
Nr 4/514
kwiecień 2014 



72 palmy przysłano do rybnickiego muzeum na dziecięcy konkurs na najpiękniejszą rybnicką palmę wielkanocną, 
a w poszczególnych kategoriach pierwsze miejsca zdobyły: Natalia Jeziorska, Emilia Wdowiak i Agnieszka Grzonka 

— Najbardziej pracochłonne są bibułkowe kwiatki, ale samodzielne wykonanie palmy wielkanocnej przynosi sporo radości — 
mówi rybniczanka Beata Kapura (z lewej), która na rybnickim rynku, pod okiem Bernadetty Caputy uczyła się, jak wykonać palmę 
zgodną z tradycją na Żywiecczyźnie. — Najważniejsze są bazie i cztery, pięć rodzajów zielonych gałązek, m.in. z cisów, barwin-
ka, tuji czy bukszpanu oraz oczywiście kwiatki — mówi twórczyni ludowa z Żywca. Warsztaty zorganizowało rybnickie muzeum 

Zdjęcia: Wacław Troszka, Sabina Horzela-Piskula, arch. Muzeum w Rybniku

Tradycyjnie rybnicki rynek 
ozdobił wielkanocny gaik

Rybniczanie chętnie robi-
li przedświąteczne zakupy 
na kolejnym jarmarku wiel-
kanocnym

Ustawienie ławek sprawiło, że mieszkańcy mieli okazję odpocząć od przedświątecznej krzątaniny, nietypowo, bo „twarzą 
w twarz” 

Na rynkowej „łące” kicały na sprzedaż słomiane zające   

Święta, święta
   i po świętach...



Drodzy Rybniczanie,

Mija dziesięć lat od dnia, w którym świętowaliśmy wejście naszego 
kraju do Unii Europejskiej. Wspólnota Europejska powiększyła się 
wówczas z 15 do 25 państw. Było to największe i chyba najistotniejsze 
poszerzenie jej składu w historii. 

Patrząc na minioną dekadę, z pełnym przekonaniem możemy dziś 
powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tych lat. Niewielu z nas może 
bowiem wyobrazić sobie, jak wyglądałoby nasze miasto, gdyby nie 
możliwość czerpania finansowego wsparcia z unijnych funduszy. 
Oczywiście nie zawsze było to proste, ale dzięki temu, że udało mi się 

stworzyć zgrany i profesjonalny zespół ludzi, potrafiących skutecznie walczyć o unijne dofinansowanie, 
od lat Rybnik może szczycić się znaczącym miejscem w czołówce samorządów, pod względem 
doskonałego wykorzystania unijnych funduszy.  

Kanalizacja sanitarna, składowisko odpadów, teleinformatyczna sieć szerokopasmowa, wiele 
kilometrów przebudowanych dróg, remonty placówek kulturalnych, termomodernizacja, budowa 
krytej pływalni i kompleksowa modernizacja hali widowiskowo-sportowej, e-karta, dziesiątki projektów 
edukacyjnych, system informacji kulturalnej, promocja terenów inwestycyjnych – to tylko garść 
najbardziej spektakularnych inwestycji, które bez unijnych pieniędzy miałyby daleko mniejsze szanse 
na realizację. Dość powiedzieć, że gdyby podliczyć wartość wszystkich zrealizowanych dzięki unijnemu 
wsparciu rybnickich inwestycji i projektów, byłaby to kwota blisko 1 miliarda złotych! 

U progu jubileuszu naszego wejścia do Unii Europejskiej, chcielibyśmy przybliżyć Państwu niewielką 
tylko część z tego „miliarda” powodów, dla których warto być w UE. Serdecznie zapraszam więc do 
udziału w Dniach Otwartych Funduszy Unijnych – imprezie, która odbywać się będzie w miastach 
całego naszego województwa, w tym oczywiście również w Rybniku. 

W niedzielę 11 maja szczególnie serdecznie zapraszam do udziału w wycieczce „Unibusem po 
inwestycjach”, której celem będzie pokazanie wybranych obiektów współfinansowanych ze środków 
unijnych w sposób trochę nietypowy, bo od tzw. „kuchni”. Objazd odbędzie się w towarzystwie 
pracowników urzędu miasta, zajmujących się na co dzień pozyskiwaniem środków unijnych oraz 
realizacją tychże inwestycji. Ruszamy o 13.30 autobusem z Placu Wolności. W programie m.in. spacer 
ścieżką ekologiczną i oglądanie panoramy miasta z tarasu widokowego na składowisku odpadów 
przy ul. Kolberga, zwiedzanie od podziemi do widowni pływalni krytej i hali widowiskowo-sportowej 
w Boguszowicach, a następnie przejazd do Rybnickiego Centrum Kultury, gdzie pokażemy Państwu 
rybnicki teatr od kulis. Relację z wycieczki będzie można zobaczyć w majowym odcinku Kroniki Miejskiej 
Rybnik, a na antenie TVP Katowice.  

Zainteresowanych szczegółami imprezy zapraszam na stronę internetową miasta: www.rybnik.eu. 
Kilka dni wcześniej, we wtorek, 6 maja w bazylice św. Antoniego, odbędzie się koncert z okazji 

10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zatytułowany  „Maksymalnie… Górecki”. Filharmonia 
Rybnicka im. Braci Szafranków, pod batutą słynnego dyrygenta Jerzego Maksymiuka, wykona utwory 
Henryka Mikołaja Góreckiego, Felixa Mendelssohna i Ludwiga van Beethovena. Niewątpliwie czeka 
nas niezapomniana muzyczna uczta, na którą już dziś gorąco zapraszam. 

 Z pozdrowieniami
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 25 maja



Sesja rady miasta – 26 marca

Od lipca tańsze śmieci
W czasie marcowej sesji rady miasta radni podjęli uchwałę, za sprawą 

której od lipca powszechna, miesięczna opłata śmieciowa dla rybniczan 
segregujących śmieci będzie o złotówkę niższa, więc będzie wynosić nie 10, 
tylko 9 zł. Co ciekawe, podjęcie tej uchwały poprzedziła najdłuższa w trakcie 
tej sesji dyskusja. Bez dyskusji natomiast zdecydowano, że Jacques Beaulieu, 
przyjaciel Rybnika i rybniczan z francuskiego Mazamet dołączy do zacnego 
grona honorowych obywateli naszego miasta.

O społeczniku Henryku Sławiku opowiedział 
radnym dr hab. Lech Krzyżanowski
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Sylwetka patrona
Marcowa sesja rady miasta rozpoczęła 

się od prelekcji pt. „Henryk Sławik w kra-
ju i na obczyźnie”, związanej z Rokiem Hen-
ryka Sławika, ustanowionym przez Sejmik 
Województwa Śląskiego. — Prowadząc szko-
łę każdy dyrektor zastanawia się, w jaki sposób 
nie tylko kształcić, ale i wychowywać naszą mło-
dzież? — mówił Marek Florczyk, dyrektor Ze-
społu Szkół Budowlanych, który zaprosił rad-
nych do obejrzenia krótkiego filmu nakręco-
nego przez uczniów „Budowlanki”, uczęszcza-
jących na zajęcia koła historycznego. Film z jed-
nej strony opowiadał o życiu i działalności uro-
dzonego w Szerokiej koło Jastrzębia-Zdroju,  
a zamordowanego przez hitlerowców Henryka 
Sławika, z drugiej pokazywał uczniów „Budow-
lanki” – młodych ludzi, którzy, jak deklarowali 
w filmie, kierują się w życiu tymi samymi warto-
ściami, co patron ich szkoły. — Był przykładem 
człowieczeństwa najwyższej próby. Ratując in-
nych zapłacił najwyższą cenę. W 1990 roku insty-
tut Jad Waszem uhonorował go medalem „Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata”, a w 2010 roku 
prezydent RP za ratowanie polskich uchodźców 
na Węgrzech odznaczył go pośmiertnie Orderem 
Orła Białego, najwyższym odznaczeniem pań-
stwowym — mówili w filmie uczniowie. Dru-
ga jego część była już poświęcona wartościom 

i życiowym priorytetom Henryka Sławika, a do 
tych zaliczyli jego autorzy: edukację, wytrwa-
łość, przyjaźń, zdrowie, rodzinę i patriotyzm. 
Za umiejętne przedstawienie najważniejszych ry-
sów charakteru Sławika i najistotniejszych kwestii 
związanych z jego działalnością chwalił autorów 
filmu dr hab. Lech Krzyżanowski z Instytutu Hi-
storii Uniwersytetu Śląskiego, który opowiedział 
radnym m.in. o działalności publicznej Henryka 
Sławika, przedstawiając go jako typowego Gór-
noślązaka, który np. po kilku sesjach rady miej-
skiej zrezygnował w 1929 roku z mandatu rad-
nego Katowic, by zaangażować się w działalność 
w organizacjach społecznych. Podkreślał też nie 
tylko zdeklarowaną, ale potwierdzoną czynami 
wierność przyjętym zasadom i przekonaniom po-
litycznym i to niezależnie od zmieniającej się sytu-
acji na scenie politycznej. Sławik był działaczem 
Polskiej Partii Socjalistycznej i zwolennikiem po-
zytywistycznej pracy w budowaniu polskiej toż-
samości narodowej. Dr hab. Lech Krzyżanow-
ski mówił też o wyjątkowej niepamięci, jaka za-
legła na temat Sławika w latach powojennych  
i o obecnym renesansie popularności jego i jego 
dokonań. Jak mówił, w 1946 roku przez kilka 
dni jedna z ulic w Katowicach nosiła imię Hen-
ryka Sławika, ale tabliczki usunięto, gdy okaza-
ło się, że był on związany nie z tą lewicą, która 
dzierżyła władzę w Polsce Ludowej. 

Inwestycje zgodnie z planem
Prezydent Rybnika Adam Fudali, w swoim 

wystąpieniu omówił przede wszystkim prowa-
dzone w mieście inwestycje: gruntowną moder-
nizację kąpieliska Ruda, modernizację stadio-
nu lekkoatletycznego, przebudowę traktu pro-
wadzącego od bazyliki św. Antoniego do rynku 
oraz m.in. budowę szkolnych boisk ze sztucz-
ną nawierzchnią w podstawówkach nr 3 i 20, 
czyli na Piaskach i w Gotartowicach oraz na 
terenie Zespołu Szkół Budowlanych. Prezy-
dent poinformował też o skutecznym odwołaniu 
do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Za-
mówień Publicznych w Warszawie rybnickiego Er-
budu. W czasie przetargu na budowę tzw. parku te-
matycznego nad rzeką Nacyną, komisja przetargo-
wa ze względów formalnych odrzuciła ofertę Er-
budu, uznając, że firma nie udokumentowała wy-
maganego w warunkach przetargu doświadczenia  
w budowie obiektów o podobnym charakterze. Wy-
brana oferta firmy ze Starego Sącza była od ofer-
ty rybnickiej firmy droższa o blisko 400 tys. zł. KIO 
w swoim wyroku przyznało rację Erbudowi i tym 
sposobem to on zbuduje nowy park. — Cieszymy 
się, że nasz park tematyczny zbuduje rybnicka firma 
i to jeszcze o prawie 400 tys. zł taniej — podsumo-
wał prezydent.

Kolejna część prezydenckiego sprawozdania do-
tyczyła inwestycji drogowych m.in. modernizacji ul. 
Niepodległości, budowy asfaltowej nawierzchni na 
gruntowej do tej pory drodze łączącej ulice Janie-
go i Jaskółczą na Wawoku, w dzielnicy Rybnik Pół-
noc, a także remontu ulicy Pod Lasem w dzielnicy 
Zamysłów, przy której swoje siedziby mają Zarząd 
Zieleni Miejskiej oraz rybnickie „Wodociągi”. Pre-
zydent zapewnił, że wszystkie te prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramami.

Radni dowiedzieli się jak wygląda strona 
finansowa nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi i usłyszeli do-
roczną informację na temat wartości udziałów 
miasta w spółkach: Hossa – 1,196 mln zł;  
Maćko (w likwidacji) w Zabrzu – 33,4 tys. zł; PWiK 
w Rybniku – 592 mln zł; Prinż – 28,9 tys. zł; Spółka 
Obrotu Energią (w likwidacji) – 50 tys. zł.

Prezydent poinformował też radnych o wyjaz-
dowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, któ-
ra w Rybniku ma się odbyć 5 maja. Wszystko wska-
zuje na to, że odbędzie się ona w auli Uniwersytetu 
Ekonomicznego na terenie kampusu. 

Jacques Beaulieu 
honorowym rybniczaninem

Na mocy pierwszej uchwały podjętej przez 
radnych na marcowej sesji Jacques Beaulieu z 
partnerskiego, francuskiego Mazamet dołączył 
do zacnego grona osób wyróżnionych tytułem 
honorowego obywatela miasta Rybnika. O uho-
norowanie go w ten sposób za działalność na rzecz 
partnerskiej współpracy Rybnika i Mazamet wystą-
piło Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej  



cd. na stronie 6

Miasto w skrócie
w Przy okazji obchodzonego 7 kwietnia Światowego 

Dnia Zdrowia, który w tym roku zwraca uwagę na 
choroby wektorowe, czyli przenoszone przez ko-
mary i kleszcze, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Rybniku przygotowała specjalną ak-
cję informacyjną. Statystyki pokazują, że w regionie 
systematycznie wzrasta liczba osób chorych na bo-
reliozę przenoszoną przez kleszcze. Rybnicki Sane-
pid przypomina o zasadach, mogących zminima-
lizować ryzyko ukłucia przez te pajęczaki. Najlep-
szym sposobem jest stosowanie specjalnych środ-
ków odstraszających oraz zakładanie odzieży zakry-
wającej możliwie największą powierzchnię ciała. Po 
powrocie z lasu trzeba dokładnie sprawdzić czy na 
naszym ciele nie zadomowił się kleszcz. Jeśli tak się 
stało, konieczne jest jego usunięcie. Z powodu ła-
godnej zimy, lasy, łąki i parki pełne są kleszczy. Spe-
cjaliści zalecają więc szczepienie przeciwko kleszczo-
wemu zapaleniu mózgu. Niestety, jak dotąd nie ma 
szczepionki na boreliozę.

w Po raz piąty z rzędu Rybnicka Platforma Poradnic-
twa Zawodowego została laureatem Ogólnopolskie-
go Tygodnia Kariery za najlepszą kampanię społecz-
ną w Polsce, propagującą planowanie kariery zawo-
dowej. Przypomnijmy: hasłem ubiegłorocznej edy-
cji było „Odkryj talenty swojego dziecka”, a w ra-
mach odbywających się w październiku V Rybnickich 
Dni Kariery, Platforma przygotowała m.in. warszta-
ty dla bezrobotnych rodziców „Rodzice najbliższymi 
i pierwszymi doradcami zawodowymi swoich dzie-
ci”, kiermasz ofert pracy, czy grę miejską dla mło-
dzieży „Odkryj miejsca rozwijania talentów”. RPPZ 
tworzy 14 instytucji i szkół m.in. Powiatowy Urząd 
Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ze-
spół Szkół Technicznych czy Cech Rzemiosł.

w 8 kwietnia kolejna grupa uczestników zakończyła 
udział w projekcie „Nowa perspektywa osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 
lat z Miasta Rybnika”. To wspólna inicjatywa Funda-
cji Imago i miasta, w imieniu którego projekt reali-
zuje rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym ra-
zem uczestnicy uczyli się tworzenia sklepu on-line 
i e-marketingu. Przypomnijmy: w ramach projek-
tu przy Uniwersytecie Ekonomicznym uruchomio-
no Centrum Cyfrowych Kompetencji, a do czerw-
ca 2015 r. 80 nie pracujących młodych rybniczan 
(do 27 roku życia) zostanie przeszkolonych m.in. 
z zakresu: grafiki komputerowej, cyfrowej obrób-
ki zdjęć, czy podstaw tworzenia i administrowania 
stronami www. (informacje na temat rekrutacji na 
www.cck.rybnik.pl). Uczestnicy wezmą też udział w 
wizytach studyjnych, m.in. w Ministerstwie Admini-
stracji i Cyfryzacji i w centrum biznesowym Hewlet-
t-Packard we Wrocławiu.

w 2 kwietnia ok. 13 na ul. 3 Maja strażacy gasili pa-
lący się autobus marki jelcz rybnickiego Transgóru,  
w którym zapaliła się komora silnika. Przez blisko 
godzinę odcinek drogi od pl. Wolności do skrzyżo-
wania z ul. Chrobrego był  nieprzejezdny. Na szczę-
ście nikomu nic się nie stało.
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Rybnik-Europa. — To sprawdzony, wielki przyja-
ciel naszego miasta, który zrobił wiele m.in. dla pro-
pagowania we Francji naszej polskiej i śląskiej kultu-
ry — zapewnił prezydent Fudali. Jacques Beaulieu 
jest jednym z inicjatorów partnerskiej współpracy 
obu miast i przewodniczącym Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „Mazamet-Rybnik”. Uchwa-
łę przyjęto jednogłośnie.  

Prezydent Fudali poinformował też radnych  
o wspólnym posiedzeniu komisji – prezydenckiej 
komisji bezpieczeństwa oraz komisji samorządu 
i bezpieczeństwa rady miasta, w którym wzięli też 
udział dowódcy służb mundurowych i szefowie 
różnego rodzaju służb inspekcyjnych działających  
w mieście m.in. powiatowego inspektora sanitarne-
go i powiatowego inspektora nadzoru budowlane-
go. Przedstawili oni sprawozdania ze swojej ubie-
głorocznej działalności. Treść sprawozdań jest do-
stępna na stronie internetowej biuletynu informacji 
publicznej urzędu miasta (www.bip.um.rybnik.eu).

Budżetowe korekty
Projekt uchwały wprowadzającej korekty do 

tegorocznego budżetu przedstawił skarbnik 
miasta Bogusław Paszenda. Planowane dochody 
bieżące budżetu zwiększono o 4,7 mln zł, a planowa-
ne wydatki zwiększono per saldo o ponad 3 mln zł,  
w tym wydatki bieżące per saldo o blisko 2,8 mln zł, 
zaś wydatki majątkowe o 300 tys. zł. W konsekwen-
cji planowany deficyt budżetowy zmniejszono o po-
nad 1,6 mln zł i skorygowana uchwała budżetowa 
zakłada, że wyniesie on nieco ponad 103,8 mln zł. 
W uchwale znalazł się również zapis ustalający limit 
zobowiązań miasta z tytułu zaciąganych kredytów 
i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościo-
wych w wysokości prawie 129,4 mln zł. 

Do budżetu wprowadzono dwa kolejne projek-
ty edukacyjno-społecznościowe, które będą reali-
zowane z unijnym wspomaganiem. To „Moda na 
zdrowie” – projekt, który w latach 2014-2016 reali-
zować będzie Szkoła Podstawowa nr 28 w Kamie-
niu (wartość projektu 22 tys. euro; wartość dofinan-
sowania 20 tys. euro) oraz jednoroczny, transgra-
niczny projekt „Dni kultury i sportu w 10. rocznicę 
partnerskiej współpracy Rybnika i Karwiny”, któ-
rego realizacja ma kosztować 113 tys. zł (96 tys. zł  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, 11 tys. zł z budżetu państwa i 5,6 tys. zł z bu-
dżetu miasta).

Do budżetu wprowadzono też 141 tys. zł ostat-
niej już transzy unijnego dofinansowania do pro-
jektu „Promocja terenów inwestycyjnych”, które-
go realizację urząd miasta zakończył w 2012 roku. 
Jako że miasto z opóźnieniem otrzymało 5,9 mln zł 
dotacji celowej na funkcjonowanie przedszkoli (do 
budżetu wprowadził ją swoim zarządzeniem prezy-
dent miasta), wykreślono z listy wydatków wpisaną 
tam awaryjnie kwotę 1 mln i 97 tys. zł, którą mia-
sto przeznaczyło na finansowanie funkcjonowa-
nia przedszkoli w pierwszym kwartale tego roku. 

Dyskusja nad zmianami w budżecie ograniczy-
ła się do pytań radnych PO Franciszka Kurpanika 
i Piotra Kuczery w sprawie kosztów opracowania 

koncepcji i projektu zagospodarowania zieleńca  
w sąsiedztwie bazyliki św. Antoniego. Ich wątpli-
wości wynikały z przekonania, że miasto zapłaciło 
już za ogólną koncepcję rewitalizacji traktu od ba-
zyliki św. Antoniego do Rynku, obejmującą rów-
nież sam zieleniec. Jak wyjaśnił zastępca prezyden-
ta miasta Michał Śmigielski, wspomniana koncep-
cja nie obejmowała zieleńca, bo nie proponowa-
ła żadnych szczegółowych rozwiązań dotyczących 
jego urządzenia. 

Wyjaśnił też, że w rejonie zbiegu ulic Powstańców 
Śl., Białych i Wysokiej, plac Jana Pawła II zostanie 
nieco powiększony kosztem zieleńca, który z kolei 
zostanie powiększony w rejonie zbiegu ul. Powstań-
ców Śl. z ul. Kościuszki. To właśnie na terenie zie-
leńca trwa obecnie budowa podziemnego zbiornika 
technologicznego i urządzeń technicznych przyszłej 
fontanny, która ma być jednym z głównych elemen-
tów nowego wystroju placu przed „Antoniczkiem”.

Zarówno uchwałę o zmianach w budżecie, jak 
i o wynikających z nich zmianach w wieloletniej 
prognozie finansowej miasta radni przyjęli jed-
nogłośnie.

Nowa komisja, zmieniony skład, 
zaktualizowane obwody

Rada miasta podjęła też uchwałę powołu-
jącą komisję, która przeprowadzi konkurs na 
stanowisko dyrektora Ośrodka Leczniczo-Re-
habilitacyjnego dla Dzieci Niepełnospraw-
nych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II  
w Rybniku. Jej przewodniczącym będzie radny Le-
szek Kuśka (SR), a w jej skład wejdą również inni 
radni Kazimierz Salamon (BSR), Stanisław Jasz-
czuk (PiS), Piotr Kuczera i Jan Mura (BSR), który  
w tym przypadku będzie akurat reprezentować radę 
społeczną ośrodka. Jak poinformowała zastępczy-
ni prezydenta Joanna Kryszczyszyn, ze zwycięz-
cą konkursu umowa zostanie zawarta na sześć lat.

Na wniosek prezydenta miasta radni uchwalili 
też zmianę w składzie rady Muzeum w Rybniku. 
Odwołali z jej składu prof. dr hab. Irenę Bukow-
ską-Floreńską z Uniwersytetu Śląskiego, a w jej 
miejsce powołali do rady inż. Stanisława Dzierżęgę, 
przedstawiciela rybnickiego oddziału Stowarzysze-
nie Inżynierów i Techników Górnictwa. Pani profe-
sor złożyła rezygnację w związku ze zmianą miejsca 
zamieszkania, zaś kandydaturę Stanisława Dzier-
żęgi, popartą przez dyrektora muzeum, zapropo-
nowało Stowarzyszenie Humanistyczne „Europa, 
Śląsk, Świat Najmniejszy”. Radna Anna Gruszka 
(PiS), jako przewodnicząca rady muzeum podzię-
kowała pani prof. dr hab. Irenie Bukowskiej-Flo-
reńskiej za pracę na rzecz muzeum i dla jego dobra.

Charakter porządkowy miały dwie uchwały 
oświatowe, chodziło mianowicie o zaktualizowa-
nie obwodów publicznych szkół podstawowych  
i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 
jest miasto. Trzeba było dopisać do nich nowe uli-
ce i doprecyzować zapisy dotyczące numeracji bu-
dynków należących do danej placówki.
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w 20 marca członkowie rybnickiego oddziału Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod-
sumowali miniony rok. Liczący ponad dwa tysiące 
członków oddział skupia mieszkańców Rybnika oraz 
powiatu rybnickiego. Przewodniczący zarządu Ge-
rard Landkosz zachęca kolejne osoby do wstąpienia 
w szeregi stowarzyszenia. A warto, bo członkostwo 
w związku to m.in. możliwość uczestniczenia w in-
teresujących wycieczkach oraz uzyskania zniżek na 
przejazdy koleją. — W ubiegłym roku zorganizowa-
liśmy ponad 80 różnego rodzaju wyjazdów. Przed 
nami między innymi 14 - dniowe wczasy w nad-
morskich Rowach, w cenie przystępnej dla kieszeni 
emeryta — zachęca Gerard Landkosz. Biuro rybnic-
kiego oddziału (ul. Białych 7) czynne jest od ponie-
działku do czwartku (od 9 do13). 

w 10 kwietnia w Chwałowicach odbyło się spotkanie 
z udziałem 280 emerytów i rencistów górniczych, 
którzy chcą odzyskać prawo do jednej tony roczne-
go bezpłatnego deputatu węglowego, jakie utraci-
li po tym, gdy w lutym br.  Kompania Węglowa do-
gadała się ze związkami zawodowymi. — Kompa-
nia chce ratować swoje zadłużenie kosztem eme-
rytów — mówią rozgoryczeni byli górnicy. Dlate-
go chcą dochodzić swoich praw w sądzie. Na spo-
tkanie w sprawie pozwu przeciwko KW, zorgani-
zowane przez emerytowanych górników, zapro-
szono więc prawnika. Podobne spotkania odbyły 
się też w Boguszowicach oraz w Niedobczycach, 
w tamtejszym domu kultury, gdzie 89 osób udzie-
liło prawnikowi pełnomocnictw do reprezento-
wania ich przed sądem. W Chwałowicach takich 
pełnomocnictw procesowych udzieliło 226 osób,  
a w Knurowie, gdzie emeryci kop. Szczygłowice rów-
nież dochodzą swego – 1100.

w 1 kwietnia na stronie internetowej urzędu mia-
sta pojawiła się informacja o otwarciu w Rybni-
ku językowego żłobka „Poliglotek”, zaś prezydent 
Adam Fudali w cotygodniowym spotkaniu ze słu-
chaczami Radia 90 opowiadał w tym dniu, jak to 
absolwenci tego żłobka chcąc dostać się do któ-
regoś z miejskich przedszkoli w Rybniku będą mu-
sieli zdać egzamin ze wstępnej znajomości języka 
angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Żłob-
kowy news okazał się oczywiście primaapriliso-
wym żartem, na który nabrała się jednak jedna  
z ekip telewizyjnych. 

w W najbliższym czasie miasto podpisze umowy z kil-
kunastoma lekarzami, którzy w razie potrzeby, na 
wezwanie policji będą się stawiać i dopełniać for-
malności związanych ze stwierdzeniem zgonu np.  
w przypadku znalezienia niezidentyfikowanych jesz-
cze zwłok czy ciał samobójców. Będą to lekarze pra-
cujący na co dzień w całodobowych przychodniach 
w Śródmieściu, na Nowinach i w dzielnicy Boguszo-
wice Osiedle. Z prośbą o pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu z dyspozycyjnością lekarzy mogących wyko-
nywać takie czynności zwrócił się do prezydenta 
miasta komendant miejski policji.
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Internat pod młotek
— Wykorzystajmy ten budynek — mówił Fran-

ciszek Kurpanik o dawnym internacie szkoły 
medycznej przy ul. Borki w Orzepowicach, któ-
ry miasto chce sprzedać w przetargu. Jak refero-
wał Michał Śmigielski, adaptacja sześciokondygna-
cyjnego budynku byłego internatu na cele mieszka-
niowe mogłaby kosztować ok. 5,1 mln zł netto, czyli 
zbyt dużo, dlatego miasto chce go sprzedać. W bu-
dynku są 43 25-metrowe kawalerki, a to zdaniem 
Krystyny Stokłosy gra warta świeczki. — Remon-
towaliśmy budynek przy ul. Zebrzydowickiej, którego 
koszty też nie były małe, a mieszkania niewiele więk-
sze. Ciągle brakuje nam mieszkań, więc moglibyśmy 
tam eksmitować rodziny, które mają nakaz eksmi-
syjny ze spółdzielni mieszkaniowych. Może więc war-
to byłoby ponieść takie koszty? — zastanawiała się 
radna PO. Jednak wiceprezydent Śmigielski tłu-
maczył, że bardziej opłacalna jest budowa nowego 
budynku, niż remont starego, bo koszty są porów-
nywalne, a internat ma wady techniczne, o których 
wspomniał wcześniej radny Benedykt Kołodziej-
czyk (PO). — Jednak nie mamy w planach budo-
wy mieszkań — zauważyła radna Stokłosa. — Dziś 
nie — przyznał Śmigielski. Stanowisko radnej PO 
poparł Fr. Kurpanik, który również przywołał argu-
ment braku wystarczającej liczby mieszkań socjal-
nych, komunalnych i lokali dla dłużników. Michał 
Śmigielski zdania nie zmienił tłumacząc, że korzyst-
niejsza jest budowa nowych mieszkań, a ten budy-
nek może zostać wykorzystany przez inwestorów na 
dom opieki dla osób starszych, w którym sprawdzą 
się jednoosobowe kawalerki, a bliskość szpitala bę-
dzie atutem. — Rośnie zainteresowanie takimi usłu-
gami — zauważył Śmigielski, a z jego argumenta-
cją zgodzili się radni BSR-u – Michał Chmieliński 
i Henryk Ryszka. — Nie rozumiem jednej rzeczy 
– nam nie opłaca się wyremontować naszego mająt-
ku, a nabywcy będzie się to opłacało i jeszcze zrobi na 
tym interes — stwierdził radny Kurpanik. — Opła-
ca się nam remontować budynki w sąsiedztwie na-
szych zasobów, a ten jest wyjątkiem pośród budyn-
ków prywatnych i wspólnot — odpowiedział wice-
prezydent i omówił pozostałe paragrafy uchwały, 
która dotyczyła oddania w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kościelnej 7 
oraz zbycia w przetargu dwóch lokali mieszkalnych 
w budynkach wspólnot przy ul. Kadetów 5 w Bo-
guszowicach i przy ul. Śląskiej 25 w Chwałowicach 
oraz trzech nieruchomości. Jedna z nich to wspo-
mniany już budynek internatu, dwie kolejne to lo-
kale przy ul. Dworek 12, w tym budynek po fundacji 
„Signum Magnum”, który od 2011 r. stoi niezago-
spodarowany. Przy tej okazji radna Stokłosa pytała 
o toczący się proces w sprawie zwrotu przez miasto 
nakładów inwestycyjnych poniesionych przez fun-
dację w tej nieruchomości. — Sprawa jest w toku. 
Fundacja domaga się od miasta ok. 800 tys. zł — od-
powiedział Michał Śmigielski. W głosowaniu całą 
uchwałę poparło 15 radnych, a dziewięcioro się 
wstrzymało. Nie była to jedyna uchwała gruntowa. 
Kolejną, w sprawie nabycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości stanowiącej fragment 
drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Budowlanych 
przy ul. Świerklańskiej, radni przyjęli jednogłośnie. 
Zgodzili się też na wydzierżawienie bezprzetargo-
wo nieruchomości gminnych zabudowanych gara-
żami przy ul. Bogusławskiego w Boguszowicach  
i przy ul. Związkowej w Niedobczycach. 

Poprawili niską emisję
Radni zmienili uchwałę ze stycznia ub. roku 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach na realizację 
trzeciej edycji Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji, który ma poprawić jakość powietrza. 
— Musimy rozliczyć i skorygować faktycznie wyda-
ne pieniądze — wyjaśniał Michał Śmigielski, a tych  
w ramach pożyczki z WFOŚiGW było nie 750 000 zł,  
jak zakładano, ale 728 089,76 zł. Dlatego przyjętą 
wcześniej uchwałę trzeba było zmienić. Z tego obo-
wiązku radni wywiązali się jednogłośnie, a wcze-
śniej radna Krystyna Stokłosa usłyszała od Micha-
ła Śmigielskiego, że dzięki tym środkom udało się, 
tak jak planowano, zabudować 100 kolektorów sło-
necznych (o kolejnej edycji programu na str. 15).

Tańsze śmieci
Kto by pomyślał, że obniżka opłaty za wy-

wóz śmieci może wzbudzić wątpliwości rad-
nych. Opozycja nie wykluczyła, że decyzja ma 
związek ze zbliżającymi się wyborami. Od lipca 
za segregowane śmieci zapłacimy o złotówkę mniej, 
czyli 9 zł. Uznano, że miasto może sobie pozwolić 
na obniżkę po analizie finansowej sześciomiesięcz-
nego okres funkcjonowania nowego systemu śmie-
ciowego (ściągalność opłaty od mieszkańców na 
poziomie 97,7 proc., wpłaty z tego tytułu – ponad 
10 mln zł, koszty – ponad 8 mln zł). Niższą stawkę 
przewidziano również dla cmentarzy.

W czasie dyskusji Franciszek Kurpanik przypo-
mniał, że prawie rok temu złożył wniosek w sprawie 
obniżenia stawek za odbiór śmieci z myślą o pomo-
cy najbiedniejszym, ale pytał też, dlaczego obniżka 
jest tak niewielka, a w propozycji nie uwzględnio-
no rodzin wielodzietnych i najbiedniejszych. — Nie 
usłyszałem też ani słowa o tym, że grozi nam zerwa-
nie umów z firmami, które wywożą odpady, więc nie 
rozumiem dlaczego uchwała ma być podejmowana 
w takim właśnie momencie. Czy już rozpoczęła się 
kampania przedwyborcza? Janusz Koper stwierdził, 
że sugerowany przez radnego polityczny motyw 
obniżki niewiele ma wspólnego z prawdą. Mówił 
też o planach jeszcze większej obniżki oraz o groź-
bie zerwania umów z firmami, o której rozmawia-
no na posiedzeniu komisji. — Takie niebezpieczeń-
stwo istnieje, ale to wkalkulowane ryzyko. Nawet gdy-
by do tego doszło i groziłby nam nowy przetarg, to za-
nim dojdzie do jego rozstrzygnięcia przyjęte dziś staw-
ki będą obowiązywać prawie do końca roku. Poza 
tym jesteśmy na etapie uzgodnień dotyczących po-
wstania w Rybniku Regionalnej Instalacji Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych. Trwają rozmowy  
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w Do rybnickiego programu Duża Rodzina przystąpił sa-
lon optyczny Binokle z ul. Hallera, który oferuje dzie-
sięcioprocentowy upust na okulary korekcyjne i usługi 
ortoptyczne. To 15 prywatna firma, która przystąpiła 
do programu zniżek dla rybnickich rodzin wielodziet-
nych i zastępczych. Podmioty prywatne zainteresowa-
ne udziałem w Dużej Rodzinie powinny złożyć specjal-
ną deklarację w Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. 
Żużlowej (dział usług, tel. 32/ 42 21 111 wew. 354).  

w W niedzielę 6 kwietnia przed południem w rowie 
z wodą niedaleko kolejowego torowiska w rejonie 
ulic Powstańców Śl. i Łokietka przypadkowy prze-
chodzień zauważył zwłoki mężczyzny. Jak się oka-
zało było to ciało 37-letniego rybniczanina, który  
8 marca ok. 21 wyszedł z domu przy ul. Kościuszki  
i ślad po nim zaginął. Przyczynę zgonu ma ustalić 
zarządzona przez prokuraturę sekcja zwłok.

w 7 kwietnia w opolskim urzędzie wojewódzkim uro-
czyście zainaugurowano działalność konsulatu Re-
publiki Chorwacji w Opolu (dla województw opol-
skiego i dolnośląskiego). Honorowym konsulem zo-
stał Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlo-
wej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, który już 
w latach 90. minionego wieku rozpoczął współpra-
cę z chorwackimi przedsiębiorstwami.

w 16 kwietnia w auli Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śląskiej wręczono listy gratulacyjne 14 
najlepszym studentom rybnickiego kampusu, którzy 
w roku akademickim 2012/2013 uzyskali najwyższe 
wyniki w nauce. Tradycyjnie już w ramach Interdy-
scyplinarnego Konkursu Indeksów wręczono również 
pamiątkowe statuetki przyznawane przez studenc-
kie samorządy. „Studentką kampusu” została Kata-
rzyna Niesporek, doktorantka na wydziale filologicz-
nym Uniwersytetu Śląskiego, była przewodnicząca sa-
morządu studenckiego ośrodka dydaktycznego UŚl. 
w Rybniku. Wiceprezydent Ewie Ryszce przyznano 
nagrodę honorową, a statuetkę w jej imieniu ode-
brała wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. W czasie 
gali wręczono też wyróżnienia w pozostałych katego-
riach: Przyjaciel Politechniki Śląskiej, Student Uniwer-
sytetu Ekonomicznego, Organizacja Przyjazna Stu-
dentom i nagrody specjalne, które tym razem otrzy-
mały kończące studia w Uniwersytecie Ekonomicz-
nym: Agnieszka Romańska-Kurpanik, Anna Wolnik  
i Anna Musioł (do tematu wrócimy). 

w 14 i 15 kwietnia odbyły się konkursy na dyrekto-
rów czterech miejskich placówek oświatowych:  
P nr 11 w dzielnicy Maroko-Nowiny, SP nr 1 w Śród-
mieściu, Zespołu Szkół nr 6 w Boguszowicach oraz 
zespołu szkolno-przedszkolnego, który od września 
będzie funkcjonować w Popielowie. W trzech pierw-
szych przypadkach konkurs wygrali urzędujący dy-
rektorzy, którzy nie mieli konkurentów. W Popielo-
wie kontrkandydata spoza szkoły pokonał urzędu-
jący dyrektor podstawówki, która wejdzie w skład 
zespołu szkolno-przedszkolnego. Zwycięzcom kon-
kursów dyrektorskie stanowiska zostaną powierzo-
ne na pięć lat.
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pomiędzy marszałkiem a ministerstwem i jeżeli za-
kończą się pozytywnie dla miasta i taka instalacja tu-
taj powstanie, do zerwania umów nie dojdzie — mó-
wił pełnomocnik prezydenta. Zauważył też, że mia-
sto mogło się wstrzymać z obniżką i poczekać aż 
sejm wprowadzi poprawki do ustawy śmieciowej, 
ale prace nad nimi wciąż się przedłużają, a gdyby 
miasto obniżkę zaproponowało w lipcu, zarzuty, że 
to kampania wyborcza byłyby jeszcze głośniejsze.  
— Możemy sobie pozwolić na obniżkę również dla-
tego, że mieszkańcy segregują śmieci i nie grożą nam 
kary. Piotr Kuczera, nieco sarkastycznie stwierdził, 
że obniżka z pewnością nie ma nic wspólnego z ro-
kiem wyborczym, tak jak zupełnie przypadkowo 
cztery lata temu prezydent znalazł w budżecie 5 mln 
zł na dopłaty do rachunków mieszkańców za odpro-
wadzanie ścieków. — Nie wierzę w takie przypadki, 
ale oczywiście popieramy tę propozycję, bo każda ob-
niżka jest mile widziana — zauważył radny Kuczera. 
Radny PO zastanawiał się też na podstawie jakich 
wyliczeń ustalono obniżkę. Janusz Koper, zwraca-
jąc uwagę na nadinterpretację całej sytuacji poin-
formował, że radny Łukasz Kłosek (PO) otrzymał 
dokładne wyliczenia, na podstawie których zapro-
ponowano nową stawkę. Henryk Ryszka mówił  
z kolei, że w niektórych gminach opłaty za odbiór 
śmieci są zaskakująco niskie, jak w Lyskach, gdzie 
stawka dla rodzin wielodzietnych wynosi tylko 4 zł 
miesięcznie. Janusz Koper przyznał, że miasto przy-
mierza się do zastosowania zniżek dla rodzin wie-
lodzietnych, ale na razie nie wypracowano skutecz-
nego i zgodnego z prawem sposobu. Pełnomocnik 
przywołał przykład Żor, gdzie zastosowano niższą 
stawkę opłat dla rodzin wieloosobowych. — Żory 
muszą teraz dopłacić do tego interesu i to niemało. 
Nie wiem, jak z tego wybrną, bo ustawa nie dopusz-
cza dopłat i nie zezwala nam, aby na tym zarabiać. 
Czekamy na to, co zrobi Sejm, który być może dopu-
ści różnicowanie stawek opłat, bo teraz takiej możli-
wości nie ma. Nie możemy też umorzyć takiej opła-
ty, bo nie pozwala na to ustawa. Na razie musimy 
uzbroić się w cierpliwość — zapewnił Janusz Ko-
per. Radna Stokłosa zastanawiała się, czy w związ-
ku z tym miastu nie grożą sankcje, za to, że osią-
ga zyski z gospodarki odpadami. — Ta sprawa nie 
jest w żaden sposób uregulowana. Mamy nadwyżkę 
na koniec ub. roku, ale przygotowujemy się do stwo-
rzenia dodatkowych miejsc na odbiór odpadów nie-
bezpiecznych i segregowanych. Muszą powstać takie 
punkty i musimy mieć na to zabezpieczenie finanso-
we, bo zgodnie z ustawą, miasto na taki cel nie może 
wydawać własnych pieniędzy, ale powinno wykorzy-
stać środki właśnie z tych opłat — odpowiedział peł-
nomocnik. Głos w dyskusji zabrał też Krzysztof Sza-
franiec (PO), który wspomniał, że obniżka może 
zirytować mieszkańców i dopytywał też o konflikt  
z knurowskim Komartem i szanse, by składowisko 
odpadów uzyskało status regionalnego. — Z jednej 
strony mówicie o pomocy rodzinom wielodzietnym, 
a kiedy proponujemy obniżkę, nawet małą, to zasta-
nawiacie się po co, skoro kogoś może to zirytować. 
Zaoszczędzone sześć, siedem złotych, da się przeli-
czyć na dwa bochenki chleba, a dla nich to niema-
ło. Jestem w stanie przyjąć każdą krytykę, byle tylko  

choćby kilka rodzin, które piszą do nas, że chcą pła-
cić opłatę za śmieci, ale ich na to nie stać i muszą to 
robić kosztem czegoś innego, będą miały na te trzy 
bochenki chleba — mówił Koper. Fr. Kurpanik 
wyraził nadzieję, że uda się jeszcze bardziej obni-
żyć stawki: — Bo na tym przecież najbardziej nam 
zależy i nie ma to nic wspólnego z rokiem wybor-
czym, może faktycznie „pojechałem po bandzie”, 
za co przepraszam — zakończył swoje wystąpienie. 
Stanisław Jaszczuk wykorzystał okazję, by nie po 
raz pierwszy, dać prztyczka rządzącej PO, nazywa-
jąc ustawę śmieciową bublem prawnym. — Trybu-
nał Konstytucyjny zakwestionował kilka zapisów tej 
ustawy. Nie ma w niej określonej górnej granicy sta-
wek, która powinna się znaleźć, bo to przecież rodzaj 
podatku — mówił i zastanawiał się, czy w związku 
z tym opłaty za gospodarowanie odpadami są od 
mieszkańców pobierane legalnie. — Pan radny ga-
niąc nas, również pochwalił, bo nasz rząd zrobił to, 
do czego inni tylko się przymierzali. Może nie wyszło 
idealnie, ale ustawę przyjęto, a trybunał odrzucił ją, 
ale nie w całości. W końcu mamy prawdziwie euro-
pejski system gospodarowania odpadami, bo do tej 
pory byliśmy, wspólnie z Węgrami, na szarym końcu. 
Dzięki tej ustawie jest czyściej i piękniej, no i od czasu 
do czasu możemy nawet pokusić się o obniżkę sta-
wek — skomentował radny Kuczera. Zanim doszło 
do głosowania Kazimierz Salamon pytał czy odbiór 
odpadów zielonych zostanie przyśpieszony z maja 
na kwiecień i kiedy Zarząd Zieleni Miejskiej bę-
dzie odbierał je bez opłat. — Robi to od ponad mie-
siąca — odpowiedział Janusz Koper, jednak rad-
ny Salamon przedstawił rachunek za taką właśnie 
usługę. Pełnomocnik mówił, że nie powinno się to 
zdarzyć, a jeżeli wszystko się uda harmonogramo-
wy wywóz odpadów zielonych będzie miał miejsce 
jeszcze w kwietniu i o ewentualnym przyspiesze-
niu wywozu mieszkańcy zostaną powiadomieni.  
O takiej potrzebie mówił też radny Zygmunt Gajda 
(BSR), powołując się na głosy mieszkańców. Na-
wiązał też do obniżki: — Jestem z niej zadowolony. 
Trzeba zacząć od złotówki, a przed samymi wybora-
mi znów obniżyć — żartował, a rozbawieni radni  
w głosowaniu jednogłośnie poparli uchwałę. 

Pensja bez zmian
Od 2008 roku nie zmienia się wynagrodze-

nie prezydenta Rybnika, które wynosi 12.365 zł  
brutto. Jednak, aby wypłata Adama Fudalego nie 
wzrosła, radni musieli przyjąć (i zrobili to jednogło-
śnie) uchwałę zmniejszającą prezydencki dodatek 
specjalny o 62 zł. O tyle bowiem od maja wzrośnie 
kwota przysługująca prezydentowi z tytułu tzw. 
wysługi lat. Tym sposobem, choć dodatek specjal-
ny został obniżony, pensja prezydenta pozostanie 
taka jak dotychczas.

Eurowybory tuż tuż...
... a to wiąże się z koniecznością przyjęcia sto-

sownych uchwał lub wprowadzenia zmian w do-
tychczasowych. — Do tej pory rada podejmowała  
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Miasto w skrócie
 w Na ostatni weekend kwietnia Aktywni Rybnik zapla-

nowali doroczne sprzątanie rzeki Rudy, czyli pierw-
szy wiosenny spływ kajakowy, w czasie którego jego 
uczestnicy zbierają zalegające w korycie rzeki śmie-
ci. Co roku spływ rozpoczyna się oficjalną inaugura-
cją sezonu kajakowego, czyli otwarciem rzeki przez 
utopka złotym kluczem.

w W magistracie wywieszono ogłoszenie Sądu Rejono-
wego w Rybniku, który informuje o wszczęciu postę-
powania o uznanie za zmarłego rybniczanina Krystia-
na Dziuroka. W ogłoszeniu czytamy m.in. „27 paź-
dziernika 2012 roku zaginął w Alpach Szwajcarskich 
na szczycie Piz Bernina podczas wyprawy górskiej  
z której nie wrócił. Wzywa się Krystiana Dziuroka, aby 
zgłosił się w terminie 3 miesięcy od tego ogłoszenia, 
w przeciwnym razie zostanie uznany za zmarłego”. 
Jest też wezwanie do wszystkich osób, które mogą 
udzielić informacji o zaginionym. Postępowanie pro-
wadzone w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową 
w Rybniku jest obecnie zawieszone, bo trwają czyn-
ności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. 
Krystian Dziurok, pracował w magistracie na stano-
wisku naczelnika wydziału podatków.

w 5 maja w auli Uniwersytetu Ekonomicznego na te-
renie kampusu odbędzie się otwarta dla publiczno-
ści wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Śląskie-
go. Tematem dodatkowym będzie „Ochrona gwar  
i języków regionalnych”. Według wstępnych uzgod-
nień, po wcześniejszych spotkaniach klubów rad-
nych sesja miałaby się rozpocząć w samo południe.

w 10 kwietnia rybnicki PiS wespół z klubem Gazety Pol-
skiej i rybnicką „Solidarnością” zorganizował obchody 
czwartej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ich uczest-
nicy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem pa-
pieża Jana Pawła II i pod tablicą smoleńską w przed-
sionku bazyliki św. Antoniego. Przed „Antoniczkiem” 
odbył się katyński apel poległych po czym w marszu 
pamięci kilkadziesiąt osób przeszło do kościoła Kró-
lowej Apostołów, gdzie odprawiono mszę w inten-
cji ofiar katastrofy sprzed czterech lat oraz ojczyzny.  

w Na rynku rozpoczął się sezon ogródków piwnych. 
Umowy dzierżawy części rynkowej płyty z magi-
strackim wydziałem mienia podpisali przedstawi-
ciele dziesięciu lokali usytuowanych przy rynku; 
11. ogródek wystawi być może nowy lokal funk-
cjonujący pod adresem Rynek 7. Stawka dzierża-
wy taka, jak przed rokiem – 30 zł + 23 proc. VAT 
za 1 m2 miesięcznie. Połowę tej kwoty płaci McDo-
nald’s, którego letnia filia jest jedynym ogródkiem 
bezalkoholowym. Umowy podpisano generalnie do 
30 września z możliwością wydłużenia i skrócenia 
okresu dzierżawy.

w Jeszcze w kwietniu w Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej mają zostać rozstrzygnięte dwa przetar-
gi na remonty elewacji trzech okazałych miejskich 
kamienic. Nowych fasad doczekają się budynku nr 
9 i 11 przy ul. Hallera, sąsiadujące z głównym wej-
ściem na targowisko oraz narożna kamienica przy 
ul. Przemysłowej 2, nazywana „złotym rogiem”. 
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tylko uchwałę w sprawie granic obwodów głosowa-
nia, ale nowy kodeks wyborczy do tych kompetencji 
dodał jeszcze konieczność ustalenia siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych — wyjaśniała Danie-
la Lampert, sekretarz miasta. Radni jednogłośnie 
zmienili więc uchwałę z 2012 roku w sprawie po-
działu miasta na stałe obwody głosowania, tak by 
znalazła się w niej nowa ulica Józefa Cyrana oraz 
by uwzględnić zmiany nazw dziewięciu placówek 
oświatowych, w których znajdą się lokale wyborcze 
oraz uaktualnić adres obwodowej komisji wyborczej 
numer 2 (Powiatowy Urząd Pracy, ul. Jankowicka 
1). Radni przyjęli też uchwałę w sprawie utworze-
nia odrębnych obwodów głosowania. — Dotych-
czas były to trzy obwody: w szpitalu psychiatrycznym, 
Miejskim Domu Pomocy Społecznej i szpitalu wo-
jewódzkim w Orzepowicach. Teraz doszedł czwar-
ty — mówiła Daniela Lampert. Dodatkową pla-
cówką w jakiej zostanie utworzony odrębny ob-
wód głosowania w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego (25 maja) będzie Dom Opieki „Senior” 
przy ul. Wrębowej 21 w Niedobczycach. W zareje-
strowanej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pla-
cówce zapewniającej całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w pode-
szłym wieku, może przebywać 39 pacjentów, więc 
zachowany zostanie wymóg, by obwód stworzyć  
w miejscu, w którym w dniu wyborów będzie prze-
bywać co najmniej 15 wyborców. Również tę 
uchwałę radni przyjęli jednogłośnie. 

Wolne głosy i plany
Ostatni punkt sesji przewodniczący RM 

Andrzej Wojaczek rozpoczął od informacji  
o śmierci długoletniego dyrektora Rybnickich 
Służb Komunalnych Jana Łanoszki i terminie 
pogrzebu. Przypomniał też, że 30 kwietnia mija ter-
min złożenia oświadczeń majątkowych oraz zapro-
sił radnych na wielkopostne rekolekcje. * Prezydent 
Fudali poinformował o zaproszeniu wystosowanym 
przez władze partnerskiego Dorsten na uroczysto-
ści związane z jubileuszem 20-lecie współpracy obu 
miast, proponując wyjazd kilku radnym reprezen-
tującym wszystkie kluby. * Radna Anna Gruszka 
zwróciła uwagę na zdekompletowane przez wan-
dali miejskie logo (pozostało 2,5 rybki) na ekranie 
dźwiękochłonnym przy rondzie Powstańców Śl., 
nazywanym częściej rondem z kulami. Pytała też 
o zagospodarowanie kostki brukowej z remonto-
wanej ul. Jastrzębskiej, którą odkryto po zerwaniu 
warstwy asfaltu. Kostka trafi do magazynów RSK 
i zostanie wykorzystana do prac drogowych. Rad-
na zaapelowała również o przystosowanie muzeum 
dla osób niepełnosprawnych. Pytała też o szanse bu-
dowy przedszkola w Boguszowicach, a prezydent 
Fudali zgodził się, że inwestycja jest potrzebna i za-
powiedział, że jeśli tylko pojawią się środki finan-
sowe, miasto się jej podejmie. * Franciszek Kurpa-
nik był zainteresowany postępami prac w opraco-
wywaniu studium zagospodarowania przestrzenne-
go dla miasta, szczególnie, że odpowiednia uchwa-
ła została podjęta w czerwcu 2013 roku. Jak mówił 

wiceprezydent Śmigielski, z powodu licznych pro-
testów przetarg został rozstrzygnięty dopiero jesie-
nią ub. roku. Wygrała duża, solidna firma, co do-
brze rokuje. Radny Kurpanik pytał też o zaawan-
sowanie prac nad częściowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego: plan obszaru od ul. Miko-
łowskiej do Wodzisławskiej zostanie po raz drugi 
wyłożony w czerwcu. Natomiast plan obszaru  po-
między ulicami Mikołowską i Rudzką, obejmujący 
m.in. dzielnicę Orzepowice, opracowywany przez 
firmę warszawską, zostanie przedstawiony jesienią. 
Część mniejszych planów przygotowywanych przez 
służby miejskie zostanie przedstawiona w czerwcu, 
reszta po wakacjach. Na prośbę radnego Kurpani-
ka prezydent Fudali raz jeszcze powtórzył wysokość 
kwoty udziałów miasta w spółce Hossa (kapitał za-
kładowy ponad 1 mln 100 tys. zł), zaznaczając, że są 
to dane na koniec 2013 r., jeszcze bez komunalne-
go składowiska odpadów. Radny prosił również o 
regulację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach 
ul. Raciborskiej z Kotucza.* Radny Wojciech Kil-
jańczyk (PO) wyraził niepokój co do dotrzymania 
przez wykonawcę terminu zakończenia realizacji 
parku tematycznego, a wiceprezydent Śmigielski 
takich obaw nie podzielił. Gdyby jednak tak się sta-
ło, firma będzie zobowiązana umową do zapłacenia 
kary umownej. * Radna Krystyna Stokłosa prosi-
ła o przybliżenie lokalizacji planowanego parkingu 
przy ul. Kotucza, pytała również o rozstrzygnięcia 
dotyczące zapłaty kar umownych przez firmy mo-
dernizujące ul. Wodzisławską. Janusz Koper, peł-
nomocnik ds. dróg i gospodarki komunalnej, po-
informował, że doszło do ugody sądowej i miasto 
zgodziło się na kwotę o 1/3 mniejszą od początko-
wo żądanej, tj. na ok. 400 tys. zł. * Radny Piotr Ku-
czera wyraził rozczarowanie brakiem decyzji o bu-
dowie chodnika przy ul. Różyckiego, nie ukrywał 
natomiast, podobnie jak rada dzielnicy, zaskocze-
nia z utworzenia w tym obszarze strefy zamieszka-
nia, tym bardziej , że postawienie odpowiedniego 
znaku nie poszło w parze z budową spowalniającej 
ruch wysepki, bez której strefa nie spełnia swojego 
zadania czyli zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. 
Takiej roli nie spełnia też wysepka na ul. Naruto-
wicza, która jego zdaniem, jest nie w tym miejscu, 
gdzie powinna. Jak mówił radny, dezinformująca 
jest nalepka z napisem „od października”, widnieją-
ca na znaku o skrzyżowaniu równorzędnym na tej 
ulicy, bo kierowcy są przekonani, że znak obowią-
zywać będzie dopiero od tego miesiąca. * Radny 
Andrzej Oświecimski (BSR) podziękował w imie-
niu koła związku emerytów i rencistów za dotację 
na obchody dziesięciolecia jego współpracy z ró-
wieśnikami z Karwiny i podjęcie decyzji o remoncie 
chodnika na ul. Wolnej. Pytał też o odpowiedź PKP 
na temat ekranów wzdłuż budowanego boiska przy 
SP 3 (taka do UM nie nadeszła).* Wyrażając zado-
wolenie z efektów modernizacji ul. Żorskiej, rad-
ny Leszek Kuśka zaproponował nocne ogranicze-
nia w oświetleniu tej ulicy. Temat, dotyczący m.in. 
oświetlenia w nocy parków, podjął radny Zygmunt 
Gajda. Jak odpowiedział prezydent Fudali, miasto 
składa wniosek o środki unijne na oszczędzający 
energię projekt sterowania oświetleniem ulicznym,  



Miasto w skrócie
w W jednym z marszałkowskich konkursów zorga-

nizowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego miasto wygrało 390 tys. zł dota-
cji do przeprowadzonej już w latach 2010-2012 
modernizacji dworca komunikacji miejskiej przy 
ul. Budowlanych. Inwestycja kosztowała wtedy 
budżet miasta 625 tys. zł.  

w 58-letni rybniczanin z Chwałęcic zmarł w Wielki 
Piątek w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, na krótko przed rozpoczęciem 
znanej w całej Polsce uroczystej drogi krzyżowej.

w W Wielki Piątek w Rybniku ok. 5.30 na ul. Rudz-
kiej, na wysokości pierwszego od strony Orze-
powic zbiornika bocznego Zalewu Rybnickiego, 
32-letni rybniczanin jadąc fiatem cinquecento  
w stronę centrum miasta śmiertelnie potrącił 
65-latka. Stało się to przy gęstej mgle i poza przej-
ściem dla pieszych. W chwili uderzenia mężczy-
zna znajdował się na środku drogi.

w Ośrodek sportów wodnych i rekreacji w Stodo-
łach, który od grudnia ubiegłego roku ma prywat-
nego właściciela jest na razie zamknięty, ale jak in-
formuje sam właściciel, trwają ostatnie remonty  
i przygotowania do jego otwarcia. Jego termin nie 
jest jeszcze znany, bo będzie uzależniony od do-
puszczenia do użytku przez sanepid m.in. zaplecza 
gastronomicznego. Rybniczanin będący właścicie-
lem dawnego elektrownianego ośrodka otrzymał 
już od magistratu pozwolenie na budowę poło-
żonego tuż nad wodą domu przyjęć z restaura-
cją. Budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.  
W związku ze zmianą gospodarza ośrodka sekcja 
żeglarska TS Kuźnia przeprowadza się do konte-
nerów usytuowanych na nadbrzeżu od strony za-
pory i w ciągu najbliższych miesięcy nie zamierza 
organizować żadnych regat.

w Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną  
i zaleganie węgla na zwałach zarząd Kompanii 
Węglowej zarządził przestój ekonomiczny. Od 
28 kwietnia do 5 maja górnicy dziewięciu ko-
palń KW nie będą fedrować, a w sześciu będzie 
wydobywany węgiel, na który jeszcze jest zbyt. 
W rybnickich kopalniach Chwałowice i Jankowi-
ce górnicy fedrować nie będą. Postojowe odbi-
je się na zarobkach górników, więc związki za-
wodowe podniosły larum i 23 zorganizowały  
w kopalniach masówki.

w 23 kwietnia 1192 gimnazjalistów z trzecich 
klas 14 rybnickich gimnazjów przystąpiło do 
trzydniowego egzaminu gimnazjalnego. Za-
częli od części humanistycznej (test z historii 
i wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego). 
Dzień później musieli wykazać się wiedzą ma-
tematyczno-przyrodniczą, a 25 kwietnia napi-
sali test z wybranego przez siebie języka obce-
go. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (18 czerw-
ca) są ważne dla przyszłości uczniów, bo będą 
brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych.

Pani Danieli Lampert 
Sekretarz Miasta Rybnika 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
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zaś wiceprezydent Śmigielski dodał, że od kilku lat 
w lampach montowane są reduktory mocy, które  
w godzinach nocnych zmniejszają moc oświetlenia  
o ok. 30-40 proc., co również daje wymierne 
oszczędności. Leszek Kuśka zaproponował też po-
wrót do porządku obrad sesji sprawozdań służb bez-
pieczeństwa i nadzoru, które teraz przedstawiane 
są w trakcie specjalnego posiedzenia komisji samo-
rządu i bezpieczeństwa. Jej przewodniczący Hen-
ryk Cebula (PiS) krytycznie ocenił taką inicjatywę, 
przypominając, że to szefowie służb wnioskowa-
li o zmianę, ponieważ to samo sprawozdanie pre-
zentowali w UM trzykrotnie: na sesji, na posiedze-
niu branżowej komisji rady miasta oraz na forum 
komisji bezpieczeństwa przy prezydencie miasta. 
Jak mówił, każdy zainteresowany tematem radny 
może wziąć udział w posiedzeniu komisji, a jak do-
dał radny Kuczera, wszystkie materiały są dostępne 
na miejskiej stronie internetowej oraz w formie pa-
pierowej. * W związku z „wybuchem wiosny” Hen-
ryk Ryszka zaapelował do służb zieleni miejskiej  
o przyspieszenie przycinania koron drzew nim zalę-
gną się w nich ptaki, wyraził też zadowolenie z dzia-
łań pełnomocnika Kopera, który jak „dobry gospo-
darz” wykorzystuje materiał z modernizowanych 
dróg do mniejszych remontów, np. chodników na-
prawianych systemem gospodarczym. W związku 
z planowanymi pracami w miejscu dawnego base-
nu w Niedobczycach, radny prosił o rozpatrzenie 
budowy innej drogi dojazdowej do budynku rota-
cyjnego przy ul. Rymera 42. * Radny Bronisław 
Drabiniok (PO), który na poprzedniej sesji zapro-
ponował zmianę układu komunikacyjnego w rejo-
nie ulic Wysokiej, Białych i Kraszewskiego, popro-
sił o ustosunkowanie się do tych sugestii. W odpo-
wiedzi wiceprezydent Śmigielski wyjaśnił, że w tej 
kwestii rozpatrywane są różne warianty i na odpo-
wiedź jest jeszcze za wcześnie. * Radny Benedykt 
Kołodziejczyk z radością przyjął informację prezy-
denta Fudalego przekazaną przez niego w czasie 
zebrania sprawozdawczego w dzielnicy Śródmie-
ście, że środki zewnętrze na budowę drogi Raci-
bórz-Pszczyna stanowić będą 85 proc. potrzebnej 

kwoty, z czego wynikałoby, że jeśli koszt budowy 
wyniesie np. 600 mln zł, z kasy miasta trzeba wydać 
mniej niż 100 mln zł. Niestety, prezydent ostudził 
radość radnego, bo, jak powiedział, sprawa tak pro-
sta nie jest – wprawdzie te proporcje są przyjętą na 
dziś zasadą, ale chodzi również o wartość inwesty-
cji, bo istnieje ograniczenie kwotowe. Czyli 85 proc.,  
ale nie więcej niż 300 mln zł. * W związku z bu-
dową kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego 
przy Obwiedniej Północnej, radny Józef Skrzypiec 
(BSR) wyraził wolę okolicznych mieszkańców, by 
dla ich bezpieczeństwa wybudować  przy tej ulicy 
chodnik lub przynajmniej ścieżkę dla pieszych. Pro-
sił też o rozważenie remontu bardzo zdewastowa-
nej ul. Janiego. * W związku z programem ograni-
czenia niskiej emisji radny Zygmunt Gajda wnio-
skował o propagowanie pomp cieplnych wykorzy-
stujących ciepło z atmosfery, które według fachow-
ców są lepszym rozwiązaniem niż solary. Jak odpo-
wiedział wiceprezydent Śmigielski, miasto montaż 
pomp cieplnych jako ekologiczne źródło ciepła rów-
nież dofinansowuje, ale zainteresowanie tą formą 
ogrzewania jest bardzo małe.

*   *   *
W czasie marcowej sesji radni uchwalili również 

regulamin wynajmowania mieszkań komunalnych 
w ramach programu „Mieszkania dla młodych” i, 
by można go było realizować, skorygowali uchwa-
łę z czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmo-
wania mieszkań komunalnych dla zaspokojenia 
szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej.  
O „Mieszkaniach dla młodych” piszemy na stronie 
13. Radni zdecydowali również o wydzierżawieniu 
bez przetargu budynku na terenie kampusu, w któ-
rym funkcjonowało kiedyś Centrum Upowszech-
niania Technologii Informatycznych. Dzierżawcą 
ma zostać organizująca się spółka Centrum Innowa-
cji Technologicznych, o czym piszemy na stronie 13.

(WaT), (S), (r)

Kolejna sesja RM odbędzie się 
30 kwietnia o g. 16



Rybnickich melomanów w nastrój wielkanocnego misterium wprowadził koncert 
pasyjny „Kielich Przymierza. Męka Naszego Pana Jezusa Chrystusa według tekstów 
dawnych, muzyka nowa na orkiestrę symfoniczną, chór i solistów”, skomponowany 
przez młodego rybniczanina Piotra Kotasa. 

(1) Jego premierowe wykonanie odbyło się w sobotę 12 kwietnia w kościele Królowej Aposto-
łów przy komplecie publiczności. W zorganizowanym przez Rybnickie Centrum Kultury koncer-
cie, który odbył się pod patronatem prezydenta Rybnika, wzięło udział blisko stu muzyków, chó-
rzystów i wokalistów. Młody kompozytor na ten jeden koncert dobrał, przygotował, a w końcu po-
prowadził orkiestrę symfoniczną złożoną ze studentów Akademii Muzycznej w Katowicach, której 
jest absolwentem. Chór Bel Canto z I LO im. Powstańców Śl. przygotowała Lidia Blazel-Marszolik. 
Partie solowe, czyli częściowo znane pieśni wielkanocne, jak np. „Ludu mój ludu” i „Matka boleją-
ca” w nowych aranżacjach i interpretacjach zaśpiewali znani już nie tylko w naszym regionie soliści 
Małgorzata Hutek, będąca w zaawansowanej już ciąży Martyna Czech z zespołu Chwila Nieuwagi 
oraz zwycięzca rybnickiej OFPY Jakub Blokesz. Rozbudowany zestaw oryginalnych instrumentów 
perkusyjnych kompozytor przygotował w domowym warsztacie wspólnie ze swym ojcem Adamem, 
wykorzystując do tego rurki, łańcuchy, deski i bambusowe kije. To m.in. dzwon rurowy wykonany 
ze stalowej ocynkowanej rury, której strojenie polegało na jej skracaniu przy użyciu piłki do meta-
lu. Jak mówi sam Piotr Kotas, zorganizowanie takiego koncertu to trudne i kosztowne przedsię-
wzięcie, więc kolejnych wykonań pasyjnego dzieła można się spodziewać dopiero w przyszłym roku.

q   q   q
(2) W piątek 11 kwietnia parafianie z najstarszej rybnickiej parafii Matki Boskiej Bolesnej,  

w dniu jednego z dwóch swoich parafialnych odpustów wzięli udział w drodze krzyżowej. Dołą-
czyli do nich również rybniczanie z innych parafii. Jej trasa prowadząca do Kościółka Akademic-
kiego wiodła zazwyczaj przez centrum miasta, ale w tym roku, ze względu na rozkopaną ul. Sobie-
skiego, jej skrócony szlak wytyczono ul. Rybnickiego. Proboszcz ks. Franciszek Radwański dzię-
kował uczestnikom przede wszystkim za piękne świadectwo wiary.

q   q   q
(3) W niedzielę 13 kwietnia na wzgórzu przy Kościółku Akademickim odbyła się z kolei, z licz-

nym udziałem osób niezwiązanych z ZHP, harcerska droga krzyżowa. Poprowadził ją duszpasterz 
akademicki ks. Rafał Śpiewak wespół z harcerzami ze Szczepu Gotartowice, skupiającego dwie 
drużyny, jedną gromadę zuchową i organizujący się dopiero krąg harcerskiej starszyzny. Teksty to-
warzyszących kolejnym stacjom drogi krzyżowej rozważań odnoszących się do codzienności, rów-
nież tej harcerskiej, przygotowała Barbara Podleśny, a czytali Katarzyna Trzebunia i Lucyna Kot, 
z kolei aranżacje muzyczne przygotowali Łukasz Trzebunia i Patryk Starbryło. Kolejne stacje wy-
tyczały zawieszone na drzewach drewniane tabliczki, na których wypisano czerwoną farbą warto-
ści, do których odnosiła się też treść rozważań m.in.: godność, niezawodność, odpowiedzialność, 
przywiązanie czy przyjaźń. Ale pojawiła się też tabliczka z ostrzeżeniem „Uwaga !!! obłuda”.  

q   q   q
(4) Już tradycyjnie w chwałowickim kościele św. Teresy misterium Męki Pańskiej wystawili uczniowie tworzący 

grupę teatralną Nieposkromieni, działającą pod kierownictwem nauczycielki języka angielskiego Ewy Tyl w chwa-
łowickim Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca; nazwa grupy związana jest zresztą z tytułem Szekspirowskiej kome-
dii „Poskromienie złośnicy”. Przedstawienie nosiło tytuł „Wierzę w Syna Bożego”. Ewa Tyl napisała scenariusz i wy-
reżyserowała przedstawienie, w którym wzięło udział 35 gimnazjalistów. Kostiumy i rekwizyty przygotowała Alicja 
Grosman. W opowieści o męce Chrystusa autorka dokonała zręcznych skrótów, eksponując kilka wątków, m.in. hi-
storię Judasza, który zdradzając Jezusa chciał go zmusić do działania, tak, by Syn Boży pokazał ludziom swoją boską 
moc rozumianą bardzo po ludzku, jako pokaz siły. Zdradzony Chrystus jednak zwyczajnie, po ludzku umiera, a Ju-
dasz, o którego duszę walczyły wcześniej siła Dobra i Zła odbiera sobie życie. 

q   q   q
(5) — Tej nocy zobaczymy zmartwychwsta-

nia moc! Hip hip hura Alleluja! — śpiewa-
li drugo- i trzecioklasiści ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Paruszowcu-Piaskach kończąc mi-
sterium męki pańskiej, jakie przygotowali pod 
okiem nauczycielek Joanny Lampert i Dagmary 
Gembalczyk. 15 kwietnia przedstawienie obej-
rzeli przedstawiciele dzielnicy, przedszkolaki, 
uczniowie i ich rodzice.

(WaT), (S)

W wielkanocnym  nastroju
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Doroczną uroczystość, którą or-
ganizują wspólnie, mająca siedzi-
bę w jednym z najstarszych w mie-
ście budynków szkolnych placów-
ka, muzeum oraz rybnicka Rodzi-
na Katyńska, rozpoczęto od złoże-
nia kwiatów pod tablicą upamięt-
niającą trzech pedagogów przed-
wojennej szkoły, którzy stracili ży-
cie z rąk oprawców z NKWD: An-
toniego Janika, Jana Skoczenia  
i Alojzego Borgowca. Przypomina-
jąc okoliczności wydarzeń z kwiet-
nia 1940 roku, dyrektor szkoły Miro-
sława Ćwięczek zapewniła, że w tej 
placówce kultywowana jest pamięć 
o Zbrodni Katyńskiej oraz idea pa-
triotycznego wychowania uczniów. 
Każdego roku przygotowują oni 

program, w którym fakty przepla-
tają się z inspirowaną nimi poezją 
oraz skłaniającą do refleksji mu-
zyką. W tym roku pracowali pod 
okiem Krystyny Hoły-Wawrzynek. 
Warto również podkreślić udział 
w uroczystości pocztów sztanda-
rowych kilkunastu innych rybnic-
kich szkół. 

— Możemy domniemywać, że ce-
lem mordu była eliminacja przywią-
zanej do ojczyzny i religii polskiej in-
teligencji. Szczególnie haniebne było 
to, że polscy oficerowie, policjan-
ci i urzędnicy zginęli bez procesu  
i bez sądu — mówiła dyrektor Ćwię-
czek. — Zostali zgładzeni nie tyl-
ko bez przestrzegania obowiązu-
jących konwencji, ale i moralnych  

zasad — kontynuował dyrektor mu-
zeum Bogdan Kloch. — W kontek-
ście obecnych wydarzeń na Krymie 
niepokojące jest to, że również cza-
sy współczesne sprzyjają postawom 
prototalitarnym — dodał, prosząc 
młodzież o dalsze działania, dzięki 
którym ofiary Golgoty Wschodu nie 
zostaną zapomniane. Z płomienną 
mową wystąpił stały uczestnik co-
rocznych spotkań katyńskich płk Ta-
deusz Dłużyński, podziękował szko-
le i uczniom za kultywowanie pa-
mięci o tej zbrodni, a wytknął nie-
obecność na uroczystości parlamen-
tarzystów, a choćby przedstawicieli 
ich biur poselskich czy senatorskich. 
Zaapelował również, by uroczysto-
ści rocznicowe zyskały szerszy za-

sięg i były organizowa-
ne np. w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Swój apel 
skierował do obecnych 
na uroczystości przed-
stawicieli władz samo-
rządowych: wiceprezy-
dent Joanny Kryszczy-
szyn i przewodniczące-
go rady miasta Andrze-
ja Wojaczka. 

Tadeusz Pogłódek, 
wiceprezes rybnickiego 
koła Klubu Inteligencji  

Katolickiej, przekazał szkolnej bi-
bliotece dwie książki o tematyce 
katyńskiej. Przypomniał też swo-
ją pielgrzymkę do miejsca kata-
strofy smoleńskiej i cmentarzy, na 
których spoczywają ofiary Zbrod-
ni Katyńskiej. Na jednym z nich 
zatknął krzyż, który przywiózł  
z Rybnika. 

W kontekście ogłoszenia przez 
metropolitę katowickiego roku 
2015 Rokiem Tragedii Górnoślą-
skiej, temat deportacji na wschód 
tysięcy Ślązaków po 1945 r. poru-
szył ks. Jan Grzegorzek z parafii  
w Golejowie. Planuje on przygoto-
wanie publikacji „Z ziemi rybnic-
kiej do sowieckich łagrów” i prosi 
rybniczan (i nie tylko) o materiały, 
szczególnie o nazwiska znanych im 
osób, które były ofiarami wywózki. 

W szkolnej uroczystości wzię-
li też udział przedstawiciele orga-
nizacji kombatanckich, ZHP, biu-
ra terenowego NSZZ Solidarność,  
a przede wszystkim członkowie Ro-
dziny Katyńskiej: prezes Krystyna 
Lelowicz oraz Eugenia Zdrzałek  
i Jadwiga Mandera, których najbliż-
si pozostali na zawsze na nieludzkiej 
ziemi. Dziękując szkole za wielolet-
nie wsparcie organizacyjne, Krysty-
na Lelowicz przypomniała lata zma-
gań o prawdę katyńską. 

Ks. Grzegorzek swój apel o ma-
teriały dotyczące deportacji Ślą-
zaków ponowił w czasie uroczy-
stej mszy w intencji pomordowa-
nych na Wschodzie, jaką w niedzie-
lę 6 kwietnia odprawiono w bazy-
lice św. Antoniego                   (r)

W niedzielę 27 kwietnia, w dniu kanonizacji papieża 
Jana Pawła II na uroczystości dziękczynne do Kościółka 
Akademickiego zapraszają samorządy studenckie rybnickich 
uczelni, Młodzieżowa Rada Miasta oraz Duszpasterstwo 
Akademickie w Rybniku. 

O 15.30 uczniowie II LO wystawią tam przedstawienie pt. „Bliżej człowieka  
– o Janie Pawle Wielkim w dniu kanonizacji”. Pół godziny później, czyli 
o 16 rozpocznie się uroczysta msza z udziałem zespołu tań-
ca ludowego Przygoda.

Z kolei rada dzielnicy Stodoły zaprasza na krótkie mo-
dlitewne spotkanie, które tego samego dnia odbędzie 
się przy krzyżu stojącym w sąsiedztwie 
domu rodziny Piechów, w którym krótko 
po wojnie dwukrotnie gościł młody ksiądz  
z Krakowa Karol Wojtyła, przyszły pa-
pież. Zbiórka o 18 przed remizą OSP w 
Stodołach, skąd wyruszy procesja do papie-
skiego krzyża.

(WaT)   

PROGRAM OBCHODÓW W RYBNIKU
godz. 9.45 – RYNEK
- zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji 

i mieszkańców miasta
godz. 10.00 – RYNEK
- wysłuchanie hymnu państwowego
- wciągnięcie flagi państwowej na maszt
- okolicznościowe wystąpienie Prezydenta Miasta 

Rybnika
- złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi
- przemarsz do kościoła
godz. 10.30 – Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej
- uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny
Oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu wokalnego 

CORDIS oraz Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI
3 MAJA

74. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Nie bez przyczyny Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama 
Mickiewicza jest od wielu lat tradycyjnym miejscem obchodów kolejnych rocznic Zbrodni 
Katyńskiej. Wśród ponad 20 tysięcy jej ofiar są trzej nauczyciele tej szkoły. 

W dniu kanonizacji

Program związany ze 
Zbrodnią Katyńską od 
wielu lat przygotowują 
kolejne roczniki uczniów 
Gimnazjum nr 1
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To druga tego typu instalacja mająca skutecz-
niej oczyszczać spaliny, które powstają w elek-
trowni w procesie przerobu węgla kamiennego 
na energię elektryczną. Pierwsza została odda-
na do użytku w 2008 roku. Jej zadaniem jest 
oczyszczanie spalin do poziomu gwarantujące-
go maksymalną produkcję elektrowni przy za-
chowaniu norm emisji zanieczyszczeń. Wcze-
śniej spaliny w rybnickim zakładzie oczyszcza-
no metodami suchą i półsuchą, które były zde-
cydowanie mniej skuteczne. Po uruchomieniu 
instalacji IMOS roczna emisja dwutlenku siarki 
spadła o połowę. Każdego roku instalacja wy-
twarza blisko 90 ton gipsu, który wykorzysty-
wany jest w budownictwie lub jako półprodukt 
do produkcji farb. 

Nowa instalacja odsiarczania spalin obsłuży 
cztery najstarsze bloki elektrowni, co ma do-
datkowo poprawić jakość powietrza w regio-
nie. Jej funkcjonowanie pozwoli zredukować 
emisję tlenków siarki do poziomu nie wyższe-
go niż 200 mg/Nm3 i tym samym spełnić wymo-
gi środowiskowe Unii Europejskiej, które będą 
obowiązywać od 2016 r.

W czerwcu ubiegłego roku francuski kon-
cern EDF, który jest właścicielem elektrowni 
Rybnik, zrezygnował z planów budowy nowego 
bloku. Zamiast tego, zapowiedział moderniza-
cję czterech najstarszych z ośmiu bloków funk-
cjonujących w rybnickim zakładzie. 

(D)
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W czasie ubiegłorocznego rozdania obywatelskich 
funduszy największą popularnością cieszyły się 
plenerowe siłownie
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Idea jest klarowna – to sami mieszkańcy mają 
zdecydować na co zostaną wydane w ich dzielni-
cy budżetowe pieniądze. Wysokość kwot, podob-
nie jak za pierwszym razem będzie uzależniona 
od liczby mieszkańców danej dzielnicy. General-
nie będą się one wahać od 40 tys. zł w przypad-
ku najmniejszych dzielnic takich jak Stodoły czy 
Chwałęcice po 210 tys. zł w przypadku najlud-
niejszej dzielnicy Rybnika, czyli Maroka-Nowin.

Projekt obywatelski może zgłosić grupa co 
najmniej 15 mieszkańców danej dzielnicy, bądź 
działająca na jej terenie organizacja pozarządo-
wa. Warto pamiętać, że projekty te muszą odpo-
wiadać dość oczywistym wymogom formalnym, 
a mianowicie muszą być zgodne z planami zago-
spodarowania przestrzennego, muszą dotyczyć 
obiektów i terenów należących do miasta i mają 
być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku 

budżetowego. Wartość realizacji projektu łącz-
nie z opracowaniem projektu i np. montażem ja-
kichś elementów czy obiektów nie może oczywi-
ście przekroczyć całkowitej kwoty przyznanej da-
nej dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego.

Kalendarz prac nad budżetem obywatelskim wy-
gląda następująco: od początku maja do 30 czerw-
ca mieszkańcy poszczególnych dzielnic będą mo-
gli składać w magistracie swoje propozycje projek-
tów, które miałyby być zrealizowane w 2015 roku.  
Do 15 sierpnia ocenią je i zaopiniują wydzia-
ły merytoryczne urzędu miasta, które sprawdzą 
m.in. zgodność  tych propozycji z planem ogól-
nym zagospodarowania przestrzennego. Do 10 
września ostateczną listę projektów spełniających 
wymogi formalne zatwierdzi zespół opiniujący,  
w skład którego oprócz prezydenta miasta i urzęd-
ników wejdą również radni. Ostatecznego wyboru  

Budżet obywatelski po raz drugi
Prezydent Adam Fudali ponownie przeznaczył 2 mln zł z przyszłorocznego już 

budżetu miasta na zrealizowanie dzielnicowych inwestycji według pomysłów ich 
mieszkańców. Po ubiegłorocznym debiucie, w roku 2014 tzw. budżet obywatelski 
będzie tworzony po raz drugi i według bardziej przyjaznej mieszkańcom procedury. 

Mniej spalin z elektrowni
Na terenie rybnickiej elektrowni powstanie kolejna instalacja mokrego odsiar-

czania spalin (IMOS). Przedsięwzięcie zrealizuje „pod klucz” firma Alstom Po-
wer. Wykonawca ma przeprowadzić inwestycję kompleksowo – od wykonania pro-
jektu, poprzez budowę instalacji, aż po jej próbny rozruch. 

dokonają mieszkańcy poszczególnych dzielnic  
w głosowaniach. Te zostaną przeprowadzone  
w czasie zebrań, które odbędą się w 27 rybnickich 
dzielnicach między 10 września a 10 października. 
W końcu października wybrane przez mieszkań-
ców przedsięwzięcia zostaną wpisane do projek-
tu przyszłorocznego budżetu miasta. 

Proces zgłaszania obywatelskich projektów bę-
dzie monitorować i koordynować zespół urzęd-
ników rekrutujących się z kilku wydziałów ma-
gistratu. Mieszkańcy mogą się również do nich 
zwracać z wątpliwościami i pytaniami dotyczący-
mi swoich inwestycyjnych propozycji (tel. 32 43 
92 262). — By ułatwić mieszkańcom staranie się 
o środki na inwestycje w ich dzielnicach uprościli-
śmy nieco procedury. Nie zmieniły się jednak kwo-
ty i ogólne zasady. W dalszym ciągu jest to jednak 
konkurs i wnioskodawcy muszą się podporządko-
wać pewnym wymogom. Trzeba też pamiętać, że 
w ramach budżetu obywatelskiego są dzielone pie-
niądze, które są tylko dodatkiem do znacznie więk-
szych kwot przeznaczanych na inwestycje w dziel-
nicach w ramach budżetu miasta. Tak naprawdę 
budżet obywatelski ma służyć aktywizacji i integra-
cji mieszkańców; wysokość samych kwot ma zna-
czenie drugorzędne — mówi Adam Fudali, pre-
zydent Rybnika. 

Formularz zgłoszenia projektów do zrealizowa-
nia w ramach budżetu obywatelskiego można po-
brać ze strony internetowej urzędu miasta (www.
rybnik.eu). Wypełnione formularze w wersji pa-
pierowej należy złożyć w kancelarii urzędu mia-
sta najpóźniej do 30 czerwca.

(WaT)

W tym roku realizowane będą projekty zgłoszone i wybrane przez 
mieszkańców dzielnic w ubiegłym roku. W 24 dzielnicach zrealizowanych 
zostanie w sumie 28 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 1,7 mln zł.  
rzy projekty doczekają się realizacji w Boguszowicach Osiedlu, po dwa  
w Chwałowicach i Popielowie, a pojedyncze w 21 innych dzielnicach. Przy 
pierwszym podejściu do budżetu obywatelskiego trzy dzielnice: Śródmieście, 
Radziejów i Niewiadom musiały się obejść smakiem bo żadna z propozycji 
złożonych przez ich mieszkańców nie przeszła merytorycznej weryfikacji  
w urzędzie miasta.

Magistrat ogłosił już niezbędne przetargi na budowę pożądanych przez 
mieszkańców obiektów m.in. przetarg na budowę siedmiu plenerowych siłowni, 
bo to one, jak się okazało, cieszyły się największą popularnością.



Według założeń będą w nich mieszkać po kil-
ka lat, do czasu, gdy stać ich będzie na większe 
mieszkanie, dostępne już na wolnym rynku. Z ko-
lei na parterze budynku zostaną urządzone dwa 
nieco większe mieszkania dla osób poruszających 
się wyłącznie na wózku inwalidzkim.

Uchwałę pozwalającą na takie przeznaczenie 
budynku rada miasta podjęła w czasie marcowej 
sesji. Miasto, wychodząc poza swe ustawowe obo-
wiązki, chce w ten sposób pomóc młodym mał-
żeństwom i parom (do 35. roku życia) z dziećmi 
i tym, które dzieci dopiero chcą mieć.

— To mieszkania przeznaczone dla młodych 
małżeństw, które wkraczają w okres stabilizacji za-
wodowej i finansowej, a których dochody są zbyt 
wysokie, by mogli starać się o normalne mieszka-
nie komunalne przeznaczone z zasady dla ludzi 
ubogich, ale nie pozwalają im jeszcze na kupno 
mieszkania na wolnym rynku. To nieduże (33 m2), 
ale wygodne mieszkania, w których czynsz będzie 
znacznie niższy niż w przypadku podobnych miesz-
kań na rynku komercyjnym. Liczymy na to, że na-
turalną koleją rzeczy, ci młodzi ludzie, po dwóch, 
trzech latach, gdy np. urodzą się im dzieci, sami 
poszukają sobie na rynku komercyjnym większe-
go mieszkania, a w ich miejsce wprowadzi się ko-
lejna para — informuje prezydent Adam Fudali. 
Zwraca uwagę na bardzo dobrą lokalizację, grun-
townie zmodernizowanego budynku, w pobliżu 
którego jest i żłobek i przedszkole, przystanek 
autobusowy i jeden z supermarketów.

Z drugiej strony Adam Fudali podkreśla, że 
istniejące prawo dotyczące wynajmu takich lo-
kali uniemożliwia miastu racjonalne nimi gospo-
darowanie. — Najwygodniej było by nam zawrzeć 
umowę najmu na dwa, trzy lata, ale tego zrobić nie 
możemy — mówi prezydent.

Sama uchwała traktuje o przyjęciu regulaminu 
określającego zasady wynajmowania ich w ramach 
programu „Mieszkania dla młodych”. Przyjęty  

Najaktywniejsi młodzi wolontariusze mają 
szansę za darmo zobaczyć rybnicki koncert 
amerykańskiej grupy 30 Seconds to Mars. 

Wzorem lat ubiegłych prezydent miasta wspól-
nie z Młodzieżową Radą Miasta ogłasza kon-
kurs na wolontariusza roku szkolnego 2013/2014. 
Może w nim wziąć udział młodzież z rybnickich 
szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy III edy-
cji konkursu muszą wypełnić tabelę (do pobra-
nia na stronie wydziału edukacji UM www.edu-
kacja.rybnik.eu), w której wskażą instytucje i or-
ganizacje oraz ilość godzin spędzonych na po-
mocy innym. Zgłoszenia należy składać w Wy-
dziale Edukacji Urzędu Miasta (ul. Zamkowa 
5, pok. 03) do 6 czerwca. Nagrodami w konkur-
sie są bilety na koncert 30 Seconds to Mars, któ-
ry 22 czerwca odbędzie się na stadionie miejskim. 

(S)

To gruntownie zmodernizowany budynek  
o powierzchni 957 m2 dawnej szpitalnej kotłow-
ni, który od dłuższego czasu stoi pusty. Uchwa-
łę mówiącą o bezprzetargowej, dziesięcioletniej 
dzierżawie radni prawie jednogłośnie podję-
li na marcowej sesji rady miasta. Jak poinfor-
mował ich wiceprezydent Michał Śmigielski,  
w myśl strategii miasta, przez pierwsze trzy lata 
CIT będzie płacić czynsz wręcz symboliczny, 
a dopiero później czynsz rynkowy; zakładając 
oczywiście, że spółka będzie dobrze funkcjo-
nować. Dzierżawa za symboliczny czynsz bę-
dzie jedyną formą udziału miasta w organizu-
jącej się właśnie spółce z ograniczoną odpowie-
dzialności. W zamian przedstawiciel miasta zo-
stanie członkiem jej rady nadzorczej.

Stworzenie spółki mającej na wiele sposo-
bów, z pożytkiem dla udziałowców, ale nie tyl-
ko, zajmować się innowacyjnymi technologia-
mi z różnych dziedzin gospodarki i pozyskiwać 
na to fundusze, głównie unijne, to wspólna ini-
cjatywa prezesa firmy Mutag Polska Wojciecha 
Tesarczyka, miasta i Izby Przemysłowo-Han-
dlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. 
Obecnie trwa uzgadnianie ze zdeklarowany-
mi udziałowcami CIT-u (firmy z Rybnika i z są-
siednich miejscowości) ostatecznej treści umo-
wy spółki. Wojciech Tesarczyk ma nadzieję, że 
spółkę uda się zarejestrować do końca maja, 
również w maju zamierza pozyskać pierwsze 
zewnętrzne dotacje na jej działalności i rozpo-
cząć pierwsze innowacyjne projekty.    (WaT)

Innowacje z siedzibą w kampusie

Miasto wydzierżawi tworzącemu się Centrum Innowacji Technologicznych  
budynek dawnego Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych na 
terenie kampusu akademickiego przy ul. Rudzkiej. 

  W nagrodę 
30 Seconds

Mieszkania dla młodych
21 mieszkań w grun-

townie modernizowa-
nym od ubiegłego roku 
bloku komunalnym 
przy ul. Zebrzydowic-
kiej 31A miasto prze-
znaczy dla młodych 
rybnickich małżeństw, 
bądź rodziców samot-
nie wychowujących 
dzieci. Modernizacja 
bloku ma się zakoń-
czyć do końca wrze-
śnia.

regulamin preferuje małżeństwa na dorobku, 
mające małe dzieci. Wniosków nie mogą składać 
osoby mające tytuł prawny do innego mieszka-
nia, jakąś nieruchomość bądź osoby, które roz-
poczęły budowę domu. Wnioski będą oceniane 
punktowo, a w regulaminie stanowiącym załącz-
nik do uchwały jest informacja o punktach, któ-
re będą przyznawane autorom wniosków za speł-
nienie konkretnych wymogów. 

Radny Benedykt Kołodziejczyk pytał o znaj-
dujące się w regulaminie określenie „osoby wy-
chowujące dzieci”. Zastępczyni prezydenta mia-
sta Joanna Kryszczyszyn, odpowiadając stwierdzi-
ła, że komisja mieszkaniowa coraz częściej spoty-
ka się z przypadkami, że młodzi ludzie najpierw 
mają dzieci, a dopiero później formalizują swój 
związek. Jest też dosyć duża grupa samotnych 
rodziców wychowujących dzieci, a także związki  
o bardzo skomplikowanym charakterze. Dlatego 

definicja gospodarstwa domowego, zgodnie z za-
leceniem prawników jest bardzo ogólnej natury. 
W przypadku braku chętnych spełniających kry-
teria, regulamin dopuszcza możliwość elastycz-
nego potraktowania kryterium dochodowego.

— Gruntownie zbadaliśmy sytuację finansową 
osób starających się o przydział mieszkania w Za-
kładzie Gospodarki Mieszkaniowej, dzięki czemu 
kryteria przydziału „mieszkań dla młodych” są do-
stosowane do rybnickich realiów — mówiła Joan-
na Kryszczyszyn odpowiadając na wątpliwości 
jednego z radnych. Poinformowała, że spośród 
autorów złożonych w ZGM, a niezrealizowanych 
wniosków o przydział mieszkania komunalnego, 
jest 11 osób spełniających kryteria uchwalonego 
regulaminu. W maju prezydent miasta ma wy-
dać zarządzenie, które rozpocznie realizację pro-
gramu i wyznaczy termin składania wniosków. 

(WaT)
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N a  g ó r n y c h  k o n d y g n a c j a c h  b u d y n k u  
przy ul. Zebrzydowickiej trwają już prace wykończeniowe
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W dniach od 6 do 8 maja na terenie urzę-
du miasta będzie można wymienić zużyte 
baterie i tonery z drukarek i kopiarek na sa-
dzonkę sosny pospolitej.

W godzinach pracy urzędu baterie i tonery trze-
ba dostarczyć do wydziału ekologii (pokój 12, na 
parterze starszej części magistratu; wejście od ul. 
Chrobrego). By otrzymać talon na sadzonkę trze-
ba będzie oddać dziesięć zużytych baterii lub pięć 
tonerów. Sadzonki do 30 czerwca będą wydawa-
ne na podstawie talonów w szkółce Nadleśnictwa 
Rybnik przy ul. Wielopolskiej 6 w dzielnicy Paru-
szowiec-Piaski. Jedna osoba będzie mogła otrzy-
mać maksimum dziesięć sadzonek.            (WaT)
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By plac przed bazyliką św. Antoniego można było zamknąć 
dla samochodów, konieczna okazała się gruntowna 
przebudowa ul. Byłych Więźniów Politycznych
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Zarówno kierowcy, jak i piesi odczuwają spiętrzenie robót 
drogowych, szczególnie w samym centrum miasta. Ale 
oczami wyobraźni już widzimy jak z tego chaosu wyłania 
się nowy, piękny deptak, więc cierpliwie czekamy.

 Z końcem czerwca powinna się zakończyć modernizacja ul. By-
łych Więźniów Politycznych; dzięki dwukierunkowości plac przed 
pomnikiem Jana Pawła II będzie wolny od ruchu. Tradycyjnie nie 
obyło się bez niespodzianki: stary, ale wciąż czynny wodociąg  
z rur żeliwnych trzeba częściowo przebudować i wymienić. Wy-
konawca już porozumiał się z Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji, które  włączyło się w dodatkowe prace.

 Jakoweś fatum ciąży nad przebudową mostu na ul. Bieli w Ka-
mieniu! Z powodu niewywiązywania się wykonawcy z zadania, 

miasto zmuszone było po raz drugi odstąpić od umowy i obcią-
żyć firmę karami umownymi. Trudno zrozumieć dlaczego wyko-
nawca, który wygrywa przetarg i podpisuje umowę, przestaje 
od razu wykazywać aktywność na placu budowy.

 Na nowym odcinku ul. Prostej wszystko „gra i buczy”, na remon-
towanej „starej” Prostej od Brzezińskiej do Karola Miarki przed  
świętami położono pierwszą warstwę asfaltu i finisz prac nastą-
pi z końcem maja. Budowa nowej Prostej potrwa do końca lipca.

 W maju, kiedy tylko zakończy się budowa drogi przez zwał, 
posłuży ona jako objazd w związku z remontem ul. Świerklań-
skiej (czy jak chcą inni – Tkoczów) w stronę Boguszowic i skła-
dowiska odpadów. 

 Kończy się budowa mostu na ul. Niepodległości i rozpoczyna 
się asfaltowanie nawierzchni przebudowanej drogi.

 Rozstrzygnięto przetarg na budowę mostu na ul. Kotucza – 
wygrała firma Banimex z Będzina, która zasłużyła na dobre noty 
jako wykonawca mostu na ul. Żorskiej w Gotartowicach. Zgod-

nie z umową, którą miano podpisać tuż 
po świętach, roboty potrwają 180 dni.

 Trwa przebudowa ul. Pod Lasem na 
odcinku od siedziby PWiK do ul. Racibor-
skiej. Zakończenie całej inwestycji zapla-
nowano na koniec wakacji.

 Na początek maja zaplanowa-
no rozstrzygniecie przetargów na dwa 
duże zadania drogowe: przebudowę 
ul. Rudzkiej na odcinku przebiegającym 
przez Chwałęcice i modernizację ul. Pod-
miejskiej od ul. Maksymiliana do Rudz-
kiej, łącznie z mostem na Rudzie .

 Wybrano wykonawcę napraw na 
mniejszą skalę (bez ingerencji w podbu-
dowę), ponad 20 dróg, w tym ul. Piłsud-
skiego (bez skrzyżowania z ul. 3 Maja, 
które jest wyremontowane), a także Hib-
nera, Broniewskiego i innych.

(r) 

W marcu ruszył projekt „Talent 
mimo wszystko”, skierowany do ryb-
nickiej młodzieży. Jego celem jest 
stworzenie programu wsparcia, edu-
kacji i samopomocy w zakresie profi-
laktyki alkoholowej. 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano 
15 warsztatów poświęconych profilaktyce 
alkoholowej, które zorganizowane zosta-
ną w trzech rybnickich szkołach. — Chce-
my uświadomić młodym ludziom, jak zgub-
ne może być zbyt wczesne sięganie po alko-
hol, na przykład podczas wspólnych imprez. 
Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego 
zagrożenia. Będziemy promować postawy 
twórcze i zaangażowanie uczestników pro-
jektu — mówi Sylwia Figura, prezes funda-
cji „Puls-Med Blisko Ciebie”.

Uczestnicy warsztatów nakręcą film na te-
mat zdrowego stylu życia, propagowania abs-
tynencji alkoholowej i negatywnych konse-
kwencji jego spożywania. Pierwszymi „kryty-
kami” obrazu będą ich rodzice, a do kolejnych 
etapów projektu zostaną zaproszone najbar-
dziej aktywne osoby, które wezmą udział w 
bezpłatnych zajęciach taneczno – ruchowych. 
Pod koniec roku, 20 młodych ludzi wyjedzie 
do Cieszyna, gdzie wezmą udział w prelek-
cji na temat roli kultury w kreowaniu postaw 
prospołecznych. Odwiedzą też Fundację Po-
mocy Wzajemnej „Być Razem”, która poma-
ga wyjść z nałogu uzależnionym od alkoholu.

Projekt „Talent mimo wszystko” współfi-
nansowany jest przez miasto w ramach pro-
gramu przeciwdziałania uzależnieniom i pa-
tologiom społecznym.                            (D)

Wymień
baterie lub tonery 
na sadzonkę

„Nie” dla zakrapianych imprez



Rusza znakowanie rowerów
Podobnie jak w ubiegłym roku straż miej-

ska zachęca rowerzystów do oznakowa-
nia swoich rowerów. — W lutym tego roku 
udało się odzyskać taki oznakowany rower. To  
z pewnością jedna z form zapobiegania kradzie-
ży — mówi Dawid Błatoń, rzecznik rybnickich 
strażników. Strażnicy znakują rowery w każdy 
czwartek od 16 do 18 w swojej komendzie przy 
ul. Reymonta 54. Rowery będą znakowane tyl-
ko osobom pełnoletnim (wymagany jest doku-
ment tożsamości ze zdjęciem). Każdy rower zo-
stanie oznaczony numerem ewidencyjnym (wpi-
sanym do bazy danych), specjalną naklejką (któ-
rej zdarcie zostawia ślad) i grawerem wykona-
nym na spodniej części ramy. W ubiegłym roku 
od maja do października 2013 r. oznakowano 
244 rowery. Rowery mogą również oznakować 
mieszkańcy innych miejscowości.

Bezpieczny pierwszoklasista
Ponad 1800 rybnickich pierwszoklasistów 

wzięło udział w prelekcjach o bezpieczeń-
stwie prowadzonych przez straż miejską. — 
Spotkania odbywały się od września do mar-
ca w naszej komendzie oraz w rybnickich szko-
łach i przedszkolach. Podczas zajęć dzieci od-
wiedzał Rybek, maskotka promująca proekolo-
giczny tryb życia. Ponadto strażnicy rozdawa-
li materiały edukacyjne, książki, odblaski oraz 
uczyli najmłodszych, jak zachowywać się w sy-
tuacjach kryzysowych, jak dbać o bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, jak zachowywać się 
wobec obcych i jak żyć ekologicznie – mówi Da-
wid Błatoń, rzecznik prasowy rybnickich straż-
ników. Największą atrakcją była możliwość po-
znania urządzeń wykorzystywanych przez funk-
cjonariuszy na co dzień. Uczniowie przymierzali 
m.in. rynsztunek, który strażnicy zakładają za-
bezpieczając imprezy podwyższonego ryzyka.

Pije Kuba do Jakuba…
Coraz lepsza pogoda, więc coraz więcej 

amatorów napojów alkoholowych można 
spotkać w terenie. 

W pierwszej połowie kwietnia straż miejska 
odebrała 26 zgłoszeń o spożywaniu alkoholu  
w niedozwolonych miejscach i o 41 nietrzeź-
wych osobach. Niezmiennie popularnością cie-
szą się schody przed Teatrem Ziemi Rybnickiej, 
Rynek czy teren kampusu. — To stały problem, 
który zawsze się nasila, gdy tylko mamy lep-
szą pogodę. Pamiętajmy o przestrzeganiu pra-
wa – alkoholu w miejscach publicznych spoży-
wać nie wolno — przypomina Dawid Błatoń  
z rybnickiej straży miejskiej. 

(m)

Informacje o działaniach rybnickiej straży miejskiej 
również na www.sm.rybnik.pl

Z notatnika 
strażnika miejskiego

Do końca marca mieszkańcy Rybnika złożyli 38 wniosków o dofinansowanie 
instalacji kolektorów słonecznych na ich domach. To już czwarta edycja 
realizowanego w mieście solarnego programu ograniczania niskiej emisji. 

Oprócz tegorocznych wniosków, na przyznanie dotacji czeka jeszcze 76 podań z kil-
ku poprzednich lat. W ramach programu rocznie dofinansowywanych jest 100 inwe-
stycji. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają osoby, które złożyły wstępne 
ankiety w 2010 r. oraz wnioski w trzech kolejnych latach, jednak ze względu na ogra-
niczoną pulę środków ich prośby nie zostały rozpatrzone.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rybniczanie, którzy chcą zainstalować kolekto-
ry słoneczne na dachach swoich domów mogą liczyć maksymalnie na 7,5 tys. zł dofi-
nansowania. Ta kwota pokrywa koszty związane z instalacją, nie finansuje natomiast 
kosztów projektu oraz prac budowlanych. By ubiegać się o dotację trzeba spełnić trzy 
podstawowe warunki: regularnie opłacać wywóz nieczystości na podstawie złożonej 
wcześniej deklaracji śmieciowej, a jeśli dom ogrzewamy jest piecem węglowym, to 
musi on posiadać odpowiedni atest. Z kolei budynek, na którym ma zostać zainstalo-
wany kolektor, musi być oddany do użytku i mieć przydzielony numer ewidencyjny. 

Złożone w urzędzie miasta wnioski o dotację przekazywane są do tzw. operatora, czyli 
firmy, która pełni rolę koordynatora programu. W tym roku jest to firma AT Group S.A. 
z Krupskiego Młyna, prowadząca punkt obsługi klienta przy ul. Wiejskiej 19 (więcej in-
formacji poniżej), w którym zainteresowani mogą otrzymać szczegółowe informacje na 
temat procedury przyznania dotacji od złożenia wniosku aż do montażu kolektora. Gdy 
inwestor spełni wymagane warunki, wybierze firmę, która zrealizuje projekt i zaakceptu-
je przedstawiony przez nią kosztorys, podpisuje dwie umowy: trójstronną z operatorem  
i wykonawcą oraz dotacyjną z urzędem miasta. 

Od ponad 20 lat w mieście realizowany jest również inny program mający na celu 
ograniczenie niskiej emisji. Tu dotacja wynosi maksymalnie 3.300 zł, ale można ją wy-
korzystać wyłącznie na modernizację systemów grzewczych, w tym na instalację od-
nawialnych źródeł energii, na przykład kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.  
W ramach tego programu w 2013 roku złożono 616 wniosków (wszystkie otrzymały do-
finansowanie). W tym roku rybniczanie złożyli w urzędzie miasta kolejnych 129 podań. 

Przypominamy, że po zmianie regulaminu wysokość miejskiej dotacji zależy od oce-
ny punktowej planowanej przez mieszkańca modernizacji ogrzewania. System punk-
towania wygląda następująco: 
• zastąpienie kotła na paliwo stałe lub pieca kaflowego ogrzewaniem sieciowym c.o. 

lub elektrycznym – 100 pkt,
• zastąpienia kotła na paliwo stałe lub pieca kaflowego kotłem gazowym – 90 pkt, 
• zastąpienie kotła na paliwo stałe lub pieca kaflowego kotłem olejowym – 70 pkt,
• zastąpienie kotła na paliwo stałe lub pieca kaflowego kominkiem z systemem roz-

prowadzania ciepła o mocy co najmniej 10 kW – 60 pkt,
• zastąpienie kotła na paliwo stałe lub pieca kaflowego ekologicznym kotłem na pa-

liwo stałe – 50 pkt,
• zastąpienie kotła olejowego ogrzewaniem sieciowym c.o. lub elektrycznym – 80 pkt,
• zastąpienie kotła olejowego kotłem gazowym – 70 pkt,
• zastąpienie kotła olejowego kotłem olejowym o wyższej sprawności – 50 pkt,
• zastąpienie kotła gazowego ogrzewaniem sieciowym c.o. lub elektrycznym – 70 pkt,
• zastąpienie kotła gazowego nowym kotłem gazowym – 50 pkt. 

(D)
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Obowiązki operatora IV Etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 
instalacja kolektorów słonecznych, pełni Firma AT Group S.A. z Krupskiego 
Młyna.

Punkt Obsługi Klienta prowadzi w Rybniku przy ul. Wiejskiej 19,  
który jest czynny we wtorki i czwartki od 13:00 do 17:00. 

W pozostałe dni kontakt telefoniczny (32) 285 70 13. 
Nr telefonu do operatora: 691 150 261, 781 202 201. 
Strona internetowa: www.niskaemisja.pl/rybnik.
Przedstawiciel operatora powinien posiadać identyfikator z imieniem  

i nazwiskiem i nazwą firmy, którą reprezentuje, ponadto ksero umowy zawartej 
pomiędzy miastem Rybnik a operatorem.

Przybywa solarów



Niewiadomska 
lista spraw pilnych…

… a na niej plac zabaw, połączenie au-
tobusowe do szpitala w Orzepowicach, re-
mont ul. Sportowej. Te sprawy zdominowa-
ły spotkanie z udziałem Michała Śmigiel-
skiego i Janusza Kopera, które odbyło się 3 
kwietnia w Domu Kultury w Niewiadomiu.  

Przewodniczący zarządu Tadeusz Białous 
swoje sprawozdanie z 2013 roku ograniczył do 
minimum (ponad 11 tys. zł wydano m.in. na wy-
posażenie biura rady, festyn, św. Mikołaja, „wi-

gilijki” i zakup nagród na konkursy i turnieje). 
Przewodniczący skupił się głównie na tym cze-
go w dzielnicy nie udało się wykonać. Na dłu-
giej liście znalazły się m.in. połączenie auto-
busowe do szpitala w Orzepowicach (przedłu-
żenie kilku kursów dziennie), remont ul. Nie-
wiadomskiej i kapliczki przy ul. Sportowej, uję-
cie wycieku wód gruntowych przy ul. Fronto-
wej, opieka nad zabytkową kopalnią „Ignacy”, 
naprawa chodnika pomiędzy ZSz-P nr 2 do ul. 
P. Skargi, budowa placu zabaw i siłowni pod 
chmurką w rejonie boiska Polonii Niewiadom, 
czy remont ul. Sportowej. — Co mamy zrobić 
skoro wciąż wiele się nam obiecuje, ale niewie-
le realizuje — zauważył szef dzielnicy. Janusz 
Koper odpowiadał, że na dzielnicę wydatkowa-
no ponad 8 mln zł, więc nie można mówić, że 
nic się w niej nie dzieje. Mówił, że w tym roku 
w Niewiadomiu zaplanowano remont odcin-
ka chodnika ul. Sportowej od granicy miasta 
do ul. Mościckiego i prowadzone są rozmowy 
z Radlinem, by wspólnymi siłami na pograni-
czu z tą gminą przeprowadzić kilka inwestycji 
„drogowo-chodnikowych”. — Od dwóch lat nie 
udaje się nam wyremontować ulicy Sportowej. 
Zadanie jest przesuwane, bo w sytuacji, gdy ze 
względu na brak środków musimy wybrać z kilku  

zadań, okazuje się, że inne drogi są w jeszcze gor-
szym stanie i nie mogą czekać, więc są remonto-
wane w pierwszej kolejności — tłumaczył Koper, 
a jeden z uczestników zebrania zwrócił uwa-
gę, że remont tej drogi był już zapisany w pro-
gramie wyborczym BSR-u. Janusz Koper wy-
jaśniał, że trzeba spojrzeć przez pryzmat całe-
go miasta, bo każda z 27 dzielnic ma swoją „li-
tanię” potrzeb. — Ta droga będzie remontowa-
na. Mamy gotowy projekt, którego nie udało się 
zrealizować, bo w innych dzielnicach pojawiły 
się ważniejsze potrzeby. Ul. Sportowa czeka na 
swoją kolejkę. Tak, jak kopalnia „Ignacy” na 

dofinansowanie z UE. — Jeżeli 
otrzymamy dofinansowanie, roz-
poczniemy modernizację budyn-
ku, w którym znajduje się maszy-
na wyciągowa — wyjaśniał Michał 
Śmigielski. Przedstawiciele mia-
sta tłumaczyli też mieszkańcom, 
że to względy ekonomiczne spra-
wiają, że bezpośrednie połącze-
nie autobusowe z Niewiadomia 
do szpitala w Orzepowicach jest 
nieopłacalne, mimo że, jak mó-
wiła jedna z mieszkanek, wystar-
czyłoby przedłużenie jednej linii 
o 2 km. — Komunikacja w mie-
ście kosztuje i to niemało. Dojazd 
do szpitala z Niewiadomia jest za-

pewniony, tyle, że z przesiadką — mówił Koper, 
a wiceprezydent Śmigielski zwrócił uwagę na 
matematyczne wyliczenia tego, co się opłaca, 
a co nie. — Mamy dostęp do systemu informa-
tycznego, który dokładnie określa kiedy i ile osób 
jeździ daną linią i ile to kosztuje. Nawet 2 km 
oznaczają dodatkowe koszty — mówił. Stano-
wisko to nie przekonało mieszkańców, a prze-
rzucając się kolejnymi argumentami przypo-
mniano, że w tej sprawie toczyły się już roz-
mowy z wiceprezydent Joanną Kryszczyszyn, 
które miały przynieść 
kompromisowe rozwią-
zanie. — Przypomnimy 
dyrektorowi ZTZ i wice-
prezydent Kryszczyszyn, 
jak ważna to dla pań-
stwa sprawa — zapew-
nił Janusz Koper. Kolej-
ną taką sprawą są place 
zabaw, które przepadły 
nawet w ramach budże-
tu obywatelskiego (dwa 
projekty dotyczyły tere-
nu byłego przedszkola 
przy ul. Gustawa Mor-
cinka i Zespołu Szkół 

Specjalnych przy ul. Raciborskiej). Mieszkań-
cy mówili, że wystarczyłby niezbyt kosztowny 
ogródek zabaw, który mógłby powstać w rejo-
nie ul. Frontowej. — Przecież nie pojedziemy 
do centrum żeby odpocząć i skorzystać z bu-
dowanych tam atrakcji. Miastu nie szkoda wy-
dać na ten cel wielu milionów, a żałuje na plac 
w Niewiadomiu — żalił się jeden z mieszkań-
ców. Michał Śmigielski nie wykluczył, że jeże-
li w rejonie ul. Frontowej znajdzie się miejsce, 
taki ogródek może tam powstać, choć zwró-
cił uwagę, że miasto stawia raczej na duże pla-
ce zabaw w rejonie szkół i przedszkoli, po to 
by były lepiej wykorzystane. W czasie zebra-
nia mieszkańcy mówili też o niebezpiecznym 
przystanku autobusowym obok Domu Kultu-
ry, o chęci podłączenia się do ciepłociągu i ko-
rzystania z miniżłobków.

 (S)

Na Nowinach 
konstruktywnie o drogach
Spotkanie w największej rybnickiej dziel-

nicy Maroko-Nowiny zakończyło cykl ze-
brań sprawozdawczych, organizowanych 
co roku w 27 dzielnicach miasta. 10 kwiet-
nia, w sali Zespołu Szkół nr 3 zasiadło kil-
kudziesięciu mieszkańców tej najgęściej 
zaludnionej części miasta, radni oraz pre-
zydent i jego zastępcy, którzy opowiedzie-
li o najważniejszych inwestycjach oraz wy-
zwaniach, przed którymi stoi nasze miasto.    

Uczestników zebrania najbardziej jednak 
zajmowały sprawy najbliższe ich miejsca za-
mieszkania, a tu, jak wyjaśniał wiceprezydent 
Michał Śmigielski, sporym problemem jest 
gęsta zabudowa i związany z tym brak miejsc 
parkingowych. — To również trudność w od-
dzieleniu kompetencji miasta i spółdzielni, któ-
ra zawiaduje sporą częścią dzielnicowych tere-
nów — dodał prezydent Adam Fudali.  

I właśnie na te kwestie wskazywali uczestnicy 
spotkania, którzy wcześniej wysłuchali sprawoz-
dania przewodniczącej zarządu Jadwigi Lenort. 
Jak mówiła, w 2013 roku samorząd Maroka-
Nowin dysponował kwotą pond 20 tysięcy zło-
tych, którą wykorzystano m.in. na organizację  

Mieszkańcy Maroka-Nowin narzekali głównie na fatalny stan wielu dróg w ich dzielnicy

W Niewiadomiu poruszono sprawę bezpośredniego połączenia autobusowego do szpitala
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Zebrania w dzielnicach

Od 12 marca w kolejnych dzielnicach z udziałem mieszkańców  
i przedstawicieli urzędu miasta odbywały się zebrania sprawozdawcze rad dzielnic. 
Ostatnie, 10 kwietnia w dzielnicy Maroko-Nowiny. Oto relacje z kilku z nich. 



różnego rodzaju spotkań integrujących miesz-
kańców, działalność klubu seniora, prowadzo-
nego we współpracy ze Stowarzyszeniem Przy-
jaciół dzielnicy Maroko-Nowiny czy odwiedzi-
ny u byłych mieszkańców dzielnicy, którzy prze-
bywają w Miejskim Domu Pomocy Społecznej, 
a także jubilatów świętujących 90. i 95. urodzi-
ny oraz jubileusze pożycia małżeńskiego. Ja-
dwiga Lenort wskazała na prace, jakie w mi-
nionym roku zostały przeprowadzone w dziel-
nicy. To głównie inwestycje drogowe: naprawy 
i remonty dróg i chodników oraz usuwanie za-
padlisk. Wśród najważniejszych prac wymieniła 
remont fragmentu ul. Budowlanych, gruntow-
ną modernizację ulicy Janke-Waltera oraz za-
budowanie trzech punktów świetlnych na tere-
nach zielonych przy ul. Grunwaldzkiej, co po-
prawiło bezpieczeństwo w tym rejonie. W bie-
żącym roku gruntownej przebudowy doczeka 
się z kolei ul. Wandy. To dobra wiadomość dla 
osób, które od lat narzekały na fatalny stan 
tego odcinka oraz brak parkingu z prawdziwe-
go zdarzenia. — Miasto zawarło porozumienie 
z Rybnicką Spółdzielnią Mieszkaniową. To bę-
dzie wspólna inwestycja: spółdzielnia wybuduje 
parking, a miasto zajmie się drogą — mówił Ja-
nusz Koper, pełnomocnik prezydenta ds. dróg 
i gospodarki komunalnej. Zebrani prosili też  
o kolejne remonty: tym razem ulic Wawelskiej 
i Chabrowej: — Chabrowa z pewnością też do-
czeka się przebudowy. To blisko kilometr drogi, 
na który potrzeba około 2 mln zł. Teren w więk-
szości należy do spółdzielni, więc jako miasto 
nie możemy tu ingerować. Póki co, służby tech-
niczne przeprowadzają bieżące remonty i łata-
ją dziury — dodał Janusz Koper. W trakcie 
spotkania pojawiła się prośba o dokończenie 
chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego (w rejo-
nie przedszkola), a jeden z mieszkańców ape-
lował, by miasto przejęło od spółdzielni nisz-
czejące boisko „Bobtransu” przy ul. Broniew-
skiego (obok pawilonu Wanda). — Jesteśmy 
w trakcie rozmów dotyczących kwestii finanso-
wych — odpowiedział wiceprezydent Michał 
Smigielski. Poruszono również sprawy doty-
czące bezpieczeństwa. Jadwiga Lenort poin-
formowała, że Maroko-Nowiny ponownie zo-
stały objęte programem „Bezpieczna dziel-
nica”, w ramach którego piesze patrole poli-
cji kontrolują w weekendy najbardziej niebez-
pieczne rejony tej części miasta. Przedstawiła 

również harmonogram prac związanych z bu-
dżetem obywatelskim na 2015 rok, zachęcając 
do proponowania inwestycji, które w jego ra-
mach mieszkańcy chcieliby zrealizować w swo-
jej dzielnicy. — To było bardzo konstruktywne 
spotkanie — podsumował zebranie prezydent 
Adam Fudali przekazując mieszkańcom wiel-
kanocne życzenia. 

(D)

W Chwałowicach problemy 
kopalniopochodne  

Na spotkanie sprawozdawcze z radą 
dzielnicy do Domu Kultury w Chwałowi-
cach wybrała się grupa blisko 60 miesz-
kańców tej części miasta. Sprawozdania 
podsumowujące ubiegłoroczną działalność 
chwałowickich samorządowców wygłoszone 
przez przewodniczącą rady dzielnicy Joan-
nę Cichecką, na co dzień dyrektorkę tutejsze-
go Przedszkola nr 13 i przewodniczącego za-
rządu dzielnicy Andrzeja Wojaczka, pełniące-
go też funkcję przewodniczącego rady miasta, 
nie wywołały wśród obecnych na sali mieszkań-
ców większego poruszenia. Nieco inaczej było 
w drugiej części zebrania, gdy mieszkańcy mo-
gli przedstawić prezydentowi Adamowi Fuda-
lemu i jego współpracownikom swoje dzielni-
cowe skargi i wnioski. Dotyczyły one kiepskie-
go stanu kilku dróg dzielnicowych, kłopotów z 
miejscami parkingowymi, zajmowanymi przez 
samochody pracowników kopalni, braku week-
endowych, bezpośrednich połączeń autobuso-
wych ze szpitalem w Orzepowicach, wreszcie 
opłacanej przez lokatorów jednej ze spółdziel-
ni mieszkaniowych opłaty za dzierżawę pojem-
ników na śmieci. 

Jeden z mieszkańców pytał o oczekiwany re-
mont ul. Zwycięstwa: — Droga ma tylko cztery 
metry szerokości i nie ma chodni-
ka. Chodzi w końcu o nasze bez-
pieczeństwo? — Jak dowiedział 
się z odpowiedzi Janusza Ko-
pera, pełnomocnika prezyden-
ta miasta m.in. ds. dróg, w tym 
roku ma być gotowy projekt mo-
dernizacji tej drogi, który miał-
by być zrealizowany ze środków 

przyszłorocznego budżetu miasta. Niebezpiecz-
nie jest też na wąskiej ul. Ogrodowej, z której 
korzysta wielu pracowników kopalni Chwało-
wice. Bez poszerzenia jezdni lepiej nie będzie, 
ale, jak poinformował Andrzej Wojaczek, nie 
wszyscy właściciele usytuowanych przy niej po-
sesji są skłonni oddać część swoich gruntów na 
poszerzenie drogi.

Ze zgoła innym problemem zmagają się kie-
rowcy mieszkający w bloku nr 9 przy ul. Kru-
pińskiego należącym do spółdzielni mieszka-
niowej Centrum. Ich miejsca parkingowe zaj-
mują pracownicy kopalni, stąd wniosek o usta-
wienie tabliczki, że parking jest przeznaczony 
wyłącznie dla mieszkańców tego bloku. Jeden 
ze spółdzielców skarżył się też, że w przeciwień-
stwie do pozostałych rybniczan, płaci nie tylko 
10 zł miesięcznie powszechnej opłaty śmiecio-
wej, ale dodatkowo 2,50 zł za dzierżawę pojem-
ników na odpady, co przed nastaniem nowych 
śmieciowych porządków nie miało miejsca.  
To jednak sprawa, którą mieszkańcy bloku mu-
szą rozwiązać ze swoją spółdzielnią, bo mia-
sto nie ma z tą dodatkową opłatą nic wspólne-
go. Andrzej Wojaczek, przewodniczący zarzą-
du dzielnicy zauważył też, że choć przy obec-
nych regulacjach prawnych nie ma to większe-
go sensu, to jednak wciąż w rejonie ulic Nowej 
i Radziejowskiej na terenach dawnego Mośni-
ka i Kielowca są podrzucane śmieci. 

Jeden z mieszkańców zwrócił się też z proś-
bą o zainstalowanie kilku latarni w sąsiedztwie 
kompleksu garaży przy ul. Zwycięstwa. Jakiś 
czas temu zapanowały tam egipskie ciemności 
bo istniejące tam wcześniej oświetlenie zlikwi-
dowała kopalnia.

W Chwałowicach 197 rodzin korzysta z po-
mocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 

(WaT)

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W chwałowickim domu kultury rozmawiano 
m.in. o kłopotach z samochodami i drogami

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 17

Decyzją prezydenta miasta, osoby fizyczne, które dostarczą do 
miejskiej kompostowni odpady zielone lub biodegradowalne, 
ważące mniej niż 100 kg, nie zapłacą za ich składowanie ani 
grosza. 
Jeśli będzie ich natomiast więcej niż 100 kg, przykładowy Kowalski 
będzie musiał już za nie zapłacić. Wysokość opłaty będzie oczywiście 
uzależniona od wskazań wagi i taryfy opłat. Nowe porządki panują 
w kompostowni od początku kwietnia. Po części wymusiły je nowe 

śmieciowe reguły gry, bo obecnie, w czasie wiosennych i letnich 
miesięcy worki z odpadami zielonymi są odbierane z naszych domostw 
przez specjalistyczne firmy, i to bez dodatkowych opłat, dwa razy  
w miesiącu. 
Miejska kompostowania mieści się na terenie Zarządu Zieleni 
Miejskiej przy ul. Pod Lasem w dzielnicy Zamysłów i jest 
otwarta od poniedziałku do piątku od 6 do 16.30. Produktem 
firmowym kompostowni jest nawóz organiczny, czyli popularna 
ziemia kompostowa „Lepszy plon”, którą można na miejscu kupić. 
25-kilogramowy worek kosztuje 8,18 zł.       (WaT)

Darmowa kompostownia



Urząd pracy w polskich realiach to wciąż in-
stytucja stosunkowo młoda. Jak wyglądały po-
czątki Pani pracy w tzw. służbach zatrudnienia?

Były trudne. Wydział zatrudnienia urzędu mia-
sta mieścił się w piwnicach dzisiejszego starostwa. 
Przed rokiem 1989 obowiązywała jeszcze ustawa  
o uchylających się od pracy. Mieliśmy gonić do pra-
cy tych, którzy pracować nie chcieli. O bezrobociu i 
bezrobotnych nie było wtedy jeszcze mowy, bo rąk 
do pracy brakowało. Pamiętam, że kadrowcy z ryb-
nickich kopalń i huty Silesia siedzieli w naszym wy-
dziale właściwie na okrągło i wyrywali sobie z rąk 
papiery pracowników. Z początkiem roku 1990 we-
szła w życie ustawa o bezrobociu i nagle wszystkie 
osoby bez pracy miały prawo do zasiłku. Płaciliśmy 
wszystkim równo po 120 zł. Pierwsi jako bezrobot-
ni zarejestrowali się ci, uchylający się od pracy. Byli 
pierwszymi bezrobotnymi i pierwsi otrzymali pra-
wo do zasiłku. Pierwsza lista osób z prawem do za-
siłku liczyła ponad 40 nazwisk, ale potem ludzie za-
pisywali się wręcz lawinowo, bo wszystkim niepra-
cującym należał się zasiłek, również gospodyniom 
domowym. W latach 1990-1991 pracowaliśmy tyl-
ko w kilkuosobowym składzie i ograniczaliśmy się 
do wypłacania zasiłków. Komputerów jeszcze nie 
było, więc przez pół miesiąca wypłacaliśmy zasiłki, 
a przez drugie pół naliczaliśmy nowe. W 1991 roku 
staliśmy się rejonowym biurem pracy, obejmującym 
swym zasięgiem Rybnik, Żory i gminy dzisiejszego 
powiatu rybnickiego. 

Później przyszedł czas, gdy zaczęły upadać 
państwowe molochy…?

Spotkania z pracownikami upadających Zakła-
dów Mięsnych i huty Silesia były horrorem. Stara-
liśmy się tłumaczyć im, z jakich form pomocy mogą 
skorzystać, ale ich nastawienie było takie, jakby to 
przez nas tracili pracę. Od pokoleń panował inny 
porządek – ludzie kończyli szkołę, szli do pracy  

Bezrobotnym się nie opłaca
Teresa Bierza, która szefowała Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku od 

chwili jego powstania, pożegnała się ze swoimi współpracownikami i przeszła na 
emeryturę. Kilka dni wcześniej rozmawialiśmy z nią m.in. o tym, jak w tym czasie 
zmienili się bezrobotni i sposób funkcjonowania samego urzędu pracy. 

w jakimś zakładzie i pracowali w nim do samej eme-
rytury. W Silesii, po ukończeniu szkoły przyzakła-
dowej ludzie mieli pracować przy produkcji lodó-
wek albo przy produkcji garnków do swojej ostat-
niej dniówki. I nagle ten świat się im zawalił. Im na-
wet nie przychodziło do głowy, że mogliby praco-
wać gdzie indziej.

Wielu pracowników, zwłaszcza Silesii nie potra-
fiło sobie z tą nową sytuacją poradzić. Byli zareje-
strowani jako bezrobotni przez wiele lat, przez lata 
pobierali zasiłek i na tym się właściwie kończyło. Na 
szczęście wielu z nich w Silesii pracowało w warun-
kach szkodliwych dla zdrowia i dzięki temu mogli 
potem przejść na wcześniejszą emeryturę, bądź sko-
rzystać ze świadczeń przedemerytalnych. Mieliśmy 
wtedy zarejestrowanych blisko 11 tys. bezrobotnych. 
Obsługiwaliśmy ich w trudnych warunkach, zresz-
tą praca w urzędzie pracy nigdy nie była lekka. Pra-
cownicy są tu, jak na linii frontu. Przychodzą chcą-
cy pracować oraz ci, którzy pracować nie chcą i je-
śli ich sprawa zostanie załatwiona nie tak jak oni 
by chcieli, to urząd jest zły i w ogóle niepotrzebny.

Czy przez te wszystkie lata owi bezrobotni 
się jakoś zmienili?

Zmienili się, ale nie aż tak, jakbym sobie tego 
życzyła. Gdy zaczynałam pracę myślałam, że na-
stępne pokolenie będzie już wiedzieć, że praca nie 
jest dana raz na zawsze, i że przez całe życie trzeba 
się uczyć. Nie miałam racji. Wciąż zbyt długo trwa 
okres, w którym kwalifikacje młodych ludzi w wie-
lu przypadkach nie mają nic wspólnego z potrze-
bami pracodawców. Gdy był modny kierunek stu-
diów marketing i zarządzanie, mieliśmy zarejestro-
wanych po 300 bezrobotnych absolwentów marke-
tingu. Podobnie było później z „bankowością i fi-
nansami”; obecnie trwa epoka bezrobotnych peda-
gogów. Statystyki, jeśli chodzi o wzrost liczby osób 
z wyższym wykształceniem mamy imponujące, py-
tanie tylko co z tego wynika. Młodzi ludzie studiu-
ją, a potem przychodzą do nas przekonani, że sko-
ro mają wyższe wykształcenie, to musimy im zna-
leźć dobrą pracę.

Była pani pierwszą osobą w mieście, która 
głośno mówiła o tym, że trzeba młodzież uczyć 
czym ma się kierować wybierając kolejną szko-
łę i przyszły zawód…?

Własne zainteresowania są ważne, aspiracje ro-
dziców już niekoniecznie. Przede wszystkim trze-
ba patrzeć na to, z czego w przyszłości będę w sta-
nie się utrzymać. Ukończenie studiów nie gwaran-
tuje dziś powodzenia w życiu; lepiej być dobrym fa-
chowcem np. mechanikiem samochodowym. Dla-
tego właśnie powołaliśmy do życia Rybnicką Plat-
formę Poradnictwa Zawodowego. Jej celem jest 
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praca u podstaw, z uczniami szkół podstawowych, 
by już ich ukierunkować na wybór właściwej ścież-
ki kariery zawodowej.

Po tylu latach szefowania urzędowi pracy, 
jak Pani ocenia system pomocy bezrobotnym?

Jest postawiony na głowie. Ze stratą dla wszyst-
kich pomoc społeczna jest pomieszana ze sprawa-
mi bezrobocia i zatrudnienia. Większość osób reje-
struje się u nas ze względu na ubezpieczenie zdro-
wotne, bądź świadczenia z opieki społecznej. Mie-
libyśmy jasną sytuację, gdyby do urzędu pracy przy-
chodzili wyłącznie bezrobotni, którzy chcą praco-
wać. W tłumie giną gdzieś pewnie ci naprawdę po-
trzebujący pomocy w znalezieniu pracy. Jeśli nasi 
pracownicy przyjmują codziennie po 70, 80 osób, 
to jak mają zgadnąć, kto chce pracować, a kto nie? 
Od lat pisaliśmy w tej sprawie do kolejnych mini-
strów i posłów, ale odchodzę na emeryturę i zmia-
ny się nie doczekałam.

Bezrobotni często nam mówią – on nie pójdzie 
do pracy, bo jemu się nie opłaca bo wtedy straci pra-
wo do tego zasiłku, tego i tego. Matki z dziećmi pła-
czą, że nie mogą i nie chcą iść do pracy, ale muszą 
się zarejestrować, bo gdzie pójdą z tym dzieckiem 
do lekarza albo, że inaczej nie dostanie pomocy z 
MOPS-u. Wiem, że zaradny bezrobotny może być 
w lepszej sytuacji finansowej niż ktoś kto pracuje 
za najniższą krajową pensję, a taką otrzymują zwy-
kle osoby bez żadnych kwalifikacji. Pomoc społecz-
na powinna przede wszystkim pomagać tym, którzy 
robią co mogą, pracują, a i tak nie starcza im np. na 
utrzymanie czwórki dzieci. 

Zdradzi nam Pani swoje plany na emery-
turę?

Mówią mi, że teraz będę się nudzić, ale to by-
łoby straszne, gdyby sensem życia miała być tylko 
praca… Przez pierwszy miesiąc chciałabym tylko 
bezstresowo sobie pożyć. Z mężem mamy zapla-
nowanych kilka wycieczek, a mam przecież jeszcze 
czworo wnucząt i kilka półek książek zostawionych 
do przeczytania na emeryturze. Lubię też pracę  
w moim ogródku; kto wie, może kiedyś wystartuję 
w konkursie „O ładniejszy Rybnik”…?

Rozmawiał Wacław Troszka

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Rybniku, mają-
cy swą siedzibę przy ul. Raciborskiej 20 
(obok Plazy), zaprasza w czwartek 22 
maja na dzień otwarty (od godz. 10 
do 13). Osoby niepełnosprawne oraz 
ich opiekunowie będą mogli skorzystać 
z porad szerokiego grona ekspertów oraz 
uzyskać informacje o dostępnych dla 
nich świadczeniach, ale też o prowadzo-
nych z myślą o nich projektach i akcjach. 

Dzień otwarty
dla niepełnosprawnych

18 Nr 4/514; kwiecień 2014

Zdaniem Teresy Bierzy w systemie pomocy bezrobotnym 
wiele można poprawić z pożytkiem dla osób bez pracy, 
faktycznie chcących pracować
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BUDOWLANY WEEKEND. — W najlepszych latach mieliśmy ponad 160 wystaw-
ców. W tym roku przekazaliśmy firmom 1240 m2 powierzchni wystawienniczej — mó-
wił Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej ROP, która w drugi weekend kwiet-
nia, wspólnie z miastem zorganizowała Giełdę Budownictwa i Wyposażenia „Dom”. Na od-
wiedzających czekało ponad 60 firm oferujących materiały oraz usługi instalacyjne, budow-
lane i wykończenia wnętrz, a także instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. — W większo-
ści są z nami od lat. Dzisiaj to stabilne, rozpoznawalne i dobrze służące mieszkańcom regio-
nu przedsiębiorstwa – podkreślał Andrzej Żylak. Jak mówił, obecność na giełdzie jest świet-
ną okazją do przyjrzenia się z bliska konkretnym produktom oraz zasięgnięcia opinii fachow-
ców, czego nie daje internet. W inauguracji giełdy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo-
wych udział wzięli m.in.: wiceprezydent Michał Śmigielski oraz radni. W ich obecności trady-
cyjnie wybrano najlepszy produkt i usługę reklamowane na giełdzie. W pierwszej kategorii 
zwyciężyły: skuteczna izolacja ICYNENE, oferowana przez Domoterm oraz system ościeżni-
cy ukrytej SCRIT firmy Moric Drzwi. Za najlepszą usługę uznano kredyt hipoteczny PKO Ban-
ku Polskiego. 19 edycję giełdy „Dom” odwiedziło kilka tysięcy osób.

PIęć MINUT DLA ŻYCIA. — Dowiedziałam się przed chwilą od znajomych  
i zdecydowałam się bez wahania, bo w ten sposób mogę komuś uratować ży-
cie — mówi Karolina Wodecka, studentka I roku zarządzania, która 9 kwiet-

nia w rybnickim kampusie zarejestrowała się w bazie potencjalnych dawców szpi-
ku.  Do akcji „Dla ciebie to 5 minut, dla kogoś to całe życie” włączyły się 104 uczel-
nie. — Przychodzą nie tylko studenci, bo zarejestrować się może każda zdrowa osoba 
pomiędzy 18. a 55. rokiem życia — mówi Katarzyna Licznar z samorządu studenckie-
go Uniwersytetu Ekonomicznego, który wspólnie z samorządem Politechniki Śl. zor-
ganizowały akcję. Tego dnia w kampusie zarejestrowało się 135 osób, które nie mu-
siały już oddawać próbki krwi do badania. Wystarczyło, że same za pomocą dwóch 
pałeczek pobrały wymaz z wewnętrznej strony policzka. — Warto organizować takie 
akcje. Sama nie mogłam się już doczekać, by się zarejestrować. Gdyby okazało się, że 
jestem czyimś genetycznym bliźniakiem i mogę komuś uratować życie, bardzo bym 
się ucieszyła — zapewnia Agata Zaborowska z Politechniki Śl., koordynatorka ryb-
nickiej akcji. W Polsce statystycznie co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę.

ROBOTA DLA ROBOTA. Był Sumiaczek, 40 i Cztery oraz Fredek, ale 
też Thunderbolt, Linehunter i Aquila Dragon – roboty niejedno mają 
imię, ale i przeznaczenie. Niektóre znajdują wyjście z labiryntu, inne, jak 
w sumo, wypychają przeciwnika z ringu, a jeszcze inne zwyczajnie pokazują 
co potrafią. 64 szkolne i studenckie drużyny z całej Polski, ale też z Rumunii, 
Czech i Słowacji, a nawet roboty z Tunezji i Algierii wzięły udział w VI Między-
narodowym Turnieju „Robotic Tournament 2014”, który 12 kwietnia odbył się 
w rybnickim Zespole Szkół Technicznych. Do rywalizacji w dziewięciu konku-
rencjach przystąpiło aż 135 robotów, najwięcej w kategorii MiniSumo i Line-
Follower for lego (robot musi pokonać w najkrótszym czasie trasę wyznaczo-
ną przez białą linię). Po raz pierwszy w Rybniku rozegrano konkurencję, pole-
gającą na wybudowaniu w określonym czasie, przy użyciu zestawu klocków 
LegoMindstorms, robota o nieznanym wcześniej przeznaczeniu. Nowością na 
skalę kraju była też kategoria RoboDragRace, czyli wyścig robotów na pro-
stym odcinku 12 metrów. Więcej o turnieju na www.robotictournament.pl. 

KOROWÓD Z ŻONKILAMI. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w korowodzie 
nadziei zorganizowanym 12 kwietnia przez Hospicjum Domowe im. św. Ra-

fała Kalinowskiego. To trzecia rybnicka odsłona Pól Nadziei – ogólnopolskiej kam-
panii propagującej ideę opieki hospicyjnej. Jej znakiem rozpoznawczym są żonkile, 
będące symbolem nadziei dla ciężko chorych. Wolontariusze działającego od sied-
miu lat hospicjum opiekują się nieuleczalnie chorymi w ich domach, prowadzą rów-
nież bezpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego. Starają się dotrzeć z informacją 
o swej działalności do jak największej liczby mieszkańców Rybnika i okolic. — Wciąż 
niewiele osób wie, że istniejemy, choć z roku na rok z tą świadomością jest coraz 
lepiej — mówi Katarzyna Lechowicz. Korowód z udziałem sympatyków hospicjum 
oraz uczniów kilku rybnickich szkół wyruszył spod Kościółka Akademickiego przy 
ul. Gliwickiej i dotarł na teren byłego szpitala Juliusz, gdzie ma powstać stacjonar-
ne hospicjum. Podczas zorganizowanego tu pikniku wolontariusze zachęcali rybni-
czan do wstąpienia w ich szeregi: — Każdy może zostać wolontariuszem. Można się 
z nami skontaktować poprzez stronę internetową: www.hospicjum.miastorybnik.pl. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 19
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TRAGEDIE RODZINNE. 10 kwietnia w okolicach południa do skle-
pu zabawkowego przy ul. Kościelnej w samym centrum miasta wszedł 

45-letni mężczyzna. Nie mówiąc nic nikomu oblał się łatwopalną cieczą i pod-
palił. Z pomocą gaśnicy ogień próbowali ugasić najpierw pracownicy sklepu, 
wkrótce na miejscu zjawili się policjanci, a potem strażacy. Na miejsce we-
zwano nawet ratunkowy helikopter, ale jego pilot nie znalazł w Śródmieściu 
miejsca na bezpieczne lądowanie. Rybniczanin po krótkim pobycie w szpitalu 
w Orzepowicach trafił ostatecznie na specjalistyczny oddział szpitala w Kra-
kowie, gdzie w wyniku bardzo rozległych poparzeń zmarł następnego dnia 
po południu. Niewytłumaczalne zachowanie mężczyzny miało związek z jego 
kłopotami osobistymi; w sklepie pracowała jego żona. 

Podobne nieszczęścia zdarzają się coraz częściej. Dwa dni później rybnic-
cy policjanci uratowali 32-letnią kobietę, która w mieszkaniu, leżąc w wannie 
podcięła sobie żyły; z kolei trzy dni wcześniej uratowali 20-latka, który próbo-
wał zrobić to samo. 

BUDOWA KĄPIELISKA NA FINISZU. Zgodnie z harmonogramem 
prace budowlane na Rudzie powinny się zakończyć do 9 maja, po-
tem rozpoczną się procedury odbiorowe związane z dopuszczeniem 
nowego kąpieliska przez straż pożarną i inne inspekcje do użytkowania. 
Jednym z ostatnich poważnych wyzwań natury technicznej był montaż 
złożonej z 220 km cienkich rurek instalacji solarnej, która będzie ukryta  
w „gumowej” nawierzchni plaży okalającej niecki basenowe. Wisienką 
na torcie będą sztuczne palmy, które płyną już do Polski z Chin. Wszystko 
wskazuje na to, że dla miłośników wodnej rekreacji i rozrywki nowa Ruda 
zostanie otwarta na początku czerwca. Przypominamy, że zgodnie z umo-
wą, przez pierwszy rok gospodarzem kąpieliska będzie konsorcjum dwóch 
firm, które je zbudowały. W maju dowiemy się w jakim okresie i w jakich 
godzinach Ruda będzie czynna; poznamy też cennik biletów. W ramach 
osobnej inwestycji inna firma kończy budowę na terenie kąpieliska duże-
go, całorocznego placu zabaw dla dzieci oraz przestronnego parkingu.

PODZIEMNE NIESPODZIANKI. Modernizacja dla rewitalizacji pieszego trak-
tu biegnącego od bazyliki św. Antoniego do rynku ulicami Powstańców 
Śl. i Sobieskiego trwa w najlepsze. Jak mówi Michał Śmigielski, zastęp-
ca prezydent miasta, pod ziemią wykonawcy robót wciąż natrafiają na kolej-
ne niespodzianki w postaci niezinwentaryzowanych rur i przyłączy. Okazało 
się np., że liczba przyłączy wodociągowych wyliczona według liczby budyn-
ków, jest znacznie mniejsza od ich faktycznej liczby, dlatego zamiast dwóch 
zaplanowanych studzienek wodno-kanalizacyjnych wybudowano ich już pięć. 
Podobne niespodzianki dotyczą przyłączy prądu i gazu. Najmniej problemów 
sprawiają, przynajmniej do tej pory łącza telefoniczne. 

Z końcem kwietnia budująca ciepłociąg brygada Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju ma opuścić ul. Powstańców Śl. i przenieść się 
na ulice Sobieskiego, św. Jana i Kościelną. Przedstawiciele miasta są bardzo 
zadowoleni ze współpracy z głównym wykonawcą robót modernizacyjnych, 
firmą Wasbud z Grodkowa. Jej właściciel jest codziennie na placu budowy. 
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ik) ROWEROWY RYBNIK. 70 rowerzystów wzięło udział w pierwszej 

tegorocznej rodzinnej wycieczce rowerowej zorganizowanej przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W niedzielę 13 maja rano wyru-

szyli spod kąpieliska Ruda w trasę szlakiem pocysterskich kompozycji krajo-
brazowych Rud Wielkich. Po drodze zahaczyli m.in. o leśniczówkę Wildek, 
dawne pożarzysko w Rudach i tamtejszy park. W wycieczce, którą już tra-
dycyjnie zakończyło ognisko, wzięli udział m.in. członkowie nowo powsta-
łej Wolnej Grupy Turystów Niezrzeszonych IKRA Rybnik, która na bieżąco 
organizuje m.in. weekendowe wycieczki. Więcej informacji można znaleźć 
na jej stronie internetowej (www.ikra-rybnik.cba.pl).

Od dłuższego czasu w mieście działają też zapaleńcy z Rybnickiej Inicjaty-
wy Rowerowej (Rowerowy Rybnik), którzy z jednej strony przekonują rybni-
czan, że rower to bardzo praktyczny środek codziennej lokomocji, a z drugiej 
zabiegają u władz miasta, o tworzenie przyjaznej przestrzeni dla użytkowni-
ków dwóch kółek na pedały (facebook.com/RybnickaInicjatywaRowerowa).
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SĄSIEDZKI POTENCJAŁ. 17 kwietnia w urzędzie miasta w obecności 
przedstawicieli m.in. Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia Zdroju, Żor i Ryb-
nika oraz Godowa, Gorzyc, Mszany i Świerklan, czyli gmin położonych w są-
siedztwie autostrady A-1przedstawiono wypracowany w czasie zajęć warsz-
tatowych dokument, będący diagnozą potencjału rozwojowego owego ob-
szaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady, który tworzą wy-
mienione gminy. Dokument opracował dr Krzysztof Wrana z fundacji Kreatyw-
ny Śląsk, który jest też autorem strategii rozwoju województw śląskiego oraz 
strategii rozwoju Rybnika. Chodzi o wykorzystanie autostrady, z pożytkiem 
dla sąsiadujących z nią gmin i ich mieszkańców. W dokumencie wskazano 
główne cele strategiczne. Jednym  z nich jest podniesienie ogólnej atrakcyj-
ności biznesowej tego obszaru i przyciągnięcie inwestorów. Dr Wrana mó-
wił m.in. o zagrożeniu jakim jest syndrom tunelu - doprowadzenie do sytu-
acji, że kierowcy jadący autostradą A-1 będą tylko przejeżdżać przez nasz re-
gion, w ogóle się tu nie zatrzymując.

TOR DLA KŁUSAKÓW. Grupa zapaleńców chce w sąsiedztwie kąpieliska 
Ruda i kompleksu boisk piłkarskich zbudować pierwszy w Polsce tor do wy-

ścigów kłusaków, czyli koni ciągnących jednoosiowy wózek z powożącym. We-
wnątrz toru ma powstać boisko do gry w polo, zaś wokół niego ośrodek wyścigów 
konnych z trybunami i stajniami. Przychylnym okiem na tę inicjatywę patrzy prezy-
dent Adam Fudali. 8 kwietnia podpisał z przedstawicielami Fundacji na Rzecz Bu-
dowy Torów Kłusaczych list intencyjny. Jego bardzo ogólne zapisy mówią o podję-
ciu starań na rzecz wybudowania toru wraz zapleczem. Rola miasta ma polegać na 
przekazaniu fundacji niezbędnego terenu w „dozwolonej formie prawnej”.Człon-
kowie Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków od kilku lat organi-
zują ich wyścigi na warszawskim Służewcu, we Wrocławiu Partynicach i na hipo-
dromie w Sopocie. Ale tor do wyścigów kłusaków różni się zasadniczo od klasycz-
nych torów – powinien być krótszy (ok. 1000 m) i mieć nachylone łuki. Taki wła-
śnie tor ma powstać w Rybniku. — Nic nie ryzykujemy, pomysł jest ciekawy, a jako 
miasto nie wydamy na tę inwestycję ani złotówki — mówi prezydent Adam Fudali.

KONKURS NA WODZIE. 205 uczniów wzięło udział w konkursie 
pt. „Na wodzie malowane” zorganizowanym przez Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku  z okazji światowego dnia 
wody. Wyniki konkursu ogłoszono 9 kwietnia w siedzibie „Wodociągów” 
w dzielnicy Zamysłów, wtedy też 15 laureatom konkursu wręczono nagro-
dy. W dwóch kategoriach wiekowych, w których oceniano prace uczniów 
trzech klas młodszych i trzech starszych szkoły podstawowej przyznano 
po trzy nagrody główne – tablety. Laureaci wyróżnień otrzymali książki  
o wodzie i materiały plastyczne. Z kolei Jolanta Pastuszka z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 10 na Smolnej (SP nr 2 i Przedszkole nr 2) odebra-
ła z rąk prezesa PWiK Janusza Karwota notebooka, stanowiącego nagro-
dę dla szkoły, której uczniowie nadesłali na konkurs najwięcej prac. Wszy-
scy laureaci otrzymali też tematyczne koszulki. Uzdolnione dzieci zwiedzi-
ły dyspozytornię „Wodociągów”, a miłośnicy gier komputerowych mogli 
spróbować swych sił budując wirtualny wodociąg.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 21

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka
W

ac
ła

w 
Tro

sz
ka

BISKUP UŚMIECHNIęTY. Na zaproszenie Szkoły Życia, czyli Specjal-
nego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odpowiedział biskup często-

chowski Antoni Długosz, znany m.in. z telewizyjnego programu katolickie-
go „Ziarno”. We wtorek w wielkim tygodniu w kościele św. Jadwigi  Ślą-
skiej na Nowinach odprawił mszę w intencji podopiecznych placówki, ich 
rodziców i nauczycieli, w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania 35 
gimnazjalistom ze Szkoły Życia. Później już w szkole spotkał się z uczniami  
i nauczycielami. Niezwykle pogodny  ks. biskup Długosz, będący kawalerem 
Orderu Uśmiechu i każący nazywać siebie „dziadkiem”, zaśpiewał wspól-
nie z obecnymi na spotkaniu, kilka znanych z „Ziarna” piosenek, a wszyst-
ko odbyło się w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Uczniowie, ich nauczycie-
le i rodzice byli biskupem, a zwłaszcza jego podejściem do niepełnospraw-
nych dzieci, zachwyceni. W skład Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego wchodzi specjalne przedszkole, podstawówka, gimnazjum i oddzia-
ły rewalidacyjne dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.    

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka



 

Wnuczka Antalla w „Budowlance”
25 marca Zespół Szkół Budowlanych odwiedziła wnucz-

ka Józsefa Antalla – przyjaciela i współpracownika Henry-
ka Sławika, patrona „Budowlanki”. Klara Hejj przyjechała 
z Węgier w związku z obchodami Roku Henryka Sławika 
w województwie śląskim. Klara Hejj doskonale mówi po pol-
sku – na Węgrzech ukończyła kurs języka polskiego, a potem 
studiowała w Warszawie. W trakcie spotkania z grupą uczniów 
opowiedziała im o swoim dziadku i zasługach Sławika w rato-
waniu Polaków w czasie II wojny światowej. 

Przedsmak prawdziwej pracy
2 kwietnia Zespół Szkół nr 5 w Niedobczycach przystąpił 

do 11. edycji programu „Dzień przedsiębiorczości”. Wszy-
scy uczniowie wzięli udział w jednodniowych praktykach 
w wybranych zakładach pracy. Od sklepów różnych branż, 
poprzez przedszkola, domy kultury, straż miejską i pożarną, 
policję, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, produkcyjne i elek-
troniczne, po biura podróży i projektowe, firmy transportowe, 
apteki, kancelarie prawnicze, czy zakład ubezpieczeń społecz-
nych. Dyrektor ZS nr 5 Dorota Wałach i nauczycielka przedsię-
biorczości Bożena Romańska zwracają uwagę, że taka inicja-
tywa sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych de-
cyzji w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, dla-
tego dziękują przedsiębiorcom i dyrektorom instytucji, którzy 
przyjęli ponad 200 uczniów na jednodniowe staże zawodowe.

W „Mechaniku” z techniką
W finale dziesiątej edycji konkursu „Przygoda z tech-

niką” organizowanego dla uczniów gimnazjów przez Ze-
spół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, wzięło udział dzie-
więć trzyosobowych zespołów z Rybnika, Czerwionki Lesz-
czyn oraz Wodzisławia Śl. W klasyfikacji indywidualnej zwy-
ciężył Michał Wieczorek z Gimnazjum Społecznego w Ryb-
niku, drugie i trzecie miejsce zajęli Łukasz Oślizło i Karol Mu-
sur z Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śl. Uczniowie tej szko-
ły okazali się bezkonkurencyjni w klasyfikacji drużynowej, wy-
przedzając gimnazjalistów z rybnickich placówek nr 1 i 7. Pa-
tronat nad konkursem objęli: prezydent Rybnika, koncern Tau-
ron Dystrybucja i Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Prezes 
oddziału gliwickiego SEP Jan Kapinos wręczył również decy-
zję o przyznaniu stypendium stowarzyszenia Łukaszowi Ma-
zurkowi, trzecioklasiście „Mechanika” kształcącemu się w za-
wodzie technik elektryk. 

Zajęcia z byłym gangsterem
7 kwietnia Stowarzyszenie Strefa WzW Wolnych z Wy-

boru zawitało do Gimnazjum nr 12 w Niewiadomiu z pro-
gramem „Blokowisko to nie wszystko”,  który współfinan-
suje miasto. Zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień po-
prowadził były kryminalista i diler narkotyków Artur Ceroński, 
dziś szczęśliwy maż i ojciec dwójki dzieci. Mówił młodzieży, że 
nigdy nie jest za późno na zmianę, a rodzicom, jak ważne są 
relacje dziecko – rodzic.

Olimpijczyk Dawid
Pod koniec marca w Lublinie odbyła się dwudniowa 

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej z udziałem 
305 uczniów z 72 szkół z Polski i z Ukrainy. Dawid Harazim, 
uczeń rybnickiego „Tygla” został finalistą olimpiady i otrzymał 
zaświadczenie uprawniające do wstępu na dowolną wyższą 
uczelnię techniczną w kraju. 

— To jubileusz bez precedensu. Myślę, że to jedna z naj-
bardziej trwałych imprez szkolnych o ponadwojewódzkim 
charakterze — mówi Tadeusz Chrószcz, dyrektor I LO, 
w filmie nakręconym z okazji 20-lecia festiwalu. Na po-
mysł imprezy, w której młodzież wystawia własne, krótkie 
spektakle w języku angielskim, wpadła przed laty anglist-
ka Grażyna Kuśka. — Idea teatru szkolnego zawsze koja-
rzyła mi się ze szkołą angielską. Pomyślałam więc, że war-
to wprowadzić ją również w „Powstańcach” — wspomi-
na. Pierwszy festiwal teatrów anglojęzycznych otworzyła 
12 grudnia 1995 r. ówczesna dyrektorka placówki Jani-
na Wystub. W szkolnej wówczas edycji wzięło udział 16 
klas. Wygrała IVb, która przedstawiła spektakl „A wed-
ding and more funnerals”. Później festiwalem zainte-
resowali się również licealiści z innych miast. Od dwu-
dziestu lat młodzi ludzie zaskakują swoimi pomysłowy-
mi i zabawnymi spektaklami. Dawniej powstawały naj-
częściej z inspiracji angielską literaturą, teraz scenariu-

sze nawiązują raczej do aktualnych wydarzeń. Tak, jak 
spektakl autorstwa pierwszoklasistów z I LO, zdobyw-
ców III miejsca w jubileuszowej edycji festiwalu, którzy 
nawiązali do narodzin syna książęcej pary Kate i Wilia-
ma. — Zrobiliśmy burzę mózgów i uznaliśmy, że nie mo-
żemy wybrać motywu z którejś z angielskich sztuk, bo to by-
łoby zbyt oczywiste. Zależało nam na aktualnym temacie 
związanym z Anglią — mówi Kacper Plisz, któremu rola 
lekarza, przyjmującego na świat Royal Baby przyniosła 
wyróżnienie dla najlepszego aktora festiwalu. — Jesteśmy 
w klasie biologiczno-chemicznej, więc w scenariuszu mu-
siał znaleźć się temat medyczny, stąd szpital. Potem szuka-
liśmy ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim jednak zale-
żało nam na dobrej zabawie — mówią o spektaklu „Born 
this way” pierwszoklasistki Emilia Czorny i Klaudia Mi-
zia. Ta ostatnia za rolę dziennikarki relacjonującej kró-
lewskie narodziny otrzymała nagrodę za najlepszą wymo-
wę. Nad sztuką pracowali od lutego, wszystko wymyśli-
li sami, również kostiumy i scenografię. — Jestem z nich 
dumna, bo bardzo się zaangażowali, a na próby przycho-
dzili nawet w soboty — mówi o swoich uczniach anglistka 
Katarzyna Kuś-Siedlecka. Scenariusz innego spektaklu  

„A stick for life”, który otrzymał nagrodę specjalną ukry-
tego jurora festiwalu, uczniowie I LO „Powstańców” 
oparli na grze słów. — Wyszliśmy od pomyłki pomiędzy 
„laską”, czyli określeniem dziewczyny, a laską do podpie-
rania się, którą chciał dostać ojciec mafii — opowiadają 
Dobrawa Radecka i Anna Pancerzyńska, które z senty-
mentem wspominają swój ubiegłoroczny spektakl. Wte-
dy przyniósł im pierwsze miejsce, teraz licealiści otrzy-
mali nagrodę ufundowaną przez Ecol, a przyznaną przez  

Tadeusza Kolorza, pierwszego taj-
nego jurora w historii festiwalu. Do 
występu przygotowała ich Joanna 
Pawela, której inni uczniowie, auto-
rzy spektaklu „What the fish?” zo-
stali zwycięzcami tegorocznej edy-
cji festiwalu. To historia miasta Be-
verly Fish, któremu grozi niebezpie-
czeństwo ze strony złej Saszy i Nata-
szy, a ratunkiem mają być nieco już 
zaniedbani Superheroes, którym  
w powrocie do formy pomaga tre-
nerka fitness Ewa Chodakowska. 

— Z roku na rok młodzież coraz częściej sięga po efekty 
specjalne i nowinki techniczne. Przykładają też sporą rolę 
do odpowiedniego doboru muzyki, czy rekwizytów — za-
uważa Joanna Pawela, organizatorka festiwalu. Pomy-
słowość i kreatywność zawsze była siłą uczestników ryb-
nickiego festiwalu. — Pamiętam, jak na fali popularno-
ści Adama Małysza, w jednym ze spektakli mieliśmy na-
wet skok narciarski. Efekt był piorunujący, kiedy aktor  
w specjalnych szelkach frunął nad sceną — wspomina dy-
rektor Chrószcz, który zapamiętał też licealistów z Sa-
noka, którzy aby dojechać do Rybnika musieli ruszyć  
w drogę o trzeciej nad ranem. Nic dziwnego, festiwal od 
początku cieszył się sporą popularnością, do tego stop-
nia, że z czasem trzeba było wprowadzić eliminacje,  
a w 2004 r. pomysł rybnickiego festiwalu przejął Kraków, 
który stworzył własny Krakowski Przegląd Małych Form 
Teatralnych w Języku Angielskim. Występy uczniów co 
roku oceniają nauczyciele języka angielskiego, przedsta-
wiciele młodzieży i native speakerzy. Jak podkreśla jeden 
z nich Eric Young język to nie tylko gramatyka i słownic-
two, ale też emocje i ich wyrażanie. A przecież o to wła-
śnie chodzi w teatrze.            (S)

20 lat, a będzie więcej
Na scenie I LO występowała już królowa Elżbieta, ludzie pierwotni, Adam Małysz, a nawet 

krasnoludki. Od dwudziestu lat młodzież biorąca udział w festiwalu teatrów w języku angielskim 
udowadnia, że ciekawych scenicznych pomysłów jej nie brakuje.

W czasie 20 lat na licealnej scenie zaprezentowało się 
48 teatrów m.in. z Jastrzębia, Żor, Cieszyna, Dąbrowy 
Górniczej, Jaworzna, Bielska-Białej, Żywca, Krakowa, So-
snowca, Katowic, Tarnowa, Nowego Sącza i Częstocho-
wy * Dotychczas w festiwalu wzięło udział dziewięć ryb-
nickich szkół: I, II, IV, V i VII LO, liceum Sióstr Urszulanek, 
„Ekonomik”, „Tygiel” i Prywatne Policealne Studium Me-
nadżerskie * Rekord frekwencji padł w 2001 r., podczas 
VII dwudniowej edycji festiwalu wystąpiło aż 39 teatrów 
* W 2005 roku z inicjatywy Jerzego Frelicha, ówczesne-
go wiceprezydenta miasta, festiwal otrzymał imię jego 
nauczyciela, związanego ze szkołą anglisty i romanisty 
prof. Floriana Nowaka.  
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Zwycięzcami festiwalu zostali licealiści z „Powstańców” nagrodzeni za spektakl „What the fish?”
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Mediacje w mundurku
W grudniu ub. roku pisaliśmy o szkolnych centrach me-

diacji rówieśniczych, które powstały w trzech rybnickich 
podstawówkach (nr 5, 16 i 34). Teraz podobne centrum 
powstało w Gimnazjum nr 13 w Radziejowie. Pomysłodaw-
czynią Szkolnego Ośrodka Mediacji Rówieśniczej jest pedagog 
szkolny Gabriela Sikora, a uroczysta inauguracja centrum mia-
ła miejsce 28 marca. Sąd Rejonowy reprezentowała sędzia Ka-
tarzyna Krawczyk-Mandrak, rybnicką prokuraturę – prokura-
tor rejonowy Jacek Sławik i zastępca Malwina Pawela-Szen-
dzielorz, a Polskie Centrum Mediacji – Ewa Wieczorek. Impre-
zę poprowadzili gimnazjaliści, którzy od września przygoto-
wują się do roli mediatorów rówieśniczych na specjalnych za-
jęciach. — Nie ma chyba bardziej specyficznego środowiska 
sprzyjającego pojawianiu się sytuacji konfliktowych niż szko-
ła — przekonuje Gabriela Sikora. 

Liceum z sukcesami
Mikołaj Mroszczak z II LO „Frycza” znalazł się w fina-

le Olimpiady Języka Rosyjskiego w Warszawie, po tym, 
jak w zawodach rejonowych przegrywając zaledwie jed-
nym punktem, zajął drugie miejsce. Z kolei Zuzanna Kuź-
nik została laureatką, a Agata Chmielowska finalistką interdy-
scyplinarnej Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. Temat prze-
wodni tegorocznej edycji brzmiał „Śląskie świętości”. W na-
grodę Zuzia otrzymała indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(kierunek historia).

Po wiedzę do Irlandii
Dzięki dofinansowaniu z UE nauczycielka Zespołu Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych Ludmiła Niedziela wzięła 
udział w dziesięciodniowym szkoleniu dla nauczycieli ję-
zyka angielskiego, zorganizowanym w irlandzkiej miejsco-
wości Dun Laoghaire, niedaleko Dublina. W szkoleniu wzię-
li też udział nauczyciele z Brazylii, Kolumbii, Wenezueli, Korei, 
Francji czy Niemiec. — Zajęcia były bardzo ciekawe i dotyczy-
ły m.in. motywowania uczniów do aktywnego uczestnictwa 
w lekcjach i mówienia w języku angielskim — podsumowuje 
Ludmiła Niedziela. Uczestnicy kursu dzielili się swoimi doświad-
czeniami z pracy z młodzieżą, brali też udział w zajęciach do-
tyczących współczesnego irlandzkiego slangu oraz zwiedzali.

Dziewczyna z warsztatu
20 marca z inicjatywy rady młodzieżowej przy Zespo-

le Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbyła się szósta edy-
cja konkursu „Dziewczyna z klasą”. Tym razem uczennice 
walczyły w warsztacie samochodowym. Dziewczyny pre-
zentowały się w stroju galowym i warsztatowym, śpiewały  
i grały na instrumentach, a nawet prezentowały taniec „bolly-
wood”. Musiały też poradzić sobie z typowo „męskimi” obo-
wiązkami – zakładały łańcuch na rower i czyściły felgi na czas. 
Wykazały się też znajomością języka angielskiego. Jury, które-
mu przewodniczyła dyrektor szkoły dr Urszula Warczok, przy-
znało tytuł „Queen in english” – Natalii Wierze, a tegoroczną 
„Dziewczyną z klasą” została Magda Zawionka. 

Barwy integracji
Tradycją Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach są odby-

wające się od kilku lat Kolorowe Dni Integracji, organizo-
wane by propagować postawę akceptacji dla odmienno-
ści, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. W kon-
kursie na najbardziej zgrany zespół klasowy najlepsze okazały 
się trzy klasy integracyjne tego gimnazjum, najładniejszy pla-

kat reklamujący szkołę wykonali Maciej Liszka i Patrycja Wia-
terek, a w rozgrywkach sportowych niepokonani okazali się 
reprezentanci integracyjnej klasy IIIf. W ramach czterodniowej 
imprezy zorganizowano też dzień otwarty, konkurs savoir-v-
ivre i uczniowską debatę „Współpraca w naszej szkole”, któ-
rą przygotowała Grażyna Szmidt.

Tłumaczą aż miło
21 marca w Gimnazjum nr 4 w Rybnickiej Kuźni wręczo-

no nagrody uczniom, którzy wzięli udział w II Międzygim-
nazjalnym Konkursie Tłumaczeniowym z języka angielskie-
go i niemieckiego, zorganizowanym pod patronatem po-
sła Marka Krząkały. Rywalizowało w nim prawie 40 uczniów 
z dziewięciu, nie tylko rybnickich, gimnazjów. Uczestnicy mieli 
dokonać przekładu fragmentu „Alicji w krainie czarów” Lewisa 
Carrolla i „Drzewa życia” Marion Wolf. Jury, w skład którego 
weszli nauczyciele języka polskiego, angielskiego i niemieckie-
go przyznało pierwsze miejsce Bartłomiejowi Chlubkowi z Ze-
społu Szkół Urszulańskich (język niemiecki) i Małgorzacie Hu-
dzie z Gimnazjum nr 4 (jęz. angielski). — Gimnazjaliści udo-
wodnili, że drzemie w nich spory potencjał językowy — pod-
sumowuje Łukasz Masny, pomysłodawca konkursu, nauczy-
ciel i tłumacz literatury niemieckojęzycznej.

Historia na żywo
Co roku w Szkole Podstawowej nr 35 w Chwałowicach 

organizowane są „Żywe lekcje historii”, które mają zain-
teresować dzieci najważniejszymi wydarzeniami związa-
nymi z dziejami ojczyzny. Tym razem zajęcia dotyczyły Po-
wstania Styczniowego, a zajęciom towarzyszyła projekcja fil-
mowa przedstawiająca omawiane wydarzenia, ubiór, uzbro-
jenie i wyposażenie powstańców. Największą atrakcję wzbu-
dziły jednak rekwizyty – polski mundur ułana, ułańskie czako, 
oryginalna czapka konfederatka, czy autentyczne sztucery, du-
beltówki, pistolety i bagnety.

Do lasu i oczyszczalni
W ramach realizowanego w Gimnazjum nr 4 w Rybnic-

kiej Kuźni projektu „Edukacja ekologiczna z elementami 
języka angielskiego w klasach europejskich”, uczniowie 
mają możliwość zapoznania się z różnorodnymi forma-
mi działań ekologicznych. Gimnazjaliści wraz z opiekunka-

mi Ewą Koszyk i Anetą Kuźnik odwiedzili miejską oczyszczal-
nię ścieków, gdzie poznali poszczególne etapy oczyszczania 
wody, znaczenie bakterii i innych mikroorganizmów w pro-
cesie oczyszczania ścieków. Ciekawe okazały się też zajęcia  
w Izbie Edukacji Leśnej rybnickiego Nadleśnictwa, gdzie znaj-
dują się m.in. spreparowane zwierzęta i ptaki. Gimnazjaliści 
poznali też tajniki pracy leśnika.

We włoskiej Ferrarze
Od 11 do 17 marca uczniowie i opiekunowie Gimna-

zjum nr 7 w Boguszowicach gościli w Ferrarze, realizując 

projekt Comenius „Dzień za dniem”. Reprezentacja bogu-
szowickiej szkoły poznała zabytki tego miasta m.in. obronny 
zamek z XIV w., katedrę i Diamentowy Pałac. Obejrzała też po-
kaz średniowiecznych strojów, zwyczajów dworskich oraz tur-
niej rycerski i spotkała się z merem miasta. Gościnni Włosi za-
brali też swoich gości do Wenecji. 

O przedsiębiorczości na Chorwacji
Na początku marca pięcioro uczniów „Ekonomika” wraz 

z nauczycielami Anną Bartoniek-Lewandowską i Grzego-
rzem Studnikiem odwiedziło Chorwację w ramach projek-
tu „Młodzi Przedsiębiorcy – krok po kroku” finansowane-
go przez Unię Europejską. W Karlovacu spotkali się też po-
zostali partnerzy z Turcji, Finlandii i Rumunii. W czasie pobytu 
uczestnicy spotkali się z władzami miasta, zwiedzili Muzeum 
Wojny w Karlovacu, czy park krajobrazowy nad Jeziorami Pli-
tvickimi. Uczniowie zorganizowali też międzynarodowy targ 
firm specjalizujących się m.in. w wyrobach pszczelarskich, czy 
nadrukach na koszulki.

Frankofonia
4 kwietnia w liceum „Powstańców” odbyła się druga 

edycja Frankofonii promującej kulturę i język francuski. Za 
temat przewodni imprezy, nad którą honorowy patronat objął 
eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz, organizatorzy przyję-

li hasło: „La chanson française à travers le temps” – piosenka 
francuska poprzez wieki. Uczniowie pięciu gimnazjów i sześciu 
liceów z Rybnika i okolic wzięli udział w dwóch konkursach: 
na najlepszą prezentację oraz parodię piosenki francuskiej,  
a pierwsze miejsce zajęły m.in.: Anna Drewniok (Gimnazjum 
Dwujęzycznego nr 17 przy I LO) i Martyna Barteczko (IV LO). 

Koncert talentów
Uczniowie IV LO w Chwałowicach zorganizowali szkol-

ny koncert talentów, którego wysłuchali też Holendrzy, 
uczestnicy projektu „International Education”. Ze sceny 
Domu Kultury w Chwałowicach popłynęła muzyka organo-
wa Bacha w wykonaniu Rafała Adamskiego, koncert skrzyp-
cowy Vivaldiego, który zagrała Kamila Miłowska i fortepiano-
wa wersja przeboju „Georgia” Jacka Karnowki. Swoje wokal-
ne talenty ujawniły też Julia Kurek, Angelika Postawka, Mag-
dalena Pawełek, Ola Bogocz, Agata Jonderko, Nikola Czogała 
i Martyna Barteczko. Na zakończenie zatańczył breakdanco-
wiec Łukasz Kubicki. Uczniom akompaniowali: Mateusz Rybarz, 
Jarosław Hanik i Małgorzata Szołtysek, która koncert przygo-
towała, a poprowadzili Monika Jabłońska i Maciej Mroczka.

Ekspresem przez szkoły
Gimnazjaliści ze szkoły w Ligocie-Ligockiej Kuźni uczestni-

czyli w lekcjach savoir-vivre’u, które poprowadzili uczniowie Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, pokazując młodszym 
kolegom m.in. jak prawidłowo nakryć stół * W Gimnazjum 
nr 10 w Ligocie-Ligockiej Kuźni odbył się też Szkolny Dzień 
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Zwierzę, jakie jest… 
29 marca odbył się wernisaż prac pod-

opiecznych pracowni plastycznej Kontra-
sty prowadzonej w Młodzieżowym Domu 
Kultury przez Zuzannę Śmieję. Tytuł wysta-
wy brzmiał Zwierzyniec, a prace zaprezen-
towano w filii Młodzieżowego Domu Kul-
tury przy ul. Chabrowej 9. Dzieci i młodzież 
w swoich pracach plastycznych miały poka-
zać przywiązanie do swoich pupili, ale tak-
że podziw i szacunek dla zwierząt dziko ży-
jących. Młodzi twórcy wykonali swoje pra-

ce w różnych technikach często łącząc np. 
rysunek ołówkiem z malarstwem, czy kolaż 
z frotażem (odciskanie faktur przedmiotów 
na papierze). Podczas wernisażu zaprezen-
towano również płaskorzeźby z masy solnej 
i kolorowe maski karnawałowe przedstawia-
jące zwierzęta. Dla najmłodszych uczestni-
ków zajęć plastycznych, których w Kontra-
stach jest najwięcej, była to pierwsza po-
ważna wystawa, a prace oglądali ich rodzi-
ce, dziadkowie i przyjaciele. 

Zatańczyli Poleczkę
2 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultu-

ry w Radlinie odbył się rejonowy Festiwal 
Najmłodszych „Mała Poleczka” skierowa-
ny do dzieci z przedszkoli i szkół podsta-
wowych. I miejsce zajęli w nim tancerze ze-
społu Mały Flex z Młodzieżowego Dom Kul-

tury w Rybniku (chore-
ograf Monika Floryszak), 
a trzecie – Figiel (cho-
reograf Marzena Butył-
kin). Z kolei 5 kwietnia 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach od-
był się II Ogólnopolski Festiwal Tańca Dzie-
ci i Młodzieży „Dzieci, dzieciom – bez ba-
rier” zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Formacji Tanecznej Reaktywacja. W impre-
zie wzięło udział 76 zespołów z całej Polski, 
a grupy z MDK zajęły w swoich kategoriach 
drugie (Figiel i Efekt Marzeny Butyłkin) i trze-
cie miejsca (Mini Reflex, Mały Flex i Reflex 
Moniki Floryszak). Wyróżnienia wytańczyły 
zespoły: Domino (choreograf Ilona Myszka) 
i Inspiracja (choreograf Marzena Butyłkin). 

Igraszki z bocianem
26 marca w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Zabrzu odbył się III Zabrzański Festi-
wal Tańca „Igraszki 2014”. Na scenie za-
prezentowały się 63 zespoły (840 tance-
rzy) m.in. z Gliwic, Katowic, Chorzowa, 
Tychów i Żor. Młodzieżowy Dom Kultu-
ry reprezentowały trzy zespoły. Podopiecz-
ni Moniki Floryszak z Mini Reflexu zdobyli 
pierwsze miejsce za choreografię „Króliczki”,  
a najmłodszy Mini Mini Flex w układzie „Na 
łące” – drugie. Podobną lokatę zajął Mini Fi-
giel za taniec „Żaby i bocian” w choreogra-
fii Marzeny Butyłkin.                               (S)

Wkrótce rusza nabór
5 maja rusza nabór do Centrum Kształce-

nia Zawodowego i Ustawicznego Wojewódz-
twa Śląskiego na rok szkolny 2014/2015. 
Placówka mieszcząca się przy ul. Łącznej w 
Orzepowicach (dawna podstawówka) zapra-
sza do skorzystania ze swojej bezpłatnej ofer-
ty edukacyjnej. 

Od września wszyscy chętni będą mogli rozpo-
cząć naukę w Medycznej Szkole Policealnej Wo-
jewództwa Śląskiego na kierunkach: technik ma-
sażysta i technik farmaceutyczny oraz w Szkole 
Policealnej Województwa Śląskiego dla Doro-
słych na kierunkach: technik masażysta, opiekun 
medyczny i opiekunka dziecięca. Centrum orga-
nizuje również kwalifikacyjne kursy zawodowe 
dla przyszłych opiekunów medycznych (świadcze-
nie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamo-

dzielnej) oraz dla techników usług kosmetycznych 
(wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego Województwa Śląskiego jest bezpłat-
ną szkołą publiczną. Placówka nie wymaga ma-
tury, przyjmuje uczniów i słuchaczy bez ograni-
czeń wiekowych. Nauka w szkole trwa dwa lata 
i kończy się egzaminem. Osoby pełnoletnie, bez 
wzglądu na wykształcenie, mogą zapisać się na 
kurs zawodowy, po ukończeniu którego zdobę-
dą odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pra-
cy. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wniosek 
o przyjęcie do szkoły lub na kurs można pobrać 
ze strony www.rybnik.pl/medyk. Tam również 
znajdują się szczegółowe informacje o placów-
ce i proponowanych przez nią kierunkach i for-
mach kształcenia. 

(D)

Profilaktyki pod hasłem „Radość najpiękniejszych lat”, w cza-
sie którego pokazano spektakl o cyberprzemocy i film „Poko-
nać siebie”. * Kamil Pałka z I LO (opiekun Halina Czech) zdo-
był pierwsze miejsce w konkursie na projekt matematyczny 
za program komputerowy „O matematyce w dietetyce”, dzię-
ki któremu m.in. można obliczyć zapotrzebowanie na ener-
gię organizmu w zależności od wieku, masy i aktywności. 

Przedszkolak potrafi
Dzieci o szlachetnym zdrowiu

25 marca w Domu Kultury w Chwałowicach Przedszko-
le nr 13 zorganizowało III edycję Powiatowego Przeglądu 
Twórczości Regionalnej „Od Przedszkolaka do Ślązaka”. Te-
matem tegorocznej edycji było zdrowie i bezpieczeństwo dzie-
ci, a na scenie zaprezentowało się pięć przedszkoli (ze Świer-
klan i Rybnika – nr 11, 14, 17 i 18). Tradycyjnie impreza roz-
poczęła się od występu absolwentów Przedszkola nr 13, dziś 
już uczniów SP nr 13. Przegląd prowadziły „rechtorki” Beata 
Trybuś, Anna Bogucińska i Emilia Morcinek, a gościnny wy-
stęp przygotowały też członkinie jankowickiego Koła Gospo-
dyń Wiejskich – Urszula Kasparek i Regina Sobik. 

Nie czuję, pogotowia potrzebuję
O tym, jak ważne jest życie i zdrowie ludzkie uczyły się 

dzieci z Przedszkola nr 20 z Boguszowic Osiedla podczas 
spotkania z ratownikami medycznymi. 19 marca dzieci 
wzięły udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy. Przedszkolaki nauczyły się numerów telefonów ratun-
kowych i tego, jak rozmawiać z dyspozytorem dzwoniąc pod 
numer 112. Nauczycielki Dominika Kwiendacz i Elżbieta Ociep-
ka są przekonane, że takie zajęcia pozwolą dzieciom oswoić 
się z tak ważną wiedzą.

Zumba w przedszkolu
W Przedszkolu nr 36 na Nowinach w ramach akcji 

„ćwiczyć każdy może” odbyły się zajęcia z zumby, któ-
re poprowadziła instruktorka Monika Bańdur. — Ten nie-

typowy rodzaj fitnessu pozwala propagować wśród wycho-
wanków zdrowy styl życia oraz naturalną aktywność rucho-
wą — wyjaśnia Zuzanna Garbacz, nauczyciel wychowania 
przedszkolnego. 

Ekoludki są wśród nas
Znamy laureatów Międzyprzedszkolnego Konkursu 

Plastycznego „Ekoludek – śmieci zgubek” ogłoszonego 
przez Przedszkole nr 5 w Śródmieściu. Zwycięzcami zostali 
sześciolatkowie: Nadia Smardz z Przedszkola nr 14 w Chwa-
łowicach (wychowawczyni Zuzanna Czeszyk-Kula), Zofia Ama-
lio z Przedszkola nr 13 również w Chwałowicach (Janina Ka-
sperkowiak) i Kacper Skiba z Przedszkola nr 41 z Maroka-No-
win (Joanna Kmiecik).
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W czwartek 15 maja rybnicki Klub 
Inteligencji Katolickiej zaprasza na 
kolejny wykład otwarty. 

O wyzwaniach wychowawczych  
w seminariach duchownych w Polsce 
opowie ks. dr hab. Dariusz Klejnow-
ski-Różycki. Początek wykładu o 16.30  
w jednej z salek domu parafialnego 
przy kościele św. Jadwigi Śląskiej na 
osiedlu Nowiny (ul. Kardynała B. Ko-
minka).                                      (WaT) 

Joanna Klich, absolwentka zintegrowanej 
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przed-
szkolnego, mama dwójki dzieci, jest jedną z sze-
ściu opiekunek dziennych zatrudnionych przez 
miasto w ramach dofinansowanego przez UE 
„Programu opieki dziennej nad dziećmi do 
lat trzech na terenie miasta”. Przeszła specjal-
ne szkolenie, wygrała konkurs, wynajęła lokal 
przy ul. Orzeszkowej, który miasto wyposaży-
ło w zabawki, akcesoria i mebelki i 16 kwiet-
nia po raz pierwszy opiekowała się trójką ma-
luchów. — Wrażenia po pierwszym dniu są bar-
dzo dobre. Z czasem dzieci wpadną w rytm co-
dziennych zajęć i przyzwyczają się do nowego 
miejsca. Wczoraj Miłoszek jeszcze popłakiwał, 
ale dziś czuje się już zdecydowanie lepiej i jest 
bardzo zainteresowany nowym otoczeniem — 
mówi Joanna Klich, która będzie zajmować się 
trojgiem swoich podopiecznych przez pięć dni  
w tygodniu. Mówi, że ta praca jest spełnieniem jej 
marzeń i planów. Nie przez przypadek wybrała 
taki właśnie kierunek studiów. Lubi przebywać  

z dziećmi, łatwo nawiązuje z nimi kontakt, 
chętnie czyta im książki, bo ma to bardzo do-
bry wpływ na ich rozwój. 

Do takiego, jak ten miniżłobka, fachowo na-
zywanego Punktem Opieki Dziennej, trafia-
ją maluchy tych rodziców, którzy chcą wrócić 
do pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
i wychowaniem dzieci. — Dobrze, że o nas po-
myślano, bo przecież każdy chce wrócić do pra-
cy, ale nie każdy może zostawić dziecko u babci, 
bo one coraz częściej pracują, nie mają możli-
wości, czy zwyczajnie sił, by opiekować się wnu-
kami. Nie zawsze też chcemy zostawić dzieci z 
nianią z ogłoszenia. A tutaj mamy wykwalifi-
kowaną opiekunkę, świetne warunki w nowym,  

dobrze wyposażonym budynku z ogrodem  
i z prawdziwie domową atmosferą, bo jest tu tyl-
ko trójka dzieci — mówi Daria Winkler, mama 
dwuletniej Wiktorii. Anna Majer też jest bar-
dzo zadowolona z powstania miniżłobka. — Ju-
tro wracam do pracy w sklepie. Rafałkiem miała 
się zajmować moja mama, ale czeka ją operacja, 
więc ucieszyłam się, gdy w przychodni natknęłam 
się na plakat o tym projekcie — mówi pani Anna. 
Za opiekę nad rocznym Rafałem płaci 1,35 zł 
za godzinę, może go tu zostawić maksymalnie 
na dziewięć godzin dziennie. Rodzice nie ukry-
wają, że najtrudniejsze są poranne rozstania  
z dziećmi. — Wychodzę po angielsku — mówi 
mama Wiktorii, ale dodaje, że maluchy zno-
szą to lepiej niż dorośli, więc z czasem pewnie 
i ona się przyzwyczai. — Dzieci są fantastyczne. 
Byłam zaskoczona, że nie płakały kiedy zostały 
bez rodziców, ale szybko się do mnie przyzwy-
czaiły — mówi Magdalena Leipelt z wtulonym  
w nią dwuletnim Filipem. To kolejna opie-
kunka, która również prowadzi punkt opie-

ki dziennej przy 
ul. Orzeszko-
wej. Jest absol-
wentką peda-
gogiki ogólnej, 
ze specjalnością 
opiekuńczo-wy-
c h o w a w c z ą . 
Pracowała już  
z trzy- i czte-
r o l a t k a m i  
w przedszkolu 
i prywatnie zaj-
mowała się 2,5 
roczną dziew-
czynką. Teraz 
oprócz Fil ip-
ka, opiekuje się 
Amelką i Mau-

rycym, którzy zostają w prowadzonym przez 
nią punkcie od pięciu do ośmiu godzin dzien-
nie. — Cieszę się bardzo z tej pracy, bo robię to, 
co lubię. Chciałam nawet stworzyć podobny klub 
malucha u siebie w Niedobczycach — mówi. 
Opiekunki mają zapewnioną pracę do końca 
grudnia, choć nie jest wykluczone, że umowy 
zostaną przedłużone, na czym im bardzo zależy. 
Poza dwoma punktami opieki przy ul. Orzesz-
kowej oraz przy ul. Broniewskiego na Nowi-
nach, podobne placówki działają też w Zamy-
słowie (ul. Wodzisławska) oraz w Śródmieściu 
(ul. Saint Vallier). Docelowo ma się w nich zna-
leźć 18 dzieci. Nabór wciąż trwa (szczegóły: 
wydział edukacji UM, tel. 32 43 92 135).  (S)

Żłobek mini, opieka maksi

18-miesięczna Amelka ma już swoje ulubione zabawki, a starszy o dwa miesiące 
Miłosz właśnie odkrył, że łóżeczko może być doskonałym miejscem do zabawy.  
W nowo powstałym miniżłobku przy ul. Orzeszkowej jest też roczny Rafałek, którego 
mama Anna Majer może już myśleć o powrocie do pracy, bo może zostawić syna 
pod fachową opieką.

Opiekunka Joanna Klich (z lewej) z Miłoszkiem oraz mamy: Anna Majer z Rafałkiem i Daria Winkler z Wiktorią  
w miniżłobku przy ul. Orzeszkowej
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Od 8 do 14 maja potrwają tegoroczne 
juwenalia. Studenci rybnickich uczelni 
przygotowali sporo atrakcji, które 
pozwolą im zrelaksować się przed 
nadciągającą sesją egzaminacyjną. Do 
udziału w imprezie zapraszają również 
pozostałych mieszkańców miasta. 

W czwartek, 8 maja juwenalia rozpocznie tra-
dycyjny korowód (g. 14), który wyruszy z kampu-
su przy ul. Rudzkiej i przez rynek dotrze do urzę-
du miasta. Tematem korowodu będzie dziesiąta 
rocznica przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej, a idący w nim studenci przebrani będą za 
postaci symbolizujące poszczególne kraje wspól-
noty. Już w urzędzie miasta studenci odbiorą  
z rąk prezydenta symboliczne klucze do mia-
sta, a wtedy… zabawa rozpocznie się na dobre! 
O 15.30 na rynku rozegrany zostanie studencki 
wielobój. Zaplanowano też quiz poświęcony unii, 
pokazy taneczne oraz warsztaty stylizacji. Wie-
czorem studenci będą bawić się w kilku rybnic-
kich klubach. Piątek 9 maja upłynie na sportowo. 
Na 10.30 zaplanowano spływ kajakowy Rudą,  
a od 14 na kampusie odbędzie się wielkie grillo-
wanie, czyli piknik z atrakcjami i gra terenowa, 
a także noc filmowa. Głównym punktem pro-
gramu będzie jednak otwarty koncert plene-
rowy na estradzie w kampusie, gdzie w sobotę  
10 maja wystąpią zespoły: Juicy Band (16.30), 
Coria (18) oraz Lilu (19.40), a w roli gwiazdy wie-
czoru grupa Enej, która ma pojawić się na scenie 
ok. 21.30. Po kilkudniowym oddechu, ostatnim, 
sportowym akcentem juwenaliów będzie Akade-
micki Dzień Sportu (środa, 14 maja, g. 9.30) na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu. Do międzyuczelnianej rywalizacji 
w turniejach piłki nożnej, koszykówki, siatków-
ki, tenisa stołowego czy badmintona studenci 
zaprosili również uczniów Zespołu Szkół Tech-
nicznych.                          (D)

Juwenalia 
z zespołem
E n e j

Wyzwania
wychowawcze



informator

Poniedziałek
28 kwietnia

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego „Ekran” – „Ida”.

ŚRODA
30.04

• 17.00 – Muzeum: finisaż wystawy „W Rybniku bez 
zmian. Miasto wiosną 1914 roku” (w programie m.in. 
„Spotkanie z historią” – wykład „W sklepie kolonial-
nym” Bogdana Jasińskiego).

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na kino – se-
ans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session (wie-
czór z muzyką na żywo).

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych 
Filmów – seans z cyklu „Świat wg Monty Pythona”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl „Single i remik-
sy” (wystąpią: Weronika Książkiewicz, Anna Mucha, 
Lesław Żurek, Wojciech Medyński). 

SOBOTA
03.05 

• 15.00 – Park za Domem Kultury w Chwałowicach: fe-
styn „Wielka Majówka” (w programie m.in.: występ 
Orkiestry Dętej KWK Chwałowice oraz zespołów: Bebi-
ki, Wesoła Ferajna Makuli i Baca-Dance). 

NIEDZIELA
4.05 

• 16.00 – Park im. Czempiela obok Domu Kultury w Niedo-
bczycach: impreza plenerowa „Cały Śląsk gra i śpie-
wa” z udziałem chórów i orkiestr z regionu.

5 maja
Poniedziałek

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego „Ekran” – „Scena zbrodni”. 

WTOREK
06.05 

• 19.00 – Bazylika: koncert pt. „Maksymalnie... Górec-
ki”, inaugurujący II Festiwal Muzyczny im. H. M. Gó-
reckiego w 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, wykonawcy: Filharmonia Rybnicka im.Bra-
ci Szafranków, Jerzy Maksymiuk (dyrygent), Piotr 
Pławner (skrzypce).  

7 maja
Środa

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na kino – se-
ans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych 
Filmów – seans z cyklu „Filmy Terry’ego Gilliama”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session (wie-
czór z muzyką na żywo).

CZWARTEK
8.05 

• 18.00 – Biblioteka główna: Tydzień Bibliotek – wernisaż 
wystawy zdjęć „Świat myśli zapisanych” – Książni-
ca Cieszyńska w obiektywie członków Cieszyńskiego 
Towarzystwa Fotograficznego. 

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

PIĄTEK
9.05 

• 8.00 – Biblioteka na Smolnej: Tydzień Bibliotek – akcja 
„Czytam sobie”, czyli spotkanie czytelnicze ze zna-
nymi Smolniokami, m.in. radnym Kazimierzem Sala-
monem i dziennikarzem radia 90 Arkadiuszem Żabką.

• 17.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): XVI Festiwal 
Sztuki Teatralnej (wystąpią: Teatr Próg z Wadowic, 
Grupa Winegret z Obornik Śląskich – godz. 18.40, Te-
atr Pijana Sypialnia z Warszawy – godz. 19.50, Krzysz-
tof Grabowski z Kielc – godz. 21.20).

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Wieczór Sztuk 
„Fuzja światów” Kolumbia-Peru-Polska (w progra-
mie: malarstwo Magdaleny Giesek, video-art – Javie-
ra Bernala-Arevalo, fotografie Jolanty Szabłowskiej, 
śpiew Grecco Calderon Chaveza oraz kiermasz ręko-
dzieła z Ameryki Płd.). 

• 20.00 – White Monkey: koncert zespołu Colt He-
aded Dog.

• 20.00 – Zakątek Pod Teatrem: koncert zespołu Sek-
cja z Włoch. 

• 21.00 – Paleta Pub: koncert zespołu Wyjście Awaryjne.

SOBOTA
10.05 

• 9.00 – Biblioteka na Paruszowcu-Piaskach: Tydzień Bi-
bliotek „Odjazdowy bibliotekarz” – rajd rowerowy 
do Palowic bibliotekarzy, czytelników i wszystkich mi-
łośników książek, bibliotek i rowerów.

• 16.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): XVI Festiwal 
Sztuki Teatralnej (wystąpią: Teatr Studio Czyczkowy 

z Wrocławia, Teatr Przedmieście z Rzeszowa – godz. 
17.40, Grupa Wahadło  z Rybnika – godz. 19.15, War-
szawski Teatr Tańca – godz. 20.45).

• 16.30 – Kampus: Juwenalia – koncerty grup: Juicy Band, 
Coria (godz. 18.00), Lilu (godz. 19.40) oraz zespołu 
Enej (godz. 21.30).

• 18.00 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tangiem ar-
gentyńskim.

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Bal Etno – wie-
czór taneczny.  

NIEDZIELA
11.05 

• 14.30 – Klub Energetyka (Fundacja ER): XVI Festiwal 
Sztuki Teatralnej (wystąpią: Teatr Z lasu z Wojsławic, 
Teatr Strefa Otwarta z Wrocławia – godz. 15.45,  Teatr 
Mariana Bednarka z Rybnika – godz. 20.00).

• 17.00 – Media Markt: koncert zespołu The October 
Leaves, premiera debiutanckiej płyty „Bardziej zna-
ni, wiecznie obcy”.

PONIEDZIAŁEK
12.05 

• 10.00 – Biblioteka na Nowinach (filia nr 18): Tydzień 
Bibliotek – zajęcia plenerowe dla dzieci „Bibliote-
ka na trzepaku”. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego „Ekran” – „Artysta i modelka”. 

WTOREK
13 maja

• 10.00 – Biblioteka na Nowinach (filia nr 18): Tydzień 
Bibliotek – zajęcia plenerowe dla dzieci „Bibliote-
ka na trzepaku”.

• 10.00 – Biblioteka główna: Tydzień Bibliotek – spotkanie au-
torskie z Jolantą Reisch-Klose, autorką opowiadań dla dzieci.

• 12.00 – Biblioteka w Paruszowcu-Piaskach – spotka-
nie autorskie z Jolantą Reisch-Klose, autorką opo-
wiadań dla dzieci. 

ŚRODA
14.05 

• 9.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: XVI Regionalny 
Konkurs Gawędziarzy „W Niewiadomiu po Śląsku”.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na kino – se-
ans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych 
Filmów – seans z cyklu „Filmy Terry’ego Gilliama”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session (wie-
czór z muzyką na żywo).

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: balet „Syn marnotraw-
ny” w wykonaniu Ballet Magnificat z USA.

CZWARTEK
15.05 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: XXXII Festiwal 
Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego – prze-
słuchania konkursowe.

• 17.00 – Biblioteka główna – wykład „Wybitne reporta-
że podróżnicze i ich autorzy” prof. Dariusza Rotta, hi-
storyka literatury z Uniwersytetu Śląskiego.

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: III Niedobczyc-
kie Spotkania z Podróżnikami Amatorami: „Z Tolą 
w przyczepce” (relacja podróżników Anny Romań-
skiej i Jurka Konofała z rowerowej wyprawy do Gru-
zji z córeczką Tolą).

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: koncert „Pio-
senki i humor z mojego placu” Grzegorza Polocz-
ka z kabaretu Rak.

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

PIĄTEK
16.05 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: XXXII Festiwal 
Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego – prze-
słuchania konkursowe.

• 18.00 – Muzeum: Noc Muzeów (w programie m.in. 
wystawy związane z Brazylią, prezentacja brazylijskiej 
sztuki walki (capoeiry) i trików piłkarskich, występ ka-
baretu „44-200”).

• 17.30 i 20.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl „Be-
rek, czyli upiór w moherze” w wykonaniu Teatru 
Kwadrat (w rolach głównych Ewa Kasprzyk i Paweł 
Małaszyński).

• 20.00 – Biblioteka główna: CKA „Bez Prądu”.

SOBOTA
17.05

• 12.00 – Centrum Plaza: „Frassati w Rybniku”:  flash 
mob i wystawa fotografii poświęconej Piotrowi Jerze-
mu Frassatiemu (w programie: występ chóru Rybnic-
kiego Wieczoru Chwały).

• 21.00 – Paleta Pub: koncert zespołu Znaki Czasu. 

NIEDZIELA
18.05

• 16.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: Bajkowa Nie-
dziela - „Daszeńka, czyli żywot szczeniaka” – spektakl 
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Przygotowano na podstawie materiałów Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

Adresy placówek kultury:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, siedziba Rybnickiego Cen-

trum Kultury, ul. Saint Vallier 1, tel. 32 4222 132;  
32 42 23 235 (www.rck.rybnik.pl); 

• Dom Kultury w Chwałowicach, ul. 1 Maja 91 B, tel. 32 43 
31 852; 32 42 16 222 (www.dkchwalowice.pl); 

• Dom Kultury w Boguszowicach, Pl. Pokoju 1, tel. 32 42 
52 016; 32 43 31 834 (www.dkboguszowice.pl); 

• Dom Kultury w Niedobczycach,ul. Barbary 23, tel. 32 43 
31 065; 32 43 31 066 (www.dkniedobczyce.pl); 

Kulturalne adresy
• Dom Kultury w Niewiadomiu, ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 

13 755; 32 43 31 365 (www.dkniewiadom.eu); 
• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423; 32 43 27 460 

(www.muzeum.rybnik.pl); 
• Fundacja Elektrowni Rybnik (Klub Energetyka), ul. Podmiej-

ska, tel. 32 73 91 898 (www.fundacjarybnik.pl)
• Galeria Smolna (PiMBP Filia Nr 8), ul. Reymonta 69, tel. 32 

424 94 09
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szafranka 7, 

tel. 32 422 35 41 (www.biblioteka.rybnik.pl)
• Biblioteka, filia nr 2, Maroko-Nowiny, ul. Zebrzydowicka 

30, tel. 32 422 53 17. 
• Biblioteka na Paruszowcu, filia nr 4, ul. Za Torem 3b, tel. 

32 42 21 320

• Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Powstańców Śl. 27 – tel. 
32 755 88 94.

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. W. Broniewskiego 23, tel. 
32 42 24 088; filia – ul. Chabrowa 9 (www.mdk.rybnik.pl); 

Lokale i kluby:
• Herbaciarnia White Monkey, ul. Kościuszki 62/1, tel. 

536 307 064
• Art Cafe, ul. Sobieskiego 11, tel. 42 652 61 61
• Paleta Pub, ul. Piłsudskiego 4, tel. 506 327 463.
• Cafe Vienna, ul. Cegielniana 20, tel. 667 438 489
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Zakątek Pod Teatrem, ul. Saint Vallier 1, tel. 792 037 923
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 422 78 64  

wystawy

dla dzieci w wykonaniu teatru w Kłodzku.
• 17.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: spotkanie au-

torskie i wernisaż prac Mariana Bednarka.
• 19.00 – White Monkey: Wernisaż wystawy malarstwa 

Michała Wolnego pt. „Bezsenność”. 

19 maja
Poniedziałek

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego „Ekran” – „Ojciec Szpiler”. 

WTOREK
20.05

• 9.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: XII Regionalny 
Przegląd Przedszkolnych Grup Tanecznych „Roztań-
czone Pantofelki”.

• 10.00 – Biblioteka na Smolnej: Tydzień Bibliotek – spo-
tkanie z Joanną Olech, autorką książek dla dzie-
ci i młodzieży.

• 12.00 – Biblioteka w Boguszowicach Osiedlu: Tydzień 
Bibliotek – spotkanie z Joanną Olech, autorką książek 
dla dzieci i młodzieży.

• 17.00 – Muzeum: koncert „Z rybnickiego rynku”  
– w ramach II Festiwalu Muzycznego im. H. M. Gó-
reckiego; wykonawcy: Kwartet Śląski, Elżbieta Mro-
żek-Loska (altówka).

• 20.00 – Dom Kultury Niedobczyce: spektakl „Rand-
ka w ciemno na dwie pary” (wystąpią: Ewa Ku-
klińska, Alicja Kwiatkowska, Krzysztof Ibisz i Mi-
chał Milowicz).

ŚRODA
21.05

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: warsztaty ar-
tystyczne „Prezent dla mamy” (tworzenie kar-
tek okolicznościowych, papierowej biżuterii i ko-
szyczków).

• 17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub Książ-
ki – „Mokradełko” Katarzyny Surmiak-Domańskiej.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na kino – se-
ans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Dobrych Filmów – seans z cyklu „Filmy Terry’e-
go Gilliama”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session (wie-
czór z muzyką na żywo).

CZWARTEK
22.05 

• 9.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl „Zielony wędro-
wiec” w wykonaniu Teatru Guziczek.

• 16.00 – Biblioteka na Nowinach: Dyskusyjny Klub Książ-
ki – Susan Vreeland „Niedziela nad Sekwaną”.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Klub Miło-
śników Gór.

• 19.15 – Kościół Królowej Apostołów: Rybnicki Wie-
czór Chwały – cykl spotkań modlitewnych z mu-
zyką na żywo.

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

SOBOTA
24.05 

• 9.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: dzień fantasty-
ki SPACE-CON (zlot fanów fantastyki i sci-fi, w pro-
gramie prelekcje, filmy, warsztaty, prezentacje, gry). 

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warsztaty artystyczne „Bi-
żuteria z organtyny” (zapisy do 19 maja, tel. 32 42 
23 246, email: reklama.rck@gmail.com).

• 12.00 – Rynek: „Frassati w Rybniku” (w programie 
m.in. występy zespołów muzycznych i tanecznych, 
koncert ewangelizacyjny chóru Rybnickiego Wieczo-
ru Chwały i RiOGospel).

• 20.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl muzyczny „Mał-
gorzata” z muzyką rybniczanina Piotra Kotasa, w wy-
konaniu Teatru Futryna z Warszawy.

• 21.00 – Paleta Pub: koncert zespołu kUle na mOle.

NIEDZIELA
25.05

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: koncert z oka-
zji Dnia Matki „Zaczaruj chwilę – muzyczne zaprosze-
nie do świata musicalu i nie tylko”. 

• 18.00 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tangiem ar-
gentyńskim.

PONIEDZIAŁEK
26.05 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Miłości ślad” – koncert 
z okazji Dnia Matki w wykonaniu Eleni z zespołem.

ŚRODA
28.05 

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na kino – se-
ans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): spektakl ,,Witaj-
cie w NASZEJ bajce” – inscenizacja wierszy Jana Brze-
chwy i wystawa prac plastycznych grupy Artystycznie 
Aktywni 50 ,,PLUS”.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych 
Filmów – seans z cyklu „Filmy Terry’ego Gilliama”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session (wie-
czór z muzyką na żywo).

CZWARTEK
29.05 

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.
• 18.00 – Biblioteka główna: wernisaż wystawy prac pro-

fesorów i studentów katedry malarstwa instytutu sztu-
ki UŚl. pt. „Aktualia”. 

• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: koncert Janu-
sza Yaniny Iwańskiego – „The Beatles Acoustic plus” 
(koncert przebojów Beatlesów, wystąpią: Janusz Yani-
na Iwański, Przemysław Pacan i Dariusz Bafeltowski).

• 20.00 – Art Cafe: Koncert Eripe & Quebonafide.
• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z muzyką na 

żywo (cotygodniowe spotkania sympatyków muzy-
ki – blues, jazz i rock).

PIĄTEK
30.05

• 17.30 – Zespół Szkół Technicznych: występ Mariana Ma-
kuli, towarzyszący śląskiemu dyktandu „Diktand Ślą-
skij Godki im. Óndry Łysohorskygo”.

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: wernisaż po-
konkursowej wystawy „To jestem ja”.

SOBOTA
31.05 

• 18.00 – Szkoła muzyczna: koncert laureatów XV Rybnic-
kiego Festiwalu Młodych Talentów im. Ireneusza Jeszki.

• 16.00 – Parking przy kościele Trójcy Przenajświętszej w 
Popielowie: Majówka w Popielowie (wystąpią m.in. 
zespół Lwowska Fala, chór Słowiczek i Miejska Orkie-
stra Dęta „Rybnik”).

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Bajkowe premiery „Baj-
ka o Wężu, który...” oraz  „Zabawa w Śpiącą Królew-
nę” w wykonaniu Teatru Dziecięcego Guziczek, w re-
żyserii Izabeli Karwot.

† Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – „Gruziń-
ski sen” (do 26 maja). Galeria Oblicza – wystawa 
uczniów Grażyny Zarzeckiej „Malarstwo, grafika, de-
sign” (do 11 maja). 

† Muzeum – „W Rybniku bez zmian. Miasto wiosną 
1914 roku” – prezentacja miasta z początku XX w. 
(do 30 kwietnia); wystawa fotograficzna „Mieszkań-
cy amazońskich lasów” oraz obrazów Anny Poduszyń-
skiej „Dzika Świętość” (od 16 maja do 30 sierpnia).

† Biblioteka główna: wystawa fotografii „Świat my-
śli zapisanych” – Książnica Cieszyńska w obiektywie 
członków Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficzne-
go (od 8 maja do 30 czerwca), „Aktualia” – wystawa 
prac profesorów i studentów katedry malarstwa insty-
tutu sztuki UŚl. (od 29 maja do 20 lipca). 

† Biblioteka, filia na Smolnej: wystawa fotogra-
fii „Świat myśli zapisanych” – Książnica Cieszyńska  
w obiektywie członków Cieszyńskiego Towarzystwa 
Fotograficznego (od 8 maja do 30 czerwca). 

† Biblioteka, filia w Paruszowcu-Piaskach: Wystawa 
fotografii Agnieszki Brzezińskiej „W bajce”, prezento-
wana w cyklu wystaw członków Klubu Fotograficzne-
go Format pt. „Czytamy Fotografię” (do 31 maja).

† Dom Kultury w Chwałowicach: wystawa fotogra-
fii „Moje Himalaje” (do 7 maja), zdjęć Agnieszki Mali-
nowskiej-Davilii „Magia Peru – krajobrazy, ludzie i przy-
roda” i Jolanty Szabłowskiej „GreenGiloow.com” (od 9 
maja do 15 czerwca) oraz wystawa malarstwa Mag-
daleny Giesek (od 9 maja do 30 czerwca).

† Dom Kultury w Niedobczycach: wystawa prac Ma-
riana Bednarka (od 18 maja, przez miesiąc). 

† Dom Kultury w Boguszowicach: wystawa „To je-
stem ja” (od 30 maja przez miesiąc). 

† Dom Kultury w Niewiadomiu: „Haja we Kosmosie” 
wystawa plakatów filmowych Moniki Kudełko w ślą-
skiej wersji językowej towarzysząca XVI Regionalnemu 
Konkursowi Gawędziarzy (od 13 maja do 31 maja). 

† Młodzieżowy Dom Kultury, filia przy ul. Chabrowej: 
wystawa „Zwierzyniec” (do 27 czerwca). 

† Klub Energetyka (Fundacja ER): wystawy zdjęć Klubu 
Fotograficznego Format „Konfrontacje Człowiek – Pta-
ki” (do końca maja).

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 27
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30 maja
PIĄTEK

24 maja
SOBOTA

25 maja
NIEDZIELA

26 maja
PONIEDZIAŁEK

28 maja
ŚRODA

29 maja
CZWARTEK

31 maja
SOBOTA



W tym roku nocne spotkanie odbyło się pod 
hasłem „W baśni wszystko wydarzyć się może”. 

Jak mogli się przekonać uczestnicy, atrakcji  
w bajkowym świecie nie brakowało, a do dzie-

ci przybył sam Pan 
Andersen. Dzie-
ci m.in. zobaczyły 
spektakl „Kopciu-
szek” w wykonaniu 
Teatru Bajkowscy 
oraz wzięły udział w 
pokazie magii i cza-
rów iluzjonisty Ma-
rio. Po kolacji oka-
zało się, że w biblio-
tece straszy – wy-
prawa ze Szczuroła-

pem, bohaterem jednej z baśni Andersena po jej 
najskrytszych zakamarkach była testem odwagi 
(szczególnie dla młodszych uczestników). Pełna 
wrażeń Noc zakończyła się pokazem filmu „Za-
czarowana”. Ani przez moment nie było nud-
no – o zabawy pomiędzy poszczególnymi punk-
tami programu zadbali harcerze z Hufca Ziemi 
Rybnickiej im. Józefa Pukowca. — Noc z An-
dersenem to atrakcja dla naszych najmłodszych 
czytelników. To także jedyna okazja nocowania  
w bibliotece. Chcemy, by poprzez zabawę dzie-
ci dowiadywały się nowych, ciekawych rzeczy  
– a przecież nikt nie „zaraża” wiedzą lepiej niż 
pasjonaci. Gościliśmy już podróżników, żeglarzy,  
w tym roku o lampach naftowych opowiadał rybnic-
ki antykwariusz Jacek Kamiński. Zainteresowanie 
imprezą jest większe niż ilość miejsc. Za rok czeka 
nas dziesiąta, jubileuszowa edycja Nocy w naszej  
bibliotece — mówi Małgorzata Wojaczek, kie-
rownik Oddziału Dla Dzieci i Młodzieży. Noc 
z Andersenem została zainicjowana przez cze-
skich bibliotekarzy, lecz pomysł szybko przekro-
czył granice. W tym roku w spotkaniu w rybnic-
kiej bibliotece wzięło udział ponad 100 dzieci. 
Wsparcia finansowego organizatorom udzieli-
ła Rada Dzielnicy Śródmieście.                    (m)

Podróżniczka Aneta Skórnicka przygotowała 
dla uczniów SP nr 35 w Chwałowicach ciekawe 
artystyczne zajęcia
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Wszystko zaczęło się w marcu 2010 r. kie-
dy straciła pracę w jednej z francuskich dru-
karni. — Wtedy naprawdę poczułam się wolna. 
Czasem niezbyt radosne zdarzenie może być po-
czątkiem czegoś naprawdę wyjątkowego — mó-
wiła uczniom. W spontaniczną podróż po Ame-
ryce Południowej wybrała się wspólnie z Cześ-
kiem, jak nazwała swego katalońskiego przy-
jaciela Francesco Garretę. Przemierzyli Peru, 
Kolumbię, Argentynę, Boliwię, Ekwador i Chi-
le. On – fotografik i architekt – fotografował, 
ona – magister sztuki – rysowała: ludzi, miej-
sca i zdarzenia. W ten sposób powstały wyjąt-
kowe ilustrowane opowieści z wyprawy, któ-
re Anecie i Cześkowi udało się już wydać  
w formie książki w języku francuskim i hisz-
pańskim. — W czasie podróży wypełniłam ry-
sunkami 11 zeszytów. Zachęcam was do tworze-
nia takich właśnie ilustrowanych zapisków pod-
czas waszych wyjazdów, bo wspomnienia mają 
to do siebie, że szybko ulatują, a dzięki nim zo-
stanie wam wspaniała pamiątka — zachęcała 
podróżniczka, która od lat prowadzi warszta-
ty artystyczne dla dzieci, również we Francji, 
Hiszpanii, czy właśnie w Ameryce Południowej. 
Aneta Skórnicka interesuje się nowoczesną 
edukacją i metodami wspierania kreatywności 
dzieci, o czym przekonali się uczniowie SP nr 
35, którzy 21 marca wzięli udział w niezwykle  

twórczych artystycznych zajęciach, gdzie gum-
ka „myszka” była zakazana. Najpierw jednak 
obejrzeli prezentację „Kolorowa Ameryka Po-
łudniowa” i dowiedzieli się o tym, że można jeść 
piranie na śniadanie, trzy razy w roku zbierać 
duże truskawki, spać w domach bez ścian, myć 
się na dachu, obserwować leniwce i w rok na-
uczyć się języka hiszpańskiego. 

— Najciekawsze są spotkania z ludźmi. Po-
dróżując po Ameryce można było znaleźć czas 
zarówno na rysowanie, ale też na ciekawe rozmo-
wy i mieszkanie pod jednym dachem z niezwy-
kle otwartymi i życzliwymi ludźmi. Tym właśnie 
różni się podróżowanie od uprawiania turystyki, 
czy wyjazdu 
na urlop — 
mówi Ane-
t a ,  k t ó r a 
przyjecha-
ła do Ryb-
nika na za-
proszen ie 
organizato-
rów festiwa-
lu podróżni-
czego „Roz-
jazdy”, jaki 
o d b y ł  s i ę  
w  D o m u 

Kultury w Chwałowicach (21-23 marca). Tra-
dycyjnie już impreza cieszyła się sporym zain-
teresowaniem miłośników wojaży, którzy dzięki 
opowieściom podróżników z całej Polski „wy-
brali się” do Mozambiku, na Kaukaz, do Ame-
ryki Południowej, czy na wyspy Trobrianda, opi-
sane przez antropologa Bronisława Malinow-
skiego w „Życiu seksualnym dzikich”. W trak-
cie „Rozjazdów” odbyły się też warsztaty fo-
tograficzne, kiermasz sprzętu turystycznego, 
książek podróżniczych i rękodzieła etniczne-
go. Rozstrzygnięto też konkurs filmowy „Po-
dróże małe i duże”, na który nadesłano 69 fil-
mów (pierwsze miejsce zajął Michał Szalast  
z Chorzowa za film „Tierra Sol”, a w głosowa-
niu internautów – Mariusz Jaszczurowski z Cie-
szyna za „V Rajd Szlakiem Hymnu – Dał nam 
przykład Bonaparte...”). Gościem specjalnym 
„Rozjazdów” był Arkady Radosław Fiedler,  
z którym uczestnicy odbyli wyprawę do współ-
czesnych Majów. 

(S)

A jak Aneta i Ameryka Południowa
— Wyobrażacie sobie roczne wakacje? — pyta Aneta Skórnicka uczniów chwałowickiej 

podstawówki nr 35. — Uwierzcie; mogą się znudzić — studzi entuzjazm rozmarzonych 
dzieci. Podróżniczka, z pochodzenia radomianka, wie co mówi – blisko rok spędziła  
w Ameryce Południowej.

Baśniowa noc w bibliotece
W rybnickiej bibliotece po raz dziewiąty odbyła się Noc z Andersenem –  cykliczna 

impreza, organizowana z okazji urodzin słynnego bajkopisarza i obchodzonego  
2 kwietnia Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci.

Po przekroczeniu progu bi-
blioteki dzieci znalazły się 
w bajkowym świecie dzię-
ki wspaniałym dekoracjom 
przygotowanym przez Le-
cha Pierchałę



— Był wręcz idealny — przyznaje z zado-
woleniem Roman Bober, kapitan drużyny 
„SKNEK” z Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Energetyki Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śląskiej w Rybniku. Nazwa to skrót 
od Studenckiego Koła Naukowego Energetyki 
Komunalnej, w którym swoje zainteresowania 
rozwija prawie 20 studentów. Koło działa od 14 
lat; od trzech jego opiekunem jest dr Andrzej 
Wilk. — Podrzucam im różne tematy i poma-
gam w realizacji ciekawych pomysłów — mówi 
wykładowca. Członkowie koła jeżdżą na obozy 
i sympozja naukowe, zwiedzają zakłady pracy  
i firmy i planują współpracę z Centrum Innowacji 
Technologicznych, które powstaje na kampusie.  

W lutym po raz pierwszy wzięli udział w kon-
kursie „Friendly Competition” (Przyjacielskie 
współzawodnictwo) organizowanym przez in-
żynierski koncern Fluor S.A., który działa  
w przemyśle chemicznym, petrochemicznym  
i rafineryjnym, w 30 krajach na całym świecie. 
Zawody odbywają się od połowy lat 90. W tym 
samym czasie konkurują ze sobą wszystkie biu-
ra tej korporacji oraz zaproszone zespoły stu-
dentów i uczniów. Regulamin lutowej rywali-
zacji opracowali ubiegłoroczni laureaci kon-
kursu – pracownicy Fluora z amerykańskiego 
Houston. — Wiedzieliśmy tylko, że można bę-
dzie wykorzystać materiały dostępne w każdym 
biurze, jak taśma klejąca, papier, czy spinacze, 
ale nie wiedzieliśmy czy trzeba będzie zbudować 
wyrzutnię, urządzenie do podnoszenia jakiegoś 
przedmiotu czy coś zupełnie innego. Regulamin 
poznaliśmy tydzień przed zawodami — mówi 
Roman Bober, który wspólnie z Agnieszką Szo-
stok, Szymonem Pieterem i Karolem Kozikiem 
musiał w ciągu 45 minut skonstruować pojazd 
napędzany przez strugę powietrza wydobywa-
jącą się z jednego lub dwóch baloników. Po-
jazd miał przetransportować sześć ładunków 
o określonej wadze z punktu A do punku B. 
Do dyspozycji mieli płyty CD, ołówki, słom-
ki, baloniki, papier, spinacze i taśmę. — Każ-
dy z nas przygotował własny prototyp, a po kil-
ku dniach spotkaliśmy się i zrobiliśmy „burzę 

mózgów”, by wybrać najlepsze pomysły. Pojazd 
miał być możliwie najprostszy — mówią Szymon 
i Roman. Na dopracowanie szczegółów mieli 
tylko siedem dni. Prób było sporo, a najwięk-
szy kłopot sprawiło im znalezienie zamienni-
ków dla ważącego niecałe 150 gram rulonu 50 
amerykańskich jednocentówek, czyli jednego  
z sześciu obciążeń, z jakim pojazd miał poko-
nać trasę. — Testowaliśmy nawet śruby wykrę-
cone z auta — zdradza Szymon Pieter. 19 lute-
go w Gliwicach, w polskiej siedzibie firmy Flu-
or, rywalizowali z jej pracownikami, uczniami 
miejscowych szkół średnich i studentami Poli-
techniki Śl., z którą Fluor współpracuje od po-
nad pięciu lat. Zbudowanie zaprojektowanej  

wcześniej „biurowej” konstrukcji zajęło im 16 
minut. — Trudność sprawiło nam wycięcie dziur 
w płytach. Mieliśmy wprawdzie nożyczki, ale 
konkurencja od razu zwróciła uwagę, że to nie-
zgodne z regulaminem — opowiadają członko-
wie drużyny, która jako jedyna z 16 przetrans-
portowała wszystkie sześć ciężarów. O tym, że 
rybnickiej ekipie ostatecznie nie udało się wy-
grać zawodów przesądził czas tworzenia kon-
strukcji. — Byliśmy już pewni wygranej. Prze-
kraczając metę w burzy oklasków, udało się 
nam nawet zdobyć dodatkowy punkt za precy-
zję. Przedstawicielka Biura Karier Studenckich 
zrobiła nam zdjęcia, sądząc, że jesteśmy laure-
atami. Nawet drużyna, która ostatecznie zawo-
dy wygrała, była przekonana, że to my byliśmy 
najlepsi, bo im udało się przewieźć tylko połowę 
naszego obciążenia, jednak konstrukcję zrobili 
w krótszym czasie i zwyciężyli — opowiada Ro-
man. Rybniccy studenci przegrali z ekipą dok-
torantów z wydziału Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki swojej uczelni, trzykrotnymi zdo-
bywcami pierwszego miejsca. — Przyszli i chwa-
lili nasz projekt. Mówili, że jest bardzo pomysło-
wy i oni na takie ciekawe rozwiązania nie wpa-
dli, a przecież to starzy wyjadacze — zauważa 
Szymon, dla którego konkurs był okazją do wy-
kazania się kreatywnością tak istotną w zawo-
dzie inżyniera. — To było wyjątkowe doświad-
czenie. Udowodniliśmy, że potrafimy pracować 

w grupie, przedstawiać swoje pomysły, dyskuto-
wać o nich, a kiedy trzeba – pójść na kompro-
mis. Takie umiejętności może docenić nasz przy-
szły pracodawca — dodaje Agnieszka Szostok. 
Opiekun koła jest zadowolony, ale i zaskoczony 
udanym występem swoich podopiecznych, bo 
przecież był to ich debiut. — Każda z 16 drużyn 
przy użyciu tych samych środków wykonała inny 
pojazd, co pokazuje, że praca inżyniera jest bar-
dzo twórcza i rozwojowa. Konkurs tylko z pozo-
ru jest zabawą. Punktowano zużycie materiału, 
czas powstania konstrukcji i jej efekty, a w pra-
cy inżynierskiej to bardzo przydatne umiejętno-
ści. Ceni się kogoś kto potrafi zrobić coś małym 
kosztem, w krótkim czasie i w sposób efektywny 

— mówi dr Andrzej Wilk i dodaje. —  Konkurs 
to okazja również dla „łowców głów”. Przedsta-
wiciel Floura już pytał mnie o moich podopiecz-
nych. Z udanego występu rybnickich studen-
tów cieszą się też władze CKI. — Na uczelni 
mamy sześć kół naukowych, ale koło energety-
ków komunalnych jest liderem i działa najpręż-
niej. Dotychczas żadne z pozostałych nie odno-
towało takiego sukcesu. Gratulujemy i życzymy 
studentom, by również w przyszłej pracy nie bra-
kowało im dobrych pomysłów — mówi Stefan 
Makosz, wicedyrektor CKI Politechniki Śl.,  
a dyrektor dr Ryszard Mielimąka zwraca uwa-
gę na rolę opiekuna koła: — Nawet najzdolniej-
sza młodzież nie poradziłaby sobie bez opieki do-
świadczonego i zaangażowanego w pracę opieku-
na — mówi o dr Andrzeju Wilku. Studenci po-
twierdzają, że na pomoc swojego wykładowcy 
zawsze mogą liczyć. To właśnie on podsunął im 
pomysł wykorzystania do budowy balonu – lek-
kiego i trwałego papieru prezentowego z kwia-
ciarni. Członkowie „SKNEKa” pracują właśnie 
nad skonstruowaniem balonu na ogrzane po-
wietrze. Będzie miał średnicę ok. dwóch me-
trów. — Przyczepimy do niego kamerę i zoba-
czymy, jak z góry wygląda kampus — zapowia-
da Roman, który szuka już kolejnego konkur-
su, w którym koło naukowe znów mogłoby po-
kazać swój potencjał. 

Sabina Horzela-Piskula

Przyjacielska
     rywalizacja

Pamiętacie Adama Słodowego, majsterkowicza  
z TV, który potrafił zbudować napęd do samochodzika 
z drewnianej szpulki po niciach, gumki recepturki, 
patyczka i gwoździa? Czasy się zmieniły, ale 
pomysłowość i kreatywność wciąż są w cenie. Studenci 
Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki 
Śląskiej w Rybniku z dwóch płyt CD, baloników 
i słomek do napojów stworzyli pojazd, który 
okazał się hitem konkursu organizowanego przez 
międzynarodowy koncern Fluor.  

Drużyna „SKNEKa” (od lewej): Karol Kozik, Szymon Pieter, Roman Bober i Agnieszka Szostok, zajęła  
w Gliwicach drugie miejsce
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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

NORWEGOWIE PO ŚLĄSKU. Jak brzmią tradycyjne pieśni z dalekiej Norwegii prze-
konała się publiczność, która 5 kwietnia licznie wypełniła salę Domu Kultury w Nie-
dobczycach podczas koncertu „Panie i Panowie! Oto Norwegowie”. To nie pierwszy 

występ Skandynawów w Rybniku, ale pierwszy w takim składzie i repertuarze. W styczniu  
w koncercie kolęd (o którym pisaliśmy w GR) zaprezentował się big band z norweskiego 
miasta Stavanger, teraz – tamtejszy chór Ikor. Z zespołami tymi związany jest John Gunnar 
Akero, którego w Stavanger poznała rybniczanka Aleksandra Orzechowska-Niedziela z ze-
społu wokalnego Panie i Panowie, dyrygentka chórów Seraf i Cantate Deo. W czasie kwiet-
niowego koncertu rybnickie zespoły, goście z Norwegii oraz South Silesian Brass Band wyko-
nali też najpiękniejsze śląskie pieśni, utwory rozrywkowe, a nawet te z repertuaru mariachi. 
Przy okazji obalono jeden z mitów dotyczących Norwegów, kojarzonych najczęściej z wi-
kingami w hełmach z rogami: — Rogatych wikingów wymyślił Wagner na potrzeby opery, 
a Hollywood zakochało się w takim wizerunku — wyjaśniał John, a z norweskiego tłuma-
czyła ucząca się tego języka Aleksandra Orzechowska-Niedziela. Pomogła ona swoim chó-
rzystom w opanowaniu kilku norweskich utworów, jakie zaprezentowali w czasie koncertu.  

MISTRZOWSKIE VIVERO. Od 3 do 6 kwietnia w Kielcach trwały Krajowe Mi-
strzostwa IDO (International Dance Organization) oraz eliminacje mistrzostw 
Europy i świata. Wzięła w nich udział dwudziestoosobowa reprezentacja Studia 
Tańca Vivero, działającego przy Rybnickim Centrum Kultury pod okiem Izabeli Bar-
skiej-Kaczmarczyk. Do Rybnika tancerze wrócili jako wicemistrzowie Polski Show 
Dance Miniproduction, a Nikola Kampe jako finalistka i zdobywczyni wysokiego 
czwartego miejsca w kategorii Show Dance Solo. Vivero wytańczyło sobie również 
nominację do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy i Świata. — Mamy nadzie-
ję, że uda się nam godnie reprezentować kraj i nasze miasto podczas tak dużych 
tanecznych imprez — przekonują tancerki z Vivero. To niejedyne sukcesy rybnickie-
go studia tańca. Tancerki z zespołów Tivaro Patrycji Misiewicz, Vivero Teens Roksa-
ny Kołodziejczyk oraz Furio i grupa trenowana przez Izabelę Barską-Kaczmarczyk 
wzięły udział w IX Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych w Suchedniowie 
oraz w The Best Dance Contest w Olkuszu. Z obu konkursów zespoły przywiozły 
w sumie pięć złotych, dwa srebrne i jeden brązowy medal.

WYRECYTOWAŁY PAŁAC. 23 osoby wzięły udział w miejskich eliminacjach Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego, jakie 1 kwietnia odbył się w Teatrze Ziemi Ryb-

nickiej. Uczestnicy słownej rywalizacji, w większości uczniowie rybnickich szkół ponadgimna-
zjalnych, wystartowali w dwóch turniejach: recytatorskim oraz poezji śpiewanej. Jury w składzie: 
Izabela Karwot (przewodnicząca), Beata Szołtysek i Jarosław Hanik wysłuchało ponad 20 recyta-
torów prezentujących fragmenty prozy i poezji. — Uczestnicy wykazali się dużą kulturą słowa, 
świadomie i odpowiedzialnie podeszli do konkursu. Jedynym problemem był dobór repertuaru. 
Zwracaliśmy uwagę, by mówili o sprawach, które dotyczą ich samych, a nie jedynie recytowa-
li wyuczony tekst — mówi Izabela Karwot. W kategorii młodzieżowej podwójny sukces odnio-
sła Sonia Śmieja (V LO), która zdobyła pierwsze miejsce w turnieju recytatorów, oraz ex aequo 
z Klaudią Szulik (OPP Przygoda) w poezji śpiewanej. — Sonia ujęła nas wrażliwością, zadziorno-
ścią, prawdą sceniczną i dużą świadomością tego, o czym mówiła i śpiewała. Miała też świetnie 
dobrany repertuar — podkreśla Izabela Karwot. Sonia Śmieja wraz z Martą Kunecką (I LO), Klau-
dią Szulik i Marzeną Dębską (OPP Przygoda) reprezentowały miasto w regionalnym etapie kon-
kursu recytatorskiego, jaki w dniach 9-10 kwietnia odbył się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

TEATRÓW MOC. Miłośnicy teatru, a zwłaszcza sztuk komedio-
wych nie mogą ostatnio narzekać na brak propozycji. 1 kwietnia,  
w prima aprilis, komplety publiczności obejrzały w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej oba przedstawienia warszawskiego teatru Kwadrat, który wystawił 
„Ślub doskonały” (na zdjęciu). Dla rybnickiej publiczności zagrali m.in. 
Marta Żmuda-Trzebiatowska, Katarzyna Zielińska, znany z „Klanu”An-
drzej Grabarczyk i Paweł Małaszyński. Ledwie dwa dni później komedię 
„Roma i Julian” w reżyserii Krzysztofa Jaroszyńskiego wystawił z kolei 
krakowski Teatr Scena Stu. Ostatnia odsłona teatralnego kwietnia cze-
ka nas w ostatnim dniu miesiąca. 30 kwietnia o 19 również w TZR bę-
dzie można zobaczyć „Single i remiksy” Marcina Szczygielskiego w re-
żyserii Olafa Lubaszenki z udziałem Weroniki Książkiewicz, Anny Mu-
chy, Lesława Żurka i Wojciecha Medyńskiego. Z liczby sprzedanych bile-
tów na poszczególne spektakle wynika, że jest ona uzależniona od telewi-
zyjno-medialnej popularności aktorów w nich grających.
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SCENOLUDEK PRZYZNANY. 25 marca w Dom Kultury w Niewiado-
miu odbył się XI Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”. 
Jurorzy – Ewa Zawada, Aleksandra Liniany-Zejer i Stanisław Witomski  
– w najmłodszej kategorii wiekowej przyznali wyróżnienie dla zespołu Siódemeczka  
z Przedszkola w Czerwionce za spektakl „Książę i żebrak”. W gronie teatrów 
ze szkół podstawowych pierwsze miejsca zdobyli: zespół Orient Express ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie za spektakl „Teatrzyk bajkowy” i grupa 
Fika z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1  
w Świerklanach za spektakl „Najmniejszy bal świata”. Zagrała w nim Małgorza-
ta Brodawka, która za rolę Migawki otrzymała nagrodę Scenoludka dla najlep-
szego młodego aktora przeglądu. Wśród laureatów byli też rybniczanie – gru-
pę Baj ze Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Szkoła Życia” wyróż-
niono za spektakl „Zielona kraina”. Doceniono też instruktorów tego zespo-
łu: Monikę Ryszkę, Iwonę Jąderko i Tadeusza Janowicza. Nagrody wręczono 
podczas „Gali z mimem”, która odbyła się 29 marca w DK w Niewiadomiu.

SOLIDARNI Z LUDŹMI MAJDANU. — Kim są ludzie kijowskiego Majda-
nu? Jedni walczą o zmiany, demokrację i prawa człowieka. Ich tarczami są 
deski snowbordowe, fragmenty ogrodzenia albo kostki brukowe. Inni handlują, 
bawią się, modlą i tańczą — mówi Grzegorz Pastuszak (na zdj.), autor fotografii, 
jakie 3 kwietnia można było zobaczyć w klubie Harcówka. „Ludzie Majdanu” to 
seria 30 fotografii wykonanych w styczniu tego roku podczas pobytu polskich ar-
tystów na Ukrainie. — Miał się tam odbyć koncert Polska za wolną Ukrainę, któ-
ry ze względu na zamieszki nie doszedł do skutku. Wziąłem więc aparat i sfoto-
grafowałem to, co dzieje się na głównym placu Kijowa — mówi Grzegorz Pastu-
szak. Rybnik był kolejnym miastem, w którym fotograf pokazał swe prace. Wcze-
śniej ekspozycja gościła w kilku europejskich stolicach, m.in. w Paryżu, Brukseli, 
Wiedniu i Warszawie. Wystawa została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia 
„Solidarni z Ukrainą”, podczas którego nie zabrakło mocnego, rockowego brzmie-
nia. Na scenie Harcówki zagrały zespoły: Petarda z Raciborza i punkowo-rockowa 
grupa Božje Ovcice z Chorwacji. Imprezę zorganizowało stowarzyszenie Azyland. 

ŁAGODNA I WYMAGAJĄCA. Dorota Wójcik studiuje grafikę w Cieszynie, Agata Fojcik uczy 
się projektowania ubioru w Krakowskiej Szkole Artystycznej, a Karol Łukaszczyk specjali-
zuje się w grafice komputerowej. Wszyscy są wychowankami rybnickiej malarki Grażyny 

Zarzeckiej i to między innymi ich prace znalazły się na wystawie „Malarstwo, Grafika, Design, 
Moda”, jaką otwarto 2 kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Grażyna Zarzecka z pierwszymi 
uczniami zaczęła pracować już na początku lat 80. Potem w Klubie Energetyka stworzyła gru-
pę „Magia koloru”. — Jestem łagodna, ale cholernie wymagająca, a moi uczniowie są moją 
rodziną — mówi Grażyna Zarzecka. Nie kryje dumy z osiągnięć swoich wychowanków – Ani 
Włoczek, która przyszła na pierwsze zajęcia, gdy miała osiem lat, a dziś studiuje malarstwo na 
ASP w Krakowie, czy z bliźniaków Tomasza i Maćka Niemców, którzy specjalizują się w pro-
jektowaniu i designie. — To były bardzo twórcze zajęcia. Tutaj nauczyliśmy się kompozycji i 
dostrzegania barw. Wyrobiliśmy sobie oko — mówi Tomek, który z bratem trafił pod skrzy-
dła Grażyny Zarzeckiej jako gimnazjalista, a teraz razem kończą studia na ASP we Wrocławiu.  
W galerii „Oblicza” Tomek pokazał m.in. swój designerski regał, który można dowolnie rozbudo-
wywać. Artystyczne prace uczniów Grażyny Zarzeckiej prezentowane będą w TZR do 11 maja. 

SZKLANE FANTAZJE. — Zaciekawiły mnie efekty artystyczne, jakie daje zwykłe 
szkło. Wystarczy dobry pomysł i wiele cierpliwości, by stworzyć ciekawie ozdobioną 
paterę — mówi Błażej Komraus z Rybnika. — To pierwsze warsztaty, jakie organizuje-

my — wyjaśnia Tomasz Bielowski z rybnickiego zakładu szklarskiego Silver Top, w którym 
12 kwietnia 11 osób uczyło się tworzenia szklanych naczyń metodą fusingu, czyli artystycz-
nego stapiania szkła. Zajęcia przygotowało Rybnickie Centrum Kultury w ramach cyklicz-
nych warsztatów prowadzonych przez Barbarę Budkę, której tym razem pomagał również 
pracownik zakładu Grzegorz Balon. — Uczestnicy są bardzo zaangażowani. Wszystko wy-
konują sami począwszy od projektu i szablonu, po dekorowanie i użycie specjalnych kolo-
rowych proszków do fusingu — mówi. Efekty swojej pracy warsztatowicze poznali dopie-
ro kilka dni później, bo wykonane przez nich naczynia musiały trafić na co najmniej 20 go-
dzin do pieca. Jak mówi Tomasz Bielowski, ze szkła fusingowego można zrobić nie tylko 
naczynia, ale też niebanalne dekoracje, a nawet drzwi. 24 maja w czasie kolejnych warsz-
tatów artystycznych uczestnicy wykonywać będą biżuterię z organtyny – rodzaju sztywnej, 
cienkiej tkaniny (zapisy do 19 maja, tel. 32 42 23 246, e-mail: reklama.rck@gmail.com).
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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

ZDJęCIA JAK Z BAJKI. W filii nr 4 rybnickiej biblioteki (Paruszowiec-Piaski) moż-
na oglądać wystawę fotografii Agnieszki Brzezińskiej pt. „W bajce”. Jest to druga 
odsłona prezentacji twórczości członków rybnickiego klubu fotograficznego For-

mat z cyklu „Czytamy fotografię”. — Przygodę ze zdjęciami zaczęłam dwa lata temu, 
kiedy na świcie pojawiła się moja córka. Fotografuję naszą codzienność, uśmiechy, cza-
sem smutki. Kreuję również rzeczywistość, aranżując magiczne sytuacje, niezwykłe 
przygody. „W bajce” to kadry ze znanych wszystkim historii, do których przeniosłyśmy 
się na kilka krótkich chwil. To miejsca, gdzie wilk mówi ludzkim głosem, a kot pali faj-
kę, gdzie żyją księżniczki i złe czarownice — mówi Agnieszka Brzezińska. I jeszcze Czer-
wony Kapturek, Kopciuszek, Alicja w Krainie Czarów i inne bajkowe postaci. Żeby zdję-
cia mogły powstać potrzeba było nie tylko pomysłu i umiejętności, ale też kilogramów 
żelków, dzięki którym mała modelka chciała cierpliwie pozować. Podczas wernisażu 
Agnieszka Brzezińska pokazała także inny cykl fotografii – zdjęcia dziecka robione każ-
dego dnia przez miesiąc. Blisko trzydzieści różnorodnych zdjęć ukazuje ciekawie uchwy-
coną codzienność. Wystawa „W bajce” w filii nr 4 będzie prezentowana do końca maja.

ŁOWCY PTAKÓW KONTRA CZŁOWIEK. Zapraszamy do zobaczenia wystawy 
„Konfrontacje Człowiek-Ptaki” w galerii klubu fotograficznego FORMAT w Klubie 
Energetyka. Prezentowane fotografie ptaków są autorstwa Adama Kota i Adama 
Fichny. Jak podczas wernisażu mówili autorzy zdjęć, żeby uzyskać dobre ujęcie trzeba wie-
le cierpliwości, bo czas upływa głównie na czekaniu. Efekty jednak są zachwycające – nikt 
z nas nie zobaczy ptaków na żywo z takiego bliska. — Praca w plenerze czasem wymaga 
też odwagi, szczególnie gdy na horyzoncie pojawiają się dziki, które nie były zaproszo-
ne na tę sesję — wspominali wspólne wyjazdy w teren Adam Kot i Adam Fichna. Drugą 
część wystawy tworzą zdjęcia członków Klubu Format: „Pastele Paryża” Agnieszki Zwa-
ki, „Chinatown” Joanny Ochojskiej i „Panoramy” Adriana Panicza. Osoby zainteresowa-
ne fotografią mogą doskonalić swoje umiejętności dołączając do klubu Format. Zajęcia 
odbywają się popołudniami w czwartki w trakcie roku szkolnego.  Klubowicze mogą li-
czyć na konsultacje artystyczne i techniczne, udział w warsztatach i wyjazdach plenero-
wych oraz pomoc w zdobywaniu kolejnych szczebli fotograficznej kariery. Zapisy w se-
kretariacie Fundacji Elektrowni Rybnik, więcej informacji na stronie www.format.art.pl.

BLIŻEJ GRUZJI. — Mam nadzieję, że tych kilka ujęć zachęci was, by pojechać 
do Gruzji, bo to naprawdę piękny kraj — mówi Michał Pawełczyk, programi-
sta i podróżnik, którego zdjęcia znalazły się na wystawie otwartej 10 kwietnia 
w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej. — Prezentujemy 20 fotografii krajoznaw-
czych, by pokazać wyjątkowo różnorodną Gruzję. To kraj pięknych krajobrazów  
i niesamowitych gór Kaukazu — dodaje Artur Jurkowski, który wspólnie z żoną 
Małgorzatą wziął udział w trzytygodniowej wyprawie rowerowej po Gruzji. W cza-
sie spotkania w TZR małżonkowie pokazali zdjęcia oraz slajdy pt. „Bezsenna Gru-
zja” i opowiadali o przygodach, jakie przydarzyły im się w czasie tej nietypowej ro-
werowej eskapady w 2012 r. Mówili też o słynnej gruzińskiej gościnności, tamtej-
szej kuchni z zaskakującym kiszonym rabarbarem i wszechobecnymi orzeszkami w 
karmelu oraz winami. Uczestnicy wernisażu również mieli okazję spróbować gru-
zińskich dań i trunków. — Gruzini bardzo lubią Polaków — zapewnia Małgorzata 
Jurkowska i zachęca do przekonania się o tym osobiście. Tym, którzy nie będą mie-
li okazji pozostaje wystawa, którą można oglądać do 26 maja. 
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(NIE)ZWYCZAJNY. — Chcemy pokazać młodemu pokoleniu prawdziwych bo-
haterów, takich jak urodzony 100 lat temu w chwałowickich familokach Jerzy Mal-

cher. Jego fascynującym życiem zainteresowali się: nauczyciel naszej szkoły Jan Kraj-
czok, jej absolwent – Adam Grzegorzek oraz obecny uczeń Mikołaj Jaskulski, którzy 
wspólnie przygotowali wystawę „Jerzy Malcher – chwałowicki nauczyciel Jamesa Bon-
da” — mówiła Małgorzata Wróbel, dyrektorka IV LO w Chwałowicach o ekspozycji, któ-
rą otwarto 8 kwietnia w bibliotece głównej. Jej bohaterem jest nieznany szerzej chwa-
łowiczanin, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, który walczył w kampanii wrze-
śniowej, był tajnym kurierem i po wojnie stworzył w brytyjskim ministerstwie obrony 
pion lingwistyczny, który działa do dzisiaj i służy szkoleniu osób pokroju Jamesa Bon-
da. — Nie ma Polaka, który zrobiłby na Wyspach Brytyjskich większą karierę — mówił 
dr Jan Krajczok o Jerzym Malcherze. W otwarciu wystawy wzięli udział również człon-
kowie jego rodziny. — Wujek był bardzo pogodny i gadatliwy, opowiadał ciekawe hi-
storie i lubił wracać do dawnych czasów — wspomina Benedykta Mental-Pawłowska, 
siostrzenica Malchera. (Do tematu bohaterskiego chwałowiczanina jeszcze wrócimy).
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Kulturalny skrót
w 5 kwietnia w Domu Kultury w Chwałowicach odbyły 

się przesłuchania 81 uczestników XV Festiwalu Muzyki 
Instrumentalnej, organizowanego przez Stowarzysze-
nie Ognisk Muzycznych i DK, by promować solistów  
i zespoły instrumentalne z całego regionu. Grand Prix 
zdobył big band z Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Żorach, ale wśród laureatów byli też re-
prezentanci naszego miasta – gitarzyści Mateusz Klu-
ba (Zespół Szkół nr 3) i Mikołaj Gryt (Stowarzyszenie 
Ognisk Muzycznych) oraz pianiści: Filip Szmajduch 
(SOM) oraz Karolina i Jakub Albińscy (Śląskie Centrum 
Muzyczne „Muzyka i Ruch”). Imprezę wsparło miasto.

w Julia Buczyńska, uczennica SP nr 21 w Niedobczyc 
znalazła się w gronie laureatów konkursu plastycz-
nego „Wielkanocny koszyczek” zorganizowanego 
przez Dom Kultury w Boguszowicach. Nagrodzone 
prace można oglądać na wystawie do 30 kwietnia. 

w Sukcesem zakończył się udział uczniów rybnickie-
go Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w VIII edycji 
Wojewódzkiego Konkursu „Estrada Młodych” w Sie-
mianowicach Śląskich. Pierwsze miejsce zajął kwartet 
keyboardowy w składzie: Jakub Ledwoń, Dominika 
Szołtys, Dagmara Wójcik i Igriana Bartoszek, prowa-
dzony przez Danutę Skabę. SOM przygotowuje się 
już do cieszącego się niemałym zainteresowaniem 
koncertu „Muzykujące rodzeństwa”, który odbędzie 
się 7 czerwca. Do jego trzeciej edycji zgłosiło się 30 
uczestników – rodzeństw, grających na różnych in-
strumentach lub uczących się śpiewu. 

w Do 12 maja Dom Kultury w Boguszowicach czeka na 
zgłoszenia uczestników XII Regionalnego Przeglą-
du Przedszkolnych Grup Tanecznych „Roztańczone 
Pantofelki”, który adresowany jest do dzieci w wie-
ku przedszkolnym z grup działających w przedszko-
lach, instytucjach kultury i szkołach tańca. Szczegóły 
i karta zgłoszenia na stronie www.dkboguszowice.pl.

w 29 kwietnia o 18 w Domu Kultury w Chwałowicach 
odbędzie się finisaż, czyli zakończenie wystawy ma-
larstwa Franciszka Stabli, malarza z Godowa, połą-
czony z występem uczestników Studia Wokalnego 
prowadzonego przez Jarosława Hanika.

w 106 wykonawców z całego województwa wzięło 
udział w XII Festiwalu Piosenki Europejskiej, którego 
finał odbył się 19 marca w Domu Kultury w Chwa-
łowicach.  — W związku z tak dużym zainteresowa-
niem przyszłoroczny festiwal będzie dwuetapowy. Ju-
rorzy wybiorą laureatów w czasie finałowego koncer-
tu z udziałem publiczności — zapowiada Michał Wo-
jaczek, dyrektor DK w Chwałowicach, placówki któ-
ra wspólnie z Centrum Usług Językowych „Albion” 
i IV LO w Chwałowicach zorganizowała festiwal.  
W gronie laureatów tej edycji znalazły się też dwie re-
prezentantki naszego miasta – Karolina Hozer z Mło-
dzieżowego Domu Kultury (wyróżnienie) i Magdale-
na Pawełek z IV LO, która piosenką Norah Jones „Turn 
me on” i francuską „Le Festin” wyśpiewała sobie trze-
cie miejsce. Zdobywczyni Grand Prix – Martyna Jelita  
z LO w Katowicach, wybrała piosenkę w rzadko pre-
zentowanym na festiwalu języku hiszpańskim.     (S)

— Kto ma kolor skóry? — pytał Ma-
teusz szukając farby do pomalowania 
figurki niemieckiego żołnierza batalio-
nu szturmowego i francuskiego pie-
chura. Chłopak wziął udział w warsz-
tatach „Zbuduj z nami makietę bitwy 
pod Verdun”, które 22 marca w rybnic-
kim muzeum poprowadził sam dyrek-
tor placówki dr Bogdan Kloch.

Pole bitwy ze styropianu, drucik imitu-
jący zasieki z drutu kolczastego, drzewa 

z plastiku, kępki trawy z zestawu kolej-
kowego – tak powstaje makieta bitwy. 
Chłopcom zależało też na czerwonej 
farbce. — Działko jest trudne, bo skła-
damy go pierwszy raz. Jednak trochę 
się na tym znamy, bo kupujemy modele 
i składamy w domu. Najtrudniejsze jest 
malowanie żołnierzyków, bo mają dużo 
szczegółów. Wykorzystamy też czerwo-
ną farbę, bo najfajniejsi będą ranni żoł-
nierze. Super są te zajęcia — mówili  

z przejęciem Łukasz 
i Maciej, ucznio-
wie SP nr 5. — Bar-
dzo to lubię. Mój 
tata też kiedyś skle-
jał modele. To na-
wet nie jest takie 
trudne – pomalo-
wanie takiego żoł-
nierzyka zajmuje 
mi ok. dziesięciu 
minut — dodaje 
Mateusz z SP nr 2,  
który pierwszy raz 
współtworzy ma-
kietę bitwy, podob-

nie, jak pozostali uczestnicy warszta-
tów przygotowanych przez pracow-
ników muzeum w ramach projektu 
„W Rybniku bez zmian. Miasto wio-
sną 1914 roku”. Zanim grupa chłop-
ców w wieku od dziesięciu do 13 lat 
zabrała się do pracy, dr Bogdan Kloch 
opowiedział im o walkach z 1916 r.  
o francuską twierdzę Verdun. Potem po-
zostało już tylko składanie, malowanie  
i dobra zabawa. — Musimy zrobić jeszcze 
stanowisko dla operatora ciężkiego kara-
binu i okop oraz pomalować prowizorycz-
ny bunkier po stronie pruskiej — mobili-
zuje chłopców dyrektor Kloch. Podkreśla, 
że makiety takich bitew powstają zwykle 
w kilka tygodni. Tym razem musiało wy-
starczyć kilka godzin, ale młodzi modela-
rze i tak byli bardzo zadowoleni z efektów 
swojej pracy. Makieta bitwy pod Verdun 
zostanie wkrótce wystawiona w jednej  
z muzealnych gablot.                         (S)

Warsztaty pod Verdun

Po raz dziesiąty rybnickie 
muzeum zaprasza do udzia-
łu w Nocy Muzeów. 

Tematem przewodnim im-
prezy (16 maja od 18 do 1.00) 
będzie Brazylia – kraj fascynu-
jącej historii, kultury i futbo-
lu, który będziemy mogli po-
znać dzięki wystawom: „Miesz-

kańcy amazońskich la-
sów” (ze zbiorów mu-
zeum etnograficzne-
go w Krakowie) oraz 
„Dzika świętość”. Tę 
ostatnią tworzą obra-
zy i fotografie z podróży 
po Brazylii autorstwa Anny Po-
duszyńskiej. Goście będą mo-
gli nauczyć się capoeiry i sam-
by oraz zobaczą popis członków 

akademii trików piłkar-
skich – Freestyle Foot-
ball z Warszawy, z mi-
strzem świata Szymo-
nem Skalskim na cze-

le. W czasie Nocy Mu-
zeów pokazany zostanie też 

film o utraconym dorobku kul-
tury polskiej, gdyż rybnickie mu-
zeum uczestniczy w projekcie 
„Muzeum utracone”.           (S)

Bitwa pod Verdun. Francusko-
niemiecka bitwa o twierdzę Verdun  
w Lotaryngii była jedną z najkrwawszych 
w historii. Rozpoczęła się w lutym 1916 
r., trwała do 20 grudnia, a jej bilans 
jest zatrważający – po obu stronach 
zginęło ponad pół miliona żołnierzy. 
Wydarzenia przeszły do historii jako 
„piekło Verdun”, a bitwa stała się 
symbolem wielkiego bohaterstwa, ale  
i absurdalnej walki, bowiem „strategia na 
wyczerpanie” nie przyniosła Niemcom 
oczekiwanego rozstrzygnięcia wojny, nie 
zapewniła im sukcesów terytorialnych, 
ani też nie doprowadziła do załamania 
armii francuskiej. Verdun pozostało 
w rękach Francuzów, ale morale obu 
armii zostało poważnie nadszarpnięte,  
a okolica doszczętnie zniszczona. 
Twierdzę Verdun Niemcy zajęli dopiero 
podczas II wojny światowej, w trakcie 
kampanii francuskiej. 

Noc Muzeów

Chłopcy  z  rybnick ich  szkół  wspóln ie  
z dyrektorem muzeum Bogdanem Klochem 
zbudowali makietę bitwy pod Verdun
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Takie przedsięwzięcia kosztują, a szkoła, 
jako podporządkowana ministerstwu kultury 
placówka edukacji artystycznej, nie może sa-
modzielnie występować o wsparcie finansowe 
z budżetu miasta, marszałka województwa czy 
korzystać z programów ministerialnych. Możli-
wość taką mają natomiast organizacje pozarzą-
dowe, więc powstanie stowarzyszenia działają-
cego na rzecz szkoły stało się niezbędne. Po-
wołano je przed dziesięciu laty przy okazji or-
ganizacji pierwszego Ogólnopolskiego Forum 
Młodych Instrumentalistów, jakie odbywa się 
w szkole rokrocznie, ostatnie w drugi week-
end kwietnia br. — Wychodząc z działalnością 
koncertową na zewnątrz wykorzystujemy poten-
cjał artystyczny naszych uczniów, a tym samym 
wzbogacamy ofertę muzyczną miasta — uważa 
dyrektor Romana Kuczera.

Dodać trzeba, że szkole udaje się namówić 
do współpracy znakomitych artystów i dzięki 
nim koncerty, mające najczęściej miejsce w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej, stają się wydarzenia-
mi muzycznymi. Ze szkolną orkiestrą koncer-
towali m. in. Piotr Paleczny, Konstanty Andrzej 

Kulka czy Adam Makowicz. Jeszcze przed swo-
im sukcesem na Konkursie Chopinowskim (IV 
nagroda) wystąpił w Rybniku uczeń Piotra Pa-
lecznego, japoński pianista Takeshi Yamamo-
to. Środki pozyskiwane przez towarzystwo są 
przeznaczane m.in. na honoraria dla artystów 
oraz oprawę koncertów. Umożliwiają też wy-
jazdy artystyczne, dzięki którym młodzież na-
biera doświadczenia, będąc jednocześnie am-
basadorem kraju i miasta. Tak było w przypad-
ku kilkunastu, znakomicie odebranych kon-
certów w trakcie ubiegłorocznego, zimowego 
wyjazdu do Francji, czy warsztatów muzycz-
nych Idyllwilde w Kalifornii. Bez dodatkowych 
środków nie byłoby również bliskiej współpra-
cy z Massimiliano Caldim, włoskim dyrygen-

tem, laureatem prestiżowe-
go konkursu im. Grzegorza 
Fitelberga.  

Ważnym zadaniem Towa-
rzystwa Przyjaciół PSM jest 
pozaszkolna oferta eduka-
cyjna, przeznaczona m.in. dla 

kandydatów do szkoły. — Aktualnie mamy po-
nad setkę uczniów od lat trzech do 23. Prowa-
dzimy wszystkie klasy instrumentów, jakie funk-
cjonują w szkole, a ponadto mamy klasę śpiewu 
klasycznego — mówi prezes towarzystwa i wi-
cedyrektor szkoły Maria Francuz. Dzięki wy-
korzystaniu potencjału szkoły miesięczny koszt 
nauki w ramach towarzystwa, w zależności od 
liczby lekcji, wynosi od 150 do 220 zł. Człon-
kami towarzystwa są głównie nauczyciele, ale 
także rodzice uczniów szczególnie zaangażo-
wani w rozwój placówki. — Przez dziesięć lat 
działalności nabraliśmy doświadczenia w opra-
cowywaniu projektów oraz w pisaniu wniosków 
o finansowe granty — mówi Maria Francuz.  

Kolejnym pomysłem towarzystwa było zało-
żenie w ubiegłym roku punktu przedszkolne-
go Muzyczna kraina, realizującego pełną pod-
stawę programową, wzbogaconą o elementy 
edukacji muzycznej i zajęcia z rytmiki, języka 
angielskiego i logopedii. W pierwszym roku 
szkolnym Muzyczna kraina miała kilkoro pod-
opiecznych, ale był to czas zbierania doświad-
czeń i przekonywania rodziców do proponowa-
nej oferty. Chyba z sukcesem, bo zapisy na rok 
szkolny 2014/2015 nieźle rokują.

(r) 

Rekordu frekwencji festiwalowa 
publiczność nie ustanowiła, ale na 
pewno trzy kolejne koncerty, trzech 
wybitnych wokalistek, którym towa-
rzyszyli znakomici instrumentaliści, 
były dla koneserów tego gatunku 
prawdziwą ucztą. 

W piątkowy wieczór zaśpiewa-
ła dla nich Gabriela Gąsior, absol-
wentka wokalistyki jazzowej na wy-
dziale jazzu katowickiej Akademii 
Muzycznej. Towarzyszył jej zespół 
Holy Noiz, z którym nagrała swoją 
debiutancką płytę gospel „Bez Cie-
bie nie ma mnie”. To właśnie piosen-
ki z tej płyty, nawiązujące do treści 
biblijnych wypełniły przede wszyst-
kim program koncertu.

Wieczór drugi na-
leżał do znacznie 
bardziej doświad-
czonej wokalistki 
Grażyny Łobaszew-
skiej, której głos i in-
terpretacje piosenek 
porównywano z artystyczną siłą ra-
żenia m.in. Arethy Franklin. Zaśpie-
wała ona nie tylko piosenki z reflek-
syjnymi tekstami ze swojej najnow-
szej płyty „Przepływamy”, ale przy-
pomniała też swoje największe prze-
boje m.in. „Brzydkich” i „Czas nas 
uczy pogody”.

Festiwal muzyki duszy zamknął 
kolejny niezwykły koncert. Mniej 
znane piosenki Czesława Niemena 

zaśpiewała jego córka Natalia. W jej 
interpretacji publiczność usłyszała 
utwory pochodzące z dwóch ostat-
nich płyt tego wyjątkowego artysty 
wydanych w Polsce: Terra Deflora-
ta z 1989 roku i „spodchmurykape-
lusza” z roku 2001. Wokalistce to-
warzyszyli znakomici muzycy m.in. 
saksofonista Piotr Baron oraz per-
kusista Ireneusz Głyk, jeden z inicja-
torów Music & Soul Festiwalu.  Był 

Niemen mniej znany, ale i Niemen 
bardzo znany, bo Natalia Niemen 
zaśpiewała też największe przebo-
je swojego taty m.in.: „Jednego ser-
ca” i „Płonie stodoła”. Kilka piose-
nek zakończyła swoimi własnymi 
słowami, zmieniając tekst orygina-
łu, ale zaraz wytłumaczyła się, że to 
ojciec nauczył ją takiego twórczego 
podejścia do swoich piosenek. 

(WaT)

Rybnickiej publiczności spodobały się piosenki Czesława Niemena w interpretacji jego córki Natalii
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Rocznicę dziesięciolecia powstania 
Towarzystwa Przyjaciół PSM w Rybniku 
uświetnił koncert orkiestry złożonej  
z uczniów i pedagogów szkoły

 Festiwal 
   dla koneserów

W pierwszy weekend kwietnia w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej odbyła się druga edycja Music & Soul 
Festiwalu. 

Towarzystwo wzajemnej adoracji
Dyrektor szkoły muzycznej Szafranków Romana Kuczera nie ma wątpliwości: 

gdyby nie działalność Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
st. w Rybniku, organizacja koncertów szkolnej orkiestry, towarzyszącej nierzadko 
znakomitym solistom, byłaby niemożliwa. W przypadku szkoły i towarzystwa 
wzajemna adoracja nie ma negatywnego podtekstu.
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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 – 48 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl 

POLECA!
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.rck.rybnik.pl

10 lat w Unii
W maju mija dziesiąta rocznica przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w bazyli-
ce św. Antoniego odbędzie się jubileuszowy koncert  
z udziałem Filharmonii Rybnickiej, którą poprowadzi 
znakomity dyrygent Jerzy Maksymiuk. W programie 
„Trzy utwory w dawnym stylu” na orkiestrę smyczko-
wą Henryka Mikołaja Góreckiego, koncert skrzypcowy 
e-moll op. 64 Feliksa Mendelssohna oraz VIII Symfo-
nia F-dur op. 93 Ludwiga van Beethovena. Na skrzyp-
cach zagra Piotr Pławner. Koncert inauguruje II Festi-
wal Muzyczny Henryka M. Góreckiego organizowa-
nego przez Towarzystwo Muzyczne im. Szafranków

6 maja, wtorek – g. 19       

Syn Marnotrawny
Spektakl baletowy w wykonaniu amerykańskiej 

grupy baletowej Ballet Magnificat, która podróżu-
je ze swymi spektaklami po całym świecie. Jej nie-
zwykłe przedstawienia teatralno – muzyczne stanowią 
oryginalne połączenie baletu tradycyjnego z nowocze-
snym. Przedstawienie „Syn Marnotrawny” to spara-
frazowana historia biblijnego syna marnotrawnego: 
opowieść o mężu, który postanawia zostawić rodzi-
nę, by zasmakować życia pełnego rozrywki. Przed-
stawienie poprzedzą warsztaty baletowe (13 maja), 
które poprowadzą amerykańscy tancerze. Zapisy do 
udziału w warsztatach pod nr telefonu: 693-135-554 
oraz pod adresem: studiotancavivero@gmail.com. 

14 maja, środa – g. 19

Berek czyli upiór w moherze
Spektakl z repertuaru warszawskiego teatru 

Kwadrat. Teatralna adaptacja powieści Marcina Szczy-
gielskiego pt. „Berek” z udziałem Pawła Małaszyńskie-
go i Ewy Kasprzyk. Typowy miejski blok i jego miesz-
kańcy: emerytowana bufetowa, stereotypowy „mo-
herowy beret” oraz typowy gej. Wymiana ciosów po-

między skrajnie odmiennymi w poglądach sąsiada-
mi doprowadza do nieoczekiwanego zwrotu akcji.

16 maja, piątek – g. 17.30 i 20.30

Zielony wędrowiec
Wielokrotnie nagradzany spektakl dla dzieci  

w wykonaniu rybnickiego teatru dziecięcego Gu-
ziczek. Poetycka, nasycona ciepłym humorem bajka  
o przyjaźni, walce z ksenofobią, tolerancji oraz sztu-
ce bycia innym.

22 maja, czwartek – g. 9.30

Małgorzata
Spektakl muzyczny z muzyką rybniczanina Piotra 

Kotasa w wykonaniu teatru Futryna z Warszawy. 
Opowieść o siostrze Małgorzacie Banaś, nazaretance 
pracującej w Nowogródku w czasach II Wojny Świato-
wej. Spektakl przedstawia jej intensywne, oddane Bogu  
i ludziom życie, a przede wszystkim powagę i trudy 
wewnętrznych wyborów przed jakimi stawała.

24 maja, sobota – g. 20

Eleni
Występ obecnej od wielu lat na scenie wokalistki 

o greckich korzeniach. „Miłości ślad” to tytuł koncertu 
zadedykowanego wszystkim mamom z okazji ich święta.  

26 maja, poniedziałek – g. 18

Bajkowe premiery
Premierowe spektakle w wykonaniu teatru dzie-

cięcego Guziczek, działającego w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. „Bajka o wężu, który…” na podstawie tek-
stu Marty Guśniowskiej oraz „Zabawa w śpiącą kró-
lewnę” w oparciu o tekst Zofii Wójcik, to kolejne pro-
pozycje „Guziczka” dla najmłodszych mieszkańców 
Rybnika i nie tylko. Reżyserkami obu przedstawień są 
Izabela Karwot i Dorota Leszczyniak. 

31 maja, sobota – g. 18 

Dzień Dziecka w RCK 
Rybnickie Centrum Kultury zaprasza naj-

młodszych na imprezy z okazji Dnia Dziecka. 
Wśród propozycji RCK znajdą się: hiszpański bal 
kostiumowy (30 maja, piątek – g.16), warsztaty 
plastyczne „papierowa wiklina” ( 30 maja, piątek 
– g. 9), przedstawienia: „Bajka o wężu, który…”  
i „Zabawa w śpiącą królewnę” (31 maja, sobota 
– g. 18, 1 czerwca, niedziela – g. 16) oraz warsz-
taty baletowo-akrobatyczne (31 maja i 1 czerw-
ca). Szczegóły: www.rck.rybnik.pl. 

(D)

Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafran-
ków organizuje II Festiwal Muzyczny im. 
Henryka Mikołaja Góreckiego. 

Koncerty w Czernicy, Rydułtowach i w Rybni-
ku – w miejscach, z którymi ten wybitny kom-
pozytor był związany – odbędą się w dniach  
od 6 do 22 maja. Przypomnijmy, że urodzony w 
Czernicy w 1933 r. Górecki był uczniem rybnickiej 
szkoły muzycznej. Zmarł w listopadzie 2010 r. 

Festiwalowe koncerty z udziałem m.in. Fil-
harmonii Rybnickiej, Jerzego Maksymiuka, 
Kwartetu Śląskiego i Krakowskiego Kwintetu 
Dętego odbędą się: 6 maja o 19 w bazylice 
św. Antoniego (z okazji 10. rocznicy wejścia 
Polski do UE); 8 maja o 19 w kościele NMP  
w Czernicy (gmina Gaszowice); 20 maja o 17 
w Muzeum w Rybniku; 22 maja o 19 w Ryduł-
towskim Centrum Kultury. Szczegóły dotyczą-
ce rybnickich koncertów w naszym Informato-
rze kulturalnym na s. 26-27. 

                                                            (r)

Festiwal Góreckiego 
po raz drugi

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

5 maja, godz.19.00
SCENA ZBRODNI 
Prod. Dania/Norwegia/Wielka 

Brytania 2012, 115 min., reż. Jo-
shua Oppenheimer, Christine Cynn, 
obsada: Anwar Congo, Yapto So-
erjosoemarno.

Zwycięzca Nagrody Publicz-
ności na Berlinale i PLANETE-
+DOC FILM FESTIVAL 2013, 
w którym reżyser Joshua Op-
penheimer prezentuje efekty siedmiu lat spędzonych z 
„emerytowanymi” dowódcami brygad śmierci w Indo-
nezji. W efekcie powstał jeden z najważniejszych i naj-
bardziej wstrząsających obrazów dokumentalnych ostat-
nich lat, który łączy w sobie cechy gangsterskiego dra-
matu, kiczowatego melodramatu i surrealistycznego dra-
matu psychologicznego. Nagroda Brytyjskiej Akademii 
Filmowej: Najlepszy film dokumentalny.

12 maja, godz. 19.00
ARTYSTA I MODELKA
Prod. Hiszpania 2012, dra-

mat, 104 min., scen. i reż: Fer-
nando Trueba, obsada: Jean 
Rochefort, Aida Folch, Clau-
dia Cardinale.

Druga Wojna Światowa, oku-
powana Francja, stary rzeźbiarz 
(w tej roli wybitny francuski aktor 
Jean Rochefort), znajduje na ryn-
ku w swoim miasteczku młodą, piękną uciekinierkę z obozu. 
W zamian za dach nad głową proponuje jej pozowanie do 
jednej ze swoich rzeźb. Pomimo dzielących ich różnic (wiek, 
pochodzenie społeczne) sztuka sprawia, że tych dwoje za-
czyna łączyć szczególna więź złożona z zachwytu, fascyna-
cji, podziwu dla urody i mądrości. Hipnotyczny obraz, będący 
pochwałą piękna. W jednej z głównych ról zobaczymy daw-
no nie widzianą włoską gwiazdę kina – Claudię Cardinalle. 

19 maja, godz. 19.00
OJCIEC SZPILER
Prod. Serbia, Czarnogó-

ra, Chorwacja 2013, 93 min., 
scen.: Mate Matišić, reż.: Vinko 
Bresan, obsada: Kresimir Mikic, 
Niksa Butijer, Marija Skaricic.

Na małej dalmatyńskiej wy-
spie pogłębia się niż demogra-
ficzny. Wysłany na tamtejszą pa-
rafię młody katolicki ksiądz Fabijan postanawia zadbać o przy-
rost naturalny. Wciąga w spisek kioskarza i farmaceutę. Petar, 
który sprzedaje w kiosku prezerwatywy potajemnie je dziura-
wi, a farmaceuta w zaciszu apteki miesza pigułki antykoncep-
cyjne z witaminami, czym pomaga położyć kres wszelkiej an-
tykoncepcji w mieście. Miasto zaczyna tętnić życiem. Sielan-
ka nie trwa jednak długo. Żona Petara odkrywa zmowę i jed-
na z dziurawych prezerwatyw ląduje na biurku biskupa. Teraz 
wszystko zaczyna się wymykać spod kontroli…



• 2.05., piątek – dzień wolny od zajęć;
• 3.05., sobota – udział w miejskich obchodach Święta 3 Maja;
• 5.05., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy – mec. 

Szczepan Balicki;
• 6.05., wtorek – wycieczka do Opola, wyjazd godz. 7.30;
• 8.05., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Parlament Europej-

ski a praca europosłów” – poseł do PE Bogdan Marcinkiewicz;
• 14.05., środa, godz. 12.30 – wykład: „Światłolecznictwo”  

– Piotr Cabalski;
• 15.05., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Rola Rybnika  

w systemie funkcjonowania władztwa Książęcego w XII-XIV 
wieku” – Bogdan Kloch; 

• 18.05., niedziela – III Kongres „Obywatel Senior”, imprezy 
okolicznościowe w Parku Śląskim w Chorzowie, wyjazd in-
dywidualny;

• 19.05., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy – mec. 
Gerard Kuźnik; godz. 11.00 – Park na Kozich Górkach – II Ogól-
nopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW;

• 21.05., środa, godz. 12.30 – wykład: „Sztuka porozumiewa-
nia się w wieku późnej dorosłości” – Stanisława Mielimąka; 

• 22.05., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Wybory do Parla-
mentu Europejskiego” – Edmund Korzuch;

• 24.05., sobota – VI Olimpiada Sportowa Studentów UTW  
– Łazy;

• 26-29.05. – wycieczka na Podlasie, szczegóły na tablicy ogło-
szeń;

• 29.05., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Twórczość poetyc-
ka Janiny Podlodowskiej” – Edyta Korepta;

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym 
tematem, pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tabli-
cy ogłoszeń – tylko dla członków UTW Rybnik 

Biblioteka zaprasza na doroczny rajd rowerowy 
Odjazdowy Bibliotekarz. Zbiórka w sobotę 10 
maja o 8.30, przed filią nr 4, przy ul. Za Torem 
3b, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (Błonia). 
Wyjazd o 9, kierunek Palowice.

Rajdowi towarzyszyć będzie bookcrossing (bezpłatna 
wymiana książek, prosimy zabrać egzemplarze na wy-
mianę), zaplanowano też ognisko z pieczeniem kiełba-

sek w drewnianej wiacie na palowickim Góroku i inne atrakcje. Szlak 
rajdu jest atrakcyjny topograficznie i przyrodniczo. Po drodze spotka-
my kilka ciekawostek historycznych, które przedstawi Aleksander Żu-
kowski, autor przewodnika „Szlakami Zielonego Śląska” po szlakach 
rowerowych, pieszych i dydaktycznych Rybnika.

Główne atrakcje: piękne Palowickie Pojezierze i kilka znanych zabyt-
ków w samych Palowicach m.in. Gichta – pozostałość po hucie „Wale-
ska”. Kolorem akcji jest pomarańczowy, więc rowerzyści powinni sta-
wić się w pomarańczowych koszulkach. Odjazdowy Bibliotekarz, rajd 
rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książ-
ki, bibliotek i rowerów jest organizowany po raz drugi.

Zgłoszenia do 30 kwietnia; tel. 32 42 21 320 lub osobiście w fi-
lii nr 4. Zapisy już trwają, ilość miejsc ograniczona.                 (m)

Trwają przygotowania do XV Rybnickiego Festiwalu Mło-
dych Talentów im. Ireneusza Jeszki, który pod koniec maja 
zorganizuje Śląskie Centrum Muzyczne w Rybniku.

Do udziału w festiwalu organizatorzy zapraszają wokalistów, 
instrumentalistów–solistów (instrumenty akustyczne strunowe, 
dęte i klawiszowe) i młodych kompozytorów w wieku od sied-
miu do 16 lat. Festiwal adresowany jest zarówno do uczniów 
państwowych i prywatnych szkół muzycznych, ośrodków kul-
tury, jak i placówek zajęć pozaszkolnych, ognisk społecznych  
i artystycznych, a także muzykujących amatorsko. Instrumentali-
ści i wokaliści powinni wykonać dwa dowolne utwory, a młodzi 
kompozytorzy muszą do 30 kwietnia przesłać jedną lub dwie 
kompozycje (w formie partytury i nagrania). Przesłuchania za-
planowano na 30 maja w szkole muzycznej. Dzień później od-
będą się dalsze przesłuchania oraz koncert laureatów. Szcze-
góły i karta zgłoszenia na www.centrummuzyczne/republika.pl 
(zakładka: pliki). Partnerami festiwalu są: Urząd Miasta i Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. i A. Szafranków.       (S)

ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej or-
ganizuje letni wypoczynek dla zuchów, harce-
rzy i dzieci niezrzeszonych. Odpłatność (dla dzie-
ci w wieku 6-11 lat zakwaterowanych w Domu Zu-
cha) za turnus siedmiodniowy wynosi 380 zł, 14-dniowy – 720 zł, 
a koszt wypoczynku dzieci w wieku 11-16 lat zakwaterowanych  
w kampingach lub namiotach odpowiednio – 360 i 650 zł. Terminy 
turnusów na stronie www.rybnik.zhp.pl (szczegółowych informacji 
udziela Teresa Knura – tel. 602 387 316). Harcerska akcja „Lato” do-
finansowana jest przez miasto Rybnik i gminę Gaszowice w ramach 
programów: „Czas na zdrowy styl życia bez nałogów”, „Aktywny  
i bezpieczny wypoczynek w harcerskich bazach” i „Harcerska Służba”.

Wakacje z ZHP

Zagraj 
o Diamentową Rybkę

Bibliotekarz z przerzutką
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Program zajęć na maj

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

DKK w maju
W maju zapraszamy do roz-

mowy o dwóch ciekawych lek-
turach – reportażu „Mokradeł-
ko” Katarzyny Surmiak-Domań-
skiej i „Niedzieli nad Sekwaną” 
Susan Vreeland. 

— Majowe DKK poświęcimy 
zeszłorocznej nowości wydaw-
niczej. Tym razem sięgniemy po 
głośny reportaż Katarzyny Sur-
miak-Domańskiej „Mokradełko”, 
który opowiada kontrowersyjną 
historię Halszki Opfer. Staniemy 
twarzą twarz z rodzinnym drama-
tem bohaterki: dziewczynki mo-
lestowanej przez ojca, niezrozu-
mianej przez matkę i kobiety nie-
akceptowanej przez lokalne spo-
łeczeństwo. Zadamy sobie pyta-
nia o słuszność późnego upu-
bliczniania wstydliwych faktów 

rodzinnych i jej konsekwencje 
oraz o wiarygodność historii i po-
staci Halszki Opfer — mówi Mo-
nika Chylińska-Mijała z rybnickiej 
biblioteki.  Spotkanie DKK odbę-
dzie się  21 maja o 17 w Oddziale 
Zbiorów Specjalnych (ul. Szafran-
ka 7) i będzie wzbogacone emi-
sją fragmentów reportażu tele-
wizyjnego Macieja Wójcika „Cór-
ka-ofiara swojego ojca”.

Dzień później, 22 maja o 16  
w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) 
spotkamy się z opowieścią Susan 
Vreeland o francuskim malarzu 
Auguście Renoirze i jego środo-
wisku. „Niedziela nad Sekwaną” 
to opowieść o pomyśle impresjo-
nistów na sztukę – uchwyceniu  
i zatrzymaniu ulotnego, chwilo-
wego piękna.                             (m)



27 marca w magistracie świętowały 22 pary, 
które wspólnie przeżyły 50 lat. Małżonkowie  
z rąk wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn ode-
brali medale „Za długoletnie pożycie” przyzna-
ne im przez prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego. Jubilatom towarzyszyła również 
Maria Cwenar, kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego, a o odświętny, muzyczny nastrój tra-
dycyjnie zadbał zespół Gama.  

Wśród świętujących par byli państwo He-
lena i Stanisław Sobczukowie, którzy pozna-
li się podczas studiów na wydziale przemy-
słu katowickiej Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny). 
— Był pierwszym chłopakiem, którego spotka-
łam przy portierni akademika. Od razu zwró-
ciłam na niego uwagę, bo był niezwykle przy-
stojny, opalony i radosny. Oczywiście nie zdra-
dziłam, że budzi moje zainteresowanie. Na-
sze „chodzenie” rozpoczęło się kilka miesięcy 

później, podczas pochodu pierwszomajowego.  
Do dzisiaj pierwszy maja jest dla nas dniem sym-
bolicznym — opowiada pani Helena. Z nostal-
gią wspomina też studenckie życie: — Akademi-
ki tętniły życiem, spędzaliśmy wspólnie mnóstwo 
czasu, w każdą sobotę chodziliśmy na potańców-
ki za dwa złote. Państwo Sobczukowie pochodzą 
ze wschodniej Polski: z Podlasia i z Lubelszczy-
zny, skąd pan Stanisław jako repatriant przyje-
chał z rodzicami do Katowic. Po studiach mło-
dzi małżonkowie przeprowadzili się do Rybnika. 
Tu znaleźli pracę: pan Stanisław w hucie Silesia, 
a następnie w górnictwie, a pani Helena w ban-
kowości. Doczekali się dwóch synów i pięciorga 
wnucząt. Wciąż pogodni i pełni energii, nie za-
pominają o zasadzie, którą starali się kierować 
przez całe życie: — Trzeba być cierpliwym i nie 
podejmować pochopnych decyzji. Miłość jest naj-
pierw burzą, a później uciszeniem. Burza przemija 
i pozostaje spokojna radość obecności — mówią.  

Wr a z  z  p a ń s t w e m  S o b c z u k a m i ,  
w urzędzie miasta świętowali :  Alina  
i Norbert Bergerowie, Krystyna i Józef 
Boberowie, Krystyna i Bernard Frystaccy, 
Elżbieta i Józef Gawliczkowie, Lidia  
i Czesław Hanakowie, Wacława i Janusz 
Jurasowie, Urszula i Leon Kałużowie, 
Łucja i Kazimierz Kiljańczykowie, 
Irena i  Kazimierz  Krawczykowie, 
Hildegarda i Ginter Morgałowie, Kornelia  
i Walter Mrozkowie, Cecylia i Otton 
Nahlikowie, Elżbieta i Edward Nosalowie, 
Jadwiga i Wolfgang Pelkowie, Lidia 
i Józef Piskorzowie, Helena i Gerard 
Starcowie, Marta i Tadeusz Szałkowscy, 
Jadwiga i Edward Szewczykowie, Maria 
i Ewald Szulikowie, Elżbieta i Waldemar 
Szymurowie oraz Małgorzata i Stanisław 
Zesiukowie. 

(D) 

Złote Gody

Miłość jak burza
 — Oby wszystko, co najlepsze było wciąż przed Wami — mówiła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn 

do par małżeńskich obchodzących w urzędzie miasta jubileusz Złotych Godów. 
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Oto przykład takiego błędu. Zatem mówią 
niektórzy, że nie ma czegoś takiego jak kluski 
śląskie. A ten rzekomy mit niby klusek śląskich, 
ma polegać na tym, że przecież jakieś podob-
ne pyzy robi się w Wielkopolsce, w Małopolsce 
znają kluchy, a w niemieckiej Brandenburgii 
gotuje się jakieś gumiklyjzy. Ale co z tego – py-
tam się! A niechby też litewskie cepeliny uznać 
za konkurencję kluski, bądź sto tysięcy innych 
produktów. To niczego nie zmienia! Bo prze-
cież śląskość kluski śląskiej polega nie na skład-
nikach czy kształcie. Nie! Śląskość śląskiej klu-
ski polega na tym, że jest ona elementem skła-
dowym, częścią świątecznego śląskiego obiadu 
i podaje się ją z modrą kapustą oraz z jakimś 
mięsem z sosem. Najlepiej z wołową roladą.  
I właśnie taki komplet jest śląski, a nie wszyst-
kie te produkty z osobna. Bo nikt na świecie 
nie ma takiego zestawu dań i to jeszcze poda-
wanych w charakterze niedzielno-świąteczne-
go obiadu. Dlatego jest coś takiego jak śląska 
kluska i koniec, kropka! A ci co twierdzą ina-
czej, to albo brakuje im mądrości, wiedzy re-
gionalnej albo dobrej woli w poznawaniu Ślą-
ska. I jeszcze trzeba powiedzieć dla porządku, 

że takie kastrowanie śląskości jest na szczęście 
zjawiskiem marginalnym, ale groźnym, bo ba-
łagani ludziom w głowach. Dotyczy ono nie 
tylko klusek, ale też krupnioków, żymloków, 
żuru, lauby, familoków, jakli, makronów… Ale 
dla porządku pokreślmy to jeszcze raz: każda 
z tych rzeczy sprowadzona bezdusznie do re-
ceptury i części składowych może mieć podo-
bieństwo do produktów z innych części świa-
ta. Jednak rzeczy te widziane w kontekście ślą-
skiej kultury stają się śląskie. W tym momen-
cie jednak niektórzy powiedzą, że mój sposób 
myślenia pozwala uznać za śląskie również 
krokodyle, bo przecież są one w śląskim ZOO  
w Chorzowie. Bez przesady. To za mało! Bo prze-
cież Ślązoki w chlewiku nie hodowały krokody-
li. Natomiast w śląskiej szopie były króliczoki  
z królikami. Króliki zatem są śląskie, bo wrosły  
w kulturę Ślązoków, a krokodyle nie! Przejdź-
my jednak do istoty dzisiejszych rozważań, czyli 
do bifyja, zwanego też – byfyjym. I tu następu-
je podobne zjawisko. O bifyjach też niektórzy 
mówią, że nie są śląskie. A to niby dlatego, że 
podobne bifyje, czy kredensy kuchenne, stały 
dawniej nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce, 

nawet w całej Europie. Racja! Tego typu moda 
na bifyje była znana w całej Europie na prze-
łomie XIX i XX wieku oraz w pierwszej poło-
wie XX wieku. Zatem deski z tego bifyja, za-
wiasy, blat, typ przeszklenia czy inne jego ele-
menty – nie są śląskie same w sobie. Śląskość 
bifyja tkwi w naszych skojarzeniach, zdjęciach 
z rodzinnego albumu, w obrazach z naszego 
dzieciństwa, gdyż w każdym śląskim domu stał 
w kuchni taki bifyj. A skoro bifyj stał w śląskiej 
kuchni i wrósł w naszą kulturę – to jest śląski. 
Kery mo rozum, tyn to kapnie!

Może jednak na uznaniu śląskości bifyja nie 
należy skończyć naszych rozważań? Może na-
leży zacząć myśleć o przywracaniu naszym do-
mom tych starych śląskich mebli? Wiadomo, 
już we wielu szkołach i muzeach takie bifyje 
stoją i przypominają o cechach śląskiego regio-
nu. Ale może pomyśleć o przywracaniu naszym 
domom starych bifyjów po babciach, starkach  
i omach? Dajmy im szansę na nowe, drugie ży-
cie. A może ktoś już ma taki bifyj w domu, więc 
niech zrobi zdjęcie i przyśle pokazać!

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

Bifyj może pasować idealnie jako szafka na zabawki do dziecięcego pokoju

Dawniej stare bifyje były w śląskich kuchniach czymś powszechnym i oczywistym

Około lat 70. XX wieku z domów bifyje wyrzucano lub chowano w szopach

Współcześnie coraz częściej bifyje – jako antyki – wnosi się znów do domów
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Nowe życie bifyja
W opisywaniu śląskiej kultury robi się czasami wyjątkowo niszczący błąd. Polega on na odmawianiu cech śląskości 

rzeczom i zjawiskom, które powszechnie uważane są za śląskie. 

Abecadło Rzeczy Śląskich



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

Zdjęcie 119/1 – Przedstawiamy dzisiaj 
ciekawe zdjęcie pochodzące z rybnicko-
śląskiej szuflady. Zrobiono je gdzieś na 
froncie pierwszej wojny światowej, pew-
nie na terenie Francji, na wiosnę 1916 
roku. Zdjęcie to przedstawia pięciu ko-
legów – Ślązoków w niemieckich mun-
durach, których powołano przymusowo 
do armii cesarza niemieckiego i wysła-
no na front. Jednak nasze pytanie od-
nośnie tego zdjęcia dotyczy tego sprzę-
tu obok którego ci żołnierze stoją. Z tyłu 
są jakieś chyba reflektory na statywach, 
a na pierwszym planie skrzynia z czymś 
przypominającym reflektor punktowy 
podpięty do silnika. Ale to tylko bardzo 
niefachowe spojrzenie na tę fotografię. 
Wierzymy jednak, że miłośnicy milita-
riów rozwiążą tę zagadkę. Dodatkowo 
trzeba przypomnieć, że w tym roku przy-
pada stulecie rozpoczęcia owej pierw-
szej wojny światowej.

Zdjęcie 119/2 – Widzimy tutaj fragment archi-
walnego wydania „Nowin”, który przysłał nam nasz 
stały i uważny czytelnik – Andrzej Adamczyk. Jest 
to wycinek z pierwszej strony tego tygodnika nr 45  
z dnia 7 listopada 1961 roku, który pokazuje rosyj-
ski, a właściwie radziecki – bo tak się dawniej ma-
wiało – samolot JAK 23. Postawiono go w tamtych 
latach naprzeciwko rybnickiego dworca kolejowe-
go, na skwerku ciągnącym się w stronę starostwa  
i dalej ku pl. Wolności. W tym miejscu zresztą roz-
planowanie zieleni, drogi i chodników niewiele się 
zmieniło. W związku z tym fragmentem starej gazety  
i zdjęciem, sprzed 53 lat, mamy do Czytelników kil-
ka pytań. Po pierwsze – może ktoś pamięta w jakim 
czasie dokładnie ten samolot tam był i co się z nim 
stało. Po drugie – prosimy o użyczenie nam do sko-
piowania lub przysłanie skanów zdjęć – na których 
samolot ten jest dobrze widoczny. A takich fotogra-
fii z tym samolotem w tle z pewnością rybniczanie 
mają bardzo dużo, bo często ludzie na spacerach 
tam się właśnie przy tym samolocie fotografowali. 

119/1

119/2
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Wielki album Rybnika (cz. 119)

DZIęKUJEMY ZA INFORMACJE
Pani Joanna Besuch skomentowała foto-

grafię nr 117, którą jak się okazało, zrobił jej 
ojciec Paweł Walter. Nasza Czytelniczka po-
siada oryginał tego zdjęcia, na którym wi-
dać więcej osób niż na okrojonej wersji opu-
blikowanej w GR. Autor zdjęcia był górni-
kiem i fotografią zajmował się amatorsko. 

Miał jednak jeden z najlepszych wówczas na 
świecie aparatów fotograficznych. Była to 
kosztowna i słynna małoobrazkowa LEICA, 
którą Paweł Walter kupił w 1932 roku (apa-
raty był w produkcji od 1931 roku).

Dziękujemy Czytelnikowi chcącemu za-
chować anonimowość, który skomentował 
zdjęcie nr 118/1. Chodziło o rejestrację sa-

mochodu, która zaczynała się na literę „H”  
Otóż została ona wydana w 1945 lub 1946 
roku, natomiast owe „H” to był symbol 
oznaczający, że to auto nie miało charakte-
ru zarobkowego, służbowego czy wojsko-
wego, ale że to było auto prywatne.  Ponoć 
też wówczas ludzie w żartach komentowali 
to „H” jako - „Ham” się dorobił i ma auto. 
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Krótko i szybko
Szpadzistka RMKS-u Rybnik Anna Mroszczak za-

jęła dziewiąte miejsce w  mistrzostwach świata ka-
detek, które z udziałem 116 zawodniczek odbyły się 
w Płovdiv w Bułgarii. Rybniczanka wygrała pięć z sze-
ściu walk eliminacyjnych. W fazie pucharowej poko-
nała najpierw młodą Dunkę, a potem Meksykankę.  
W walce o najlepszą ósemkę turnieju Mroszczak 
zmierzyła się z Włoszką Eleonorą Di Marche. Ta naj-
wyraźniej wyciągnęła wnioski z przegranego poje-
dynku z Polką podczas niedawnych Mistrzostw Eu-
ropy w Jerozolimie i tym razem wygrała 15:8 i Ania 
pożegnała się z turniejem. Po udanym sezonie na are-
nie międzynarodowej, rybnicka szpadzistka i jej tre-
nerzy liczyli po cichu na medal. Pozostał więc niedo-
syt, ale warto zauważyć, że dziewiąte miejsce Anny 
Mroszczak w mistrzostwach świata, to najlepszy wy-
nik w historii startów szpadzistek RMKS-u Rybnik. 

†

Aldona Morawiec, koszykarka Basket ROW-u 
Rybnik znalazła się w szerokim składzie repre-
zentacji Polski, którą powołał trener Jacek Win-
nicki (na co dzień CCC Polkowice). W czerwcu 
kadrę czekają eliminacje do przyszłorocznego 
Eurobasketu, który odbędzie się na Węgrzech  
i w Rumunii. Pierwszy eliminacyjny pojedynek  
– 8 czerwca z Luksemburgiem.

†

W niedzielę 27 kwietnia zapadną ostatecz-
ne rozstrzygnięcia w Rybnickiej Amatorskiej Li-
dze Koszykówki. Zespoły rozegrały już pierwsze 
pojedynki rundy finałowej i wyniki meczów re-
wanżowych zadecydują o końcowej kolejności 
drużyn. O wygranie ligi walczą Mojito Rybnik  
z Hawajskimi Koszulami z Żor, a pierwszy mecz 
finałowy 92:91 wygrały „Koszule”. W pierwszym 

meczu o trzecie miejsce Markus Rainhold Rybnik 
pokonał Butimex Basket Rybnik 90:73. Harmono-
gram ostatnich ligowych pojedynków (27 kwiet-
nia, sala MOSiR-u przy ul. Powstańców Śl.) godz. 
9.30: Skok Ziemi Czerwionka-Leszczyny – Wciąż 
Bezimienni Monter; godz.11.00: Gras Invest Ryb-
nik – Na Rondzie Team Żory; godz.12.30: Hawaj-
skie Koszule Żory – Mojito Rybnik; godz.14.00: 
Butimex Basket Rybnik – Remaag Markus Re-
inhold Rybnik.

†

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 
zaprasza do udziału w 19. edycji turnieju koszy-
kówki ulicznej dziewcząt i chłopców „Rynek Ba-
sket 2014”, który 1 maja o 10 rozpocznie się na 
płycie rynku. Szczegóły dotyczące turnieju w tym 
karta zgłoszeniowa oraz zgoda rodziców są do-
stępne na stronie internetowej MOSiR-u (www.

mosir.rybnik.pl). Zapisy trwają do 28 kwietnia.
†

Na rozegranych w Kielcach z udziałem 235 
zawodniczek i zawodników mistrzostwach Pol-
ski juniorów w judo zawodnicy Polonii Rybnik 
zdobyli dwa złote i jeden brązowy medal. Na 
najwyższym stopniu podium stanęli Anna Bo-
rowska i Piotr Kuczera, na najniższym – Adrian 
Wala. Tydzień wcześniej Borowska tryumfowa-
ła w turnieju Pucharu Europy, który odbył się  
w Salonikach (Grecja), w dobrym stylu wygry-
wając wszystkie swoje walki.

†

Z kolei w marcu w Luboniu k. Poznania od-
były się mistrzostwa Polski młodzików i młodzi-
czek. Złoty medal zdobył tam Bartosz Andrze-
jewski, podopieczny trenera Ariela Kuśki. W Lu-
boniu dobrze wypadła również Ania Bober, która 

Po dwóch pierwszych ligowych me-
czach żużlowcy ROW-u Rybnik i ich ki-
bice wiedzą już, że zespół beniaminka 
czeka w I lidze ciężka przeprawa i, że 
o miejsce w pierwszej czwórce będzie 
rybniczanom bardzo ciężko.

Ligowa inauguracja na stadionie miej-
skim przy ul. Gliwickiej wypadła znako-
micie. 13 kwietnia, mimo niemrawej po-
gody i transmisji telewizyjnej, na stadio-
nie miejskim przy ul. Gliwickiej zjawi-
ło się blisko siedem tysięcy widzów. Raz 
jeszcze okazało się, że żadna inna ligo-
wa drużyna w regionie nie jest w stanie 
ściągnąć na swoje mecze tak licznej wi-
downi. Kibice opuszczali stadion zado-
woleni, bo choć podopieczni trenera 
Jana Grabowskiego przegrywali przed 
ostatnim biegiem z Polonią Bydgoszcz 
(spadkowicz z ekstraligi) różnicą dwóch 
punktów, to po podwójnym zwycięstwie 
w 15. biegu  pary Dakota North – Michał 
Szczepaniak wygrali cały mecz 46:44.  Po 
siedmiu wyścigach gospodarze prowa-
dzili 25:17, ale po 12. biegu przegrywa-
li 34:38. Słabo spisali się Anglicy, którzy 
nie brali udziału w meczach sparingo-
wych. Chris Harris, który zastąpił T. Gol-

loba w obsadzie tegorocznych mistrzostw 
świata (cykl turniejów GP) zdobył tylko 
4 pkt z 2 bonusami i przegrał pojedyn-
ki z oboma juniorami Polonii – Woźnia-
kiem i Bietrackim. Jeżdżący drugi sezon 
w Rybniku Lewis Bridger zdobył tylko 4 
pkt. w czterech startach.

Pierwszy wyjazdowy mecz sezonu,  
w lany poniedziałek w  Gnieźnie ze Star-
tem (drugi spadkowicz z ekstraligi) ROW 
przegrał 30:60. Harrisa i Bridgera zastą-
pili Rosjanin Ilja Czałow i Czech Wacław 
Milik, ale niewiele to dało. Na piekielnie 
twardym torze poległa cała drużyna; żuż-
lowcy ROW-u nie wygrali drużynowo ani 
jednego biegu, siedem zdołali zremisować, 
a osiem przegrali, z jednym wyjątkiem, po-
dwójnie. Na razie drużynie brakuje zawod-
ników wygrywających pojedyncze biegi;  
z pierwszych 30 ligowych wyścigów rybni-
czanie wygrali indywidualnie tylko osiem.

Na ostatni weekend kwietnia zaplano-
wano treningowe ściganie z ekstraligowym 
Włókniarzem Częstochowa (26 kwietnia 
o 15 w Częstochowie, 27 kwietnia o 15  
w Rybniku). W niedzielę 4 maja żużlow-
ców ROW-u czeka kolejny ciężki mecz 
wyjazdowy w Rzeszowie (trzeci spadko-

wicz). Tydzień póź-
niej, 11 maja o 13.45 
kolejny mecz w Ryb-
niku – ROW kon-
tra GKM Grudziądz. 

Walczący o utrzymanie w I lidze 
piłkarze Energetyka ROW-u Ryb-
nik są w coraz trudniejszej sytuacji. 
Przed zaplanowanym na 23 kwietnia 
meczem z Miedzią Legnica w Rybni-
ku, wciąż zajmowali 17., przedostat-
nie miejsce w tabeli.

Rybniczanie, mając do rozegrania jesz-
cze dziewięć wiosennych spotkań (w tym 
pięć na swoim boisku), tracili do zajmują-
cego 14., ostatnie bezpieczne miejsce, Sto-
milu Olsztyn już siedem punktów. Po zmia-
nie trenera drużyna prowadzona przez Jana 
Furlepę z czterech meczów zdołała wygrać 
tylko jeden, za to zdecydowanie 3:0 na swo-
im boisku z Okocimskim Brzesko (11 kwiet-
nia). To drużyna, która kolejkę później, 
po 25 meczach sezonu zajmowała ostat-
nie miejsce w tabeli, mając, podobnie jak 
ROW, 22 pkt, ale gorszy bilans bramkowy.

Po pierwszej wiosennej wygranej z Okocim-
skim rybniccy kibice wierzyli, że piłkarze pokona-
ją również katowicki GKS, który na derbowy po-
jedynek przyjechał do Rybnika w Wielki Czwar-
tek. Niestety, wynik okazał się odwrotnie propor-
cjonalny do ich wysiłków włożonych w przygoto-
wanie efektownej oprawy meczu; ROW przegrał 
i to 0:4, a katowiczanie po tym zwycięstwie zaj-
mowali szóste miejsce w tabeli. Pierwszą bram-
kę gospodarze stracili w 50. min. meczu, a dwie 
ostatnie w doliczonym czasie gry. Piłkarze RO-
W-u wciąż mają szanse na utrzymanie w I lidze, 
ale z każdym niewygranym meczem będą się one 
stawać coraz bardziej teoretyczne. 

W kolejnym meczu zaplanowanym na 
23 kwietnia, już po zamknięciu tego wy-
dania „GR”, podopieczni trenera Furlepy 
mieli się zmierzyć z Miedzią Legnica, zaj-
mującą z 30 pkt 11. miejsce w tabeli.   

Najbliższe mecze w Rybniku: 2 maja g. 
19: ROW – Arka Gdynia; 9 maja g. 19: 
ROW – GKS Bełchatów; 21 maja g. 19: 
ROW – Kolejarz Stróże; 31 maja g. 17: 
ROW – Chojniczanka Chojnice. Uwaga! 
W przypadku transmisji meczu w telewizji 
Orange Sport, data i godzina meczu może 
ulec zmianie. 

***
Derbowy mecz z GKS-em Katowice 

piłkarze Energetyka rozegrali na rybnic-
kim stadionie, o dziwo, w Wielki Czwar-
tek, w porze odbywających się już w ko-
ściołach ceremonii triduum paschalnego, 
co zdaniem wielu osób, również sympa-
tyków piłki nożnej, było zwyczajnym nie-
porozumieniem i niewiele miało wspól-
nego z polską tradycją i atmosferą Wiel-
kiego Tygodnia. Powie ktoś, że nikt ni-
kogo nie zmuszał do pójścia na stadion.  
A co z tymi, którzy pracowali przy orga-
nizacji tego meczu? A czy policjanci pil-
nujący kibiców przyjechali na stadion na 
własną prośbę? Wyboru nie mieliśmy też 
my, rybniczanie, gdy banda kibiców idąc 
przez miasto śpiewała, że „Ruch to k…” 
i inne podobne szlagiery.

Znajomy żartuje, że Pan Bóg małe 
grzechy karze od razu… Nasi piłkarze 
przegrali wielkoczwartkowy mecz 0:4, 
czym zapewne wprawili swoich kibiców, 
trenera i kierownictwo klubu w iście świą-
teczny nastrój.              Wacław Troszka 

Ciężka przeprawa żużlowców

Coraz trudniej 
o utrzymanie

W przegranym derbowym pojedynku z GKS-em 
Katowice piłkarze Energetyka ROW-u wszystkie 
bramki stracili w drugiej połowie meczu 
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Drużynę ROW-u Ryb-
nik tworzą w tym roku 
m.in.: Ch. Harris, L. Brid-
ger, D.North, M. Szczepa-
niak, D. Stachyra, K. Wo-
ryna i M. Bubel; na zdję-
ciu również prezes Krzysz-
tof Mrozek i kierownik 
drużyny Wojciech Wilkoń 
(z prawej)



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

zdobyła medal brązowy, a punktowane miejsca 
zajęli Damian Penkala i Zuzia Łogożna. 

†

Jeszcze w połowie marca ligowy sezon za-
kończyli III-ligowi koszykarze MKKS-u Rybnik. 
W ostatnim, wyjazdowym meczu pokonali AZS 
Racibórz 81:75. Ostatecznie, mając na koncie 
11 zwycięstw i dziewięć porażek, w rozgryw-
kach, w których brało udział 11 zespołów za-
jęli szóste miejsce. Trzonem drużyny, której tre-
nerem jest rybniczanin Łukasz Szymik, byli ju-
niorzy rybnickiego klubu, którzy zdaniem tre-
nera, wykorzystali zdobyte w tym sezonie na li-
gowych parkietach doświadczenie w rozgryw-
kach juniorskich, w których wywalczyli wicemi-
strzostwo Śląska. W ligowym zespole było rów-
nież kilku seniorów, wywodzących się w więk-
szości z rybnickiego klubu: Adam Białdyga (lider 

zespołu, najskuteczniejszy zawodnik całych roz-
grywek), Rafał Grzybek i Rafał Chrobok. W ze-
spole nie zabrakło również posiłków z Wodzisła-
wia Śl., w osobach: Pawła Czecha, Jacka Sikory 
i Benjamina Jurgasia. Pod koniec sezonu do ze-
społu dołączył kolejny wychowanek wodzisław-
skiej Odry Piotr Kowalski oraz wychowanek klu-
bu z Prudnika Krzysztof Zarankiewicz. Jak pod-
kreśla Łukasz Szymik, w kolejnym sezonie ligo-
wy zespół koszykarzy będzie w dalszym ciągu 
oparty na młodych zawodnikach i to efekty pra-
cy szkoleniowej będą stanowić o sile drużyny.

†

Koszykarki RMKS-u (rocznik 2003 i młodsze) 
wygrywając turniej finałowy w Rybniku, zdobyły 
Puchar Śląska w minikoszykówce. Nagrodę dla 
najlepszej zawodniczki turnieju otrzymała ryb-
niczanka Natalia Rudzińska. Finał poprzedziły 

trwające od listopada eliminacje, w czasie któ-
rych każda z drużyn rozegrała dziesięć spotkań.

†

11 maja na pierwsze zajęcia edycji wiosen-
nej zaprasza Akademia jazdy na rolkach, prowa-
dzona pod auspicjami MOSiR-u przez Michała 
Szczyrbowskiego. Darmowe, 90-minutowe lek-
cje przeznaczone dla dzieci w wieku od siedmiu 
do 15 lat, posiadających łyżworolki i kaski, będą 
się rozpoczynać o 11 w każdą niedzielę (z wyjąt-
kiem 18 maja) aż do końca czerwca na terenie 
ośrodka MOSiR-u w dzielnicy Kamień (zbiórka 
na parkingu hotelu Olimpia). Warunkiem przy-
jęcia do akademii jest pisemna zgoda rodziców 
na udział dziecka w zajęciach.

† 

W sobotę 24 maja o 10 w hali sportowej 
„Ekonomika” przy ul. św. Józefa rozpocznie się 

finałowy turniej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 
Leon Internet (14 meczów). Pojedynek finało-
wy o mistrzostwo ligi rozpocznie się o godz. 17.

†

W niedzielę 25 maja na terenie boisk piłkar-
skich w sąsiedztwie kąpieliska Ruda odbędzie 
się doroczny Bieg Wiosny, organizowany przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku,  
w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. W 
sumie będzie to aż pięć biegów, w różnych ka-
tegoriach wiekowych. Pierwszy, dla przedszko-
laków (na dystansie 250 m) rozpocznie się o 11, 
a bieg główny kobiet i mężczyzn od 16. roku 
życia (5800 m) o 12.30. Zgłoszenia szkół będą 
przyjmowane do 21 maja, zaś zgłoszenia indy-
widualne w dniu zawodów, do godz. 10. Wię-
cej informacji na stronie internetowej (www.
mosir.rybnik.pl)

W hali w Boguszowicach po raz 15. odbył się 
Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rybniku. Wzięła w nim udział rekordowa 
liczba 123 zawodników z 26 klubów z  Polski, Czech 
i Słowacji. W klasyfikacji drużynowej zdecydowanie 
zwyciężyli z dorobkiem 53 pkt. pięściarze RMKS-u 
Rybnik, którzy o 26 pkt wyprzedzili drugą w klasyfika-
cji drużynę z Dąbrowy Górniczej. Trzecie miejsce za-
jął Jawor Team Jaworzno. Rybniczanie zdobyli rów-
nież kilka wyróżnień indywidualnych – najlepszymi 
zawodnikami poszczególnych kategorii wiekowych 

zostali: Dawid Siedlecki (młodzik), Fabian Szmid 
(junior) i Błażej Lutka (senior), a Michała Wojdana 
uznano za najlepszego zawodnika całego turnieju.

Poza wymienionymi zawodnikami punkty dla 
rybnickiej drużyny zdobyli: Rafał Paszenda, bra-
cia Artur, Szymon i Daniel Skorupa, Damian Pi-
wowar, Dawid Pierchała, Karol Kostka i Rado-
sław Gosiewski, a do skrzyżowania rękawic z Ma-
teuszem Mazikiem nie było chętnych. Walkom 
rybniczan z uwagą przyglądał się Rafał Tymusz, 
dyrektor rybnickiego MOSiR-u, który najlepszym 
zawodnikom osobiście wręczył nagrody rzeczo-
we i dyplomy. W ringu naszym bokserom sekun-
dowali Zbigniew Gąsiorowski i Wojciech Podgór-
ny. W ramach turnieju odbyło się też kilka poje-
dynków dziewcząt.

Spory sukces odnieśli młodzi siatkarze TS 
Volley Rybnik w finale mistrzostw polski junio-
rów. Uważani za Kopciuszka na siatkarskich sa-
lonach rybniczanie ograli wielu utytułowanych 
rywali i zdobyli wicemistrzostwo Polski. 

To pierwszy tak znaczący sukces rybnickiego klu-
bu w grach zespołowych (olimpijskich) od 1996 roku. 

Z wyjątkiem Volley’a, w finale znalazły się same zna-
ne siatkarskie kluby, których zespoły ligowe grają w Plus 
Lidze (Jastrzębie-Zdrój, Olsztyn, Bydgoszcz, Gdańsk, 
Rzeszów i Bełchatów). Jednak to rybniczanie byli re-
welacją rozegranych w Bydgoszczy mistrzostw Polski. 
W fazie grupowej rywalami TS Volley byli: Jastrzębski 
Węgiel II, AKS Resovia Rzeszów i AZS UWM Olsz-
tyn. W pierwszym meczu rybniczanie pewnie pokonali 
Jastrzębski Węgiel II 3-0, a najlepszym graczem meczu 
został Błażej Podleśny. W drugim pojedynku rywalami 
rybniczan byli rzeszowianie, powszechnie uznawani za 
głównego faworyta mistrzostw. Volley wygrał pierwsze-
go seta do 22 pkt, ale cały mecz przegrał 1:3. W trzecim, 
decydującym o awansie do grupy medalowej pojedyn-
ku rybniczanie rozgromili AZS UWM Olsztyn 3-0 (Ra-
dosław Niestrój z Volley’a najlepszym graczem meczu)  

i w meczu o awans do finału zmierzyli się z gospodarza-
mi czyli Chemikiem Bydgoszcz. Atmosfera była niezwy-
kle gorąca. Po dwóch wygranych przez Volley setach, do 
21 i 25, kolejne dwa wygrali bydgoszczanie i o awansie do 
finału miał zdecydować piąty set. — Ten tie-break przej-
dzie do historii naszego klubu. Pomimo ogromnych emocji 
zagraliśmy jak z nut. Dobra zagrywka Błażeja Podleśnego 
i świetne kontry, w których brylował Janek Siemiątkowski, 
pozwoliły odskoczyć nam na kilka punktów. Przy zmianie 
stron prowadziliśmy już 8:3. W drugiej części seta kontynu-
owaliśmy dobrą grę, a bydgoszczanie, widząc uciekającą 
szansę, zaczęli się gubić. Ostatecznie po ataku Rafała Szy-
mury wygraliśmy 15:8. Na parkiecie i trybunach zapanował 
szał radości, a najlepszym graczem meczu został wybrany 
Rafał Szymura — opowiada Lech Kowalski, trener ze-
społu. W finale rywalem rybniczan był ponownie zespół  

Resovii Rzeszów. Faworyci nie zawiedli i choć rybnicza-
nie stawiali w każdej partii silny opór, zwyciężyli 3-0. Wy-
różnienie indywidualne – tytuł najlepszego przyjmujące-
go mistrzostw otrzymał Rafał Szymura. Wielu obserwa-
torów, dziennikarzy i ekspertów bardzo komplemento-
wało ambitną grę rybnickiego zespołu, który potwierdził, 
że szkolenie siatkarskiej młodzieży w Rybniku prowadzo-
ne jest na wysokim poziomie. 

Wicemistrzowie Polski juniorów: Błażej Podleśny 
(kapitan), Rafał Szymura, Radosław Niestrój, Marcin 
Harazim, Bartosz Konsek, Jan Siemiątkowski, Paweł 
Łagodziński (libero), Wojciech Wowra (libero), Paweł 
Brzezina, Bartosz Skolimowski, Aleksander Czajkow-
ski, Adam Szołtys, Sebastian Turek, trenerzy: Lech Ko-
walski, Wojciech Kasperski, fizjoterapeuta Łukasz Le-
lek i statystyk Jarosław Żmijewski.

Boks z dyrektorem

Dawid Siedlecki (z prawej) z RMKS-u Rybnik był najlepszym młodzikiem 
rybnickiego turnieju

Srebrni siatkarze

Srebrna drużyna siatkarzy Volley’a Rybnik
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WYBORY
DO  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII ka-
dencji odbędą się 25 maja 2014 roku w 28 pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej. W ich wyni-
ku, w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres 
5 lat zostanie wybranych 751 eurodeputowanych. Pol-
skę reprezentować będzie 51 posłów, wybranych w 13  
okręgach wyborczych.

Miasto Rybnik znajduje się w obszarze okręgu wy-
borczego nr 11 nadzorowanego przez Okręgową Komi-
sję Wyborczą w Katowicach której siedziba mieści się  
w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowi-
cach, ul. Jagiellońska 25, pokój 153.   

Właściwość miejscowa Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Katowicach obejmuje również powiaty : będziński, bie-
ruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnic-
ki i tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu : Bytom, 
Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Kato-
wice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemiano-
wice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze.

Głosować będzie można w lokalach 
wyborczych w godzinach: 7.00-21.00.

Wybory w mieście Rybnik
Wszelkie ważne kwestie związane z nadchodzącymi wy-

borami można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej UM Rybnika http://bip.um.rybnik.eu w zakładce 
„Wybory do Parlamentu Europejskiego”.

Sprawy dotyczące spisu osób uprawnionych, składa-
nia wniosków o dopisanie do spisu lub wydanie zaświad-
czenia o prawie do głosowania oraz o sposobach gło-
sowania załatwić można w Urzędzie Miasta Rybni-
ka w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 158  
lub telefonicznie, pod nr tel. 32 4392160 w godzinach 
pracy urzędu. 

Wyborcy czasowo przebywający na terenie Miasta Ryb-
nika lub nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział 
w głosowaniu, muszą do 20 maja 2014 r. złożyć wniosek 
o dopisanie do spisu wyborców. 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu, 
przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie  
o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania trzeba wówczas złożyć najpóź-
niej do 23 maja 2014 r.

Spis wyborców będzie także udostępniony do wglądu 
zainteresowanych na ich pisemny wniosek w dniach 4-18 
maja 2014 r. w godzinach pracy Urzędu.

Kto może wybierać?
Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w głoso-

waniu są obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu gło-
sowania ukończą 18 lat oraz obywatele Unii Europej-
skiej niebędący obywatelami polskimi którzy najpóźniej  
w dniu głosowania ukończą 18 lat, oraz stale zamieszkują 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie głosujemy?
UWAGA: Przypominamy o zmianach w podziale Miasta 

na obwody głosowania.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować 

będzie można łącznie w 70 lokalach wyborczych utwo-
rzonych na terenie naszego Miasta. Podziału Miasta na 
stałe obwody głosowania (66 siedzib obwodowych komi-
sji wyborczych) dokonała Rada Gminy w drodze uchwa-
ły. Dodatkowo na terenie Miasta, w zakładach opie-
ki zdrowotnej i domach pomocy społecznej utworzono  
odrębne obwody głosowania 

Pełny wykaz aktualnych siedzib obwodowych 
komisji wyborczych łącznie z granicami obwodu 
głosowania znajdziecie Państwo po niniejszej informacji, 
na obwieszczeniu Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie 
numerów i granic obwodów głosowania i wyznaczonych 
siedzibach okw rozplakatowanym na terenie Miasta 
a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie 
specjalnie stworzona w tym celu aplikacja pomoże Państwu 
w odnalezieniu właściwej siedziby lokalu wyborczego. 

W jaki sposób głosujemy?
W dniu wyborów każdy wyborca otrzyma kartę do gło-

sowania w formie zadrukowanych jednostronnie, zbroszu-
rowanych i trwale połączonych kart formatu A4, ich licz-
ba odpowiadać będzie liczbie zarejestrowanych list kandy-
datów na posłów do Parlamentu Europejskiego w danym 
okręgu wyborczym. Na poszczególnych stronach karty do 
głosowania w porządku alfabetycznym umieszczeni zosta-
ną zarejestrowani kandydaci. Głosujemy poprzez posta-
wienie znaku X (dwie przecinające się linie, których punkt 
przecięcia znajduje się w obrębie kratki) w kratce z lewej 
strony obok nazwiska tego kandydata z tej listy, przez co 
wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
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Głosy nieważne
Główną przyczyną nieważności głosu jest :

– oddanie głosu na więcej niż jedna listę, czyli postawienie 
znaku X w kratkach obok nazwisk kandydatów z róż-
nych list, 

– nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli nieposta-
wienie znaku X w żadnej kratce,

– umieszczenie znaków graficznych (innych niż znak X) 
w obrębie kratki w szczególności : zamazanie kratki czy 
przekreślenie znaku X w kratce,

– postawienie znaku X wyłącznie w kratce obok nazwi-
ska kandydata z listy, której rejestrację unieważniono.

Inne możliwości głosowania

Głosowanie przez pełnomocnika
Tylko do 15 maja br. można złożyć wniosek o sporzą-

dzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Uprawnieni 
do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba 
wpisana do rejestru wyborców w mieście Rybnik lub po-
siadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tyl-
ko od jednej osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do gło-
sowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co naj-
mniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, 
brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przyspo-
sobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomoc-
nika. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca  
w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głoso-
wania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,  
a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak 
również kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskie-
go. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełno-
mocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do 
głosowania następuje przez złożenie osobie upoważnio-
nej przez Prezydenta Miasta Rybnika (pracownikowi Wy-
działu Spraw Obywatelskich) najpóźniej na 2 dni przed 
dniem wyborów (tj. do 23 maja br.) stosownego oświad-
czenia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej ob-
wodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 

Wyjątek: Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika 
jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utwo-
rzonych w szpitalach oraz zakładach pomocy społecznej.

Głosowanie korespondencyjne 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawności może głosować kore-
spondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego  

należy zgłosić w tut. urzędzie do 4 maja br. Zgłosze-
nie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem  
lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawie-
rać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, 
numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, 
oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców  
w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgło-
szenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na 
który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia do-
łącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego orga-
nu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 

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

Do celów głosowania korespondencyjnego na tere-
nie naszego Miasta wyznaczono 2 siedziby obwodo-
wych komisji wyborczych – szczegółową informację  
w tym zakresie znajdą Państwo w poprzedniej części ni-
niejszej informacji, w tabeli z oznaczeniem siedziby ob-
wodowej komisji wyborczej.  

Głosowanie  za  pomocą nakładek 
sporządzonych w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wy-
borczym  przy użyciu nakładki na kartę do głosowania spo-
rządzonej alfabecie Braille’a.  Zamiar takiego głosowa-
nia należy zgłosić w tut. urzędzie do 12 maja br. Zgło-
szenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem 
lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wska-
zać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszka-
nia wyborcy. 

Lokale dostosowane do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może wybrać sobie lokal wy-
borczy, w którym odda swój głos, w tym celu powinien do 
12 maja 2014 r. złożyć w tut. urzędzie stosowny wniosek. 
Na terenie miasta wyznaczono 14 siedzib odwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, które spełniają stosowne wymogi praw-
ne w tym zakresie - szczegółową informację w tym zakre-
sie znajdą Państwo w poprzedniej części niniejszej infor-
macji, w tabeli z oznaczeniem siedziby obwodowej komi-
sji wyborczej.

Materiał informacyjny Państwowej Komisji Wybor-
czej o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepeł-
nosprawnym sporządzony w alfabecie Braille’a dostępny 
jest w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika. 

y
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NR
OB-
WO-
DU

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 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 – Lokal wyznaczony  
do głosowania korespondencyjnego

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 – Lokal wyznaczony do głosowania 
korespondencyjnego

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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GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO SIEDZIBA 
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

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

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego, 
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

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego, 
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



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 ustalić,  
co przedstawia i gdzie się znajduje ten obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 16 maja.

Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) 
lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomo-
ści imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:

Foto-zagadka

Rozwiązanie 3/2014 – Zdjęcie opublikowane w marcowym numerze „GR” przedstawia-
ło fragment kamienicy przy ulicy Łony 1. Nagrody otrzymują: Alojzy Wojtasiok (woda) 
oraz Małgorzata Śmieja i Iwona Jankowska-Korbel (empik). 

W
ac
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w 
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ka

Po odbiór nagród z tego numeru należy się zgłaszać do redakcji 
od wtorku 29 kwietnia w ciągu miesiąca.    
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Rybnik, ul. Chrobrego 1, tel. 32 661 87 00

zaprasza

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

empik
poleca

Honorujemy karty

6 maja
Kino na obcasach, 
godz. 20:00
Projekt Kino na obcasach stwo-

rzony z myślą o kobietach i ich 

specyficznych potrzebach, ma 

zachęcać Panie do aktywnego 

wypoczynku w kinie. Spotkanie 

organizowane 6 maja (wtorek)  

o godz. 20-tej film „Casanova po przejściach”. Przedpremiero-

wym pokazom filmowym towarzyszą specjalne, kobiece atrak-

cje: prezentacje produktów, porady dotyczące pielęgnacji uro-

dy i zdrowego stylu życia.

•   •   •
16 maja
Premiera filmu: „Godzilla 3d”
Gigantyczny radioaktywny po-

twór budzi się ze snu, by znisz-

czyć swoich twórców.

Lepszy plon! 
Piękniejsze kwiaty!
Zarząd Zieleni Miejskiej oferuje w sprzedaży całkowicie ekologiczny nawóz 

organiczny „Lepszy plon”, zwany potocznie ziemią kompostową.
Uzyskał on pozytywną opinię Ministerstwa Rolnictwa i został dopuszczony do sprzedaży  

i do stosowania w uprawach ogrodniczych. Nawóz wytwarzany w rybnickiej kompostowni 
poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby i wzbogaca ją w próchnicę i podstawowe skład-
niki mineralne. Sypki nawóz, będący produktem miejskiej kompostowni, jest sprzedawany lu-
zem (cena 78,06 zł za tonę) i w 25-kilogramowych workach (8,18 zł). Odbiór wyłącznie trans-
portem własnym. Miejska kompostownia znajdująca się na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej 
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17.

Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, Rybnik Zamysłów (tel. 32 42 48 838)   

Magdalena Grzebałkowska, 
Beksińscy. Portret podwójny, 
Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak 2014.

Imponująca reporterska opo-
wieść o Beksińskich, ojcu – mala-
rzu i synu – dziennikarzu i tłuma-
czu. Samotność, przemijanie i prze-
czucie śmierci, obecne na obrazach 
Zdzisława Beksińskiego oraz w au-
dycjach i życiu jego syna Tomasza, naznaczają tragicznymi wyda-
rzeniami losy tej rodziny. Mroczna książka, której bardzo brakowa-
ło – próba zrozumienia Beksińskich bez skandalu i łatwych sądów.

•   •   •
DVD Kapitan Phillips, Imperial 

CinePix 2014.
Amerykański statek handlowy 

zostaje porwany dla okupu przez 
somalijskich piratów. Początkowo 
akcję napędza próba sił między ka-
pitanem Phillipsem a dowódcą pi-
ratów Muse. Kiedy sytuacja staje 
się patowa, do akcji wkracza ame-
rykańska marynarka – czy mocar-

stwo będzie negocjować z terrorystami? 



Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższe-
go harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od nie-
dzieli do piątku trwają od g. 22 do 7, a w soboty od 22-8. In-
formacja o dyżurach aptek dostępna również na stronie inter-
netowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

27/28.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

28/29.04 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

29/30.04 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście

30.04/1.05 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

1/2.05 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

2/3.05 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

3/4.05 Apteka „Medikus”, ul. Gliwicka 45 Północ/Carrefour

4/5.05 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

5/6.05 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

6/7.05 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

7/8.05 Apteka „Św. Józefa”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

8/9.05 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

9/10.05 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

10/11.05 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

11/12.05 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

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.

12/13.05 Apteka „Pacis”, ul. Broniewskiego 23 Maroko-Nowiny/pawilon Wanda

13/14.05 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

14/15.05 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

15/16.05 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

16/17.05 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

17/18.05 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

18/19.05 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

19/20.05 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

20/21.05 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

21/22.05 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

22/23.05 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

23/24.05 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

24/25.05 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

25/26.05 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

26/27.05 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

27/28.05 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

28/29.05 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

29/30.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

30/31.05 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

31.05/1.06 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 
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Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 

(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 

tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. 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 hab. n. med. Michał Holecki
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Nefrolog

European SCOPE Fellow

tel. 502 271 221

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

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00
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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

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEń: 

tel. 32 42 60 070, fax 32 43 32 160

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: 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. 324 228 825, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://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, 

czwartki 15.30-17) 
• 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. 

ul. Szosowa 12, 41-203 Sosnowiec
tel. 32 745 17 71

www.omegapress.pl
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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 senatorskie Senatora RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/422 84 53

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: 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: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 11-15
Bezpłatne Porady Prawne: piątek 12.30-15 (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_______________________________________________________
Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza

czynne w godz. 8-16, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax 32/433 16 76

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





44-200 Rybnik
ul. Korfantego 1 

tel. 32 42 22 388 

601 42 76 99

44-285 Kornowac k/Raciborza 
ul. Raciborska 175 

tel. 32 43 01 593

601 42 76 99

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE, PORADY I WYCENY

usługi
na

raty

www.artdent.org

Jeszcze 3 lata temu byłam 
niezadowolona 

z wyglądu moich zębów.
Po zaledwie 2 wizytach w Art-dent 

moje życie odmieniło się!

Jeśli się zastanawiasz 
- zadzwoń! 
Postaram się 

rozwiać Twoje wątpliwości!

PO

Kasia Mańka, 
tel. 609 945 196

Możliwość 
indywidualnej wizyty
w domu pacjenta!

PRZED


