniczym 
w Wielopolu, to jako dziewięciolatek byłem wtedy z ojcem  na tej imprezie. Tym samym byłem 
też świadkiem tej katastrofy. Ojciec robił wtedy zdjęcia /…/, oczywiście samej katastrofy nie 
fotografował, bo był zakaz. Natomiast ów rozbity samolot widziałem z dosyć dużej odległo-
ści. Zdjęcia te zrobiono aparatem fotograficznym Altix /…/” A zatem dzisiaj w albumie prezen-
tujemy owe zdjęcia, przysłane nam przez Pana Fojcika. A takie fotografie to dzisiaj rzadkość!

124/1 124/2

124/3 124/4

CZYTELNIKOM DZIĘKUJEMY!
Należy sprostować, że w GR z września 

2014 zdjęcie nr 123/1 pochodzi ze zbiorów 
rodziny Besuch z Chwałowic. Natomiast zdję-
cie nr 123/2 wykonał Paweł Walter (patrz też 
zdj. nr 120/2), miłośnik fotografii z Chwało-
wic, który na motorze podróżował po Ślą-
sku z profesorem Liburą, widocznym tam z 
lewej. Według Joanny Beluch, córki Pawła 
Waltera, zdjęcie to zrobiono w Krowiarkach. 
Natomiast nasz czytelnik Marian Demel jest 
zdania, że w tle widać pałac w Rzuchowie.  

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 41

Wielki album Rybnika
(cz. 124)
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Energetyk nieco słabiej
Piłkarze Energetyka ROW Rybnik w ostatnich czterech kolej-

kach  uzbierali ledwie 5 pkt i po 13 ligowych kolejkach.  W ostat-
niej kolejce przegrali na wyjeździe ze Stalą Mielec 0:1, tracąc bramkę po 
rzucie karnym. Jedyne zwycięstwo w ostatnich tygodniach, podopiecz-
ni trenera Marcina Prasoła, odnieśli pokonując na wyjeździe Kotwicę 
Kołobrzeg 1:0. W międzyczasie, w dwóch meczach na swoim stadionie 
Energetyk zremisował z Zagłębiem Sosnowiec 2:2 i z Puszczą Niepo-
łomice 1:1. W pierwszym meczu rybniczanie dwukrotnie gonili wynik, 
z kolei w meczu z Puszczą Niepołomice pierwsi gola strzelili piłkarze 
Energetyka (Sebastian Musiolik) jednak, tak jak to bardzo często by-
wało w ubiegłym sezonie, końcówka meczu należała do rywali, którzy 
w 84 minucie zdołali wyrównać. Warto dodać, że drużyna ROW-u ni-
gdy nie pokonała drużyny z Niepołomic. Najbliższa okazja, by to się 
zmieniło będzie na wiosnę.

Może imponować ofensywa drużyny Energetyka, która zdobyła już 19 
bramek, ponadto Marcin Muszalik i Sebastian Musiolik (obaj 3 gole) 
oraz Mateusz Bodzioch (2 gole) plasują się w pierwszej dziesiątce naj-
lepszych strzelców II ligi.

24 października już po zamknięciu tego wydania „GR” Energetyk 
ROW Rybnik miał się zmierzyć w Rybniku z Legionovią Legionowo. 

(MF)
Najbliższe mecze Energetyka ROW Rybnik w Rybniku: piątek 7 li-

stopada g. 17: ROW – Błękitni Stargard; Piątek 28 listopada g. 17: 
ROW – Rozwój Katowice (ostatni mecz rundy jesiennej)  

Medale dżudoków
Na odbywających się we wrześniu w Bukareszcie mistrzostwach Europy 

juniorek i juniorów w dżudo, zawodniczka Polonii Rybnik Anna Borowska 
zdobyła złoty medal. Rybniczanka walczyła bardzo skutecznie, nie dała szans 
przeciwniczkom i ani razu nie była zagrożona porażką. W finale pokonała zawod-
niczkę z Włoch Marię Centracchio, zapewniając sobie tym samym tytuł Mistrzyni 
Europy. Blisko podium był inny zawodnik Polonii Piotr Kuczera, jednak przegrał 
walkę o brązowy medal. Wygrał za to mistrzostwa Polski seniorów w dżudo. To 
pierwszy od 15 lat złoty medal rybniczanina w męskim dżudo na Mistrzostwach 
Polski seniorów. Po raz ostatni w grupie seniorów złoty medal zdobył w 1999 roku 
obecny trener Kuczery, Artur Kejza. Srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorek 
zdobyła, powracająca po poważnej kontuzji, Agata Perenc a brązowy Ania Bo-
rowska – aktualna Mistrzyni Europy Juniorek. Piąte miejsce w kat. wagowej 60 

kg zajął Adrian Wala. 
W minionym tygodniu 
dwójka rybnickich ju-
doków walczyła na 
Florydzie w Mistrzo-
stwach Świata. O ich 
rezultatach napisze-
my w kolejnym wyda-
niu „GR”.

Ania Borowska i Piotr 
Kucze ra  z  t r ene rem 
Arturem Kejzą

W niedzielę 12 października, dzień po ostat-
nim, rozstrzygającym turnieju indywidualnych mi-
strzostw świata (SGP) w Toruniu, na wypełnionym 
prawie po brzegi Stadionie Miejskim przy ul. Gli-
wickiej, z udziałem gwiazd światowego żużla, odbył 
się towarzyski mecz Polska kontra Reszta Świata. 
W polskim zespole wystąpili m.in. były mistrz świata To-
masz Gollob i Krzysztof Kasprzak, który dzień wcze-
śniej wywalczył wicemistrzostwo świata oraz rybnicza-

nin Kacper Woryna, dla którego był to debiut w naro-
dowej kadrze. W drużynie Reszty Świata, prowadzonej 
przez Andrzeja Wyglendę, wielkich gwiazd nie było, ale 
byli zawodnicy, którym chciało się ścigać (G. Łaguta, 
Zagar, Kildemand, Jonsson, Doyle, North) i to oni wy-
grali 50:40. W polskim zespole najwięcej punktów zdo-
byli juniorzy: Bartosz Zmarzlik – 12, Piotr Pawlicki – 9 
i Woryna – 7 (1,0,3,1,2). Gollob, Hampel i Kasprzak 
uzbierali łącznie 12 pkt. Po meczu  trener  kadry Marek 

Cieślak (w Rybniku pod-
pisał z PZM kontrakt na 
kolejne dwa lata) chwa-
lił Kacpra za harmonij-
ny rozwój, ale przestrze-
gał przed kreowaniem go 
już teraz na wielką gwiaz-
dę żużla.

•••
8 października na rybnickim stadionie rozegrano 

finał młodzieżowych drużynowych mistrzostw Pol-
ski, w którym juniorzy ROW-u rywalizowali z samy-
mi ekstraligowymi zespołami. Wypadli nieźle zajmu-
jąc ostatecznie czwarte miejsce z dorobkiem 17 pkt 
(Woryna 10, Wieczorek 4, Chmiel 3). Tytuł zdoby-
li podopieczni trenera Romana Jankowskiego, czy-
li juniorzy Unii Leszno (25 pkt). Drugie miejsce za-
jęła Stal Gorzów (19 pkt), a trzecie Falubaz Zielo-
na Góra (18 pkt). 

•••
Ligowa drużyna ROW-u Rybnik, która w tym se-

zonie zajęła siódme, przedostatnie miejsce w I lidze, 
utrzyma się w niej bez regulaminowych baraży z dru-
gą drużyną II ligi, bo te zostały odwołane przez żużlo-
wą centralę. Wanda Kraków, która miała w nich wy-
stąpić tak naprawdę nie przejawiała większej ochoty 
do walki z rybnicką drużyną o I ligę.

Na rybnickim stadionie żużlowcy znów ścigali się przy komplecie publiczności (pierwszy z lewej Kacper 
Woryna)

Komplet na stadionie

Menadżer zespołu Reszty Świata Andrzej Wyglenda okazały puchar za zwycięstwo odebrał z rąk prezesa 
ROW-u Rybnik Krzysztofa Mrozka
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Krótko i szybko
We Wrocławiu odbył się I Puchar Polski juniorów i juniorek 

(do 20 lat) w szpadzie z udziałem prawie 200 zawodniczek  
i zawodników. Startująca w zawodach reprezentantka RMKS 
Rybnik Anna Mroszczak w walce finałowej przegrała 7:15  
z aktualną liderką listy klasyfikacyjnej Aleksandrą Zamachow-
ską z KKS –u Kraków. W turnieju startowała również Kinga 
Brawańska, która zajęła 50. miejsce. W szpadzie męskiej 22. 
był  Przemysław Trzepizur, 35. Ryszard Kałuziński, 67. Maciej 
Białas, 77. Jarosław Fajkis, a 82. Igor Tymusz.

w
W hali sportowej w Boguszowicach odbył się XIV Między-

narodowy Turniej Bokserski im. Józefa Cyrana o puchar Pre-
zydenta Rybnika. Udział wzięli w nim bokserzy z 28 klubów 
z Polski, Czech ,Słowacji, Niemiec i z Kosova. Drużynowo 
pierwsze miejsce zdobyli pięściarze z Rybnika przed ekipą 
z Jastrzębia i drużynami z Jaworzna i Nitry ze Słowacji. Naj-

lepszym zawodnikiem turnieju został brązowy medalista mło-
dzieżowych MP Błażej Lutka, który pokonał w finale mocne-
go seniora z Niemiec Mahmeta Erguna. Najlepszym zawod-
nikiem z zagranicy został wybrany Peter Kontar z Nitry, który 
pokonał w niedzielę na punkty Dawida Pierchałę z Rybnika,  
a najmłodszym zawodnikiem został Dawid Siedlecki z RMK-
S-u Rybnik. W turnieju punkty dla ekipy Rybnika zdobywa-
li jeszcze: Sebastian Konsek, Michał Wojdan, Radosław Go-
siewski, Damian Piwowar, Dawid Siedlecki, Rafał Paszenda, 
Karol Kostka i Rafał Wyrobek, dla którego była to pierwsza  
i od razu zwycięska walka.

w
Podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego w lekkiej atle-

tyce, który pod koniec września odbył się w Zielonej Górze, ro-
zegrano Mistrzostwa Polski Młodzików. W rzucie młotem złoty 
medal zdobył zawodnik RMKS-u Rybnik Dawid Klekociński, 
który rzucił na odległość 49,49 m i o ponad 4 metry wyprzedził 

drugiego w klasyfikacji Mateusza Skrzypińskiego z Gorzowa. 
Do zdobycia przez rybniczanina złota przyczyniła się wspól-
na praca trenerów: Doroty Fojcik i Adama Cichuty, instruktora 
Piotra Stochaja oraz kierownika sekcji LA Aleksandra Wypióra. 
Pierwszym trenerem Dawida był nie żyjący już Józef Rękas.

w
W pierwszą niedzielę października na stadionie Rybek 

Rybnik w Chwałowicach odbył się trzeci finałowy turniej Indy-
widualnego Pucharu Polski w miniżużlu. Turniej wygrał Mar-
cin Turowski z Unibaxu Toruń (14 pkt), ale Puchar Polski zdo-
był ósmy w Rybniku częstochowianin Michał Gruchalski, któ-
ry w tym sezonie wywalczył też tytuł indywidualnego mistrza 
Polski. W turnieju wystartowały też dwie bardzo młode „rybki” 
Sebastian Borszcz (7 pkt) był dziewiąty, a Kacper Kłosok (6 
pkt) dziesiąty. Była to już ostatnia w tym roku impreza na sta-
dionie rybnickich miniżużlowców.

Pierwsza wygrana koszykarek
Koszykarki Glucose ROW Rybnik po dwóch przegranych 

spotkaniach w rozgrywkach Tauron Basket Ligi Kobiet, z Ar-
tego Bydgoszcz w Rybniku 62:75 i w Polkowicach z miejsco-
wym CCC 47:76 odniosły pierwsze zwycięstwo. We własnej hali 
po emocjonującym do końca meczu pokonały Basket Gdynię 62:59.  
Początek spotkania należał do przyjezdnych, które w ciągu 15 minut 
gry uzyskały kilkunastopunktową przewagę (22:11, 31:20). Dopiero 
po 4 minutach drugiej połowy podopieczne trenera Kazimierza Mi-
kołajca dogoniły swoje rywalki i doprowadziły do remisu 37:37. Od 
tego momentu trwała walka kosz za kosz, a końcowe rozstrzygnięcia 
zapadły w ostatnich dwóch minutach pojedynku. Przy stanie 59:57 
dla przyjezdnych do kosza za 3 pkt trafiła grająca pierwszy sezon  
w Rybniku Katarzyna Motyl, po chwili dwa punkty dorzuciła koleżan-
ka z drużyny Elżbieta Paździerska. Przyjezdne próbowały jeszcze ra-
tować wynik rzutami za 3 pkt, ale żaden z nich nie był celny. W spo-
tkaniu tym w rybnickim zespole zadebiutowała amerykanka Leah 
Metcalf, z którą klub podpisał kontrakt tuż po inauguracji rozgry-
wek. Amerykanka grała już w Rybniku, w sezonie 2012/13, gdy bro-
niła barw KK ROW Rybnik.

W trzech rozegranych spotkaniach najwięcej punktów dla ROW-u  
zdobyły: Drey Mingo – 44, Kateryna Rymarenko – 37 i Katarzyna 
Motyl – 25. W sobotę, 25 października rybnickie koszykarki miały ro-
zegrać mecz z Widzewem Łódź. 2 listopada we własnej hali (g. 17.30) 
ROW zmierzy się z Wisłą Can – Pack Kraków. 8 listopada we Wro-
cławiu zagra z miejscową Ślęzą. 15 listopada w Boguszowicach zmie-
rzy się z MKK Siedlce, a tydzień później podejmie we własnej hali 
AZS UMCS Lublin.

Ze zmiennym szczęściem w II ligo-
wych rozgrywkach grają siatkarze TS 
Vollley Rybnik. Po zwycięskiej inauguracji 
sezonu, w której 3:0 pokonali Rafako Raci-
bórz, w kolejnym wyjazdowym już spotka-
niu przegrali w Tychach 2:3 z miejscowym 
TKS-em, choć prowadzili już 2:0. Niemniej-
sze emocje były w następnym spotkaniu ryb-
nickich siatkarzy. Tym razem w Radlinie po-
mimo przegrania dwóch pierwszych setów 
podopieczni Wojciecha Kasperskiego w ko-
lejnych trzech odsłonach nie dali szans go-
spodarzom i cały mecz wygrali 3:2. 18 paź-
dziernika siatkarze Volleya swój mecz ro-
zegrali już w nowej hali sportowej Gimna-

zjum Sportowego nr 2 w Rybniku z TKKF 
Czarni Katowice. Osłabiona brakiem trzech 
podstawowych zawodników rybnicka dru-
żyna nie miała większych szans z naszpiko-
waną gwiazdami drużyną z Katowic i prze-
grała 0:3. W spotkaniu tym w rybnickiej dru-
żynie zadebiutował junior Aleksander Czaj-
kowski. Kolejne spotkania w Rybniku od-
będą się 8 listopada z UKS Strzelce Opol-
skie (g. 17.30 Gimnazjum Sportowe nr 2) 
i 22 listopada z MTS Winner Czechowi-
ce – Dziedzice (g. 17.30 Gimnazjum Spor-
towe nr 2). Pomiędzy spotkaniami w Ryb-
niku siatkarze Volleya pojadą się na mecze 
wyjazdowe do Opola i Jastrzębia. 

Kacper Woryna, wychowanek Rybek  
i ROW-u Rybnik, trenerów Antoniego Sku-
pienia i Jana Grabowskiego oraz wnuk An-
toniego Woryny, pierwszego polskiego me-
dalisty indywidualnych mistrzostw świata, 
wywalczył w rybnickim finale indywidual-
nych mistrzostw Europy juniorów na żuż-
lu tytuł wicemistrzowski. Zwyciężył Czech 
Wacław Milik, który podobnie, jak Kacper 
drugi sezon jeździ w barwach rybnickiej dru-
żyny. Milik ma 21 lat i w przyszłym roku bę-
dzie już seniorem. Woryna jako junior będzie  

startował jeszcze przez trzy kolejne sezony.
Do bratobójczego pojedynku (12 bieg),  

w którym rozstrzygnęła się sprawa tytułu mi-
strzowskiego, Milik startował z pierwszego, 
najbardziej wewnętrznego toru, zaś Woryna  
z czwartego, najbliżej bandy i po nie najlep-
szym starcie, na wejściu w pierwszy łuk przy-
blokował go startujący z toru trzeciego toru-
nianin Paweł Przedpełski. Gdy rybniczanin 
rozpoczął pogoń za Czechem miał już spo-
rą stratę, ale na mecie Milik wyprzedził ryb-
niczanina ledwie o długość motocykla. Brąz 

zdobył waleczny Łotysz Andrzej Lie-
biediew, który z powodu defektu mo-
tocykla nie ukończył swojego pierw-
szego wyścigu.

Po kilkudniowych opadach rybnic-
ki tor był bardzo przyczepny, co wy-
korzystał Kacper Woryna dwukrotnie 
poprawiając rekord toru.

Po dwóch przegranych meczach rybnickie koszykarki pokonały w hali w Boguszowicach 
zespół Basketu Gdynia.

Siatkarze w kratkę

Wicemistrz Woryna

Na macierzystym torze Kacper Woryna 
(pierwszy z lewej) wywalczył tytuł wicemistrza 
Europy juniorów, a po złoto sięgnął „rybnicki” 
czech Wacław Milik
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2 pozycje książkowe

cH Focus, ul. chrobrego 1, tel. 32 75 55 980

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zacho-
dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu poniżej zdjęciu i podać co przedsta-
wia i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 21 listopada. 

Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) 
lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomości 
imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:
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Po odbiór nagród z tego numeru należy się zgłaszać do redakcji 
od wtorku 28 października w ciągu miesiąca.    

Rozwiązanie 9/2014 – Zdjęcie opublikowane w październikowym numerze „GR” przed-
stawiało fragment budynku przy ul. Piasta 3. Nagrody otrzymują: Jakub Pierchała z Ryb-
nika (woda) oraz Danuta Fabiańska z czerwionki-Leszczyn i Sonia Loga z Rybnika (em-
pik – po jednej książce dla wylosowanych osób). 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

empik
poleca

Rybnik, ul. chrobrego 1, tel. 32 661 87 00

zaprasza

Szczegóły na www.multikino.pl

21 listopada – Igrzyska śmierci: Kosogłos cz. 1 (Akcja/Sci-Fi)
Trzecia część „Igrzysk śmierci”. W impo-
nującej obsadzie znaleźli się nagrodze-
ni Oscarami Jennifer Lawrence i Phillip 
Seymour, a także Donald Sutherland. 
Po raz pierwszy w „Igrzyskach śmierci”,  
w jednej z kluczowych ról, zobaczymy 
Julianne Moore. Katniss wraz z matką 
i siostrą mieszka w legendarnym, pod-
ziemnym dystrykcie trzynastym, który, 
wbrew kłamliwej propagandzie, prze-
trwał zemstę Kapitolu. Z nowymi przy-
wódcami na czele, rebelianci przygotowują się do rozprawy z dyktator-
ską władzą. Katniss, mimo początkowych wahań, zgadza się wziąć udział 
w walce. Staje się symbolem oporu przeciw tyranii prezydenta Snowa

•   •   •
26 listopada – Hobbit: bitwa Pięciu Armii (Fantasy/Przygodowy)

Filmowa adaptacja książki J.R.R. Tol-
kiena, będącej wstępem do słyn-
nego „Władcy Pierścieni”, to opo-
wieść pełna niesamowitych wyda-
rzeń i magicznych postaci. Druży-
na dowodzona przez Thorina Dę-
bową Tarczę dotarła do Samotnej 
Góry, której skarbu strzeże potęż-
ny Smaug. Czy Bilbo i jego towa-
rzysze pokonają smoka i odzyska-
ją legendarny Erebor?

Honorujemy karty

Potrzebne są m.in. koce, dywany, narzuty, ręczniki. Mogą to być rzeczy używane, ale ważne 
by były to rzeczy jednorodne, bez wypełnienia z innego materiału bądź surowca, dlatego od-
padają np. kołdry i poduszki. Przydadzą się również miski, a nawet garnki. Oczywiście mile wi-
dziana będzie również karma sucha i mokra oraz konserwy.

W przypadku większej liczby zebranych rzeczy pracownicy przytułku dla zwierząt mogą po nie 
przyjechać, generalnie jednak proszą, by samemu dostarczyć je do schroniska dla zwierząt. Naj-
lepszym rozwiązaniem będzie uzgodnienie wszystkiego wcześniej telefonicznie (tel. 32 42 462 99).

W połowie października w rybnickim schronisku przebywało blisko 270 psów. Większość  
z nich jest przygotowanych do ewentualnej adopcji; suki są  wysterylizowane, psy wykastrowa-
ne, a wszystkie oczipowane i po niezbędnych szczepieniach. Za dorosłego psa trzeba zapłacić 
40 zł, a za szczeniaka 50 zł (koszty szczepień). Decydując się na adopcję psa ze schroniska, moż-
na trafić na mądrego czworonoga z bogatym już życiowym doświadczeniem.                 (WaT) 

Zwie r zak i  w  pot r zeb ie
Jak co roku przed zimą, kierownictwo schroniska dla bezdomnych zwierząt,  

a głównie psów, działającego przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w dzielnicy 
Wielopole, apeluje o pomoc rzeczową, która pomoże czworonogom przetrwać 
najzimniejsze miesiące. Zygmunt Miłoszewski, 

Gniew, Wydawnictwo W.A-
.B, Warszawa 2014.

Współczesny kryminał to 
coś więcej niż opowieść o tru-
pie – mówił w wywiadzie au-
tor. Książka zwraca uwagę na 
problem przemocy domowej 
wobec kobiet. Prokurator Teo-
dor Szacki stanie przed naj-
trudniejszym zadaniem w swojej karierze: tym razem zagad-
ką nie jest pytanie kto zabił, ale kto i dlaczego został zabity.

•   •   •
DVD Duże złe wilki, reż. Aharon Keshales, Nalot 

Papushado, M2Films 2014.
W tym filmie nic nie jest 

oczywiste. Podejrzenie o okrut-
ne morderstwa pada na miej-
scowego nauczyciela. Policja 
nie ma dowodów, do tego 
funkcjonariusz prowadzący 
sprawę traci stanowisko. Oj-
ciec jednej z ofiar postana-

wia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę. Wkrótce 
nie sposób rozstrzygnąć, kto jest mordercą, katem i ofiarą.
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11-miesięczny czarny terier szkocki o imieniu Mariss został 
najpiękniejszym psem 30. krajowej wystawy psów rasowych, 
jaka odbyła się 5 października w Kamieniu. Jego właścicielką 
jest Czeszka Katerina Firlova.

Niewielki terier pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę, trzyipółletnie-
go dużego czarnego nowofundlanda, który podczas prezentacji w am-
fiteatrze, gdzie odbywał się finał imprezy, tzw. Best in show, otrzymał 
spore brawa od licznie zgromadzonych widzów. — To pies długowłosy, 
więc przygotowanie go do wystawy – kąpiel, suszenie, przycinanie i na-
kładanie kosmetyków – zajmuje mi cały dzień. Master to urodzony show-
man – lubi się pokazywać i być w centrum uwagi. Poza tym jest prawdzi-
wym przyjacielem i kochamy go nie dlatego, że wygrywa kolejne wysta-
wy, ale za jego wyjątkowy charakter — mówi Maja Pawłowska z Opo-
la właścicielka nowofundlanda, który do Kamienia przyjechał wprost  
z Bratysławy, gdzie do swojej bogatej kolekcji tytułów dorzucił kolejny.  
4 października w Kamieniu zaprezentowało się prawie 200 psów my-
śliwskich – wyżłów, posokowców, czy hartów, dzień później – prawie  
700 psów przywiezionych przez właścicieli z całego kraju, ale też z Da-
nii, Niemiec, Czech, czy Słowacji. — Sporo było berneńskich psów paster-
skich, maltańczyków i gryfoników. Pojawiły się też rzadkie rasy, jak choć-
by lagotto romagnolo, pies dla alergików — opowiada Magdalena Kre-
lińska z rybnickiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, któ-
ry zorganizował wystawę w Kamieniu. Najpiękniejszym psem oddziału 
rybnickiego został srebrno-biały siberian hasky o imieniu Ranger, któ-
rego właścicielką jest Adelajda Fajdek z Rybnika. Wystawę odwiedzi-
ło kilka tysięcy osób. — Choć psich wystaw w naszym kraju wciąż przy-
bywa, rybnicka co roku cieszy się sporym zainteresowaniem. Tym razem 
dodatkowo dopisała nam pogoda — opowiada Magdalena Krelińska.

(S)

Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego 
harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od niedzieli 
do piątku trwają od g. 22 do 7, a w soboty od 22-8. Informacja 
o dyżurach aptek dostępna również na stronie internetowej 
urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

26/27.10 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

27/28.10 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

28/29.10 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

29/30.10 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

30/31.10 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

31.10/1.11 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

1/2.11 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

2/3.111 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

3/4.11 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

4/5.11 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

5/6.11 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

6/7.11 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

7/8.11 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

8/9.11 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

9/10.11 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

10/11.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

11/12.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

12/13.11 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

13/14.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście

14/15.11 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17b Boguszowice Osiedle 

15/16.11 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

16/17.11 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

17/18.11 brak dyżuru

18/19.11 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

19/20.11 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

20/21.11 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

21/22.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

22/23.11 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

23/24.11 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

24/25.11 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

25/26.11 brak dyżuru

26/27.11 Apteka „Pod Lwem”, ul. Broniewskiego 23 Śródmieście 

27/28.11 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

28/29.11 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

29/30.11 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

30.11/1.12 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

Uwaga! W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4)  
od poniedziałku do piątku jest czynna do g. 24, zaś w soboty 
do 18. Z kolei apteka Damian (ul. Raciborska 3) codziennie, 
również w niedziele i święta jest czynna do g. 22.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3  
w Rybniku informuje, że 

planuje zniszczenie dokumentacji medycznej 
pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 
w Rybniku w latach 1990-1993. 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginałów dokumentacji 
medycznej przeznaczonej do zniszczenia, mogą to uczynić po 
uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w dziale organizacyj-
nym szpitala do dnia 30 listopada 2014 roku.

Wszelkich informacji dotyczących planowanego zniszczenia do-
kumentacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 32 429 26 13. 

OGłOSZENIE

Czworonożni modele

Najpiękniejsze psy rybnickiej wystawy: (od lewej) zdobywca II miejsca nowofundland Master i zwycięzca, 
czarny terier szkocki o imieniu Mariss
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WYBORY SAMORZĄDOWE 
16 listopada 2014 r.

W dniu 16 listopada br. zostaną przeprowadzone 
wybory samorządowe. 

Lokale wyborcze będą otwarte 
od godz. 7.00 do 21.00.

Nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem wybo-
rów sprawuje Miejska Komisja Wyborcza, której siedzi-
ba mieści się w budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bole-
sława Chrobrego 2, II p., pok. 210. 

Miejska Komisja Wyborcza w wyborach samorządo-
wych zarejestrowała w wyborach do Rady Miasta Ryb-
nika listy kandydatów na radnych zgłoszone w czte-
rech okręgach wyborczych przez następujące komitety 
wyborcze (kolejność zgodna z porządkiem alfabetycznym):

• KW Adam Fudali Blok Samorządowy Rybnik
• KWW Aleksander Larysz Nasze Miasto Rybnik
• KW Forum Obywateli Rybnika
• KW Nasz Wspólny Śląski Dom
• KW Platforma Obywatelska RP
• KW Prawo i Sprawiedliwość
• KW Ruch Autonomii Śląska
• KKW SLD Lewica Razem

W wyborach Prezydenta Miasta Rybnika Miejska Komi-
sja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów 
(kolejność zgodna z porządkiem alfabetycznym):

Stefan Andrzej Dąbkowski zgłoszony przez 
KKW SLD Lewica Razem

Adam Fudali zgłoszony przez 
KW Adam Fudali Blok Samorządowy Rybnik

Piotr Paweł Kuczera zgłoszony przez 
KW Platforma Obywatelska RP

Aleksander Edward Larysz zgłoszony przez 
KWW Aleksander Larysz Nasze Miasto Rybnik

Jan Józef Lubos zgłoszony przez 
KW Ruch Autonomii Śląska

Piotr Paweł Masłowski zgłoszony przez 
KW Forum Obywateli Rybnika.

Wybory w Rybniku
Wszelkie ważne kwestie związane z wyborami samorządo-

wymi można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej UM Rybnika http://bip.um.rybnik.eu w zakładce „Wybo-
ry samorządowe 2014”.

Sprawy dotyczące rejestru wyborców oraz możliwości 
głosowania przez pełnomocnika lub głosowania korespon-
dencyjnego załatwić można w Urzędzie Miasta Rybni-
ka w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 158 lub  
telefonicznie, pod nr tel. 32 43 92 160 w godzinach pra-
cy urzędu. 

Kto może wybierać?
Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu 

są obywatele polscy, zamieszkali na stałe na obszarze gminy 
Rybnik, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat.

Informacja dotycząca spisu wyborców
Wyborca stale zamieszkały na obszarze miasta Rybnika 

oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały, przybywający na tere-
nie gminy na swój pisemny wniosek wniesiony do urzędu mia-
sta do dnia 12 listopada br. może zostać dopisany do spisu 
wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. 

Spis wyborców będzie także udostępniony do wglą-
du zainteresowanych na ich pisemny wniosek w dniach  
od 27 października do 14 listopada 2014 r. w godzinach 
pracy urzędu miasta.

Gdzie głosujemy?
Głosować będzie można w tych samych lokalach wyborczych, 

w których odbywało się głosowanie w czerwcowych wyborach 
do Parlamentu Europejskiego czy też wrześniowych wyborach 
uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełny wykaz aktualnych siedzib obwodowych  komisji wy-
borczych łącznie z granicami obwodów głosowania znajdzie-
cie Państwo na kolejnych stronach (s. 48 i 49).

W jaki sposób głosujemy?
W dniu wyborów każdy wyborca otrzyma jedną kartę po-
jedynczą i dwie karty w formie broszury do głosowania:
• kartę koloru różowego – w wyborach Prezydenta  

Miasta Rybnika;
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• broszurę koloru białego – w wyborach do Rady  
Miasta Rybnika oraz

• broszurę koloru niebieskiego – w wyborach do 
Sejmiku Województwa Śląskiego.

Na karcie i w każdej z dwóch broszur do głosowa-
nia wyborca stawia tylko jeden „x” w kratce obok 
nazwiska tego kandydata, na którego chce oddać 
swój glos. 

PREZYDENT MIASTA – jednostronna karta  
koloru różowego formatu A4 

GŁOS NIEWAŻNY
• znak X postawiony przy kilku nazwiskach kandyda-

tów albo nie postawiony w ogóle,
• umieszczenie znaków graficznych (innych niż znak X 

w obrębie kratki, w szczególności: zamazanie kratki 
czy przekreślenie znaku X w kratce.
W wyborach prezydenta miasta zwycięży ten kandy-

dat, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie przekroczy wy-
maganego progu, dwa tygodnie później, tj. 30 listopa-
da 2014 r. odbędzie się kolejne głosowanie (II tura wy-
borów), w którym weźmie udział dwóch kandydatów  
z najlepszym wynikiem z I tury. 

RADA MIASTA – karta koloru białego, formatu A4  
w formie broszury oraz 

SEJMIK WOJEWÓDZTWA – karta koloru  
niebieskiego, formatu A4 w postaci broszury

wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając 
znak „x” obok nazwiska jednego z kandydatów wskazu-
jąc tym samym jego pierwszeństwo do mandatu. 

GŁOS NIEWAŻNY
• umieszczenie znaków graficznych (innych niż znak X) 

w obrębie kratki w szczególności : zamazanie kratki 
czy przekreślenie znaku X w kratce,

• znak X postawiony przy nazwiskach dwóch lub więcej 
kandydatów z różnych list albo niepostawiony w ogóle. 

WYJĄTEK -  jeżeli znak „x” został postawiony obok 
nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z tej samej li-
sty to głos jest ważny. Uznaje się wtedy, że został od-
dany na daną listę,  a pierwszeństwo przysługuje temu  
z oznaczonych kandydatów, który jest najwyżej na liście.

Wybory do Rady Miasta Rybnika  i Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego odbędą się w systemie proporcjonalnym.  

Oznacza to, że mandaty będą dzielone pomiędzy listy 
kandydatów proporcjonalnie do liczby ważnych gło-
sów oddanych na listy (metoda d’Hondta). Mandaty 
podzielą komitety, które przekroczyły 5-procentowy 
próg wyborczy. 

Inne możliwości głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika
Tylko do 7 listopada br. można złożyć wniosek o spo-

rządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Upraw-
nieni do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu gło-
sowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko 
osoba wpisana do rejestru wyborców w mieście Rybniku 
lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Głosowanie korespondencyjne 
Głosowanie korespondencyjne, co do zasady zostało 

na mocy art. 53a §2 Kodeksu wyborczego, wyłączone  
w wyborach do organów stanowiących jednostek sa-
morządu terytorialnego  oraz wyborów wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta. Jedyny wyjątek w przepi-
sach prawa dotyczy wyborców niepełnosprawnych o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności, którzy mogą głosować korespondencyjnie w wy-
borach samorządowych. Zamiar głosowania korespon-
dencyjnego należy zgłosić w tutejszym urzędzie do dnia  
27 października br. 

Dodatkowo w zgłoszeniu, wyborca niepełnospraw-
ny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wybor-
czym nakładek na karty do głosowania sporządzonych 
w alfabecie Braille’a.

Głosowanie za pomocą nakładek sporządzonych  
w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lo-
kalu wyborczym  przy użyciu nakładki na kartę  
do głosowania sporządzonej alfabecie Braille’a.  Za-
miar takiego głosowania należy zgłosić w tut. urzę-
dzie do dnia 27 października br. Zgłoszenie może 
być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub  
w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wska-
zać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamiesz-
kania wyborcy.

t



NR
OB-
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DU

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 
SIEDZIBA 
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1
ULICE: Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Hutnicza, Jadwigi i Feliksa Białych, Jana III Sobieskiego, Jeana Chalotta, 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Księdza Józefa Szafranka, Łony, Mikołaja Reja, Plac Wolności, Rynkowa, Saint Vallier, Stanisława 
Staszica, Stroma, Wysoka

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Ks. Szafranka 7 

2

ULICE: 3 Maja, Dworcowa, Generała Józefa Hallera od nr 1 do 17 nieparzyste i od nr 2 do 12 parzyste, Henryka Wieniawskiego, 
Jankowicka od nr 1 do 39 nieparzyste i od nr 2 do 64 parzyste, Józefa Piłsudskiego, Klasztorna, Księdza Doktora Stefana Siwca, 
Miejska, Młyńska, Obwiednia Południowa od nr 1 do 23, Plac Armii Krajowej, Plac Mikołaja Kopernika, Pocztowa, Rzeczna, 
Stanisława Wolnego, Tęczowa, Wiejska od nr 1 do 7 nieparzyste, Władysława Stanisława Reymonta od nr 1 do 11 nieparzyste i od nr 
2 do 8 parzyste, Wojciecha Korfantego, Za Komendą, Zamkowa

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Jankowicka 1 – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

3
ULICE: Antoniego Staiera, Dróżka Profesora Libury, Elizy Orzeszkowej od nr 1 do 5 nieparzyste, Gliwicka od nr 1 do 31 nieparzyste 
i od nr 2 do 28 parzyste, Juliusza Ligonia, Konstantego Damrota od nr 1 do 9, Mikołowska od nr 1 do 17 nieparzyste i od nr 2 do 12 
parzyste, Na Górze, Ogródki od nr 1 do 10, Piasta nr parzyste, Plac Jana Pawła II, Powstańców Śląskich od nr 1 do 29 nieparzyste i 
nr parzyste, Świętego Antoniego od nr 1 do 10, Tadeusza Kościuszki, Władysława Łokietka

Zespół Szkół Technicznych, ul. Tadeusza Kościuszki 5 

4
ULICE: Artura Grottgera, Cegielniana, Cmentarna od nr 1 do 39 nieparzyste i od nr 2 do 26 parzyste, Dworek, Franciszka 
Rybnickiego, Jana Kotucza od nr 1 do 37 za wyjątkiem nr 26A i 36, Kościelna, Krótka, Księdza Doktora Franciszka Brudnioka, Marii 
Skłodowskiej-Curie, Nad Potokiem, Plac Kościelny, Raciborska od nr 1 do 13 nieparzyste i od nr 2 do 22 parzyste, Rudzka od nr 1 
do 25 nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste, Rynek, Świętego Jana, Świętego Józefa od nr 2 do 22 parzyste 

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza,  
ul. Cmentarna 1

5
ULICE: Cmentarna od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 28 do końca parzyste, Franciszka Chrószcza, Gliwicka od nr 33 do 39 
nieparzyste i od nr 30 do 76 parzyste, Jana Kotucza nr 26A i 36, Janusza Korczaka, Jaskółcza, Kapitana Leopolda Janiego, Mała, 
Obwiednia Północna, Rudzka od nr 27 do 131 nieparzyste i od nr 50 do 128 parzyste, Sikorek, Szczygłów, Waltera Larysza, Wierzbowa 
od nr 1 do 25 nieparzyste i od nr 2 do 20 parzyste, Zagrodniki

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza,  
ul. Cmentarna 1

6

ULICE: Byłych Więźniów Politycznych, Elizy Orzeszkowej od nr 7 do końca nieparzyste i nr parzyste, Jana Długosza, Jana 
Kochanowskiego, Jana Matejki, Konstantego Damrota od nr 10 do końca, Ludwika Solskiego, Maksymiliana Basisty, Mariańska, 
Mikołowska od nr 19 do 55 nieparzyste i od nr 14 do 74 parzyste, Ogródki od nr 11 do końca, Piasta nr nieparzyste, Powstańców 
Śląskich od nr 31 do końca nieparzyste, Strzelców Bytomskich, Sybiraków, Świętego Antoniego od nr 11 do końca, Wita Stwosza, 
Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Zajezdna, Żwirki i Wigury

Zespół Szkół nr 2, ul. Mikołowska 19

7 ULICE: Adama Asnyka, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Emilii Plater, Jana Kasprowicza, Myśliwska, Nadbrzeżna, Olszowa, 
Opalowa, Pod Wałem, Pszczela, Strzelecka, Wielopolska od nr 5 do końca nieparzyste i nr parzyste, Wodna, Zajęcza, Żużlowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Doktora 
Mariana Różańskiego 14a

8
ULICE: 26 Marca, Aleksandra Fredry, Astrów, Doktora Mariana Różańskiego, Jana Karłowicza, Janusza Kusocińskiego, Józefa 
Poniatowskiego, Marynarska, Mikołaja Gogola, Niemodlińska, P.C.K., Piotra Kolonki, Różana, Widok, Władysława Jagiełły, 
Władysława Webera, Wspólna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Doktora 
Mariana Różańskiego 14a

9 ULICE: Arki Bożka, Falista, Generała Władysława Sikorskiego, Hotelowa, Jodłowa, Makowa, Miła, Robotnicza, Tadeusza Boya 
Żeleńskiego, Walecznych

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka, 
ul. Alojzego Szewczyka 6 

10 ULICE: Alojzego Szewczyka, Gminna, Księdza Jana Pojdy, Leszczyńska, Maksymiliana Dudka, Pawła Hanaka, Poremby, Sąsiedzka, 
Teofila Bieli, Teofila Brzozy, Tylna, Willowa, Zofii Nałkowskiej 

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka, 
ul. Alojzego Szewczyka 6 

11
ULICE: Fiołkowa, Gliwicka od nr 41 do 183 nieparzyste i od nr 78 do 198 parzyste, Golejowska od nr 100 do końca parzyste, Górna, 
Jesionowa, Kazimierza Tetmajera, Klonowa, Koralowa, Lipowa od nr 1 do 45 nieparzyste i od nr 2 do 56 parzyste, Ludowa, Majątkowa, 
Miodowa, Ofiar Terroru, Owocowa, Piaskowa, Piotra Wysockiego, Podleśna, Romualda Traugutta, Rubinowa, Strąkowska, Sucha, 
Weteranów, Wiśniowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1, ul. Gliwicka 105

12 ULICE: Borki, Borowa, Bratków, Dzikiej Róży, Liliowa, Łączna, Piastowska, Piwonii, Świętego Józefa od nr 77 do końca nieparzyste 
i od nr 86 do końca parzyste, Tulipanów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Borki 37d

13 ULICE: Chryzantem, Długa, Energetyków, Goździków, Henryka Mikołaja Góreckiego, Konwalii, Nad Zalewem, Pelargonii, Rudzka 
od nr 133 do 249 nieparzyste i od nr 130 do 224 parzyste, Słonecznikowa, Storczyków, Żołędziowa od nr 84 do końca Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Borki 37d

14 ULICE: Ekonomiczna, Golejowska nr nieparzyste i od nr 2 do 98 parzyste, Księdza Konrada Szwedy, Kuźnicka, Lipowa od nr 47 
do końca nieparzyste i od nr 58 do końca parzyste, Rybacka, Strefowa, Świętego Maksymiliana

Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego,  
ul. Rybacka 55

15 ULICE: Mglista, Podmiejska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Świętego 
Maksymiliana 26

16
ULICE: Aleksandra Gierymskiego, Dożynkowa, Gliwicka od nr 185 do 335 nieparzyste i od nr 200 do 324 parzyste, Jarzębinowa, 
Komisji Edukacji Narodowej, Książenicka, Lisia, Magnolii, Morwowa, Okrężna, Podgórna, Podhalańska, Północna, Pszenna, Sienna, 
Turystyczna, Wieżowa, Wiosny Ludów, Wiślana, Wypoczynkowa, Za Wiaduktem

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 29

17 ULICE: Skowronków, Wiktora Poloczka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 29 – Lokal dostosowany  
do potrzeb osób niepełnosprawnych

18
ULICE:  Batalionów Chłopskich, Bronisława Czecha, Dworska, Generała Jana Sadowskiego, Grodzka, Gzelska, Heleny 
Marusarzówny, Jana Dobosza, Karłowa, Legionów, Łabędzia, Pniowska, Rudzka od nr 251 do 389 nieparzyste i od nr 226 do 388 
parzyste, Wiosenna, Żaglowa 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Gzelska 
7 – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

19 ULICE: Cisowa, Jaworowa, Księdza Emila Szramka, Lechicka, Polan, Rudzka od nr 390 do końca, Stalowa, Stefana Czarnieckiego, 
Szeroka, Zwonowicka

Budynek Ochotnicze j  Straży  Pożarnej ,  
ul. Zwonowicka 5

20
ULICE: Bartników, Bernarda Kuglera, Chwałęcicka, Cystersów, Gliwicka od nr 337 do końca nieparzyste i od nr 326 do końca 
parzyste, Głogowa, Gontowa, Imbirowa, Jałowcowa, Kalinowa, Krajobrazowa, Laurowa, Łowiecka, Łukowa, Milenijna, Młynek, 
Oliwkowa, Pilchowicka, Pryszczyny, Rybnicka, Świętego Huberta, Uczniowska, Wiklinowa, Wilcza, Wodnika

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II, 
ul. Bernarda Kuglera 8a – Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

21
ULICE: Karola Miarki od nr 1 do 29, Kosmonautów, Kosynierów, Marii Konopnickiej, Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego od nr 1 do 27 
nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste, Prosta od nr 191 do 201, Radosna, Słoneczna, Stara, Studzienna od nr 1 do 51 nieparzyste i od nr 2 do 44 parzyste, 
Wolna od nr 1 do 71 nieparzyste i od nr 2 do 58 parzyste, Zakątek od nr 15C do 15H i od nr 17E do 17P i od nr 19C do 19P, Zbożowa od nr 1 do 9

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki, 
ul. Wolna 17 – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

22 ULICE: Cicha, Krucza, Księdza Henryka Groborza, Mikołowska od nr 57 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Orla, 
Przemysłowa, Ptasia, Sadowa, Sosnowa, Stawowa, Wielopolska od nr 1 do 3 nieparzyste, Wronia, Za Torem 

Przedszkole nr 3, ul. Za Torem 3B – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

23
ULICE: Boguszowicka od nr 1 do 151 nieparzyste i od nr 2 do 58 parzyste, Brzeziny Miejskie od nr 117 do końca nieparzyste, 
Brzezińska, Jaśminowa, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki od nr 30 do końca, Pochyła od nr 1 do 107, Pogodna, Prosta od nr 113 do 
171 nieparzyste i od nr 62 do 170 parzyste, Przyjaźni, Spokojna, Stefana Żeromskiego od nr 1 do 64, Walerego Wróblewskiego, Żelazna

Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Karola 
Miarki 74

24

ULICE: Ciasna, Henryka Sienkiewicza, Ligocka, Partyzantów, Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego od nr 29 do końca nieparzyste 
i od nr 50 do końca parzyste, Prosta od nr 173 do końca nieparzyste i od nr 172 do końca parzyste za wyjątkiem nr od 191 do 201, 
Studzienna od nr 53 do końca nieparzyste i od nr 46 do końca parzyste, Tadeusza Rejtana, Wąska, Wolna od nr 73 do 179 nieparzyste 
i od nr 60 do 168 parzyste, Zakątek za wyjątkiem nr od 15C do 15H i od nr 17E do 17P i od nr 19C do 19P, Zbożowa od nr 10 do 
końca, Zuchów, Żorska od nr 1 do 265 nieparzyste i od nr 2 do 250 parzyste

Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Karola 
Miarki 74

25 ULICE: Buchalików, Fabryczna, Osiedle Różane, Samotna, Sygnały, Wolna od nr 181 do końca nieparzyste i od nr 170 do końca 
parzyste, Zgodna, Żorska od nr 267 do końca nieparzyste i od nr 252 do końca parzyste

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików, 
ul. Ziołowa 3

26 ULICE: Bagnista, Gotartowicka od nr 1 do 85 nieparzyste i od nr 2 do 90 parzyste, Jutrzenki, Niska, Pochyła od nr 108 do końca, 
Szybowcowa od nr 1 do 100, Zapłocie, Ziołowa

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików, 
ul. Ziołowa 3

27
ULICE: Boguszowicka od nr 153 do końca nieparzyste i od nr 60 do końca parzyste, Gotartowicka od nr 87 do końca nieparzyste i od 
nr 92 do końca parzyste, Gronowa, Jemiołowa, Jesienna, Kłokocińska od nr 1 do 47 nieparzyste i od nr 2 do 74 parzyste, Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, Mokra, Rajska od nr 1 do 61 nieparzyste i od nr 2 do 74 parzyste, Sołtystwo, Stanisława Małachowskiego od 
nr 1 do 69, Świętego Wawrzyńca, Urocza, Zadumy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Stanisława 
Małachowskiego 44 

28
ULICE: Anieli Krzywoń, Błękitna, Braci Nalazków od nr 1 do 27 nieparzyste i od nr 2 do 34 parzyste, Brzeziny Miejskie od nr 18 do końca 
parzyste, Cedrowa, Cyprysowa, Generała Stanisława Szeptyckiego, Grabowa, Ignacego Łukasiewicza, Jasna, Ksawerego Dunikowskiego, 
Leona Kruczkowskiego, Oskara Kolberga, Przejazdowa, Spacerowa, Stanisława Małachowskiego od nr 70 do końca, Strażacka, Ziemska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Stanisława 
Małachowskiego 44 

29 ULICE: Armii Ludowej, Braci Nalazków od nr 29 do końca nieparzyste i od nr 36 do końca parzyste, Nowomiejska, Sztolniowa
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. 
Czesława Miłosza, ul. Sztolniowa 29b – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

30 ULICE: Czwartaków, Jastrzębska, Józefa Elsnera, Księdza Pawła Pośpiecha, Michała Grażyńskiego, Plac Pokoju, Plac Żołnierza, 
Rajska od nr 63 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Węglowa, Wojciecha Bogusławskiego, Żurawia 

Gimnazjum Nr 5 im. Władysława Webera,  
ul. Żurawia 8

31 ULICE: Osiedle Południe od nr 1 do 45
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, 
Osiedle Południe 20 – Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

32 ULICE: Doktora Józefa Rostka, Kadetów, Osiedle Południe od nr 46 do końca, Pierwszej Brygady, Władysława Kuboszka
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, 
Osiedle Południe 20 – Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

33 ULICE: Astronautów, Emila Drobnego, Jędrzeja Śniadeckiego, Józefa Lompy, Wazów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Józefa Lompy 6
34 ULICA: Patriotów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Józefa Lompy 6
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35 ULICE: Bracka, Chłodna, Dębowa, Gospodarcza, Kłokocińska od nr 49 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Komunalna, 
Plac Emila Pawlasa, Poligonowa, Rybna, Rycerska, Skośna, Szybowcowa od nr 101 do końca, Włościańska, Żniwna Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Włościańska 39e

36 ULICE: Beskidzka, Bieszczadzka, Chwałowicka, Jana Wyglendy, Parkowa, Sudecka, Tytusa Chałubińskiego, Żołnierzy Września Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42 – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

37
ULICE: Brzeziny Miejskie od nr 1 do 115 nieparzyste, Fryderyka Chopina, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Harcerska, Jana 
Kowalczyka, Joachima Lelewela, Józefa Chełmońskiego, Kolejowa, Kopalniana, Kornela Makuszyńskiego, Majora Władysława 
Mażewskiego, Nikodema Sobika, Pod Hałdą nr nieparzyste, Prosta od nr 1 do 111 nieparzyste i od nr 2 do 60 parzyste, Stanisława 
Drzymały, Stefana Żeromskiego od nr 65 do końca, Świerklańska, Tkoczów nr parzyste, Zacisze

Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42

38 ULICE: Bolesława Krupińskiego, Górnicza, Józefa Pukowca, Śląska nr parzyste
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca, ul. Śląska 
18a – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

39
ULICE: 1 Maja od nr 81 do końca nieparzyste i od nr 86 do końca parzyste, Generała Leopolda Okulickiego od nr 170 do końca 
parzyste, Kupiecka od nr 21 do końca nieparzyste i od nr 12 do końca parzyste, Nowa, Ogrodowa, Pod Hałdą nr parzyste, Przewozowa, 
Składowa nr parzyste, Śląska nr nieparzyste, Zwycięstwa od nr 1 do 55 nieparzyste

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika, ul. 1 Maja 91a – Lokal dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

40
ULICE: 1 Maja od nr 1 do 79 nieparzyste i od nr 2 do 84 parzyste, Anny Stefek, Bolesława Prusa, Brzeziny Miejskie od nr 2 do 
16 parzyste, Działkowców, Hugona Kołłątaja, Jagiellońska, Józefa Stawiarza, Józefa Szulika, Kamienna, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Kożdoniów, Księdza Jana Śliwki, Kupiecka od nr 1 do 19 nieparzyste i od nr 2 do 10 parzyste, Obywatelska, 
Radziejowska, Tkoczów nr nieparzyste, Wjazdowa, Zwycięstwa nr parzyste i od nr 57 do końca nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy 
Rybnika-Chwałowic, ul. 1 Maja 51

41
ULICE: Adolfa Dygasińskiego, Generała Leopolda Okulickiego nr nieparzyste i od nr 2 do 168 parzyste, Ignacego Daszyńskiego od 
nr 41 do końca, Jana Rericha, Juliusza Kossaka, Kręta, Niepodległości od nr 131 do końca, Popielowska, Składowa nr nieparzyste, 
Spółdzielcza, Szyb Marcin, Średnia, Trzech Krzyży

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego,  
ul. Kręta 20

42 ULICE: Feliksa Nowowiejskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Leopolda Staffa, Lokalna, Ludomira Różyckiego, Niepodległości 
od nr 1 do 130, Stanisława Konarskiego od nr 1 do 54, Źródlana

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Leopolda 
Staffa 42a

43
ULICA: Aleksandra Puszkina, Gabrieli Zapolskiej, Ignacego Daszyńskiego od nr 1 do 40, Jana Chryzostoma Paska, Jana Dzierżonia, 
Jana Pawła Woronicza, Jana Zamojskiego, Marklowicka, Stanisława Konarskiego od nr 55 do końca, Stanisława Worcella, Wodzisławska 
od nr 251 do końca nieparzyste i od nr 230 do końca parzyste, Żwirowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Leopolda 
Staffa 42a

44 ULICA: Wrębowa Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego, 
ul. Boczna 17

45
ULICE: Barbórki, Boczna, Generała Władysława Andersa, Górniczego Stanu, Górnośląska od nr 99 do końca nieparzyste i od 
nr 110 do końca parzyste, Ignacego Paderewskiego od nr 30 do końca, Jana Kazimierza, Karlika, Odległa, Pokładowa, Sztygarska, 
Szybowa, Wiertnicza, Wyrobiskowa, Związkowa

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego, 
ul. Boczna 17

46 ULICE: Akacjowa, Barbary, Ignacego Paderewskiego od nr 1 do 29, Józefa Rymera, Lotników, Modrzewiowa Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera, ul. Józefa 
Rymera 24a

47
ULICE: Bolesława Śmiałego nr nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste, Górnośląska od nr 31 do 97 nieparzyste i od nr 36 do 108 
parzyste, Jana Karola Chodkiewicza, Księdza Norberta Bończyka, Ludwika Zamenhofa nr parzyste, Majora Brunona Janasa od nr 
1 do 95, Obrońców Pokoju, Orzechowa, Skalna, Stanisława Żółkiewskiego, Tomasza Zana, Torowa, Weroniki, Zakole.

Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera, ul. Józefa 
Rymera 24a

48

ULICE: Bolesława Krzywoustego od nr 1 do 21 nieparzyste i nr parzyste, Cienista, Doktora Jana Adamskiego, Garbocze, Górnośląska od nr 1 do 
29 nieparzyste i od nr 2 do 34 parzyste, Gruntowa nr nieparzyste i od nr 2 do 96 parzyste, Jabłoniowa, Jana Onufrego Zagłoby, Jana Skrzetuskiego, 
Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste i nr parzyste za wyjątkiem nr od 38 do 48 parzyste, Letnia nr nieparzyste i od nr 2 do 10 parzyste, Michała 
Wołodyjowskiego, Odrodzenia, Raciborska od nr 181 do 217 nieparzyste i od nr 192 do 198 parzyste, Racławicka od nr 1 do 7 nieparzyste, 
Stanisława Leszczyńskiego, Stefana Grota Roweckiego od nr 2 do 12 parzyste, Strzelców Podhalańskich, Ziemowita, Złota, Zygmunta Starego

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki,  
ul. Niedobczycka 191 

49 ULICE: Hetmańska, Jagodowa, Niedobczycka od nr 106 do końca, Olszycka, Słowiańska, Wincentego Kadłubka, Władysława Orkana, 
Władysława Warneńczyka, Wodzisławska od nr 211 do 249 nieparzyste i od nr 204 do 228 parzyste, Wrzosowa

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki,  
ul. Niedobczycka 191 

50
ULICE: Bolesława Śmiałego od nr 2 do 28 parzyste, Gabriela Narutowicza, Gustawa Morcinka, Ignacego Mościckiego, Karola 
Szymanowskiego, Księdza Piotra Skargi, Ludwika Zamenhofa nr nieparzyste, Majora Brunona Janasa od nr 96 do końca, Sportowa 
od nr 89 do końca nieparzyste i od nr 82 do końca parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza 
Korczaka, ul. Gustawa Morcinka 18

51
ULICE: Augustyna Kwiotka, Bolesława Krzywoustego od nr 23 do końca nieparzyste, Dąbrowy, Ernesta Mruli, Frontowa, Kazimierza Wielkiego od 
nr 38 do 48 parzyste, Letnia od nr 12 do końca parzyste, Niewiadomska, Pawła Mojżesza, Pawła Semana, Przyjemna, Raciborska od nr 219 do końca 
nieparzyste i od nr 200 do końca parzyste, Racławicka od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste, Rozstajna, Sportowa od nr 1 do 87 nieparzyste i od 
nr 2 do 80 parzyste, Staromiejska, Stefana Batorego, Stefana Grota Roweckiego nr nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste, Szczerbicka, Ustronna

Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu,  
ul. Sportowa 52

52 ULICA: Chabrowa Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a

53 ULICE: Budowlanych, Gajowa, Orzepowicka Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a

54 ULICE: Osiedle Krakusa, Wawelska, Władysława Broniewskiego Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a

55 ULICE: Floriańska, Kardynała Bolesława Kominka, Wandy Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a

56
ULICE: 9 Maja, Brzozowa, Daleka, Franciszka Pilarczyka, Generała Józefa Bema, Generała Kazimierza Pułaskiego, Głucha, 
Graniczna nr nieparzyste, Grunwaldzka od nr 14 do końca, Jana Kotucza od nr 38 do końca, Józefa Wieczorka, Księdza Piotra 
Ściegiennego, Mieszka I, Obrońców Rybnika, Pawła Stalmacha, Raciborska od nr 92 do 190 parzyste, Stanisława Moniuszki, Stanisława 
Wyspiańskiego, Zawiszy Czarnego, Zebrzydowicka od nr 1 do 149 nieparzyste i od nr 2 do 128 parzyste, Żytnia

Gimnazjum Sportowe nr 2 im. Świętej Jadwigi 
Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18

57 ULICA: Dąbrówki Gimnazjum Sportowe nr 2 im. Świętej Jadwigi 
Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18

58 ULICE: Alfonsa Zgrzebnioka, Bohaterów Westerplatte, Generała Zygmunta Janke-Waltera, Jana Kawalca, Komuny Paryskiej, 
Pawła Cierpioła, Piownik, Władysława Hibnera

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Władysława 
Hibnera 25

59
ULICE: Bukowa, Juliana Tuwima, Konrada Winklera, Mahoniowa, Platanowa, Popiela, Świętego Józefa od nr 1 do 75 nieparzyste 
i od nr 24 do 84 parzyste, Topolowa, Wierzbowa od nr 27 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste, Zielona, Żołędziowa 
od nr 1 do 83

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego,  
ul. Świętego Józefa 30

60 ULICA:Jana Kilińskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
Nr 34 im. Ireny Sendlerowej ul. Władysława 
Stanisława Reymonta 69 – Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

61
ULICE: Krzyżowa, Lektorska, Obwiednia Południowa od nr 24 do końca, Raciborska od nr 15 do 123 nieparzyste i od nr 24 do 90 
parzyste, Rolnicza, Smolna od nr 23 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste, Władysława Stanisława Reymonta od nr 48 
do końca, Zamysłowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
Nr 34 im. Ireny Sendlerowej, ul. Władysława 
Stanisława Reymonta 69

62
ULICE: Generała Józefa Hallera od nr 19 do końca nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste, Grunwaldzka od nr 1 do 13, Gwarków, 
Księdza Jerzego Popiełuszki, Łanowa, Łąkowa, Poprzeczna, Sławików, Smolna od nr 1 do 21 nieparzyste i od nr 2 do 20 parzyste, 
Szczęść Boże, Szkolna, Świętej Jadwigi, Targowa, Wiejska od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste, Władysława Stanisława Reymonta 
od nr 13 do 47 nieparzyste i od nr 10 do 46 parzyste, Wodzisławska od nr 1 do 77 nieparzyste i od nr 2 do 90 parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Wodzisławska 46

63
ULICE: Błażeja Stolarskiego, Dolna, Franciszkańska, Gołębia, Grzybowa, Jankowicka od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 66 
do końca parzyste, Kornela Ujejskiego, Kwiatowa, Na Okrzeszyńcu, Nacyńska, Niedobczycka od nr 1 do 66, Plebiscytowa, Polna, 
Środkowa, Torfowa, Walentego Pełczyńskiego, Wodzisławska od nr 92 do 144 parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wodzisławska 123
– Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

64
ULICE: Barwna, Bratnia, Gruntowa od nr 98 do końca parzyste, Hoża, Jarzynowa, Józefa Cyrana, Leśna, Liściasta, Na Niwie, 
Niedobczycka od nr 67 do 105, Pod Lasem, Pod Szybem, Raciborska od nr 125 do 179 nieparzyste, Wincentego Witosa, Wodzisławska 
od nr 79 do 209 nieparzyste i od nr 146 do 202 parzyste, Wyboista, Zamiejska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wodzisławska 123

65 ULICE: Basztowa, Cypriana Kamila Norwida, Graniczna nr parzyste, Kasztanowa, Ludwika Zdrzałka, Malinowa, Równa, Świerkowa, 
Zebrzydowicka od nr 151 do końca nieparzyste i od nr 130 do końca parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Maksymiliana 
Buhla 3

66 ULICE:Kosów, Krzywa, Majowa, Maksymiliana Buhla, Malwowa, Przedmieście, Sowia, Wiatraczna, Wincentego Pola Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Maksymiliana 
Buhla 3, ul. Maksymiliana Buhla 3

67 Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych, ul. Gliwicka 33

68 Miejski Dom Pomocy Społecznej Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25

69 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3,  
ul. Energetyków 46

70 Śląskie Centrum Medyczne – Dom Opieki „Senior” Śląskie Centrum Medyczne – Dom Opieki „Senior”, 
ul. Wrębowa 21
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Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 51
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KOMITET 
WYBORCZY 

PRAWO 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZAPRASZAM NA WYBORY! – TWóJ GŁOS JEST WAŻNY!

RADA MIASTA RYBNIKA

DOŚWIADCZENIE I CHARAKTER!
Radny Rady Miasta Rybnika od 1998 roku.
Przewodniczący Rady Miasta w kadencji 
2006-2010.
Wiceprzewodniczący  Rady  Miasta  
w kadencji 2010-2014.
Przewodniczący Klubu radnych Prawa  
i Sprawiedliwości.

SPORT

WYCHOWUJEMY PRZEZ SPORT! 
Od 15 lat jestem Prezesem Szkółki Piłkarskiej RKP
-ROW Rybnik. Sport to moja pasja. To nie tylko zdro-
wie, ale również znakomity środek wychowawczy. Je-
stem gorącym orędownikiem budowy i rozbudowy 
obiektów sportowych w naszym mieście . Lepiej widzieć 
dzieci biegające po boiskach i salach gimnastycznych, 
niż godzinami siedzące w domu przy komputerach. 

SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA

NIE DLA BETONU!
Mimo wysokich opłat stan osiedli RSM jest fatalny. 
By to zmienić konieczne jest pozyskanie środków 
zewnętrznych. W ciągu roku kierowania RSM, Zarząd 
pod moim kierownictwem i przy współpracy z miastem 
przygotował projekty, które miały zasilić budżet RSM 
kwotą ok. 5 mln. zł. Mimo oporu „starego betonu”, 
który nie chce kredytów i woli finansować wszystko 
z kieszeni członków, nie wszystko zaprzepaszczono. 
Termomodernizacja na Dąbrówki, Floriańskiej  
i Wandy jest realizowana. Remont ulicy Wandy to 
przykład dobrej współpracy z miastem i efekt moich 
osobistych zabiegów. RSM ociepla budynki, a miasto 
remontuje drogi. Tę współpracę warto kontynuować!

STANISŁAW JASZCZUK TWOIM KANDYDATEM 
DO RADY MIASTA 

RYBNIKA! 

Maroko-Nowiny, Smolna, 
Zamysłów, ZebrzydowiceLista nr 3   Okręg 4

58 lat, prawnik

Materiał finansowany ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 57
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Startuję z listy Komitetu wyborczego Prawo i Sprawie-
dliwość, ponieważ ta Partia i jej program jest najbliższa 
moim poglądom i ideałom w których byłam wychowywa-
na (tzn. patriotyzm, sumienność, wiara, sprawiedliwość, 
uczciwość, pracowitość, pomoc ludziom i miłość do nich). 

63-letnia mieszkanka Rybnika, mężatka. Ma wspa-
niałą rodzinę: męża Czesława (od 40 lat), synów Łuka-
sza, Michała, Adama, synowe Aleksandrę, Adrianę, Ja-
godę oraz wnuka Jakuba i wnuczkę Maję. Posiada wyż-
sze wykształcenie – ukończyła Akademię Wychowania 
Fizycznego w Krakowie oraz studia podyplomowe „Za-
rządzanie i Przedsiębiorczość w Oświacie” na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. 

Jako nauczyciel pracowała 30 lat w ZSZ Ryfama w Ryb-
niku,  Zespole Szkół Budowlanych w Żorach oraz w Ze-
spole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Rybniku. Zna 
3 języki obce: rosyjski, niemiecki i angielski.

Aktualnie jest Radną Sejmiku Województwa Śląskie-
go, Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Nauki, Kultu-

ry oraz członkiem Komisji Sportu Turystyki i Rekreacji. Kie-
ruje Biurem Terenowym Zarządu Regionu Śląsko – Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” w Rybniku. Od 1980 r. 
jest członkiem NSZZ „Solidarność”. 

Przez 12 lat pełniła funkcję Przewodniczącej MOZ 
NSZZ „Solidarność Pracowników Oświaty w Rybniku. 
Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Regionalnej 
Sekcji Oświaty i Nauki w Katowicach (do 2018 r.) oraz 
jest członkiem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w 
Gdańsku (wyborem do 2018 r.). 

Za pracę zawodową została wielokrotnie wyróżniona 
nagrodami: Dyrektora, Kuratora Oświaty, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Rybnika, Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Mikołaja” z 
Rybnika. W 2007 roku Prezydent Polski Lech Kaczyński 
odznaczył ją Złotym Krzyżem Zasługi. 

Czynnie uczestniczy w pracach Rad Społecznych: Szpi-
tala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, Śląskim Centrum 
Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, Szpitala Specjalistycz-

Prawo i Sprawiedliwość

Okręg nr 3  Lista nr 3
Miejsce nr 2

Urszula Grzonka

nego dla Umysłowo i Psychicznie Chorych w Rybniku oraz 
Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu. 
Zasiada w Radach Programowych „Silesia Film” oraz Ślą-
skiego Centrum „Wolności i Solidarności” przy kopalni 
„Wujek” w Katowicach. Zaangażowana jest w działalność 
Szkolnego Związku Sportowego Województwa Śląskiego. 

16 listopada proszę o Wasz głos w wyborach na Rad-
ną Sejmiku Województwa Śląskiego na kadencję 2014-
2018 r.! Dziękuję bardzo – Urszula Grzonka

NIE PATRZMY NA TO, CO NAS DZIELI, 
PATRZMY NA TO, CO NAS ŁąCZY! 

TU WSZYSCY JESTEŚMY 
POLAKAMI, ŚLąZAKAMI!

Obecna Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Kandydatka na Radną 2014-2018

Popierana przez prezydenta
Rybnika Adama Fudalego
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za formę, treść oraz konsekwencje wynikłe z niedostosowania składu materiałów wyborczych do warunków druku.
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G A B I N E T Y  L E K A R S K I E
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu HONDA)   Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl
lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman

Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometria, tympanometria
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista chirurgii Naczyniowej

Specjalista chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 61



Policja 997 112, 32/42 95 200

Straż Pożarna 998 32/43 95 801

Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254

Powiatowe centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801

centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565

Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991

Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565

Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645

Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300

Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407

Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461

Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGłO SZEń: 

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

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz), 
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów. Za treść ogłoszeń redakcja 
nie od po wia da. Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKcJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 32 42 28 825, fax 32 43 32 160
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 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

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• 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, wt., śr., czw. 15.30-17)
• 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.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzi-

bie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piąt-

ki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazo-

nek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orze-

powicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12. 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa m-ca, g. 16,  

Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 774, www.nwsd.pl;  

Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu  

w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), 

tel./fax 32/42 28 453, www.boleslawpiecha.eu 
Biuro czynne: poniedziałek/wtorek/środa/piątek 8-16, czwartek 8-18

Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 

Biuro czynne: poniedziałek/wtorek 9-15, środa/czwartek 9-17, piątek 11-15
Bezpłatne porady prawne: piątek 12.30-15 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Sobierajskiego, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel. 32/42 47 004
Biuro czynne: poniedziałek-piątek 9-17

Bezpłatne porady prawne: wtorek 17.30-19 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury: czwar tki 16-18 w miejsko-powiatowym biurze SLD, ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Oferuje następujące usługi cmentarne: 

• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach  
urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

Dział cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 32/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak - II piętro)

czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada dzielnicy śródmieście pełni dyżury w czwartki (16-17) ul. Kościuszki 23 (ZSME), tel. 32 42 227 76 w. 47, 

512 99 88 53, w czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem i strażnikiem dzielnicowym.

Nasz Wspólny Śląski Dom
Dyżury: wtorki, czwartki 17-19; środy 10-12, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od pon. do czw. 9-13





RYBNIK, ul. Korfantego 1 
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

KORNOWAC, ul. Raciborska 175 
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE, PORADY I WYCENY

www.artdent.org

PRZED PO

W miejsce brakujących zębów nałożyliśmy panu most porcelanowy który będzie mu 
służył 20 lat.

Pani P. nie podobała się wrodzona diastema (przerwa między jedynkami) na raty 
zrobiliśmy pani kosmetyczne uzupełnienie.

W ciągu tygodnia zmieniliśmy wygląd pani, wykonując nowe niedrogie protezy, które 
będą jej służyły 15 lat.

Na przebarwione zęby nałożyliśmy pani most porcelanowy, którym skorygowaliśmy braki 
w tylnym uzębieniu. Obie wizyty były całkowicie bezbolesne. 

PRZED PO

PRZED PO PRZED PO

Czy możesz mieć spokój z dentystą na 20 lat?
Tak! U nas już po dwóch bezbolesnych wizytach!
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