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W niedzielę, 27 kwietnia, w dniu 
watykańskiej kanonizacji polskiego 
papieża Jana Pawła II, w parku przy 
Kościółku Akademickim odprawiono 
uroczystą, polową mszę dziękczynną. 

Dla wielu rybniczan, ale też mieszkańców 
ościennych miejscowości msza stała się okazją, 
by w atmosferze przypominającej nie tak daw-
ne spotkania naszego papieża z rodakami, mo-
dlitwą podziękować za jego życie i pontyfikat 
oraz wpływ jaki wywarł na ich życie.

We mszy św. koncelebrowanej przez ks. dzie-
kana Piotra Winklera oraz promieniejącego ra-
dością ks. dr Rafała Śpiewaka, duszpasterza 

akademickiego, wzięli udział m.in. prezydent 
miasta Adam Fudali i jego zastępcy, przewod-
niczący rady miasta Andrzej Wojaczek, a tak-
że przedstawiciele władz rybnickich uczelni  
i ich studenci. Trudno było nie zauważyć wielu 
młodych rodziców z małymi pociechami, nazy-
wanych z racji wieku i życiowej postawy poko-
leniem JP II. „Rodzina święta Twoją święto-
ścią” – napis tej treści widniał na transparen-
cie trzymanym przez kilku z nich.

O organizacyjny porządek zadbali członkowie 
młodzieżowej rady miasta, zaś o oprawę muzycz-
ną zespół Przygoda i uczniowie rybnickiej szko-
ły muzycznej; śpiewał też Piotr Tłustochowicz.  

Przed mszą uczniowie II LO wystąpili z przed-
stawieniem pt. „Bliżej człowieka – o Janie Paw-
le Wielkim w dniu kanonizacji”.

W tym szczególnym dniu wielu rybniczan 
zapaliło też znicze pod rybnickim pomnikiem 
Jana Pawła II, stojącym przed rybnicką bazy-
liką św. Antoniego. 

Nie ulega wątpliwości, że Karol Wojtyła  
z Wadowic był najważniejszym i najlepszym pa-
pieżem dla Polski i Polaków w historii. 

(WaT) 

Rybniczanie dziękowali za świętego Jana Pawła II
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Drodzy Rybniczanie,
Od kilku lat czerwiec jest w naszym mieście miesiącem  

o największym natężeniu imprez rozrywkowych. Również w tym 
roku ten ostatni, przedwakacyjny miesiąc upłynie w Rybniku pod 
znakiem imprez i koncertów. 

Przed nami oczywiście tradycyjne Dni Rybnika, ale nie tylko.  
To również kolejny wielki koncert międzynarodowej gwiazdy – po 
Bryanie Adamsie, Guns N’Roses i Rodzie Stewarcie, tym razem coś 
dla nieco młodszej widowni: 22 czerwca na rybnickim stadionie 

wystąpi amerykańska grupa tegorocznego zdobywcy Oscara, Jareda Leto, czyli 30 Seconds 
to Mars. Sądząc po sprzedaży biletów na ten koncert, już dziś możemy być pewni, że będzie 
to frekwencyjny sukces. 

Ale niedziela 22 czerwca to jednak nie tylko ten wielki koncert – tego samego dnia czeka 
nas również drugie widowiskowe przedsięwzięcie, tym razem związane z jubileuszem 50-lecia 
rybnickiego Aeroklubu. Na lotnisku w Gotartowicach trwać będzie piknik lotniczy, którego 
największą atrakcją będą podniebne pokazy grupy Żelazny.  

Natomiast tydzień wcześniej, od 13 do 15 czerwca świętować będziemy Dni Rybnika – czas 
radości, zabawy i integracji mieszkańców miasta i przybyłych do Rybnika gości. Jak zwykle 
będzie głośno, kolorowo, energetycznie. Wśród atrakcji nie zabraknie inicjatyw adresowanych 
do dzieci, takich jak dmuchańce czy artystyczna wioska, akcentów historycznych, przedsięwzięć 
regionalnych, projektów kulinarnych i muzyki w różnych odsłonach. Czekają nas wydarzenia 
znane i lubiane, m.in. Turniej Dzielnic, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira, 
jarmarki: śląski i muzealny oraz rajd rowerowy. Będzie konkurs na „Nojlepszo rybnicko żymła” 
oraz koncert gwiazd śląskiej estrady, takich jak Karpowicz Family, Mariusz Kalaga i Damian 
Holecki. Uzupełnieniem Dni Rybnika będzie Industriada odbywająca się na terenie Zabytkowej 
Kopalni Ignacy w Niewiadomiu. Święto miasta zwieńczy Noc Świętojańska, której gwiazdami 
będą zespoły De Mono i Luxtorpeda. 

Serdecznie zapraszam do udziału we wszystkich tych wydarzeniach. Jestem przekonany,  
że bogaty program imprez gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie, w myśl zasady „dla 
każdego coś miłego”. Życzę udanej zabawy i wielu wspaniałych wrażeń, a zainteresowanych 
szczegółowym programem imprez zapraszam na stronę www.rybnik.eu oraz do śledzenia 
plakatów i ulotek. 

Do tych wielkich czerwcowych wydarzeń dodać wypada kilka innych, odbywających 
się w tym czasie, takich jak długo oczekiwane otwarcie zmodernizowanego kąpieliska 
Ruda, otwarcie kolejnych przyszkolnych boisk, czy siedziby zespołu Przygoda. Myślę,  
że z powodzeniem można powtórzyć za jednym ze współczesnych zespołów muzycznych, 
że „Będzie się działo!” 

 Z pozdrowieniami
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 29 czerwca



Przystanek pierwszy: Składowisko odpadów  
w Boguszowicach, czyli w krainie hobbitów

— Planuje się, że za 25 lat w Polsce nie będzie ani 
jednego składowiska odpadów, bo wszystkie odpa-
dy mają być poddane recyklingowi. Projekty na ryb-
nickim składowisku, zrealizowane z wykorzysta-
niem środków unijnych, związane były z zamknię-
ciem jego dwóch kwater. Teraz po rekultywacji przy-
pominają one pagórek z krainy hobbitów. Na jego 

szczycie znajduje się punkt widokowy na całą oko-
licę — opowiada Bartłomiej Kozieł z Wydziału 
Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Eu-
ropejskiej UM. Choć pogoda do obserwacji nie 
była najlepsza, wycieczkowicze dojrzeli m.in. ko-
palnię Szczygłowice i kominy elektrowni Rybnik, 
hałdę po kop. Dębieńsko, zabudowania Boguszo-
wic Starych i wieżę tamtejszego kościoła, a hen da-
leko – Beskidy. Ścieżką edukacyjną przez składo-
wisko oprowadzał mieszkańców Adam Kaczmar-
ski, który opowiadał o tym, jakie odpady mogą tu-
taj trafiać, jak są składowane oraz jak pracuje wy-
budowany po sąsiedzku zakład przerobu odpadów 
komunalnych Sego, gdzie trafiają posegregowane 
śmieci z naszych posesji. — Z unijnych pieniędzy wy-
budowano tutaj również zakład odzysku odpadów 
budowlanych — mówił Adam Kaczmarski. Chwalił 
też mieszkańców Rybnika za coraz dokładniejszą  

segregację odpadów, dzięki czemu ilość śmieci tra-
fiająca na wysypisko systematycznie spada.  

Przystanek drugi: pływalnia i hala wi-
dowiskowo-sportowa w Boguszowicach,  
czyli w zdrowym ciele zdrowy duch.

— Unia niechętnie wspiera inwestycje sportowe i 
rekreacyjne, dlatego stadiony na piłkarskie Euro bu-
dowane były z pieniędzy krajowych — wyjaśnia Bar-
tłomiej Kozieł. Również dlatego miasto musiało się 
nieźle nagimnastykować, by pozyskać środki na re-
alizację dwóch sportowo-rekreacyjnych inwestycji 
w Boguszowicach. Kryta pływalnia powstała w miej-
scu, gdzie przez kilkanaście lat straszył szkielet ni-

gdy nie ukoń-
czonej pływal-
ni, której bu-
dowę rozpo-
częła kopalnia 
J a n k o w i c e . 
Teraz miesz-
kańcy mogą 
k o r z y s t a ć  

Za nami pierwszy znaczący jubileusz 
naszej przynależności do Unii Europej-
skiej i trudno nie podsumować tej waż-
nej dla naszego kraju i miasta dekady. 

A zmieniło się wokół nas wiele – drogi, 
budynki użyteczności publicznej, sposób 
płacenia za przejazd autobusem, a nawet 
sposób zawiadywania ruchem na skrzyżo-
waniach. Po siermiężnych w wielu dzie-
dzinach latach Polski Ludowej z finanso-
wą pomocą UE powoli odrabiamy zaległo-
ści, skracając dystans dzielący nas od kra-
jów dawnego Zachodu. Jako mieszkańcy  

możemy się cieszyć, że poprawia się ja-
kość infrastruktury, że nasz Rybnik zwy-
czajnie pięknieje, z czego, nie popada-
jąc w pychę, możemy być tak zwyczaj-
nie dumni.

Ale Unia to także otwarta przed nami 
Europa. Europa bez granic i bez poniża-
jących często kontroli celnych, które na 
szczęście przeszły do historii. To wresz-
cie otwarte rynki pracy i większa możli-
wość zmiany swego życiowego adresu.  

10 lat Rybnika w UE
10 lat UE w Rybniku

Unibusem po inwestycjach
— To mój mąż zaproponował żebyśmy pojechali na tę nietypową wycieczkę. I nie żałuję, bo 

dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Szczególnie zainteresowały mnie podziemia boguszowickiej 
pływalni i informacje o tym, jak działa nasze wysypisko śmieci — mówi Jolanta Kowacka, która 
11 maja wzięła udział w autobusowej wycieczce po miejskich inwestycjach zrealizowanych 
dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej.

Zamknięcie i rekultywacja I i II kwate-
ry składowiska odpadów komunalnych 

Ukształtowanie i rekultywacja terenu  
o pow. 2,985 ha, wykonanie instalacji od-
gazowującej i stacji pozyskiwania biogazu.
• Wartość (I kwatera): 963.352,98 zł, do-

finasowanie z UE – 722.514,73 zł, z bu-
dżetu państwa – 96.335,29 zł.

• Wartość (II kwatera): 2.136.397,30 zł, 
dofinansowanie z UE – 1.673.899,64 zł.  

Dokończenie budowy krytej 
pływalni przy ul. Jastrzębskiej

Budowa basenu pływackie-
go i do nauki pływania, saun  
z zapleczem (szatnie, natryski), 
widowni, nowoczesna stacja 
uzdatniania wody.   
• Wartość: 16.140.701,28 zł, dofinan-

sowanie z UE – 12.461.775, 22 zł 
(81,35 proc) i z budżetu pań-
stwa – 2.704.480 zł.
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Z lotu ptaka rybnickie drogi prezentują się 
już bardzo europejsko

Na szczycie zrekultywowanych dwóch kwater składowiska znajduje się punkt widokowy Uczestnicy wycieczki dotarli też w niedostępne dla większości podziemia pływalni
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z nowoczesnego kompleksu z basenem 
głównym (25 m długości i ponad 12 m 
szerokości), widownią na 300 miejsc, ba-
senem dla dzieci i saunami. Zwiedzający, 
wspólnie z oprowadzającym ich po obiek-
cie Włodzimierzem Kądziołką, dotarli też w nieodstęp-
ne dla większości podziemia pływalni, gdzie poznali 
m.in. tajniki oczyszczania wody basenowej, czy utrzy-
mywania jej w odpowiedniej temperaturze.

Basen połączony jest łącznikiem z halą widowisko-
wo-sportową, która po dwuetapowej modernizacji ma 
ponad 920 miejsc siedzących. — W sezonie odbywa się 
tutaj ok. 150 imprez. W hali znajdują się również po-
mieszczenia sekcji bokserskiej oraz siłownia — opowia-
dała Krystyna Marszał, a uczestnicy wycieczki mieli 
okazję je zobaczyć. — Inwestycje, które dziś zwiedzamy 
nie są największymi zrealizowanymi w Rybniku ze środ-
ków unijnych. Największą jest kanalizacja, której 
budowa rozpoczęła się dzięki środkom przedakce-
syjnym, bo warto przypomnieć, że miasto korzysta z 
unijnych funduszy dłużej niż od dziesięciu lat — za-
uważył Bartłomiej Kozieł. — Były pieniądze do 
wzięcia i Rybnik po nie sięgnął. I to jest najlepsze, 
co nam się mogło zdarzyć. Mieszkam w Rybniku od 
urodzenia, więc wiem jak to miasto się zmieniło. Ni-
gdy bym się stąd nie wyprowadziła, a teraz, po tych 
wszystkich zmianach, tym bardziej nie! — zapewnia 
Jolanta Kowacka. 

Przystanek trzeci: Teatr Ziemi Rybnickiej 
czyli kultura w skali makro

Z możliwości, jakie dają europejskie fundusze 
skorzystało również Rybnickie Centrum Kultury, 
funkcjonująca w gmachu Teatru Ziemi Rybnickiej 
największa w mieście instytucja kultury. — Unijne 
pieniądze sprawiły, że TZR stał się bardziej otwarty, do-
stępny i przyjazny mieszkańcom miasta i regionu — mó-
wił dyrektor Adam Świerczyna, witając „załogę” Unibu-
sa. Europejskie pieniądze umożliwiły długo oczekiwa-
ną, kompleksową modernizację placówki. Koszt prze-
prowadzonych w latach 2005-2006 prac wyniósł ponad 
11 milionów złotych, z czego przeszło osiem milionów 
dołożyła unia. — To była największa inwestycja, jaką do 
tej pory zrealizowaliśmy. Gruntownie zmodernizowaliśmy 
nie tylko wnętrze budynku, ale i jego otoczenie — wyja-
śnia Marek Krupa, zastępca dyrektora ds. technicz-
nych. O efektach remontu sprzed kilku lat przekonali  

się pasażerowie Unibusa, którzy 
mieli okazję zajrzeć w miejsca, 
które na co dzień dostępne są je-
dynie dla pracowników placówki. 
W sali koncertowej byli świadka-
mi próby dziecięcej grupy teatral-
nej „Guziczek”, która pod kierun-
kiem Izabeli Karwot przygotowy-
wała premierę nowego spektaklu. 
Zobaczyli jak powstaje przedsta-
wienie, poznali możliwości tech-
niczne zainstalowanych tu urzą-

dzeń, zajrzeli za kuli-
sy i do umieszczone-
go pod sceną orkie-
strionu. Ten ostatni 
wydał się niektórym 
mało… reprezenta-
cyjny. Zwiedzili też 
garderoby gwiazd, 
galerię twórców nie-
profesjonalnych „Ob-

licza” oraz sale: kameralną, baletową i plastyczną, które 
na co dzień tętnią artystycznym życiem. — Swoje pró-
by, treningi i zajęcia mają tu różnorodne koła zaintereso-
wań, amatorskie grupy tańca, teatralne i plastyczne. Bu-
dynek żyje od rana do wieczora, przez siedem dni w ty-
godniu. To nie byłoby możliwe, gdyby nie wyremontowa-
ne dzięki unijnym środkom sale z odpowiednim oświe-
tleniem, nagłośnieniem i wentylacją — zaznacza Adam 
Świerczyna. Budynek teatru stał się też bardziej przy-
jazny osobom niepełnosprawnym. Dzięki zainstalowa-
nym tu specjalnym platformom i podjazdom osoby na 
wózkach mogą nie tylko uczestniczyć w spektaklach  

i koncertach, ale też swobodnie 
poruszać się po całym obiek-
cie. — Częściej odwiedzają nas 
zarówno rybniczanie, jaki i utytu-
łowani artyści, którzy chętniej wy-
stępują w miejscu spełniającym 
wymagane przez nich standar-
dy — dodaje Adam Świerczyna. 

(S), (D), (r)

* Lipiec 2005 r. – sierpień 2006 r.  
– kompleksowa moderniza-
cja budynku dofinansowana ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego.

•  W a r t o ś ć  i n w e s t y c j i  – 
11.860.994,23 zł 

• Udział środków unijnych – 
8.895.745,67 tj. 75% całkowi-
tej kwoty.

• Zakres robót – remont komplek-
su gastronomicznego; remont 
parteru; wymiana stolarki we-
wnętrznej i zewnętrznej, częścio-
wa wymiana posadzek; wymiana 
oświetlenia, przystosowanie bu-
dynku dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych; wykonanie klima-
tyzacji i wentylacji, remont sani-
tariatów i budowa dodatkowych 
WC, modernizacja instalacji we-
wnętrznych, montaż sygnaliza-
cji alarmowych, odnowa elewa-
cji i termomodernizacja, wymia-
na nawierzchni parkingów, re-
mont schodów 

* Luty, marzec 2011 r. – mon-
taż na frontonie budynku TZR 
ekranu LED (powierzchnia 36 
m kw.) do informowania o 

aktualnych wydarze-
niach kulturalnych; mo-
nitor w hallu, infokiosk  
z urządzeniem blueto-
oth – Koszt – 235 tys. zł;   
inwestycja dofinan-
sowana w 85% w ra-
mach projektu kultu-
ra.rybnik.eu Regional-
nego Programu Ope-
racyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 
2007–2013.

Dwuetapowa modernizacja hali wido-
wiskowo-sportowej w Boguszowicach

Wymiana parkietu, remont sanitaria-
tów, gruntowna termomodernizacja i re-
mont części pomieszczeń.
• Wartość I etapu – 4.764.643,99 zł, dofinan-

sowanie z UE – 3.995.153,98 (83,85 proc.). 
Wartość II etapu – 5.358.239,99 zł, dofinan-
sowanie z UE – 1.824.024,45 zł (42,23 proc.).
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W pomieszczeniach sekcji bokserskiej nawet panie 
mogły się poczuć prawie jak Andrzej Gołota

Orkiestron – miejsce na co dzień 
niedostępne dla gości

Obchodzący w tym roku swoje 
50-lecie Teatr Ziemi Rybnickiej to 
sztandarowy przykład unijnego 
inwestowania w kulturę
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Kwota pozyskanych środków z funduszy 
Unii Europejskiej robi wrażenie, zwłaszcza, 
że roczny budżet Rybnika to kwota ok. 635 
mln zł…? 

Można powiedzieć, że Unia podarowała nam 
jeden roczny budżety miasta. Dobrze wykorzysta-
liśmy możliwości, jakie pojawiły się po przystąpie-
niu Polski do wspólnoty europejskiej, ale myślę już 
o następnych wyzwaniach, bo rozpoczęła się kolej-
na perspektywa finansowa, która potrwa do roku 
2020. A to będzie już ostatnie tak korzystne dla Pol-
ski rozdanie unijnych funduszy. Dlatego tak naci-
skam na budowę rybnickiego odcinka drogi Raci-
bórz – Pszczyna. Bo jeśli nie zbudujemy jej w ciągu 
najbliższych lat to już prawdopodobnie nigdy. Chy-
ba, że budowę sfinansuje kiedyś budżet państwa.

Strategia Rybnika nie zmienia się od lat – 
najpierw miasto przygotowuje się solidnie do 
inwestycji, a potem dopiero zabiega o unijne 
dotacje. Jest w tym trochę hazardu, bo prze-
cież gwarancji, że miasto zdobędzie dofinan-
sowanie nie ma. 

Warto przygotować wcześniej dokumentację 
techniczną i inne niezbędne dokumenty, by w od-
powiednim czasie skutecznie ubiegać się o środki 
unijne, będąc już dobrze przygotowanym do ich 
spożytkowania. Startując w takim konkursie o do-
tacje, trzeba spełnić określone kryteria, a gdyby-
śmy byli w powijakach na pewno nie otrzymaliby-
śmy żadnych unijnych pieniędzy. 

Dziś pozyskiwanie przez magistrat funduszy 
unijnych traktuje się jak rzecz zupełnie natu-
ralną, ale gdy Polska przystępowała do Unii 
niewiele wiedzieliśmy jak ta pomoc finansowa 
będzie wyglądać…?

Wiedzieliśmy natomiast, że nie będzie to takie 
proste, i że będą potrzebni fachowcy, których wte-
dy jeszcze zwyczajnie nie było. Przyjęliśmy więc do 
pracy w urzędzie grupę młodych ludzi, którzy mieli 
się zająć wyłącznie pozyskiwaniem funduszy z UE 
i realizacją unijnych projektów. Najpierw uczyli się 
pisać wnioski o unijne dotacje, a jeśli je nam przy-
znano, zarządzali realizowanymi projektami, bio-
rąc też odpowiedzialność za ich stronę finansową. 
Pamiętam, jak zbieraliśmy pierwsze pochwały pły-
nące z urzędu marszałkowskiego za dobrze przy-
gotowane wnioski.

Nie jestem wielkim entuzjastą Unii Europej-
skiej, raczej realistą. Skoro jednak były takie moż-
liwości, to robiłem wszystko, by je wykorzystać. Na 
Śląsku jesteśmy samorządem, który złożył najwięk-

szą liczbę skutecznych wnio-
sków o unijne dofinansowa-
nie, co świadczy też o inten-
sywności pracy nad tymi pro-
jektami w urzędzie miasta. 

Unijne dotacje odciąża-
ją oczywiście nasz budżet, a 
to pozwala na realizowanie 
kolejnych inwestycji. Najlep-
szym przykładem jest budo-
wa nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk przy 
szkołach czy gruntowna modernizacja kąpieliska 
Ruda. Nasza oświatowa baza sportowa prezentu-
je się naprawdę wyśmienicie, a w budowie są prze-
cież kolejne boiska. Nie wiem, czy jesteśmy w tym 
względzie mistrzami Polski, ale mistrzami Śląska 
na pewno. Niedawno ruszyła budowa hali sporto-
wej przy Gimnazjum nr 2. Do jej ukończenia jesz-
cze daleko, a już mieszkańcy piszą do mnie, że 
temu gimnazjum przydałby się jeszcze kryty basen. 

Którą z unijnych inwestycji uważa Pan za 
kluczową dla naszego miasta?

Bez wątpienia budowę kanalizacji. Dzięki niej 
dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, o czym dziś 
pewnie niewielu mieszkańców pamięta. A jesz-
cze kilkanaście lat temu na sporym obszarze mia-
sta tej kanalizacji nie było. Nie udało się skanali-
zować wszystkich dzielnic, ale wynikało to z zasad 
obowiązujących przy finansowaniu przez UE tego 
rodzaju inwestycji. Tam gdzie zabudowa mieszka-
niowa nie była wystarczająco intensywna dopro-
wadzenie kanalizacji do rozstrzelonych w terenie 
budynków byłoby zwyczajnie nieopłacalne. Nieste-
ty wielu mieszkańców, a nawet opozycyjnych rad-
nych nie rozumie tego do dziś. 

Ale Unia Europejska wspierała nie tylko 
inwestycje…?

Projekty realizowane przy wsparciu UE  zmie-
niły też mocno naszą rybnicką oświatę. Uczniowie 
korzystają z dodatkowych lekcji i zajęć, a nauczy-
ciele mają przy okazji dodatkowy zarobek. Sporo 
było również projektów społecznych realizowanych 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiato-
wy Urząd Pracy. Pamiętam duży program „Odzie-
dzicz pracę”, adresowany do rodzin, w których nie 
było nawyku pracy, bo dzieci bezrobotnych przez 
wiele lat rodziców nie miały okazji widzieć ich wy-
chodzących co rano do pracy.

Moje wątpliwości budzą tzw. projekty mięk-
kie, polegające m.in. na organizowaniu konferen-
cji, spotkań i wyjazdów zagranicznych. Wolałbym, 

żeby w naszym kraju na dorobku nieco więcej pie-
niędzy przeznaczono na inwestycje, np. na budo-
wę dróg, choć wiem, że i te międzynarodowe kon-
takty naszych uczniów i nauczycieli mają wpływ na 
integrowanie się Europy.

Przeciwnicy podnoszą argument, że mia-
sto, owszem, dużo inwe-
stuje, ale jest też poważ-
nie zadłużone…?

To nieprawda. Finanso-
wa sytuacja Rybnika jest 
naprawdę niezła, a przede 
wszystkim, jak to określają 
firmy badające finanse sa-
morządów, stabilna. Nie ma 
zagrożenia, że miasto nie 
wypłaci np. pensji nauczy-
cielom. Korygując tegorocz-
ny budżet wprowadziliśmy 
do niego 91 mln zł wolnych 

środków z ubiegłego roku i w związku z tym zapo-
trzebowanie miasta na kredyty spadło z planowa-
nej kwoty 118 mln zł do ponad 60 mln. Co równie 
ważne, co rusz pojawiają się informacje o przyzna-
niu nam kolejnych dotacji do remontów dróg. Jako 
stolica subregionu w nowej perspektywie finanso-
wej UE otrzymamy też sporą kwotę w ramach Re-
gionalnych Inwestycji Terenowych. Wciąż poszuku-
jemy też nowych źródeł finansowego wsparcia na-
szych miejskich inwestycji. 

A jak wyglądają plany na nową perspek-
tywę finansową UE, czyli na lata 2014-2020?

Chcemy przede wszystkim wybudować rybnicki 
odcinek drogi Racibórz–Pszczyna. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, zdobędziemy na to unij-
ną dotację, ale trzeba będzie też wydać na tę inwe-
stycję dużo pieniędzy z naszego budżetu, więc na 
inne poważne przedsięwzięcia nie będzie nas już 
stać. Rybnik jest obecnie miastem dobrze zorga-
nizowanym, sprawnie funkcjonującym i nie ma ja-
kichś pilnych potrzeb, a budowa tej drogi przynie-
sie nam z czasem nowe inwestycje, a więc i nowe 
miejsca pracy. Ta regionalna droga odciąży też wie-
le miejskich dróg, dzięki czemu rybniczanie nie-
co odetchną od uciążliwego ruchu samochodów. 

W ostatnim czasie mocno wspiera Pan two-
rzenie rybnickiego Centrum Innowacji Tech-
nologicznych, skąd to zaangażowanie?

To niezwykle ważne przedsięwzięcie. W nowej 
perspektywie finansowej Unii Europejskiej duże 
środki finansowe będą przeznaczane na innowa-
cyjną gospodarkę. Zależy nam na tym, by nasi 
przedsiębiorcy nie musieli wyłącznie kupować no-
wych technologii za granicą, ale by te nowe tech-
nologie powstawały również u nas i przyczyniały 
się do rozwoju naszych firm i przedsiębiorstw. Li-
czę, że Centrum Innowacji Technologicznych przy-
sporzy naszemu miastu i naszym przedsiębiorcom 
wiele korzyści.

Rozmawiał Wacław Troszka 
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Miliard wykorzystanych szans

Blisko miliard złotych były łącznie warte wszystkie inwestycje zrealizowane  
w Rybniku z pomocą finansową Unii Europejskiej, również w okresie 
przedakcesyjnym. Wkład finansowy Unii w projekty inwestycyjne, ale także w tzw. 
projekty miękkie, czyli edukacyjne i społeczne wyniósł łącznie 550 mln zł.

O dziesięcioleciu Rybnika w Unii Europejskiej 
rozmawiamy z Adamem Fudalim, prezydentem miasta.
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Michał Śmigielski, 
zastępca prezydenta miasta:

— Cieszy mnie właściwie każda inwestycja 
zrealizowana z pomocą unijnych dotacji, bo 
każda w jakimś stopniu poprawiła wizerunek 
naszego miasta i ułatwiła życie mieszkańcom. 
Epokową była oczywiście budowa kanalizacji. 
Parę lat wstecz 
byliśmy mia-
stem,  które 
było skanalizo-
wane ledwie w 
40 procentach. 
Dziś kanalizacja 
pokrywa gru-
bo ponad 90 
procent miasta, 
więc jeśli cho-
dzi o kanaliza-
cję sanitarną i 
ochronę w tym 
względzie środowiska naturalnego to dogo-
niliśmy Europę. Konsekwencją budowy kana-
lizacji są kolejne kłopotliwe dla mieszkańców, 
inwestycje drogowe. Niestety, mieliśmy ubo-
gą sieć drogową. Dróg było nawet sporo, ale 
wąskich, o małej przepustowości. Moderniza-
cja ulic Żorskiej, Raciborskiej i Wodzisławskiej 
oraz budowa obwodnicy z osiedla Nowiny do 
Orzepowic dały miastu  nowy oddech i pozwo-
liły uniknąć kłopotów z jakimi boryka się wiele 
śląskich miast. Bo mamy w Rybniku spowolnie-
nie ruchu, ale nie mamy korków. Z kolei nowa 
droga Racibórz–Pszczyna, którą zamierzamy 
zbudować w nowej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej, odciąży miasto z ruchu tran-
zytowego, dzięki czemu nie będzie już ono za-
tłoczone samochodami. Poprawi się komunika-
cja między dzielnicami i z sąsiednimi miastami. 

Ale z unijnym wspomaganiem zrealizowa-
liśmy cały szereg inwestycji znacznie mniej-
szych, ale równie ważnych. Przykładem wyko-
rzystania przedakcesyjnych środków unijnych 
była budowa kampusu akademickiego przy ul. 
Rudzkiej. To inwestycja, która zrewitalizowa-
ła stary szpital tworząc zupełnie nową jakość 
i przestrzeń, a teraz jeszcze z pomocą Unii po-
szerzamy tą przestrzeń o budowany właśnie 
park tematyczny. Kampus, w którym kształcą 
się młodzi rybniczanie i nie tylko, ma niebaga-
telny wpływ na nasze miasto. 

Gdy jako student wyjeżdżałem do krajów 
Europy Zachodniej byłem zachwycony po-
ziomem tamtejszej infrastruktury technicz-
nej – skrzyżowaniami, oświetleniem ulicznym, 
chodnikami. Dziś patrząc na Rybnik widzę, że 
nie mamy się czego wstydzić, bo dorównuje-
my już wielu krajom dawnego Zachodu. Co 
ważne, trudno nie zauważyć, że coraz bardziej  
o estetykę swoich domów i ich otoczenia dba-
ją sami mieszkańcy. 

Nie mam wątpliwości, dziesięć lat Polski  
w Unii Europejskiej to sukces wszystkich Po-
laków, również rybniczan i naszego miasta. 

Choć popularne „Wodociągi” mieszkańcy po-
strzegają głównie przez pryzmat rachunków za 
wodę, to naprawdę nowoczesna firma na euro-
pejskim poziomie, z której rybniczanie mogą być 
dumni. 

Epokowym dla miasta przedsięwzięciem była oczy-
wiście rozbudowa kanalizacji sanitarnej, w ramach 
której w 17 dzielnicach miasta zbudowano 540 km  
sieci kanalizacyjnej i 68 przepompowni ścieków. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 146,5 mln euro,  
a unijne dofinansowanie w ramach przedakcesyj-
nego funduszu ISPA, przemianowanego po przy-
stąpieniu Polski do UE na Fundusz Spójności, wy-
niosło ponad 71,3 mln euro. PWiK w Rybniku za-
ciągnęło kredyt w Europejskim Banku Odbudowy 
i Rozwoju w wysokości ponad 10 mln euro, które-
go definitywna spłata nastąpi w 2016 roku. Kredyt 
ten był wkładem własnym miasta Rybnika do fun-
duszu przedakcesyjnego ISPA. Budowa kanalizacji 
ruszyła w drugim kwartale roku 2003, a więc jesz-
cze przed włączeniem Polski do Unii Europejskiej, 
a zakończyła się w połowie roku 2010.

Trwa jeszcze podłączanie do kanalizacji kolej-
nych domostw. Obecnie podłączono już 86 proc. 
budynków z tzw. grupy docelowej. Wszystkie będą 
podłączone do końca roku 2015.

•••
Nie licząc budowy kanalizacji w ramach ISPY, 

„Wodociągi” zrealizowały już trzy projekty dofi-
nansowane przez Unię Europejską. Jeden z nich 
„Zintegrowany, inteligentny system monitorowa-
nia i zarządzania siecią wodociągów na terenie dzia-
łalności PWiK w Rybniku” zrealizowano w latach 
2009-2012. Wartość całego projektu wyniosła bli-
sko 3,2 mln zł, zaś unijne dofinansowanie uzyskane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach programu operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka wyniosło ponad 1,2 mln zł. Partne-
rem naukowym „Wodociągów” w trakcie jego reali-
zacji była Politechnika Śląska w Gliwicach. Wdro-
żony projekt pozwala na tyle skutecznie monito-
rować sieć wodociągową, że dziś straty wody wy-
noszą tylko 6,68 proc. całej kupowanej i pozyski-
wanej z własnych ujęć wody, a w roku 2001 sięgały 
one jeszcze 25,5 proc. To również efekt zdecydo-

wanego ograniczenia liczby wodociągowych awarii; 
jeszcze w roku 2001 odnotowano ich blisko 1200,  
a w roku 2013 tylko 218.

Łączna wartość unijnych projektów zrealizowa-
nych przez rybnickie PWiK w latach 2009-2013 wy-
niosła 6,1 mln zł, a unijne dotacje wyniosły w su-
mie blisko 2,3 mln zł. — Dzięki finansowemu wspar-
ciu Unii Europejskiej mogliśmy zintensyfikować na-
szą współpracę ze światem nauki. Bez tego unijnego 
wspomagania realizacja istotnych dla nas projektów, 
ze względu na nasze ograniczone możliwości finanso-
we, trwałaby znacznie dłużej. Już przygotowujemy się 
do nowej perspektywy finansowej (lata 2014-2020),  
w której będzie kładziony nacisk na innowacje i nowe 
technologie. Być może będziemy również współpra-
cować z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badaw-
czymi. W związku z ciągle zmieniającymi się wymo-
gami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środo-
wiska, mamy już koncepcję kolejnej modernizacji 
naszej oczyszczalni ścieków w Orzepowicach, któ-
ra pracuje w sposób nieprzerwany. Chcemy ją prze-
prowadzić z finansową pomocą Unii, więc gdy tylko 
pojawi się możliwość ubiegania się o dotację w ra-
mach konkretnego funduszu, złożymy nasz wniosek 
bądź wnioski — zapewnia Janusz Karwot, prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ryb-
niku i dodaje, że rybnickie „Wodociągi”, jako jedne 
z pierwszych w Polsce sprostały obecnie obowiązu-
jącym normom unijnym. — W Europie nie mamy się 
czego wstydzić — podkreśla prezes Karwot. 

Jednym z priorytetów przedsiębiorstwa na naj-
bliższe lata jest poszukiwanie i uruchomienie wła-
snych alternatywnych źródeł wody, by w jak naj-
większym stopniu uniezależnić się od obecne-
go głównego dostawcy, czyli śląskiego monopoli-
sty – Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gowego. Zdaniem Janusza Karwota, sprzedaje ono 
wodę po zbyt wysokiej cenie. W 2012 roku „Wo-
dociągi”, wykorzystując dawną browarnianą stud-
nię uruchomiły własne ujęcie wody przy ul. Tęczo-
wej w centrum miasta, które pokrywa 7,5 proc. za-
potrzebowania całego przedsiębiorstwa. Po zba-
daniu próbek tej wody Państwowy Zakład Higie-
ny w Poznaniu stwierdził, że ma ona status wody 
źródlanej. — Chcemy wkrótce uruchomić kolejne, 

własne ujęcie wody, co pozwo-
li nam w kolejnych latach unie-
zależnić się w większym stopniu 
od Górnośląskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów S.A. w 
Katowicach oraz optymalizo-
wać ceny wody — mówi Janusz 
Karwot, prezes PWiK. 

(WaT)

Kilka udanych projektów zrealizowanych z finansową pomocą Unii Europejskiej, 
ale też we współpracy ze światem nauki, ma za sobą Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Rybniku, któremu „Gazeta Prawna” przyznała niedawno tytuł 
Rynkowego Lidera Innowacji 2014.

Dyspozytornia rybnickich „Wodociągów” 
i wodno-kanalizacyjny monitoring
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Nowoczesne wodociągi
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Ewa Ryszka, 
zastępca prezydenta miasta:

— Przed dziesięciu laty w wielu dziedzinach Ryb-
nik był zupełnie innym miastem. Unijne środki po-
mocowe pozwoliły nam zrealizować wiele projek-
tów, na które bez pomocy z zewnątrz czekalibyśmy 

kilkadziesiąt lat 
lub też zadłu-
żenie na ich re-
alizację spłaca-
łyby jeszcze na-
sze prawnuki. 
Myślę tu przede 
wszystkim o du-
żych projektach 
infrastruktural-
nych, wartych 
setki milionów 
złotych, takich 

jak budowa kanalizacji sanitarnej czy też przebu-
dowa układu drogowego.

Ważne jest, że oprócz rozwoju tzw. infrastruk-
tury podstawowej, nie zaniedbano innych dzie-
dzin. Silne wsparcie otrzymała kultura. Z wyko-
rzystaniem środków unijnych gruntownie zmo-
dernizowano Rybnickie Centrum Kultury, zrealizo-
wano także szereg projektów w zakresie promocji 
kultury, by wspomnieć tylko doroczne przedświą-
teczne Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie, 
które z roku na rok cieszy się wśród mieszkańców 
coraz większą popularnością czy też projekt „Kul-
tura rybnik.eu”, który znacząco zwiększył dostęp 
do informacji na temat różnorodnych imprez kul-
turalnych, odbywających się w mieście. Ze wspar-
ciem unijnym zmodernizowano również architek-
toniczny symbol naszego miasta i jego kulturalne 
dziedzictwo – bazylikę św. Antoniego.

Mocno skorzystały również sport i rekreacja – nowy 
basen i zmodernizowana hala w Boguszowicach czy 
też nowoczesne boisko piłkarskie na terenie ośrodka w 
Kamieniu są tego najlepszymi przykładami. Już wkrót-
ce będziemy się również cieszyć nowym parkiem, któ-
ry przy wsparciu środków UE powstaje przy kampusie.

Warto również wspomnieć o mniej spektakular-
nych, ale ważnych  projektach realizowanych z do-
finansowaniem Europejskiego Funduszu Społecz-
nego przez Powiatowy Urzędu Pracy czy też Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Bez tego unijnego wspo-
magania na pewno nie mielibyśmy w Rybniku tak 
niskiego poziomu bezrobocia, a stopień margina-
lizacji osób wykluczonych społecznie byłby z pew-
nością o wiele wyższy.  W ramach tego typu pro-
jektów pomagaliśmy m.in. osobom bezrobotnym, 
organizując dla nich kursy zawodowe, staże, ale 
też urządzając dla nich stanowiska pracy. Pomoc 
ta dotyczyła nie tylko młodych bezrobotnych, ale 
również osób po 50. roku życia, którym szczegól-
nie ciężko w dzisiejszych realiach znaleźć pracę. 

Pomimo wielu sukcesów nie spoczywamy na 
laurach. Nadzorowany przeze mnie wydział roz-
woju cały czas walczy o środki na kolejne projekty 
i jest szansa, że np. przebudowywany obecnie ryb-
nicki deptak również otrzyma unijne wsparcie jako 
element rewitalizacji śródmieścia naszego miasta.

Informatyczne przyśpieszenie
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Za sprawą kilku projektów z branży informaty-
ki i nowych technologii zrealizowanych w mieście  
z unijnym wspomaganiem rybniczanie pożegnali pa-
pierowy bilet autobusowy i dziś podróżują korzysta-
jąc z wygodnego e-biletu, o czym mieszkańcy stoli-
cy województwa - Katowic i innych śląskich miast 
wciąż jeszcze mogą tylko pomarzyć. Ów e-bilet, to 
tylko jedna z funkcji miejskiej e-karty, którą moż-
na też regulować opłaty w parkomatach. I jeszcze 
jedno miejską e-kartę z pomocą odpowiedniej apli-
kacji można o każdej porze dnia i nocy doładować  
w miejskich infokioskach. Mieszkańcom korzystają-
cym z naszej miejskiej komunikacji od kilku już lat 
życie ułatwiają zainstalowane na większości przystan-
ków elektroniczne tablice informa-
cyjne. Te wyświetlają nie tylko fak-
tyczny czas odjazdu najbliższych 
autobusów, ale w razie potrzeby 
również dodatkowe komunikaty.

•   •   •
Za sprawą informatycznych pro-

jektów zrealizowanych przez urząd 
miasta, rybniczanie i specjaliści 
różnych branż (geodeci, architek-
ci), a także policja i służby ratun-
kowe oraz urzędnicy mają dostęp 
do Rybnickiego Systemu Informa-
cji Przestrzennej, czyli bogatego  
w informacje, bo składającego się 
z wielu warstw tematycznych inter-
netowego planu miasta. Dostęp do 
poszczególnych warstw jest oczywiście uzależniony 
od uprawnień osoby korzystającej z RSIP-u.

Korzyści płynące z wdrażania kolejnych unijnych 
projektów trudno przecenić. Funkcjonowanie syste-
mów informatycznych, również w jednostkach orga-
nizacyjnych miasta, czyli placówkach oświatowych, 
domach kultury, bibliotekach czy placówkach ośrod-
ka pomocy społecznej poprawi już wkrótce wybu-
dowana w dwóch etapach teleinformatyczna miej-
ska sieć szerokopasmowa. W ramach projektu wy-
budowano niespełna 105 kilometrów kanalizacji te-
letechnicznej, w której ułożono 130 km światłowo-
dów. — Do sieci jest już podłączonych 130 obiektów 
użyteczności publicznej, a dla jednostek organizacyj-
nych miasta zakupiono jedno wspólne łącze interneto-
we. Do tej pory każda jednostka miała osobnego „do-
stawcę” internetu i osobną umowę. Obecnie trwa m.in. 
tworzenie wewnętrznych sieci obejmujących wszystkie 
jednostki terenowe jednej instytucji, np. Ośrodka Po-
mocy Społecznej — mówi Grażyna Dudzik, naczel-
nik magistrackiego wydziału informatyki.

I znów pożytków płynących z funkcjonowania sieci 
szerokopasmowej będzie wiele i, co ważne, pozwolą 
one na obniżenie kosztów funkcjonowania miejskiej 
administracji, ale nie tylko. Przystankowe tablice  

informacyjne dla pasażerów działają obecnie w opar-
ciu o sieć komórkową GSM, ale docelowo również 
będą funkcjonować na bazie sieci szerokopasmo-
wej. Magistracki wydział dróg podłączył już do niej 
kamery sterujące światłami, a tym samym ruchem 
na kilkunastu rybnickich skrzyżowaniach. Na ra-
zie urzędnicy mogą jedynie podglądać to co dzieje 
się, bądź działo wcześniej na poszczególnych skrzy-
żowaniach (dzięki jednej z takich kamer udało się 
ustalić faktyczne okoliczności kuriozalnego śmier-
telnego wypadku, do którego we wrześniu ub. roku 
doszło na ul. Gliwickiej), ale już wkrótce w oparciu  
o szerokopasmowe możliwości zostanie opraco-
wany i wdrożony inteligentny system centralnego  

zarządzania ruchem samochodowym w Rybniku.
Z możliwości, jakie stwarza sieć szerokopasmo-

wa korzystają też na co dzień sami mieszkańcy i od-
wiedzający Rybnik goście. W jej ramach działa bo-
wiem dziewięć infokiosków i dwa hotspoty, umoż-
liwiające na rynku i na pl. Wolności dostęp do bez-
przewodowego, darmowego internetu.

•   •   •
W trakcie realizacji jest projekt „OSKAR”, czyli 

Ogólnodostępny System Komunikacji Administra-
cji Rybnickiej. Będzie obejmował urząd miasta oraz 
11 jednostek organizacyjnych miasta m.in. Rybnic-
kie Centrum Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rybniku. W ramach systemu powstanie wspólne 
cyfrowe archiwum i miejska baza danych, z pomo-
cą której urzędnicy z odpowiednimi uprawnienia-
mi, załatwiający sprawy petentów będą mogli we-
ryfikować wiele różnych niezbędnych informacji. 
OSKAR usprawni też i ułatwi rezerwację i kup-
no przez internet biletów na imprezy odbywające 
się m.in. w Teatrze Ziemi Rybnickiej, pozwoli też 
na rozszerzenie listy spraw, które w rybnickim ma-
gistracie będzie można załatwić bez wychodzenia  
z domu, przez internet. 

(WaT)  

Czasy prostych, epokowych wynalazków jak żarówka, radio, telewizor minęły 
bezpowrotnie. Dziś cywilizacja przyspiesza w dużej mierze za sprawą rozwoju 
technologii informatycznych, które ułatwiają życie również mieszkańcom Rybnika 
i odwiedzającym nas sąsiadom. 

Rybnicka e-karta nie tylko ułatwia życie pasażerom, ale pozwala też na sprawne zarządzanie 
miejskim transportem zbiorowym



Joanna Kryszczyszyn, 
zastępca prezydenta miasta:

— Jako osoba od lat związana z oświatą 
doceniam znaczenie projektów realizowa-
nych z finansową pomocą Unii Europejskiej 
w naszych rybnickich szkołach. To niezwykle 
ważna inwe-
stycja w mło-
dego człowie-
ka. Dzięki tym 
p r o j e k t o m ,  
w ramach któ-
rych odbywa-
ją się różnego 
rodzaju spo-
tkania, kur-
sy, warszta-
ty oraz wyjaz-
dy za granicę, 
uczniowie nabywają nowych umiejętności, 
które mogą im się przydać właściwie przez 
całe życie. Najlepszym przykładem jest tu 
znajomość języków obcych. Najważniejsze 
jest to, co ma się w głowie, bo tego nikt 
nie jest w stanie nam odebrać, niezależnie 
od tego, jak potoczą się nasze losy. Gdy np. 
ktoś w trakcie dodatkowego kursu zdobył 
w szkole prawo jazdy, to prędzej czy póź-
niej na pewno mu się ono przyda. Podob-
nie z uprawnieniami np. spawacza czy ope-
ratora wózka widłowego. Nasza młodzież 
jest bardzo zdolna i utalentowana i warto 
w nią inwestować. Efekty nie są oczywiście 
widoczne od razu. Docenimy je, gdy ci mło-
dzi ludzie znajdą dobrą pracę albo z powo-
dzeniem założą własną firmę, gdy okażą się 
porządnymi obywatelami i dobrymi rodzi-
cami. Niebagatelne kwoty przeznaczyliśmy 
też z pomocą Unii na wyposażenie placó-
wek oświatowych i na otwarcie nowych od-
działów przedszkolnych. 

Z racji sprawowanego urzędu odpowia-
dam również za funkcjonowanie miejskiej 
komunikacji. Strzałem w dziesiątkę było 
wprowadzenie biletu elektronicznego, czy-
li naszej rybnickiej e-karty. To nie tylko uła-
twienie dla pasażerów, ale również narzę-
dzie pozwalające nam rozsądnie zarządzać 
komunikacją, bo elektroniczny system do-
starcza nam informacji o liczbie pasażerów 
korzystających z konkretnych linii autobu-
sowych i kolejnych kursów. Mieszkańcy są 
przyzwyczajeni do swoich samochodów, ale 
powoli przekonujemy ich, że miejskie auto-
busy są również wygodnym i praktycznym,  
a przy tym mało kłopotliwym środkiem 
transportu. Dbamy o to, by ta miejska ko-
munikacja była przyjazna dla pasażerów, 
by ci mogli dojeżdżać do pracy nowocze-
snymi, wygodnymi autobusami. Mam na-
dzieję, że wierni miejskim autobusom pozo-
staną w dorosłym życiu nasi obecni ucznio-
wie, dojeżdżający do szkół właśnie miejski-
mi autobusami.     

Przez ostatnią dekadę rybnicki urząd pra-
cy pozyskał z unijnych funduszy niebagatelną 
kwotę ponad 47 milionów zł, która umożliwiła 
aktywizację przeszło 8.600 bezrobotnych i za-
łożenie ponad 460 firm w Rybniku i powiecie 
rybnickim. Korzystając z unijnych dotacji urząd 
mógł zaproponować różnorodne formy wspar-
cia: staże, szkolenia, dotacje na założenie dzia-
łalności gospodarczej, porady doradców zawo-
dowych, a nawet warsztaty psychologiczne czy 
zajęcia z zakresu autoprezentacji. W sumie zre-
alizował 22 projekty skierowane do pracodaw-
ców i bezrobotnych. Ich beneficjentami byli lu-
dzie młodzi: absolwenci, niepełnosprawni i dłu-
gotrwale bezrobotni, ale także kobiety i męż-
czyźni po pięćdziesiątym roku życia. — Naszym 
projektem flagowym, bo największym pod wzglę-
dem ilości pozyskanych środków oraz liczby zak-
tywizowanych osób, jest ciągle realizowany pro-
jekt „Strategia do sukcesu”, z którego jak dotąd 
skorzystało ponad cztery tysiące osób — mówi 
Małgorzata Tlołka. W projekcie, który skiero-
wany jest do osób będących w szczególnej sytu-
acji na rynku pracy, uczestniczyli młodzi do 25. 
roku życia, mężczyźni i kobiety po pięćdziesiąt-
ce, bez kwalifikacji i bez doświadczenia zawo-
dowego, a także niepełnosprawni, długotrwale 
bezrobotni oraz kobiety powracające na rynek 
pracy po urodzeniu dziecka. Na jego realizację 

urząd pracy pozyskał w sumie aż 30 milionów 
złotych. Bardzo ciekawym i wartym powtórze-
nia jest projekt „Razem po nowe możliwości”, 
którego celem jest aktywizacja zawodowa osób 
po 50. roku życia. — Pierwsza edycja zakończy-
ła się ogromnym sukcesem. Wzięło w niej udział 
ponad 50 osób w wieku 50 plus. Teraz realizu-
jemy kolejny, nie mniej udany etap — dodaje 
Małgorzata Tlołka.    

Z pozyskanych przez PUP unijnych środków 
skorzystali też przedsiębiorcy, którzy otrzy-
mali szansę na doposażenie nowo tworzonych 
miejsc pracy czy przyjęcie stażystów, których 
wynagrodzenie przez sześć miesięcy finansuje 
urząd pracy. Dzięki europejskim pieniądzom 
urząd szkoli też bezrobotnych zgodnie z kon-
kretnymi potrzebami firm. 

W tej chwili Powiatowy Urząd Pracy w Ryb-
niku realizuje pięć projektów wykorzystujących 
unijne dotacje: „Młodzi w pracy”, skierowa-
ny do osób poniżej 27. roku życia, „Kierunek 
przedsiębiorczość” dla bezrobotnych chcących 
założyć działalność gospodarczą, „Nowa kadra 
wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu” 
mający podnosić kwalifikacje zawodowe pra-
cowników „pośredniaka”, a także wspomnia-
ne wcześniej: „Strategia do sukcesu” i „Razem 
po nowe możliwości”. 

(D)   

Unia zmniejsza bezrobocie
— To był bardzo dobry czas. Czas wykorzystanych szans i możliwości — mówi  

o dziesięciu latach w unii Małgorzata Tlołka, zastępca dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rybniku. — Nie wyobrażam sobie, jak funkcjonowalibyśmy i skąd 
pozyskalibyśmy tyle środków na aktywizację bezrobotnych, gdyby nasz kraj nie został 
członkiem wspólnoty — dodaje. 

Z pomocą EU doganiamy Europę. A jak gonić, to najlepiej jadąc dobrą drogą. Ul. H.M. Góreckiego łącząca os. Nowiny i Orzepowice
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— Chwała środkom unijnym! — mówi z nieukry-
wanym entuzjazmem Wanda Konieczkowicz, pre-
zes rybnickiego koła Polskiego Związku Niewido-
mych. — Projekt był strzałem w dziesiątkę. 50 uczest-
ników zostało wszechstronnie wyszkolonych, poko-
nało własne bariery, uwierzyło w siebie i zaprzyjaź-
niło się, a kilkoro znalazło pracę. Zyskaliśmy też do-
brze wyposażoną świetlicę, która mimo zakończenia 
projektu wciąż tętni życiem. W czerwcu będziemy tu-
taj organizować kolejne szkolenia, m.in. z pisma braj-
la i nauki chodzenia z laską — dodaje. To właśnie 
w Punkcie Aktywności Lokalnej, nazywanej przez 
wszystkich świetlicą, 8 maja z okazji dziesięciolecia 
Polski w Unii Europejskiej zorganizowany został 
dzień otwarty. W jego trakcie można było przeko-
nać się, jak na co dzień żyją osoby słabowidzące i 
niewidome, zaczynając od prostych dla nas czynno-
ści jak parzenie kawy, przygotowywanie posiłków i 
praca przy komputerze, po mierzenie ciśnienia, na-
wlekanie igły, poruszanie się z białą laską, a na grze  
w szachy skończywszy. — Nasi członkowie świetnie so-
bie radzą. Niewidoma Krysia Kurzyca potrafi ustawić 
zegarek i komórkę, policzyć pieniądze, pracować przy 
komputerze, a do tego robi piękne ozdoby. Niewidomi 
mają złote ręce — opowiada Wanda Konieczkowicz 
o członkach rybnickiego koła, w którym zarejestro-
wanych jest ponad 160 osób z Rybnika i okolicznych 
miast (ośmioro z nich to dzieci od trzech do 15 lat).  

— Projekt „Przekroczyć próg” był super. Dobrze się sta-
ło, że na naszej drodze pojawił się ktoś, kto się nami 
zainteresował, a to ważne, bo niewidomy pozostawio-
ny sam sobie po prostu się zamyka — mówi Halina 
Woźnica. Tym kimś był Mirosław Górka, specjali-
sta ds. projektów w rybnickim OPS. Chciał napisać 
projekt dla organizacji z potencjałem. Wybrał więc 
niewidomych. — Starałem się wsłuchać w ich po-
trzeby i oczekiwania. Chodziło o to, by zwiększyć ich 
aktywność zawodową i sprawić, by uwierzyli w swoje 
możliwości. To był długi i żmudny proces, ale każdy  
z uczestników projektu to 
inna, często dramatyczna 
historia. Tomek, który zo-
stał potrącony na przej-
ściu dla pieszych, stra-
cił wzrok i praktycznie 
przez kilka lat nie wy-
chodził z domu. Teraz 
widuję go tutaj bardzo 
często — opowiada Mi-
rosław Górka i doda-
je: — Zakładaliśmy, że 
to my będziemy dla nich 
nauczycielami, a było od-
wrotnie. Wsłuchując się  
w potrzeby niewido-
mych i niedowidzących 

Górka administruje też wielokrotnie nagradzaną 
stronę internetową dostosowaną do osób z dysfunk-
cją wzroku (www.przekroczycprog.com.pl). — Jedna 
z niewidomych jadąc autobusem, jak zwykle liczyła 
przystanki. Kiedy kierowca nie zatrzymał się na dwóch 
dziewczyna wysiadła w szczerym polu. To zdarzenie 
sprawiło, że w ramach projektu stworzyliśmy też kam-
panię „Bądź świadomy–bądź widoczny”, do udziału 
w której zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli transportu 
zbiorowego, wydziału dróg, architektury, komunikacji 
oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – po-
licji i straży miejskiej. W efekcie Plaza, jako pierwsza 
w Polsce, zastosowała w budynku oznaczenia kon-
trastowe, dokumentacja przetargowa zakłada, że au-
tobusy kursujące po mieście mają być niskopodłogo-
we, a nowotworzone przejścia dla pieszych mają tzw. 
kostkę integracyjną i coraz częściej są udźwiękowione. 
Wiele się zmieniło i spora w tym zasługa Unii Euro-
pejskiej, miasta i dobrej woli wszystkich stron uczest-
niczących w projekcie — mówi Mirosław Górka. 

Dostrzegli możliwości
Halina Woźnica wspomina kurs wizażu i tańca. Halina Pomykoł i Krystyna 

Kurzyca mówią o korzyściach z nauki pisma brajla, poruszania się w terenie, czy 
obsługi komputerów. Swoimi wrażeniami dzielą się w Punkcie Aktywności Lokalnej 
przy ul. Chrobrego, który również powstał w ramach projektu „Przekroczyć 
próg” realizowanego przez miasto, Ośrodek Pomocy Społecznej i Polski Związek 
Niewidomych–Okręg Śląski.

V

w Przekroczyć próg – projekt reali-
zowany w imieniu miasta przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rybniku oraz partnera: Polski 
Związek Niewidomych – Okręg 
Śląski, od października 2009 r. do 
czerwca 2011 r. Cel: zapewnienie 
równego dostępu do życia spo-
łecznego i zawodowego 50 oso-
bom niewidomym i słabowidzą-
cym. Wartość: 1.119.552,20 zł, 
kwota unijnego dofinansowa-
nia: 951.619,37 zł. 

w TRAF – Twój: Rozwój, Aktywność, 
Forma – projekt realizowany w imie-
niu miasta przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rybniku oraz partne-
rów: Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Rybnika Boguszowic „17-tka”, 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych oraz Rybnicki Klub Piłkar-
ski – Szkółka Piłkarska ROW Rybnik, 
od września 2011 do grudnia 2012 
r. Cel: aktywizacja społeczna i zawo-
dowa 100 osób w wieku 15-25 

lat z Niedobczyc i Niewiadomia 
(samotne matki, kobiety w ciąży, 
niepełnosprawni, osoby zagro-
żone wykluczeniem społ.), któ-
re przerwały naukę na poziomie 
podstawowym i gimnazjalnym. 
Wartość projektu: 1.414.119,76 zł, 
kwota unijnego dofinansowania: 
1.194.099,19 zł.

w Skorzystaj z szansy – projekt 
realizowany w imieniu miasta 
przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Rybniku od 2008 r. 
do 2013 r. Cel: integracja spo-
łeczna i stworzenie warunków 
do podejmowania aktywności 
zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, wy-
kluczonych i dyskryminowa-
nych na rynku pracy, w szcze-
gólności kobiet. W ramach pro-
jektu zrealizowano trzy progra-
my aktywności lokalnej w Bo-
guszowiach, Niedobczycach  
i Paruszowcu–Piaskach: „Moja 

dzielnica – moje miejsce”, „Czas 
na zmiany” i „Dzielnica z po-
mysłem”, ponadto warsztaty 
profilaktyczno-terapeutyczne 
dla młodzieży i program inte-
gracji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych „Jeste-
śmy razem”. Wartość projektu: 
7.186.737,47 zł, kwota dofinan-
sowania: 6.049.498,86 zł.  

w Małe społeczności – wiel-
kie problemy. Skala i specyfi-
ka wykluczenia społecznego  
w wybranych dzielnicach Ryb-
nika – projekt badawczy realizo-
wany przez OPS od maja 2011 r. 
do marca 2012 r. Cel: zdiagno-
zowanie skali wykluczenia spo-
łecznego i ubóstwa w czterech 
dzielnicach – Niedobczycach, Bo-
guszowicach, Paruszowcu-Pia-
skach oraz w dzielnicy Maro-
ko-Nowiny. Wartość projektu: 
212.800 zł, kwota dofinansowa-
nia: 173.927,86 zł. 

w „Nowa perspektywa osób za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym w wieku 15-27 lat  
z Rybnika” – projekt realizowany 
w imieniu miasta przez OPS oraz 
partnera – fundację Imago od 
czerwca 2013 do czerwca 2015. 
Cel: zdobycie nowych umiejęt-
ności i podniesienie atrakcyjno-
ści na rynku pracy przez 80 bez-
robotnych bądź nieaktywnych 
zawodowo. Wartość projektu 
829.364,40 zł, kwota dofinan-
sowania: 804.483,47 zł.

w Kobieta aktywna – kobietą ju-
tra - projekt realizowany w imie-
niu miasta przez OPS oraz part-
nera – Powiatowy Urząd Pracy 
od października 2005 do wrze-
śnia 2007. Cel: ograniczenie bez-
robocia wśród 100 kobiet korzy-
stających ze świadczeń pomo-
cy społecznej. Wartość projektu: 
628.652,49 zł, kwota dofinanso-
wania: 502.921,99 zł.

W Punkcie Aktywności Lokalnej, który powstał w ramach projektu „Przekroczyć próg”, panuje prawdziwie 
rodzinna atmosfera
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Rybniczanin sam jest beneficjentem Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jako stypendysta programu 
„Doktoranci dla innowacji – Design Silesia” badał 
społeczność zabrzańskiego osiedla Zandka. Pracę 
zaczynał od realizacji dużego międzynarodowego 
unijnego projektu w schronisku Brata Alberta, dziś 
ma ich na koncie kilkanaście. — Największe realizo-
wane przez OPS w Rybniku to „TRAF”, „Skorzystaj 
z Szansy” i „Przekroczyć próg”. Najbardziej skompli-
kowany był ten pierwszy, najbardziej różnorodny ten 
ostatni. Bowiem kiedy niewidomi nauczyli się już po-
ruszać w przestrzeni publicznej, zaczęli obawiać się  
o swoje bezpieczeństwo, więc zorganizowaliśmy dla 
nich kurs samoobrony. Mówili, że chętnie poszliby na 
zabawę sylwestrową, ale nie potrafią tańczyć. Nadro-
bili to na specjalnym kursie. Panie nauczyły się rów-
nież wizażu pod okiem specjalistów współpracujących 
z kancelarią prezydenta Komorowskiego. Niewidomi 
to najbardziej wesoła i towarzyska grupa, z jaką pra-
cowałem — podsumowuje Mirosław Górka. Mówi, 
że warto wyciągać pomocną rękę do organizacji po-
zarządowych. — Związek był „kopciuszkiem”, któ-
ry zmienił się w rozpoznawalną organizację z prężnie 
działającym Punktem Aktywności Lokalnej. Stał się 
też dla uczestników projektu drugim domem. Gdyby 
nie środki unijne nie siedzielibyśmy w tak przyjaznej 
świetlicy, wyposażonej w cztery stanowiska kompute-
rowe z dostępem do internetu, w maszyny brajlowskie  
i inne sprzęty pomocne niedowidzącym w czynnościach 
dnia codziennego — wylicza Mirosław Górka, który 
każdy dzień zaczyna od prześledzenia strony inter-
netowej Urzędu Marszałkowskiego w poszukiwa-
niu kolejnych możliwości zdobycia dofinansowania 
do nowych projektów. — To moja strona startowa  
w komputerze — mówi z uśmiechem Mirosław Górka. 

(S) 

Unijne dotacje wespół z pomocą finansową m.in. 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po-
zwoliły na zrealizowanie wielu inwestycji proekolo-
gicznych. 

Od roku 2010 gruntownej termomodernizacji, pozwala-
jącej wyraźnie ograniczyć zużycie energii cieplnej poddano 
w Rybniku kilkanaście obiektów oświatowych m.in.: Zespół 
Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej na osiedlu Nowiny, SP nr 34  
przy ul. Reymonta, a także „Ekonomik”, „Budowlankę”, 
Przedszkole nr 19 w dzielnicy Boguszowice Osiedle oraz Ze-
spół Szkół nr 2 przy ul. Mikołowskiej (II LO). W szkołach 
poddanych termomodernizacji zużycie ciepła zmalało śred-
nio o 35 proc., co pozwala miastu zaoszczędzić w ciągu roku 
kilkaset tysięcy złotych. 

Termomodernizacji poddano też przy okazji remontów  
i modernizacji kilka obiektów użyteczności publicznej m.in. 
dom kultury w Niedobczycach, Teatr Ziemi Rybnickiej i halę 
widowiskowo-sportową w Boguszowicach.

Plany zakładają, że do 2020 roku termomodernizacji zo-
stanie poddanych blisko 30 kolejnych miejskich obiektów.  
W pierwszej kolejności będą to „Mechanik” oraz Zespół 
Szkół Technicznych, czyli popularny „Tygiel”, a także kom-
pleks Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Po-
wstańców Śl. (pływalnia i pawilon dżudo).                            (WaT)  

Dla wielu Polaków Unia Europejska to przede wszystkim Europa 
bez granic i otwarte dla nas rynki pracy dawnego Zachodu oraz Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii. 

Według szacunków w ciągu ostatnich lat do krajów Europy Zachodniej (tzw. nowa 
generacja) wyjechało 2,5 mln Polaków. Ilu rybniczan wyemigrowało za granicę po 
przystąpieniu Polski do UE precyzyjnie ustalić się nie da. W rejestrze magistratu jest 
obecnie 4435 byłych stałych mieszkańców, którzy wyemigrowali za granicę. Liczba ta 
obejmuje jednak tylko tych, którzy dopełnili obywatelskiego obowiązku wymeldo-
wania. Praktyka pokazuje jednak, że jest spora grupa osób, które wyjechały za grani-
cę, bez wymeldowania. Są i tacy byli mieszkańcy, którzy się wymeldowali, jednak bez 
podania nowego adresu. Nie wiadomo więc, gdzie wyjechali – za granicę, czy może 
tylko do innego województwa bądź miasta. 

(WaT) 

Partnerstwo bez granic

Wyjechali do pracy w UE

C

Unia i ekologia

Obecność Polski w Unii Europejskiej 
p r z e ł o ż y ł a  s i ę  w  R y b n i k u  n a 
zintensyfikowanie kontaktów partnerskich 
z miastami europejskimi, nawet tych 
podjętych jeszcze przed akcesją. 

Miało na to wpływ wejście Polski do strefy 
Schengen w grudniu 2007 roku i zniesienie kon-
troli na granicach, co zdecydowanie ułatwiało 
podróżowanie do Niemiec i Francji, gdzie znaj-
duje się najwięcej zaprzyjaźnionych z Rybnikiem 
miast i do greckiej Larissy. Do układu z Schengen 
nie przystąpiła natomiast Irlandia Płn., w której 
leży Newtownabbey. Aktualnie wzajemne wizyty, 
szczególnie w Niemczech i we Francji mają miej-
sce nawet kilka razy w roku. Drugim pozytywnym 
aspektem obecności w Unii są środki finansowe 
z unijnych programów pozwalające na realizację 
projektów, których celem jest rozwój i zacieśnia-
nie kontaktów między Europejczykami. Dzięki 
podjęciu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIC 
powstał Regionalny Trójkąt Weimarski Rybnik – 
Dorsten – Liévin, w ramach którego miasta wy-
mieniały doświadczenia dotyczące zagospodaro-
wania terenów pogórniczych. Projekt „Silesian 
Rybnik inveties – śląski Rybnik zaprasza euro-
pejskich przyjaciół”, realizowany w ramach pro-
gramu Komisji Europejskiej „Europa dla obywa-
teli”, umożliwił uczestnictwo w Dniach Rybnika 
w 2010 r.  
p r z e d -
s tawic ie-
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państw europejskich: Francji, Niemiec, Irlandii 
Płn., Grecji, Czech, Węgier i Ukrainy. Ich pobyt 
współorganizowało Stowarzyszenie Współpra-
cy Międzynarodowej „Rybnik–Europa”. W tym 
samym roku organizacja ta wspólnie z Agen-
cją Usług Lingwistycznych Logmar otrzymały 
środki na realizację projektu „Duma z własne-
go dziedzictwa” z unijnego programu Grundtvi-
ga „Uczenie się przez całe życie”. Do udziału  
w nim zaproszono 18-osobową, międzynarodową 
grupę osób w różnym wieku z Francji, Rumunii, 
Turcji, Holandii, Niemiec i Łotwy, które uczyły 
się języka polskiego i poznawały historię i trady-
cje naszego regionu. Środki z programu Grund-
tvig pozwoliły też na realizacje projektu „Old Ti-
mes, New Times”, który pokazywał zmiany, ja-
kie na przestrzeni lat zaszły w różnych krajach 
europejskich oraz projektu dla seniorów „Gre-
en Spaces”. Rybnik wykorzystał też możliwości 
dofinansowania współpracy z najbliższymi sąsia-
dami: w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Inter-
reg IIIA wsparcie finansowe otrzymała wymia-
na kulturalno – sportowa w ramach Dni Karwiny  
w Rybniku, zaś w 10 rocznicę współpracy partner-
skiej między naszymi miastami, z Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej dofinan-
sowane zostaną Dni Kultury i Sportu, jakie odbę-
dą się w czerwcu br.                                           (r)   
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Skoro mamy rozmawiać o dziesięcioleciu na-
szego członkostwa w Unii Europejskiej, trud-
no nie zadać banalnego pytania o bilans zy-
sków i strat…?

Dziesięć lat temu, podobnie jak dzisiaj, uważa-
łem, że Unia Europejska jest przyszłością Polski,  
a z przyszłością nie można walczyć tylko trzeba się 
do niej dobrze przygotować. Nie ulega wątpliwości, 
że środki finansowe z UE zdecydowanie poprawiły 
jakość naszego życia. Korzyści widać gołym okiem, 
trudno nie zauważyć jak zmieniła się chociażby in-
frastruktura drogowa. Na wielu budynkach uży-
teczności publicznej można zobaczyć tabliczki in-
formujące, że zostały one zbudowane bądź zmo-
dernizowane z wykorzystaniem funduszy Unii Eu-
ropejskiej. Takie tablice dostrzec można również na 
moim macierzystym Uniwersytecie Śląskim. Oczy-
wiście zawsze odezwą się głosy, że tych pieniędzy  
z Brukseli i tak było za mało, i że nie wszyscy je do-
stali. Unia nie jest towarzystwem charytatywnym  
i pomaga tylko tym, którzy sami chcą sobie pomóc. 
By otrzymać dotację, trzeba się o nią postarać i zło-
żyć dobrze przygotowany wniosek. 

Druga korzyść to poszerzenie przestrzeni kontak-
tów społecznych. Wsiadamy do samochodu na Gór-
nym Śląsku i bez problemu jedziemy na kraniec Eu-
ropy na przykład do Lizbony. W każdym kraju czu-
jemy się dziś swobodnie. Moi studenci mają właści-
wie stały kontakt ze studentami z innych krajów, a w 
ten sposób poznają też inne kultury i obyczaje, a dla 
mnie nauczyciela akademickiego to wartość bezcenna. 
Moje pokolenie szansy na takie kontakty nie miało. 
Nasi studenci mają przez to otwarte głowy. To już inny 
stan umysłu; nie znają barier i nie czują ograniczeń. 
Dla nich Bruksela to normalny świat, przed którym 
nie czują bojaźni. To ważne, bo sukces rodzi się w umy-
słach ludzi. Nie wspomnę już o znajomości języków.  

Edukacyjne programy unijne: Comenius, Sokra-
tes, Erazmus realizowane również w szkołach pod-
stawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimna-
zjalnych otworzyły nie tylko przestrzeń międzyna-
rodowych kontaktów, ale otworzyły też umysły na-
szej młodzieży na inne języki i kultury, a to też trud-
no przecenić. 

Mówiąc o otwarciu kulturowym trudno nie 
wspomnieć o zjawiskach, które niekoniecznie 
muszą nas cieszyć…?

To bez wątpienia napływ kultury masowej, na-
pływ filmów o znikomej wartości artystycznej, coś 
co się nazywa homogenizacją, czyli ujednoliceniem 
kultury oraz importowana z krajów dawnego „Za-
chodu” tabloidyzacja życia i informacji, ale tych pro-
cesów zatrzymać się nie da.

A jak ocenia Pan naszą pozycję we wspólno-
cie europejskiej ?

Polska wkraczała do UE jako cywilizacyjnie 
zacofany kraj. Wciąż jesteśmy ubogim państwem 
Unii, ale w ciągu tych dziesięciu lat zdecydowa-
nie poprawiliśmy swoje położenie i znaczenie. Na 
pewno nie jesteśmy krajem marginalnym i peryfe-
ryjnym. Poprawiła się też kondycja finansowa Po-
laków, a startowaliśmy z bardzo niskiego pułapu. 
Wciąż daleko nam do najbogatszych, np. do Luk-
semburga, ale coraz bliżej do Greków i Portugal-
czyków. Polscy chłopi, którzy tak bardzo obawia-
li się Unii Europejskiej stali się dużą grupą bene-
ficjentów naszego członkostwa w UE i również  
z niego skorzystali. Ale jest też druga strona me-
dalu – na przystąpieniu Polski do wspólnoty sko-
rzystała sama Unia. Jako 38-milionowy kraj jeste-
śmy też dużym rynkiem zbytu i rynkiem wciąż sto-
sunkowo taniej siły roboczej. Jesteśmy wreszcie 
ważnym pomostem ułatwiającym ekspansję Unii 
na wschód. Cenię Maltę, Słowację, Łotwę, Litwę 
i Estonię, ale jeśli zsumujemy ludność tych kra-
jów to nie będzie to nawet połowa ludności Pol-
ski. Jesteśmy świetnie ulokowani geopolitycznie. 
Położenie między Rosją, a Niemcami, które kie-
dyś było naszym przekleństwem, może być teraz 
atutem, bo mamy szansę odgrywać znaczącą rolę 
w rozszerzaniu UE na wschód.

Są też zjawiska, o których na Śląsku mówić 
trzeba. Trudny okres przeżywa nasze górnictwo. 
Niektórzy twierdzą nawet, że to Unia je zrujno-
wała. To nie jest do końca prawda. Faktem jest 
jednak, że Unia właściwie uniemożliwia inge-
rencję finansową państwa w gospodarkę i nie  

pozwala na bezpośrednie finansowanie przez pań-
stwo strat przedsiębiorstw, bo zakłada wszech-
obecność rynku. 

No właśnie, jubileusz dziesięciolecia naszej 
przynależności do UE zbiegł się z postojowym 
w kopalniach Kompanii Węglowej i górniczy-
mi protestami…?

Górnicze związki zawodowe chcą, by polski rząd 
wymógł na Unii ustępstwa w sprawie ceł na impor-
towany węgiel, tak by w Polsce był preferowany wę-
giel rodzimy. Znamy pojęcie „nacjonalizm gospo-
darczy”, ale wiemy, że w Unii obowiązują reguły, 
których złamać się nie da, bo naruszyłoby to wolno-
rynkowy porządek. Można mówić i dowodzić, że to 
Unia rujnuje polskie górnictwo, ale trzeba pamię-
tać, iż od lat nie ma rządowego dokumentu, który 
określałby, jakie plany wobec branży ma rząd RP. 
Dziś nasze górnictwo dryfuje, a przecież władzom 
wszystkich szczebli nie powinien być obojętny los 
blisko 115 tys. górników, członków ich rodzin i ko-
operantów. Premier nie powinien schlebiać związ-
kom zawodowym, ale winien określić, jakie to gór-
nictwo ma być i to nie w ciągu najbliższego roku, 
ale za kilka i kilkanaście lat. Oczywiście przed wy-
borami do parlamentu europejskiego trudno było 
liczyć na jakąś rzetelną debatę o przyszłości polskie-
go górnictwa, więc mamy raczej do czynienia z pu-
drowaniem węgla. Najtrudniejsze i najodważniej-
sze decyzje podejmuje się na początku kadencji, 
po wygranych wyborach. Im bliżej kolejnych elek-
cji takich odważnych decyzji jest mniej.

Związkowcy muszą pamiętać, że mają dwa zada-
nia – z jednej strony muszą dbać o pracowników, 
ale winni również dbać o kondycję firmy, w któ-
rej pracują. By nasze górnictwo przetrwało, górni-
cy będą musieli zrezygnować przynajmniej z nie-
których przywilejów branżowych, które przekła-
dają się przecież na cenę węgla. Jest to nieuchron-
ne, więc gotowość do ustępstw jest wymagana od 
każdej ze stron. 

Czy dziś mieszkańcy naszego województwa 
bardziej czują się Europejczykami niż jeszcze 
dziesięć lat temu ?

Zdecydowanie tak. Dziś czują się bardziej pełno-
prawnymi Europejczykami, choć wcześniej nie lo-
kowali się poza kontynentem. Obecnie nasza przy-
należność do Europy ma jednak instytucjonalne 
podstawy, bo województwo śląskie i cała RP stały 
się ważną częścią Unii Europejskiej.

Rozmawiał Wacław Troszka

Otwarte głowy 
  Europejczyków

Rozmowa z prof. Markiem Szczepańskim,  
socjologiem z Uniwersytetu Śląskiego.
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Najprawdopodobniej podmokłe tereny dzisiej-
szego Rybnika sprawiały, że nie rosły tutaj gęste 
puszcze, bo na zalanych wodą glebach drzewa raczej 
wymierają. Osiedlili się więc tutaj ludzie, bo nie mu-
sieli karczować lasów – oto szczęście pierwsze! Do-
datkowo ową podmokłość wykorzystano na budo-
wanie stawów i hodowanie ryb na sprzedaż – szczę-
ście drugie! Trudno się też na takich mokradłach 
prowadziło działania wojenne – to też wojska i ra-
busie te ziemie omijali, jak na przykład Tatarzy  
w 1241 roku – szczęście trzecie! Te szczęścia nie 
wystarczyłyby jednak, by Rybnik usiany stawami 
ze wsi zmienił się w miasto. Oczywiście – bo tu za-
działało jakieś kolejne niewytłumaczalne szczęście,  
że w XII wieku w naszym grodzie powstaje za-
mek książęcy na mokradłach i kościół „na Górce”.  
W sensie historycznego centrum Rybnik nie miał 
żadnej kopalni ani nawet huty, bo przecież Paruszo-
wiec, Ligocka Kuźnia i Rybnicka Kuźnia były osob-
nymi osadami poza miastem. Nawet produkująca 
smołę i węgiel drzewny Smolna była osobną wsią. 
Dlaczego to więc Rybnik był zawsze górą i to jemu 
cesarz Austrii w 1538 roku przyznał przywilej or-
ganizowania targów środowych, a potem król Prus  
w 1818 roku uczynił Rybnik stolicą powiatu? Po 
prostu szczęście, podobnie jak szczęściem było do-
prowadzenie do miasta linii kolejowej i wybudowa-
nie dworca już w 1856 roku, przez co o dziesiątki lat 
Rybnik wyprzedził konkurencyjne okoliczne Żory 
i Wodzisław Śl. A potem po powstaniach śląskich 
następne konkurencyjne miasta jak Gliwice i Raci-
bórz pozostały po niemieckiej stronie – a włączony 
do Polski Rybnik stał się niekwestionowanym lide-
rem tej części Śląska. Trudno też nie nazwać szczę-
ściem tego, że ani hitlerowcy, ani Armia Czerwo-
na nie dokonali w 1945 roku w mieście tylu znisz-
czeń jak np. w Gliwicach i Raciborzu. Władza ludo-
wa po wojnie też stosunkowo łagodnie obeszła się 
z Rybnikiem, nie rozpompowała sztucznie miasta 
blokami jak w Jastrzębiu Zdroju. A pozycja węglo-
wa miasta wyrażała się wtedy poprzez ROW, czyli 
Rybnicki Okręg Węglowy. Po drodze jeszcze było 
jedno szczęście – dzisiejsza bazylika św. Antoniego. 
Przecież to najwspanialszy, a już na pewno najwyż-
szy kościół na Górnym Śląsku, który powstał trochę 
przez przypadek. Sam zaś kult św. Antoniego i tra-
dycja procesji z jego figurą w odpust – to przecież 
nie ma sobie równych w tej części Europy, choć ryb-
niczanie nie zdają sobie z tego sprawy. 

A teraz spójrzmy na czasy nam bliższe, kiedy  
w 1989 roku Polska znów stała się państwem demo-
kratycznym, a rok później rybniczanie demokratycz-
nie wybrali nowe władze miasta. Wielu mieszkańców 
pamięta jak Rybnik wystartował wtedy do przodu.  

Odnowiony rybnicki Rynek, który stał się wtedy 
dumą rybniczan i obiektem zazdrości Żor czy Wo-
dzisławia – gdzie na takie zmiany trzeba było cze-
kać jeszcze latami. A w Katowicach piękny Rynek 
zrobią dopiero za rok. Podobnie też Rybnik, dzię-
ki pozytywnemu zakręceniu władz miasta, zakręcił 
się też rondami. Na początku wszyscy się z naszych 
rond śmiali, ale po wielu latach przyznali Rybnikowi  

rację i takie ronda 
zaczęły powstawać 
w Żorach, Wodzisła-
wiu i w całej Polsce. 
Wielkim też szczę-
ściem Rybnika – choć 
może niektórzy sobie 
z tego nie zdają spra-
wy, było usytuowanie 
centrów handlowych 
Plaza i Focus Park tak 
blisko Rynku – przez 
co historyczne cen-
trum naszego miasta 
żyje. A o takim szczę-
śliwym rozwiązaniu 
mogą tylko poma-
rzyć w Żorach, Wo-
dzisławiu, Gliwicach, 
Raciborzu czy Pszczy-
nie – gdzie te handlo-
we giganty powstały 
daleko poza centrum, 
a ich Rynki pustosze-
ją i umierają. 

W tym dziejowym 

ciągu szczęśliwych trafów należy też umieścić fakt, 
że Rybnik i rybniczanie są od dziesięciu lat w Unii 
Europejskiej. Nie powinniśmy się jednak dziwić, że 
niektórzy rybniczanie przeszli nad tym faktem do 
porządku dziennego. Po prostu od nadmiaru szczę-
śliwych okoliczności przez ostatnie tysiąc lat naszej 
rybnickiej historii, do tego szczęścia zdążyli się już 
przyzwyczaić. I zamiast rzykać dziękczynnie do ryb-
nickiego praworęcznego św. Antoniczka (bo ten  
z Padwy trzyma Jezuska na lewej ręce), czasami na-
rzekają, na korki w mieście, dziury w drogach, zady-
miony luft czy mandaty miejskich strażników. Ryb-
nik, podobnie jak inne śląskie miasta, nie jest jesz-
cze idealny, choć niewątpliwie ku ideałowi się zbli-
ża. I będzie się tak działo – w zależności od koncep-
cji pojmowania świata: dzięki pomocy św. Antonicz-
ka, własnej pracowitości, dziejowemu rybnickiemu 
szczęściu, albo dzięki kolejnym dotacjom Unii Eu-
ropejskiej. Amen!

Marek Szołtysek

I jeszcze jedno, entuzjazm względem rybnic-
kiego św. Antoniczka i euroentuzjazm rybniczan 
nie powinny być w sprzeczności, bo jedno drugie-
go nie wyklucza

Spoglądając na Rybnik przez pryzmat ostatniego tysiąca lat dziejów polityczno-
gospodarczych oraz ostatnich 25 lat demokracji i 10 lat w Unii Europejskiej – można 
znaleźć argumenty i rzec, że jest to miasto dziwne, które nie powinno w ogóle istnieć, 
a co najwyżej być tylko większą wsią. Patrząc racjonalnie Rybnik nie powinien też 
być stolicą subregionu i nie powinien odnosić żadnych sukcesów. A jednak jest 
centrum subregionu i odnosi sukcesy. Jak to możliwe?
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Unia – czy to kolejne szczęście?

D z i ę k i  u n i j n y m  f u n d u s z o m 
można było również gruntownie 
odnowić mury rybnickiej bazyliki  
św. Antoniego. Teraz nasz wiekowy 
„Antoniczek” wygląda jak nowy
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Sesja rady miasta – 30 kwietnia

Sesja akademicka
W czasie kwietniowej sesji radni przyznali doroczne dotacje dwóm rybnickim 

uczelniom tworzącym akademicki kampus przy ul. Rudzkiej – Uniwersytetowi 
Ekonomicznemu w Katowicach i Politechnice Śląskiej, która zagospodarowała 
już budynki opuszczone w ubiegłym roku przez Uniwersytet Śląski.    

Prezydent Adam Fudali rozpoczął swoje 
zwyczajowe wystąpienie od kwestii tzw. renty 
planistycznej (opłata za wzrost wartości grun-
tów związana z nowymi zapisami planów za-
gospodarowania przestrzennego), informując,  
że w roku 2013 wydał dziewięć decyzji w tej 
sprawie, a dochody budżetu miasta z tego ty-
tułu wyniosły blisko 578 tys. zł. Kolejna infor-
macja dotyczyła sprzedaży mienia komunalne-
go w pierwszym kwartale tego roku. W efekcie 
sfinalizowanych transakcji budżet zasiliła kwo-
ta blisko 8,5 mln zł. Sprzedano m.in. 28 miesz-
kań za łączną kwotę blisko 420 tys. zł. Z kolei 
na zakup gruntów potrzebnych miastu głównie 
do budowy dróg, miasto wydało kwotę blisko 
418 tys. zł. Radni poznali również szczegółową 
liczbę złożonych w tym roku przez mieszkań-
ców deklaracji śmieciowych. Rzecz najważniej-
sza – zaległości z tytułu niepłacenia powszech-
nej opłaty śmieciowej wynoszą blisko 608 tys. zł,  
co stanowi 4,28 proc całej należnej kwoty, wy-
noszącej w sumie 14,2 mln zł. 

Przechodząc do tematów inwestycyjnych pre-
zydent poinformował radnych o dotacji w wyso-
kości blisko 17 mln zł, jaką miasto otrzymało na 
modernizację ul. Podmiejskiej, od „elektrow-
nianego” ronda na ul. Rudzkiej do jej skrzyżo-
wania z ul. św. Maksymiliana. Wartość kosztory-
sową inwestycji wyliczono na ok. 20 mln zł, więc 
wkład własny miasta wyniesie tylko 3 mln zł.  
Miasto musi też  wyremontować most na ul. 
Kotucza i również na tę inwestycję otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł z Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju. Koszt przed-
sięwzięcia wyliczono zaś na 4,5 mln zł. Adam 
Fudali poinformował też radnych o zaawanso-
waniu prac w największych obecnie miejskich 
inwestycjach drogowych – ulice: Byłych Więź-
niów Politycznych, Prosta (budowa nowego od-
cinka) i Niepodległości. Wszędzie prace prze-
biegają zgodnie z harmonogramem. Termino-
wo przebiegała również gruntowna moderni-
zacja kąpieliska Ruda, czego najlepszym do-
wodem było skierowane do radnych zaprosze-
nia na otwarcie kąpieliska w dniu 30 maja. Do 
końca czerwca ma być z kolei gotowy nowy sta-
dion lekkoatletyczny, będący częścią sportowe-
go kompleksu przy ul. Gliwickiej, określanego 
mianem stadionu miejskiego. Radni usłyszeli 
jeszcze jedno zaproszenie. Prezydent zapropo-
nował, by po zakończeniu sesji przeszli się na 
rynek, by zobaczyć odnowioną fontannę z no-
wym kolorowym oświetleniem, które można 
dowolnie programować, dostosowując je np. 

do ważnych rocznic czy świąt, np. biało-czer-
wone oświetlenie w dniu 3 Maja. 

Mniej kredytów
Zgodnie z ustalonym porządkiem, zaraz 

po wystąpieniu prezydenta Fudalego przy 
mównicy pojawił się skarbnik miasta Bo-
gusław Paszenda, by zreferować projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie. Pla-
nowane dochody i wydatki budżetu zwiększo-
no o tę samą kwotę nieco ponad 5 mln zł. Do 
91 mln zł zwiększono kwotę wolnych środków 
z roku ubiegłego, które zasiliły przychody te-
gorocznego budżetu miasta. W efekcie zapo-
trzebowanie miasta na kredyty bankowe ma-
jące pokryć deficyt budżetowy zmniejszono  
o 57 mln zł do kwoty 60,5 mln zł. Po tych zmianach 
deficyt budżetowy wynosi niecałe 104 mln zł,  
zaś nadwyżka operacyjna ponad 31 mln zł.

O 184 tys. zł zmniejszono wartość II etapu 
budowy teleinformatycznej sieci szerokopa-
smowej. Do budżetu wprowadzono z kolei pra-
wie 2 mln zł, stanowiące zwrot podatku VAT za 
inwestycje realizowane w ubiegłym roku przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dodatko-
we 500 tys. zł przeznaczono na zakup betonitów 
dla dzielnic, w których mieszkańcy chcą syste-
mem gospodarczym utwardzić swoje dzielnicowe 
drogi. Pierwotnie przeznaczono na to 500 tys. zł,  
więc aktualna kwota na zakup tego drogowego 
budulca to 1 mln zł. Po rozstrzygnięciu prze-
targu na przebudowę ul. Zwycięstwa w Chwa-
łowicach okazało się, że zaoszczędzono kwo-
tę 1,5 mln zł; pieniądze te w uchwale korygu-
jącej budżet miasta przeznaczono na przebu-
dowę zieleńca POW w sąsiedztwie bazyliki św. 
Antoniego (800 tys.) i na przebudowę parkin-
gu przy ul. Kościuszki (700 tys. zł; prace wyko-
nają Rybnickie Służby Komunalne).

Uchwały o zmianach w budżecie miasta i ko-
lejną o zaktualizowaniu wieloletniej prognozy 
finansowej miasta radni przyjęli jednogłośnie.

Kampus przetrwa
— Uniwersytet Ekonomiczny pozostanie  

w Rybniku. Jesteśmy wdzięczni miastu za życz-
liwość i pomoc, również tę finansową — mó-
wił radnym prof. Robert Tomanek, prorek-
tor ds. organizacji, finansów i rozwoju UE  
w Katowicach. Uchwała w sprawie udzie-
lenia dotacji dla dwóch uczelni tworzących 
dziś kampus była okazją do przedstawienia 
sytuacji rybnickiego ośrodka dydaktycznego  

Uniwersytetu Ekonomicznego. Zgodnie  
z ustawą o szkolnictwie wyższym, uczelnia musi 
stworzyć w Rybniku wydział zamiejscowy, co 
wcześniej nie udało się Uniwersytetowi Śląskie-
mu, który w niesławie opuścił kampus. Jednak 
z wymogiem tym nie poradził sobie również 
Uniwersytet Ekonomiczny. Ośrodek Nauko-
wo-Dydaktyczny UE w Bielsku-Białej, w któ-
rym kształci się obecnie 900 studentów, z dniem 
30 czerwca zostanie zamknięty. Jak zapewnił 
prof. Tomanek, sytuacja taka nie zdarzy się  
w Rybniku, gdzie studiuje obecnie 1200 studen-
tów UE. — Przesądziła o tym przede wszystkim 
postawa władz i pomoc miasta, którą docenia-
my. W lutym senat przyjął więc uchwałę w spra-
wie opracowania koncepcji utworzenia w Rybni-
ku wydziału zamiejscowego, który powinien od-
powiedzieć na zapotrzebowania rynku. Zrobili-
śmy badania rynkowe w Rybniku i rozmawiali-
śmy z władzami miasta, a chcemy jeszcze poro-
zumieć się ze środowiskiem biznesowym — mó-
wił prof. Robert Tomanek. Wszystko po to, by 
wydział UE w Rybniku był, jak się wyraził pro-
rektor, „skrojony na miarę” i miał długoletnią 
przyszłość. Stąd pomysł na kilka specjalności: 
finansową, logistyczną, finanse w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach lub informatykę w fi-
nansach. — Tworząc wydział nie chcemy dopu-
ścić do tego, by sytuacja finansowa uczelni sta-
wiała pod znakiem zapytania jego przyszłość, 
zważywszy, że miasto zainwestowało środki i swój 
wizerunek w stworzenie kampusu. Dlatego nie 
wyobrażam sobie, że nasza uczelnia może opu-
ścić to miasto. Oczywiście warunkiem jest sta-
bilna sytuacji finansowa uczelni — mówił pro-
rektor. Nie ukrywał, że również UE dotyka kry-
zys demograficzny dlatego uniwersytet nasta-
wia się w Rybniku na kształcenie niestacjonar-
ne, studia podyplomowe i szkolenia. — Nasze 
koszty w Rybniku idą w miliony, ale szacowa-
ny wynik finansowy jest dodatni, czego nie było  
w przypadku ośrodka w Bielsku-Białej — pod-
sumował prorektor. Wydział zamiejscowy UE  
w Rybniku ma zostać powołany do życia jeszcze 
w tym roku akademickim. Na razie radni zde-
cydowali o przyznaniu dotacji dla uczelni eko-
nomicznej w wysokości 193.000 zł, a dla Poli-
techniki Śląskiej – 240.000 zł na pokrycie opłat 
związanych z mediami i utrzymaniem budyn-
ków w dobrym stanie technicznym. — Dlacze-
go kwoty są tak zróżnicowane? — pytał radny 
Bronisław Drabiniok (PO), a prezydent wyja-
śniał, że to efekt negocjacji z rektorami, a Po-
litechnika Śl. ponosi większe koszty utrzyma-
nia, bo przejęła budynek po UŚ, stąd dotacja 
dla tej uczelni jest większa. Referująca uchwa-
łę wiceprezydent Ewa Ryszka, wyjaśniła ponad-
to, że 17 tys. zł z uczelnianych dotacji (10 tys. zł  
z kwoty dla PŚl. i 7 tys. zł z UE) zostanie prze-
kazanych Rybnickiemu Centrum Kultury na 
pomoc w organizacji juwenaliów. Uchwałę rad-
ni przyjęli jednogłośnie.
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Miasto w skrócie
Gruntowe zmiany

Cztery kolejne uchwały dotyczyły miej-
skich nieruchomości i zostały przyjęte jed-
nomyślnie, a omówił je wiceprezydent Mi-
chał Śmigielski. Pierwsza dotyczyła bezprze-
targowego wydzierżawienia części nierucho-
mości wykorzystywanych przez użytkowników 
garaży w Boguszowicach, Chwałowicach i na 
Smolnej oraz działki przy ul. Pod Hałdą, na 
której znajduje się minitor żużlowy (dzierżawi 
ją spółka Topaz). Radni wyrazili też zgodę na 
wystąpienie do wojewody o komunalizację nie-
ruchomości w Gotartowicach, która jest wła-
snością skarbu państwa w użytkowaniu wieczy-
stym gminy. Na działce położonej przy ul. Sy-
gnały znajduje się boisko piłkarskie i murowa-
ny budynek szatni, a nieruchomością zarządza 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybni-
ku. W wyniku skomunalizowania tej nierucho-
mości gmina stanie się jej właścicielem i nie bę-
dzie musiała płacić za użytkowanie wieczyste. 

Jednogłośnie radni przyjęli też uchwałę do-
tyczącą nabycia niezabudowanej nieruchomo-
ści przy ul. Świerklańskiej w miejscu, w którym 
ma powstać łącznik drogowy z ulicą Kowalczy-
ka. Zakup tej działki pozwoli więc na rozbudo-
wę planowanego skrzyżowania. 

Ostatnia z uchwał gruntowych dotyczyła 
sprzedaży w przetargu lokalu mieszkalnego 
w budynku wspólnoty przy ul. Krzyżowej 23 i 
nieruchomości w Golejowie przy ul. Wiślanej 
1, gdzie znajduje się dwukondygnacyjny budy-
nek byłej remizy strażackiej, a w nim dwa lo-
kale użytkowe o łącznej powierzchni użytko-
wej 119, 7 m². 

Partnerskie ronda
W tym roku Rybnik świętuję rocznicę 

dziesięciu lat współpracy z czeską Karwi-
ną. W ubiegłym roku podobny jubileusz 
dotyczył kontaktów z grecką Larissą. Z tej 
okazji dwa rybnickie ronda nosić będą na-
zwy właśnie tych partnerskich miast. Okrą-
głe skrzyżowanie ulicy Gliwickiej z Podmiej-
ską nazwane zostanie rondem Karvina, a ko-
lejne, w ciągu ul. Wielopolskiej – rondem La-
rissa. W Rybniku mamy już trzy ronda na-
wiązujące do miast partnerskich – Mazamet, 
Dorsten i Liévin. 

Dofinansują wystawę
Radni postanowili przeznaczyć 5 tys. zł 

na stworzenie ekspozycji w powstającym w 
Radzionkowie Centrum Dokumentacji De-
portacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 
r. Centrum ma upamiętniać tysiące mieszkań-
ców Górnego Śląska internowanych i wywie-
zionych w latach 1945-1948 do pracy na tere-
nie byłego ZSRR. Zgodnie z ustaleniami In-
stytutu Pamięci Narodowej, w wyniku represji 
deportowano ok. 50 tys. osób, a wiele z nich 
nigdy nie wróciło do swoich domów. Centrum 

będzie gromadzić materiały dotyczące wywó-
zek – publikacje, artykuły, wyniki prac badaw-
czych oraz pamiątki przekazane przez rodziny 
deportowanych – z których stworzona zostanie 
ekspozycja stała. Warto podkreślić, że z tere-
nu Rybnika, wg danych IPN, wywieziono 232 
mieszkańców. Zanim radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę, obejrzeli dwa filmy przygotowane 
przez gminę Radzionków – „Przemilczana hi-
storia” i „Uchronić od zapomnienia”.

Poparcie 
bez (jednogłośnego) poparcia

Śląski Związek Gmin i Powiatów, które-
go Rybnik jest członkiem, zwrócił się do mia-
sta o poparcie stanowiska wypracowanego  
w marcu w Poznaniu przez sygnatariuszy 
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 
Samorządowych. Ich zdaniem przygotowywany 
w kancelarii prezydenta projekt ustawy o współ-
działaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz 
rozwoju lokalnego i regionalnego ma kilka słabych 
punktów, jak: referendum tematyczne bez progu 
frekwencyjnego, powołanie do życia nowego gre-
mium (konwentu delegatów wojewódzkich), czy 
zawiła procedura prac nad budżetem, która może 
być niemożliwa do zrealizowania w większych mia-
stach. Dlatego, zdaniem sygnatariuszy stanowi-
ska, rozwiązania zaproponowane w prezydenc-
kim projekcie ustawy należałoby najpierw pilo-
tażowo wdrożyć na niewielką skalę w wybranych 
gminach. — Skoro chcą coś zrobić, nie mogą zaczy-
nać od krytyki, ale raczej od konstruktywnego dia-
logu — mówił radny Drabiniok o Ogólnopolskim 
Porozumieniu Organizacji Samorządowych, które 
zawarło w październiku 2013 r. dziewięć stowarzy-
szeń i związków miast, aby wspólnie reprezento-
wać najważniejsze sprawy dotyczące samorządu. 
Radny Drabiniok mówił też o kwietniowym spo-
tkaniu z udziałem przedstawicieli OPOS-u Olgier-
da Dziekońskiego, ministra w kancelarii prezyden-
ta nadzorującego prace nad tym projektem, w trak-
cie którego miało dojść do konsensusu i uwzględ-
nienia części zgłaszanych poprawek. — Żadne  
z większych miast nie przyjęło takiej uchwały, więc 
dlaczego my mamy ją przyjąć. Od samorządowców 
możemy oczekiwać czegoś więcej niż tylko krytyko-
wania — zauważył radny Drabiniok. Referująca 
uchwałę sekretarz miasta Daniela Lampert wyja-
śniła, że propozycja stanowiska wpłynęła do mia-
sta na początku kwietnia, więc wciąż jest ono aktu-
alne, a prace nad ustawą nadal trwają. W dalszym 
ciągu bowiem projekt zawiera rozwiązania pod-
ważające ideę samorządności, dlatego też OPOS 
oczekuje przetestowania projektu w praktyce, ale 
też oferuje pomoc w opracowaniu ostatecznego 
kształtu tej uchwały. Ostatecznie stanowisko po-
parło 16 radnych, a sześciu się wstrzymało. Teraz 
rybnicka uchwała trafi do prezydenta RP i prze-
słana zostanie do Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów, jednego z sygnatariuszy Ogólnopolskie-
go Porozumienia Organizacji Samorządowych.
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w 21 czerwca o 15 na obiekcie MOSiR-u  
przy ul. Za Torem w dzielnicy Paru-
szowiec-Piaski rozpocznie się dorocz-
ny piknik rodzinny, w którym wezmą 
również udział przedstawiciele cze-
skiej Karwiny, którzy od dziesięciu lat 
współpracują z kołem emerytów z Pa-
ruszowca. W czasie pikniku zaplano-
wano m.in. pokaz laserów i walk ry-
cerskich, występy zespołów Józefinki 
i Karpowicz Family, atrakcje dla dzie-
ci, zabawę taneczną i jak co roku – de-
gustację grochówki. Piknik organizu-
je rada dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

w Dla upamiętnienia 25. rocznicy pierw-
szych wolnych wyborów, 6 czerwca  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się 
konferencja „Rybnickie społeczeństwo 
w obliczu wyborów 1989 roku”. Do 
udziału w niej zaproszono m.in. pro-
fesorów Jerzego Buzka i Ryszarda Le-
gutko, dr Jana Olbrychta oraz przed-
stawicieli Instytutu Pamięci Narodowej 
i Rybnickiego Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność”. Początek o g. 10.00.

w Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-
Dzieciom świętuje 20-lecie swojego ist-
nienia. Z tej okazji 17 maja w dwóch 
prowadzonych przez stowarzyszenie 
placówkach – Społecznej Szkole Pod-
stawowej, również świętującej 20 lat 
i Dwujęzycznym Gimnazjum Społecz-
nym odbyły się spotkania absolwen-
tów, a w Teatrze Ziemi Rybnickiej – ju-
bileuszowa gala. Pokazano tam film 
o historii SSP, a uczniowie pochwali-
li się swoimi umiejętnościami. Przybli-
żono też sylwetkę Jerzego Kukuczki, 
obranego niedawno na patrona obu 
szkół. Z prelekcją wystąpiła alpinist-
ka Aleksandra Dzik, która jako pierw-
sza Polka zdobyła wszystkie siedmioty-
sięczniki byłego ZSRR. Do tematu jubi-
leuszu jednego z pierwszych stowarzy-
szeń nowej generacji jeszcze wrócimy.

w  Roboty drogowe w centrum dają się 
obywatelom we znaki... 19 maja ope-
rator monitoringu ok. trzeciej w nocy 
zaobserwował grupę nietrzeźwych 
mężczyzn na ul. Sobieskiego. Jeden  
z imprezowiczów szedł tak chwiej-
nym krokiem, że wpadł do wykopu. 
Gdy kompani pomogli mu się wydo-
stać, poirytowany balangowicz zaczął 
kopać w witrynę sklepu jubilerskiego. 
Po interwencji strażników nocna przy-
goda skończyła się dla niego w izbie 
wytrzeźwień. 
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Radny emeryt
Kompania Węglowa zwróciła się do rady 

miasta z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym Woj-
ciechem Piechą (PiS). W styczniu podobny 
wniosek dotyczył Bronisława Drabinioka. 
Radny Piecha, podobnie jak jego kolega z PO, 
nabył już uprawnienia emerytalne, stąd decyzja 
KW o jego zwolnieniu, na którą jednak musi się 
zgodzić RM. Radny nie może bowiem zostać 
zwolniony z pracy bez opinii rady. Ta może się 
nie zgodzić, ale tylko wtedy, gdy przyczyną roz-
wiązania umowy o pracę są zdarzenia związane 
z wykonywaniem mandatu przez radnego, co w 
tym przypadku nie miało miejsca. Dlatego rad-
ny Piecha podzielił los Bronisława Drabinioka, 
a zgodę na rozwiązanie z nim umowy o pracę 
wyraziło 19 radnych, jeden był przeciw, a jeden 
wstrzymał się od głosu. Radny Wojciech Pie-
cha nie głosował.

Sprintem 
Tym razem radni dostosowali czas trwa-

nia ostatniego punktu sesji do długości jej 
części wcześniej i w sprinterskim tempie 
posiedzenie zakończyli. Radny Franciszek 
Kurpanik (PO) wyraził nadzieję, że droga po 
wschodniej stronie ul. Niedobczyckiej na wyso-
kości ul. Pod Lasem zostanie, zgodnie z zapew-
nieniami pełnomocnika Janusza Kopera, wy-
remontowana. Przypomniał też, że teren, któ-
ry ona zajmuje, przekazało nieodpłatnie miastu 
czterdziestu (!) jego wcześniejszych właścicieli. 
* Radna Krystyna Stokłosa (PO) zauważyła, że 
ustanowienie strefy zamieszkania przy ul. Ró-
życkiego w Popielowie nie zastąpi tam chodni-
ka, zasugerowała też, że ul. Zielonej przydałby 
się remont. Przywołała też sprawę jednej z ryb-
nickich firm kamieniarskich niewywiązującej się 
z nałożonego na nią obowiązku montażu ekranu 
dźwiękochłonnego i ekranu wodnego, by ograni-
czyć hałas i pylenie przy obróbce kamienia. Pro-
siła o wyjaśnienie, kto wystąpił o kontrolę Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

który łagodnie potraktował uciążliwości zakła-
du. * Radny Wojciech Kiljańczyk (PO) poruszył 
problem braku odbioru odpadów z ul. Chwało-
wickiej i jej bocznych ulic, co pełnomocnik Ko-
per obiecał wyjaśnić.* Radny Józef Skrzypiec 
(BSR) wyraził prośbę, by również w dni świą-
teczne parking przy ul. Skłodowskiej-Curie był 
dostępny dla mieszkańców. * Radny Bronisław 
Drabiniok pytał o los zdeponowanych w maga-
zynach Rybnickich Służb Komunalnych, a nie-
wykorzystanych w dzielnicy Zebrzydowice, ele-
mentów betonowych do budowy dróg systemem 
gospodarczym. Jak mówił Janusz Koper, jeśli tyl-
ko istnieje kwit depozytowy, betonity na pew-
no się znajdą. Radny zaapelował też do miasta, 
ale i spółdzielni mieszkaniowej, by w miejscach 
spacerowych pojawiło się więcej koszy na śmie-
ci. Przedstawił też problem jednego z mieszkań-
ców Niedobczyc, dla którego dziecka zabrakło 
miejsca w przedszkolu. Jak odpowiedział pre-
zydent Fudali, w całym Rybniku tylko kilkana-
ścioro dzieci znalazło się w podobnej sytuacji  
i każdy przypadek należy wyjaśnić indywidual-
nie, co ułatwia okres odwołań. Radny Ryszka 
apelował, by dla tak małej liczby dzieci spróbo-
wać znaleźć miejsca. * Radna Anna Gruszka 
(PiS) poruszyła sprawę zaniedbanych kortów 
tenisowych przy ZS nr 6 w Boguszowicach. Jak 
mówił prezydent Michał Śmigielski, szkoła pró-
buje teren odnająć, ale brakuje chętnych do udo-
stępniania kortów za darmo. * Radny Andrzej 
Oświecimski (BSR) wyraził zadowolenie z bu-
dowy boiska przy SP nr 3, które jest przez dzie-
ci oblegane, prosił też, by wysepkę ronda, któ-
remu nadano nazwę Karvina, zagospodarować 
w sposób tę nazwę eksponujący. * Radny Da-
riusz Laska (PO) wrócił raz jeszcze do generują-
cego korki zjazdu z ul. Mikołowskiej w Sosnową 
i usłyszał, że problem ten zostanie wkrótce roz-
wiązany. Na zakończenie zaprosił kolegów-rad-
nych do udziału w studenckich juwenaliach.

(WaT), (S), (r) 

Kolejna sesja RM odbędzie się 
28 maja, o godz. 16. 

Dni kultury i sportu w 10. rocznicę współpracy Rybnika i Karwiny – to tytuł 
projektu realizowanego przez miasto z finansową pomocą Europejskiego 
Funduszu Regionalnego. 

Jego celem jest jak najszersza integracja mieszkańców Rybnika i Karwiny. Na środę  
11 czerwca zaplanowano polsko-czeski dzień sportu; na pływalni w Boguszowicach od-
będzie się mityng pływacki (roczniki 2001-2004), w sąsiedniej hali widowiskowo-sporto-
wej turniej siatkówki dziewcząt (1998-2000), a na boisku przy ul. Małachowskiego w Bo-
guszowicach turniej piłkarski (2001-2004).

Czwartek 12 czerwca upłynie pod znakiem piosenki, prezentacji artystycznych.  
O g. 10 w Domu Kultury w Chwałowicach rozpocznie się polsko-czeski festiwal piosen-
ki. Jego laureaci wystąpią o 17 na rybnickim rynku, a po ich występie rozpocznie się tam 
dobrosąsiedzka rybnicko-karwińska biesiada. 

Spotkanie podsumowujące cały projekt (blisko 30 tys. euro) odbędzie się we wrześniu 
w Karwinie.         (WaT)

Polsko-czeskie biesiadowanie
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w — Osoby niepełnosprawne pracują  
w urzędach, uprawiają sport, korzystają 
z dobrodziejstw cywilizacyjnych, uczą się 
w takich szkołach jak nasza. Dobrze to 
świadczy o naszym społeczeństwie oraz 
o czasie, jaki udało się nam wykorzy-
stać na integrację z niepełnosprawnymi.  
A zaczęło się od takich małych inicja-
tyw jak nasza — mówi Zdzisław Plisz, 
dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 1 o Olimpiadzie  
z Sercem, której 18. edycja odbyła się 30 
kwietnia. Do sportowej rywalizacji przy-
stąpili podopieczni Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego, warsz-
tatów terapii zajęciowej i szkół pod-
stawowych z oddziałami integracyjny-
mi nr 1 i 34 oraz Gimnazjum nr 7 z Bo-
guszowic. — Mamy prawie stu uczest-
ników, a konkurencje dostosowane są 
do ich możliwości. To m.in. rzuty do ko-
sza, skok w dal z miejsca, czy strzały na 
bramkę — mówi Renata Gronik, nauczy-
cielka SP nr 1, organizatorka olimpiady.

w Jeszcze w kwietniu  w urzędzie miasta 
odbyła się debata, której celem, jak to 
określono w komunikacie było „zdia-
gnozowanie potrzeb i oczekiwań spo-
łeczeństwa w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa”. W spotkaniu zainicjowa-
nym przez kierownictwo rybnickiej po-
licji, wziął udział m.in. przewodniczą-
cy rady miasta Andrzej Wojaczek, na-
czelnik magistrackiego wydziału zarzą-
dzania kryzysowego Janusz Abrahamo-
wicz, radny Henryk Cebula, który prze-
wodniczy komisji samorządu i bezpie-
czeństwa, działającej przy radzie mia-
sta oraz szefowie rad dzielnic i radni  
z Boguszowic, Chwałowic, Niedobczyc 
Niewiadomia i z dzielnicy Maroko No-
winy oraz pierwszy zastępca komen-
danta miejskiego mł.insp. Grzegorz 
Grabiec i naczelnik wydziału prewen-
cji nadkom. Mirosław Jordan. Na mocy 
porozumienia podpisanego w marcu 
przez prezydenta miasta i komendan-
ta miejskiego policji, na terenie wymie-
nionych dzielnic nad bezpieczeństwem 
mieszkańców czuwać będą dodatkowe 
patrole policji.

w 13 maja ok. 10.30 tuż obok wejścia 
do jednego z bloków przy ul. Hibnera  
w czasie prac budowlanych znalezio-
no niewybuch z czasów II wojny świa-
towej. Po ewakuacji 20 mieszkańców 
bloku, uzbrojonym, jak się okazało, po-
ciskiem kalibru 80 mm zajęli się policyj-
ni saperzy, którzy zdetonowali go póź-
niej w bezpiecznym miejscu.
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Przypominamy, że tym razem na kolejną pię-
cioletnią kadencję spośród 1279 wybierzemy w 
Polsce 51 spośród wszystkich 751 eurodeputo-
wanych. Kraj jest podzielony tylko na 13 okrę-
gów wyborczych, a Rybnik, podobnie, jak w 
czasie poprzednich eurowyborów, znajduje się 
w granicach okręgu wyborczego nr 11, obej-
mującego teren całego województwa. Mamy 
w nim do wyboru 110 kandydatów z 11 par-
tyjnych list wyborczych.

Przypominamy, że lokale wyborcze będą 
otwarte od g. 7 do 21, a wyniki wyborów będą 
ważne niezależnie od frekwencji. 

Samo głosowanie jest bardzo proste; by nasz 
głos był ważny musimy postawić znak X w kratce 
obok nazwiska jednego tylko kandydata (punkt 
przecięcia dwóch linii musi się znajdować w ob-
rębie kratki) z wybranej przez nas listy. Ordyna-
cja wyborcza do PE ma charakter proporcjonal-
ny, co znaczy, że głosując na wybranego kandy-

data, głosujemy tym samym na jego listę, czyli 
konkretną partię bądź ugrupowanie wyborcze.

Jako, że liczba mandatów, które przypadną 
kandydatom z naszego okręgu wyborczego jest 
uzależniona od liczby głosów zdobytych przez 
poszczególne komitety wyborcze i poszczegól-
nych kandydatów w skali całego kraju, ich licz-
bę poznamy dopiero po ogłoszeniu wyników 
przez Państwową Komisję Wyborczą. W czerw-
cu 2004 wybraliśmy w Polsce 54 eurodeputo-
wanych, wśród których znalazło się ośmiu kan-
dydatów z naszego okręgu, a w 2009 roku 50, 
w tym sześciu z okręgu katowickiego.

Przypominamy, że szczegółowe informacje 
o granicach obwodów głosowań w mieście 
zamieściliśmy w kwietniowym wydaniu „GR”. 
Informacje na temat eurowyborów można też 
znaleźć w internetowej witrynie magistratu 
(www.rybnik.eu) w zakładce „Wybory do PE” 
po lewej stronie.                                     (WaT) 

Jak co roku zachęcamy rybniczan do 
wywieszenia w czasie Dni Rybnika bia-
ło-niebieskich flag naszego miasta. 

To prosty sposób na zamanifestowanie swej 
przynależności do grona jego mieszkańców, 
a może i dumy ze swego miasta, jego historii, 
osiągnięć i dokonań rybniczan. Pokażmy na-
szym sąsiadom z ulicy, mieszkańcom innych 
miejscowości i gościom z zagranicy, że rybni-
czanie są dumni z Rybnika, a powodów ku temu 
naprawdę nie brakuje.

Flagi Rybnika, jak co roku, od początku 
czerwca będzie można kupić w rynkowej księ-

garni Orbita, a także na tradycyjnym stoisku 
urzędu miasta w czasie jarmarku towarzyszą-
cego Dniom Rybnika. Cena ok. 20 zł.

Tym zaś, którzy oflagują się na Dni Rybni-
ka proponujmy prosty konkurs. Wśród osób, 
które do końca czerwca dostarczą do naszej 
redakcji zdjęcia swoich oflagowanych do-
mów i mieszkań rozlosujemy miejskie upo-
minki, pamiątki i gadżety. Do zdjęć (cyfro-
wych bądź analogowych) należy dołączyć swo-
je imię i nazwisko, adres oraz numer telefo-
nu kontaktowego.  

(WaT)  

Do wywieszenia miejskich flag w czasie Dni Rybnika zachęca Krzysztof Jaroch, naczelnik magistrackiego wydziału promocji i informacji
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Majowy numer „Gazety Rybnickiej” ukazuje się formalnie w niedzielę 25 maja, 

a zatem w dniu trzecich w naszej historii wyborów do Parlamentu Europejskiego. 
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w W poniedziałek 28 kwietnia krótko 
po 15 na ul. Wodzisławskiej w dziel-
nicy Zamysłów doszło do wypadku,  
w którym zginął 27-letni motocyklista. 
Prowadzący hondę rybniczanin ude-
rzył w drzwi kierowcy opla corsy, któ-
ry skręcając w lewo zajechał mu dro-
gę. Wszystko wskazuje na to, że 31-let-
nia rybniczanka, wyjeżdżając ze sta-
cji benzynowej Statoil, łamiąc przepi-
sy zawracała w stronę centrum mia-
sta. Kobieta będąca w piątym miesią-
cu ciąży z niegroźnym urazem głowy 
trafiła do szpitala. Szczegółowe oko-
liczności wypadku posiłkując się opi-
nią specjalistów ustala rybnicka poli-
cja pod nadzorem prokuratury. Znany 
nie tylko w Niedobczycach motocykli-
sta – Szymon Ryć zginął w dniu swoich 
27. urodzin. Prowadził własną szkołę 
jazdy, a w miejskim ośrodku Bushido 
zajęcia dżudo dla grupy dzieci w wie-
ku od pięciu do dziesięciu lat. Bez wy-
padków na drogach minął za to dłu-
gi, świąteczny weekend rozpoczynają-
cy miesiąc maj.

w 14 maja około północy zaniepokojeni 
sąsiedzi wezwali strażników miejskich 
do jednego z mieszkań przy ul. Dworek,  
z którego dochodziło wołanie o pomoc. 
Ponieważ starsza kobieta nie mogła 
sama otworzyć drzwi, strażnicy próbo-
wali dodzwonić się do jej córek. Niestety, 
te nie odbierały telefonów, aż w końcu  
je wyłączyły. Po wyważeniu drzwi oka-
zało się, że przebywająca w mieszkaniu 
kobieta wymaga całodobowej opieki. 
Funkcjonariusze ustalili, że jedna z có-
rek mieszka w dzielnicy Maroko-Nowi-
ny. Po namowach mundurowych posta-
nowiła zaopiekować się matką.

w 23 kwietnia kolejny sezon zainaugu-
rowali rowerzyści z sekcji rowerowej 
„Smerfy”, działającej w ramach klubu 
seniora SITG kop. Chwałowice. Zaczęli 
od wycieczki na wieżę widokową bazy-
liki św. Antoniego, ale w tym sezonie 
planują jeszcze 14 innych rowerowych 
wypraw, m.in. do Żernicy, Bujakowa, 
Rudzieńca, Pławnowic, czy Niewiado-
mia. W czerwcu chcą pojeździć po Roz-
toczu, a w lipcu po Słowacji. „Smer-
fy” chcą też wypocząć na kąpieliskach  
w Szymocicach i Gorzycach, zwiedzić 
pałac w Rudniku i Czerwony Klasztor 
na Słowacji oraz wziąć udział w grzy-
bobraniu w Rudach. Kilkudziesięcio-
osobowa sekcja rowerowa planuje za-
kończyć sezon pod koniec września.
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Prezydent Rybnika, Adam Fudali, w swoim 
zwyczajowym wystąpieniu przypomniał nie tyl-
ko Konstytucję 3 maja, ale i powstańcze zrywy 
Ślązaków. Tradycyjny przemarsz uczestników 
uroczystości, w tym pocztów sztandarowych do 
kościoła na mszę za ojczyznę, był tym razem 
znacznie krótszy niż zwykle, bo ze względu na 
rozkopane ulice Sobieskiego i Powstańców Śl. 
jego trasa prowadziła nie, jak co roku, do ba-
zyliki św. Antoniego, ale krótką ul. Kościelną 
do świątyni pw. Matki Boskiej Bolesnej, nazy-
wanej przez rybniczan nie bez powodu Starym 
Kościołem. Radości z tego faktu nie krył pro-
boszcz tej parafii ks. Franciszek Radwański, 
który witając uczestników uroczystości, zwró-
cił uwagę, że w święto Maryi Królowej Polski, 
znaleźli się oto w świątyni najstarszej rybnic-
kiej parafii, która stała się „matką” wszystkich 
innych rybnickich kościołów i parafii. Uro-
czystą mszę za ojczyznę wraz z proboszczem  

koncelebrowali jeszcze ks. dziekan Piotr Win-
kler oraz ks. Michał Anderko, były rybnicki 
duszpasterz akademicki, a obecnie redaktor 
naczelny Radia eM. On też wygłosił homilię, 
a rozpoczął ją cytując rozważania o ojczyźnie, 
spod pióra krakowskiego kardynała Karola 
Wojtyły. Pisząc o naszej trudnej historii, przy-
szły papież i święty tłumaczył m.in., że wszystko, 
co ma wartość musi kosztować i, że trzeba się-
gać do historii by wiedzieć kim jesteśmy i odkry-
wać na nowo własną tożsamość. — Gromadzi-
my się po to, aby sobie uświadomić, że nasza toż-
samość jest na wskroś narodowa – polska, a za-
razem katolicka. I nie jest ona ciasna i zamknię-
ta, bo katolicka to znaczy otwarta, powszechna, 
dla wszystkich, a  honor, o którym wspomnia-
no na wstępie wyraża się poprzez szacunek wo-
bec godności każdego człowieka — mówił ka-
znodzieja ks. Michał Anderko. 

(WaT)   

W tym roku trasa 
3-majowego pochodu 
prowadziła z rynku do 
Starego Kościoła, czyli 
najstarszej rybnickiej 
świątyni pw. Matki 
Boskiej Bolesnej

Majówka w najstarszej parafii
Trzeciomajowe uroczystości rozpoczęły się, jak zwykle na rynku, w sąsiedztwie 

ratusza. Po wciągnięciu biało-czerwonej flagi na maszt, przy wtórze Miejskiej 
Orkiestry Dętej „Rybnik” odśpiewano hymn państwowy. 
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w 17 maja patrol straży miejskiej zo-
stał wezwany w nocy na ul. Rudzką, 
gdzie mężczyzna z zakrwawioną ręką, 
mimo zamkniętych drzwi, próbował 
wejść do jednego z budynków Kam-
pusu. Gdy zobaczył zbliżających się 
strażników, zaczął uciekać. Funkcjo-
nariusze dogonili i obezwładnili męż-
czyznę. Szybko okazało się, że awan-
turnik jest poszukiwany przez policję, 
bo wcześniej uszkodził drzwi kawiar-
ni w centrum miasta.

w Górnictwo – perspektywy i zagroże-
nia – to tytuł trzydniowej konferencji, 
którą w kampusie na początku maja 
zorganizowało Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śl. w Rybniku 
wespół ze Stowarzyszeniem Wycho-
wanków Politechniki Śl. Oddział CKI 
Rybnik. Uczestnicy konferencji odwie-
dzili pobliskie kopalnie, przyglądając 
się m.in. stosowanym w nich maszy-
nom, a goście z Czech przedstawili 
perspektywy wydobycia węgla w Re-
publice Czeskiej.

w „Frassati w Rybniku. Student, alpini-
sta, święty” – to hasło odbywającej 
się w rybnickich parafiach i szkołach 
akcji ewangelizacyjnej, której boha-
terem jest współczesny świecki bło-
gosławiony Włoch Piotr Jerzy Fras-
sati. Zakończenie akcji zaplanowa-
no na 24 maja, w bazylice św. An-
toniego miała się wtedy odbyć msza 
w intencji miasta z udziałem Wandy 
Gawrońskiej, siostrzenicy Frassatie-
go oraz księży i młodzieży z Włoch, 
Belgii i Litwy.

w Obchodzący 50-lecie Aeroklub ROW 
zaprasza w trzeci weekend czerwca 
na Dni Aeroklubu, czyli dwudniowy 
piknik lotniczy z prezentacją i prze-
lotami samolotów zabytkowych, lo-
tami widokowymi dla mieszkańców 
oraz pokazami: akrobacji szybowco-
wej w wykonaniu wielokrotnego mi-
strza świata, największej gwiazdy 
rybnickiego aeroklubu Jerzego Ma-
kuli (niedziela 22 czerwca) oraz akro-
bacji samolotowej w wykonaniu pro-
fesjonalistów – Artura Kielaka i gru-
py Łukasza Świderskiego, która da w 
Rybniku swój pierwszy oficjalny po-
kaz (sobota 21 czerwca) oraz ogląda-
nego już w Rybniku zespołu Żelazny. 
Więcej informacji i szczegółowy pro-
gram na stronie internetowej (dnia-
eroklubu.pl). 



W dzielnicy Stodoły trwa już budowa nowego stalowego mostu na ul. Stalowej 
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W kilku przypadkach – wiadukty kolejowe na 
ulicach Wodzisławskiej, Raciborskiej, Gli-
wickiej, Żorskiej oraz w Kłokocinie na ul. 
Włościańskiej – zostały w ostatnich kilku 
latach wybudowane praktycznie na nowo. 
Teraz przyszedł czas na kolejne. 

 Po perturbacjach związanych z odkry-
ciem starych, niezinwentaryzowanych dę-
bowych pali, a w związku z tym, koniecz-
nością zmiany projektu, dobiega koń-
ca modernizacja mostu nad Potokiem 
Radziejowskim na ul. Niepodległości.  

Powstał obiekt osadzony na żelbetowych 
palach i płycie pomostowej położonej na 
prefabrykowanych belkach, będących ele-
mentem nośnym. Podniesiony i posze-
rzony most jest częścią większej inwesty-
cji drogowej – modernizacji kilometrowe-
go odcinka ul. Niepodległości. Droga zo-
stała poszerzona, otrzymała nową pod-
budowę, nawierzchnię i odwodnienie do 
powstałych rowów. Jak mówi pełnomoc-
nik ds. dróg i gospodarki komunalnej Ja-
nusz Koper, zmodernizowana, wyrówna-
na droga może zachęcać kierowców do 
dodania gazu, przed czym przestrzega,  

bo drogówka może tu mieć niezłe żniwa. 
Wykonana przez firmę Skanska, warta ok. 
5 mln zł inwestycja, będzie gotowa już 
pod koniec maja, ale ruch zostanie przy-
wrócony dopiero po odbiorach technicz-
nych, w drugiej połowie czerwca.

 Nowy stalowy most powstaje na, nomen 
omen, ul. Stalowej w Stodołach. Przy de-
montażu konstrukcji starego obiektu oka-
zało się, że jest on w gorszym stanie niż 
przypuszczano. Ruch odbywa się po mo-
ście zastępczym. Wykonawcą inwestycji  

o wartości prawie 1,3 mln zł jest firma Go-
mibud ze Skawiny, która na zakończenie 
robót ma czas od końca sierpnia. 

 Na ul. Kotucza trwa budowa mostu za-
stępczego, który umożliwi ruch samocho-
dów osobowych i autobusów (dla cięż-
kich aut wyznaczono objazd) w trakcie bli-
skiej już modernizacji mostu na Nacynie. 
Powstanie nowa żelbetowa konstrukcja,  
a wykonawcą jest firma Banimex z Będzi-
na, która dobrze się sprawdziła jako wy-
konawca modernizacji wiaduktu na ul. 
Żorskiej. Koszt inwestycji, która ma zostać  

Niewielu mieszkańców Rybnika zdaje sobie sprawę, że mamy w mieście  
aż 20 mostów – nad rzekami, ciekami wodnymi, a także wiaduktów drogowych  
i kolejowych. Prawie wszystkim kończył się żywot technologiczny, dlatego przeszły, 
bądź przechodzą gruntowną modernizację.

zakończona do końca października, wyno-
si 3,8 mln zł. Miasto pozyskało na tę inwe-
stycję 2,5 mln zł subwencji ogólnej Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 Trwają procedury przetargowe na ko-
lejne roboty mostowe. Są już znane ofer-
ty kilkunastu firm zainteresowanych mo-
dernizacją dużego mostu na Rudzie na 
ul. Podmiejskiej (przy jej ujściu do Zale-
wu Rybnickiego), a podpisanie umowy 
zaplanowano na czerwiec. To będzie dla 
wykonawcy spore wyzwanie: trzeba zmie-
nić konstrukcję długiego na 40 m mostu 
na jednoprzęsłowy obiekt o dwóch przy-
czółkach, bo będąca elementem stare-
go mostu betonowa, środkowa podpora 
stanowiła w czasie tzw. „cofki” przeszko-
dę dla ruchu wody. Miastu udało się po-
zyskać dofinansowanie ze środków unij-
nych (Regionalny Program Operacyjny), 
które w 85 proc. pokryje koszty tej inwe-
stycji. W kosztorysie inwestorskim wyce-
niono je na 22 mln zł, ale wybrana ofer-

ta na pewno będzie niższa. Zakoń-
czenie robót przewidziano na czer-
wiec 2015 r.

 Ogłoszono przetargi na moder-
nizację mostu na ul. Sygnały w Go-
tartowicach, a także na przebudo-
wę mostu na ul. Robotniczej w Ka-
mieniu, gdzie zostanie on zamie-
niony na przepusty. Obie inwesty-
cje powinny się zakończyć w czasie 
trzech, czterech miesięcy, czyli jesz-
cze w tym roku. Zakończono nato-
miast budowę trzech przepustów 
na ul. Wolnej. Kolejnego, trzecie-
go już wykonawcę trzeba wyłonić  
w przetargu na remont mostu na 
ul. Bieli w Kamieniu. 

 Na ul. Prostej jeszcze w maju 
ruch miał zostać przełożony ze sta-
rej na nową drogę, by można było 
ukończyć budowę dwóch rond. 
Będą utrudnienia  i objazd na od-
cinku od skrzyżowania ul. Prostej 
z Brzezińską do ronda Żorskiego. 

 Gotowy jest łącznik między uli-
cami Janiego i Jaskółczą, a na odbiór tech-
niczny czeka droga przez zwał łącząca ul. 
Tkoczów i Małachowskiego, której otwar-
cie dla kierowców umożliwi remont ul. 
Świerklańskiej. W dzielnicy Zamysłów trwa 
remont ul. Pod Lasem; na odcinku od ul. 
Niedobczyckiej trwa budowa kanalizacji 
deszczowej, a od strony ul. Raciborskiej 
ma się rozpocząć asfaltowanie; wyłonio-
no już firmę mającą odmalowywać zna-
ki poziome na jezdniach, co już powinno 
się rozpocząć.

(r)



Nowa Ruda otwarta od czerwca
Zupełnie odmieniona Ruda jest już praktycznie gotowa. Dla miłośników wodnej rekreacji i rozrywki otworzy swoje podwoje, 

oczywiście jeśli aura dopisze, z początkiem czerwca.
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Gruntowna modernizacja, a właściwie budo-
wa zupełnie nowego, nowoczesnego kąpieliska 
rozpoczęła się w końcu czerwca ubiegłego roku. 
Latem i jesienią 2013 roku, przy sprzyjającej 
aurze, rybnickiemu Erbudowi, który stworzył 
konsorcjum z polskim oddziałem firmy Bern-
dorf Baderbau, specjalizującej się w budowie 
basenowych niecek ze stali nierdzewnej, udało 
się wykonać najtrudniejszą część robót.

Nowa Ruda oferuje basen rekreacyjny  
z atrakcjami (wodne leżaki, rwąca rzeka, 
dwie zjeżdżalnie), 25-metrowy basen pływac-
ki, brodzik i wodny plac zabaw. Na kąpieli-
sku są też trzy boiska do siatkówki plażowej 
i koszykówki oraz znacznie więcej miejsca do 
plażowania. Atuty nowego kąpieliska to rów-
nież nowe zaplecze z przebieralniami, natry-
skami i toaletami, a przede wszystkim czysta  

i podgrzewana woda. Na miejscu można rów-
nież skorzystać z zamykanych szafek (takich 
samych, jak przy lodowisku). Potrzebna jest 
jednak do tego dwuzłotowa moneta, którą 
odzyskamy opróżniając szafkę. Zbudowa-
no również duży plac zabaw i nowy, darmo-
wy parking.

W czerwcu, lipcu i sierpniu nowa Ruda bę-
dzie czynna od g. 9 do 20, a we wrześniu przy 
sprzyjającej pogodzie od g. 10 do 18.

Darmowy wstęp na Rudę mają dzieci do 
lat czterech i opiekunowie grup zorganizowa-
nych (jeden opiekun na każde 15 osób). Z bi-
letów ulgowych mogą korzystać: dzieci od pią-
tego roku życia, uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
studenci do 26. roku życia, emeryci, renciści  
i inwalidzi wojenni oraz osoby niepełnosprawne  

z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności. 

Osoby objęte programem Duża Rodzina 
podobnie, jak na innych obiektach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku mogą 
korzystać z indywidualnych biletów wstępu  
z 50-procentową zniżką. 

(WaT)

Ceny biletów: 
bilet normalny – 10 zł; ulgowy – 5 zł 
(od g. 16 – bilet normalny – 6 zł; ulgowy – 3 zł) 

Ceny karnetów: 
10 wejść – normalny – 80 zł; ulgowy – 40 zł;
5 wejść – normalny – 40 zł; ulgowy – 20 zł 
(przy zakupie karnetów będzie pobierana 
kaucja w wysokości 10 zł).

Na miłośników pływania czeka 25-metrowy basen pływacki z niewielką widownią

Kto by tam kiedyś pomyślał ,  
że w przyszłości, idąc na Rudę będzie 
się można wylegiwać pod palmami

Dla najmłodszych przygotowano 
również wodny plac zabaw

Nowy brodzik z atrakcjami
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— Sprzedaż biletów od samego początku prze-
biega bardzo dynamicznie. Pierwsze miesią-
ce były imponujące pod tym względem, i nawet 
kiedy po 14 lutego i końcu promocji, ich cena 
wróciła do normalnej wysokości, sprzedaż wcale 
nie zmalała, przeciwnie – z tygodnia na tydzień 
wzrasta. To będzie bez wątpienia frekwencyjny 
sukces — mówi Janusz Stefański. Najlepiej bi-
lety sprzedają się na Górnym Śląsku – w Ka-

towicach, Gliwicach, Zabrzu i Rybniku, ale też 
w Warszawie. W ubiegłym roku, podczas kon-
certu w stolicy, zespół Jareda Leto zagrał dla 
15 tys. w Warszawie. Tym razem organizatorzy 
spodziewają się około 17 tys. widzów. Promocji 
koncertu bardzo przysłużył się filmowy Oskar, 
którego za drugoplanową rolę w filmie „Witaj 
w klubie” otrzymał w marcu wokalista zespołu 
Jared Leto. Więcej szczegółów na temat kon-
certu poznamy w ciągu najbliższych tygodni  
i w czasie poprzedzającej koncert konferen-
cji prasowej, zaplanowanej na 16 czerwca. Być 
może pobyt amerykańskich muzyków, a zwłasz-
cza zajmującego się również aktorstwem Jare-
da Leto w Rybniku, będzie przebiegał według 
zupełnie innego scenariusza niż miało to miej-
sce w czasie wcześniejszych koncertów gwiazd 
na rybnickim stadionie. 

Nie wiadomo wciąż kto zaśpiewa przed gwiaz-
dami z „Marsa”, wiadomo za to co będą jeść mu-
zycy. — Przywiązują ogromną wagę do zdrowego  

odżywiania — mówi Janusz Stefański. Jared 
Leto preferuje dania rybne, wegańskie i kuch-
nię japońską. Muzycy będą pić włoską wodę San 
Pellegrino oraz wodę kokosową. Zażyczyli sobie 
też kilka puszek Red Bulla bez cukru, migadło-
we mleko, owoce nerkowca, organiczne płatki 
i takąż kawę oraz owoce i warzywa. Fani, któ-
rzy przyjadą na koncert, już skrzykują się na fa-
cebooku i przygotowują dla zespołu koncerto-
we niespodzianki. Bilety na koncert można ku-
pić za pośrednictwem stron www.imprezypre-
stige.com, ebilet.pl, eventim.pl, ticketpro.pl,  
w Empiku, Media Markt i Saturnie.                 (S)

Autobusy po koncercie
20 min. po zakończeniu koncertu z obu 

przystanków autobusowych przy ul. Kotu-
cza, obok ronda Gliwickiego zaczną odjeż-
dżać autobusy w różnych kierunkach, któ-
rymi posiadacze biletów na koncert będą 
mogli podróżować za darmo. Wykaz po-
koncertowych autobusów: linia: 17 (kie-
runek Leszczyny), 22 (Chwałowice, Popie-
lów), 31 (Chwałowice, Świerklany), 45 (Go-
tartowice, Kłokocin), 47 (Boguszowice), 52 
(Żory), 3 (Niedobczyce, Radlin), 14 (Golejów, 
Ochojec), 27 (Jejkowice, Gaszowice, Lyski), 
28 (Rydułtowy, Pszów), 40 (os. Nowiny), 43 
(Chwałęcice, Stodoły, Rudy).
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Marsjanie nadchodzą

„Mars is coming” głoszą bilbordy zapowiadając zbliżający się wielkimi krokami występ zespołu 30 Seconds To Mars na 
stadionie miejskim w Rybniku. — To będzie prawdopodobnie największy koncert jeśli chodzi o liczbę publiczności z tych, które miały 
miejsce dotychczas w Rybniku. Pobije zarówno Guns N’Roses, Roda Stewarta, jak  i Bryana Adamsa — zapowiada Janusz Stefański 
z agencji Prestige MJM, która wspólnie z urzędem miasta jest organizatorem koncertu, który odbędzie się 22 czerwca.

Bramy stadionu zostaną otwarte o godzinie 17:30 • Koncert 30 Seconds To Mars 
planowany jest na godzinę 21:00 • Na teren imprezy nie będzie można wnosić: 
wszelkiego rodzaju broni, niebezpiecznych przedmiotów, parasoli z ostrymi zakoń-
czeniami, materiałów i pirotechnicznych, gazu pieprzowego, środków odurzających 
i substancji psychotropowych, płynów łatwopalnych, alkoholu, własnych artykułów 
spożywczych w tym również napojów, kamer, aparatów fotograficznych z odłącza-
nym obiektywem, sprzętu do rejestrowania dźwięku, wskaźników laserowych, pu-
szek, butelek, biżuterii z ćwieków, długich łańcuchów przy portfelach oraz banerów.

Boiska uroczyście otworzył 
prezydent Adam Fudali

Na nowym obiekc ie 
można grać w pi łkę 
nożną, ręczną, siatkówkę 
i koszykówkę
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16 maja Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ob-
chodziła swoje święto. W jego trakcie podsumowano międzynarodowy 
projekt propagujący tolerancję i otwartość na różnorodność kultur oraz 
otwarto nowy kompleks rekreacyjny z dwoma boiskami i placem zabaw. 

— To spełnienie marzeń wielu pokoleń uczniów Jedynki i dopełnienie na-
szych osiągnięć: wysokiego poziomu oraz nowoczesnych metod nauczania i te-
rapii — mówi dyrektor Zdzisław Plisz. Budowa kompleksu wartego 346 tys. zł. 
ruszyła w listopadzie ubiegłego roku. — Szkoła znajduje się w centrum miasta, 
gdzie, ze względu na ograniczoną przestrzeń trudno było zlokalizować taki obiekt.  
Boiska są mniejsze od standardowych, ale umożli-
wiają bezpieczną grę w piłkę nożną, ręczną czy siat-
kówkę — dodaje Zdzisław Plisz. Uczniowie korzy-
stają też z mini boiska do koszykówki i placu zabaw 
dla najmłodszych. Popołudniami i w weekendy kom-
pleks dostępny jest dla pozostałych mieszkańców 
dzielnicy. Wkrótce ma tu być zainstalowany moni-
toring. — Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
które w ostatnich latach udostępniliśmy rybniczanom 
jest imponująca. Dzisiaj otwieramy 33. boisko przy-
szkolne — mówił prezydent Adam Fudali, podczas 
uroczystej inauguracji.                                         (D)

Boiska dla „Jedynki”



5 maja w auli rybnickiego ośrodka 
U n i w e r s y t e t u  E k o n o m i c z n e g o  
w Katowicach odbyła się wyjazdowa 
sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.  

Zanim rozpoczęła się jej część merytorycz-
na, prezydent Adam Fudali opowiedział rad-
nym sejmiku o naszym mieście, jego proble-
mach i najważniejszych planowanych inwesty-
cjach. Chwilę później powiat rybnicki przedsta-
wił starosta Damian Mrowiec. Z 
kolei marszałek województwa 
Mirosław Sekuła podsumował 
wojewódzkie inwestycje sku-
piając się na tych, które miały 
miejsce w subregionie zachod-
nim województwa, nazywanym 
popularnie subregionem ryb-
nickim. — Z jednej strony było to 
dla nas zadanie czysto organiza-
cyjne. Sala Sejmu Śląskiego jest 
remontowana, padła więc pro-
pozycja, by wyjazdowe sesje sej-
miku zorganizować w stolicach 
czterech subregionów; wcześniej 
takie wyjazdowe sesje odbyły się 
w Częstochowie i w Bielsku-Bia-
łej. Na zaprezentowanie nasze-
go miasta i problemów z jakimi 
się borykamy nie było zbyt wiele 
czasu, bo radni wojewódzcy byli 
zajęci swoim porządkiem ob-
rad. Udało się jedynie zasygna-
lizować najważniejsze proble-
my — mówi Adam Fudali, pre-
zydent Rybnika. 

Opowiedział więc radnym  
o konieczności udostępnienia inwestorom do-
brze uzbrojonych i skomunikowanych terenów 
w dzielnicy Kłokocin. Stąd budowa drogi Raci-
bórz-Pszczyna, która ma też poprawić całą ko-
munikację samochodową w naszym mieście,  
a także plany rozbudowy lotniska. — Budowa 
rybnickiego odcinka drogi Racibórz-Pszczyna bę-
dzie kosztować ok. 700 mln zł, więc sami z wła-
snych pieniędzy nie jesteśmy w stanie go wybu-
dować. Dlatego bardzo liczymy na unijną dota-
cję w ramach regionalnego programu operacyj-
nego w wysokości 300 mln zł. Inwestycja ta zna-
lazła się w pakiecie negocjacyjnym na czerwcowe 
spotkanie w Brukseli — mówi prezydent Adam 
Fudali. — Stworzyliśmy listę najważniejszych 
priorytetów komunikacyjnych w województwie, 
jest wśród nich droga Racibórz-Pszczyna. Usta-
lenie hierarchii ważności tych inwestycji okaza-
ło się bardzo trudne i dlatego przyjęliśmy bar-
dzo rozsądną zasadę, że przy podziale pieniędzy 
pierwszeństwo będą miały te samorządy, które 
pierwsze będą gotowe do realizacji tych inwe-
stycji — powiedział w czasie konferencji pra-
sowej Mirosław Sekuła. 

Prezydent miasta poruszył też kwestię po-
prawy jakości powietrza nie tylko w Rybniku, 
ale i w całym województwie. Chodziło głównie 
o ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli emisji 
szkodliwych spalin przez mieszkańców opala-
jących swoje domostwa najtańszym i najgor-
szym jakościowo opałem. — Jako miasto robi-
my, co możemy, by ograniczyć niską emisję, ale 
nasze możliwości są mocno ograniczone. Usta-

wowo za jakość powietrza w województwie od-
powiada jego marszałek. Dlatego, w ślad za gru-
dniową uchwałą naszej rady miasta, będącą ape-
lem do sejmiku o podjęcie zdecydowanych dzia-
łań w tej sprawie, zaproponowaliśmy marszałko-
wi przystąpienie do unijnego projektu w ramach 
funduszu LIFE. Jest on skierowany m.in. do wo-
jewództw: małopolskiego i śląskiego, ale też re-
gionów Czech i Słowacji. Małopolskie i jeden  
z regionów w Czechach już do niego przystąpiły. 
Jeśli marszałek nie zdecyduje się szybko na przy-
stąpienie do programu, środki, które moglibyśmy 
wykorzystać na Śląsku np. na termomoderni-
zację budynków, trafią do Belgii lub Hiszpanii,  
a to byłaby poważna strata — mówi Adam Fudali. 

Trzecią poruszaną przez obie strony kwe-
stią, była sprawa gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Rybniku, a konkretnie gło-
śna sprawa instalacji do biologicznego prze-
twarzania odpadów komunalnych, którą dys-
ponuje rybnicka spółka Sego. Wciąż nie uzy-
skała ona statusu instalacji regionalnej, bo zda-
niem ministra ochrony środowiska nie spełnia 
wymogów określonych w jego rozporządzeniu.  

Mirosław Sekuła, marszałek województwa nie 
pozostawił złudzeń stwierdzając, że tak długo 
jak instalacja Sego będzie mieć negatywną opi-
nię ministra ochrony środowiska, co do spełnia-
nia warunków określonych w jego rozporządze-
niu, tak długo niemożliwa jest pozytywna dla 
Rybnika decyzja Sejmiku w tej sprawie (tylko 
uchwała Sejmiku może zmienić status instala-
cji). W tej sytuacji starania podejmowane przez 

władze spółki mają na celu zmianę  interpre-
tacji zapisów ministerialnego rozporządzenia.

•   •   •
W czasie rybnickiej sesji, na której pojawił się 

również wojewoda śląski Piotr Litwa, radni Sej-
miku przyjęli uchwałę, będącą apelem o podję-
cie działań zmierzających do zachowania, ochro-
ny i promocji dialektów oraz gwar regionalnych 
w województwie śląskim. — Zarząd wojewódz-
twa opracuje program ochrony gwar i dialektów  
i zaproponuje Sejmikowi przeznaczenie na jego re-
alizację odpowiednich środków w budżecie na rok 
2015 — mówił marszałek województwa, zwra-
cając uwagę, że w naszym województwie nie wy-
stępują jedynie gwary śląskie, ale również m.in. 
gwary góralskie np. żywiecka. — Całe to bogac-
two, dopóki jest jeszcze żywe, trzeba otoczyć opie-
ką. Każdy dialekt i każda gwara to żywe muzeum 
języka polskiego — mówił Mirosław Sekuła. 

W czasie sesji kilka osób zaprezentowało 
radnym niektóre gwary występujące w naszym 
województwie; była wśród nich również rybni-
czanka Betina Zimończyk. 

Wacław Troszka

Sesja Sejmiku odbyła się w reprezentacyjnej auli rybnickiego ośrodka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Sejmik (na walizkach) w Rybniku
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Omawiając przymiarki do budowy nowej 
drogi, przedstawiciele magistratu często wspo-
minają o wykupie gruntów, przez które będzie 
ona przebiegać. Tak naprawdę to skrót myślo-
wy, bo żadnych wykupów nie będzie. Prywat-
ne tereny potrzebne do jej zbudowania zostaną 
przejęte na mocy drogowej specustawy, a ich 
właścicielom miasto wypłaci odszkodowanie. 

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych, nieruchomości niezbęd-
ne do wybudowania drogi i niezbędnej infra-
struktury zostaną przejęte na mocy decyzji ad-
ministracyjnej wojewody, ale do tego jeszcze 
daleka droga.

Jak wyjaśnia Jacek Hawel, naczelnik magi-
strackiego wydziału dróg, miasto wciąż czeka 
na tzw. decyzję środowiskową w sprawie tej 
epokowej inwestycji drogowej. Bez niej projek-
tanci nie mogą dokończyć projektu technicz-
nego drogi. — Zakładamy, że projektant, czyli 
krakowska firma MP Mosty w połowie roku zło-
ży u wojewody dokumentację techniczną, kom-
plet wymaganych dokumentów oraz wniosek  
o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej. Formalnie wojewoda na podjęcie de-
cyzji będzie miał trzy miesiące, ale liczymy, że po-
dejmie ją niezwłocznie — mówi Jacek Hawel.

Częścią projektu będzie tzw. dokumenta-
cja wyburzeniowa, wskazująca, które budynki  
i w jaki sposób należy wyburzyć. Według pier-
wotnej koncepcji miała ona obejmować 54 
domy i 90 budynków niezamieszkałych, ale 
plany te są obecnie weryfikowane. Projektan-
ci pracują w terenie i decydują, które zabudo-
wania trzeba będzie wyburzyć, a które nie i ja-
kie grunty przejąć. Oczywiście głównym kryte-
rium  są względy techniczne, czyli po pierwsze, 
ślad drogi i pasa drogowego, a po drugie za-
sięg oddziaływania drogi na sąsiednie budyn-
ki, co z kolei jest uzależnione od ukształtowa-
nia terenu oraz rodzaju gruntów i ich stabilno-
ści. Z tego też względu tzw. pas drogowy bę-
dzie miał różną szerokość na różnych odcin-
kach  planowanej drogi. — Zajmiemy tylko te 
grunty, które faktycznie będą niezbędne do zbu-
dowania i późniejszego funkcjonowania nowej 
drogi. W wielu przypadkach będą to tylko czę-
ści istniejących obecnie działek i nieruchomości. 
Odbyły się już dwa spotkania z mieszkańcami 

w sprawie planowanej budowy 
nowej drogi regionalnej. Zain-
teresowani mieszkańcy, których 
domostwa i budynki znalazły się 
na jej śladzie, wiedzą już czego 
mogą się spodziewać. Niektórzy 
mieszkańcy stracą np. tylko ga-
raż albo część przydomowego 
ogrodu — mówi naczelnik Ha-
wel i dodaje, że planując osta-
teczny przebieg drogi szukano 
kompromisu, który pozwoliłby 
na wyburzenie, jak najmniejszej 
liczby budynków mieszkalnych. 
Z drugiej strony w kilku miej-
scach droga Racibórz-Pszczyna 
będzie przebiegać po nieco in-
nym śladzie niż ten widniejący 
od lat w planach ogólnych zago-
spodarowania przestrzennego. 
Dlatego nie obejdzie się bez wy-
burzeń budynków stosunkowo 
młodych, wybudowanych dzie-
sięć, piętnaście lat temu, które według wcze-
śniejszego planu zagospodarowania znajdowa-
ły się poza terenem inwestycji.

Ostateczna liczba budynków do wyburzenia  
i areał terenów do zajęcia będą znane po ukoń-
czeniu dokumentacji technicznej.

Z chwilą wydania przez wojewodę tzw. decy-
zji „zridowskiej”, czyli zezwolenia na realiza-
cję inwestycji drogowej, wszystkie grunty nie-
zbędne do jej realizacji staną się własnością 
województwa śląskiego i, z automatu, dla każ-
dej z przejętych nieruchomości rozpocznie się 
postępowanie odszkodowawcze. — Nierucho-
mości wycenią rzeczoznawcy, a właściciele bu-
dynków i gruntów w trakcie postępowania admi-
nistracyjnego będą mieli możliwość odniesienia 
się do zaproponowanej przez nich ceny. Z ko-
lei jeśli wojewoda podejmie już decyzję o usta-
nowieniu odszkodowania w konkretnej kwocie, 
niezadowoleni właściciele nieruchomości będą 
się mogli od tej decyzji odwołać, a ich odwoła-
nie rozpatrzy ministerstwo infrastruktury — wy-
jaśnia Jacek Hawel. Naczelnik zapewnia, że za-
raz po otrzymaniu zezwolenia na budowę dro-
gi, przedstawiciele urzędu miasta rozpoczną 
rozmowy z mieszkańcami budynków przezna-
czonych do wyburzenia w sprawie terminu ich 

opuszczenia. — Zgodnie z prawem nie będzie-
my mogli wyznaczyć terminu wyprowadzki krót-
szego niż 120 dni. Z drugiej strony będziemy roz-
mawiać z wojewodą, by jak najszybciej wydał de-
cyzje odszkodowawcze w sprawie budynków za-
mieszkałych, tak by ich właściciele, dysponując 
już gotówką  mogli dostatecznie szybko zadbać 
o swoje nowe lokum — mówi naczelnik Hawel. 

Specustawa przewiduje bowiem, że po de-
cyzji o ustanowieniu odszkodowania właściciel  
może wystąpić do urzędu miasta o wypłacenie 
zaliczki, której wysokość nie może przekro-
czyć 70 proc. wartości ustalonego na tym eta-
pie postępowania odszkodowania. Urząd wy-
płaci taką zaliczkę do 30 dni od daty złożenia 
stosownego wniosku. Oczywiście nawet otrzy-
manie zaliczki nie przekreśli ewentualnych 
prawnych starań właściciela zajętej nierucho-
mości o zweryfikowanie wartości wyliczone-
go przez rzeczoznawców odszkodowania. Co 
ciekawe, ci właściciele nieruchomości, którzy 
w ciągu miesiąca od wydania przez wojewodę 
zezwolenia na budowę drogi pisemnie przeka-
żą swoją nieruchomość inwestorowi, czyli mia-
stu, otrzymają odszkodowanie powiększone  
o 5 proc. zasadniczej kwoty. 

Wacław Troszka 

Dla niektórych rybniczan budowa drogi Racibórz–Pszczyna będzie oznaczać konieczność 
opuszczenia swych dotychczasowych domostw, czyli życiową rewolucję

Wykupy, 
    czyli odszkodowania

Budowa rybnickiego odcinka drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna 
bez wątpienia będzie dla naszego miasta inwestycją epokową.  
By droga mogła powstać konieczne będzie jednak zajęcie prywatnych 
gruntów i wyburzenie kilkudziesięciu budynków mieszkalnych. Dla 
części rybniczan to kluczowe dla miasta przedsięwzięcie będzie więc 
oznaczać życiową rewolucję. Ile dokładnie budynków trzeba będzie 
wyburzyć, jeszcze nie wiadomo. 
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W fotograficznym skrócie

PRACA NA TARGACH. — Dzięki organizowanym przez Powiato-
wy Urząd Pracy oraz Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsię-
biorczości Targom Pracy, w jednym miejscu i w jednym czasie moż-
na skorzystać z wielu interesujących ofert — mówiła wiceprezydent Ewa 
Ryszka, otwierając 15. edycję imprezy. 8 maja, w „Okrąglaku” pracowni-
ków poszukiwały 22 firmy oraz 11 instytucji zajmujących się pośrednic-
twem pracy: urzędy pracy z regionu, młodzieżowe biura pracy oraz ochot-
nicze hufce pracy. —  W ubiegłym roku mieliśmy około tysiąca ofert, teraz 
jest ich niemal 1.500, w tym bezpośrednio od pracodawców 250 — mówi 
Małgorzata Tlołka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ryb-
niku. Przedsiębiorcy najczęściej oferowali zatrudnienie dla opiekunów osób 
starszych, operatorów maszyn, spawaczy, telemarketerów oraz pracowni-
ków restauracji, zaś urzędy pracy poszukiwały głównie konsultantów tele-
fonicznych, przedstawicieli handlowych, sprzedawców, elektromonterów, 
pracowników ochrony, kierowców, kucharzy i kelnerów. 

AUTYZM CORAZ CZĘŚCIEJ. — Byłem przerażony, gdy 20 lat temu rzuciło 
się na mnie dziecko autystyczne. Dzisiaj wiem, że możliwe jest prowadzenie 

terapii takiej osoby — mówił Karol Pawlas, neurologopeda, którego wykład poświę-
cony terapii zaburzeń mowy dzieci autystycznych otworzył konferencję „Poznajmy 
autyzm”. Spotkanie zorganizowane 13 maja w Zespole Szkół nr 6, miało zwrócić 
uwagę na coraz częstszy problem autyzmu, który nie zawsze związany jest z upo-
śledzeniem umysłowym, a co za tym idzie obecny nie tylko w szkołach specjalnych. 
— W ciągu ostatnich 20 lat liczba osób ze zdiagnozowanym autyzmem zwiększyła 
się czterokrotnie. Statystycznie w co drugiej klasie spotykamy takie dziecko, które 
staje się poważnym wyzwaniem dla szkoły, do której uczęszcza — mówiła Graży-
na Adamczyk, dyrektor ZS nr 6. Uczestnicy konferencji podpowiadali jak zauważyć 
pierwsze symptomy autyzmu, w jaki sposób prowadzić terapię i zorganizować po-
moc diagnostyczną dla dziecka autystycznego. Rozprawili się też z mitami na temat 
schorzenia. — To przekonanie o wyjątkowych zdolnościach dzieci autystycznych w 
jakiejś dziedzinie. One mogą się pojawić, ale nie są regułą — podkreślał Karol Pawlas.

RAZEM CZY OSOBNO? — Dotychczas prezentowaliśmy talenty naszych podopiecz-
nych. W tym roku chcemy  zwrócić uwagę na ich problemy — mówiła Lidia Moc, szefowa 
rybnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w trakcie 
konferencji „Razem w życiu” zorganizowanej przez stowarzyszenie wspólnie z Warsztatami Tera-
pii Zajęciowej nr 1 „Przystań” w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. Wykłady oraz prezentacje były próbą odpowiedzi na pytanie o szanse na nasze i ich 
wspólne życie w społeczeństwie. Rozmawiano też o możliwościach znalezienia zatrudnienia i sa-
modzielnego mieszkania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz o innych formach po-
mocy. Spotkanie było pierwszym punktem współfinansowanego przez miasto projektu: „Eduka-
cja, integracja, tolerancja”, mającego edukować, uczyć tolerancji i pomagać w integracji. W trak-
cie spotkań w szkołach i przedszkolach z udziałem podopiecznych WTZ młodzi rybniczanie dowie-
dzą się na czym polega niepełnosprawność, a podczas rewizyty w warsztatach zobaczą jak wyglą-
dają zajęcia podopiecznych placówki. Projekt zakończy we wrześniu wspólny piknik. — Chcemy 
przełamywać stereotypy i od najmłodszych lat uczyć akceptacji, przekonując, że niepełnosprawni 
mogą współdziałać ze zdrowymi i wspólnie rozwijać swe umiejętności — podkreślała Lidia Moc.
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DZIEŃ STRAŻAKA. 16 maja z okazji niedawnego dnia św. Floriana 
swoje święto obchodzili rybniccy strażacy. Z powodu deszczu uro-

czystości przeniesiono z rynku do komendy Państwowej Straży Pożarnej. 
W obecności parlamentarzystów i samorządowców z regionu wyróżnio-
nym przez zwierzchników strażakom wręczono branżowe odznaczenia 
i wyróżnienia. Z kolei strażacy wręczyli prezydentowi Rybnika Adamowi 
Fudalemu złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” przyznany mu przez 
Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych na wniosek Zarządu 
Miejskiego OSP. Prezydent Fudali złożył ogniomistrzom życzenia w imie-
niu wszystkich obecnych na uroczystościach samorządowców. Z kolei 
Sylwester Żyła z EDF Rybnik dziękował strażakom za pomoc w ugasze-
niu niedawnego pożaru na terenie rybnickiej elektrowni.

Kilka dni wcześniej w OSP Popielów na zaproszenie posła Marka Krzą-
kały ze strażakami ochotnikami z Rybnika i powiatu rybnickiego spo-
tkał się gen. bryg. Zbigniew Meres, prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP. 
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POPOŁUDNIE Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM. 30 kwietnia w urzędzie 
odbyło się kolejne Popołudnie z dzielnicami, czyli spotkanie prezy-
denta Adama Fudalego i jego zastępców z przewodniczącymi rad  

i zarządów dzielnic. Wzięła w im udział również silna reprezentacja rad-
nych rady miasta. Głównym jego tematem  był budżet obywatelski – mniej-
sze inwestycje realizowane w dzielnicach za pieniądze z budżetu miasta, 
ale według pomysłu i wyboru samych mieszkańców. Omówiono reali-
zację inwestycji wybranych w ubiegłorocznym budżetowym konkursie  
i przypomniano harmonogram prac nad tegoroczną edycją budżetu oby-
wateli (do 30 czerwca mieszkańcy dzielnic mogą składać w magistracie 
swoje propozycje inwestycji, które później ocenią i zaopiniują meryto-
ryczne wydziały urzędu miasta). Z pytaniami i wątpliwościami mieszkańcy 
mogą zwrócić się do magistrackich urzędników, tworzących zespół koor-
dynacyjny (tel. 32 43 92 262). W tym roku nie będzie głosowań w dziel-
nicach, w których merytoryczną weryfikację przejdzie tylko jeden projekt.

W fotograficznym skrócie

BUDUJĄ NA POTĘGĘ. W Rybniku trwa szczyt inwestycyjny. Do koń-
ca czerwca ma być gotowa konstrukcja sali gimnastycznej powstają-
cej przy Gimnazjum nr 2 w sąsiedztwie Reala (na zdjęciu). Jej otwarcie 
zaplanowano na początek października. Na tyłach kampusu rozpoczęła się 
już budowa parku tematycznego, a po sąsiedzku nad Nacyną budowa par-
kingu. Park z popularnymi naukowymi atrakcjami ma zostać udostępniony 
mieszkańcom we wrześniu. Budowa, a właściwie gruntowna przebudowa 
zieleńca POW (popularny „park z kaczkami”) rozpocznie się wkrótce w są-
siedztwie bazyliki św. Antoniego. Największy, a na pewno najbardziej uciąż-
liwy dla mieszkańców i handlowców plac budowy to przebudowywane na 
szlaku od „Antoniczka” do rynku, ulice Powstańców Śl. i Sobieskiego oraz 
św. Jana. W sąsiedztwie stojącego przed Starym Kościołem pomnika św. Jana 
Nepomucena w czasie wykopów natrafiono na fragmenty ludzkich kości  
i średniowiecznej być może ceramiki (kiedyś był tam cmentarz). Gdy zamykali-
śmy to wydanie „GR” prace badawcze prowadzili w tym miejscu archeolodzy.

NIEDOBCZYCE MAJĄ SWOJĄ KRONIKĘ. 9 maja przy komplecie 
„publiczności”, czyli mieszkańców w Domu Kultury w Niedobczy-

cach w obecności ks. abp. Damiana Zimonia i prezydenta Adama Fudale-
go oraz dr. Bogdana Klocha, dyrektora Muzeum w Rybniku, zaprezento-
wano „Kronikę Niedobczyc” wydaną właśnie przez Stowarzyszenie Miło-
śników Niedobczyc, którego liderem jest Mariusz Węglorz. Pomysłodaw-
cą kroniki był radny Henryk Ryszka, napisał ją Henryk Rojek, ale w jej wy-
danie było zaangażowanych wiele osób m.in. Eryk Markiewka z Maro-
ka-Nowin, który za darmo przetłumaczył setki dokumentów napisanych 
niemieckim gotykiem. – Dziękujemy prezydentowi Fudalemu za finanso-
we wsparcie miasta i wszystkim osobom, które przyczyniły się do wyda-
nia tej ważnej dla naszej dzielnicy książki – mówi Mariusz Węglorz. Wyda-
na na kredowym papierze kronika liczy 742 strony i kosztuje 70 zł. Z na-
kładu 500 sztuk został już tylko kilka książek, ale możliwy jest ich dodruk 
(kontakt: www.niedobczyce.rybnik.pl lub M. Węglorz – tel. 507 185 137). 

ŚLADAMI ŚWIĘTEGO. 27 kwietnia, w dniu kanonizacji Jana Pawła II, miesz-
kańcy Stodół przeszli w procesji spod remizy OSP pod przydrożny krzyż z figu-
rą Matki Boskiej, a stamtąd przed dom przy ul. Stalowej, w którym latem 1948 
r. mieszkał Karol Wojtyła. Ówczesny ksiądz odwiedzał w Stodołach swoją ciotkę, na-
uczycielkę Stefanię Wojtyłę. — To szczególne miejsce i powód do dumy, że dziś już 
święty był tak blisko nas — mówił ks. Rafał Wyleżoł, który modlił się z mieszkańca-
mi i poświęcił nowy krzyż ustawiony obok pamiątkowego obelisku, który ma przy-
pominać historię tego miejsca. Inicjatorem jego upamiętnienia był nieżyjący już Nor-
bert Kwaśniok, prezes Towarzystwa Miłośników Rybnika. — W odnowienie krzyża 
zaangażowali się członkowie rady dzielnicy i strażacy. Wykonaliśmy też kamienny 
podest wokół krzyża — mówi Józef Sorychta, przewodniczący zarządu dzielnicy.  
W uroczystościach oprócz mieszkańców Stodół i strażaków z OSP wzięli udział rów-
nież rowerzyści z radlińskiego „Sokoła” oraz chórzyści z Orzepowic, którzy zaśpie-
wali m.in. „Barkę”, ulubioną papieską pieśń. Tego wieczora ks. Wyleżoł poświęcił 
też krzyż z figurą Matki Boskiej ufundowany w ubiegłym roku przez radę dzielnicy.
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EKSPERYMENTALNA WYSTAWA. Od lat w pierwszą niedzie-
lę października w ośrodku w Kamieniu odbywa się krajowa wysta-
wa psów rasowych. W tym roku członkowie rybnickiego oddziału 

Związku Kynologicznego w Polsce, tak na próbę, zorganizowali również 
wystawę wiosenną – 4 maja na ringach ośrodka w Kamieniu sędziowie 
ocenili blisko 600 psów reprezentujących 140 ras (najwięcej było berneń-
skich psów pasterskich, labradorów i psów rasy siberian husky). Wysta-
wę odwiedziło kilka tysięcy osób. W czasie finałowego konkursu „Best in 
show” w amfiteatrze, w czasie którego wybrano zwycięzców poszczegól-
nych grup ras, za najładniejszego psa wystawy uznano  pięcioletnią sukę 
właśnie siberian husky Beti. — Mam siedem psów, a to jest moja gwiaz-
da. Jej rodzice pochodzą z Francji — mówił dumny właściciel Dariusz Ja-
siński (oboje na zdjęciu), z Kostrzyna koło Poznania.

7 czerwca w Kamieniu odbędzie się wystawa owczarków niemieckich, a 
w pierwszy weekend października kolejna krajowa wystawa wszystkich ras. 
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W fotograficznym skrócie

KRWAWY WTOREK. 29 kwietnia w parku przy ul. Chrobrego 
doszło do kilku dramatycznych wypadków – nożem zraniono 

młodą kobietę, chłopak spadł z huśtawki, spacerowiczów poraził 
piorun, a starsza pani zasłabła. Taki splot nieszczęśliwych zdarzeń 
tłumaczą odbywające się tam Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Po-
mocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża dla szkół po-
nadgimnazjalnych. Siedem drużyn (cztery z Rybnika, dwie z Żor  
i jedna z Czerwionki-Leszczyn) musiało udzielić pomocy poszkodo-
wanym na pięciu stanowiskach z pozorowanymi wypadkami oraz 
napisać test. Zwyciężyła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego  
w Żorach (opiekun: Łukasz Ślosarek), przed rybnickimi ekipami  
z „Budowlanki” i „Tygla”. Pomoc w organizacji zawodów zaofero-
wało miasto i rybnickie starostwo. Zwycięska drużyna pod koniec 
maja pojedzie do Katowic na zawody okręgowe.
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NOWE SADZONKI ZA STARE BATERIE. Pracownicy wydziału 
ekologii urzędu miasta podliczyli zużyte baterie i tonery z dru-
karek, które zebrano podczas prowadzonej od 6 do 8 maja ak-
cji. Tegoroczna zbiórka cieszyła się dużym powodzeniem, tym bar-
dziej, że zdeponowanie w magistracie co najmniej dziesięciu zuży-
tych baterii lub pięciu wyczerpanych tonerów nagradzane było sa-
dzonkami sosny pospolitej. Tym razem zebrano 27.938 zużytych ba-
terii (przeszło 625 kg) oraz  499 tonerów, które w sumie ważyły po-
nad 115 kg. W zamian za wyeksploatowany sprzęt urzędnicy wyda-
li 393 kupony na 2.874 sadzonki sosny pospolitej, które do 31 lipca 
można odbierać w punkcie sprzedaży Szkółki Leśnej Nadleśnictwa 
Rybnik, przy ul. Wielopolskiej 6. Dla porównania, podczas zeszło-
rocznej akcji zebrano 32.746 baterii (482 kg) oraz 469 tonerów, któ-
re łącznie ważyły 72 kg. Rok temu rybniczanie otrzymali łącznie 348 
pokwitowań na podstawie których mogli odebrać 2.574 sadzonek. 
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ŚWIĄTECZNA STRZELANINA. 4 maja na strzelnicy leśnej w Pa-
ruszowcu-Piaskach odbył się piknik strzelecki zorganizowany przez 
Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju. Pod czujnym okiem in-
struktora 216 osób po wykupieniu amunicji strzelało z różnych rodza-
jów broni palnej od rewolweru, przez pistolet, karabinek kbk ak, karabi-
nek Anschutz z celownikiem optycznym po Remingtona 870 – najlepszą 
w historii amerykańską strzelbę z charakterystycznym, bardzo łatwym 
sposobem ładowania (system „pump action”).

Rybnicki klub, którego prezesem jest Adolf Siemaszkiewicz,  liczy obec-
nie blisko 200 członków (m.in. nauczyciele, przedsiębiorcy i emeryci), 
wśród których są również pasjonaci historycznej broni czarnoprochowej. 
W klubowym arsenale jest kilkaset sztuk broni od kabekaesów po karabiny 
kałasznikowa. Po pikniku do klubu zapisało się kolejnych 14 osób, które 
rozpoczęły już przygotowania do zdobycia patentu strzeleckiego. Człon-
kowie klubu uprawiają różne dyscypliny strzeleckie, również olimpijskie.
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Fryzjerskie szlify
Uczniowie niedobczyckiego Zespołu Szkół nr 5  

w klasie technik usług fryzjerskich wzięli udział  
w praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii. Staż  

w Londonderry realizowany był w ramach projektu 
„Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży” 
(dofinansowanie z UE – 58.442 euro). Możliwość podpa-
trywania mistrzów fryzjerstwa, profesjonalna sesja foto-
graficzna, zwiedzanie Irlandii Północnej na długo pozo-
staną w pamięci uczennic, a uzyskane certyfikaty, m.in. 
„Europass”, potwierdzenie uczestnictwa w kursie języko-
wym i warsztatach fryzjerskich powinny pomóc im zna-
leźć wymarzoną pracę. Myślą o niej również uczniowie 
klas fryzjerskich z całego województwa śląskiego, którzy 
wzięli udział w VIII Konkursie o Nagrodę Złotego Grze-
bienia, jaki odbył się w ZS nr 5.

Bunt w „Powstańcach”
Tematem dziewiątych warsztatów humanistycz-

nych był bunt. Licealiści mieli okazję zobaczyć film „Fa-
natyk” Henry’ego Beana, a dyskusję na jego temat pro-

wadził filmoznawca dr Michał Pabiś-Orzeszyna, który  
w kolejnym wykładzie zapoznał młodzież z historią ko-
loru w kinie. Drugiego dnia warsztaty literaturoznawcze 
pod hasłem „Buntuj się, buntuj, gdy światło się mroczy” 
poprowadziła Barbara Szczekała, proponując młodzieży 
teksty poetyckie Dylana Thomasa i Franka O’Hary. Ostat-
nim punktem programu był wykład indolożki Kamili Ju-
nik-Łuniewskiej, która opowiadała o życiu kobiet w In-
diach i ich przejawach buntu. Organizatorkami spotkań 
są polonistki Aleksandra Kotas i Joanna Mikszta.

Z patronem do Krościenka
22 marca z okazji rocznicy urodzin ks. Franciszka 

Blachnickiego, patrona Szkoły Podstawowej nr 35  
w Chwałowciach, delegacja tej placówki uczestniczyła  

w corocznym spotkaniu szkół noszących jego imię 
w  Krościenku. Do kościoła Dobrego Pasterza pojechali 
m.in. dyrektor szkoły Artur Mielczarek, nauczyciele, rodzi-
ce, uczniowie SP nr 35 i ks. Bogdan Kania. Grupa teatral-
na pod kierunkiem Danuty Stachowicz i Elżbiety Skrzyń-
skiej przedstawiła życie i działalność Franciszka Blachnic-
kiego, jego przyjaźń i relacje członków Ruchu Światło–Ży-
cie z Janem Pawłem II. Scenki i recytacje wierszy przepla-
tane były pieśniami w wykonaniu szkolnego chóru pod 
kierunkiem Joanny Sobik. 

Zbudowali sukces
W kwietniu w Politechnice Lubelskiej odbył się fi-

nał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,  
w którym wzięli udział uczniowie rybnickiej „Budow-
lanki”. Maturzyści: Krzysztof Stajno został jednym z 19. 

laureatów zawodów centralnych, a Krzysztof Łazicki – fi-
nalistą. Tytuły te gwarantują im celujące stopnie z przed-
miotów zawodowych, zwolnienie z części pisemnej egza-
minu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz in-
deksy na uczelnie techniczne związane z budownictwem.

W stroju Messiego
21 uczniów z Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach 

Starych odwiedziło Barcelonę. Zwiedzili m.in. muzeum 
Pabla Picassa, dzielnicę gotycką, zobaczyli dzieła kata-

lońskiego architekta Antonio Gaudiego, ale największą 
atrakcją była wizyta na piłkarskim stadionie Camp Nou, 
w muzeum FC Barcelony i klubowym butiku. Wyjazd zor-
ganizowały nauczycielki Małgorzata Chmielewska i Ze-
nona Szwałek. 

Jak w Irlandii
W połowie marca w Szkole Podstawowej nr 24 w 

Popielowie trwał Tydzień Irlandzki. Uczniowie zwie-
dzali zaimprowizowane muzeum historii Irlandii, a pod-
czas prezentacji multimedialnej poznali najważniejsze za-
bytki i najpiękniejsze zakątki zielonej wyspy. Dzieci wzię-
ły też udział w karaoke „Z Rybnika do Dublina” i turnieju 
„How well do you know Ireland?” oraz spotkali się z Ir-
landczykiem Peadarem de Burcą, dramaturgiem i felieto-
nistą Gazety Wyborczej. Tydzień irlandzki przygotowały: 
Jolanta Turczyn, Barbara Kubina-Lepich i Beata Bednorz.

Pojechali do Hiszpanii
Na początku kwietnia grupa uczniów rybnickiego 

„Ekonomika” wraz z nauczycielami pojechała do Hisz-
panii w ramach projektu „Przedsiębiorczość – obywa-
tele, pracownicy i nowe inicjatywy”. Uczniowie i na-
uczyciele czterech partnerskich szkół (Wielka Brytania, 
Portugalia, Hiszpania i Polska) wzięli udział w warszta-
tach poświęconych przedsiębiorczości. Znaleźli również 
czas na zwiedzanie m.in. Walencji.

Goście w II LO
Na początku kwietnia „Frycz” gościł grupę mło-

dzieży z Niemiec. To czternasta wizyta uczniów za-
przyjaźnionej szkoły w Marl. Niemcy brali udział w lek-
cjach, spotkali się z wiceprezydent Joanną Kryszczyszyn, 
zwiedzili Kraków, Wieliczkę i obóz w Oświęcimiu. Wymia-
na została dofinansowana przez organizację Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzieży.

Ekologicznie
8 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 19 w Kłoko-

cinie odbył się XIX Międzyszkolny Konkurs Ekologicz-
ny „EKO – Rybnik 2014” adresowany do uczniów klas  
IV-VI szkół podstawowych z Rybnika i sąsiednich gmin. 

Jak co roku uczestnicy musieli przyswoić wiedzę na temat 
wybranego parku, tym razem Roztoczańskiego Parku Na-
rodowego. W konkursie wzięło udział 11 rybnickich szkół 
podstawowych oraz podstawówka z Jankowic. Pierwszy 
etap – pisemny test – pozwolił na wyłonienie dziesięciu fi-
nalistów, którzy przystąpili do części praktycznej. Pierwsze 
miejsce zajął Jakub Barabasz z ZSz-P nr 8 w Boguszowi-
cach (opiekun Maria Stachowicz-Polak). Konkurs przygo-
tował rybnicki oddział PTTK-u przy finansowym wsparciu 
miasta w ramach projektu „Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”.

Budowniczy wszystko wyliczy
29 kwietnia w Zespole Szkół Budowlanych pod-

sumowano siódmą edycję powiatowego konkur-
su matematyczno-budowlanego „Bob Budowniczy 
wszystko wyliczy”. Wzięło w nim udział 28 uczniów 
z ośmiu gimnazjów. Prace oceniały organizatorki kon-
kursu nauczycielki Aniela Grębocka i Joanna Mikułka, 
a nagrody najlepszym wręczyła wiceprezydent Joan-
na Kryszczyszyn. Zwyciężył Maciej Morgalla z G nr 4 
w Rybnickiej Kuźni, który był też członkiem najlepszej 
drużyny konkursu. Wspólnie z nim stworzyli ją: Jakub 
Holona, Małgorzata Huda, Kamil Oleś i Marta Kuczera 
(opieka: Karina Wojaczek). 

Basia z indeksem  
Barbara Klingberg, uczennica klasy o profilu technik 

elektryk w rybnickim „Tyglu” zdobyła drugie miejsce 
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w Ogólnopolskim Turnieju Szkół „EKO” i indeks Wyż-
szej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, która 
konkurs zorganizowała. W pierwszym etapie uczniowie 
mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną 
lub referat na temat zbiórki elektroodpadów. Wśród 24 
finalistów znalazła się też Barbara Klingberg, która star-
towała w kategorii techniczno-inżynieryjnej i 11 kwiet-
nia w Tucholi musiała wykazać się wiedzą m.in. z ochro-
ny środowiska. Zajęła drugie miejsce, a w przygotowa-
niach pomogła jej nauczycielka biologii Zuzanna Dudziak.

Gimnazjum dzieciom
Po raz pierwszy w Gimnazjum nr 7 w Boguszowi-

cach Starych odbył się Festiwal Nauk „Przygoda z che-
mią, biologią i fizyką” adresowany do 138 przedszko-
laków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 działa-
jącego w tej dzielnicy. Zajęcia prowadzili nauczyciele 
gimnazjum: Urszula Rudek (chemia), Piotr Bernacki (fi-
zyka) i Danuta Wiosna (biologia), a pomysłodawczynią 
festiwalu była wychowawczyni przedszkola Lucyna Wiel-
gus. Dla najmłodszych przygotowano eksperymenty, do-
świadczenia i pokazy fizyczne oraz stanowiska o różno-
rodnej tematyce. 

Leśne podchody
8 maja w kłokocińskim lesie spotkały się reprezen-

tacje dwunastu rybnickich szkół podstawowych, któ-
re wystartowały w XIII Konkursie Matematyczno-Przy-
rodniczym „Leśne podchody”. Organizuje go Szkoła 

Podstawowa nr 16 w Boguszowicach Starych i ryb-
nickie nadleśnictwo. Trzyosobowe drużyny szóstoklasi-
stów miały do pokonania dziesięć terenowych stanowisk 
z zadaniami matematycznymi i przyrodniczymi. Zwycięży-
ła drużyna ze SP nr 34 w dzielnicy Smolna – Anna Matu-
sik, Hanna Mruzek i Wojciech Pokój (opiekunowie: Joan-
na Zielonka i Gabriela Słomka). Na drugim miejscu znaleź-
li się uczniowie ZSz-P nr 11 (Nowiny), a na trzecim – ZSz
-P nr 8 (Boguszowice Stare). Konkurs zakończyło wspól-
ne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Tygiel pomysłów
Pod koniec marca w Gdyni odbył się finał Między-

narodowego Konkursu Naukowego E(x)plory 2014, 
gdzie swoją pracę, obok 30 innych projektów nauko-
wych z kraju i zagranicy, zaprezentowali uczniowie Ze-
społu Szkół Technicznych, czyli popularnego „Tygla”. 
Tomasz Kajtoch i Aleksander Kania z klas technikum in-

formatycznego stworzyli projekt o nazwie „Ekologiczny 
komputer”. Ich celem było napisanie zbioru programów 
i bibliotek, które będą dynamicznie zarządzały efektyw-
nością komputera i „uczyły się” codziennych zachowań 
jego użytkownika tak, aby dopasować sprawność sprzętu 
do jego indywidualnych potrzeb. Młodzi naukowcy po-
kazali swój projekt wybitnym naukowcom z wiodących 
polskich uczelni oraz sponsorom. Opiekunem rybnickich 
uczniów był Tomasz Stadnicki.

Historycznie
29 kwietnia w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 w Śródmieściu odbył się V Po-
wiatowy Konkurs Historyczny. Do rywalizacji stanęło 
32 uczniów reprezentujących 16 szkół podstawowych  

z Rybnika, Lysek oraz Czerwionki-Leszczyn, którzy musie-
li odpowiedzieć na ponad 50 pytań dotyczących historii 
Polski. Pierwsze miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 22 w Niedobczycach Paweł Skrobol. W drugiej części 
konkursu trzy najlepsze drużyny m.in. grały we współ-
czesną grę historyczną „Znaj znak”, a zwyciężyła pod-
stawówka z Popielowa.

Zdrowo i bezpiecznie
2 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

w Niewiadomiu odbyła się III edycja Międzyszkolnego 
Konkursu „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. W sześciu kon-

kurencjach wzięło udział pięć drużyn, a pierwsze miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa nr 24 z Popielowa. Wśród go-
ści byli przedstawiciele PULS–MED-u, sanepidu i policji,  
a nagrody ufundowała m.in. Rada Dzielnicy Niewiadom.

„Powstańcy” mają powód do dumy
Uczeń I LO Andrzej Szpak został finalistą Olimpia-

dy Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Tym samym może wybrać studia 
na którymś z kierunków tego wydziału, ale także m.in. 
prawo w Uniwersytecie Wrocławskim. Ma też zaliczoną 
(z maksymalną ilością punktów) maturę z wiedzy o spo-
łeczeństwie. Z kolei trzecioklasista Jakub Siewiorek zo-
stał finalistą wojewódzkiego konkursu historyczno-lite-
rackiego „Prawda i pamięć o Katyniu”. Wysoko ocenio-

na praca Jakuba zostanie opublikowana przez katowic-
ki oddział Instytutu Pamięci Narodowej w pokonkurso-
wej pracy zbiorowej. Nauczycielem Andrzeja i Kuby jest 
Rafał Morawiec.

Urszulanki po partnersku
Zespół Szkół Urszulańskich w ramach projektu So-

crates Comenius gościł 35 reprezentantów pięciu 
szkół partnerskich. Uczniowie i nauczyciele z Włoch, 
Niemiec, Czech, Francji i Szwajcarii uczestniczyli w lek-
cjach, zwiedzili Rybnik, obóz koncentracyjny w Oświęci-
miu, Kraków i Wieliczkę. Wzięli też udział w warsztatach 
dotyczących praw człowieka. 

Dla hospicjum
Po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 20 w Gotarto-

wicach zorganizowała akcję pomocy dla Domowego 
Hospicjum im. Rafała Kalinowskiego w Rybniku. Ce-
lem akcji było pozyskanie środków ze sprzedaży wielka-
nocnych ozdób podczas szkolnego kiermaszu, w orga-
nizację którego włączyła się społeczność szkoły oraz ro-
dzice uczniów. — Szerzenie idei wolontariatu wśród na-
szych uczniów uważamy za ważny aspekt wychowaw-
czy — podsumowuje Bogumiła Klimek z SP nr 20.

Ekspresem przez szkoły
11 kwietnia w Jastrzębiu Zdroju odbył się finał woje-

wódzkiego konkursu o tytuł Młodego Lidera Innowacji, 
gdzie uczniowie popularnego „Tygla” zdobyli dwa trzecie 
miejsca – Paulina Herdzina i Piotr Kuźnik (opiekunowie: 
Piotr Tokarz i Damian Węckowski) w kategorii usprawnie-
nie softwarowo-techniczne oraz Paweł Chruszcz, Dawid 
Harazim i Paweł Strzelczak (op. Michał Tokarz i Piotr To-
karz) w kategorii pomysł techniczny * Szóstoklasiści ze 
szkół podstawowych nr 12 i nr 32 uczestniczyli w nie-
codziennej lekcji języka angielskiego w Gimnazjum nr 6  
w dzielnicy Nowiny, którego uczniowie przygotowali dla 
swoich młodszych kolegów anglojęzyczną wersję bajki o 
Czerwonym Kapturku * II LO „Frycza” otrzymało list gra-
tulacyjny z polskiego Towarzystwa Geograficznego, w któ-
rym czytamy „…w czterdziestoletniej historii naszej olim-
piady zapisało się liczne grono waszych uczniów zdoby-
wając 21 tytułów laureata lub finalisty Olimpiady Geo-
graficznej. Duża w tym zasługa wybitnych nauczycie-
li geografii: Sławomira Targosza, Romana Fojcika i Kor-
neli Kłos” * W Zespole Szkół Budowlanych odbyła się 
wyjazdowa sesja Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika po-
święcona Henrykowi Sławikowi, patronowi „Budowlanki” 
* Uczniowie Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach w ra-
mach projektu „Poznaj stolicę swojego sąsiada” pojecha-
li na wycieczkę do Pragi * 16 kwietnia w Zespole Szkół 
nr 3 w dzielnicy Nowiny odbył się II Powiatowy Konkurs 
Języka Angielskiego „English Master”. Zwyciężył Adam 
Bomba, uczeń rybnickiego Gimnazjum nr 1 (Śródmieście) 
* Gabriel Szmid i Maciej Pieczka z Zespołu Szkół Tech-
nicznych zdobyli pierwsze miejsce w IV edycji Ogólno-
polskiej Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” 
w Bieruniu i zapewnili sobie studia na wydziale Górnic-
twa i Geologii Politechniki Śląskiej * 23 kwietnia zorgani-
zowano II Chwałowicki Dzień Ziemi z udziałem przed-
szkoli nr 13 i 14, szkół podstawowych nr 13 i 35 oraz IV 
Liceum Ogólnokształcącego. Barwne korowody przeszły 
przez dzielnicę, po czym uczniowie i przedszkolacy spo-
tkali się w parku za domem kultury. 
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Przedszkolak 
potrafi

„Na śląską nutę”...
...to tytuł I Międzyprzedszkolnego Konkursu 

Regionalnego zorganizowanego przez Przedszko-
le nr 14 w Chwałowicach. Wzięło w nim udział ok. 

stu dzieci z rybnickich placówek nr 37, 13, 14 oraz  
z przedszkola ze Świerklan. Głównym celem organi-
zatorek Wioletty Galeckiej i Jolanty Sambok, było po-
głębianie więzi z regionem jego najmłodszych miesz-
kańców oraz promocja placówek realizujących edu-
kację regionalną. Dzieci „kulały” kluski i rolady z masy 
solnej, układały herby swoich miejscowości i popi-
sywały się znajomością gwary śląskiej. Odśpiewano 
też „Karlika” i „Karolinkę” oraz odtańczono Trojaka. 

„Dziesiąteczka” dla ziemi i dla zdrowia
Dzieci z Przedszkola nr 10 w dzielnicy Maro-

ko-Nowiny 22 kwietnia przemaszerowały na 
rybnicki rynek wiwatując na cześć Dnia Zie-
mi. Przedszkolaki niosły transparenty z hasłami 
„Szanuj zieleń”, „Sprzątaj po swoim psie” i „Se-
greguj śmieci”. W „Dziesiąteczce” gościli rów-
nież ratownicy rybnickiego pogotowia, którzy 
uczyli dzieci jak należy się zachować w sytuacji 
zagrożenia życia.

Przyszła wiosna
W marcu i kwietniu w Przedszkolu nr 16  

w Wielopolu dzieci realizowały projekt „Przy-
chodzi do nas wiosna i będzie tutaj dziś”. 
Przedszkolaki przygotowały m.in. wiosenną in-
scenizację, założyły hodowlę roślin, uczyły się se-
gregować śmieci i spotkały się z Urszulą Kaspa-
rek, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich 
w Jankowicach.

Gdy angielskim skorupka nasiąknie
Kids speak english – pod takim tytułem  

w Domu Kultury w Chwałowicach odbył się 
I Przegląd Krótkich Form Teatralnych w Języ-
ku Angielskim. Na pomysł konkursu wpadły na-

uczycielki z Przedszkola nr 14 w Chwałowicach: 
Agnieszka Grzegorzek, Zuzanna Czeszyk-Kula  
i Wioletta Galecka. W przeglądzie wzięły udział 
dzieci z ośmiu rybnickich przedszkoli (5, 11, 13, 
17, 23, Niepublicznego Anglojęzycznego Przed-
szkola i Punktu Przedszkolnego Montessori Baj-
tuś). Dzieci z P nr 14 nie uczestniczyły w rywa-
lizacji, ale to właśnie ich bajka pt. „Cinderella” 
otworzyła konkurs. Zwyciężyły dzieci z punk-
tu przedszkolnego Bajtuś, ale dzięki sponsorom  
i Radzie Dzielnicy Chwałowice nagrodzone zo-
stały wszystkie dzieci.

(S), (m)

 

W muzycznej podróży
Koncert „Nasza muzyczna po-

dróż” podsumował całoroczną 
pracę młodych instrumentali-
stów i wokalistów uczęszczają-
cych na zajęcia do Młodzieżo-

wego Domu Kultury. Koncert od-
był się 25 kwietnia w Domu Kultu-
ry w Chwałowicach. Wzięły w nim 
udział zespoły wokalne, wokal-
no-instrumentalne i instrumental-
ne oraz soliści i duety prowadzone 
przez Macieja Skowrońskiego, Ma-
riusza Miszkurkę, Wojciecha Świer-
czynę i Tadeusza Kolorza. Licznie 

przybyli rodzi-
ce i przyjacie-
le młodych wy-
konawców nie 
szczędzil i  im 
pochwał i okla-
sków, a dyrektor MDK Barbara Zie-
lińska dziękowała nauczycielom za 
profesjonalne przygotowanie swo-
ich podopiecznych.

Wiosenne sukcesy
13 kwietnia w Miejskim Domu 

Kultury w Lublińcu odbył się 
szesnasty Festiwal Tańca Lubli-
niecka Wiosna Kulturalna, na 
którym udanie zaprezentowa-
ły się zespoły z MDK-u. Mini Flex 
zdobył trzecie miejsce, a Reflex – 
pierwsze (choreograf Monika Flo-
ryszak), natomiast na drugim miej-
scu w swojej kategorii uplasował 
się zespół Efekt (choreograf Ma-
rzena Butyłkin).

Wciąż są wolne miejsca w rybnickich miniżłobkach. 
Punkty opieki dziennej dla dzieci do lat trzech działają już 

w Śródmieściu przy ul. Orzeszkowej i Saint Vallier oraz przy 
ul. Nadbrzeżnej w dzielnicy Północ, gdzie docelowo mają mie-
ścić się dwie takie placówki. Jedna już działa, a do uruchomie-
nia kolejnej brakuje jednego podopiecznego. Podobna sytu-
acja ma miejsce w punkcie opieki przy ul. Wodzisławskiej, ale 
nie ma przeszkód, by zapisać kolejne dzieci do już działają-
cych miniżłobków. Dlatego Wydział Edukacji UM prowadzi 
rekrutację uzupełniającą. Przypomnijmy, z pomocy opieku-
nów dziennych mogą skorzystać niezatrudnieni lub przeby-
wający na urlopach wychowawczych/macierzyńskich rodzice 
(opiekunowie prawni) dzieci, które ukończyły pierwszy rok 
życia i nie przekroczyły trzeciego. Opieka w mini-żłobkach 
ma umożliwić rodzicom powrót do pracy po przerwie związa-
nej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Szczegółowe in-
formacje na temat naboru pod numerem telefonu 32/439 
21 35 i na stronie internetowej www.edukacja.rybnik.eu.

Dobiega końca rekrutacja do rybnickich przed-
szkoli. Na 26 maja zaplanowano publikację list dzie-
ci, które po drugim etapie naboru znalazły miejsca 
w miejskich placówkach. 

Po zakończonym 6 maja pierwszym etapie naboru, do 
przedszkoli w Rybniku zakwalifikowano ponad 1550 dzie-
ci. Do żadnej z publicznych placówek nie przyjęto 313 naj-
młodszych rybniczan. — Głównie z powodu wskazania przez 
rodziców tylko jednej placówki (a można było wskazać mak-
symalnie trzy) lub ze względu na lokalizację przedszkola, czy 
też jego popularność — mówi Katarzyna Fojcik, naczelnik 
wydziału edukacji w urzędzie miasta. Największym powo-
dzeniem cieszyły się przedszkola w Boguszowicach Starych 
(P 18), Niedobczycach (P 25) oraz Popielowie (P 26). Z ko-
lei do przedszkoli nr 23 w Niedobczycach oraz 12 w Zebrzy-
dowicach rodzice zgłosili średnio cztery razy więcej dzieci 
niż było miejsc. — Placówki te dysponowały niewielką licz-
bą wolnych miejsc, ponieważ większość z uczęszczających do 
nich dzieci będzie od września kontynuować naukę — wyja-
śnia Tadeusz Bonk, zastępca naczelnika wydziału eduka-
cji. Ponieważ w kilkunastu miejskich przedszkolach pozo-
stało jeszcze niemal 340 wolnych miejsc, 8 maja rozpoczę-
ła się rekrutacja uzupełniająca. Najwięcej „wakatów” było  
w grupach popołudniowych prowadzonych przez sześć miejs-
kich placówek oraz w grupach projektowych „Szczęśliwa 
piętnastka”, do których w pierwszym etapie można było 
zapisać jedynie dzieci najmłodsze, które dotąd nie chodziły 
do przedszkola. — W dodatkowym naborze otworzyliśmy te 
grupy również dla pozostałych kandydatów — dodaje Tadeusz 
Bonk. Rekrutacja uzupełniająca odbyła się według podob-
nych zasad, co jej podstawowy etap. Rodzice korzystali z tej 
samej witryny internetowej, a w postępowaniu mogły wziąć 
udział dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przy 
pierwszym podejściu lub te, które wcześniej nie brały udzia-
łu w tegorocznej rekrutacji. Na 26 maja zaplanowano pu-
blikację ostatecznych list zakwalifikowanych kandydatów na 
przedszkolaków, zaś do 2 czerwca rodzice muszą potwierdzić 
wolę uczęszczania ich pociech w placówkach do których zo-
stały zakwalifikowane.                (D) 

Miniżłobki czekają na dzieci

Rekrutacja na finiszu

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 29



informator

PONIEDZIAŁEK
26.05 

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

ŚRODA
28.05 

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

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): spektakl 
,,Witajcie w NASZEJ bajce” – inscenizacja wier-
szy Jana Brzechwy 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 
(wieczór z muzyką na żywo).

CZWARTEK
29.05 

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom”.

• 18.00 – Biblioteka główna: wernisaż wystawy prac 
profesorów i studentów katedry malarstwa in-
stytutu sztuki UŚl. pt. „Aktualia”. 

• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: koncert 
Janusza Yaniny Iwańskiego – „The Beatles Aco-
ustic plus” (koncert przebojów Beatlesów, wy-
stąpią: Janusz Yanina Iwański, Przemysław Pa-
can i Dariusz Bafeltowski).

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

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

PIĄTEK
30.05

• 17.30 – Zespół Szkół Technicznych: występ Ma-
riana Makuli, towarzyszący śląskiemu dyktandu 
„Diktand Śląskij Godki im. Óndry Łysohorskygo”.

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: werni-
saż pokonkursowej wystawy „To jestem ja”.

SOBOTA
31.05 

• 18.00 – Szkoła muzyczna: koncert laureatów XV 

Rybnickiego Festiwalu Młodych Talentów im. 
Ireneusza Jeszki.

• 16.00 – Parking przy kościele Trójcy Przenajświęt-
szej w Popielowie: Majówka w Popielowie (wy-
stąpią m.in. zespół Lwowska Fala, chór Słowi-
czek i Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”).

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Bajkowe premiery 
„Bajka o Wężu, który...” oraz  „Zabawa w Śpią-
cą Królewnę” w wykonaniu Teatru Dziecięcego 
Guziczek, w reżyserii Izabeli Karwot.

NIEDZIELA
01.06 

• 14.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Chwało-
wicki Dzień Dziecka (w programie m.in.: kon-
cert finałowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. 
Tadeusza Paprotnego i spektakl „Dinozaury w 
opałach” Teatru Fik-Mik).

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Bajkowe spek-
takle – „Bajka o wężu, który...”  i „Zabawa w 
Śpiącą Królewnę”.

• 16.00 – Park im. H. Czempiela w Niedobczycach: 
festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka (w pro-
gramie: występy zespołów tanecznych i muzycz-
nych, atrakcje dla dzieci).

• 18.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tan-
giem argentyńskim.

PONIEDZIAŁEK
02.06 

• 9.30 i 11.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: mu-
sical „Wyspa piratów” w wykonaniu m.in. 
dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych i 
domu kultury.

• 10.30 – Klub Energetyka (Fundacja ER): plener 
Artystycznie Aktywni 50 „PLUS” „…Wystarczy 
przyjrzeć się zwykłemu ziarnku piasku, a ujrzysz 
w nim wszystkie cuda stworzenia”. 

• 12.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wystawa „Salva-
dor Dali – paleta snów”, wieńcząca Międzyna-
rodowe Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży 
„Wielcy znani i nieznani”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Ekran” – „Pozycja dziecka”.

WTOREK
3.06 

• 10.00 – Biblioteka główna: spotkanie z Markiem 
Szołtyskiem, pisarzem, dziennikarzem, history-
kiem, autorem książek o Śląsku.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert „Dzieci 

Rodzicom” – widowisko prezentujące umie-
jętności młodych tancerzy z Młodzieżowego 
Domu Kultury. 

ŚRODA
04.06 

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

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Dobrych Filmów – seans z cyklu: „Depp, Gil-
liam, Hunter S. Thompson”.

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: projekcja 
filmów w ramach „Święta Wolności” – sean-
se dla dorosłych.

CZWARTEK
05.06

• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: spektakl 
„Andropauza 2” (występują m.in. Marek Siu-
dym, Jacek Kawalec i Maciej Damięcki).

• 20.00 – Kulturalny Club: koncert zespołu Shoom 
(premiera albumu „Wszystko Gra”). 

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

PIĄTEK
6.06

• 17.30 i 20.30 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
Kabaret Młodych Panów – „Ślązisz is easy, czy-
li godej z nami”.

• 18.00 – restauracja „Europa”: Event modowy 
rybnickich blogerek z Fluofashion (w progra-
mie m.in. pokazy mody, wykład Konrada Fado, 
koncert Magdy Steczkowskiej).

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert z oka-
zji 25-lecia wyborów w 1989 r. (wystąpi Fil-
harmonia Rybnicka z udziałem uczniów PSM 
pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego, w 
programie m.in. poemat symfoniczny „Baj-
ka” Stanisława Moniuszki i suita „Pan Tade-
usz” Wojciecha Kilara).

SOBOTA
07.06 

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl „Szalo-
ne nożyczki” w wykonaniu Teatru Kwadrat. 

PONIEDZIAŁEK
9.06 

• 17.30 – Biblioteka na Paruszowcu-Piaskach: 
spotkanie z fotografikiem Łukaszem Greci-
chą, członkiem rybnickiej grupy fotograficz-
nej „Format”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego „Ekran” – „Chce się żyć”.

WTOREK
10.06 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl „Jestem” 
w wykonaniu Teatru Supeł z Domu Kultury w 
Rybniku-Boguszowicach.

• 18.00 – Biblioteka główna: spotkanie z Józefem 
Cyranem, poetą i krytykiem literackim, auto-
rem tomu „Ale wielki zawód”.

ŚRODA
11.06 

• 12.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: spektakl 
„Sam tego chciałeś” na motywach „Pana Jo-
wialskiego” Fredry w wykonaniu Teatru na 
Pięterku 60+.

• 16.00 – Biblioteka główna: promocja książki 
Mieczysława Kuli „W 90. rocznicę powstania 
na ziemi rybnickiej ruchu społeczno-zawodo-
wego nauczycieli”.

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

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Dobrych Filmów – seans z cyklu: „Depp, Gil-
liam, Hunter S. Thompson”.

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: projekcja 
filmów w ramach „Święta Wolności” – sean-
se dla dorosłych.

Czwartek
12.06 

• 19.00 – White Monkey: wernisaż Moniki Marii 
Opałko „Moda w ilustracji”.

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z muzy-
ką na żywo (cotygodniowe spotkania sympa-
tyków muzyki – blues, jazz i rock).
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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

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

• Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych, ul. Białych 7, tel. 32 
422 86 60 

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

tel. 536 307 064
• 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
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 422 78 64 
• Restauracja Europa, ul. Żołędziowa 100, tel. 32 421 13 96
• Okrąglak, ul. Wysoka 15/17, tel. 32 422 10 08

wystawy

Piątek
13.06 

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): „Ryb-
nik – mój dom, moja ulica, moje miasto” wer-
nisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej.

• 20.00 – White Monkey: koncert Kuby Blokesza.

SOBOTA
14

• 10.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): plener ro-
dzinny „Lato z architekturą – mamo, tato zbu-
dujmy domek na lato”. 

• 18.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tan-
giem argentyńskim.

PONIEDZIAŁEK
16.06 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego „Ekran” –  „Niebiańskie 
żony Łąkowych Maryjczyków”.

WTOREK
17.06 

• 17.00 – Biblioteka na Paruszowcu: spotkanie 
autorskie z podróżnikami Magdaleną i Janu-
szem Klugerami „Ameryka Środkowa i Po-
łudniowa – wulkany, zaginione cywilizacje 
i adrenalina”.  

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: koncert 
„Dzieci – Rodzicom” w wykonaniu grup arty-
stycznych i solistów.

ŚRODA
18.06 

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

• 17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub 
Książki – Harper Lee „Zabić drozda”. 

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Dobrych Filmów – seans z cyklu: „Depp, Gil-
liam, Hunter S. Thompson”.

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): koncert 
dla rodziców podsumowujący roczną działal-
ność Studium Muzyki Rozrywkowej.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Mamo, tato to 
już lato” – wieńczący sezon koncert zespołów 
Studia Tańca Vivero.

CZWARTEK
19.06 

• 17.30 – Młodzieżowy Dom Kultury: koncert letni 
uczniów Śląskiego Centrum Muzycznego dedy-
kowany osobom niepełnosprawnym.

• 19.15 – Kościół Królowej Apostołów: Rybnicki 
Wieczór Chwały – cykl spotkań modlitewnych 
z muzyką na żywo.

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

PIĄTEK
20.06 

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): „Wizyta” 
premiera spektaklu teatru Razem. 

• 20.00 – Biblioteka główna: Cykl Koncertów Aku-
stycznych „Bez Prądu” – zagra zespół Chil-
dren of 90’s.

SOBOTA
21.06 

• 16.00 – Okrąglak: Rybnik Swap Party (w pro-
gramie wymiana ubrań i wernisaż malarstwa 
Moniki Marii Opałko). O 19.00 w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej (pokazy mody i wernisaż fotografii); 
afterparty w Coffeina Club&Cafe. 

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tan-
giem argentyńskim.

• 21.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER) – Kabaret 
44-200 i jego goście.

NIEDZIELA
22.06 

• 21.00 – Stadion Miejski: koncert zespołu Thirty 
Seconds To Mars (szczegóły na www.rybnik.eu). 

• 16.00 – Parking przy domu parafialnym w Niedo-
bczycach – Festyn Farski.

PONIEDZIAŁEK
23.06

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego „Ekran” – „W imię...”. 

WTOREK
24. 06 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: relacja z 
podróży młodych rybniczan starym busem po 
Europie „Travelbusem w nieznane”.

ŚRODA
25.06 

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

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych Fil-
mów – seans z cyklu: „Depp, Gilliam, Hunter S. Thompson”.

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): pokazy 
formacji tanecznych (podsumowanie rocznej 
działalności kół tanecznych).

• 13.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): werni-
saż wystawy poplenerowej Artystycznie Ak-
tywni 50 „PLUS”

• 17.00 – Biblioteka główna: spotkanie autorskie z 
Grażyną Jagielską.

• 18.00 – Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych: kon-
cert „Muzykujące rodzeństwa”.

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

27.06 
Piątek

• 19.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): premie-
ra spektaklu ,,Oblężenie...” teatru Z Nazwą.

SOBOTA
28.06 

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tan-
giem argentyńskim.

PONIEDZIAŁEK
30.06

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego „Ekran” – „Blue Jasmine”.

† Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – wystawa Między-
narodowego Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży „Wiel-
cy znani i nieznani – Salvador Dali – paleta Snów” (od 2 do 
16 czerwca). Galeria Oblicza – wystawa fotografii Ada-
ma Duraja i Naomi Muras (od 21 czerwca do 29 czerwca).

† Muzeum: wystawy „Mieszkańcy amazońskich lasów” 
ze zbiorów krakowskiego muzeum etnograficznego i 
„Dzika Świętość” – obrazy i fotografie Anny Poduszyń-
skiej (do 30 sierpnia).

† Biblioteka główna: wystawa fotografii „Świat myśli 
zapisanych” – Książnica Cieszyńska w obiektywie człon-
ków Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego (do 30 
czerwca), „Aktualia” – wystawa prac profesorów i stu-
dentów Katedry Malarstwa Instytutu Sztuki Uniwersyte-
tu Śląskiego (do 20 lipca). 

† Biblioteka, filia na Smolnej: wystawa fotografii „Świat 
myśli zapisanych” – Książnica Cieszyńska w obiektywie 
członków Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficzne-
go (do 30 czerwca). 

† Biblioteka, filia w Paruszowcu-Piaskach: wystawa fo-
tografii Łukasza Grycicha „Autoportrety szaleńca” (od 2 
czerwca do 30 sierpnia). 

† Dom Kultury w Niewiadomiu: Wystawa „Kolaż, asam-
blaż… odzież” – moda i prace plastyczne Agaty Fojcik 
(od 4 czerwca do 4 lipca). 

† Dom Kultury w Chwałowicach: wystawa zdjęć Agniesz-
ki Malinowskiej-Davilii „Magia Peru – krajobrazy, ludzie i 
przyroda” i Jolanty Szabłowskiej „GreenGiloow.com” (do 
15 czerwca) oraz wystawa malarstwa Magdaleny Giesek 
„Latynoskie inspiracje” (do 30 czerwca).

† Dom Kultury w Boguszowicach: wystawa „To jestem 
ja” (od 30 maja do 30 czerwca). 

† Młodzieżowy Dom Kultury, filia przy ul. Chabrowej: 
wystawa „Zwierzyniec” (do 27 czerwca).
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Szymon Nieszporek od września ub. roku 
pełnił funkcję przewodniczącego, ale w radzie 
pracował już od lutego 2012 r. — Chciałbym 
kiedyś wystartować w wyborach do rady miasta,  
a potem, kto wie, może również pracować w ra-
dzie seniorów — zastanawia się Szymon. To od-
legła przyszłość, na ra-
zie absolwent Zespo-
łu Szkół Technicznych 
planuje tę najbliższą – 
studia w Wyższej Szko-
le Oficerskiej Wojsk 
Lądowych we Wrocła-
wiu lub w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. Jest jednym 
z siedmiorga młodych 
ludzi, którzy zakończyli 
karierę młodzieżowego 
radnego. — Cieszę się, 
że miałam taką możli-
wość i polecam wszyst-
kim, by spróbowali sił 
w młodzieżowej radzie 
miasta, bo praca w niej 
przynosi naprawdę wiele 
satysfakcji. Zadania, ja-
kie tutaj realizowaliśmy 
otworzyły nas na ludzi  
i nauczyły jak organizować imprezy, pisać pisma, 
czy prowadzić rozmowy biznesowe, a to z pew-
nością przyda się w przyszłości — mówi Beata 
Rychold z ZST, wiceprzewodnicząca MRM. 
Szymon i Beata zgodnie przyznają, że najwięk-
szym sukcesem kończącej się dla nich kaden-
cji jest rekordowa charytatywna akcja „Czap-
ka św. Mikołaja”. Za pracę i zaangażowanie w 
tę i inne akcje dziękowała maturzystom wice-
prezydent Joanna Kryszczyszyn, a wiceprze-
wodnicząca Beata Rychold za swoją wyjątkową  

aktywność w MRM, otrzymała nawet wej-
ściówkę na czerwcowy koncert zespo-
łu 30 Seconds to Mars. Kwietniowa se-
sja była ostatnią oficjalną dla całego zarzą-
du MRM, bo obok Szymona i Beaty, pra-
cę w niej zakończyła też sekretarz Sabina 

Smołka, maturzystka z IV LO. Uszczuplona  
rada ma jeszcze do wykonania kilka ważnych 
zadań, jak konkurs na wolontariusza roku 
szkolnego, Dzień Dziecka dla podopiecznych 
Placówki Wsparcia Dziennego na Nowinach, 
czy zaplanowany na ostatni weekend czerwca 
turniej tchoubkballowy. 

Kolejne wyzwanie postawiła przed młody-
mi radnymi wiceprezydent miasta. — Chce-
my wspólnie z wami zorganizować kolejną akcję 
– „Marzysz ty, spełniamy my”. Planujemy otoczyć  

opieką terminalnie chore dzieci, które mają 
nikłą szansę na to, by dożyć szczęśliwych lat  
w zdrowiu. Dlatego chcemy spełnić wybrane przez 
nich marzenia — mówiła Joanna Kryszczyszyn 
o pomyśle akcji wzorowanej na inicjatywie fun-
dacji „Mam marzenie”, która pomaga realizo-
wać marzenia poważnie chorych dzieci. — Mo-
glibyśmy spełniać rocznie dwa, trzy takie marze-
nia, najróżniejsze: od wymalowania pokoju po za-
kup laptopa. Musicie zastanowić się, jak dotrzeć 
do tych osób i jak zdecydować komu w danym 
roku pomóc — mówiła wiceprezydent. To spo-
re wyzwanie dla liczącej obecnie tylko 15 rad-

nych MRM. Mogą jednak liczyć 
na wsparcie hospicjum domowe-
go i jego duszpasterza ks. Rafa-
ła Śpiewaka, który wziął udział  
w sesji. — Pomaganie innym 
zwraca się dziesięciokrotnie,  
a sukces przydarza się tym, którzy 
poświęcają się czemuś ważniejsze-
mu. Warto promować wolontariat 
i filantropię — mówił ksiądz Ra-
fał. Akcja „Marzysz ty, spełniamy 
my” ma szansę na dofinansowa-
nie – Katarzyna Korba z wydzia-
łu edukacji, która wspiera MRM, 
za co otrzymała podziękowania 
od odchodzącego zarządu, opra-
cowała projekt grantowy na środ-
ki z banku BGŻ (5 tys. zł). Zna-
lazł się też sponsor, który chce 
wesprzeć taką właśnie inicjatywę. 
Młodzież zamierza również prze-
prowadzić zbiórkę pieniędzy z jej 
wielkim finałem w czasie czerw-

cowych dni miasta. By rozwiązać problem z po-
wołaniem komitetu do organizacji kwesty (tylko 
pełnoletni członkowie), młodzi radni skorzysta-
ją ze wsparcia ze strony stowarzyszenia Centrum 
Promocji Zdrowia Activ, którego przedstawiciele 
byli obecni na sesji. W zamian jednak młodzi lu-
dzie pomogą stowarzyszeniu w organizacji rowe-
rowej gry miejskiej (8 czerwca). MRM postano-
wiła też poprosić o wsparcie rybnickich harcerzy. 
Chce również rozpropagować akcję na facebooku 
i przygotować specjalną stronę internetową.   (S)

— Mieszkańcy Rybnika będą mogli zbadać 
m.in. serce, krew, oczy i kręgosłup oraz skorzy-
stać z konsultacji psychologicznych, onkologicz-
nych czy ortopedycznych. Zaplanowaliśmy też 
masaże, degustację zdrowej żywności, spotka-
nie z wykładowcami języka migowego i psem-te-
rapeutą, a przedszkolaków nauczymy podstaw 
udzielania pierwszej pomocy — mówi Wioletta  
Kosiba z Puls-Medu, który będzie gospoda-
rzem drugiego dnia – 27 maja (Puls-Med., ul. 
Grunwaldzka 66). 

Wszystkie badania są bezpłatne, z wyjąt-
kiem specjalistycznych badań krwi, które kosz-
tować będą 8 zł (zwykle ich cena waha się od 
38 do 50 zł). — Mieszkańcy Rybnika przyzwy-

czaili się już do organizowanych od 1993 r. 
dni  promocji zdrowia i na przełomie kwietnia 
i maja dzwonią do nas z pytaniami o szczegó-
ły — mówi Lidia Lazar, wicedyrektor Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Rybniku. Kiedy dni promocji zdrowia trwa-
ły trzy dni, zwykle badaniom poddawano od 
300 do 600 osób. Tegoroczne potrwają tylko 

dwa dni. — Nikt jednak nie odejdzie z kwit-
kiem — zapewnia Wioletta Kosiba. Głównymi 
organizatorami akcji są rybnicki sanepid, Re-
gionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, 
ZUS oraz Puls-Med i to właśnie na stronach 
internetowych tych placówek będzie można 
znaleźć szczegółowy program badań. 

(S)

Zbadaj się (nie tylko) w ZUS-ie
Po raz pierwszy do organizacji dorocznych Rybnickich Dni Promocji Zdrowia włączył 

się rybnicki ZUS, gdzie 26 maja (8.00-15.00) rozpocznie się dwudniowa prozdrowot-
na impreza. — Włączamy się do tej akcji, bo chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna 
jest troska o zdrowie — tłumaczy Grażyna Szweda, dyrektorka oddziału ZUS w Rybniku. 

Rada spełni(a) marzenia

Maturzysta Szymon Nieszporek żałuje, że kończy pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta 
Rybnika. — Mam nadzieję, że zdobyte tutaj doświadczenia zaprocentują w przyszłości  — mówi. 
Na uroczystej sesji MRM, która odbyła się 29 kwietnia w urzędzie miasta siedmioro 
maturzystów zakończyło swoją kadencję w radzie.

Wiceprzewodnicząca MRM Beata Rychold za swoją wyjątkową aktywność w młodzieżowej radzie otrzymała od wiceprezydent 
Joanny Kryszczyszyn wejściówkę na koncert 30 Seconds to Mars
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— To idealna gwiazda na koncert podczas juwe-
naliów — mówiła o występie grupy Enej zgroma-
dzona na kampusie nie tylko studencka publicz-
ność. Świetnie wśród studentów czuli się również 
członkowie zespołu, którzy, jak podkreślali, wyro-
śli z akademickiego środowiska. — Studiowaliśmy 
w Olsztynie. Kilka lat temu, podczas tamtejszych ju-
wenaliów zagraliśmy utwór, który stał się swego ro-
dzaju hymnem olsztyńskich żaków, a nas rozsławił 
wśród tej społeczności — mówił Piotr Sołoducha, 
wokalista, akordeonista i współzałożyciel zespo-
łu. Muzykowali już wcześniej, ale dopiero zwycię-
stwo w programie Must be the Music w 2011 roku, 
otworzyło im drogę do kariery. — Po wygranej po-
stawiliśmy wszystko na jedną kartę. Zrezygnowali-
śmy ze studiów i skoncentrowaliśmy się na graniu. 
Otrzymaliśmy dar od losu, więc grzechem byłoby 
go nie wykorzystać. Robimy to, co kochamy naj-
bardziej. Całe szczęście, że kariera nie spadła na 

nas w liceum, bo pewnie nie dotrwalibyśmy nawet 
do matury — opowiadał Mirosław Ortyński, któ-
ry w zespole śpiewa i gra na gitarze. Od czasu te-
lewizyjnego sukcesu żyją niezwykle intensywnie: 
wydają płyty, koncertują w Polsce i za granicą, wy-
grywają ogólnopolskie festiwale i plebiscyty. Ich 
energetyczna muzyka na pograniczu folku i ska, 
wzmocniona rockowym brzmieniem i ukraińską 
nutą trafia do odbiorców w różnym wieku, co czy-
ni grupę Enej jedną z bardziej popularnych grup 
muzycznych w kraju. — Są rozchwytywani, mają 
bardzo napięty kalendarz, więc sprowadzenie ich 
do Rybnika możemy uznać za sukces. Nasze sta-
rania o ich przyjazd do naszego miasta rozpoczęli-
śmy już w grudniu ubiegłego roku — mówi Dawid 
Pastor, rzecznik prasowy juwenaliów. Podkreśla, 
że przygotowanie tegorocznej imprezy wymaga-
ło od jej organizatorów – studentów dwóch ryb-
nickich uczelni, wiele wysiłku, ale było też świet-

nym testem umiejętności, które z pewnością przy-
dadzą się po zakończeniu edukacji.  — Oczywiście 
brakowało nam kolegów z Uniwersytetu Śląskiego, 
z którymi dotąd organizowaliśmy nasze święto, ale 
bardzo się staraliśmy, by tegoroczne juwenalia zali-
czono do udanych — mówi Bartosz Gajda, głów-
ny koordynator imprezy.

Juwenalia otworzył tradycyjny studencki ko-
rowód, który wyruszył z akademickiego kampu-
su i przechodząc przez rynek dotarł do urzędu 
miasta, gdzie studencka brać odebrała z rąk pre-
zydenta Rybnika Adama Fudalego symboliczny 
klucz do miasta. A, że juwenalia zbiegły się z jesz-
cze z jubileuszem dziesięciolecia przynależności 
Polski do Unii Europejskiej stroje przebierańców 
z Politechniki Śl. i Uniwersytetu Ekonomiczne-
go miały wyjątkowo międzynarodowy charakter. 
Był też zbudowany na podwoziu osobówki czołg 
Rudy 102 oraz Adam Małysz, podróżujący z pod-
ręczną skocznią na samochodowej przyczepie.

W czasie juwenaliów odbył się też tradycyjny 
studencki wielobój. Tym razem jedną z konku-
rencji był quiz na temat Unii Europejskiej. Jedy-
nym pytaniem, które sprawiło studentom kłopot 
była długość kanalizacji zbudowanej w Rybniku 
w ramach projektu ISPA. 

(D), (WaT)

S tudenck i e  harce

Ukoronowaniem tegorocznych studenckich juwenaliów był zorganizowany 
10 maja akademicki koncert plenerowy. Studenci postawili na różnorodność, 
bo na plenerowej scenie w kampusie, obok rockowej grupy Coria i rapującej 
Lilu, zagrał Juicy Band, prezentujący mieszankę bluesa, funky i soulu. Jednak 
niekwestionowaną gwiazdą wieczoru był zespół Enej, który od kilku lat znajduje 
się na muzycznej fali. 

W  t r a d y c y j n y m 
korowodz ie ,  czy l i 
w y p r a w i e  d o 
m a g i s t r a t u  p o 
symboliczny klucz 
do  m ias ta  wz i ę l i  
w tym roku udział 
studenci przebrani 
z a  m i e s z k a ń c ó w 
różnych krajów Unii 
Europejskiej

Gwiazdą tegorocznego plenerowego koncertu był grający bardzo 
żywiołową muzykę zespół Enej

S p e c j a l n i e  n a 
juwenalia studenci 
p r z y g o t o w a l i 
współczesną, mocno 
o s z c z ę d n o ś c i o w ą 
replikę legendarnego 
c z o ł g u  c z t e r e c h 
pancernych i psa
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Dlatego, jego 
zdaniem, nowa ma-
tura nie powinna 
zaskoczyć dzisiej-
szych drugoklasi-
stów. — Aby uła-
twić uczniom przy-
gotowanie się do eg-
zaminów przepro-
wadzanych w nowej 
formule, prawie rok 
temu udostępnione 
zostały informatory 
maturalne. Ucznio-
wie wiedzą, jakie są 
wymagania i czego 
mogą się spodzie-
wać, a nauczycie-
le, którym zawsze 
zależy na dobrych 

wynikach swoich wychowanków, starają się ich jak 
najlepiej do tego egzaminu przygotować. Czy ma-
tura będzie trudniejsza od obecnej? Trudno powie-
dzieć — przyznaje Roman Dziedzic. — Może się 
taka okazać — mówi Dorota Wałach, dyrektorka 
Zespołu Szkół nr 5 w Niedobczycach. — Dlatego 
nasi uczniowie pracują już pod kątem nowej ma-
tury, a skupiamy się głównie na egzaminie z języ-
ka polskiego, którego dotyczą największe zmiany. 
Za rok podczas ustnej matury z polskiego nie bę-
dzie już dość powszechnie krytykowanych prezen-
tacji. — W zamian uczniowie będą losować pytania 
przygotowane przez Centralną Komisję Egzamina-
cyjną, które dotyczyć będą fragmentów tekstów – li-
terackiego, popularno-naukowego lub reprodukcji 
obrazu, plakatu bądź komiksu — mówi dyrektor 
OKE w Jaworznie. Zmieni się również sposób oce-
niania pracy pisemnej z polskiego – budzący wąt-
pliwości tzw. klucz odpowiedzi ma zastąpić ocena 
kreatywności i interpretacji przytoczonych przez 
maturzystę tekstów. Abiturientów czeka też obo-
wiązkowy egzamin pisemny z jednego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozszerzonym. — Ma-
turzyści muszą do tego egzaminu przystąpić, choć 
jego wynik nie będzie miał wpływu na całą matu-
rę — mówi Roman Dziedzic.

W tym roku egzaminy dojrzałości zdawano w pię-
ciu rybnickich liceach ogólnokształcących, pięciu  

Egzaminacyjna gorączka
Tradycyjnie kwiecień i maj to czas szkolnych egzaminów. Rok temu po raz pierwszy 

z nowymi testami zmierzyli się gimnazjaliści, za rok zmienioną formułę egzaminów 
poznają maturzyści. — Do nowej matury przystąpią uczniowie, którzy obecnie uczą 
się w oparciu o nową podstawę programową — wyjaśnia Roman Dziedzic, dyrektor 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

V
Emocje i stres towarzyszą chyba wszystkim szkolnym egzaminom, niezależnie od szczebla i typu szkoły.  
Na zdjęciu uczniowie z Gimnazjum nr 1

Gimnazjalista Karol Zdziebczok trenował również w Hiszpanii
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— Trenowałem głównie uderzenia. Dziennie wybi-

jałem ok. 200 piłek; czasem więcej. Dzięki wskazów-
kom jednego z najlepszych golfistów w Europie, An-
glika Nicka Lane’a poprawiłem i zmieniłem kąt ude-
rzenia. Miałem też okazję zagrać w turnieju z udzia-
łem profesjonalistów, jednak na polu, którego się nie 
zna trudno osiągnąć dobry wynik. Można za to zdo-
być cenne doświadczenie — mówi Karol. W Hiszpa-
nii trenował z pięcioma Polakami i innymi młodymi 
graczami nie tylko z Europy. Z angielskim golfistą i 
trenerem pracował już w czasie obozu we Wrocławiu, 
dlatego zaproszenie do Hiszpanii bardzo go ucieszy-
ło. Teraz chce wykorzystać zdobyte tam umiejętności. 

Karol Zdziebczok uczy się w II klasie Dwuję-
zycznego Społecznego Gimnazjum w Rybniku. 
Z juniorami Tyskiego Klubu Golfowego, w któ-
rym trenuje od ponad roku, zdobył klubowe Mi-
strzostwo Polski. Indywidualnie był szósty. — Były 
to moje pierwsze mistrzostwa, ale przyznaję, że mo-
głem się bardziej postarać. W tym roku muszę popra-
wić ten wynik — zapewnia. Karol został też powo-
łany do juniorskiej kadry B i zagrał w turnieju ma-
sters kończącym sezon, do którego Polski Związek 
Golfa zakwalifikował najlepszych juniorów w kra-
ju. — W prowadzonej przez PZG klasyfikacji gene-
ralnej, w kategorii młodzicy, jestem piąty, ale opuści-
łem kilka turniejów i do trzeciego miejsca zabrakło 
mi niewiele, bo 20 punktów — mówi Karol. W tym 
roku gimnazjalista planuje udział w 12 juniorskich 
turniejach; pierwszy – w kwietniu w Krakowie. Ka-
rol trenuje codziennie w przydomowym ogrodzie, 
gdzie wbija piłki do dołka i trenuje uderzenia (do 
50 metrów). Zimą uczestniczy w zajęciach fitness 
w tyskim klubie, który zorganizował też spotkania 
z psychologiem. Jak mówi gimnazjalista to ważne, 

bo kiedy już opanuje się technikę to kluczową rolę 
zaczyna odgrywać psychika. Gimnazjalista jest też 
członkiem Rybnickiego Klubu Golfowego, któ-
ry działa w mieście od 2008 r. Pod koniec ubiegłe-
go roku przy Obwiedni Północnej, naprzeciw mar-
ketu Castorama, RKG uruchomił specjalny obiekt 
do ćwiczeń. — To bardzo dobry pomysł. Trenowałem 
tam sporo przed mistrzostwami Polski, zanim jeszcze 
zostały tam ustawione specjalne stanowiska. Na ryb-
nickim obiekcie można trenować tylko wybicia — wy-
jaśnia Karol. Przekonuje, że każdy może nauczyć 
się gry w golfa, a kiedy już raz się spróbuje, trudno 
zrezygnować. Szacuje się, że w Polsce jest ok. pię-
ciu tysięcy graczy. Rośnie też liczba pól golfowych. 
Karol ze swoim tatą grywa w Siemianowicach, ale 
też w pobliskich Czechach, m.in. w Karwinie, gdzie 
jest dziewięciodołkowe pole. Grać można również  
w Krakowie, Częstochowie, czy Wrocławiu. — Przej-
ście przez wszystkie dołki na polu zajmuje zwykle od 
czterech do sześciu godzin, ale kiedy gra dużo osób to 
dołki się „korkują”, więc zdarzyło mi się już, że gra-
łem prawie osiem godzin. 18-dołkowe pole powinno 
się ukończyć w 72 uderzeniach. Mój rekord to 83. Jed-
nak w mojej grupie wiekowej są lepsi — przyznaje 

gimnazjalista, który podziwia amerykańskiego gol-
fistę Tigera Woodsa. — Gra niesamowicie. Zaczy-
nał gdy miał dwa lata, a jako pięciolatek uderzał tak, 
jak ja w wieku 14 lat — opowiada gimnazjalista. Ka-
rol Zdziebczok bardzo lubi sport – pływa, gra w pił-
kę nożną, świetnie jeździ na nartach i na snowbo-
ardzie. Najbardziej jednak chciałby zostać trene-
rem golfa.                                                                   (S)

M a  p o l e  d o  p o p i s u
Kiedy pięć lat temu, 50 metrów obok jego domu w Suminie powstało pole 

treningowe, Karol Zdziebczok nie mógł zmarnować takiej okazji i wspólnie  
z tatą zaczął trenować grę w golfa. Dziś czternastolatek jest zawodnikiem drużyny 
mistrzów Polski juniorów, a ubiegłoroczny sezon zakończył jako piąty młodzik  
w kraju. Na początku kwietnia został powołany do kadry A polski juniorów. Ostatnio 
szkolił się w jednej z najlepszych hiszpańskich akademii golfowych.
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Takich jak ona, najlepszych studentów ryb-
nickiego kampusu jest 14: pięcioro studiuje 
w rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycz-
nym Uniwersytetu Ekonomicznego, dziewię-
cioro w Cen-
trum Kształ-
cenia Inżynie-
rów PŚl. Naj-
wyższą śred-
nią ocen w tym 
gronie może 
pochwalić się 
Klaudia Płon-
ka z wydzia-
łu organizacji 
i zarządzania 
PŚl. (4,98), a w 
ośrodku UE – 
Katarzyna Ho-
łek (4,95), stu-
dentka ekono-
mii. Najlepsi 
żacy spotkali się 
16 kwietnia na byłej 
Małej Scenie przy ul. 
Kościuszki, gdzie li-
sty gratulacyjne wrę-
czyli im przedstawi-
ciele uczelni i władz 
miasta. Kwietniową 
galę indeksów zorga-
nizowały samorządy 
studenckie rybnic-
kiego kampusu, któ-
re przyznały też swo-
je nagrody. Statuet-
kę Przyjaciela Politechniki Śl. otrzymał pro-
wadzący studenckie sekcje sportowe Krzysz-
tof Fojcik, prezes AZS Politechniki Śląskiej,  
a Przyjacielem UE została Marta Majnusz, pra-
cownica działu dydaktyki, dla studentów „życz-
liwa i zawsze uśmiechnięta pani Martusia”. Sta-
tuetkę „Student Kampusu” przyznano absol-
wentce nieistniejącego już rybnickiego ośrod-
ka Uniwersytetu Śląskiego Katarzynie Niespo-
rek za „sumienność, solidność, dążenie do roz-
woju kampusu, aktywność i zaangażowanie na 
rzecz imprez organizowanych przez samorzą-
dy studenckie”. — Byłam przewodniczącą sa-
morządu studenckiego ośrodka dydaktycznego 
UŚ, organizowałam rybnickie juwenalia i gale, 
jak ta dzisiejsza. Teraz organizuję konferencje 
naukowe i działam w samorządzie doktorantów. 
Marzę o pozostaniu na uczelni i pracy nauko-

wej — mówi Katarzyna Niesporek, doktorant-
ka UŚ. Organizacją przyjazną studentom zo-
stało Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży do-
cenione za wieloletnią współpracę i pomoc w 

juwenaliach, a nagrodę specjal-
ną za działalność w samorządzie  
i organizowanie życia studenc-
kiego rybnickiego kampusu, 
m.in. juwenaliów i kolędowych 
koncertów charytatywnych otrzy-
mały: Agnieszka Romańska-Kur-
panik, Anna Wolnik i Anna Mu-
sioł. Mają ksywkę „Atomówki”  
i niestety, co wielokrotnie pod-
kreślano, kończą już studia  

w Uniwersytecie Ekonomicznym. — Z cza-
su studiów pozostanie nam wiele niezapo-
mnianych wspomnień, jak choćby ta dzi-
siejsza uroczystość. To były naprawdę wspa-
niałe lata! — podsumowuje Agnieszka 
Romańska-Kurpanik. — Poświęcałyście 
cały swój cenny czas — zwrócił uwagę  
dr Jan Czempas, kierujący ośrodkiem UE  
w Rybniku, który wspólnie z prorektorem 
prof. Wojciechem Dyduchem wręczył kwiaty 
laureatkom statuetki. Samorządy studenckie 
przyznały też nagrodę honorową wiceprezy-
dent miasta Ewie Ryszce, którą odebrała wi-
ceprezydent Joanna Kryszczyszyn. — Jesteście 
solą tej ziemi i kiedyś będziecie zmieniać to mia-
sto i kreować jego przyszłość — powiedziała 
najlepszym studentom rybnickiego kampusu. 

(S)

technikach oraz, po raz ostatni, w jedynym już  
w mieście liceum profilowanym w Zespole Szkół nr 
5. Chęć przystąpienia do egzaminu z języka polskie-
go i matematyki na poziomie podstawowym zade-
klarowało w Rybniku 1723 tegorocznych absolwen-
tów. Aż 96 proc. z nich wybrało język angielski. — To 
dla mnie spore zaskoczenie, ale niewielu maturzystów 
zdaje w Rybniku język francuski, bo tylko dziesięcio-
ro zdających na poz. podstawowym. Stosunkowo 
dużo tegorocznych absolwentów zdecydowało się za 
to na geografię: na poziomie podstawowym wybrało 
ją – 233, a na rozszerzonym – 58 — opowiada szef 
OKE. Najchętniej wybieranymi przedmiotami do-
datkowymi na poziomie rozszerzonym były też: ję-
zyk angielski (488 osób), matematyka (310) i bio-
logia (164). To tendencje pokrywające się z wybo-
rem maturzystów w całym województwie. Tylko jed-
na osoba w Rybniku wybrała język hiszpański, na-
tomiast nikt nie zdecydował się na łacinę. — Naj-
częściej wybieranym przedmiotem dodatkowym był  
u nas WOS i geografia, najrzadziej – biologia i che-
mia. Tylko jedna dziewczyna, która wiąże z tym kie-
runkiem swoją przyszłość, wybrała historię sztuki. 
Ogólnie maturzyści byli zadowoleni z egzaminu z ję-
zyka polskiego i angielskiego, o matematyce mówili, 
że była trochę trudniejsza — podsumowuje Dorota 
Wałach z ZS nr 5, gdzie do matury przystąpili zarów-
no licealiści (VII LO) – 24 osoby, uczniowie techni-
kum (T nr 5) – 33 osoby, jak i 17 uczniów V Liceum 
Profilowanego, ostatniego działającego w mieście. 
Placówka wygasa na skutek ogólnopolskiej refor-
my szkolnictwa. — Ubolewamy nad tym, bo akurat 
profil socjalny naszego liceum budził zainteresowa-
nie i był „na czasie” — mówi dyrektorka. W rybnic-
kich szkołach ponadgimnazjalnych egzaminy doj-
rzałości przebiegały bez zakłóceń. Na biurko szefa 
OKE trafił z Rybnika tylko jeden wniosek o dodat-
kowy termin egzaminu. — Najczęstszym powodem są 
przyczyny zdrowotne —  mówi o takich przypadkach 
Roman Dziedzic. W ubiegłym roku najlepiej matu-
rę napisali licealiści z Frycza i Powstańców – zdali 
wszyscy, którzy do egzaminu przystąpili. Jak będzie 
tym razem przekonamy się 27 czerwca.

•   •   •
— Byli zadowoleni, szczególnie z części humani-

stycznej i językowej. Trudniejsza okazała się dla nich 
część przyrodnicza — mówi dyrektor Dorota Wałach 
o 67 trzecioklasistach z Gimnazjum nr 11, którzy 
podobnie jak ich równieśnicy w całej Polsce, przy-
stąpili do testu gimnazjalnego. Egzamin rozpoczął 
się 23 kwietnia od części humanistycznej (test z hi-
storii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskie-
go). Dzień później gimnazjaliści musieli wykazać 
się wiedzą z zakresu matematyki oraz przedmio-
tów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geo-
grafii), a 25 kwietnia z wybranego przez siebie języ-
ka. W naszym mieście egzamin gimnazjalny zdawa-
ło prawie 1400 uczniów z 13 rybnickich gimnazjów 
publicznych oraz z Gimnazjum Społecznego i Ur-
szulańskiego. Wyniki, które są ważne dla przyszło-
ści uczniów, bo będą brane pod uwagę podczas re-
krutacji do szkół ponadgimnazjalnych, młodzi lu-
dzie poznają 18 czerwca. 

(S) 

C

Laureatki nagrody specjalnej z dr. Janem 
Czempasem z UE

„Studentka Kampusu” Katarzyna Niesporek
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S t u d e n c i  n a  p i ą t k ę

— Na naukę przedmiotów, które lubię nie poświęcam dużo czasu — mówi Nadzieja 
Karpińska, jedna z najlepszych studentek rybnickiego Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej. Zaskoczenie budzi nie tyle wysoka średnia jej ocen 
– 4,95, ale wydział na jakim studiuje. — Wszystkich to dziwi, ale marzy mi się praca 
„na dole” w kopalni — przyznaje studentka II roku wydziału górnictwa i geologii.  
W czasie rybnickiej gali Interdyscyplinarnego Konkursu Indeksów Nadzieja 
Karpińska odebrała list gratulacyjny.
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Asystent pracuje z rodzinami z dziećmi w ich 
środowisku: często przychodzi do domu, nawiązu-
je kontakt z przedszkolami, szkołami, współpracu-
je z nauczycielami, pedagogami, pomaga rodzinie 
w kontaktach z instytucjami i w załatwianiu spraw 
urzędowych, planowaniu rodzinnego budżetu, 
wspiera w rozwiązywaniu życiowych trudności,  
w razie konieczności podpowiada, gdzie znaleźć 
lekarza, psychologa czy terapeutę. — Trzeba umieć 
słuchać i trafiać do ludzi – to podstawa następnych 
działań. Musimy przekonać podopiecznych, że war-
to zacząć działać, że trudne sytuacje można roz-
wiązać małymi krokami, że warto się starać. Nie 
można się zrażać niepowodzeniami, bo zniechę-
cony i marudny asystent na pewno nikomu nie po-
może — uważa Anna Przeliorz, która pracowa-
ła jako asystent rodziny. Rodziny, do których tra-
fiają asystenci, potrzebują wskazówek wychowaw-
czych, wsparcia, rozmowy. Żeby jednak nastąpiła 
poprawa, nie wystarczy, że asystent przyjdzie i po-
wie co trzeba zmienić. — Nie należy moralizować. 
Najskuteczniej uczymy poprzez działanie i przykład. 
Jeśli matka nie potrafi zająć się dzieckiem, poka-
zuję, jak ciekawie i wartościowo spędzać wspólnie 
czas. Ale nie jestem nianią na telefon – robię to po 
to, by następnym razem rodzice podchwycili pomysł 
i sami mogli zrobić coś podobnego — dodaje Anna 
Przeliorz. Plagą są problemy finansowe wynikają-
ce z brania tzw. chwilówek – pożyczek z wysoką 
prowizją i oprocentowaniem; dług rośnie – a pie-
niędzy i pracy nie ma. 

Asystentami mogą zostać psychologowie, pe-
dagodzy, pracownicy socjalni, absolwenci reso-
cjalizacji lub inne osoby z wyższym lub średnim 
wykształceniem, uzupełnionym odpowiednim 
kursem (wszyscy kandydaci do tego zawodu mu-
szą mieć też doświadczenie w pracy z dziećmi lub 
rodziną). Poza kwalifikacjami potrzeba jednak 
jeszcze kompetencji interpersonalnych – dobry 
asystent potrafi dotrzeć do rodziny (a zazwyczaj 
są to ludzie z poważnymi problemami życiowy-
mi i finansowymi, borykający się z nałogami, do-
świadczający przemocy itp.), zbudować z nią re-
lację, skłonić do działania. Bez cierpliwości, wy-
trwałości, umiejętności słuchania i motywowa-
nia niewiele da się osiągnąć, a dyktatorski ton 
na pewno w niczym nie pomoże. — Asystent ro-
dziny powinien być osobą energetyczną z „dużym 
sercem”. Asystent nie może być kolejnym urzęd-
nikiem – nie powinien się wywyższać i udawać, 
że wszystko wie. W tej pracy trzeba umieć rozma-

wiać z ludźmi i z nimi być — mówi Małgorzata 
Socha, która od roku pracuje jako asystent ro-
dziny w Małopolsce. 

W rybnickim ośrodku pomocy społecznej asy-
stenci rodziny pojawili się w drugiej połowie 2013 r.  
Na ich zatrudnienie pozyskano środki rządowe, 
a przy okazji półrocznego pilotażowego projek-
tu zebrano pierwsze doświadczenia. Od maja 
tego roku znów rozpoczęli pracę. — Asystent jest 
bardzo blisko rodziny, jest jej sprzymierzeńcem,  
a może być nawet jej przyjacielem. Wypełniając lukę 
między pracownikiem socjalnym a kuratorem są-
dowym, pojawia się w zupełnie innej roli – próbuje  
uzdrowić sytuację od wewnątrz. Taka osoba pra-
cuje z całą rodziną dysfunkcyjną, by ta funkcjo-
nowała jak najlepiej. Nie tylko prowadzi swoistą 
„terapię”, ale też udziela specjalistycznych po-
rad dotyczących np. prawa rodzinnego. Zdarza 
się, że asystent musi powadzić negocjacje między  

poszczególnymi członkami rodziny, np. z nastolet-
nimi dziećmi, które nie chcą zaakceptować nowe-
go partnera matki, żyjącego z nimi pod jednym da-
chem. To naprawdę trudne życiowe sytuacje. Suk-
cesem asystenta jest jeśli uda mu się zapobiec roz-
biciu rodziny i np. odebraniu dzieci rodzicom; je-
śli rodzina nadal funkcjonuje w całości i radzi so-
bie coraz lepiej — mówi Jerzy Kajzerek, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Pracę 
asystenta wypełniają głównie zajęcia z rodzina-
mi w miejscu ich zamieszkania. Asystent pracu-
je przede wszystkim w terenie, również popołu-
dniami, kiedy można spokojniej porozmawiać, 
omówić kolejne cele, podsumować efekty. Na 
początku współpracy wspólnie z rodziną ustala 
plan pracy, w którym zapisane są cele i czas ich 
realizacji. Kontakt z asystentem jest dobrowolny, 
to właśnie ta dobrowolność może się okazać klu-
czem do sukcesu. Jeśli asystentowi uda się nawią-
zać dobre relacje z rodziną, zachęcić do działania 
wskazując przyszłe korzyści, sytuacja podopiecz-
nych może się stopniowo poprawiać. 

— Sukcesem są często drobne sprawy. Jeśli pani, 
która na początku nie potrafiła zorganizować dnia 

i wyjścia z domu, dzisiaj informuje mnie, że wraz 
z niepełnosprawnym dzieckiem załatwiła kilka 
spraw w urzędach, to uważam, że jest to duży suk-
ces — mówi Małgorzata Socha. Wyzwania w tej 
pracy przynosi każdy kolejny dzień. — Zdarzyło 
się, że w sytuacji zagrożenia życia rodzica, który tra-
fił do szpitala, musiałam pojechać do domu „po-
cieszyć” dzieci. Później jeszcze towarzyszyłam ro-
dzinie w szpitalu, pomagałam przyjąć i zrozumieć,  
co mówił lekarz — dodaje. Po kilku godzinach  
w terenie trudno wyłączyć emocje i nie myśleć, co 
się dzieje w rodzinach. — Ten zawód wymaga bu-
dowania głębokich relacji. Tego nie da się potem ot 
tak, wykasować z pamięci — podsumowuje Mał-
gorzata Socha.

Z pracy asystentów są również zadowoleni są-
dowi kuratorzy rodzinni. — Potrzeba pracy takich 
osób z rodzinami zagrożonymi odebraniem dzieci 
nie podlega dyskusji. Do tej pory głównym proble-

mem był fakt, że asystentów angażowano 
na zbyt krótki czas. Pół roku to niewiele, 
by coś istotnego w takiej rodzinie zmie-
nić lub naprawić. Ważnym wyzwaniem 
jest też praca z rodzinami, którym ode-
brano już dzieci. Doprowadzenie do ich 
powrotu byłoby sporym sukcesem. Sama 
współpracowałam z dwoma asystentami 
rodzin i z efektów ich pracy byłam bar-
dzo zadowolona. Podobne opinie słyszę 
też od innych kuratorów — mówi Kata-
rzyna Budny, kierownik II Zespołu Ku-
ratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie 
Rejonowym w Rybniku.

Szlachetna, z pozytywistycznego du-
cha praca u podstaw przynosi także 
korzyści dla samorządowego budże-
tu. Niewydolność wychowawcza ro-
dziców bądź opiekunów może dopro-
wadzić do odebrania dziecka rodzinie. 
Dyrektor rybnickiego OPS-u Jerzy Kaj-

zerek zwraca uwagę, że trudno nie brać pod uwa-
gę wymiaru finansowego pracy asystentów rodzi-
ny. — Jeśli dochodzi do odebrania dzieci, miasto 
ponosi koszty ich utrzymania w rodzinie zastępczej 
albo w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
Jeśli to rodzina zastępcza spokrewniona, miesięcz-
ny koszt utrzymania dziecka wynosi 600 zł, jeśli za-
wodowa już 1000 zł. Z kolei miesięczne utrzymanie 
w placówce kosztuje od 3,5 do 5,5 tys. zł. Obecnie 
tylko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
poza Rybnikiem przebywa 40 rybnickich dzieci; 
koszty ich utrzymania ponosi miasto — uzasadnia 
szef rybnickiego OPS-u. 

Jeśli ma to być inwestycja, która się zwróci, gmi-
ny powinny zapewnić odpowiednią ilość etatów, by 
praca asystentów była efektywna. Trzeba mierzyć 
siły na zamiary. Choć ustawa dopuszcza, by asy-
stent zajmował się 20 rodzinami, zdaniem Jerze-
go Kajzerka, by asystent rzetelnie wypełniał swo-
je obowiązki, nie powinno ich być więcej niż dzie-
sięć. Z rozeznania rybnickiego ośrodka pomocy 
społecznej wynika, że w naszym mieście jest blisko 
120 rodzin, z którymi powinni pracować asystenci.

Małgorzata Tytko, (WaT)

Asystenci rodzin mają często do czynienia z bardzo trudnymi życiowymi problemami 
swych podopiecznych
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Asystują
rodzinom

Asystent rodziny to nowy zawód  
w systemie opieki społecznej. Zgodnie 
z  Ustawą o  wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej, każda gmina 
będzie miała obowiązek zatrudniania 
asystentów od 2015 r.



Inauguracyjny koncert ,,Maksymalnie...Gó-
recki’’ miał miejsce 6 maja w bazylice św. Anto-
niego, i za sprawą obecności wielkich osobowo-
ści muzycznych, był artystycznym wydarzeniem. 
Wprost z Rzymu przyjechał do Rybnika znako-
mity dyrygent Jerzy Maksymiuk i poprowadził 
Filharmonię Rybnicką, rozpoczynając wieczór 
od dobrze znanego rybniczanom dzieła patro-
na festiwalu „Trzech utworów w dawnym stylu”. 
Następnie orkiestra wykonała napisany w neoro-
mantycznej estetyce „Autograph with an epilogue 
for the symphonic orchestra” rybniczanina Jac-
ka Glenca, a publiczność przyjęła ciepło nie tylko 
utwór, ale również obecnego w bazylice kompo-
zytora. Owacjom nie było końca po występie Pio-
tra Pławnera, jednego z najznakomitszych pol-
skich skrzypków młodszego pokolenia, laureata 
I miejsca w Konkursie skrzypcowym im. Henryka 
Wieniawskiego w 1991 roku. Artysta porywająco 

wykonał Koncert 
skrzypcowy e-moll 
op.64 Felixa Men-
delssohna-Bartol-
dy’ego. Nie mniej 

emocjonalnie maestro Maksymiuk przeprowa-
dził rybnickich filharmoników przez VIII Symfo-
nię F-dur op. 93 Ludwiga van Beethovena, naj-
krótszą i najbardziej pogodną symfonię tego ge-
nialnego kompozytora. Jak mówił z właściwą so-
bie wiedzą muzyczną i kulturą słowa prowadzący 
koncert Wacław Mickiewicz, niedocenione przez 
krytyków początku XIX w. dzieło, sam kompo-
zytor uważał za bardzo udane. Również Jerzy 
Maksymiuk podkreślił jego wyjątkową harmo-
nię, a zwracając się do publiczności życzył jej ta-
kiej harmonii w życiu. Mając porównanie z nie-
dawnym rzymskim występem, po koncercie dy-
rygent wysoko ocenił poziom rybnickiej orkie-
stry, wyrażając zadowolenie z artystycznej wizy-
ty w naszym mieście. Koncert, w którym wzięli 
udział przedstawiciele władz miasta miał dodat-
kowy walor: uczcił 10-lecie członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej.

Drugi koncert festiwalu ,,Korzenie me i me źró-
dła’’ odbył się w Czernicy, w miejscu urodzenia 
Henryka Mikołaja Góreckiego. W kościele pod 
wezw. NMP Królowej Polski chór Bel Canto z Ga-
szowic pod dyrekcją Janusza Budaka wykonał kil-
ka pieśni maryjnych, w tym kompozycje Góreckie-
go, a następnie zabrzmiała harfa, a dokładnie dwa 
te wyjątkowe instrumenty. Soliści Giedre Siauly-
te, litewska artystka związana z Narodową Orkie-
strą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach 
i Krzysztof  Waloszczyk wykonali solo i w duecie 
kilkanaście utworów na harfę, w tym działa Fry-
deryka Händla i Claude’a Debussy’ego.

Obok przedstawicieli miejscowego samorzą-
du ze starostą Damianem Mrowcem oraz ro-
dziną kompozytora, w koncercie wziął udział 
prof. Jerzy Buzek.

Kolejny koncert odbył się 20 maja w rybnic-
kim Muzeum – „Z rybnickiego rynku’’ (Kwar-
tet Śląski). Festiwal miał zamknąć zaplanowany 
na 22 maja koncert „Pośród węglowych Alp’’ w 
Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS (Kra-
kowski Kwintet Dęty).

(r)
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Zwycięski duet fortepianowy Aleksandra Krótki i Piotr 
Strużek ze swoim nauczycielem Arturem Hesem

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39

Organizowane przez rybnicką Państwową 
Szkołę Muzyczną im. Karola i Antoniego Sza-
franków forum, jest miejscem artystycznej kon-
frontacji młodych wiolinistów, pianistów i ka-
meralistów. W przesłuchaniach uczestniczy-
ło 28 pianistów, 29 skrzypków, 17 wioloncze-
listów i 15 zespołów kameralnych z ponad 20 
szkół muzycznych m.in. w Warszawie, Krako-
wie, Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze, Lubli-
nie i oczywiście gospodarze. Wśród nich naj-
wyższe laury zdobyli młodzi muzycy w katego-
rii zespołów kameralnych: zwyciężył duet for-
tepianowy na cztery ręce w składzie: Aleksan-
dra Krótki – Piotr Strużek (nauczyciel Artur 
Hes), a wyróżnienie zdobyło prowadzone prze 
Barbarę Bytner trio w składzie: Anastazja Her-
ban, Wojciech Śmiatek (skrzypce) i Agata Ro-
żek (fortepian). Aleksandra Krótki jest rów-
nież laureatką III miejsca w gronie pianistów, 
a przygotowywała ją Gizela Fritz. Wyróżnienie 
w tej kategorii zdobył Damian Penkala (nauczy-
ciel  Joanna Maier).

W komisjach konkursowych forum zasiada-
li znakomici muzycy, m.in.: Paweł Głombik, 
prof. Konstanty A.Kulka, prof. Monika Sikor-
ska-Wojtacha, a także pedagog rybnickiej szko-
ły dr Adam Mokrus. 

Forum uświetniło kilka koncertów. Na in-
augurację Konstanty A. Kulka zagrał „Cztery 

pory roku” Vivaldiego, a towarzyszyła mu orkie-
stra kameralna złożona z absolwentów i peda-
gogów szkoły Szafranków. Odbyły się również 
koncerty laureatów, w tym specjalny w rybnic-
kim Muzeum, którego solistami byli Antoni Ka-
wecki i Marcin Penkala.  

Forum, pod honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Rybnika oraz Rektora Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach, zostało zorganizowane przy wspar-
ciu Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Szafranków, 
które, jak już informowaliśmy, obchodziło nie-
dawno dziesięciolecie istnienia. Z tej okazji  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej miał miejsce kon-
cert szkolnej orkiestry symfonicznej, która to-
warzyszyła solistom, pedagogom szkoły:  Artu-
rowi Hesowi, który znakomicie wykonał  I Kon-
cert fortepianowy e – moll Fryderyka Chopi-
na, a triu w składzie Katarzyna Żurek (skrzyp-
ce), Barbara Bytner (skrzypce) i Ariadna Wil-
lmann (wiolonczela). 

(r)

II Festiwal Muzyczny 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Filharmonią Rybnicką, która towarzyszyła skrzypkowi Piotrowi Pławnerowi, dyrygował Jerzy Maksymiuk

Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków po raz drugi 
sięgnęło do „…źródeł sławy” Henryka Mikołaja Góreckiego 
i zorganizowało festiwal imienia wielkiego kompozytora.  

Jubileuszowe Forum Młodych Instrumentalistów
Solistą koncertu inaugurującego X jubileuszowe Ogólnopolskie Forum Młodych 

Instrumentalistów był Konstanty Andrzej Kulka, jeden z najznakomitszych polskich 
skrzypków, niedawno uhonorowany za całokształt pracy artystycznej Złotym 
Fryderykiem, prestiżową nagrodą muzyczną Akademii Fonograficznej. 

U  ź r ó d e ł  s ł a w y



Biblioteka na trzepaku 
12 i 13 maja na placu zabaw  

w pobliżu ul. Orzepowickiej wspólnie  
z biblioteką bawiło się ponad 700 
dzieci. Na najmłodszych czytelników 
czekało mnóstwo atrakcji: korowód 
grup przedszkolnych, zabawy rucho-
we, czytanie i słuchanie bajek, wymia-
na książek (dla małych i dużych), wier-
szyki, rymowanki, zabawy taneczne  
i wiele, wiele więcej. Imprezę prowadził 
DJ Yja, bajkę o Czerwonym Kapturku 
przeczytała Danuta Ulak. W spotka-
niach wzięły udział dzieci z przedszko-
li nr 10, 11, 36, 41, 42, 43, ZSP nr 13,  
z Akademii Malucha „DEMI” oraz ryb-
nickiej „Szkoły Życia”. Imprezę zorga-
nizowały filie 18, 2, 6 i 1 przy wsparciu 
Rady Dzielnicy Maroko Nowiny i Rady 
Osiedla Nowiny przy Rybnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. — Pogoda do-
pisała, dzieci były zadowolone i zaba-
wa udana. Zgodnie z tematem tegorocz-
nego Tygodnia Bibliotek zorganizowali-
śmy spotkanie łączące pokolenia. Każ-
de dziecko, które wzięło udział w zaba-
wie jest naszym czytelnikiem. Cieszymy 
się z dobrej współpracy z przedszkolami. 
Za rok chcemy zorganizować Bibliotekę 
na Trzepaku po śląsku , w nawiązaniu 
do tematyki regionalnej — mówi Tere-
sa Garbas, kierownik filii nr 18 rybnic-
kiej biblioteki, inicjatorka cyklu spotkań 
„Biblioteka na Trzepaku”.

Odjazdowy bibliotekarz
Rajd bibliotekarzy i miłośników 

książek był w tym roku bardzo uda-
ny. Pogoda dopisała, więc w tra-
sę do Palowic wyruszyło 102 rowe-
rzystów (a chętnych było więcej!). 
Trasa liczyła ok. 34 km (Paruszowiec 
filia nr 4 PiMBP – Błonia – Droga  

Paruszowska – Gotartowice PKP – Dro-
ga Szczejkowicka – Kolonia Nowa Wieś 
– Źródło Lipownice – Gichta – Stara 
Droga – Palowice dwór – Palowice ko-
ściół – wiata na Góroku – Stawy Łań-
cuchowe – Las Matystal – Szczejkowi-
ce – Kozigóry – przejazd nad autostra-
dą – Przegędza – Kanetowiec – Paruszo-
wiec). Tak jak w ubiegłym roku, rajd po-
prowadził Aleksander Żukowski - prze-
wodnik i prawdziwy turystyczny pasjo-
nat, autor przewodników  po szlakach 
rowerowych, pieszych i dydaktycznych 
Rybnika. — Na trasie „zaliczyliśmy” kil-
ka atrakcji: piękne Palowickie Pojezierze, 
Gichtę – pozostałość po hucie „Waleska”, 
palowicki dwór z otoczeniem, a także 
drewniany kościół pw. św. Trójcy. Jak za-
pewniali uczestnicy bibliotekarskiego raj-
du – spotkamy się znów za rok!  – podsu-
mowuje Bogumiła Ziołko-Napieralska, 
kierownik filii nr 4. 

Rajd zorganizowano przy wsparciu 
Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, Ze-
społu Ognisk Wychowawczych w Ryb-
niku, Nadleśnictwa Rybnik, rybnickiej 
straży miejskiej, firmy Akfol, piekar-
ni Dziwoki, ks. Piotra Siemianowskie-
go. Po rajdzie każdy uczestnik mógł się 
zgłosić do strażników miejskich, któ-
rzy przed biblioteką znakowali rowery.  
— Oznakowaliśmy 21 jednośladów,  
z czego 9 należało do właścicieli spoza 
Rybnika — informuje Dawid Błatoń, 
rzecznik miejskich strażników.

Spotkanie 
z Jolantą Reisch-Klose

Gościem rybnickiej biblioteki 
była Jolanta Reisch-Klose – autor-
ka opowiadań dla dzieci, dziennikar-
ka prasowa i radiowa. — Opowiada-
nia Jolanty Reisch-Klose budzą dziecięcą  

Czytanie łączy pokolenia
Tydzień Bibliotek

Z „Biblioteką na trzepaku” bawiło się ponad 700 dzieci

Jak zostać pisarzem? — na to pytanie odpowiadała dzieciom Jolanta Reisch-Klose

Uczestnicy rajdu „Odjazdowy bibliotekarz” wyruszyli w tym roku do Palowic
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W bibliotece na Smolnej dzieciom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 czytał m.in. 
o. Serafin Sputek, proboszcz tutejszej parafii

Andrzej Marek Grabowski przywiózł na spotkanie z najmłodszymi rybniczanami jednego ze swoich  
kultowych bohaterów – sympatycznego Kulfona
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W związku z remontem biblioteki głównej przy  
ul. Szafranka 7 od czerwca do końca wakacji 
wystąpią ograniczenia w wypożyczaniu  
i korzystaniu ze zbiorów.

Od czerwca do końca sierpnia nieczynne będą wypo-
życzalnia dla dorosłych, czytelnia główna i informato-
rium. Nie będzie też możliwości zamawiania i rezerwo-
wania książek w tych agendach, a w związku z utrud-
nieniami biblioteka zawiesza naliczanie kar w nieczyn-
nych oddziałach. W lipcu i sierpniu Oddział Dla Dzieci 
i Oddział Zbiorów Specjalnych będą otwarte od ponie-
działku do piątku w g. 9-17 (w soboty nieczynne!). Tam 
też będą przyjmowane zwroty książek. Od czerwca pra-
sa będzie dostępna w Oddziale Zbiorów Specjalnych.  
W czasie remontu wystąpią także ograniczenia w dostę-
pie do katalogów internetowych.             (m)

Rybniczanka Danuta Brachmańska wygrała 
kolejną edycję konkursu fotograficznego 
„Kocham psa bo…” (na zdj.  nagrodzona 
praca), zorganizowanego przez Dom Kultury  
w Niewiadomiu. 

Jego celem było m.in. pokazanie 
psa, jako przyjaciela człowieka i przy-
pomnienie o konieczności dobrego 
traktowania i opiekowania się czwo-
ronogami. Wyniki konkursu ogło-
szono 23 kwietnia. Na drugim miej-
scu znalazł się Tomasz Zdulski z Rud,  
a na trzecim – rybniczanin Jarosław 
Zadora. Na konkurs nadesłano pra-
ce z całej Polski, które oceniało jury 
pod przewodnictwem znanego fotografika Zenona Kellera.

Klub Filmu Niezależnego zrealizuje drugi  
po „Jaskini” (2003 r.) dramat oparty na autentycznych 
wydarzeniach. Bohaterką filmu będzie Beata, młoda 
kobieta, bita i dręczona przez męża psychopatę  
i manipulatora. 

Film ma roboczy tytuł „Tajemnica rodzinna”. — Chcemy 
pokazać, z jaką łatwością jeden człowiek potrafi bezkarnie oszu-
kiwać instytucje, takie jak opieka społeczna, prokuratura czy 
policja, które powinny być wyczulone na wszelkie manipulacje. 
Zaborczy mąż tworzy fikcję, w którą sam powoli zaczyna wie-
rzyć, a Beata próbuje walczyć o swoje dobre imię i odzyskanie 
córki — mówi Mirosław Ropiak z KFN, jeden z twórców fil-
mu, którego akcja rozgrywać się będzie na Śląsku. Jego po-
mysłodawcy zwracają się z prośbą do kobiet, które były lub 
są dotknięte przemocą w małżeństwie o kontakt mailowy 
(klubfkn@wp.pl w tytule wiadomości należy wpisać „Tajem-
nica rodzinna”. Gwarantowana anonimowość!). Zebrane tą 
drogą informacje i sugestie mogą być pomocne w realizacji 
filmu. Obecnie kompletowana jest jego obsada. 

(S)

wrażliwość na przyrodę. Bar-
dzo lubiana jest jej książka o 
koniach, opisująca przyjaźń 
dziecka i zwierzęcia w róż-
nych stronach świata. Opo-
wieści te mają przesłanie eko-
logiczne, pokazują, że czło-
wiek powinien żyć w harmonii z natu-
rą. Spotkanie było bardzo udane, bo au-
torka rozumie dzieci i potrafi cierpliwie, 
ciepło odpowiadać na pytania młodych 
czytelników — mówi Małgorzata Wo-
jaczek, kierownik Oddziału Dla Dzieci  
i Młodzieży. Dodajmy, że dzieci też były 
bardzo dobrze przygotowane do spo-
tkania – znały tematykę książek, włą-
czały się w dyskusję, pytały. — To efekt 
dobrej, długoletniej współpracy nasze-
go oddziału ze Szkołą Podstawową nr 5  
w Rybniku. Aktualnie w tej zaprzyjaźnio-
nej podstawówce jest prezentowana wy-
stawa autografów i pamiątek ze spotkań 
autorskich — dodaje Małgorzata Wo-
jaczek. Jolanta Reisch-Klose zdoby-
ła sympatię uczniów czytając im swo-
je opowiadania i mówiąc o pracy pisa-
rza. Odwiedziła również filię nr 4 w Pa-
ruszowcu-Piaskach, gdzie spotkała się 
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3. 

— Książki pani Jolanty mają walor te-
rapeutyczny, pozwalają bowiem przezwy-
ciężyć dziecięce lęki. Jednocześnie rozbu-
dzają ciekawość świata, a nawet przybli-
żają najmłodszym różne zjawiska przy-
rodnicze. W trakcie spotkania autor-
ka wielokrotnie podkreślała, że ważną 
rolę w życiu każdego człowieka, zwłasz-
cza małego, pełni czytanie: rozbudza wy-
obraźnię, wzbogaca wiedzę, pomaga le-
czyć „choroby duszy” jak strach, smutek 
czy nudę — podsumowuje Bogumiła 
Ziołko-Napieralska, kierownik filii nr 4.

Pan od Tik-Taka
Andrzej Marek Grabowski do Ryb-
nika przyjechał ze sporą walizką. 
Nie spakował do niej jednak nie-
zbędnych w podróży akcesoriów, ale 
ku uciesze najmłodszych rybniczan 
– Kulfona, Kota Budzika, Zająca 
Poziomkę i dwa potwory o dźwięcz-
nych imionach: Bezkajku i Szefuń-
cio. Sympatyczne kukiełki są bohate-
rami stworzonych przez Grabowskiego 
dziecięcych programów telewizyjnych, 
które przed laty biły rekordy popular-
ności, jak Tik-Tak, Wyprawy Profesora 
Ciekawskiego, Ciuchcia, czy Budzik.  
7 kwietnia podczas spotkania zorgani-
zowanego w ramach Tygodnia Biblio-
tek przez bibliotekę na Smolnej, An-
drzej Marek Grabowski opowiadał dru-
goklasistom z SP nr 34 o pracy w tele-
wizji, pokazał, jak animuje się kukiełki  

takie jak Kulfon, czy Kot 
Budzik i przypomniał pio-
senki, które napisał: „Wuj-
cio Wariatuńcio” i „Kulfon, 
co z ciebie wyrośnie?”. Prze-
czytał też fragmenty swo-
ich książek i zachęcał dzieci 

do poznania tej najnowszej pt. „Wojna 
na pięknym brzegu”, która opowiada  
o dzieciństwie w wojennej Warszawie 
jego mamy, dziesięcioletniej wówczas 
Krysi Grabowskiej. Gość „Tygodnia Bi-
bliotek” stawiał też przed dziećmi sze-
reg ciekawych wyzwań aktorskich, języ-
kowych, czy pisarskich. — Możecie być 
kim tylko chcecie – kosmonautami, pił-
karzami, aktorami, piosenkarzami i le-
karzami. Warto spełniać swoje marzenia, 
ale trzeba w to włożyć sporo pracy. Może-
cie też być pisarzami, bo macie sporą wy-
obraźnię — mówił Grabowski, a dzieci 
udowodniły to snując opowieść o tym, 
co by było gdyby za oknem biblioteki 
nagle wylądowało UFO. 

Czytali dzieciom
Radny Kazimierz Salamon, pro-

boszcz parafii św. Józefa Robot-
nika o. Serafin Sputek oraz Ar-
kadiusz Żabka z Radia 90 odwie-
dzili 9 maja biblioteczną filię nr 8 
na Smolnej, gdzie w ramach akcji 
„Czytam sobie” czytali fragmenty 
książek uczniom Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 10 i Szkoły Pod-
stawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 34. — Jesteśmy otwarci na ta-
kie inicjatywy. W domu parafialnym or-
ganizujemy też cotygodniowe spotkania,  
w trakcie których dzieci malują, bawią się 
i czytają — mówił o. Serafin, który pod-
czas spotkania w bibliotece czytał książ-
kę Grzegorza Kasdepke „Kto zamawiał 
koszmarną pogodę?”. 

Zainaugurowana pod koniec ubiegłe-
go roku ogólnopolska akcja „Czytam so-
bie”, ma zachęcić dzieci do samodziel-
nego czytania i pokazać, że lektura ksią-
żek nie musi być trudna, a tym bardziej 
nudna. — W ramach akcji wydano cykl 
opowiadań najbardziej znanych współ-
czesnych, polskich pisarzy, które zosta-
ły podzielone na trzy poziomy trudno-
ści. Są książki dla dzieci, które dopiero 
poznają litery, ale również dla starszych, 
które już dobrze radzą sobie z czytaniem. 
Opowiadania są na tyle krótkie, że każde 
dziecko może przeczytać książkę samo-
dzielnie do końca — wyjaśnia Marzena 
Oleksy, kierownik biblioteki na Smol-
nej. By się o tym przekonać, wystarczy 
wstąpić do biblioteki, gdzie całą serię 
można wypożyczyć.

(m), (S), (D)

Ukochane czworonogi

Prawdziwa tajemnica

Książki na wakacje 
wypożycz już teraz! 

Remont biblioteki
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POGODANE. 14 maja w Domu Kultury w Niewiadomiu odbyły się 
przesłuchania uczestników XVI Regionalnego Konkursu Gawę-
dziarzy: W Niewiadomiu po Śląsku – „Moje ulubione śląskie sło-

wo, powiedzonko rymowanka”. Młodzi ludzie z całego regionu go-
dali o swoich ulubionych słowach, z którymi związana jest jakaś cie-
kawa rodzinna historia lub zabawne wydarzenie. Jury (Krzysztof Za-
remba – laureat „Po naszymu czyli po śląsku”, Ewelina Kuśka – laure-
atka konkursu „Ślązak Roku” i Aleksandra Liniany-Zejer, dyrektor pla-
cówki) wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Pierw-
sze miejsca zdobyli: Dawid Młyński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 7 w Orzepowicach, Nikola Furtak z Zespołu Szkolno- Przedszkolne-
go nr 2 w Niewiadomiu i Karolina Wengierska z Gimnazjum w Jejko-
wicach. Konkursowi towarzyszyła wystawa „Haja we kosmosie” pla-
katów filmowych Moniki Kudełko, entuzjastki wszystkiego co śląskie. 
Można ją zwiedzać jeszcze do 31 maja. 

BRAZYLIA NOCĄ. Nie było Pelego, ale był inny czarodziej piłki, mistrz świa-
ta w akrobatycznym podbijaniu futbolówki – Szymon Skalski. Nie było sambo-
dromu, ale nie zabrakło namiętnej samby – brazylijskiego tańca kochanków. 
Atmosferę podgrzała też rytmiczna capoeira, czyli widowiskowa, taneczna sztu-
ka walki, a to tylko część atrakcji, jakie towarzyszyły dziesiątej, brazylijskiej Nocy 
Muzeów. 16 maja wielu zwiedzających obejrzało w rybnickim muzeum wystawę 
„Mieszkańcy amazońskich lasów”, na której znalazły się m.in. indiańskie maski, fi-
gurki i broń przywiezione z Brazylii przez polskiego badacza Borysa Malkina (ze 
zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie). O swoich obrazach i zdjęciach  
z podróży po Brazylii prezentowanych pod wspólnym tytułem „Dzika świętość” 
opowiadała Anna Poduszyńska z Krakowa. Dzieci chętnie brały udział w warszta-
tach „Malujemy murale” i próbowały żonglować piłką. Najmłodsi mieli okazję za-
grać (a niektórzy nawet ograć!) czarodziejów piłki, zawodników Akademii Be Fre-
estyle, jedynej w Polsce licencjonowanej szkółki trików piłkarskich: — Wystarczy pił-
ka, korki oraz bardzo dużo cierpliwości i pracy — radził Mateusz Związek, jej zało-
życiel. Brazylijskie wystawy można oglądać w naszym muzeum do końca sierpnia.
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MĄŻ MARNOTRAWNY. Podróżująca po całym świecie, istniejąca od 
1986 roku chrześcijańska amerykańska grupa baletowa Ballet Magni-
ficat wystąpiła na dużej scenie Teatru Ziemi Rybnickiej z teatralno-muzycz-
nym przedstawieniem pt. „Syn marnotrawny”. Amerykanie nieco zmieni-
li treść biblijnej opowieści i opowiedzieli znacznie bardziej prawdopodob-
ną we współczesnych realiach historię marnotrawnego męża, który zosta-
wia rodzinę, by wieść życie zdecydowanie bardziej rozrywkowe. Oczywi-
ście wszystko z bożą pomocą kończy się zbiorowym tanecznym happy en-
dem i uśmiechem od ucha do ucha odtwórcy głównej roli czeskiego arty-
sty Jirziego Sebastiana Voborskiego. Amerykańscy tancerze, którzy wcze-
śniej poprowadzili w TZR warsztaty baletowe łączą klasyczny balet z jego 
bardziej nowoczesnymi elementami. Spektakl bez scenografii przypadł ryb-
nickiej publiczności do gustu. 

W czerwcu tanecznych popisów w Rybniku też nie zabraknie, bo formacje 
i studia tańca rozpoczynają okres wieńczących sezon artystyczny popisów.      

FESTIWAL NIŻEJBUDŻETOWY. W dniach od 9 do 11 maja w Klubie 
Energetyka odbył się XVI Festiwal Sztuki Teatralnej. Z racji skromniej-

szego budżetu zrezygnowano z organizacji widowiska teatralnego na ryb-
nickim rynku, które dotąd było stałym punktem festiwalowego programu. 
Na dużej i kameralnej scenie KE wystąpiło dziesięć grup teatralnych z całej 
Polski (wybranych z 23 zgłoszonych). Jurorzy: Anna Wieczur-Bluszcz, Artur 
Lis i Igor Gorzkowski pierwszą nagrodę przyznali Warszawskiemu Teatro-
wi Tańca za spektakl „Performer”, a drugą teatrowi Pijana Sypialnia rów-
nież z Warszawy za „Osmędeuszy”. Jedno z wyróżnień za spektakl „FREE.
DOM” otrzymał duet, który tworzą warszawianka Aleksandra Bożek-Mu-
szyńska i rybniczanka Aleksandra Holesz (na zdjęciu). — Oba nagrodzone 
spektakle bardzo podobały się również naszej publiczności. „Performer” 
to koncept i inteligencja, a „Osmędeusze” – znakomity warsztat aktorski, 
sceniczna poezja oraz dobre połączenie ruchu i tańca ze słowem — mówi 
dyrektor artystyczny festiwalu Marian Bednarek.



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

piątek, 30 maja
g. 16
• sala kameralna – Hiszpański bal, czyli bal kostiumo-

wy dla najmłodszych, wstęp wolny

sobota, 31 maja
g. 9 
• galeria „Oblicza” – „Papierowa wiklina” - warsztaty ar-

tystyczne dla dzieci, które poprowadzi Barbara Bud-
ka. Zapisy do 25 maja, tel. 32 42 23 246 lub mailo-
wo: reklama.rck@gmail.com.

g. 18
• sala widowiskowa – Bajkowe premiery: Bajka o wężu, 

który…, oraz Zabawa w śpiącą królewnę w wykona-

niu Teatru Dziecięcego Guziczek, w reżyserii Izabeli 
Karwot i Doroty Leszczyniak. Bilety: 15 zł. 

niedziela, 1 czerwca
g. 16
• sala widowiskowa – Bajkowe premiery: Bajka o wężu, 

który…, oraz Zabawa w śpiącą królewnę w wykona-
niu Teatru Dziecięcego Guziczek, w reżyserii Izabeli 
Karwot i Doroty Leszczyniak. Bilety: 15 zł.

sobota, niedziela (31 maja-1 czerwca)
• Sala kameralna – warsztaty baletowo-akrobatyczne 

przygotowane przez studio tańca Vivero. Zapisy: tel. 
693-135-554 lub mailowo: studiotancavivero@gma-
il.com. Bilety: 30 zł. 

Dzieci rodzicom 
Koncert, w trakcie którego swe umiejętności i 

talenty zaprezentują zespoły taneczne działające  
w Młodzieżowym Domu Kultury. Organizatorem im-
prezy jest MDK. 

3 czerwca, wtorek – g. 17

Młodzi soliści i wielkie dzieła
To tytuł koncertu przygotowanego z okazji 25-le-

cia pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych 
w 1989 r. Młodzi soliści Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Rybniku, będący laureatami ogólnopolskich i między-
narodowych konkursów zmierzą się z dziełami najwięk-
szych muzycznych mistrzów. Artystom towarzyszyć będą 
filharmonicy rybniccy pod dyrekcją Sławomira Chrzanow-
skiego, którzy wykonają również suitę Wojciecha Kilara  
z filmu „Pan Tadeusz” oraz uwerturę fantastyczną „Baj-
ka” Stanisława Moniuszki.   

6 czerwca, piątek – g. 18

Szalone nożyczki
Kolejne przedstawienie w wykonaniu warszawskie-

go teatru Kwadrat. Współczesna komedia, której akcja 
dzieje się w salonie fryzjerskim mistrza grzebienia i no-
życzek. Autor sztuki jedną z głównych ról powierzył pu-
bliczności. To od jej błyskotliwości zależeć będzie rozwój 
wydarzeń, a w konsekwencji zakończenie przedstawienia. 

7 czerwca, sobota – g. 17.00

Jestem…
Spektakl w wykonaniu teatru Supeł, działającego 

w Domu Kultury w Boguszowicach. Kolejne przedsta-
wienie w reżyserii Izabeli Karwot, z udziałem młodych, 
pełnych scenicznej pasji aktorów. 

10 czerwca, wtorek – g. 18

Przestrzeń wyobraźni
Druga edycja Rybnickiego Dziecięcego Festiwalu Te-

atralnego „Przestrzeń Wyobraźni”. W programie prze-
słuchania konkursowe (10 i 11 czerwca, g. 9 i 11.30) oraz 
spektakle dla dzieci. Punktem kulminacyjnym teatralne-

go spotkania będzie parada wyłonionych w trakcie prze-
słuchań dziecięcych teatrów, które spod TZR przejdą na 
rynek. Tu zaplanowano także zabawy, konkursy i ani-
macje dla najmłodszych. Na finał ogłoszenie zwycięz-
ców festiwalu.

 11 czerwca, środa – g. 16.30

Finał „Złotej Liry”
Koncert galowy 23. Międzynarodowego Festiwalu 

Orkiestr Dętych „Złota Lira”. Współorganizatorem im-
prezy jest Dom Kultury w Niedobczycach.

14 czerwca, sobota – g. 19.30

Noc Świętojańska
Noc Świętojańska w parku nad Nacyną (kampus 

przy ul. Rudzkiej) stała się już rybnicką tradycją. Gwiaz-
dą tegorocznej imprezy będzie popularny zespół Luxtor-
peda, który wystąpi około g. 20.15. Wcześniej, na ple-
nerowej scenie pojawią się grupy: Fankatak (g. 17) oraz 
De Mono z Andrzejem Krzywym (g. 18). Imprezę popro-
wadzi Adam Giza. Bilety: dorośli 5 zł ( do 14 czerwca)  
i 10 zł w dniu koncertu, dzieci i młodzież: wstęp wolny 
po okazaniu legitymacji szkolnej.   

15 czerwca, niedziela – g. 17 

Koncerty na zakończenie sezonu
Tuż przed wakacjami, członkowie rybnickich zespo-

łów tanecznych zaprezentują efekty kilkumiesięcznej 
pracy. Najpierw na scenie swoje talenty przedstawią ze-
społy działające w ramach studia tańca Vivero. Koncert 
„Mamo, tato, to już lato” zaplanowano na środę, 18 
czerwca (g. 18). Z kolei 24 i 25 czerwca ( wtorek – śro-
da, g. 17) na scenie teatru wystąpią członkowie zespo-
łu Przygoda. Taneczne i wokalne popisy najmłodszych 
dedykowane będą ich rodzicom, bliskim i przyjaciołom.

Fotografia mody
Wernisaż wystawy fotografii Adama Duraja i Na-

omi Muras. W programie wernisażu zaplanowano po-
kaz mody, na który złożą się prace młodych projektantów. 

21 czerwca, sobota – g. 19                                  (D)

Kulturalnym skrótem
w 29 maja w Katowicach i 30 maja w Rybniku odbędzie się mię-

dzynarodowa konferencja naukowa „Region w państwie – pań-
stwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów  
i Habsburgów (1742-1918)”. Weźmie w niej udział blisko 40 
naukowców z Polski, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii. Orga-
nizatorami konferencji są m.in. Instytut Historii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach i Muzeum w Rybniku, gdzie 30 maja 
o 10 rozpoczną się prelekcje. Celem konferencji jest przedsta-
wienie i porównanie wpływu państw Hohenzollernów i Habs-
burgów na rozwój i funkcjonowanie Górnego Śląska w róż-
nych sferach życia. Szczegóły na www.muzeum.rybnik.pl.

w Zespół Dzieciaki z Tanecznej Paki, działający w Domu Kultury w 
Niewiadomiu, zdobył Grand Prix w Radlińskim Festiwalu Naj-
młodszych „Mała Poleczka” 2014 r. Opiekunem i choreogra-
fem zespołu jest Ilona Zegarska, a nagrodę wytańczyły: Mał-
gorzata Zając, Amanda Sitek, Natalia Mazur, Karolina Konkol, 
Katarzyna Wojaczek, Jessica Chrószcz i Agata Gaszka. Impreza 
odbyła się 2 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie.

w Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza w piątek 30 maja  
o 18 na wernisaż wystawy prac plastycznych nadesłanych na 
Ogólnopolski Dziecięcy Konkurs Plastyczny „To jestem ja”. Wy-
łoniono 11 laureatów, wśród których znalazły się też repre-
zentantki rybnickich placówek oświatowych: Jagoda Cichy 
z Przedszkola nr 17 na Smolnej (opiekun: Nina Kapała) oraz 
trzy uczennice SP nr 21 w Niedobczycach – Patrycja Grabow-
ska, Wiktoria Sztajglik i Magdalena Kozieł (ich opiekunką jest 
Kornelia Morawiec). Do wystawy, którą można oglądać przez 
miesiąc, zakwalifikowano prace 78 uczestników.

w Z okazji Dnia Dziecka, 2 czerwca dzieci z Niewiadomia poka-
żą swoim kolegom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
w Niewiadomiu musical „Wyspa piratów”. To barwna opo-
wieść o uczniach, którzy trafili na wyspę zamieszkałą przez 
korsarzy. Widowiskowy musical powstał w ramach Projektu 
„Jesteśmy z tobą” współfinansowanego przez miasto i Chrze-
ścijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Partnerami projektu 
są Zespół Ognisk Wychowawczych i Dom Kultury w Niewia-
domiu. Premiera musicalu odbyła się 27 kwietnia br. 

w Tancerze Młodzieżowego Domu Kultury wzięli udział w od-
bywającym się 10 maja w Brzeszczach Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Tańca „Rytmy ulicy”. II miejsca zdobył zespół Reflex 
oraz duet Klaudia i Agnieszka Gorasdza. Choreografem i in-
struktorem tancerzy jest Monika Floryszak. W festiwalu wzię-
ło udział 76 uczestników.

w Na początku czerwca z serii Plejada Gwiazd Polskiej Piosen-
ki ukaże się płyta Marii Koterbskiej „Brzydula i rudzielec”  
z największymi przebojami artystki z lat 1953-1960. Niewie-
le osób wie, że w nagraniach sześciu utworów towarzyszył 
wtedy Marii Koterbskiej założony w 1954 roku w rybnickiej 
szkole muzycznej żeński kwartet wokalny Wesoła Czwórka, 
w składzie: Ewa Jastrzębska, Edyta Kerner, Stefania Miketa  
i Irena Morawiec. Zespół, który powstał specjalnie na potrze-
by tamtych nagrań, towarzyszył Koterbskiej także w koncer-
tach i kilku nagraniach radiowych. Później Wesoła Czwór-
ka rozpoczęła własną karierę, występując w imprezach or-
ganizowanych przez Czesława Gawlika. Warto też dodać,  
że w realizacji nagrań, jakie znajdą się na płycie „Brzydula  
i rudzielec”, towarzyszyły też Marii Koterbskiej m.in. orkiestry 
Jerzego Haralda i Waldemara Kazaneckiego, których muzycy 
pochodzili z Rybnika i okolic. Płyta ukaże się z okazji 90. rocz-
nicy urodzin Marii Koterbskiej.

Dzień Dziecka w RCK
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Seanse odbywaj się w poniedziałki w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1. 
Miesięczne karnety oraz jednorazowe bilety na pojedyncze seanse do nabycia w kasie TZR przed projekcją.
Cennik wejściówek: karnet – 39 zł; bilet – 13 zł; bilet ulgowy (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 8 zł.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl 

2 czerwca, godz. 19.00
POZYCJA DZIECKA 

Prod.: Rumunia 2013, dramat/
obyczajowy, 112 min., scen. i reż.: 
Calin Peter Netzer, obsada: Lumini-
ta Gheorghiu, Bogdan Dumitrache.

Cornelia jest architektem, kobie-
tą z wyższych sfer, która obraca się 
w lokalnym środowisku. Choć mąż 
jest całkowicie spacyfikowany, syn 
wciąż nie spełnia oczekiwań mat-
ki. Ale gdy pewnego razu młody 
mężczyzna przekroczy dozwolo-
ną prędkość i ze skutkiem śmiertel-
nym potrąci chłopca, Cornelia nie 
czuje oporów przed wykorzysta-
niem swojego uprzywilejowanego 
statusu: negocjuje z policjantami, 
stara się przekupić świadków, od-
wiedza nawet krewnych ofiary. Dla 
odsuniętej na boczny tor matki ta 
tragedia wydaje się niemal szczęśli-
wym zbiegiem okoliczności, szansą  
na układ zależności i wdzięczności.

9 czerwca, godz. 19.00
CHCE SIĘ ŻYć 

Prod.: Polska 2013, dramat, 107 
min., scen. i reż.: Maciej Pieprzyca, 
obsada: Dawid Ogrodnik, Arkadiusz 
Jakubik, Dorota Kolak, Janusz Chabior.

Inspirowana prawdziwymi wy-
darzeniami, poruszająca, emanują-
ca optymizmem i humorem, historia 
chorego na mózgowe porażenie Ma-
teusza, który podejmuje trudną wal-
kę o godność i prawo do normalne-
go życia. Mateusz nie mówi, nie cho-
dzi, nie można się z nim porozumieć. 
Lekarze wyrokują: Mateusz do koń-
ca życia będzie rośliną. Przerażająca 
diagnoza okazuje się jednak błęd-
na. Chłopiec doskonale rozumie, 
co się wokół niego dzieje. Zgodnie  
z lekcją wpojoną przez ojca nigdy się 
nie poddaje, dlatego gdy już wszy-
scy stracą nadzieję na cud, bohater 
spotka wreszcie kogoś, kto pozwoli 
mu nawiązać łączność ze światem. 

16 czerwca, godz. 19.00
NIEBIAŃSKIE ŻONY 
ŁĄKOWYCH MARYJCZYKóW

Rosja 2012, dramat, 106 min., 
reż.: Aleksey Fedorchenko, obsada: 
Yuliya Aug, Yana Esipovich. 

Bohaterkami maryjskich opowie-
ści są kobiety o imionach, rozpoczy-
nających się na literę „O”. Jest Oka-
nay Oshanyak o ciele starannie na-
tartym, aby prawidłowo się rozwi-
jało; Oshtylech, która zrywa bukiet 
fallicznych grzybów w poszukiwa-
niu odpowiedniego męża; Onya, 
wąchająca intymne miejsce swoje-
go mężczyzny, dowodząc jego zdra-
dy… U Fedorchenki erotyka splata 
się z folklorem, rytuały i wierzenia 
przenikają postsowieckie blokowi-
ska oraz wsie jak sprzed wieków. 
Reżyser wystawia wymierającym 
mniejszościom Federacji Rosyjskiej 
filmowy pomnik – nie ze spiżu, lecz 
ze zadziwienia, czułości i humoru.

23 czerwca, godz. 19.00
W IMIĘ...

Polska 2013, dramat/obyczajowy, 
96 min., scen. i reż.: Małgorzata Szu-
mowska, obsada: Andrzej Chyra, Ma-
teusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska.

Adam jest przystojnym, wysporto-
wanym czterdziestolatkiem. Cechuje go 
duża inteligencja, charyzma i cierpliwość, 
czemu zawdzięcza posłuch wśród chłop-
ców z ogniska wychowawczego, których 
ma pod swoją opieką. Zauroczona jest 
nim piękna mężatka Ewa, ale mężczy-
zna odrzuca jej zaloty z powodu, który 
widzowi wydaje się początkowo jasny: 
Adam jest księdzem, służy Bogu. Ale 
oprócz tego jest gejem, i co więcej, za-
czyna interesować się jednym z miejsco-
wych chłopców, dziwakiem o przezwi-
sku Dynia. Zanim jednak Adam przyzna 
sam przed sobą, że nie o pomoc młode-
mu mężczyźnie mu chodzi, będzie mu-
siał poradzić sobie z innymi problemami 
i dojść do ładu z własnym sumieniem.

30 czerwca, godz. 19.00
BLUE JASMINE

Prod. USA, 2013, dramat, 98 min., 
scen. i reż.: Woody Allen, obsada: Cate 
Blanchett , Alec Baldwin, Michael Emer-
son, Sally Hawkins, Peter Sarsgaard.

Jasmine przywykła do wygodnej egzy-
stencji u boku męża-biznesmena Hala. Do 
świata luksusowych rezydencji i limuzyn, 
kolacji w najdroższych restauracjach No-
wego Jorku i zakupów w butikach topo-
wych projektantów. Jednak kiedy Hal zo-
staje zatrzymany pod zarzutem malwer-
sacji, a konta małżeństwa zablokowano, 
jej uporządkowane życie, z dnia na dzień, 
zmienia się nie do poznania. Żeby uniknąć 
kłopotliwych spotkań ze znajomymi z no-
wojorskiej elity, Jasmine przenosi się do 
San Francisco, by tymczasowo zamiesz-
kać u swojej siostry Ginger. Szybko popa-
da w konflikt z prostolinijnym narzeczo-
nym siostry. Szukając mężczyzny dla siebie, 
postanawia przy okazji uszczęśliwić Ginger 
i znaleźć jej odpowiedniejszego partnera.

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

• 5.06., czwartek, godz. 11.00 – wykład: „Nowości elektroniki użytko-
wej” – Zdzisław Mencel;

• 11.06., środa, godz. 11.00 – Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach – 
wyjazd autobusu godz. 10.30; 

 Uroczyste zakończenie roku akademickiego: 
– wykład „Henryk Sławik zapomniany bohater wszech narodów”, Stani-

sław Kucharczak 
– „Sam tego chciałeś” farsa na motywach „Pana Jowialskiego” Aleksandra 

Fredry w wykonaniu „Teatru na pięterku 60+” w reżyserii Jerzego Frelicha;
• 15.06., niedziela, godz. 14.00 – Msza św. na zakończenie roku akade-

mickiego w Kościele Akademickim;
• 16.06., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy mec. Gerard Kuźnik;
• 17.06., wtorek, godz. 12.00 – piknik na Piaskach
• 24.06., wtorek – wycieczka do Czech – Pradziad, wyjazd godz. 7.30.
Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym tematem, 
pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń – tylko dla 
członków UTW Rybnik.

Czerwiec dla miłośników literatury zapowiada się 
interesująco. Dyskusyjny Klub Książki zaprasza na roz-
mowę o słynnej powieści Harper Lee i spotkanie au-
torskie z Grażyną Jagielską.

— W czerwcu znów 
sięgniemy po klasykę li-
teratury. „Zabić droz-
da” Harper Lee to bez-

kompromisowy głos w sprawie rasizmu, który poznajemy  
z perspektywy dorastających dzieci. Na kształtowanie ich 
morale wpływa ojciec adwokat, który broni oskarżonego 
o gwałt czarnoskórego mieszkańca prowincji, gdzie głę-
boko zakorzenione stereotypy i bezwzględny ostracyzm 
wobec Murzynów nie pozwalają nawet w świetle prawa 
ochronić ich człowieczeństwa i godności — mówi Mo-
nika Chylińska-Mijała z rybnickiej biblioteki. Na dyskusję 
o książce zapraszamy do Oddziału Zbiorów Specjalnych 
(przy ul. Szafranka) 18 czerwca o g. 17. Tydzień później, 
26 czerwca o g. 17 gościem biblioteki będzie Graży-
na Jagielska – dziennikarka, podróżniczka, pisarka i tłu-
maczka, autorka wspomnień „Miłość z kamienia. Życie 
z korespondentem wojennym”. Serdecznie zapraszamy!
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Program zajęć na czerwiec

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

Ponadczasowa Harper Lee 
i spotkanie z Grażyną Jagielską



Złote Gody

Przykładni długodystansowcy
Tak z pewnością można określić pary małżeńskie, które 14 maja w urzędzie miasta świętowały jubileusz Złotych Godów. 

Nie dość, że wspólnie przeżyli ponad pół wieku, to, jak zapewniają, nie zamierzają na tym poprzestać.
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— Jesteście wzorem dla wszystkich rybniczan. 
Niech to odznaczenie będzie symbolem tego, 
że warto przez życie kroczyć wspólnie, mimo 
trudnych sytuacji, które nas spotykają — mówiła 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, która 
wraz z Marią Cwenar, kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego, wręczyła złotym małżonkom 
jubileuszowe medale przyznane im przez 
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Do urzędu miasta zaproszonych zostało 17 par. 
Wśród przykładnych i, jak zaznaczają, szczęśliwych 
długodystansowców byli państwo Gertruda 
i Henryk Skibscy. — Najpierw nieśmiało 
zerkaliśmy na siebie przez okno. Tak go zauroczyłam, 
że już nie wrócił na rodzinne Kujawy — mówi 
z uśmiechem pani Gertruda. Wesele odbyło 
się sześć miesięcy po pierwszym „zerknięciu”. 
— To był niezapomniany Sylwester. W urzędzie 
ślubowaliśmy 31 grudnia, a 1 stycznia mieliśmy ślub 
kościelny. Włożyłam szeroką, krótką, koronkową 
sukienkę. Po tę koronkę jechaliśmy na motorze aż 

do Cieszyna! — wspomina pani Gertruda. Trzy 
lata po ślubie powitali na świecie pierwszego 
potomka. Do tego czasu korzystali z uroków 
wspólnego, beztroskiego życia. — Krawcowa 
przerobiła mi ślubną sukienkę na „małą czarną”, 
którą zakładałam na każdą zabawę i potańcówkę 
— mówi pani Gertruda. Przez lata pracowała 
jako księgowa, a jej mąż odpowiedzialny był za 
transport w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych. 
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
przeprowadzili się do Łazisk. — Jednak szkody 
górnicze zdewastowały nam dom i w 2005 roku z 
radością wróciliśmy do Rybnika — wspomina pan 
Henryk. Zamieszkali w Kamieniu. Doczekali się 
trójki dzieci oraz ośmiu wnuków. Wychowywali 
też córkę przedwcześnie zmarłej siostry pani 
Gertrudy. Są bardzo dumni ze swej rodziny, 
choć nie było im łatwo, gdy dzieci rozpoczynały 
samodzielne życie. — Kiedy córka poinformowała 
nas, że wyprowadza się do Warszawy, przez chwilę 
świat mi się zawalił. Wydawało mi się, że stolica 

to koniec świata. Dzisiaj często się odwiedzamy, 
wnuki spędzają u nas wakacje, a dzięki telefonom 
i internetowi jesteśmy w ciągłym kontakcie. Nasze 
dzieci mają dobre wykształcenie, dobrą pracę, dbają 
o nas i o swe rodziny. To dla nas wielka radość. 
Czujemy się szczęściarzami! — mówią państwo 
Skibscy. Wraz z nimi w urzędzie miasta świętowali 
również: Aniela i Franciszek Burybowie, 
Krystyna i Wincenty Falkowscy, Krystyna  
i Mieczysław Hrycynowie, Leokadia i Adolf 
Jakubczykowie, Urszula i Leon Kałużowie, 
Urszula i Stanisław Kwintowie, Irena i Jerzy 
Lehnertowie, Regina i Herbert Papiorkowie, 
Helena i Bronisław Sakowie, Danuta i Jan 
Stachurowie, Stefania i Roman Stajerowie, 
Małgorzata i Władysław Szotkowie, Gertruda 
i Hubert Węgrzykowie, Brygida i Roman 
Wodeccy, Kornelia i Henryk Zaikowie oraz 
Eryka i Tadeusz Zimoniowie. 

(D) 
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Debiuty małych „rybek” 19. Rynek Basket
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Uczestnicy pierwszych zajęć Akademii jazdy na rolkach pod auspicjami MOSiR-u

1 maja na rynku młodzież znów grała  
w koszykówkę

W ostatni weekend kwietnia na minitorze Rybek Rybnik w Chwało-
wicach rozegrano dwa tradycyjne turnieje – w sobotę V Turniej o Złotą 
Lampkę Górniczą Pamięci Prezesa Andrzeja Skulskiego, a w niedzie-
lę X Turniej o Złoty Kilofek Dyrektora Kopalni Chwałowice. W obu 
bezkonkurencyjny okazał się 15-letni zawodnik Stali Toruń Igor Kopeć-Sob-
czyński. W sobotę triumfował z kompletem zwycięstw, zaś w niedzielę prze-
grał jedynie z Michałem Gruchalskim z Częstochowy.

W turniejach zadebiutowały młode „rybki”, czyli trzej podopieczni trenera 
Antoniego Skupienia: Kacper Kłosok (11 l.), Sebastian Borszcz (10 l.) i Pa-

weł Trześniewski (9 l.), niemający jesz-
cze zawodniczych licencji. Wcześniej ści-
gali się na dużo mniejszych motocyklach 
z silnikami o pojemności 50 cm3, a teraz 
przesiedli się na popularne 80-tki. Jeśli 
tym dwóm starszym – Kłosokowi i Borsz-
czowi uda się w najbliższym czasie zdać 
egzamin na licencję, być może wystąpią 
w drużynowych mistrzostwach Polski  
(6 turniejów począwszy od 27 lipca), two-
rząc wspólną drużynę z dwoma miniżuż-
lowcami Speedway’a Częstochowa.

7 lipca na minitorze w Chwałowi-
cach z udziałem miniżużlowych repre-
zentacji Dani, Szwecji, Australii i Pol-
ski odbędzie się turniej o Drużynowy 
Puchar Polski.
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1 maja, już tradycyjnie, rybnicki rynek zamienił się w boiska do koszyków-
ki. Rozegrano tam 19. turniej koszykówki ulicznej „Rynek Basket 2014”. Wzięło  
w nim udział 51 zespołów m.in. z Katowic, Jastrzębia, Żor, Raciborza, Wodzisławia 
Śl., Oświęcimia, Gliwic i Rybnika. 

W najmłodszej, mieszanej grupie 
wiekowej (IV klasa SP) zwyciężyły 
„Szczupaki Rybnik”, w składzie: Mate-
usz Bieniek, Patryk Tobiczyk oraz Pa-
tryk i Igor Legierscy. W kilku katego-
riach wiekowych zwyciężyły drużyny z 
Rybnika: rocznik 2001-2002 – „Dzia-
dy” (Malwina Ślachciak, Julia Strymec-
ka, Zuzanna Paradowska, Oliwia Przy-
siężny); rocznik 2000 i starsze – „Bez-
senne” (Justyna Kocoń, Joanna Sobo-
ta, Aleksandra Lewoń, Paulina Lyska); 
rocznik 1998-2000 – „Rudy i spółka” 
(Wojciech Student, Andrzej Mazur, 
Patryk Żak, Adam Salamon). W pozo-
stałych kategoriach tryumfowały dru-
żyny spoza Rybnika. Głównym organi-
zatorem turnieju był rybnicki MOSiR 
i na jego stronie internetowej można 
znaleźć szczegółowe wyniki turnieju. 

Po pierwszych czterech ligowych kolejkach 
żużlowcy ROW-u Rybnik mieli na swoim koncie 
jedno zwycięstwo i trzy porażki, a ich sympatycy 
porzucili już marzenia o awansie do ekstraligi 
i zaczęli martwić się o utrzymanie drużyny  
w I lidze.

Po inauguracyjnym zwycięstwie na swoim torze 
ze spadkowiczem z Bydgoszczy (46:44), rybnicza-
nie wysoko przegrali dwa mecze wyjazdowe z dwo-
ma pozostałymi spadkowiczami: w Gnieźnie (30:60) 
i w Rzeszowie (28:62). W ostatnim meczu na swo-
im torze podopieczni trenera Jana Grabowskiego 
zmierzyli się z bardzo silną drużyną GKM-u Gru-
dziądz, mającą w składzie takich doświadczonych 
ekstraligowców jak Ułamek, Okoniewski i Jele-

niewski. Przed ostatnim biegiem meczu gospodarze 
szczęśliwie remisowali i to jego wynik, podobnie, jak  
w pojedynku z Bydgoszczą, miał zdecydować o wy-
niku meczu. Tym razem 4:2 wygrali goście wprawia-
jąc kibiców ROW-u w minorowy nastrój, bo po czte-
rech meczach rybniczanie mieli na koncie 2 pkt i li 
tylko teoretyczne szanse na zdobycie punktów bo-
nusowych (1 pkt meczowy za wygranie dwumeczu) 
w meczach rewanżowych z tymi czterema rywalami.

Drużynie wyraźnie brakuje wygrywającego biegi 
lidera. Miał nim być Anglik Chris Harris, który w 
ubiegłym roku miał drugą średnią biegopunktową 
w I lidze. W tym sezonie jeździ jednak słabo i z tego 
powodu trener Jan Grabowski powołał go tylko na 
dwa z czterech pierwszych meczów.

25 maja rybniczanie mieli się zmierzyć na wyjeź-
dzie z Łotewskim Daugavpils, natomiast kolejny 
mecz w Rybniku z Orłem Łódź zaplanowano na nie-
dzielę 1 czerwca na 13.45. Kolejne mecze w Ryb-
niku: 15 czerwca z Lublinem (pierwszy mecz rundy 
rewanżowej) i 29 czerwca z Łotyszami z Daugavpils. 
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11 maja odbyły się pierwsze z cyklu sied-
miu bezpłatnych zajęć akademii jazdy na 
rolkach, której organizatorem jest MOSiR  
w Rybniku. Kolejne odbywać się będą w każdą nie-
dzielę aż do 29 czerwca (g. 11-12.30 grupa począt-
kująca; g. 12.45-14.15 grupa zaawansowana). Zaję-
cia prowadzone przez nauczyciela wuefu Michała 
Szczyrbowskiego odbywają się na terenie ośrodka  
w Kamieniu (niecka dawnego brodzika) a mogą 
w nich uczestniczyć dzieci w wieku 7-15 lat, posia-
dające własne łyżworolki i kask (wymagana zgoda 
rodziców). Na pierwszych zajęciach pojawiła się 
ponad trzydziestoosobowa grupa amatorów jaz-
dy na rolkach. 

Akademia na kółkach

Żużlowcy na razie o utrzymanie

Kacper Woryna (ROW) kontra Norbert Kościuch – GKM (z prawej)

Zwycięzca miniżużlowego memoriału 
Andrzeja Skulskiego torunianin Igor 
Kopeć-Sobczyński
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Krótko i szybko
Na początku maja Julia Kowalczyk z Polo-

nii Rybnik reprezentowała Polskę w pucharze 
Europy kadetów w judo w Berlinie. W bardzo 
mocno obsadzonym turnieju nieznacznie prze-
grała dopiero w finale z Holenderką, przywo-
żąc do kraju srebrny medal. Rybniczanka zdo-
była tym samym kwalifikacje do tegorocznych 
Mistrzostw Europy Kadetów. — Julka walczyła 
bardzo pewnie i jeżeli w czasie ME będzie tak 
samo realizować ustalaną przed każdą walką 
taktykę, to jestem pewien, że zdobędzie me-
dal — mówi jej trener Artur Kejza.    

†
W sobotę 10 maja zawodnicy Integracyjne-

go Klubu Sportowego BUSHIDO dobrze spisa-
li się w ogólnopolskim turnieju szermierczym 
w szabli w Poznaniu. Spośród pięciu szer-
mierzy aż trójka zajęła punktowane miejsca.  
W dwóch kategoriach wiekowych (dzieci – 
2003 i młodsi, młodzicy 2002-2000) walczy-
ło ponad 150 zawodników z czołowych pol-
skich klubów oraz kilkuosobowa reprezentacja 
białoruskiego Mińska. W rywalizacji dziewcząt, 
w kategorii dzieci Olga Świderek zajęła ósme 
miejsce. Z trójki chłopców najlepiej spisał się 
Dawid Kostka, który po przegranym finale za-
jął drugie miejsce. Trenerem rybnickich szabli-
stów jest Janusz Taranczewski.

†
Dobry start odnotowała kadetka RMKS-u 

Rybnik, szpadzistka Anna Mroszczak, która  
w IV Pucharze Polski Seniorek w Warszawie 
zajęła 8. miejsce. Turniej był jednocześnie Pu-
charem Europy do 23 lat i nasza zawodnicz-
ka zajęła w nim trzecie miejsce. W walce o po-
dium Ania przegrała 3:15, jak się później oka-
zało, ze zwyciężczynią całego turnieju, Mał-
gorzatą Stroką z AZS AWF Warszawa. Pod ko-
niec czerwca we Wrocławiu zostanie rozegra-
na Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży , bę-
dąca jednocześnie mistrzostwami Polski do 
17 lat. Pomimo niezakończonego jeszcze se-
zonu Ania zajęła już pierwsze miejsce w klasy-
fikacji generalnej Polskiego Związku szermier-
czego do lat 17. 

†
Hawajskie Koszule Żory wygrały tegorocz-

ną 16. edycję Rybnickiej Amatorskiej Ligi Ko-
szykówki (MOSiR). W finałowej potyczce dwu-
krotnie pokonały Mojito Rybnik 92:91 i 82:70. 
Trzecie miejsce zajął Remaag  Markus Rein-
hold  Rybnik, który pokonał w dwumeczu Bu-
timex Basket Rybnik. Najlepszym strzelcem ligi 
w rzutach za 3 punkty został trener rybnickich 
koszykarek Adam Rener (59 celnych rzutów za 
3 pkt) z Remaagu, który po zaciętym pojedynku 
wyprzedził tylko o jeden celny rzut Oktawiana 
Przeliorza z HK Żory. Najlepiej punktującym za-
wodnikiem rozgrywek, podobnie jak w trzech 
ostatnich edycjach ligi, został Bartosz Piasec-
ki (Hawajskie Koszule), zdobywca 643 pkt. Z 
imponującą średnią 29,30 pkt na mecz został 
on również wybrany najlepszym zawodnikiem 
całej ligi. Pierwszym trzem drużynom  medale 
i nagrody wręczy dyrektor MOSiR–u Rafał Ty-
musz. Kolejna edycja amatorskiej ligi koszy-
kówki ruszy z końcem września.

†
Na półfinałowym turnieju o awans do I ligi 

zakończyła tegoroczny sezon ligowa drużyna 
TS Volley Rybnik.W Ropczycach, gdzie w pierw-
szych dniach maja rozgrywany był turniej, ryb-
niccy siatkarze w identyczny sposób przegrali 
swoje mecze, najpierw z gospodarzem turnie-
ju, drużyną z Ropczyc, a później z PWSZ  Kro-
sno, prowadząc w każdym z nich już 2:0! W 
ostatnim meczu Volley przegrał ze starym zna-
jomym z ligowej grupy Wartą Zawiercie tym ra-
zem 0:3. Z kolei młodzicy TS Volley Rybnik zajęli 
szóste miejsce w Finale Mistrzostw Polski mło-
dzików w siatkówce w Człuchowie. 

†
Na rozegranych w Nowej Dębie indywidu-

alnych Mistrzostwach Polski juniorów w bok-
sie pięściarz RMKS-u Rybnik Sebastian Konsek 
zdobył srebrny medal. W finałowej walce prze-
grał z Maksymilianem Gibadło z Krosna 0:3. Do 
zawodów zgłosiło się 141 zawodników z 75 
klubów reprezentujących. Pod koniec kwietnia 
rybnicki bokser wystąpił też na odbywających 
się w Bułgarii mistrzostwach świata juniorów, 
ale w drugiej turze walk  uległ na punkty póź-
niejszemu brązowemu medaliście mistrzostw 
Japończykowi Suzuki Toshihro.

†
42 załogi głównie ze Śląska wzięły udział 

w tegorocznym Amatorskim Rajdzie Samo-
chodowym o Puchar Prezydenta Rybnika. Raj-
dowcy ścigali się w sześciu kategoriach, usta-
lonych według pojemności silnika. Organiza-
torem rajdu był Automobilklub Ślązak, a rajd 
odbył się na dwóch odcinkach – w okolicach 
miejskiego targowiska i w Boguszowicach. 

†
24 maja w hali „Ekonomika„ miały się od-

być finałowe mecze 15. edycji Rybnickiej Ama-
torskiej Ligi Siatkówki Leon Internet. W fina-
łowym pojedynku o mistrzostwo ligi, jak co 
roku, miały się zmierzyć obrońca tytułu Dwój-
ka  Świerklany Projtrans i Jedynka Jankowice II. 
Po raz pierwszy w historii ligi wcześniejsza faza 
play-off zakończyła się już po dwóch meczach. 
Awans z II do I ligi wywalczyły TopTen ZST Ryb-
nik i Silesia Lubomia. W czasie finałów obie te 
drużyny miały się jednak zmierzyć w meczu  
o pierwsze miejsce w II lidze. 

†
Na niedzielę 25 maja MOSiR zaplanował do-

roczny Bieg Wiosny (centrum imprezy na tere-
nie kompleksu boisk piłkarskich obok kąpieli-
ska Ruda). Start do pierwszego biegu o g. 11, 
a do biegu głównego o g. 12.30.

†
W sobotę 7 czerwca o 18 na stadionie miej-

skim rozpocznie się Międzynarodowy Turniej 
Żużlowy Pamięci Legend Rybnickiego Żużla,  
w którym wystąpią m.in. mistrz świata Anglik 
Tai Woffinden, Amerykanin Greg Hancock i To-
masz Gollob oraz aktualni reprezentanci ROW-u  
Rybnik. To nowa nazwa dotychczasowego me-
moriałowego turnieju Ł. Romanka, który ma 
być teraz okazją do wspominania również in-
nych sław czarnego toru. Turniej jak zawsze 
zwieńczy efektowny pokaz sztucznych ogni. 
Dla dzieci do lat 12 wstęp wolny! 

W nocy z 28 na 29 czerwca na ulicach 
Rybnika zostanie rozegrany 5. Rybnic-
ki Półmaraton Księżycowy (21,097 km) 
organizowany przez nasz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Biegacze wystar-
tują o g. 22 z ul. Powstańców Śl. (obok ba-
zyliki św. Antoniego i pływalni MOSiR-u), 
tam też będzie usytuowana meta. Na po-
konanie trasy będą mieć trzy godziny, bo 
zgodnie z regulaminem biegu o g. 1.00  
będą musieli zejść z trasy; wtedy też zosta-
nie przywrócony ruch samochodowy. W 
czasie tych trzech godzin kierowcy mu-
szą się liczyć z utrudnieniami w ruchu!

Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR” do 
półmaratonu zgłoszonych było już blisko 

900 biegaczy (limit 1200). W biegu mogą 
startować wyłącznie biegacze pełnoletni, 
ze względu na jego uliczny charakter re-
gulamin zabrania udziału osób na wóz-
kach, rolkach, rowerach oraz z wózka-
mi dziecięcymi. W ramach biegu zosta-
nie też rozegrana „sztafeta firm” i „ma-
raton dwóch serc”. Dla pierwszych sze-
ściu biegaczy i biegaczek przewidziano 
nagrody finansowe (od 2 tys. do 400 zł).

Piłkarze Energetyka ROW-u Ryb-
nik dzielnie walczą o utrzymanie w I li-
dze. Co, ciekawe, po remisach i poraż-
kach z ligowymi średniakami zaczęli 
wygrywać z drużynami ze szpicy tabeli.

W pierwszych ośmiu meczach run-
dy wiosennej rybniczanie zdobyli tylko 8 
pkt, wygrywając jedynie na swoim boisku 
z Okocimskim Brzesko, który po tej po-
rażce zajął miejsce ROW-u na końcu ta-
beli. W czterech następnych meczach i to 
grając z rywalami z ligowej czołówki zdo-
byli tych punktów 10. Przełom nastąpił w 
końcu kwietnia, gdy podopieczni trenera 
Jana Furlepy pokonali na wyjeździe lide-

ra – Górnika Łęczna 2:1 (bramki: I.Cis-
se i M. Płonka). Zaskoczenie było tym 
większe, że pojechali na ten mecz osła-
bieni brakiem podstawowych zawodni-
ków: Kosteckiego, Ferugi, Grolika i Kro-
tofila. Już wa maju ROW zremisował  
u siebie z Arką Gdynia i wygrał dwa ko-
lejne mecze, pokonując najpierw na swo-
im boisku 2:0 kolejnego lidera GKS Beł-
chatów i na wyjeździe wysoko notowany 
Dolcan Ząbki również 2:0. — Wszyscy za-
wodnicy naprawdę się starają, więc drużyna  

gra dobrze taktycznie, a co najważniej-
sze skutecznie. Przełomowy był wyjazdo-
wy mecz w Łęcznej, w czasie którego nasi 
zawodnicy uwierzyli, że mogą wygrywać 
nawet z drużynami walczącymi o awans 
do ekstraklasy. Potencjał był w tej druży-
nie od początku sezonu, ale zawsze czegoś 
brakowało. Decydujące będą dla nas me-
cze z sąsiadami z dołu tabeli – Kolejarzem 
Stróże i wyjazdowy z Puszczą Niepołomi-
ce, jeśli oba wygramy, to myślę, że będzie-
my mogli odetchnąć z ulgą — mówi Grze-
gorz Janik, prezes klubu.

W środę 21 maja, już po zamknięciu 
tego wydania „GR”, piłkarze Energety-

ka ROW-u mie-
li zmierzyć się na 
rybnickim stadio-
nie z Kolejarzem 
Stróże, a w sobo-
tę 24 maja na wy-
jeździe z Niepo-
łomicami. Przed 
środową kolejką 
(21 maja) ROW  
z 32 pkt zajmo-
wał w tabeli 15., 
ostatnie spadkowe 
miejsce (18 dru-

żyn); na 14. sklasyfikowana była Pusz-
cza Niepołomice (również 32 pkt), a na 
13. Kolejarz Stróże (35 pkt). Dwa pierw-
sze, premiowane awansem do ekstrakla-
sy, miejsca zajmowały GKS Bełchatów  
i Górnik Łęczna (po 54 pkt).

31 maja o g.16.45 ROW zagra jeszcze 
na rybnickim stadionie z Chojniczanką 
Chojnice (11 m. 37 pkt), zaś w ostatniej 
już ligowej kolejce 7 czerwca o 16.45 na 
wyjeździe z Olimpią Grudziądz (3 m. 49 
pkt). Trzymamy kciuki! 

Zaskakujący finisz piłkarzy

Tak cieszyli się piłkarze ROW-u po 
pokonaniu na rybnickim stadionie lidera 
z Bełchatowa

Półmaraton 
przed północą

Trasa biegu – ulice: Powstańców 
Śl., Strzelców Bytomskich, Strzelecka, 
Ż u ż l o w a ,  Po n i a t o w s k i e g o , 
Wyzwolenia, Gliwicka, Cegielniana, 
Cmentarna, Skłodowskiej-Curie, 
Raciborska, Rynek, Zamkowa, 
Miejska, pl. Armii Krajowej, Kościuszki, 
Powstańców Śl.



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 120/3: Zachowany aparat fotograficzny Pawła Waltera to niemiecka 
Leica, wtedy absolutny lider w kategorii aparatów fotografii małoobrazkowej 
na świecie. Jeszcze dzisiaj większość aparatów sprzedawanych w naszych skle-
pach nie dorównuje możliwościom optycznym tego ówczesnego cudu techniki.

Zdjęcie 120/1: W Wielkim Albumie Rybnika, w części 117 w lutym 2014 roku, opublikowaliśmy zdjęcie autorstwa Pawła Waltera, które 
udostępnił nam jego kolega Mieczysław Ochwat. Następnie skontaktowała się z nami rodzina Pawła Waltera, a konkretnie jego córka Joanna 
Besuch, pokazując jeszcze wiele innych fotografii swojego ojca. Niektóre z nich będziemy jeszcze publikować, ale dzisiaj pokazujemy zdjęcie 
opublikowane już wtedy pod numerem 117. Ale okazało się, że jest to tylko fragment całej fotografii. Zatem dzisiaj pokazujemy ją w pełnym 
kadrze. Przypominamy, że jest to zdjęcie z 1930, pokazujące biydaszyb w Jaśkowicach koło Orzesza, skąd pochodził autor – Paweł Walter. 

Zdjęcie 120/2: Oto Paweł Walter z Jaśkowic, który 
ożenił się w Chwałowicach, gdzie do dzisiaj jeszcze 
jest wspominany jako lokalny fotograf.

120/1

120/2 120/3
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2 pozycje książkowe

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 980

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

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

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu poniżej zdjęciu i ustalić co przed-
stawia i gdzie znajduje się ten budynek. Na odpowiedzi czekamy do 20 czerwca. 

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 4/2014 – Zdjęcie opublikowane w kwietniowym numerze „GR” przedsta-
wia budynek przy ul. Łony z zapleczem piekarni Andrzeja Fojcika. Nagrody otrzymują: 
Magda Kapias (woda), Katarzyna Ryszkiewicz i Halina Popek (empik).
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Po odbiór nagród z tego numeru należy się zgłaszać do redakcji 
od wtorku 27 maja w ciągu miesiąca.    

FONTANNA JAK NOWA. Na rynku oczy rybniczan cieszy już odnowiona fontan-
na. Diametralnie zmienił się sposób przelewania wody i co najważniejsze do systemu 
pomp dołożono stację jej uzdatniania. Największe wrażenie robi jednak nowe oświe-
tlenie fontanny pozwalające ustawiać wiele wersji kolorystycznych. 3 Maja np. tryska-
jąca woda podświetlona była na biało-czerwono.
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Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 49

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

empik
poleca

Honorujemy karty

DVD Wielkie piękno, reż. Pa-
olo Sorrentino, Galapagos 2014.

Zasłużony Oscar dla naj-
lepszego filmu zagraniczne-
go. „Wielkie piękno” to ob-
raz o sile zmysłów, radości ży-
cia i przemijaniu. Jep Gamber-
della w młodości napisał wy-
bitną powieść, następnie zo-
stał dziennikarzem, spędza-
jącym życie na przyjęciach i przyjemnościach. W pełni ko-
rzysta z życia, choć wie, jakie jest ono ulotne. Bardzo do-
bry, szczery i ciekawy film.

•   •   •
CD Michael Jackson, Xsca-

pe, Sony Music Entertainment 
2014.

Michael Jackson wiecznie 
żywy. Drugi pośmiertny al-
bum (wyprodukowany przez 
Timbalanda) zawiera osiem 

utworów, które zostały nagrane w latach 1983-1999 (ich 
wersje na płycie są delikatnie uwspółcześnione). Pozycja 
obowiązkowa dla każdego fana Króla Popu.

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

zaprasza

Szczegóły na www.multikino.pl

6 czerwca, godz. 23:00
Noc kina 
Przemieszczaj się z sali do sali  
i oglądaj filmy całą noc. W reper-
tuarze filmy Non-stop, Need for 
speed; Labirynt; Wyścig; Hotel 
Budapeszt, Last Vegas, Wszyst-
ko co kocham, Wałęsa. Człowiek  
z nadziei, Egzorcysta, Mecha-
niczna pomarańcza. 

•   •   •

17 czerwca, godz. 20:00
Kino na obcasach 
Film „Wypisz, wymaluj... mi-
łość”.  Nauczyciel angielskiego 
i była malarka spierają się o to, 
co jest w życiu ważniejsze. Wie-
czorowi towarzyszą atrakcje do-
datkowe i prezenty dla każdej 
uczestniczki.  

Wielki album Rybnika



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

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 

1/2.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście

2/3.06 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

3/4.06 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

4/5.06 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

5/6.06 Apteka „Medikus”, ul. Gliwicka 45 Północ/Carrefour

6/7.06 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

7/8.06 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

8/9.06 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

9/10.06 Apteka „Pod Lwem”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

10/11.06 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

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

11/12.06 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

12/13.06 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

13/14.06 brak dyżuru

14/15.06 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

15/16.06 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

16/17.06 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

17/18.06 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

18/19.06 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

19/20.06 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

20/21.06 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

21/22.06 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

22/23.06 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

23/24.06 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

24/25.06 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

25/26.06 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

26/27.06 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

27/28.06 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

28/29.06 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

29/30.06 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

30.06/1.07 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 
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Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie

Skrócone sprawozdanie z wykonania 
budżetu miasta Rybnika za 2013 rok

Obejmuje ono:
– budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych z dochodami w wy-

sokości 623.233.689,62 zł i wydatkami w wysokości 607.900.584,81 zł,  
zamykający się nadwyżką w kwocie 15.333.104,81 zł,

– dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki 
budżetowe, których dochody wyniosły 1.454.186,58 zł, a wydatki 1.459.926,10 zł.
Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w 100,33% założone-

go planu. Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne Miasta 36,50%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
(w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) 22,57%
C. Subwencja ogólna 24,73%
D. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 1,08%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa 7,92%
F. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 6,88%
G. Inne dotacje 0,32%

Realizacja dochodów własnych Miasta w 2013 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie Wykonanie

I. WPŁYWY Z PODATKÓW 98 687 611,78
Podatek rolny 473 273,74
– od osób prawnych 14 777,57
– od osób fizycznych 458 496,17
Podatek leśny – od osób prawnych 75 719,27
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  
opłacany w formie karty podatkowej 171 938,48

Podatek od nieruchomości 90 488 753,44
– od osób prawnych 68 952 272,00
– od osób fizycznych 21 536 481,44
Podatek od spadków i darowizn 733 532,98
Podatek od środków transportowych 2 507 464,59
– od osób prawnych 1 079 916,96
– od osób fizycznych 1 427 547,63
Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 166 196,28
– od osób prawnych 230 163,60
– od osób fizycznych 3 936 032,68
Rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów z tytułu 
zwolnień w podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej) 70 733,00

II. WPŁYWY Z OPŁAT 27 539 382,63
Targowej 1 001 899,27
Skarbowej 1 983 903,20
Eksploatacyjnej 2 375 046,97 
Za koncesje 3 159 609,28
Za wydanie karty wędkarskiej 2 920,00
Komunikacyjnych 3 093 111,35
Produktowej 30 089,17
Planistycznej – wzrost wartości nieruchomości 577 615,75
Za zajęcie pasa drogowego 1 203 162,55
Za korzystanie ze środowiska 5 071 900,09
Za wycinkę drzew 43 746,20
Za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 199 613,80
Za odbiór odpadów komunalnych 8 796 765,00
III. WPŁYWY Z MAJĄTKU MIASTA 37 114 215,46
IV. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 46 932 355,11
V. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 734 545,54

VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH 
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 140 661 341,88

VII. INNE DOCHODY 17 236 430,81

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, sta-
nowiącym o ich samodzielności, są dochody własne, które obejmują również 
udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie 
dochodów własnych w okresie sprawozdawczym to kwota 374.905.883 zł, któ-
ra stanowi 60% dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące 
stanowią 96%, zaś dochody majątkowe 4%.

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą 98.687.612 zł (100,05% planu).
Największym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nierucho-

mości. Wykonanie wyniosło 90.488.753 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego. 

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany: 
• od osób prawnych – 68.952.272 zł (100,5%), uzyskane dochody obejmują 

wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 64.621.806 zł oraz wpłaty za-
ległości – 4.330.466 zł,

• od osób fizycznych – 21.536.481 zł (98,79%), wpływy dotyczące przypisu roku 
bieżącego wyniosły 20.285.359  zł, natomiast wpłaty  zaległości – 1.251.122 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.507.465 zł, co sta-
nowi 97,19% planu rocznego, w tym:
• od osób prawnych – 1.079.917 zł (99,99%), uzyskane dochody obejmują 

wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 1.018.865 zł oraz wpłaty zale-
głości – 61.052 zł,

• od osób fizycznych – 1.427.548 zł (95,17%), wpływy dotyczące przypisu roku 
bieżącego wyniosły 1.211.256  zł, natomiast wpłaty  zaległości – 216.292 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospo-
darczej w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2013 usta-
lono na poziomie niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 4.166.196 zł 
(104,15% planu rocznego). Plan pierwotny został zmniejszony o 200 tys. zł. Wy-
sokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynko-
wej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie 
karty podatkowej (171.938 zł) wyniosło 101,14% planu, natomiast od spadków  
i darowizn (733.533 zł) - 81,5%. Są to dochody, podobnie jak podatek od czynno-
ści cywilnoprawnych, pobierane i przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe. 

Wpływy z opłat wyniosły 27.539.383 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego.
Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 3.093.111 zł (116,72%). Opłaty 

te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart 
pojazdów i pozwoleń czasowych. Od sierpnia 2010 roku rozpoczęto zwracanie, na 
wniosek, nadpłaconych kwot za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.8.2003 r.  
do 14.4.2006 r., w wysokości 425 zł. Łączna kwota zwrotów wyniosła 720.800 zł 
(liczba pojazdów: 1.696), a za okres sprawozdawczy 8.075 zł (liczba pojazdów: 19).

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdaw-
czym wyniosły 3.159.609 zł (105,32% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy 
od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy 
obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi za-
płacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na uzyskane z tego tytułu docho-
dy tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.983.903 zł  
(94,47% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń  
i zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. 

Wpływy z opłaty targowej w ostatnich dwóch latach wynosiły:

Wykonanie
2012 Plan 2013 Wykonanie

2013
% wykonania
planu 2013

% wykonania 
w stosunku 

do 2012
1.186.414 zł 820.000 zł 1.001.899 zł 122 84
  
Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie niższej od wykona-

nia roku ubiegłego, ponieważ spodziewano się ich spadku w związku z prowa-
dzoną w 2013 roku modernizacją targowiska miejskiego.

Z opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskano 8.796.765 zł (103,49% 
planu). Ściągalność podatku wyniosła 94,1% (zaległości – 591 tys. zł).

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 5.071.900 zł (100,77%).
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w ostatnich dwóch latach kształtowały się 

następująco:

Wykonanie 
2012 Plan 2013 Wykonanie 

2013
% wykonania
planu 2013

% wykonania 
w stosunku

do 2012
2.026.391 zł 2.375.000 zł 2.375.047 zł 100 117
 
Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny  

i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% 
naliczonej opłaty, pozostałe 40% to dochód Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody bieżące z majątku miasta zasiliły budżet kwotą 27.105 tys. zł, 
co stanowi 101,73% założonego planu. Podstawowym źródłem tych docho-
dów są wpływy:
• z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Go-

spodarki Mieszkaniowej: plan 23,5 mln zł; wykonanie 23.907.287 zł (101,73%),
• z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości: 

plan 1,2 mln zł; wykonanie 1.089.589 zł (90,8%),
• z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 1.945.333 zł; wykonanie: 

2.108.089 zł (108,37%).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okre-

sie sprawozdawczym wyniosły 134.970.880 zł, co stanowi 100,72% planu przy-
jętego przez Radę Miasta i 96,35% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiado-
mienia Ministerstwa Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 
105.949.451 zł (37,42%) i powiatu 29.021.429 zł (10,25%). 
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Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynio-
sły 5.690.462 zł (94,84% planu rocznego, który przyjęty pierwotnie na poziomie 
planu 2012 roku – 10 mln zł - został w trakcie 2013 roku obniżony o 4 mln zł). 

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytu-
łu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-
nych ustawami wyniósł łącznie 2.185.561 zł (105,54% planu).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 50.357 tys. zł (97,94% 
planu rocznego, wynoszącego 51.418 tys. zł). Obejmują one dochody własne 
(łącznie 15.433 tys. zł) – m.in. z majątku gminy (10.009 tys. zł) i niewykorzy-
stane środki WNW z 2012 roku (5.242 tys. zł) – oraz dotacje z budżetu Unii 
Europejskiej (33.800 tys. zł), budżetu państwa (279 tys. zł), Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej (450 tys. zł), Funduszu Dopłat BGK (297 tys. zł), WFO-
ŚiGW (93 tys. zł) i Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (5 tys. zł). 
Dochody z majątku gminy obejmują m.in. sprzedaż nieruchomości (4.526 tys. 
zł), mieszkań (1.918 tys. zł) oraz lokali użytkowych (3.360 tys. zł). W związku 
z tym, że część planowanych sprzedaży nieruchomości nie doszła do skutku, 
zmniejszono plan o 20.860 tys. zł. Pełna realizacja dochodów w zakresie dota-
cji z budżetu UE uzależniona jest od postępu prac na zadaniach współfinan-
sowanych tymi środkami oraz sprawności i szybkości działania instytucji odpo-
wiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o płatność.

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2013 
roku wyniósł 75.776 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych – 4.851 tys. zł), 
co stanowi 10,77% należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wy-
stąpiły z tytułu: czynszów mieszkaniowych i za lokale użytkowe – 40.414 tys. zł,  
w tym z tytułu odsetek – 14.385 tys. zł, przejazdów bezbiletowych – 1.994 tys. zł,  
w podatkach: od nieruchomości – 16.207 tys. zł i od środków transportowych 
- 1.356 tys. zł (zaległości w tych podatkach od jednej osoby fizycznej oraz 21 
przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji to 1.659 tys. zł, a na-
liczone odsetki  639 tys. zł), a także z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz 
budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej – 8.178 tys. zł, w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu zaliczek alimenta-
cyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimentacyjnego – 7.855 tys. zł. 

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach  
i opłatach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.963.064,17 zł, w tym:
•	 podatek od nieruchomości: 10.885.682,89 zł
– od osób fizycznych: 968.184,30 zł
– od osób prawnych: 9.917.498,59 zł
•	 podatek od środków transportowych: 2.007.206,51 zł
– od osób fizycznych: 1.186.538,23 zł
– od osób prawnych: 820.668,28 zł
•	 podatek rolny: 70.174,77 zł
– od osób fizycznych: 68.085,95 zł
– od osób prawnych: 2.088,82 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie spra-
wozdawczym wyniosły 1.776.501,74 zł, w tym:
• podatek od nieruchomości: 1.752.935 zł:

– od osób fizycznych: 565.191 zł  
w tym:

– nieruchomości na zdegradowanych terenach poprzemysłowych, na któ-
rych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zainwestowa-
ły lub utworzyły nowe miejsca pracy – 331.633 zł,

– nieruchomości zabudowane lub ich części, położone na terenie historycznego 
układu miejskiego: remont (odrestaurowanie) fasady budynku – 233.558 zł,

– od osób prawnych:  1.187.744 zł
w tym m.in.:

– nieruchomości na zdegradowanych terenach poprzemysłowych, na których 
przedsiębiorcy zainwestowali lub utworzyli nowe miejsca pracy – 794.925 zł,

• podatek rolny:  10.945,68 zł:
– od osób fizycznych: 6.895,06 zł 
– od osób prawnych: 4.050,62 zł

• podatek leśny od osób fizycznych:  12.621,06 zł
Skutki udzielonych decyzjami Prezydenta Miasta Rybnika ulg – umorzenia, od-
roczenia, raty – w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.772.826,34 zł (134 de-
cyzje, w tym 88 decyzji o umorzeniu na kwotę 421.952,28 zł), w tym:
• podatek od nieruchomości:  1.488.624,68 zł

– od osób fizycznych: 103.943,30  zł (w tym: 61 umorzeń na kwotę 42.856,90 zł),    
– od osób prawnych: 1.384.681,38  zł (w tym: 8 umorzeń na kwotę 337.520,48 zł),

• podatek od środków transportowych:  194.698,66 zł:
– od osób fizycznych: 179.043,76 zł (w tym: 1 umorzenie na kwotę  4.828 zł),    
– od osób prawnych:   15.654,90 zł (2 umorzenia),

• podatek rolny od osób fizycznych: 207 zł (7 umorzeń),
• podatek od spadków i darowizn: 81.617 zł (w tym: 9 umorzeń na kwotę 20.467 zł),  
• opłata skarbowa: 89 zł (5 umorzeń)
• odsetki za zwłokę: 7.590 zł:         

– od osób fizycznych: 5.956 zł (w tym umorzono kwotę 108 zł),    
– od osób prawnych:  1.634 zł (w tym umorzono kwotę 221 zł).

2. Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 92,82%, w tym:
• wydatki bieżące 93,97% (plan 535.955.439,05 zł, wykonanie 503.612.385,69 zł)
• wydatki majątkowe 87,65% (plan 118.987.123,31 zł, wykonanie 104.288.199,12 zł)

W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku 
budżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta Nr 615/XLI/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 roku, w wysokości 33.444.333,34 zł.
Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
– transport i łączność 15,01%
– gospodarka mieszkaniowa 6,30%
– administracja publiczna 7,34%
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,10%
– obsługa długu publicznego 0,80%
– oświata i wychowanie 35,16%
– edukacyjna opieka wychowawcza 1,67%
– ochrona zdrowia 1,67%
– pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11,96%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,19%
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,61%
– kultura fizyczna 7,71%
– pozostałe 1,48%
W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 82,85%, 
a wydatki majątkowe 17,15%.

Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na następujące wydat-
ki bieżące:
– wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 243.800.351,50 zł
– dotacje 38.845.123,24 zł

* dla miejskich instytucji kultury 13.542.010,00 zł
* dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach na dofinansowanie ponoszonych 
opłat za media oraz kosztów remontów bieżących pla-
cówek w Rybniku 427.284,50 zł

* udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicz-
nych (stowarzyszenia, fundacje, parafie i inne) 10.123.647,08 zł

* udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, 
szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym pro-
wadzonym przez podmioty nienależące do sektora fi-
nansów publicznych 11.718.650,80 zł

* dla gminy Pawłowice za ucznia uczęszczającego na 
naukę religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Warszowicach 791,29 zł

* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.860.326,97 zł

* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w ro-
dzinach zastępczych 713.208,07 zł

* dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 64.060,00 zł

* powierzenie Miastu Chorzów zadań z zakresu Izby 
Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Mia-
sta Rybnika 112.500,00 zł

* inne wpłaty zaliczane do dotacji:
r wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Poli-

cji w Rybniku 92.000,00 zł
r wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyska-

nych wpływów z podatku rolnego 9.524,35 zł
r zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych 181.120,18 zł

– finansowanie oświaty 41.721.142,58 zł
– transport lokalny 25.358.191,80 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen-

tacyjnego 23.563.566,14 zł
– gospodarka mieszkaniowa 26.923.774,46 zł
– utrzymanie, modernizacje i remonty dróg 13.772.356,85 zł
– gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka od-

padami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświe-
tlenie uliczne 20.542.959,52 zł

– obsługa długu publicznego 4.855.707,21 zł
– dodatki mieszkaniowe 4.989.773,18 zł
– remonty budynków szkół, przeszkoli oraz obiektów 

kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej 5.734.299,18 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcze-

nia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 4.573.175,00 zł

– zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej 4.510.701,58 zł
– gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.057.502,48 zł
– rodziny zastępcze 2.948.751,08 zł
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.331.740,53 zł
– wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część 

równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 2.900.783,00 zł
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Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finan-
sowanych z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad 22.584 tys. zł (bez na-
kładów na remonty i inwestycje oświatowe). Wydatki poniesione na wynagro-
dzenia, składki naliczane od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (138.427.333 zł) stanowiły 96% otrzymanej subwencji 
(143.944.952 zł). Ponadto ze środków unijnych, w ramach realizowanych pro-
jektów, przeznaczono na te wydatki 3.743.567 zł. 

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

Placówka oświatowa
Średni koszt
na 1 ucznia

zł

w tym: średnia dopłata 
miasta do 1 ucznia

zł %
szkoły podstawowe 7.890 1.925 24

gimnazja 8.901 2.152 24

szkoły ponadgimnazjalne 5.949 350 6

szkoły specjalne 37.550 5.159 14

Ponadto wydatki bieżące obejmują dopłaty ze środków własnych do re-
alizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet 
państwa, ogółem 2.651.919 zł.

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2013 roku przeznaczono  
104.288.199 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: 
transport i łączność (44.123.496 zł), kultura fizyczna (24.478.442 zł), admini-
stracja publiczna (12.367.104 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(10.006.546 zł), oświata i wychowanie (8.463.657 zł) i gospodarka mieszkanio-
wa (2.479.927 zł), między innymi na następujące zadania inwestycyjne (w na-
wiasach podano kwoty wydatków niewygasających):

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM
w tym: WNW

- Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku 5.498.178,14 zł
- Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II 5.361.215,55 zł

- Modernizacja kąpieliska „RUDA” przy ul. Gliwickiej 
w Rybniku 13.560.975,60 zł 

- Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego 
na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku 2.967.747,54 zł

- Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gli-
wickiej – I etap (boisko lekkoatletyczne)

2.138.943,00 zł 
(1.538.658,54 zł)

- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gli-
wickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)

2.926.829,27 zł
(658.098,13 zł)

- Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku,  
dz. Śródmieście

3.770.307,35 zł
(78.352,85 zł)

- Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby re-
alizacji zadań związanych z gospodarką komunalną 1.071.274,98 zł 

- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku 4.827.061,62 zł 

- Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW935 na odcinku 
od ronda Boguszowickiego do granic Miasta 8.361.541,27 zł

- Przebudowa ulicy Prostej 3.820.636,00 zł
(703.286,62 zł)

INWESTYCJE JEDNOROCZNE 
ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

- Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk – zagospoda-
rowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej

1.500.000,00 zł
(947.416,10 zł)

- Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Ryb-
nika - Szkoła Podstawowa nr 5 (ZSzP5), dz. Północ 1.029.691,28 zł 

-
Adaptacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych na po-
trzeby OPP - Zespół „Przygoda” – II etap (rozbudowa 
o salę ćwiczeń i zagospodarowanie terenu) 929.999,99 zł

- Przebudowa ulicy Wielopolskiej 5.529.224,07 zł

- Budowa ronda ul. Rudzka – Obwiednia Północna 3.049.200,00 zł
(1.361.182,97 zł)

- Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty  
i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku-Kamieniu

1.985.404,07 zł
(1.320.056,33 zł)

ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2013 ROKU 3.972.780,01 zł
(43.700,00 zł)

- w tym Rybnickie Służby Komunalne 1.805.144,13 zł

3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe zada-
nia z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obejmowały głów-
nie opiekę społeczną (świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacane z fundu-
szu alimentacyjnego, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzyma-
nie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”) 
oraz administrację. Zadania powiatowe, oprócz administracji, obejmowały wy-
płatę składek na  ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do za-
siłku oraz zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności. Sprawozdanie obejmuje także budżet jednostek orga-
nizacyjnych administracji rządowej zespolonej (Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego). Miasto reali-
zowało także zadania wynikające z porozumień z administracją rządową oraz 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Rok budżetowy 2013 zamknął się nadwyżką w kwocie 15.333.104,81 zł,  
tj. wynikiem lepszym od zakładanego w planie po zmianach  
o 49.109.066,52 zł, na co złożyły się ponadplanowe dochody (2.067.088,97 zł) 
oraz niezrealizowane wydatki (47.041.977,55 zł). 

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

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

dochody ogółem 3.281 zł 3.724 zł 3.894 zł 3.506 zł 4.302 zł 4.641 zł 4.661 zł 4.631 zł
bieżące 2.708 zł 2.914 zł 3.191 zł 3.407 zł 3.807 zł 3.949 zł 4.070 zł 4.257 zł

majątkowe 573 zł 810 zł 703 zł 99 zł 495 zł 692 zł 592 zł 374 zł

wydatki ogółem 3.355 zł 4.117 zł 3.873 zł 3.844 zł 3.943 zł 4.265 zł 4.349 zł 4.517 zł
bieżące 2.202 zł 2.434 zł 2.585 zł 2.817 zł 2.969 zł 3.416 zł 3.553 zł 3.742 zł

majątkowe 1.153 zł 1.683 zł 1.288 zł 1.027 zł 974 zł 849 zł 796 zł 775 zł

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie 
tylko stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżeto-
wy, ale przede wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwo-
ści miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków wła-
snych. Wynik operacyjny, liczony jako dodatnia różnica między dochodami  
a wydatkami bieżącymi, stanowi nadwyżkę operacyjną. 

Warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (występowa-
nie nadwyżki operacyjnej) został w 2013 roku spełniony tak w budżecie pier-
wotnym i w planie po zmianach, jak i w wykonaniu rocznym. Finanse Miasta 
w 2013 roku wzmocniły wolne środki według stanu na 31 grudnia 2012 roku, 
służące do bilansowania budżetu. 

Lp. Wyszczególnienie Plan
pierwotny

Plan
po zmianach Wykonanie

1 nadwyżka 
operacyjna 6.232.595,24 zł 33.793.120,23 zł 69.263.885,81 zł

2 wolne środki 
na 31.12.2012 r. 50.600.000,00 zł 50.837.208,23 zł 93.003.125,14 zł

3 Razem 56.832.595,24 zł 84.630.328,46 zł 162.267.010,95 zł

Wygenerowana nadwyżka operacyjna stanowi 11,1% dochodów ogółem 
i 12,1% dochodów bieżących. W 2012 roku średnia dla miast na prawach powiatu 
(bez metropolii) wynosiła 4,9% (Rybnik – 11,1%) w stosunku do dochodów ogó-
łem (odpowiednio: w 2008 roku – 10,2 % [Rybnik – 15,6%], w 2009 roku – 5,5%  
[Rybnik – 16,8 %], w 2010 roku - 4,5% [Rybnik – 19,5%] i w 2011 roku – 4,8% 
[Rybnik – 11,5%]). Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa 
możliwości zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiąganych docho-
dów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwe-
stycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwestycyjnych wyzna-
cza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział ten kształtował się następująco:

Lp. Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Wydatki 
inwestycyjne 160.303.350 232.661.485 177.535.871 141.328.134 133.606.832 115.913.870 107.872.560 104.288.199

2 Nadwyżka operacyjna 70.336.266 66.378.582 83.502.607 81.146.952 114.890.561 72.743.190 70.005.041 69.263.886

3 Dochody majątkowe 79.682.279 111.938.253 96.995.662 13.619.962 67.917.039 94.513.717 80.228.122 50.357.418

w tym
dochody własne 4.801.727 6.584.006 13.335.818 7.744.120 40.322.864 20.756.890 27.084.462 15.251.169

dotacje na inwestycje 74.880.552 105.354.247 83.659.844 5.875.842 27.594.175 73.756.827 53.143.660 35.106.249

4 Relacja 2:1 (%) 43,9 28,5 47,1 57,4 86,0 62,8 64,9 66,4

5 Relacja 3:1 (%) 49,7 48,1 54,6 9,6 50,8 81,5 74,4 48,3

6 Wskaźnik (%) 
samofinansowania 93,6 76,6 101,7 67,0 136,8 144,3 139,3 114,7

6a
średnia dla miast 

na prawach powiatu 
(bez metropolii)

85,6 118,2 97,4 62,3 65,4 76,1 95,6 brak danych

7
Wskaźnik (%) 

samofinansowania
bez dotacji na inwestycje

49,6 31,4 54,5 62,9 116,2 80,7 90,0 81,0
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Z powyższych danych wynika, że w 2013 roku stopień samofinansowania 
(wiersz 6), podobnie jak w trzech poprzednich latach, kształtował się na bar-
dzo wysokim poziomie i wynosił 114,7%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień 
finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowa-
nia. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finan-
sowej w związku z kosztami obsługi zadłużenia.

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:  
 (w nawiasach, gdzie to możliwe, podano wskaźniki dla miast na prawach po-
wiatu [bez metropolii])

Lp. wskaźniki zadłużenia 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

1 zobowiązania ogółem*/do-
chody bieżące 37,3% 30,9% 25,1% 20,9% 17,2 % 13,5 %

2 obsługa zadłużenia*/docho-
dy bieżące 4,6% 5,7% 4,6% 4,5% 4,6% 3,9%

3 wydatki bieżące + spłata za-
dłużenia*/dochody bieżące

84,0%
(95,4%)

87,3%
(99,7%)

81,6%
(101,6%)

90,1%
(103,5%)

91,1%
(103,1%)

91,1%
(b.d.)

wskaźniki dochodów

4 dochody podatkowe + opła-
ty/dochody bieżące 50,1% 48,3% 44,6% 46,9% 45,8% 46,6%

5 dochody bieżące/docho-
dy ogółem

81,9%
(90,8%)

97,2%
(91,9%)

88,5%
(89,1%)

85,1%
(88,9%)

87,3%
(89,3%)

91,9%
(b.d.)

wskaźniki wydatków

6 wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne/wydatki bieżące

49,0%
(46,1%)

49,3%
(45,8%)

50,4 %
(46,7%)

48,6%
(49,1%)

50,0%
(49,3%)

48,4%
(b.d.)

7 subwencja + dotacje bieżące/
wydatki bieżące 44,1% 43,5% 45,4% 41,6% 42,4% 42,3%

8 wydatki majątkowe/wydat-
ki ogółem

33,2%
(20,7%)

26,7%
(20,6%)

24,7%
(21,1%)

19,9%
(20,4%)

18,3%
(17,2%)

17,2%
(b.d.)

* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja Miasta jest od szeregu lat  stabil-
na. Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi długu liczone do dochodów bieżących (któ-
re są bardziej miarodajne od wskaźnika ustawowego, bazującego na dochodach 
ogółem), kształtują się znacznie poniżej obowiązujących (do końca 2013 roku) li-
mitów (odpowiednio 60% i 15%). Dochody bieżące pokrywają z naddatkiem wy-
datki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz 
na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). Warto zauważyć, że wskaźnik ten (3) w na-
szym mieście jest zdecydowanie korzystniejszy od średniej krajowej, jednak mar-
twi jego wysoki poziom, rosnący w ostatnich latach. O potencjale Miasta świad-
czy również to, iż prawie połowę (46,6%) dochodów bieżących stanowią wpływy  
o stosunkowo trwałym charakterze (podatki i opłaty lokalne, udziały w PIT i CIT). 

Wśród wydatków bieżących, które w 42,3% sfinansowane zostały transferami  
z budżetu państwa (subwencja, dotacje) oraz ze środków unijnych, dominują wy-
datki na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące 48,4%. W 2012 roku średnia dla 
miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła w tym zakresie 49,3% (Ryb-
nik – 50%), a więc o 0,9 punktu procentowego więcej niż w Rybniku w 2013 roku.

Na uwagę zasługuje nadal wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (17,2%), 
co jest kontynuacją wyników budżetowych ostatnich lat (w latach 2003-2012 
wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 19,2%, 23,5%, 29,7%, 34,4%, 40,88%, 
33,2%, 26,7%, 24,7%, 19,9% i 18,3%). 

W 2013 r. miasto korzystało ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania 
inwestycji (ponad 1.256.246 zł). Obejmowały one preferencyjne pożyczki z WFO-
ŚiGW na termomodernizację budynku P19 (150.301 zł) i instalacje kolektorów sło-
necznych w budynkach indywidualnych (728.090 zł), a także preferencyjne kredyty 
z BGK (FRIK) na dokumentacje: budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczy-
na (302.927 zł) i przebudowę ulicy Rudzkiej (74.928 zł). Przychody te, wraz z 
wolnymi środkami (93.003.125 zł), w całości pokryły potrzeby finansowe Miasta.

Wysoce preferencyjne oprocentowanie pożyczek, zarówno z WFOŚiGW 
(0,2 stopy redyskonta weksli dla pożyczek ISPA/FS, a dla pozostałych 0,3-0,95 
stopy, lecz nie mniej niż 3,5%), jak i z NFOŚiGW (0,8 stopy redyskonta weksli), 
a także kredytu z BGK (0,5 stopy redyskonta weksli), jest elementem efektyw-
nego zarządzania środkami własnymi przez Miasto.

Oprocentowanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyniosło Miastu 
dochody w kwocie 4.937 tys. zł. Składały się na nie odsetki od lokat bankowych 
(4.932 tys. zł), a także odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszałkow-
ski od opłat za korzystanie ze środowiska (5 tys. zł). Dochody te stanowią 102% 
kosztów obsługi zadłużenia, które wyniosły 4.857 tys. zł, w tym odsetki od obliga-
cji – 3.321 tys. zł i koszty ich obsługi (prowizje i opłaty) – 18,2 tys. zł, odsetki: od 
pożyczek WFOŚiGW – 501 tys. zł, od pożyczki płatniczej NFOŚiGW – 1.011 tys. zł 
i od kredytów z BGK– 4,6 tys. zł oraz prowizje za ich udzielenie – 1,2 tys. zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 18.239.403 zł: wykup kolejnych serii 
obligacji (11 mln zł), spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW (7.193.701 zł) oraz spła-
tę rat kredytu z BGK (45.702 zł). 

Miasto udzieliło pożyczki Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Rybniku w kwocie 92.742 zł na realizację projektu „Terapia 

bez granic”, współfinansowanego z EFRR, z terminem spłaty do końca 2015 roku.
Stan zobowiązań Miasta na koniec 2013 roku (bez zobowiązań wymagal-

nych – 151.441,34 zł) wyniósł 106.684.286 zł. W strukturze zadłużenia obligacje 
komunalne (52 mln zł) stanowią 48,7%, pożyczki z WFOŚiGW (24.672.114 zł)  
– 23,1%, kredyty BGK (495.525 zł) – 0,5%, natomiast pożyczka z NFOŚiGW 
(29.516.647 zł) - 27,7%. 

Wskaźniki finansowe zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie: wskaź-
nik zadłużenia wyniósł 12,41% (bez wyłączeń, o których mowa w ustawie o fi-
nansach publicznych – 17,1%), a wskaźnik obsługi długu – 3,54% (bez wyłą-
czeń – 3,7%). Również indywidualny wskaźnik zadłużenia, który ma zastoso-
wanie od 2014 r., kształtował się na dobrym poziomie (maksymalnie 16,17%) 
i wyniósł 3,54%.

Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w poło-
wie 2013 roku aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku  
przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating został potwierdzony na po-
ziomie A+(pol); długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna. Agen-
cja podała w uzasadnieniu, że rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki 
operacyjne, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu  
z wysokimi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością, zapewniają 
Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków wła-
snych. Rating bierze również pod uwagę niskie zadłużenie oraz ograni-
czone potrzeby pożyczkowe, a także uwzględnia utrzymującą się presję 
na wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalne-
go, jak i z konieczności utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.

Dobre wyniki operacyjne osiągnięte w 2013 roku ugruntowały stabilną 
sytuację finansową Miasta. Wypracowane w poprzednich latach nadwyż-
ki operacyjne zapewniły wysoką płynność finansową, na co także złożyła 
się korzystna (zobowiązania o preferencyjnym oprocentowaniu) struk-
tura zadłużenia. W związku z tym zaciąganie nowego długu (na warun-
kach komercyjnych) nie było konieczne.

Od bieżącego roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik zadłużenia, 
który znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne miasta. W wieloletniej pro-
gnozie finansowej nowe ograniczenia pozwalają na zabezpieczenie wydatków 
majątkowych tylko na bardzo niskim poziomie. Jest to zdecydowanie za mało 
w stosunku do niezbędnych, minimalnych potrzeb i niewspółmierne z oczeki-
waniami społecznymi. Aby zrealizować wszystkie ambitne plany niezbędna bę-
dzie jeszcze większa racjonalizacja wydatków, głównie bieżących, i stałe dąże-
nie do zwiększania bazy dochodowej, w celu utrzymania nadwyżki operacyjnej 
na odpowiednio wysokim poziomie, tak aby można było zaciągać nowe zobo-
wiązania na pokrycie zwiększonych wydatków majątkowych.

Polityka Miasta, zmierzająca od kilku lat do obniżenia zadłużenia i przygo-
towania się do absorpcji środków unijnych, przynosi efekty. Zapewnienie dal-
szego zrównoważonego rozwoju Miasta – zaspokojenia wszystkich bieżących 
potrzeb oraz zrealizowanie priorytetowych inwestycji – wymaga niezmiennej 
konsekwencji w działaniu, nawet jeżeli wiąże się to z podejmowaniem trud-
nych i niepopularnych decyzji. Planowanych jest wiele bardzo ważnych, ale 
i ogromnie kosztownych zadań, których zrealizowanie bez udziału bezzwrot-
nych środków zewnętrznych jest niemożliwe, a zapewnienie w budżetach ko-
lejnych lat wkładu własnego do tych inwestycji jest ogromnym wyzwaniem dla 
Miasta. Nowa perspektywa finansowa UE, która - dzięki przyznanym Polsce 
wielkim środkom, tak dużym prawdopodobnie po raz ostatni – stanowi rów-
nież dla naszego miasta ogromną szansę na poprawę miejskiej infrastruktury. 
Należy uczynić wszystko, aby tej szansy nie zmarnować. 

W tym roku mija 10 lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wysokość 
dotychczas pozyskanych środków unijnych oraz ich wielkość w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

Wyszczegól-
nienie

Liczba 
ludności x)

Pozyskane 
środki unijne

(w zł)

w tym 
na inwestycje 

(w zł)

środki unijne 
w przeliczeniu 

na 1 miesz-
kańca (w zł)

w tym 
na inwestycje 

(w zł)

2002-2003 r. 141.374 5.230.354 5.217.614 40,00 36,91
2004 r. 140.420 21.826.958 21.118.715 155,44 150,40
2005 r. 139.873 27.163.067 25.921.237 194,20 185,32
2006 r. 139.040 59.409.488 56.780.993 427,29 408,38
2007 r. 138.265 100.475.240 92.741.317 726,69 670,75
2008 r. 137.887 82.309.918 76.242.944 596,94 552,94
2009 r. 137.609 5.693.413 2.007.715 41,37 14,59
2010 r. 137.127 29.037.563 21.743.398 211,76 158,56
2011 r. 136.506 69.427.880 59.293.520 508,61 434,36
2012 r. 135.575 56.849.934 47.978.373 419,32 353,89
2013 r. 134.577 42.907.686 33.799.665 318,83 251.15

Razem 134.577 500.331.501 442.845.491 3.717.81 3.290,65
x) na koniec okresu lub roku
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5. Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe 
jednostki budżetowe w 2013 roku wyniosły 1.454 tys. zł i obejmują głównie:
– przychody z nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd (1.180.252 zł),
– wpływy z usług (84.748 zł),
– darowizny sponsorów (86.934 zł),
– przelewy redystrybucyjne między OJB tworzącymi zespoły (4.875 zł).

Wydatki finansowane tymi dochodami wyniosły 1.444 tys. zł (bez wydatków – 
15.866 zł - związanych z odprowadzeniem z początkiem 2013 roku na rachunek 
dochodów budżetu miasta środków pieniężnych wg stanu na koniec 2012 roku)  
i zostały przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, zakup materiałów  
i pomocy dydaktycznych, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez 
rekreacyjno-sportowych, remonty, a także na zakupy inwestycyjne (100.699 zł),  
w tym: kserokopiarki (SP13, SP24), risograf - powielacz cyfrowy (ZSE-U), lap-
top z oprogramowaniem (ZSzP1), router sieciowy (ZSE-U), pulpit sterowniczy 
(OPP - Zespół „Przygoda”), system monitoringu wizyjnego (ZST), urządze-
nia wielofunkcyjne do biblioteki i biura (ZST), sprzęt do terapii Biofeedback 
(ZS6), piekarnik na potrzeby warsztatu gastronomicznego (RCEZ), odśnieżar-
ka (ZSE-U). Pozostałość tych środków na 31 grudnia 2013 r. (13.476 zł), zgod-
nie z ustawą o finansach publicznych, wpłacona została z początkiem stycznia 
2014 roku na rachunek dochodów budżetu miasta.

Pełne sprawozdanie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2013 rok oraz materiały uzupeł-
niające dostępne są w BIP.     y
=====================================
1. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA 

W 2013 ROKU

I. Miejskie instytucje kultury 13.542.010 zł 
Lp. Instytycja kultury Kwota dotacji
1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 825.191
2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 976.560
3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 933.799
4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 546.122
5. MUZEUM 1.446.534

6.
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTE-
KA PUBLICZNA

4.931.405

7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 3.882.399

II. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświa-
towo-wychowawcze prowadzone przez podmioty spoza sektora
finansów publicznych 11.718.650,80 zł

Lp. Rodzaj placówki Kwota dotacji
1. SZKOŁY PODSTAWOWE 560.507,00
2. ODDZIAŁ I PUNKTY PRZEDSZKOLNE 89.326,20
3. PRZEDSZKOLA 740.153,60
4. GIMNAZJA 3.550.663,00
5. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2.040.023,00
6. SZKOŁY ZAWODOWE 4.722.426,00
7. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 15.552,00

III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych (stowarzysze-
nia, fundacje, parafie i inne) 11.719.828,52 zł

Lp. Realizowane zadania Kwota dotacji

1.
UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI
– krajoznawcze aspekty turystyki regionalnej

2.000,00

2.

DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI 
EUROPEJSKIEJ  ORAZ ROZWIJANIA 
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI 57.500,00

3.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
– zapewnienie gotowości bojowej

198.500,00

4. RATOWNICTWO WODNE 23.000,00
5. ZWALCZANIE NARKOMANII 461.480,00

6.
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
– profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych

1.261.197,00

7.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, DZIAŁAL-
NOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 76.207,67

Lp. Realizowane zadania Kwota dotacji

8.

STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIE-
CI I MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPE-
CJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZ-
KOLNEGO W RYBNIKU DOTACJA DLA ŚRODO-
WISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RYBNI-
KU PRZY UL. JANA KARŁOWICZA 48
– prowadzenie ŚDS (w tym zakup wyposażenia – 6.200 zł)
– zakup segmentu gospodarczego oraz szafy przesuwnej 

507.900,00
495.500,00

12.400,00 

9.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Rybniku 
– dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Za-

jęciowej w Rybniku: nr 1 przy ul. Tadeusza Kościusz-
ki 55 i nr 2 przy ul. Gen. Władysława Andersa 14

138.096,00

10.

POMOC SPOŁECZNA
– pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życio-

wej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
– promocja i organizacja wolontariatu

129.367,89

114.208,30
15.159,59

11.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
– działalność kulturalna oraz organizacja imprez 

kulturalnych
– działalność na rzecz mniejszości narodowych i et-

nicznych oraz języka regionalnego

305.362,58

303.362,58

2.000,00

12.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 
ZABYTKAMI 
– dofinansowanie prac konserwatorskich, restaura-

torskich lub robót budowlanych przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków

200.000,00

13.

KULTURA FIZYCZNA 
– działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz 

organizacja imprez rekreacyjnych 

6.181.270,62

14.

GOSPODARKA ODPADAMI 
– dofinansowanie inwestycji polegającej na demon-

tażu, transporcie i utylizacji azbestu

36.138,00

15.

OCHRONA ŚRODOWISKA
– dofinansowanie:
• modernizacji źródeł ciepła budynków indywidual-

nych poprzez instalację kolektorów słonecznych,
• budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
• modernizacji systemów grzewczych i wykorzysta-

nie energii odnawialnej w budynkach mieszkal-
nych i mieszkaniach,

– propagowanie działań proekologicznych

2.141.808,76
2.121.308,76

728.089,76
76.271,00

1.316.948,00
20.500,00

IV. Dotacje dla powiatów za dzieci z terenu miasta Rybnika przebywające w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych  
2.573.535,04 zł

V. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów 64.060 zł  

VI. Dotacje dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach na dofinansowa-
nie opłat za media oraz kosztów remontów bieżących placówek w Rybniku  
 427.284,50 zł

VII. Dotacja dla Gminy Pawłowice za ucznia uczęszczającego na naukę religii Pol-
skiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszowicach 791,29 zł

VIII. Dotacja dla Miasta Chorzów na realizację zadań z zakresu Izby Wytrzeźwień 
dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika 112.500 zł

IX. Wpłaty na fundusz celowy Policji dla Komendy Miejskiej w Rybniku: 208.000 zł
– dodatkowe patrole policyjne 65.000 zł
– nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Policji działających w służbie prewencji  

 2.000 zł
– dofinansowanie zakupu materiałów, akcesoriów i sprzętu komputerowego  

 25.000 zł
– dofinansowanie zakupu trzech samochodów 106.000 zł
– dofinansowanie przebudowy strefy wjazdowej na plac KM Policji wraz z napra-

wą bramy i montażem kontroli dostępu 10.000 zł
X. Dotacja dla Miasta Racibórz na realizację projektu „Promocja kultury ziemi 

raciborsko-rybnickiej” 573.665,32 zł

2. POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ MIASTO W 2013 ROKU DLA POL-
SKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZE-
NIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RYBNIKU NA REALIZACJĘ  PRO-
JEKTU „TERAPIA BEZ GRANIC” 92.742,40 zł y

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 55



Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

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

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku 
składa serdeczne podziękowania dla
Fundacji Puls-Med „Blisko Ciebie”, 

Rybnik, ul. Grunwaldzka 66
za okazaną pomoc żywnościową dla mieszkańców MDPS.
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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 
składniki mineralne. Sypki nawóz, będący produktem miejskiej 
kompostowni, jest sprzedawany luzem (cena 78,06 zł za tonę)  
i w 25-kilogramowych workach (8,18 zł). Odbiór wyłącznie 
transportem 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).
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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
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