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Okazało się jednak, że Marsi mają całkiem licz-
ną rzeszę fanów, a głównie fanek.

Na koncercie, który 22 czerwca odbył się na sta-
dionie przy ul. Gliwickiej, bawiła się blisko kilku-
nastotysięczna, z reguły bardzo młoda publiczność. 
Spora jej część razem z Jaredem Leto, wokalistą 
znanym również ze swych oskarowych aktorskich 
dokonań, śpiewała kolejne piosenki. 

Amerykanie grali już w naszym kraju na kilku 
festiwalach; w Rybniku po raz pierwszy zagrali sa-
modzielny koncert. Jared Leto pojawił się na sce-
nie w złotej koronie, trzymając w ręku flagę Ryb-
nika. Nie tylko świetnie śpiewał i grał na gitarze, 
również akustycznie, ale przede wszystkim porwał 
swoich fanów do wspaniałej zabawy. Podkreślał,  
że w Polsce czuje się świetnie, również za sprawą 
naszej kuchni i osławionych już „pirogów”. Kon-
cert miał efektowną oprawę, były wielkie dmucha-
ne balony i tony konfetti wystrzelone w widownię. 
Publiczność  zrewanżowała się tworząc „komórko-
wy” nastrój w czasie piosenki „City of Angel”, a po-
tem deszcz plastikowych „świetlików” wyrzucając je  
w kierunku sceny. Jared wyłowił z tłumu zabawnie 
ubraną Asię z Warszawy i 12-latka z Gdańska, a po-
tem zaprosił na scenę całą rodzinkę z Wrocławia,  

z którą oczywiście zrobił sobie zdjęcie. W finale 
rybnickiego koncertu śpiewał już w towarzystwie 
sporej grupy fanów.

 — Po raz pierwszy usłyszałam ich w radiu kil-
ka lat temu. Marsów słucham praktycznie non stop:  
w domu, gdy prowadzę samochód. Podświadomie 
przekazałam tę fascynację moim dzieciom. 11-letni 
Filip i 7-letnia Milena byli „skazani” na słuchanie 
Jareda i jego kolegów. Byłam z mężem na ich kon-
cercie w Łodzi i wtedy zdecydowaliśmy, że na kolej-
ny ich występ, gdziekolwiek by nie był, zabierzemy 
dzieci. Przez myśl mi wtedy nie przeszło, że będzie to 
w moim rodzinnym mieście — mówi rybniczanka 
Iwona Paczkowska. 

Pierwsi fani pojawiali się pod bramami stadio-
nu już około godziny siódmej rano. Najwięcej wej-
ściówek sprzedało się na Górnym Śląsku, ale sporo 
fanów dotarła też 
z Warszawy, Wro-
cławia i Krako-
wa. Organizatorzy 
otrzymali również 
pojedyncze zamó-
wienia z Maroka 
i Luksemburga. 

Jako support wystąpił Dawid Podsiadło, który ka-
rierę rozpoczął od sukcesu w programie X Factor.

— Wiele osób już wie, że co roku warto przyjechać 
do Rybnika — dodaje Janusz Stefański z agencji 
Prestige MJM, organizującej wspólnie z miastem 
koncerty gwiazd w Rybniku.  

Przed koncertem z muzykami Thirty Seconds 
to Mars spotkał się prezydent Adam Fudali. Wrę-
czył im spinki do mankietów z motywem herbowej, 
rybnickiej kotewki oraz broszkę z tym samym mo-
tywem dla mamy braci Leto, czym Jared Leto był 
szczerze zaskoczony i wzruszony (jego brat Shannon 
gra na perkusji, ale w Rybniku nie wystąpił).

W opinii większości uczestników,  koncert został 
bardzo dobrze zorganizowany. — Na szczególne sło-
wa uznania zasługują pracownicy Rybnickich Służb 
Komunalnych. To głównie dzięki ich pracy chwalił 
nas m.in. wojewoda, który również był na koncer-
cie — mówi prezydent Adam Fudali. 

(S), (WaT)   

Jared z Marsa 
   i publiczność z Wenus

— Dziś jestem Polakiem — wołał Jared Leto, wokalista grupy Thirty Seconds  
to Mars, w czasie występu na rybnickim stadionie. Gdy pół roku wcześniej 
zapowiedziano po raz pierwszy ten koncert zaległo milczenie, bo po trzech gwiazdach 
światowej muzyki miał wystąpić w Rybniku mało znany amerykański zespół. 

Fani Marsów byli do rybnickiego koncertu bardzo dobrze 
przygotowani, niektórzy przynieśli nawet własnoręcznie wykonane, 
duże papierowe pierogi.

Przystojny i utalentowany Jared Leto urzekł fanów swą otwartością

Wokalista Thirty Seconds to Mars 
pojawił się na scenie z flagą Rybnika 
w ręku

Jedną z koncertowych atrakcji były 
duże balony, które pojawiły się  
w trakcie  jednej z piosenek
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Drodzy Rybniczanie,

Koncertowe emocje opadły i można z pełną odpowiedzialnością  

powiedzieć, że po raz czwarty udało się zorganizować w naszym mie-

ście fantastyczne muzyczne wydarzenie, w udziałem międzynarodo-

wej gwiazdy. Po raz kolejny miasto stanęło na wysokości zadania, udo-

wadniając, że Rybnik to ważne miejsce na koncertowej mapie wielkich, 

światowych gwiazd. Koncert zespołu 30 Seconds To Mars – pewnie  

w dużej mierze za sprawą jego lidera, tegorocznego laureata Oscara, 

Jareda Leto – okazał się frekwencyjnym sukcesem. Zgromadził bowiem 

największą, bo ok. 18-tysięczną widownię – tego nie dokonali w Ryb-

niku ani Bryan Adams, ani Guns n’Roses, ani Rod Stewart. To naprawdę  

doskonała promocja dla naszego miasta.  

Przed koncertem miałem okazję spotkać się z zespołem i wręczyć muzykom pamiątki z Rybnika: 

spinki do mankietów z motywem naszej rybnickiej herbowej kotewki dla Jareda, Shannona i Tomo 

oraz broszkę z tym samym motywem dla mamy braci Leto. Muzycy otrzymali też kilka drobiazgów 

z logo Rybnika, o które zresztą sami prosili. Mam nadzieję, że będą tak samo miło wspominać  

wizytę w naszym mieście, jak my ich koncert.

Bogaty w liczne imprezy czerwiec był jednak sporym wyzwaniem organizacyjnym dla miasta – 

liczne przedsięwzięcia w ramach Dni Rybnika, wielkie airshow na lotnisku z udziałem m.in. Grupy  

Żelazny, i wreszcie koncert gwiazdy 

na stadionie. Wszystko to nie uda-

łoby się bez ogromnego zaangażo-

wania wielu osób – służb munduro-

wych i porządkowych, pracowników 

urzędu miasta i jednostek miejskich, 

sporej grupy wolontariuszy. Dlate-

go, wszystkim im serdecznie dziękuję  

za pracę, jaką wykonali. Dziękuję rów-

nież wszystkim Rybniczanom oraz licz-

nym gościom odwiedzającym w tym 

czasie Rybnik – mam nadzieję, że przy-

gotowane atrakcje spełniły Państwa 

oczekiwania i stały się okazję do przy-

jemnego spędzenia czasu. 

U progu wakacji chciałbym rów-

nież życzyć udanego wypoczynku – zarówno tym wszystkim, którzy spędzą lato poza Rybnikiem,  

jak i tym pozostającym w mieście. Myślę jednak, że ci drudzy też nie będą się nudzić. Serdecznie 

zapraszam zwłaszcza na nasze zmodernizowane kąpielisko Ruda, którego atrakcje powinny zaspo-

koić gusta amatorów wodnych kąpieli. Życzę radosnych i bezpiecznych wakacji! 

 Z pozdrowieniami

 Adam Fudali 

 Prezydent Rybnika
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Spotkanie prezydenta Adama Fudalego z członkami zespołu Thirty Seconds to Mars
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Sesja rady miasta – 28 maja

Ostatnie 
absolutorium 
tej kadencji

W czasie majowej sesji radni udzielili prezydentowi 
Adamowi Fudalemu absolutorium za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu miasta. To już ostatnie 
absolutorium w dobiegającej powoli końca czteroletniej 
kadencji samorządowych władz Rybnika i ostatnie przed 
jesiennymi wyborami.

Dochody budżetu miasta 2013

Legenda:

24,72% – 154.099.771,00 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa 
przeznaczona przede wszystkim na finansowanie oświaty

22,57% – 140.661.341,88 zł – udział w podatku dochodowym osób fi-
zycznych i prawnych (PIT i CIT) zasilających budżet państwa

15,83% – 98.687.611,78 zł – wpływy z podatków lokalnych: od 
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, 
opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn,  
od czynności cywilnoprawnych

6,81% – 42.471.978,23 zł – dotacje z budżetu Unii Europejskiej po-
chodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realiza-
cję różnego rodzaju projektów, przyznane miastu przez Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego

7,53% – 46.932.355,11 zł – dochody jednostek budżetowych mia-
sta – m. in. opłaty parkingowe, targowe i cmentarne, mandaty nałożo-
ne przez Straż Miejską oraz wpłaty za pobyt pensjonariuszy Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej

7,92% – 49.353.973,14 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na: za-
dania z zakresu administracji rządowej, zasiłki rodzinne, funkcjonowa-
nie państwowej straży pożarnej oraz dofinansowanie projektów reali-
zowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

5,96% – 37.114.215,49 zł – dochody z majątku miasta: sprzedaż ma-
jątku, wieczyste użytkowanie gruntów, najem lokali użytkowych, dzier-
żawa gruntów oraz straganów na targowisku

4,42% – 27.539.382,63 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komu-
nalnych, rejestrację pojazdów i prawa jazdy, koncesje na sprzedaż alko-
holu i za korzystanie ze środowiska naturalnego

2,84% – 17.672.138,55 zł – pozostałe dochody własne, m.in. odset-
ki z lokat

1,08% – 6.734.545,54 zł – dotacje z budżetu innych gmin i powiatów. Na 
mocy zawartych porozumień inne gminy i powiaty płacą miastu np. za na-
ukę i pobyt swoich mieszkańców w prowadzonych przez nie ośrodkach  
i placówkach opiekuńczych. Wpłaty Międzygminnego Związku Komunika-
cyjnego w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące organizacji komunikacji autobusowej

0,32% – 1.966.376,27 zł – inne dotacje – głównie dotacja z Banku Go-
spodarstwa Krajowego na remont i przebudowę czterech budynków przy 
ul. Andersa w Rybniku Niedobczycach i urządzenie w nich lokali socjalnych, 
dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 
przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej, Fundusz Pracy

Niespodzianki nie było, już tra-
dycyjnie przeciwko udzieleniu ab-
solutorium głosowali radni opo-
zycyjnego klubu Platformy Oby-
watelskiej. Za absolutorium gło-
sowały kluby koalicyjne – prezy-
dencki Blok Samorządowy Ryb-
nik  oraz radni Prawa i Sprawie-
dliwości, a także jedynak z Samo-
rządnego Rybnika Leszek Kuś-
ka. Za ewentualną niespodzian-
kę można uznać jedynie fakt,  
iż sesja absolutoryjna przebiegała 
w wyjątkowo pogodnej atmosferze,  
a świetny humor dopisywał zwłasz-
cza prezydentowi.

Zanim Adam Fudali przedstawił 
radzie sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2013, złożył rad-
nym comiesięczny raport, infor-
mując o najważniejszych wydarze-
niach dotyczących miasta i trwają-
cych inwestycjach.

Przekazał radzie m.in. podzię-
kowania od burmistrza Radzion-
kowa za finansowe wsparcie bu-
dowy i tworzenia Centrum Do-
kumentacji Deportacji Górnoślą-
zaków do Związku Radzieckiego 
w 1945 roku. Placówka, na którą 
rada miasta przeznaczyła w cza-
sie poprzedniej sesji 5 tys. zł, ma 
zostać otwarta w 2015 roku. Rad-
ni dowiedzieli się również o za-
awansowaniu prac nad regional-
nym programem operacyjnym 
województwa śląskiego na forum  
Związku Gmin i Powiatów Sub-
regionu Zachodniego. Prezydent 
powrócił też do wyjazdowej sesji 
Sejmiku Województwa Śląskie-
go, która w rybnickim kampusie 
odbyła się 5 maja. W jej trakcie 
próbował zainteresować marszał-
ka województwa unijnym progra-
mem „Life”, w ramach którego sa-
morządy ze wskazanych obszarów 
mogą otrzymać finansowe wspar-
cie przedsięwzięć inwestycyjnych  

mających na celu ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń i poprawę 
jakości powietrza. Jak się okaza-
ło, marszałek poinformował już 
prezydenta, iż zarząd wojewódz-
twa, podobnie jak wcześniej za-
rząd województwa małopolskie-
go, podjął uchwałę o przystąpie-
niu do programu „Life”.

Pierwszą część swojego wystą-
pienia prezydent Fudali zakończył 
zaproszeniem na otwarcie grun-
townie zmodernizowanego kąpie-
liska Ruda, co nastąpiło w niedzie-
lę 1 czerwca. 

W drugiej części prezydenckiego 
raportu radni usłyszeli informacje 
dotyczące kluczowych miejskich 
inwestycji, m.in. prac budowlanych 
związanych z rewitalizacją ulic Po-
wstańców i Sobieskiego czy budo-
wy parku tematycznego na tyłach 
kampusu akademickiego i mają-
cego sąsiadować z nim parkingu. 
Nie zabrakło również informacji 
o inwestycjach drogowych, takich 
jak dobiegająca powoli końca bu-
dowa nowego odcinka ul. Prostej, 
omijającego teren dotknięty duży-
mi szkodami górniczymi.

Radni usłyszeli też z ust prezy-
denta szeroką informację na temat 
zbliżających się Dni Rybnika i to-
warzyszących im imprez. 

Absolutorium 
Procedowanie nad sprawoz-

daniem z wykonania budże-
tu miasta i uchwałą o udzie-
leniu prezydentowi absoluto-
rium przebiega zawsze według 
takiego samego porządku. Naj-
ciekawszą jego częścią są wystąpie-
nia przedstawicieli poszczególnych 
klubów radnych, którzy przedsta-
wiają ich opinie na temat sposobu 
wykonania budżetu i informują, 
jakie owe kluby zajmą stanowisko  
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Wydatki budżetu miasta 2013

36,83% – 223 910 006,87 zł – oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, świe-
tlice szkolne, Młodzieżowy Dom Kultury)

10,64% – 64 730 736,06 zł – drogi i Rybnickie Służby Komunalne (bu-
dowa i remonty oraz bieżące otrzymanie dróg)

4,37% – 26 535 500,50 zł – Zarząd Transportu Zbiorowego (lokalny 
transport zbiorowy)

11,96% – 72 714 610,89 zł – pomoc społeczna oraz zadania z zakresu 
polityki społecznej (świadczenia rodzinne, placówki pomocy społecznej, 
dodatki mieszkaniowe, zasiłki i usługi opiekuńcze, Powiatowy Urząd Pra-
cy, projekty realizowane przy finansowym wsparciu UE)

7,71% – 46 894 988,94 zł – kultura fizyczna (Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”, gran-
ty dla stowarzyszeń i klubów sportowych, modernizacja, przebudowa  
i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Gliwickiej)

7,34% – 44 639 658,57 zł – administracja (urząd miasta, rada miasta, 
rady dzielnic, promocja miasta)

6,30% – 38 282 160,89 zł – gospodarka mieszkaniowa (Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej, Wydział Mienia UM)

6,19% – 37 603 733,02 zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, oświetlenie i budowa nowych punk-
tów świetlnych, gospodarka odpadami, inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne)

2,61% – 15 854 650,36 zł – kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go (Rybnickie Centrum Kultury, Muzeum, Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna, dzielnicowe domy kultury)

2,10% – 12 705 794,21 zł – bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa (Straż Miejska, państwowa straż pożarna, ochotnicze straże 
pożarne, Wydział Zarządzania Kryzysowego UM)

1,67% – 10 162 563,19 zł – ochrona zdrowia (składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, przeciwdziałanie alkoholizmowi, Ośrodek Leczniczo-Re-
habilitacyjny im. Jana Pawła II)

0,90% – 5 461 875,29 zł – działalność usługowa (cmentarze, parkin-
gi, targowiska)

0,80% – 4 856 889,73 zł – obsługa zadłużenia miasta

0,51% – 3 120 131,79 zł – pozostałe wydatki (rolnictwo i łowiectwo, 
leśnictwo, turystyka, różne rozliczenia)

0,07% – 427 284,50 zł – szkolnictwo wyższe

w czasie najważniejszego w czasie 
tej sesji głosowania. 

Już w kwietniu sprawozdanie  
z wykonania budżetu trafiło pod 
obrady branżowych komisji rady 
miasta. Tą ostatnią była komisji 
rewizyjna, która analizowała rów-
nież sprawozdanie finansowe mia-
sta za ubiegły rok. Ten ostatni do-
kument, podobnie jak raport pre-
zydenta miasta o stanie mienia ko-
munalnego, otrzymali też wszyscy 
radni. Jak poinformował skarbnik, 
w ubiegłym roku wartość majątku 
miasta wzrosła o 75 mln zł, do kwo-
ty 1,54 mld zł, zaś udziały miasta  
w spółkach wynosiły na koniec 
roku 593 mln zł (wzrost o 33 tys. zł). 

Projekt uchwały absolutoryjnej 
przedstawił jak zawsze skarbnik 
miasta Bogusław Paszenda. Osta-
tecznie wykonanie ubiegłoroczne-
go budżetu zakończyło się nadwyż-
ką w wysokości 15,3 mln zł. Docho-
dy wyniosły 623 mln zł, a budże-
towe wydatki zamknęły się kwotą  
608 mln zł. Tzw. nadwyżka opera-
cyjna miasta wyniosła 69,3 mln zł. 

Prezydent Adam Fudali szcze-
gółowe informacje na temat źró-
deł dochodów miasta oraz miej-
skich wydatków przedstawił po-
siłkując się komputerową prezen-
tacją. Szczególne podziękowania 
skierował do pracowników Zarzą-
du Zieleni Miejskiej, podkreśla-
jąc, że efekty ich pracy przy upięk-
szaniu miasta cieszą oczy i serca 
mieszkańców.

Radni usłyszeli też poszerzo-
ną informację na temat rosnących 
kosztów opieki społecznej, która w 
roku 2013 kosztowała budżet mia-
sta 73 mln zł: 19 mln zł kosztowa-
ło utrzymanie wszystkich placó-
wek opieki społecznej, 5 mln zł wy-
płacane z budżetu miasta dodatki 
mieszkaniowe, zaś 4,5 mln zł opła-
ta za starszych i młodszych rybni-
czan przebywających w domach 
opieki oraz placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych i rodzinach 
zastępczych poza Rybnikiem. Pre-
zydent przedstawił też porówna-
nie, dobitnie obrazujące problem 
rosnących nakładów na opiekę 
społeczną. W roku 2007 wyda-
no na nią w Rybniku 59,2 mln zł,  
z czego budżet miasta pokrył kwotę 
32 mln zł. Natomiast według tego-
rocznych planów opieka społecz-
na pochłonie w 2014 roku 78 mln 
zł i będzie kosztować budżet mia-
sta 46 mln zł, a zatem o 14 mln zł  

więcej niż przed siedmioma laty. 
Z kolei do funkcjonowania 

oświaty, finansowanej generalnie 
przez budżet państwa, miasto do-
płaciło w minionym roku 22,6 mln zł,  
przy czym kwota ta nie obejmu-
je oświatowych inwestycji miasta.

Podsumowując wykonanie ubie-
głorocznego budżetu prezydent 
zwrócił uwagę, iż na inwestycje wy-
dano 115 mln zł, a przy tym zadłu-
żenie miasta zmalało o 17,3 mln zł  
i wyniosło ono na koniec roku bli-
sko 107 mln zł, co stanowi 12,4 proc.  
wykonanych w 2013 roku docho-
dów miasta. Dopuszczalny poziom 
zadłużenia miasta wynosił tymcza-
sem 60 proc. dochodów.

5 mln zł przyniosło w ubiegłym 
roku miastu lokowanie wolnych 
środków na krótkoterminowych 
lokatach bankowych. Co cieka-
we odsetki od zaciągniętych przez 
magistrat kredytów i pożyczek wy-
niosły w ubiegłym roku 4,8 mln zł, 
a zatem, jak przedstawił to pre-
zydent, urząd sam zarabia na po-
krycie kosztów zadłużenia miasta. 
Prezydent zauważył też, że z roku  
na rok rośnie liczba pozwoleń na 
budowę budynków mieszkalnych 
wydawanych przez magistracki wy-
dział architektury. W pierwszym 
kwartale roku 2007 wydano ich 
69, zaś w pierwszym kwartale roku 
2013 – 257; w całym roku 2013 – 
1156, zaś w pierwszym kwartale 
tego roku już 321.

— To absolutorium szczególne, 
bo to koniec kadencji i podsumo-
wanie czterech ostatnich lat, ale też 
10-lecie przynależności Polski do 
Unii Europejskiej — mówił prezy-
dent Adam Fudali, podkreślając, 
że w latach 2000-2014 miasto pozy-
skało w sumie 500 mln zł unijnych 
dotacji, z czego 443 mln zł zostały 
przeznaczone na inwestycje. Naj-
więcej unijnych funduszy na inwe-
stycje Rybnik zdobył w roku 2007 
– 93 mln zł (a łącznie z zadaniami 
bieżącymi – 100 mln zł). 

— Naprawdę nie mamy się cze-
go wstydzić, a właściwie mamy się 
czym szczycić, bo podnieśliśmy po-
ziom życia mieszkańców. Patrząc 
każdemu z radnych prosto w oczy 
mogę zwrócić się o udzielenie mi 
absolutorium za wykonanie ubie-
głorocznego budżetu miasta — za-
kończył prezydent Adam Fudali.

Po tym, jak pozytywną opinię 
składu orzekającego Regionalnej 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 5
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w 20 maja do rybnickiego programu zniżek Duża Rodzi-
na przystąpiła mieszcząca się w rynku restauracja Pizza 
Hut, która oferuje 10 proc. zniżki. Deklarację przystą-
pienia do programu złożyła też katowicka firma Arto 
Meble specjalizująca się w meblach na wymiar. Oferu-
je ona rodzinom objętym programem 5 proc. zniżki 
od kwoty brutto na wykonanie mebli na wymiar. Ko-
lejną firmą, która przystąpiła do Dużej Rodziny jest za-
kład fryzjerski Top Trendy z Dworka proponujący zniż-
ki na strzyżenie (20 proc.) i pozostałe zabiegi fryzjer-
skie (10 proc.). Na liście programu wspierającego ryb-
nickie rodziny wielodzietne i zastępczych jest teraz 18 
prywatnych firm. 

w Na początku czerwca przedstawiciele rybnickiego pro-
jektu „T:RAF – Twój Rozwój, Aktywność, Forma” gościli 
reprezentantów kilku polskich miast (m.in. Wrocławia  
i Katowic), którzy realizują projekt o lokalnych part-
nerstwach. Uczestnicy wizyty studyjnej zobaczyli od-
nowiony Dom Kultury w Niedobczycach, którego dy-
rektor Marian Wolny opowiedział im o tej placówce.  
Z kolei radny Henryk Ryszka mówił o pracach nad opu-
blikowaną niedawno „Kroniką Niedobczyc”, a Mirosław 
Górka, koordynator „T:RAF-u” o partnerach realizują-
cych rybnicki projekt. Goście mieli też okazję pojechać 
zabytkowymi samochodami (z firmy Lubar) na hałdę 
kopalni Rymer. Dotarli też do dawnej kopalnianej ce-
chowni, w której dziś mieści się ścianka wspinaczkowa. 
Zobaczyli też Niedobczyce, Niewiadom oraz Radlin i od-
wiedzili Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz 
boguszowickie stowarzyszenie „17-tka”. 

w Troje Portugalczyków zakończyło trzymiesięczny staż 
w rybnickich instytucjach. Maria Joao Fernandes Da 
Silva i Ana Alexandra Morais Vingada wzięły udział  
w praktykach w dziale administracyjnym hotelu Olimpia, 
w powiatowym urzędzie pracy i w urzędzie miasta, gdzie 
zapoznały się m.in. z pracą wydziałów promocji i infor-
macji oraz rozwoju, promocji gospodarczej i integracji 
europejskiej. Na zakończenie pobytu w naszym mieście 
Portugalki spotkały się z prezydentem Adamem Fudalim. 
Trzeci z praktykantów Ivo Andre Marinho Goncalves, od-
bywał staż w Klubie Sportowym ROW Rybnik. Młodzi Por-
tugalczycy gościli w naszym mieście w ramach unijnego 
projektu „Ludzie na rynku pracy”, pilotowanego przez 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

w 30 maja do Warszawy pojechali uczestnicy projek-
tu „Nowa perspektywa osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym w wieku 15-27 lat z miasta Rybnika”  
realizowanego przez rybnicki Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i fundację Imago. W stolicy młodzi ludzie po-
znali działalność m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
Dowiedzieli się sporo o korzyściach z funduszy euro-
pejskich, możliwościach, jakie UE stwarza przedsię-
biorcom. Do 2015 roku 90 proc. nowo powstających 
miejsc pracy będzie wymagało podstawowych umiejęt-
ności cyfrowych, a jak tłumaczy Mirosław Górka z ryb-
nickiego OPS-u, uczestnicy rybnickiego projektu zdoby-
li już bardziej zaawansowane umiejętności, bo ukoń-
czyli m.in. kurs projektowania stron internetowych czy 
prowadzenia sklepów on-line.  

Izby Obrachunkowej na 
temat przedłożonego jej 
przez prezydenta Rybni-
ka sprawozdania z wy-
konania budżetu przed-
stawił Bogusław Paszen-
da, przyszła pora na ofi-
cjalny wniosek o udzie-
lenie absolutorium. Ten 
złożył przewodniczący 
komisji rewizyjnej rady 
miasta, radny Leszek 
Kuśka, który przypo-
mniał podstawowe parametry ubiegłoroczne-
go budżetu miasta i poinformował, że wszyst-
kie pozostałe komisje branżowe rady pozytyw-
nie zaopiniowały budżetowe sprawozdanie, nie 
wnosząc żadnych uwag. Prezentację opinii po-
szczególnych klubów radnych o sposobie wyko-
nania budżetu rozpoczął już tradycyjnie radny 
Piotr Kuczera, szef największego w radzie klu-
bu Platformy Obywatelskiej. Po nim głos zabra-
li Jan Mura, szef klubu prezydenckiego BSR-u, 
Stanisław Jaszczuk szef klubu radnych PiS-u, 
wreszcie radny „niezrzeszony” w żadnym klu-
bie, nazywany też radnym niezależnym – Le-
szek Kuśka. Opinie te prezentujemy na stro-
nach 10,11. Po tych wystąpieniach i zapowie-
dziach sposobu głosowania wszystko było już ja-
sne. Podobnie jak w ubiegłym roku, przy sprze-
ciwie PO, absolutorium zostało uchwalone gło-
sami koalicyjnych radnych BSR-u i PiS-u oraz 
Leszka Kuśki.

Prezydent Fudali dziękując tym ostatnim 
podkreślił, że dobrze znają i rozumieją oni spo-
sób funkcjonowania samorządu i istotę budże-
towego planowania. A zwracając się do radnych 
PO zauważył, że miasto jest właściwie oceniane 
przez składający się w większości z przedstawi-
cieli PO zarząd województwa śląskiego, który 
swoimi wstępnymi uchwałami przeznaczył już 
300 mln zł przyszłych unijnych dotacji na budo-
wę rybnickiego odcinka drogi regionalnej Ra-
cibórz-Pszczyna. Do tej gigantycznej inwestycji 
drogowej, jakiej w mieście jeszcze nie realizo-
wano, miasto jest, w porównaniu z innymi sa-
morządami, jak to określił prezydent, przygo-
towane w sposób imponujący.

— Chcę wyrazić ubolewanie i współczucie ko-
legom z Platformy Obywatelskiej. W wystąpie-
niu pana Kuczery pobrzmiewała taka nuta: my 
w zasadzie jesteśmy za tym budżetem, ale kończy 
się kadencja, no nie mamy wyjścia, panie prezy-
dencie, niech pan zrozumie, my musimy głoso-
wać przeciw. Ja to doskonale rozumiem, bo prze-
cież nie było ani jednego merytorycznego uza-
sadnienia jeśli chodzi o budżet. Odbieram to, że 
właściwie głosowaliście za absolutorium; wiem, 
że tak myślicie. Dziękuję bardzo — zakończył 
z uśmiechem prezydent Adam Fudali, który 
chwilę wcześniej podziękował swoim współ-
pracownikom, zwłaszcza tym związanym z fi-
nansami miasta. 

W trakcie kluczowego głosowania za udzie-
leniem absolutorium opowiedziało się 15 rad-
nych, a przeciw ośmiu. — Dziękuję wszystkim 
tym, którzy na ten wynik zapracowali — skwito-
wał Andrzej Wojaczek, przewodniczący rady 
miasta. 

Budżetowe poprawki
Po wysłuchaniu propozycji zmian w bu-

dżecie, które tradycyjnie przedstawił skarb-
nik Bogusław Paszenda, radni mieli kilka 
powodów do radości. Powód pierwszy: w Bo-
guszowicach Starych przy ul. Sztolniowej zo-
stanie wybudowane przedszkole. — Cieszę się, 
bo budowa przedszkola była tutaj długo ocze-
kiwana. To rozwojowa dzielnica, więc przydał-
by się też żłobek. Może w budynku przedszkola 
mogłoby się znaleźć kilka żłobkowych pomiesz-
czeń? — zastanawiała się radna Anna Gruszka 
(PiS), a prezydent odpowiadał, że prześledzi, 
czy takie rozwiązanie byłoby możliwe. — Też się 
cieszę — wtórował radny Jan Mura z Boguszo-
wic, dziadek ośmiorga wnucząt. Przypomniał, że 
do tej pory dodatkowe oddziały przedszkolne 
rozlokowane były w trzech różnych miejscach 
dzielnicy – w domu parafialnym, szkole i gim-
nazjum, więc budowa energooszczędnego bu-
dynku przedszkola przy ul. Sztolniowej, na do-
kumentację której radni przeznaczyli 300.000 zł, 
to trafiona i wyczekiwana inwestycja. — Mamy 
w Boguszowicach ucieszą się tak, jak i mamy w 
Popielowie — zapewniał radny Mura. To wła-
śnie w Popielowie przy SP nr 24 dobudowywa-
ny jest segment przedszkolny. Warto dodać, że 
dzięki oszczędnościom radni mogli zmniejszyć 
wydatki na tę inwestycję o 900.000 zł. — Warto, 
by zaoszczędzone przy okazji tej inwestycji pienią-
dze zostały jednak przeznaczone na realizację po-
trzeb tej dzielnicy. Można by je wydać, choćby na 
wyremontowanie garażu przy OSP, jednej z dróg 
czy oświetlenie boiska w sąsiednim Radziejo-
wie — mówił Piotr Kuczera, radny z Popielowa. 

Drugim powodem do radości okazała się in-
formacja o przebudowie ul. Sportowej, któ-
ra wymaga kompleksowego remontu (oprócz 
nawierzchni i chodników wybudowana zosta-
nie też kanalizacja deszczowa). Wartość kosz-
torysowa całego remontu to prawie 10 mln zł. 
— Niewiadom też się cieszy, bo nareszcie ruszy 

Zanim radni udzielili prezydentowi Adamowi Fudalemu absolutorium, wysłuchali, a właściwie obejrzeli 
sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta
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w 19 dzieci, sześć punktów i opiekunek, cztery lokaliza-
cje – to bilans realizowanego w mieście programu opie-
ki dziennej nad dziećmi do lat trzech. Maluchy przeby-
wają w punktach opieki nawet dziewięć godzin dzien-
nie (między 7 a 17). Rekrutacja trwała do 26 maja. Oso-
by, które się zgłosiły, ale nie zostały zakwalifikowane 
do udziału w projekcie, zostały wpisane na listę rezer-
wową. W przypadku wolnych miejsc w punktach opie-
ki, rodzice z listy zostaną o tym fakcie poinformowani. 

w 10 czerwca prezydent Adam Fudali wręczył nagrody 
laureatom konkursu na szkolnego wolontariusza roku. 
Bilety na koncert zespołu 30 Seconds to Mars otrzy-
mali: Monika Abrahamczyk (300 godzin pracy wolon-
tariackiej), Karol Sawoszczuk (101 g.) i Mateusz Ma-
lik (90 g.). Młodzież ponadgimnazjalna, która brała 
udział w konkursie pracowała m.in. w hospicjum do-
mowym i udzielała się w katolickim stowarzyszeniu 
młodzieży. Zaproszenie na koncert otrzymała też Be-
ata Rychold za wyróżniającą się działalność w Młodzie-
żowej Radzie Miasta.

w Za nami półmetek akcji „Zbieramy na busa”, mającej 
na celu zebranie 100 tysięcy złotych na zakup nowego 
pojazdu do przewozu uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej nr 1. — W ciągu sześciu miesięcy zebra-
liśmy 70 tysięcy złotych — cieszy się kierownik Agata 
Marszałek. W połowie czerwca można było wesprzeć 
akcję podczas Integracyjnego Jarmarku Muzealnego, 
gdzie odbyły się warsztaty ceramiczne, filcu i witrażu,  
a także w czasie meczu rybnickich żużlowców. Tuż przed 
wakacjami, na targowisku zorganizowano pchli targ, na 
którym można było kupić bardziej lub mniej użyteczne 
przedmioty i w ten sposób zasilić budżet przedsięwzię-
cia. — Wciąż, wspólnie z mieszkańcami zbieramy pla-
stikowe nakrętki i makulaturę, które można dostarczać 
do naszej siedziby przy ul. Kościuszki 55. Dziękujemy za 
każde, choćby najmniejsze wsparcie naszych działań. 

w Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego uruchomił nowy telefon zaufania. 
Numer 801-889-880 przeznaczony jest dla osób cier-
piących z powodu tzw. uzależnień behawioralnych. To 
pierwszy w Polsce telefon zaufania, z którego mogą 
skorzystać osoby uzależnione od hazardu, internetu, 
komputera, zakupów, objadania się, dotknięte sekso-
holizmem i pracoholizmem, a także ich bliscy. Pod nu-
mer można dzwonić codziennie, także w weekendy od 
17 do 22. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, 
zgodnie z taryfą operatora. Konsultacje telefoniczne 
prowadzą specjaliści Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego. Inicjatywa jest dofinansowywana ze środków 
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

w Zakończyła się elektroniczna rekrutacja do publicznych 
przedszkoli. W kilkunastu miejskich placówkach pozo-
stały jeszcze wolne miejsca, jednak zapisy prowadzo-
ne są już bez wykorzystania systemu elektronicznego. 
Wystarczy zgłosić się bezpośrednio do przedszkola,  
w którym są niewykorzystane miejsca i złożyć wyma-
gane dokumenty. Wniosek można złożyć tylko w jed-
nej placówce. Wykaz przedszkoli przyjmujących jesz-
cze zapisy znajduje się na stronie: www.edukacja.ryb-
nik.eu (zakładka: Rekrutacja do przedszkoli).

remont drogi, która stanowi dojazd do tej dziel-
nicy od strony centrum. Taką konieczność wie-
lokrotnie zgłaszali mieszkańcy na dzielnicowych 
zebraniach — zauważył Henryk Cebula (PiS)  
i zastanawiał się, czy zaplanowane w budżecie 
4 mln zł na tegoroczne prace faktycznie uda się 
wydać jeszcze w 2014. — Najpierw musimy tam 
wybudować kanalizację deszczową, a to najdroż-
sze prace, więc nie wykluczone, że te środki wyda-
my — odpowiadał Janusz Koper. Z kolei Fran-
ciszka Kurpanika (PO) ciekawiło, czy zmniej-
szenie (po przeprowadzonym przetargu) o po-
nad 35 tys. zł wydatków na modernizację pla-
ców zabaw w Boguszowicach Osiedlu w ramach 
budżetu obywatelskiego to jednostkowy przy-
padek. Prezydent przypomniał tylko, że uzy-
skane oszczędności nie zostaną wykorzystane 
na inny cel: — Posłużą na zmniejszenie deficy-
tu — stwierdził. Krystyna Stokłosa (PO) mówi-
ła o swoich wątpliwościach dotyczących zwięk-
szenia o 850 tys. zł wydatków na moderniza-
cję kąpieliska Ruda. O powodach takiej „do-
płaty” mówili wiceprezydenci Michał Śmigiel-
ski i Janusz Koper. Okazuje się, że podczas ro-
bót ziemnych wykonawca miał problemy z pro-
wadzeniem prac ze względu na trudne warun-
ki gruntowo-wodne, dokumentując to eksper-
tyzą geotechniczną. Na etapie przygotowania 
remontu Rudy zakładano oczywiście, że będzie 
konieczne wykonanie robót odwadniających  
i zabezpieczających wykopy, ale okazało się, że 
zakres tych prac był dużo większy niż zaplano-
wano. Zlecono też wykonanie niezależnej eks-
pertyzy geotechnicznej, która jednoznacznie 
potwierdziła bardzo wysoki poziom wód (wyż-
szy niż wynikało to z przeprowadzonych badań 
geologicznych na etapie tworzenia dokumenta-
cji projektowej). Jak wyjaśnił Michał Śmigiel-
ski bardzo trudne było prowadzenie prac ziem-
nych po rozbiórce istniejącej niecki basenowej, 
która „trzymała” poziom wód. Silnie nawod-
niony grunt uniemożliwił wprowadzenie cięż-
kiego sprzętu i niezbędna okazała się wymiana 
gruntu na powierzchni nowych niecek baseno-
wych. Na całym obszarze zabudowano kilkana-
ście studni, z których odpompowywano wodę, 
a część z nich pozostawiono do ciągłego moni-
torowania poziomu wody gruntowej. Dodat-
kowo ze względu na nośność gruntu koniecz-
ne było wzmocnienie fundamentów i ustabili-
zowanie podłoża w rejonie planowanej rozbu-
dowy budynku technologicznego. Okazało się 
też, że nie można wybudować podziemnego po-
mieszczenia pomp (zaprojektowanego przy bu-
dynku technologicznym). W zamian rozbudo-
wano podziemne zbiorniki (obsługujące basen 
sportowy i brodzik dla dzieci z wodnym placem 
zabaw) o dodatkowe komory do instalacji pomp 
oraz zbudowano dodatkowy podziemny zbior-
nik obsługujący basen rekreacyjny. Te zmiany 
pociągnęły za sobą kolejne, czyli inne położe-
nie głównych wodociągów. Krystyna Stokłosa 
zastanawiała się, czy badania nośności gruntu 
zostały solidnie przeprowadzone, skoro podczas  

wykonywania prac okazało się, że poziom wód 
jest tak wysoki. Janusz Koper wyjaśniał, że ta-
kie rozbieżności się zdarzają, a jako przykład 
podał niektóre prace przy budowie kanaliza-
cji. Z kolei wiceprezydent Śmigielski stwier-
dził, że grunt okazał się słabszy niż zakładano. 
— Po wyburzeniu dna starego basenu o metr do 
góry podniósł się poziom wód gruntowych, trze-
ba więc było zmieniać fundamenty i obieg wody 
basenowej. To była niespodzianka, której nikt się 
nie spodziewał — mówił wiceprezydent. Inne-
go zdania był Bronisław Drabiniok (PO), któ-
ry zauważył, że podobna sytuacja miała miejsce 
przy budowie boiska. — I nic nas to nie nauczy-
ło — mówił. — To była zupełnie inna sytuacja 
i problemy też były inne — ripostował Śmigiel-
ski. Benedykt Kołodziejczyk (PO) pytał jeszcze, 
czy w tym roku miasto wydało już jakieś środ-
ki na ochronę kasztanów przed szkodnikiem  
o wdzięcznej nazwie szrotówek kasztanowco-
wiaczek. Radni jednogłośnie przegłosowali 
zmiany w budżecie. Podobnie zresztą, jak zmia-
ny w wieloletniej prognozie finansowej miasta, 
w której uwzględniono dyskutowane chwilę 
wcześniej budżetowe modyfikacje.

Rozporządzenie 
zamiast uchwały

Radni uchylili uchwałę z marca w spra-
wie powołania komisji do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Ośrod-
ka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo 
im. Jana Pawła II w Rybniku. W myśl rozpo-
rządzenia ministra zdrowia, komisja konkurso-
wa powoływana jest przez tzw. „właściwy pod-
miot tworzący”. Rybnicki ośrodek leczniczo-re-
habilitacyjny utworzyła gmina i na tej podsta-
wie w marcu radni podjęli uchwałę powołują-
cą komisję konkursową. Jednak kluczowe w tej 
sprawie okazało się rozbieżne orzecznictwo są-
dowe. Zgodnie bowiem z wyrokiem Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie or-
ganem właściwym do przeprowadzenia postę-
powania konkursowego na stanowisko kierow-
nika samodzielnego publicznego zakładu opie-
ki zdrowotnej oraz jego zastępcy jest prezydent 
miasta, a nie rada gminy (miasta) i on powinien 
powołać komisję konkursową. Co ciekawe, od-
mienne stanowisko w tej sprawie zajął Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Jednak 
nadzór prawny województwa śląskiego skłania 
się ku stanowisku WSA w Warszawie, dlatego, 
jak wyjaśniła wiceprezydent Ewa Ryszka, sko-
ro jeden z elementów procedury konkursowej, 
jakim jest powołanie komisji, budzi takie kon-
trowersje, dla bezpieczeństwa całego konkursu 
lepiej będzie marcową uchwałę uchylić. — Ko-
misja konkursowa zostanie więc powołana za-
rządzeniem prezydenta — podsumowała wice-
prezydent, a radni jednogłośnie zgodzili się  
z jej argumentacją.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 7



Miasto w skrócie Przyjaźń się skończyła?
— Czy to odwet na UŚ-u? — zastanawiał 

się radny Kołodziejczyk komentując pro-
pozycję wystąpienia przedstawiciela mia-
sta ze Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersy-
tetu Śląskiego. Tym przedstawicielem jest 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. Przy-
pomnijmy: uchwałą z 2000 roku miasto przystą-
piło do Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersyte-
tu Śląskiego chcąc, jako członek wspierający, 
wspomóc działalność uczelni na terenie Ryb-
nika. Jednak w maju ubiegłego roku senat UŚ 
podjął decyzję o likwidacji ośrodka w naszym 
mieście. „W związku z tym, że od roku akade-
mickiego 2013/2014 nie ma możliwości studio-
wania na Uniwersytecie Śląskim w Rybniku, za-
sadnym jest wystąpienie ze Stowarzyszenia Przy-
jaciół UŚ” – czytamy w uzasadnieniu do uchwa-
ły. Jednak nie wszyscy radni zgodzili się z taką 
argumentacją. — Trochę mnie to dziwi, bo wie-
lu rybniczan, również na tej sali, skończyło tę 
uczelnię — komentował radny Kołodziejczyk. 
Uchwałę poparło 16 radnych, 7 się wstrzymało. 

Oświatowe porządki
— To chyba najdłuższy tytuł uchwały, jaką 

zwykle omawiamy — zauważyła wiceprezy-
dent Kryszczyszyn, mówiąc o uchwale w spra-
wie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązko-
wym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrekto-
rów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli peł-
niących stanowiska kierownicze, zasad rozlicza-
nia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin dla pedagogów, psychologów, logo-
pedów, doradców zawodowych zatrudnionych  
w placówkach oświatowych oraz placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli re-
alizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych 
przez Miasto Rybnik. Nazwa z pewnością długa, 
ale tym razem radni poświęcili jej krótką chwilę, 
bo rzecz dotyczyła tylko ogłoszenia jednolitego 
tekstu tej uchwały. Wszystko po to, by po wcze-
śniej wprowadzanych zmianach cała uchwała 
była czytelna. Radni przyjęli ją jednogłośnie.

Uprzywilejowane hybrydy 
Masz samochód elektryczny lub hybrydo-

wy? Nie zapłacisz za jego parkowanie na dro-
gach publicznych. To kolejny krok miasta w 
walce o czyste środowisko i ograniczanie emi-
sji CO2. Takie samochody emitują mniej zanie-
czyszczeń, więc coraz więcej miast promuje ich 
właścicieli stosując darmowe lub ulgowe opłaty 
za parkingi na drogach publicznych. — Już kil-
kanaście miast zachęca w ten sposób do posiada-
nia takich samochodów. W Gdańsku bezpłatne  

parkowanie dotyczy centrum, podobnie jest w Gru-
dziądzu. Kraków zmniejszył opłaty parkingowe  
z 1.380 zł rocznie do 20 zł i umożliwił kierowcom ta-
kich aut poruszanie się „buspasami” dla autobusów, 
Szczecin wprowadził 10 zł za rok, Tarnów – 20 zł,  
Toruń zapewnia bezpłatne parkowanie, ale do 
promowania takich aut włączył się też Wałbrzych, 
Siedlce, Tychy, Wrocław, czy Zielona Góra. Na-
szą propozycję wzorujemy na Katowicach. Oczy-
wiście mamy świadomość, że takich samochodów 
w Rybniku jest niewiele – zarejestrowane są trzy 
takie auta, a zachęta w postaci darmowego par-
kowania, przy jego cenie, nie jest może wielka, ale 
jakaś jest — mówił Janusz Koper. Franciszkowi 
Kurpanikowi pomysł się spodobał, choć nie krył 
zdziwienia propozycją, w kontekście wcześniej-
szych zapowiedzi, że wszystkie parkingi w mie-
ście będą płatne, a Benedykt Kołodziejczyk za-
stanawiał się, czy po wyborach ulga nie zniknie 
i czy dotyczy ona wszystkich parkingów w mie-
ście. — Nowa rada o tym zdecyduje. Jeżeli ta-
kich aut będzie przybywać, to kto wie? Dziś da-
jemy sygnał i ma to być pewnego rodzaju zachę-
ta, by kierowca rozważył możliwość kupna takie-
go auta i skorzystania na parkowaniu i nie jest to 
chwyt wyborczy. Rzecz dotyczy tylko przydrożnych 
parkingów, gdzie zostawia się bilet za szybą. Przy-
najmniej na razie nie znaleźliśmy dobrych rozwią-
zań kontroli takich aut na parkingach z „bramka-
mi” — wyjaśniał Janusz Koper. Jest jeszcze je-
den „haczyk” – zwolnienie z opłat dotyczy po-
jazdów elektrycznych i hybrydowych będących 
w posiadaniu lub użytkowaniu tylko mieszkań-
ców Rybnika, a to zdaniem radnego Drabinio-
ka jest sprzeczne z konstytucją. — Narażamy się 
na oskarżenia o nierówne traktowanie kierowców 
— mówił radny PO. W odpowiedzi Janusz Ko-
per tłumaczył, że w Katowicach, gdzie zastoso-
wano podobne rozwiązania, takich zarzutów nie 
było. — Jak ktoś przyjedzie hybrydą z Gdańska bę-
dzie musiał zapłacić — skwitował pełnomocnik 
prezydenta. Radny Zygmunt Gajda (BSR) mó-
wił też o zaletach rowerów elektrycznych, a rad-
ni w głosowaniu poparli uchwałę, choć siedmiu 
z nich wstrzymało się od głosu. 

Nowy podział do Sejmiku
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt 

uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 
w sprawie podziału województwa na okrę-
gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych do sejmi-
ku województwa. W celu przeprowadzenia 
wyborów obszar województwa dzielony jest na 
okręgi wyborcze, których numery, granice i licz-
bę radnych wybieranych w danym okręgu ustala 
– na wniosek marszałka województwa – Sejmik 
Województwa. Dotychczasowy podział obowią-
zywał od 2002 r., ale z przeprowadzonej ostat-
nio analizy demograficznej wynika, że liczba 
radnych wybieranych w poszczególnych okrę-
gach wyborczych zmaleje (po jednym radnym 
mniej w trzech okręgach). Tym samym liczba  

w 29 czerwca (w dniu ukazania się GR) na przystani ośrod-
ka żeglarskiego „Koga-Kotwica” w Chwałęcicach miała 
się odbyć siódma msza na wodzie. W samo południe 
nabożeństwo dziękczynne za kanonizację św. Jana Paw-
ła II, 25 lat wolności w Polsce oraz za żeglarzy i wod-
niaków, tradycyjnie już miał odprawić ks. Grzegorz Ja-
gieł, proboszcz parafii w Chwałęcicach, kapelan że-
glarzy i pomysłodawca mszy, w której co roku bierze 
udział wielu mieszkańców.

w Tuż przed wakacjami, 23 czerwca, Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna, Gimnazjum nr 10 i Liceum Ogól-
nokształcącym nr 1 zorganizowały w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej spotkanie poświęcone profilaktyce uzależnień. 
W jego trakcie podsumowano roczną pracę profilak-
tyczną prowadzoną przez pedagogów i nauczycieli ryb-
nickich szkół. — Zależy nam na kreowaniu zdrowego, 
bezpiecznego i wolnego od uzależnień stylu życia. Po-
kazujemy, jak ciekawie i bez używek spędzić wolny 
czas — mówi Anna Naruszewicz-Studnik. W spotka-
niu wzięli udział gimnazjaliści i uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych. Wysłuchali psychoterapeuty Da-
riusza Pietrka i zobaczyli spektakl oraz koncert w wy-
konaniu uczniów G nr 10 i I LO.  

w 30 czerwca mija termin składania przez grupy miesz-
kańców projektów dzielnicowych inwestycji, które mia-
łyby być zrealizowane w ramach tzw. budżetu obywa-
telskiego. Do połowy sierpnia propozycje te zweryfikują 
wydziały merytoryczne urzędu miasta. Do 10 września 
powstanie lista możliwych do realizacji projektów. Jeśli 
w danej dzielnicy będzie ich za dużo, o tym które będą 
realizowane, zdecydują w głosowaniu (od 10 września 
do 10 października) jej mieszkańcy. 

w Trwają już zapisy do udziału w tegorocznej 69. ryb-
nickiej, pieszej pielgrzymce do Częstochowy, któ-
ra będzie też pielgrzymką archidiecezjalną. Pielgrzy-
mi prowadzeni przez ks. Marka Bernackiego wyruszą 
z rybnickiej bazyliki św. Antoniego w środę 30 lipca,  
by w pierwszą sobotę sierpnia dotrzeć na Jasną Górę. 
Zapisy prowadzi centrum pielgrzymkowe funkcjonują-
ce przy nowej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na 
Nowinach (blisko ul. Raciborskiej), a także kancelarie 
przy parafiach św. Jadwigi i św. Antoniego oraz biuro 
podróży San Antonio (dom towarowy Hermes) w cen-
trum Rybnika. Więcej informacji na stronie interneto-
wej (www.pielgrzymka.rybnik.pl)

w Drugi już przetarg na sprzedaż miejskiej działki przy 
ul. Zebrzydowickiej w sąsiedztwie Domusu nie przy-
niósł rozstrzygnięcia. Z trzech ofert dopuszczonych 
do części niejawnej postępowania komisja w jaw-
nym głosowaniu (5:1) nie wybrała żadnej oferty. 
Przypominamy, że oceniając oferty brano pod uwa-
gę zaproponowaną przez oferentów koncepcję za-
gospodarowania wystawionego na sprzedaż tere-
nu. Dwie z ofert zawierały co prawda interesujące 
propozycje, ale odnosiły się one nie tylko do dział-
ki, ale i do sąsiedniego Domusu, tymczasem oferen-
ci nie przedstawili żadnych dokumentów potwier-
dzających ich prawo do dysponowania sąsiednią 
nieruchomością.  
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Miasto w skrócie
osób zasiadających w sejmiku spadnie z 48 rad-
nych do 45. Szczegóły przybliżyła radnym sekre-
tarz miasta Daniela Lampert, a rajcy bezdysku-
syjnie przyjęli uchwałę. 

Pytania bez odpowiedzi
Z przebiegu krótkiej polemiki w ramach 

ostatniego punktu sesji wynika, że radni 
największe zaufanie, jako do udzielającego 
odpowiedzi, mają do prezydenta Fudalego. 
Kiedy go zabrakło, pytań było niewiele. Te pa-
dły tylko ze strony najbardziej zdeterminowa-
nych, bo ze względu na trudy sesji absolutoryjnej 
większość radnych zrezygnowała z ich zadawa-
nia. Radny Franciszek Kurpanik, choć podzię-
kował za pismo dotyczące budowy niewielkie-
go odcinka chodnika przy ul. Nacyńskiej, samą 
treścią nie był usatysfakcjonowany, bo inwesty-
cję przełożono na III kwartał tego roku. Radny 
wyraził też oburzenie wobec zamiaru ponowne-
go wystawienia przez miasto na sprzedaż terenu 
przy „Domusie”, mimo niezakończonej proce-
dury zmiany planu przestrzennego zagospodaro-
wania tego miejsca. Przestrzegał też przed suge-
rowanymi manipulacjami związanymi ze sprze-
dażą (ostatecznie przetargu nie rozstrzygnięto). 
Następnie radny Kurpanik zwrócił się z preten-
sją do radnego Henryka Ryszki, który ongiś za-
biegał o formalne przyłączenie do Niedobczyc 
terenu, na którym leży boisko przy osiedlu Paryż. 
Zarzucił dzielnicy brak dbałości o ten obiekt. 
Radny Ryszka, zarzucając z kolei radnemu PO 
blokowanie wielu miejskich inicjatyw, wyjaśnił, 
że boisko jest wspólnym dobrem, z którego, włą-
czając się w jego zagospodarowanie, może ko-
rzystać również dzielnica Zamysłów.

(WaT), (S), (r)

Kolejna sesja RM odbędzie się 
17 września

25 czerwca, już po zamknięciu tego 
wydania GR, w urzędzie miasta miała 
się odbyć kolejna sesja RM. 

W porządku obrad zaplanowano m.in. przyjęcie 
nowych stawek opłat za wodę i ścieki dla miesz-
kańców Boguszowic, których obsługuje spółka 
Hydroinstal oraz taryf za odbiór ścieków na te-
renie działania spółki Best-Eko. Radni mieli też 
zdecydować o nadaniu ulicom nazw Antoniego 
Woryny i Wisławy Szymborskiej oraz o zmianach 
w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. W cza-
sie sesji zaplanowano też prelekcję na temat bo-
haterskiego chwałowiczanina Jerzego Malchera.

(S)

Pracowicie przed 
wakacjami

W czasie majowej sesji rada miasta 
przyjęła nowy, długo oczekiwany, plan 
ogólny zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych między ulicami 
Wodzisławską a Mikołowską.

Nowy plan obejmuje obszar o powierzchni bli-
sko 3,5 tys. hektarów (dzielnice: Ligota, Boguszo-
wice Stare, Boguszowice Osiedle, Chwałowice, 
Popielów, Radziejów, części Niedobczyc i Śród-
mieścia). — W planie zapisane są bardzo ważne 
inwestycje drogowe: rybnicki odcinek drogi Raci-
bórz- Pszczyna, obwodnica Chwałowic, średnico-
wa Śródmieścia wzdłuż Nacyny, i nowy ciąg dro-
gowy łączący ulice Żorską i Mikołowskąj. Prawie 
1000 hektarów przeznaczyliśmy pod zabudowę, bo 
takie były wnioski mieszkańców. Docelowo będzie 
tam mogło mieszkać nawet 30 tys. osób. Wyzna-
czono też tereny do rekultywacji – 240 ha i do za-
lesienia – 265 ha — mówił Wiesław Chmielewski  
z Pracowni Urbanistycznej w Rybniku, która opra-
cowała nowy plan.

W czasie jego kolejnych wyłożeń do publiczne-
go wglądu, w magistracie złożono w sumie ponad 
600 uwag do opracowania. 102 z nich prezydent 
Adam Fudali nie uwzględnił, w większości przy-
padków dlatego, że proponowane zmiany bądź 
zapisy były niezgodne z dokumentem bazowym, 
czyli Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania miasta. Te 102 uwagi radni odrzu-
cili też w głosowaniu w czasie majowej sesji. Całą 
uchwałę w sprawie planu przyjęto przy jednym gło-
sie wstrzymującym.

Uchwalony plan obejmuje m.in. ul. Zadumy  
w Boguszowicach. To tam w sąsiedztwie cmentarza 
komunalnego prowadzi swój zakład pogrzebowy 
przedsiębiorca, który zamierzał poszerzyć wachlarz 
usług o kremację zwłok i zbudować tam kremato-
rium. Usytuowane po sąsiedzku prywatne działki 
budowlane nie są zabudowane, ale zgodnie z pla-
nem zagospodarowania są przeznaczone pod za-
budowę mieszkaniową lub usługowo-mieszkanio-
wą. W okresie przeznaczonym na składanie przez 
mieszkańców wniosków dotyczących zmian w pla-
nie do urzędu miasta trafiły 423 uwagi zawierają-
ce sprzeciw wobec lokalizacji krematorium przy ul. 
Zadumy. W marcu zakończyło się kolejne, czwarte 
już wyłożenie projektu nowego planu zagospoda-
rowania. W projekcie tym, w wyniku uwzględnienia 
złożonych uwag, działka przedsiębiorcy pogrzebo-
wego była już obłożona zakazem budowy krema-
torium. Tym razem to on złożył uwagę, a właści-
wie wniosek, w którym domagał się cofnięcia owe-
go zakazu. Prezydent miasta, biorąc pod uwagę 
głównie jednak wnioski mieszkańców, jego wnio-
sku nie uwzględnił i znalazł się on wśród 102 innych  
odrzuconych przez prezydenta i radę miasta. 

Uchwalony przez radę plan zagospodarowania 
zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od dnia 
jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego. 

(WaT)

w Prowadzony przez magistracki wydział promocji i in-
formacji projekt „Kultura.rybnik.eu” otrzymał Grand 
Prix w kategorii najlepsza kreatywna kampania pro-
mocyjna w ogólnopolskim konkursie Kryształy PR. Na-
grodę dla miasta 21 maja w czasie gali w Katowicach 
odebrał prezydent Adam Fudali. — „Kultura.rybnik.eu”  
to unikalny w skali kraju, współfinansowany ze środ-
ków unijnych projekt, dzięki któremu spójna i kom-
pleksowa oferta kulturalna naszego miasta jest prezen-
towana szerokiemu gronu odbiorców — przypomina 
naczelnik wydziału Krzysztof Jaroch. Miasto otrzymało 
też wyróżnienia za promocyjny film „Rybek z Rybnika”.

w ZGM rozpoczął remont elewacji dwóch okazałych ka-
mienic. Pierwsza, usytuowana przy ul. Hallera w są-
siedztwie miejskiego targowiska, ma być gotowa  
w końcu listopada. Druga to tzw. Złoty Róg, czyli na-
rożna kamienica stojąca u zbiegu ulic Mikołowskiej  
i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Nowa 
jej elewacja powinna być gotowa w połowie września.

w Unikatowa, ze względu na swą konstrukcję i budowę 
stacja kolejowa Rybnik-Paruszowiec jeszcze w tym roku 
ma się doczekać remontu. Jak poinformował prezyden-
ta Adama Fudalego prezes PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Remigiusz Paszkiewicz, „Paruszowiec” znalazł się 
na liście stacji i przystanków objętych programem po-
prawy estetyki. Ostateczna decyzja o „uruchomieniu 
prac estetyzacyjnych” na rybnickiej stacji miała zostać 
podjęta do połowy bieżącego roku.

w W upalny wtorek 10 czerwca w samochodzie stojącym 
na parkingu elektrowni EDF Rybnik w wyniku przegrza-
nia organizmu zmarła trzyletnia dziewczynka. Jej ojciec 
miał ją przed pracą zawieźć do przedszkola, „wyleciało 
mu to z głowy” i tego nie zrobił. Pojechał na służbo-
wy parking i poszedł do pracy. Gdy po dniówce wrócił 
do samochodu córka już nie żyła i lekarze mogli tylko 
stwierdzić zgon dziecka. Prokuratura Rejonowa w Ryb-
niku, odstępując od zastosowania jakichkolwiek środ-
ków zapobiegawczych, przedstawiła ojcu zarzut nie-
umyślnego spowodowania śmierci, zagrożony karą do 
pięciu lat więzienia. Ten nieszczęśliwy wypadek to tra-
giczny znak czasów. Coraz więcej osób jest potwornie 
zagonionych, zestresowanych, a przez ich głowy prze-
taczają się w ciągu minuty dziesiątki myśli.  

w 13 czerwca w Rydułtowskim Centrum Kultury wręczono 
po raz 13. Narcyzy, doroczne nagrody Izby Przemysło-
wo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla 
wybitnych kobiet z naszego regionu. Wśród pięciu wy-
różnionych znalazły się dwie rybniczanki: Daniela Lam-
pert, sekretarz miasta w naszym magistracie oraz Emi-
lia Kristof, prezes rodzinnej firmy piekarniczej. Nagrodę 
otrzymała też m.in. Kornelia Newy, burmistrz Rydułtów.   

w W ciągu najbliższych tygodni centrala miejskiego mo-
nitoringu obsługiwana przez strażników miejskich, zo-
stanie przeniesiona z gruntownie remontowanej obec-
nie komendy miejskiej policji do komendy straży miej-
skiej przy ul. Reymonta. Policjantom doskwiera brak 
wolnych pomieszczeń.

Jest nowy plan

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 9



Opinie o wykonaniu budżetu za rok 2013 
ugrupowań zasiadających w Radzie Miasta
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Jan Mura – Blok Samorządowy Rybnik
Absolutorium to 

czas podsumowania 
osiągniętych zamie-
rzeń. Wizja rozwoju 
miasta od wielu lat jest 
niezmienna i konse-
kwentnie realizowana, 
niezależnie od nieko-
rzystnych warunków 
gospodarczych, w ja-
kich przyszło działać 
w ostatnim okresie. 
Osiągnięte dobre wyniki finansowe w 2013 roku  
po raz kolejny potwierdzają słuszność podejmo-
wanych decyzji. Ubiegły rok zakończył się bo-
wiem nadwyżką budżetową w kwocie 15 mln zł 
oraz – co także bardzo istotne - nadwyżką opera-
cyjną w wysokości 69 mln zł. Pozwoliło to zredu-
kować zadłużenie o ponad 17 mln zł, a wygene-
rowane wolne środki (91 mln zł) przeznaczyć na 
sfinansowanie deficytu budżetu roku bieżącego.

Zaznaczyć przy tym należy, że osiągnięte wy-
niki są przede wszystkim efektem dużej skutecz-
ności w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków ze-
wnętrznych oraz przestrzegania dyscypliny budże-
towej. W 2013 roku wpłynęło do miasta prawie 
43 mln zł środków unijnych (od 2000 roku, łącz-
nie ze środkami przedakcesyjnymi, 500 mln zł!),  
a to przecież nie wszystko. W ubiegłym roku z do-
tacji między innymi dofinansowane zostały: sta-
dion lekkoatletyczny z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (450 tys. zł) oraz remont i przebudowa 
czterech budynków mieszkalnych przy ul. Gene-
rała Andersa w Niedobczycach, z przeznaczeniem 
na lokale socjalne, z Funduszu Dopłat Banku Go-
spodarstwa Krajowego (298 tys. zł).

W 2013 roku realizowanych było (kończonych 
i kontynuowanych) wiele zadań inwestycyjnych, 
które kosztowały 104 mln zł. Nie będę ich wy-
mieniać, gdyż są one znane wszystkim mieszkań-
com. Warto jednak wspomnieć o tych projek-
tach, które zostały już zrealizowane lub rozpo-
czyna się ich realizacja, a dla których starano się 
o środki zewnętrzne. Myślę o pozyskanym dofi-
nansowaniu na zakończoną w 2012 roku rozbu-
dowę dworca komunikacji miejskiej (390 tys. zł), 
a także na budowę parku tematycznego przy uli-
cy Rudzkiej (7,3 mln zł) i przebudowę ul. Podmiej-
skiej (85% kosztów, max. 16,9 mln zł) – realizo-
wanych w 2014 roku.

Wiele podejmowanych działań ma na celu po-
prawę jakości życia w naszym mieście. Dużą rolę 
w tej dziedzinie odgrywa rozbudowa bazy spor-
towo-rekreacyjnej. Na uwagę zasługuje budo-
wa wielu boisk wielofunkcyjnych przy placów-
kach oświatowych. Tylko w 2013 roku oddano do 
użytku boiska przy SP nr 1 (Śródmieście), G nr 7  

(Boguszowice Stare) i IV LO (Chwałowice) oraz roz-
poczęto budowę przy SP nr 3 (Paruszowiec-Pia-
ski), SP nr 20 (Gotartowice) i ZSB (Meksyk), z ter-
minem zakończenia w 2014 roku. Modernizowany 
jest kompleks przy kąpielisku „Ruda”, który z całą 
pewnością będzie dużą atrakcją dla mieszkańców. 
Podkreślić trzeba także stałą dbałość o poprawę ja-
kości powietrza poprzez modernizację źródeł cie-
pła budynków indywidualnych i mieszkań, którą 
miasto dotuje ze środków własnych od wielu lat. 
Od 2000 roku udzielono gospodarstwom domo-
wym 4.619 dotacji. Ponadto z programu ograni-
czenia niskiej emisji, realizowanego od 2011 roku 
przy udziale pożyczek z WFOŚiGW, dofinansowa-
no 300 instalacji kolektorów słonecznych. 

Najistotniejsze jest jednak to, że oprócz spraw-
nego funkcjonowania i ciągłego inwestowania w 
poprawę infrastruktury, miasto zostało przygoto-
wane do pozyskiwania środków unijnych w na-
stępnej perspektywie finansowej (lata 2014-2020). 
Oczywiście najważniejszym projektem jest budo-
wa drogi Racibórz-Pszczyna, która może – jako 
projekt kluczowy – liczyć na dofinansowanie  
w kwocie 300 mln zł. Ponadto wstępne ustalenia 
przewidują dla naszego miasta, w ramach Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych, 82 mln zł dofi-
nansowania. Jest to niepowtarzalna szansa, któ-
rej nie można zmarnować.

Pozytywna realizacja budżetu i od kilkunastu 
lat dobre zarządzanie miastem – to nie jest tylko 
subiektywna ocena Bloku Samorządowego Ryb-
nik. Przeprowadzona w połowie ubiegłego roku 
aktualizacja ratingu, nadanego po raz pierwszy 
w 2002 r., potwierdziła go na wysokim poziomie 
A+, ze stabilną długoterminową perspektywą.

Blok Samorządowy Rybnik z pełnym przekona-
niem będzie głosował za udzieleniem absoluto-
rium prezydentowi miasta.

Piotr Kuczera – Platforma Obywatelska
Prezydent miasta 

przedstawił radnym 
Sprawozdanie z wy-
konania budżetu mia-
sta Rybnika za 2013 
rok. Jest to jego usta-
wowy obowiązek, a 
dla radnych okazja do 
głębszego zastano-
wienia się nad kierun-
kami rozwoju, zakre-
sem zrealizowanych 
inwestycji oraz faktycznym stanem finansów mia-
sta w 2013 roku. Przypomnijmy, że budżet miasta 
zaplanowany na opisywany rok (2013) spotkał się 
z akceptacją Rady Miasta, również klubu radnych 
Platformy Obywatelskiej. Prezydent w trakcie sesji 
budżetowej w grudniu 2012 roku uznał, że posia-
da środki, zespół ludzi, którzy umożliwią realizację  

wszystkich zadań, a w szczególności zadań inwe-
stycyjnych. Po tej deklaracji każdy z klubów zasia-
dających w Radzie Miasta dał prezydentowi wol-
ną rękę. Radni PO stwierdzili: Mamy wrażenie,  
że zaproponowano nam stary – nowy budżet. 
Chcemy dać szansę Panu prezydentowi na dokoń-
czenie zadań rozpoczętych albo tych wpisywanych 
do wcześniejszych  budżetów i niestety nie zreali-
zowanych. Dlatego pomimo (...) pytań i wątpli-
wości poprzemy uchwałę budżetową na 2013 r.  
Czas pokaże czy umiejętnie planowano i rzetelnie 
go realizowano. Budżet przyjęto na rekordowym 
poziomie 720 mln zł, poziom wydatków na inwesty-
cje miał wynosić 25 % całego budżetu (183 mln zł),  
deficyt przyjęto na poziomie 108 mln zł. Budżet 
rokował bum inwestycyjny. W trakcie roku stop-
niowo weryfikowano plany, w wyniku przyjętych 
zmian – na inwestycje przeznaczono niecałe 119 
mln zł. I właściwie jako opozycja nie wyrażamy w 
tym miejscu specjalnego zdziwienia – podobnie 
było w latach poprzednich. Jednak w roku 2013 
po raz pierwszy tak słabo zrealizowano plan po 
zmianach w wydatkach majątkowych (inwesty-
cjach) bo zaledwie na poziomie 87% (na kwo-
tę 104 mln zł). Zatem rzeczywiście na inwestycje 
w roku 2013 przeznaczono nie 25% budżetu ale 
ok. 17%. Zatem czy mieliśmy bum inwestycyjny? 
Nie zrealizowaliśmy wydatków majątkowych na 
kwotę prawie 65 mln zł. Niedoszacowane przy-
chody oraz niezrealizowane inwestycje to w efek-
cie nadwyżka zamiast deficytu. Próbując bardziej 
obrazowo przedstawić sytuację, można przywo-
łać następujący przykład: zakładaliśmy wybudo-
wanie bardzo dużego, wystawnego domu, a uda-
ło się zakończyć ledwie budowę parteru – reszta 
inwestycji została przesunięta na kolejny rok. Po-
litycznie wsparcia w tych działaniach udzielają 
radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Bloku Samo-
rządowego Rybnik. Niestety, nie ma to nic wspól-
nego z merytorycznym działaniem. Nie wola po-
lityczna, a stan faktyczny powinien decydować 
o udzieleniu absolutorium. Liczby są nieubłaga-
ne, niestety, nie zrealizowano nawet założeń po 
zmianach budżetu. 

W minionym roku wiele emocji wzbudziły za-
sady gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Środki masowego przekazu, radni w trakcie spo-
tkań z prezydentem sygnalizowali problem: ryb-
nickie odpady w całości nie trafiały na składowi-
sko Regionalnej Instalacji wyznaczonej przez mar-
szałka województwa śląskiego. Rybnicka instalacja 
również w obecnym roku nie otrzymała certyfika-
tu instalacji regionalnej co sugerował prezydent. 
W 2013 roku naszym zdaniem nie przestrzegano 
prawa, do czego prezydent sam się przyznawał! 

W minionym roku miasto Rybnik rozstało się  
z Uniwersytetem Śląskim – uczelnia ta opuściła mury 
rybnickiego kampusu.  Można sobie otwarcie po-
wiedzieć, że przy obecnym stanie demograficznym  
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Rybnik ma małe szanse pozostać miastem aka-
demickim. A już na pewno nie ma szans na wy-
działy trzech różnych uczelni. Z drugiej strony, nie 
wolno ukrywać faktu, że dopłacamy ze środków 
własnych do zadań oświatowych bardzo duże 
kwoty. Najtańsze w tym zestawieniu jest szkol-
nictwo ponadgimnazjalne. To ono powinno stać 
się w najbliższych latach nowym znakiem firmo-
wym Rybnika. 

Ambitne plany rozbudowy lotniska w Gotarto-
wicach (warto dodać szeroko reklamowane, lecz  
mocno uzależnione od finansowania z zewnątrz), 
pilnie potrzebne nowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, tradycyjnie mocno przeszacowa-
ne dochody ze sprzedaż majątku miasta (z począt-
kowo zakładanych 29 mln, udało się uzyskać 10) 
- wszystkie te działania w 2013 roku de facto nie 
zostały zrealizowane. W tym miejscu ponownie 
sygnalizujemy potrzebę przemyślenia na nowo 
formy zagospodarowania ścisłego centrum oraz 
polityki sprzedaży głównych placów w mieście. 

W podsumowaniu warto stwierdzić – zdecydowa-
na większość inwestycji zaplanowana na 2013 rok  
będzie ukończona w okresie lata/jesieni bieżące-
go roku. I nie jest to przypadek. Przedstawiając 
Radzie Miasta budżet na 2013 rok pan prezydent 
stwierdził że, jest jednym z trudniejszych budże-
tów w historii rybnickiego samorządu. Z dwóch 
powodów: nowych zadań nakładanych na samo-
rząd oraz kurczącej się bazy dochodowej. Nie to 
okazało się jednak największą przeszkodą. Więcej 
kłopotów sprawiło zbyt optymistyczne planowa-
nie. A może właśnie tak miało być? Klub radnych 
Platformy Obywatelskiej będzie głosował przeciw 
udzieleniu absolutorium za 2013 rok.

Stanisław Jaszczuk – Prawo i Sprawiedliwość
To ostatni budżet 

który przyszło nam 
oceniać w kaden-
cji 2010-2014 r. Rok 
2013 upłynął nam w 
dużej mierze pod zna-
kiem troski o zdrowie 
pana prezydenta. I z 
tej, trudnej sytuacji 
pan prezydent wy-
szedł obronną ręką. 
Wydawać by się mo-
gło że miasto bez prezydenta popadnie w ta-
rapaty i zacznie dryfować jak okręt bez sterni-
ka – nic z tych rzeczy! Okazało się że od 1998 r.,  
tj. od objęcia obowiązku kierowania sprawami 
naszego miasta pan prezydent skompletował 
taką drużynę że nawet jego okresowa niedy-
spozycja nie zakłóciła prawidłowego funkcjo-
nowania miasta i normalnego toku pracy.  Cie-
szymy się z powrotu pana prezydenta do zdro-
wia i życzymy mu wszelkiej pomyślności, a zdro-
wia w szczególności. 

Nie chcemy odnosić się do poszczególnych za-
dań, które zostały zrealizowane lub zainicjowane 
w ubiegłym roku, ponieważ szczegółowo było 
to przedstawione przez pana skarbnika i pana  

prezydenta, oraz jest  opisane w sprawozdaniu  
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2013 rok, 
i każdy mógł i może się z tym dokumentem zapo-
znać. Darujemy sobie również ocenę uwarunko-
wań zewnętrznych, w jakich realizowany był ten 
budżet, gdyż trzeba by znowu „przejechać się po 
rządzie” a wszyscy jesteśmy zgodni że nikt na tej 
sali nie chce „wielkiej polityki”. Dlatego ograni-
czymy się do kilku ogólnych refleksji.

Trzeba pamiętać że rok 2013 był ostatnim z po-
przedniego rozdania środków unijnych, a co za 
tym idzie wydatki inwestycyjne siłą rzeczy musia-
ły zostać ograniczone tak by przygotować się do 
absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020. 
Mimo to pozyskaliśmy z UE ponad 43 mln zł,  
a na inwestycje wydaliśmy ponad 115 mln zł. To 
jest efekt doświadczenia i racjonalnego gospoda-
rowania, które w efekcie spowodowały obniżenie 
zadłużenia, co będzie służyć lepszemu przygoto-
waniu się do pozyskania środków z nowej unij-
nej transzy. Potwierdza to również wygenerowa-
na nadwyżka operacyjna, która określa zdolność 
miasta do spłaty zobowiązań oraz finansowania 
inwestycji ze środków własnych, a także do za-
ciągania nowych zobowiązań. Za 2013 r. wyso-
kość nadwyżki operacyjnej wyniosła 11,1% do-
chodów ogółem, i 12,1% dochodów bieżących, 
co jest wynikiem 2,5 krotnie wyższym niż średnia 
dla miast na prawach powiatu. To oznacza rów-
nież że płynność finansowa miasta jest zagwaran-
towana, a wskaźniki zadłużenia są na bezpiecz-
nym poziomie. 

Dobrą sytuację finansową Miasta potwierdził 
też rating, przeprowadzony w połowie roku. Oce-
na kondycji ekonomicznej Rybnika przeprowadzo-
na przez agencję Fitch Ratings została utrzymana 
na poziomie A+(Pol), z długoterminową perspek-
tywą określającą kondycję ekonomiczną miasta 
jako stabilną. Odzwierciedla ona dobre zarządza-
nie i bardzo dobre wyniki operacyjne. 

Wszystkie  Komisje Rady Miasta Rybnika zaopi-
niowały pozytywnie wykonanie budżetu za ubie-
gły rok, tradycyjnie bez uwag. Również Regional-
na Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię 
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybni-
ka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.

Z uwagi na powyższe radni Prawa i Sprawiedli-
wości w Radzie Miasta Rybnika będą głosowali za 
przyjęciem uchwał w sprawie rozpatrzenia spra-
wozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika 
za rok 2013, oraz udzielenia absolutorium Prezy-
dentowi Miasta z tego tytułu!

Na zakończenie, chciałem tradycyjnie w imieniu 
wszystkich radnych naszego klubu oraz wszystkich 
sympatyków PiS podziękować Panu Prezydento-
wi i podległym mu pracownikom za wysiłek wło-
żony w realizację zadań minionego roku. Dobre 
wyniki naszego miasta to głównie wasza zasługa.

Dziękujemy również naszym koleżankom i ko-
legom z Rady Miasta – BSR-owi i Leszkowi Kuśce 
za koalicyjną współpracę, zaś opozycyjnemu klu-
bowi PO za stałą inspirację i coraz większe zrozu-
mienie, że „Rybnik to nie Warszawa, lecz nasza 
wspólna sprawa”!!!

Leszek Kuśka – Samorządny Rybnik
Na sesji absoluto-

ryjnej podjęta zosta-
ła Uchwała o wykona-
niu budżetu za 2013 r.  
dla Prezydenta Miasta 
Rybnika. Poprzez oce-
nę wykonania budże-
tu opiniuje się pracę 
Prezydenta. Jak wyni-
ka z przedstawionych 
dowodów zbiorczego 
wykonania budżetu za 
2013 r. zadania zostały wykonane w 92,82%. Bu-
dżet w roku 2013 zamknął się nadwyżką w kwocie 
15,3 mln zł, tj. wynikiem lepszym do zakładanego 
w planie po zmianach o ok. 49 mln zł. Nie było po-
trzeby zaciągania zobowiązań finansowych na wa-
runkach komercyjnych. Wskaźnik zadłużenia i obsłu-
gi długu był na bezpiecznym poziomie. Na wydat-
ki inwestycyjne w budżecie miasta w 2013 r. prze-
znaczono 104 mln. Największe nakłady inwestycyj-
ne poniesione zostały w działach: transport-łączność 
tj. 44 mln, kultura fizyczna 24,5 mln, administracja 
publiczna 12 mln, gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 10,5 mln, oświata i wychowanie 8,5 mln,  
gospodarka mieszkaniowa 2,5 mln.

W 2013 r. zakończono m.in. inwestycje drogo-
we na ul. Żorskiej, Wodzisławskiej i Wielkopolskiej. 
Rozpoczęto modernizację kąpieliska Ruda, stadio-
nu lekkoatletycznego oraz budowę infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej (bo-
iska sportowe, lodowisko, plac zabaw). Ponadto 
zmodernizowano targowisko miejskie, a w dziel-
nicy Kłokocin wykonano większą część kanaliza-
cji sanitarnej. Od szeregu lat sytuacja finansowa 
miasta jest stabilna, dzięki czemu można plano-
wać zadania i inwestycje, które wykraczają poza 
plan budżetowy danego roku. Na uwagę zasłu-
guje również ogrom prac remontowo-budowla-
nych przeprowadzonych w gospodarce komunal-
nej, jednostkach oświatowych, społecznych i kul-
turalnych oraz na obiektach sportowych. 

Polityka miasta od kilku lat zmierza do obniże-
nia zadłużenia i przygotowania się do pozyska-
nia środków unijnych w latach 2014-2020, które 
pozwolą na dalszy rozwój. Działania Prezydenta 
dążące do zrównoważonego rozwoju miasta we 
wszystkich jego sferach poprawiło miejską infra-
strukturę i w dużym stopniu spełniły oczekiwania 
mieszkańców. Na ocenę pracy Prezydenta mają 
również wpływ zmagania mające na celu roz-
wiązywanie codziennych drobnych spraw miesz-
kańców oraz wydane decyzje i pozwolenia będą-
ce odpowiedzią na wnioski i prośby.

Prezydenta moim zdaniem można nazwać do-
brym gospodarzem, miasto pod jego zarządem 
rozwija się, modernizuje i pięknieje. Wykonanie 
budżetu oceniam pozytywnie. Będę głosował za 
udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Rybnika Adama Fudalego.

Redakcja nie ingerowała w treść opinii.
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Za wnioskiem prezydenta Adama Fudalego do 
rady miasta o uhonorowanie Józefa Musioła tym 
tytułem stała grupa ponad stu rybniczan, którzy 
napisali o jego wyjątkowych zasługach dla Rybni-
ka oraz nieustannym propagowaniu historii i tra-
dycji Śląska na ogólnokrajowym forum. Przynależ-
ne tytułowi atrybuty laureat odebrał w trakcie uro-
czystości w sali koncertowej szkoły muzycznej Sza-
franków, gdzie laudację na jego cześć odczytała Ma-
ria Warchoł-Sobiesiak. — Tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Rybnika przyznajemy osobom, które  
w szczególny sposób identyfikują się z miastem i do 
niego powracają — mówił prezydent Fudali wrę-
czając Józefowi Musiołowi dyplom i statuetkę. Do 
gratulacji dołączył się przewodniczący rady miasta 
Andrzej Wojaczek. Obok najbliższej rodziny – żony 
Ewy (nota bene córki rybnickiej poetki Janiny Pod-
lodowskiej) i syna, uroczystość zaszczyciły osoby bli-
skie laureatowi, doceniające jego działania i z nim 
współpracujące, a wśród nich ks. arcybiskup Da-
mian Zimoń – również Honorowy Obywatel Rybni-
ka, rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław 
Nicieja oraz jeden z jego poprzedników prof. Fran-
ciszek A. Marek, prof. Andrzej Jasiński z Akademii 
Muzycznej w Katowicach, poeta i publicysta Tade-
usz Kijonka, dyrektor Państwowego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” Zbigniew Cierniak wraz z wójtem 
Koszęcina, znawca historii ruchu oporu na Śląsku 
prof. płk Mieczysław Starczewski, a także samorzą-
dowcy z gmin Godów i Mszana, których Józef Mu-
sioł już jest honorowym obywatelem. 

W swoim emocjonalnym, pełnym anegdot i dy-
gresji wystąpieniu laureat podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do przyznania mu wyróżnie-
nia, wracając do lat wojennego dzieciństwa, młodo-
ści i wyniesionych z domu wartości, które go ukształ-
towały. — Wierność tradycji jest ogromną siłą, któ-
ra napędza całe życie — mówił. — Jestem wdzięczny 
Rybnikowi, miastu, które zawsze będzie mi bliskie, za 
włączenie mnie w poczet jego obywateli… Po zakoń-
czeniu części oficjalnej i wpisie Józefa Musioła do 
księgi pamiątkowej, wystąpiła orkiestra kameralna 
szkoły Szafranków towarzysząc solistom – skrzyp-
kom Adamowi Mokrusowi i Michałowi Marcolo-
wi, którzy wykonali m.in. utwór obecnego na uro-
czystości Jacka Glenca oraz młodzieńczą kompozy-
cję Henryka. M. Góreckiego, o przyjaźni z którym 
laureat również mówił.     

Od wielu lat mieszka Pan poza Śląskiem. Tę-
skni Pan? – pytamy piątego w historii honoro-
wego obywatela naszego miasta.

Oczywiście, że tak. Kiedy dwa tygodnie mnie tu 
nie ma, jestem chory! W tej chwili przyjeżdżam pra-
wie co tydzień. Ponieważ jestem również honoro-
wym obywatelem Mszany, interesowały mnie losy 

nieskończonego mostu. Po jego niedawnym otwar-
ciu przejechałem autostradą A2 aż pod czeską gra-
nicę i stwierdzam, że to jeden z najpiękniejszych od-
cinków tej drogi. Poza tym Śląsk ciągle jest miejscem 
dla mnie inspirującym, tu szukam ciekawych histo-
rii i bohaterów moich książek. 

Czym dla Pana jest hono-
rowe obywatelstwo naszego 
miasta?

Przede wszystkim dziękuję 
tej dużej grupie ludzi podpisa-
nych pod prośbą skierowaną do 
prezydenta Rybnika, którzy do-
strzegli i docenili moją pracę na 
rzecz przybliżania historii, tra-
dycji i ludzi Śląska. To wyróż-
nienie jest ogromnym zaszczy-
tem, szczególnie, że znalazłem 
się w gronie tak zacnym, obok 
ks. abp. Damiana Zimonia, pre-
miera Jerzego Buzka, znaw-
cy historii AK na Śląsku Mie-
czysława Brzosta oraz Henry-
ka M. Góreckiego, z którym, 
szczególnie w ostatnim okresie 
jego życia, byłem blisko związany. 
To zaszczytne wyróżnienie wieńczy 
niejako moje działania, choć mam 
nadzieję, że  jeszcze coś wyciągnę 
z szuflady…

Nie kryje Pan, że Rybnik zaj-
muje w Pana sercu szczególne 
miejsce…? 

Tu zdobywałem życiowe do-
świadczenia, nawiązałem wiele 
przyjaźni, przeżyłem pierwsze mi-
łości… Miałem też okazję stać się 
cząstką historii tego miasta, choćby 
Teatru Ziemi Rybnickiej, przyczy-
niając się, jako odpowiedzialny za 
sprawy kultury wiceprzewodniczą-
cy prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej, do ukończenia jego budowy 
dzięki, m.in. zainteresowaniu nie-
dokończonym budynkiem Polskiej 
Kroniki Filmowej. Zabity deskami 
obiekt operator sfilmował jakby zza 
wysokiej trawy. Publikacja materia-
łu z odpowiednim komentarzem 
wywołała burzę – wezwanie władz 
Rybnika do towarzysza Gierka  
(E. Gierek był wtedy I sekretarzem 
KW PZPR w Katowicach – przyp. red 
) i poszukiwanie winnego. Ale przy-
niosła też potrzebne do zakończenia  

budowy pieniądze. W1963 r. zaangażowałem się  
w organizację Rybnickich Dni Literatury i przez trzy 
lata byłem przewodniczącym komitetu organizacyj-
nego. Od 1965 r. przygotowywałem teatr faktu pod 
nazwą „Sąd młodych”. Prowadziłem go przez dzie-
sięć lat. W czasie protestów młodzieży w 1968 r. mar-
cowy spektakl zdjęto z programu TZR, a na plaka-
cie znalazłem ze zdziwieniem adnotację „…z powo-
du choroby prowadzącego”. Umieściły ją tam służby 
specjalne, bojąc się większych zgromadzeń młodzie-
ży. W Rybniku znalazłem też żonę i tu, dokładnie  
w tym miejscu (w budynku, gdzie dziś siedzibę ma 
szkoła muzyczna, był kiedyś szpital – przyp. red.) uro-
dziły się moje dzieci: córka i syn. Rybnik jest cały czas 
ze mną, a ja z nim.                                                  (r)

Józef Musioł Honorowym Obywatelem Miasta Rybnika

Józef Musioł urodził się 9 stycznia 1933 w Połomi nieopodal Wodzisławia 
Śląskiego, w rodzinie o tradycjach powstańczych. Po ukończeniu Liceum Ogól-
nokształcącego w Wodzisławiu Śląskim był krótko nauczycielem. Jako absol-
went (1957 r.) Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszedł wszyst-
kie szczeble prawniczej kariery: od aplikanta w Sądzie Wojewódzkim w Katowi-
cach poprzez sędziego Sądu Powiatowego w Rybniku i Sądu Wojewódzkiego 
w Katowicach aż do sędziego Sądu Najwyższego oraz funkcji podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w latach 1983-1990. Ponownie funk-
cję sędziego Sądu Najwyższego objął w roku 1997; był też zastępcą redakto-
ra naczelnego pisma „Prawo i Życie”. Pełnił funkcję zastępcy, a później dyrek-
tora Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz współza-
łożycielem Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, od 2011 r. prezyden-
tem Rady tej Fundacji. W trakcie pracy zawodowej w Rybniku, od 1963 roku  
był wiceprzewodniczącym prezydium Miejskiej Rady Narodowej z ramienia 
Stronnictwa Demokratycznego, odpowiedzialnym m.in. za sferę kultury. Przy-
czynił się do generalnego remontu rybnickiego Zamku, modernizacji ratusza 
na siedzibę muzeum w Rybniku, a przede wszystkim ukończenia budowy Te-
atru Ziemi Rybnickiej. Był z nim związany jako przewodniczący Komitetu Orga-
nizacyjnego Rybnickich Dni Literatury w pierwszych kilku latach ich istnienia, 
a także jako autor i reżyser cyklu spektakli teatru faktu pod nazwą „Sąd mło-
dych”. Laureat Honorowej Złotej Lampki Górniczej, propagator historii i trady-
cji Śląska, autor ponad 20 książek o wybitnych synach Ziemi Śląskiej, założyciel  
i prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, gdzie mieszka od lat 70. 
ub. wieku. Członek i przewodniczący Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk” oraz powołany przez prezydenta RP członek Komitetu Budowy Po-
mnika Wojciecha Korfantego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS i Związku Literatów Polskich, założyciel i przewodniczący Stowarzysze-
nia sędziów w stanie spoczynku. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Rybnika rada miasta przyznała mu stosowną uchwałą 18 grudnia ub. roku.

Rybnik jest ze mną, a ja z nim
Humanista i mądry Ślązak z bogatym życiowym doświadczeniem, doktor nauk praw-

nych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, literat i społecznik. Józef Musioł 
został piątym Honorowym Obywatelem Miasta Rybnika. 

Józef Musioł (na pierwszym planie) przyjął honorowe obywatelstwo z rąk prezydenta miasta 
Adama Fudalego (na drugim planie) i przewodniczącego rady miasta Andrzeja Wojaczka w czasie 
uroczystości, która odbyła się w szkole muzycznej
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Po podl iczeniu  wyników głosowań 
w całym kraju, okazało się, że w naszym 
okręgu wyborczym nr 11, obejmującym 
teren całego województwa katowickiego, 
mandaty eurodeputowanych zdobyło siedmiu 
kandydatów (w roku 2009 sześciu): Jerzy 
Buzek (254.319 głosów), urodzony rybniczanin 
Jan Olbrycht (34.267) i Marek Plura (9.268) 
z PO, rybniczanin Bolesław Piecha (118.964) 
i Jadwiga Wiśniewska (44.763) z PiS-u oraz 
Adam Gierek (56.237) z SLD-UP i Janusz 
Korwin-Mikke (67.928) z Nowej Prawicy.  
To trzecia zmiana polskich europosłów na ósmą 
pięcioletnią kadencję PE.

W Rybniku na 110.024 uprawnionych w wybo-
rach wzięło udział 26.782 mieszkańców, co daje 
frekwencję wyborczą na poziomie 24,34 proc.  
To nieco więcej niż w całym województwie (23,75 
proc.) i zdecydowanie więcej niż w rybnickim  

powiecie ziemskim (20,15 proc.). W naszym 
mieście najwięcej głosów oddano na kandyda-
tów PO – 10.861 (41,58 proc.), PiS-u – 8.383 
(32,10 proc.) i Nowej Prawicy Janusza Korwi-
na-Mikke – 2.394 (9,17 proc.). Kolejne miej-
sca zajęły: SLD-UP – 1.495; Europa Plus Twój 
Ruch – 920; Solidarna Polska Zb. Ziobro – 814 
i Polska Razem J. Gowina - 580. W sumie do 
wyboru mieliśmy 110 kandydatów z 11 komi-
tetów wyborczych (swoich kandydatów nie wy-
stawił tu komitet Samoobrony). Pięć lat wcze-
śniej, w roku 2009 w naszym województwie, czy-
li w naszym okręgu, 12 komitetów wyborczych 
(najwięcej w kraju) wystawiło łącznie 114 eu-
rokandydatów.

W Rybniku poszczególni nowo wybrani euro-
posłowie otrzymali następującą liczbę głosów: 
B. Piecha – 6489; J. Buzek – 6382; J. Olbrycht 
– 3328; J.Korwin-Mikke – 2249; Adam Gie-

rek – 1087; J. Wiśniewska – 498; M. Plura 393.
Na reżysera Kazimierza Kutza (jedynka 

Europa Plus Twój Ruch) oddano w naszym 
mieście 691 głosów, na boksera Tomasza 
Adamka (jedynka Solidarnej Polski Z. Zio-
bro) 298, zaś na byłego już europosła Marka 
Migalskiego (jedynka Polska Razem J. Gowi-
na) głosowało 428 osób.

Największą frekwencję – 37,93 proc., nie po 
raz pierwszy, odnotowano w jednej z dwóch 
obwodowych komisji wyborczych działających  
w SP nr 5 w dzielnicy Rybnik Północ, najniższą 
natomiast w komisji, której siedzibą było Przed-
szkole nr 39 na os. Południe w Boguszowicach 
Osiedlu. Najwięcej wyborców – 675 głosowało 
w II LO przy ul. Mikołowskiej. 

Jako że mandat posła PE zdobył senator  
PiS-u Bolesław Piecha, zgonie z ordynacją wy-
borczą, czekają nas kolejne po kilkunastu mie-
siącach przerwy wybory uzupełniające do Se-
natu (odbędą się jesienią), co pokazuje dobit-
nie, jak niepraktyczną i kosztowną mamy or-
dynację wyborczą.

(WaT)  

S i e d m i u  w y b r a n y c h
29 maja wspólnie z całą Polską wybraliśmy 51 nowych posłów 

do Parlamentu Europejskiego.

— Apogeum kłopotów już za nami — zapew-
nia z ulgą Michał Śmigielski, zastępca prezy-
denta miasta. Jak wyjaśnia, zaistniałe opóź-
nienie to efekt kłopotów z budową ciepłocią-
gu. Ten wciąż się rozrasta, bo właściciele ko-
lejnych kamienic, czasem z dnia na dzień, po-
dejmują decyzje o przyłączeniu do budowanej 
sieci cieplnej swej nieruchomości. Z ostatnich 
informacji przekazanych nam przez Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu 
Zdroju wynika, że na terenie całej inwestycji 
do ciepłociągu zostanie podłączonych ok. 90 
budynków. Nie jest tajemnicą, że rozbudowie 
ciepłowniczej sieci sprzyja napięta ostatnio sy-
tuacja międzynarodowa i polityczne obciążenie 
rosyjskiego gazu. 

Prace wciąż jednak postępują. W przedostat-
nim tygodniu czerwca na niewielkim fragmencie 
ul. Powstańców Śl. rozpoczęto już układanie nowe-
go bruku. Rozpoczęto także betonowanie zazbro-
jonych wcześniej podziemnych części efektownej 
fontanny, która ma być ozdobą placu przed bazy-
liką św. Antoniego. Maszynownia fontanny i jej 
zbiorniki będą ukryte pod ziemią na terenie są-
siedniego parku, a właściwie zieleńca POW.

Starania magistrackich urzędników o uzy-
skanie unijnych dotacji na rewitalizację tej 
części Śródmieścia (wniosek złożono już  
w lutym) przyniosły rezultaty i wiadomo już, 
że tę wyjątkową dla miasta inwestycję wy-
cenioną na 11,4 mln zł wspomogą fundu-
sze Unii Europejskiej. Zarząd województwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego przyznał Ryb-
nikowi dofinansowanie w wysokości ponad 
5 mln zł, co znacząco zmniejszy obciążenie 
budżetu miasta.

W lipcu trzeba się spodziewać najpierw po-
łówkowego, a potem całkowitego zamknię-
cia dla samochodów skrzyżowania ulic Po-
wstańców Śl. i Sobieskiego z Łony i Gliwicką.  
Ta część deptaka również doczeka się moder-
nizacji, która uwidoczni, że w tym miejscu to 
piesi mają z założenia pierwszeństwo.

Coraz głośniej  o  swoich kłopotach  
i uciążliwościach związanych z prowadzo-
nymi robotami mówią właściciele i najem-
cy sklepów, z którymi w urzędzie spotkał 
się prezydent Adam Fudali i jego zastępca 
Michał Śmigielski. — Oczywiście chcemy 
pomóc naszym kupcom przetrwać ten trud-
ny dla nich okres, ale możemy skorzystać je-
dynie z możliwości, jakie dają nam obowią-
zujące przepisy — mówi Adam Fudali, pre-
zydent Rybnika. 

(WaT)

Rewitalizacja ze wspomaganiem
Koniec września to na dziś realny termin ukończenia budowy nowego deptaka  

biegnącego ulicami Powstańców Śl. i Sobieskiego, czyli od bazyliki św. Antoniego 
do rynku z odbiciem w ul. św. Jana.

Na ul. Powstańców Śl. rozpoczęto już układanie nowej nawierzchni
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 Szczególne wrażenie, podobne do 
górskich serpentyn, robi wyjazd na 
dawną, teraz zrekultywowaną hał-

dę kopalnianą tzw. droga przez zwał. 
Długość całego odcinka wynosi 2,2 km  
i większość prac, z udziałem kop. Chwa-
łowice, sfinalizowano o wiele wcześniej. 
Jednak problemy z wykupem terenu le-
śnego sprawiły, że budowa ostatnie-
go, prawie 300-metrowego odcinka 
się przeciągała. Najwyższy punkt zwału 
sięga 233 m n.p.m., zaś wybudowany 
fragment drogi przebiega na wysokości 
200 m n.p.m. i rozciąga się stamtąd roz-
legły widok na Chwałowice, a przy do-
brej pogodzie zobaczycie nawet Beski-
dy! Jak mówi naczelnik magistrackiego 
wydziału dróg Jacek Hawel, to najwyżej 
położona droga w całym Rybniku i nie-
wykluczone, że powstanie tu punkt wi-
dokowy. Koszt inwestycji wyniósł 8 mln 
zł. Późną jesienią oddany do użytku zo-
stanie II etap inwestycji – remont dal-
szego odcinka ul. Tkoczów od skrzyżo-
wania z ul. Kolberga do ul. Żeromskie-
go, wartości niecałych 4 mln zł.

 Kierowców zaskoczy też widok wy-
remontowanego odcinka ul. Niepod-
ległości, a to za sprawą wycinki drzew 

i większego odsłonięcia drogi. Obok 
zmodernizowanej – poszerzonej i od-
wodnionej drogi, na całą, wartą 5 mln 
zł inwestycję, złożyła się budowa żel-
betowego mostu nad Potokiem Ra-
dziejowskim.

 Około 1 km liczy bajpas, a właści-
wie nowy ślad ul. Prostej, który zastą-
pił starą, zdewastowaną przez szkody 
górnicze drogę. Ten niedługi odcinek 
liczy aż trzy nowe ronda i kończy się 
okrągłym skrzyżowaniem z ul. Brzeziń-
ską. Wartość inwestycji to 14 mln zł.  
Ponad 1,2 mln zł wyniósł koszt remon-
tu „starej” ul. Prostej od ul. Brzeziń-
skiej (którą na czas remontu popro-
wadzono objazd) do ul. Karola Miar-
ki. W przyszłym roku ma być gotowa 
dokumentacja techniczna połączenia  
ul. Prostej (z pierwszego ronda w pra-
wo jadąc od ronda Kamyczek) poprzez 
ul. Harcerską z ul. Świerklańską.

 W siepniu lipcu planowane jest za-
kończenie modernizacji fragmentu ul. 
Małachowskiego (niespełna 130 m)  
i ul. Jastrzębskiej na ponad 1,5-kilo-
metrowym odcinku wraz z kanaliza-
cją deszczową i zbiornikiem retencyj-
nym, chodnikami i zatokami autobuso-
wymi. Ze względu na wagę drogi (do-
jazd do kop. Jankowice), roboty wyko-
nywane są pod ruchem z wykorzysta-
niem sygnalizacji wahadłowej, co prze-
jazd utrudnia, ale umożliwia. Koszt in-
westycji wynosi nieco ponad 7 mln zł,  
a wykonuje ją firma z Mikołowa.

 W połowie sierpnia powinna być 
gotowa przebudowa ul. Pod Lasem 

na całej długości (1 
km) wraz z kanali-
zacją deszczową. 
Inwestycja prowa-
dzona przez kra-
kowską firmę Bu-
dostal 8 zamknie 
się kwotą prawie  
4,4 mln zł.  

 Przekazaniem 
placu budowy wy-
konawcom (firma 
Skanska) rozpoczę-
ła się moderniza-
cja ul. Rudzkiej na 
niespełna dwuki-
lometrowym od-
cinku przebiegają-
cym przez dzielnicę 
Chwałęcice. Koszt 
inwestycji (wraz  
z kanalizacją desz-
czową, przebudo-

wą infrastruktury, chodnikami itp.) to 
prawie 9 mln zł. Modernizacja prze-
prowadzana będzie pod ruchem, a ter-
min zakończenia robót przewidziano 
na wiosnę 2015 r. 

 Jedną z najdroższych aktualnych in-
westycji drogowych jest przebudo-
wa ul. Podmiejskiej na odcinku od. 
ul. Maksymilina do ul. Rudzkiej wraz 
z budową nowego mostu na Rudzie. 
Jej koszt wyniesie prawie 11 mln zł, 
ale miasto uzyskało dofinansowanie 
unijne w wysokości 85% wartości in-
westycji. Wykonawcą będzie konsor-
cjum: znana już w Rybniku i dobrze 
oceniana firma Banimex oraz firma  
z Gierałtowic.  Ze względu na oczywi-
stą konieczność rozbiórki mostu, ul. 
Podmiejska jest zamknięta, a ruch jest 
poprowadzony objazdami (szczegó-
ły na www.rybnik.eu, zakładka drogi/
utrudnienia.) Roboty powinny się za-
kończyć w kwietniu 2015 r. 

 Niewielkim objazdem, bo bajpasem 
przez część terenu stacji BP i firmy ka-
mieniarskiej, od 17 czerwca jeżdżą uli-
cą Kotucza kierowcy samochodów do 
3,5 t oraz autobusy komunikacji miej-
skiej, a to w związku z przebudową 
mostu na Nacynie. Ruch cięższych po-
jazdów poprowadzony został objaz-
dami. Roboty zakończą się ok. poło-
wy listopada, a prowadzi je firma Ba-
nimex. Koszt inwestycji wynosi ponad 
3,8 mln zł. Warto dodać, że nieopodal 
trwa budowa parkingu dla użytkowni-
ków przyszłego parku tematycznego, 
którego realizacja trwa.

Trwa przebudowa kolejnych obiek-
tów mostowych: już zamkniętego (do 
końca marca 2015 r.) wiaduktu drogo-
wego w ciągu ul. Bieli w Kamieniu oraz 
mostu nad Rudą w ciągu ul. Stalowej 
w Stodołach. Ogłoszono też przetar-
gi na modernizacje obiektów mosto-
wych na ul. Robotniczej i ul. Sygnały.

 Do sierpnia potrwa kolejny etap re-
montu ul. Zwycięstwa (jednostronne 
zwężenie jezdni) i ul. 1 Maja do skrzy-
żowania z ul. Ogrodową; trwają pro-
cedury przetargowe na przebudowę 
ul. Wandy.

 W dniu ukazania się tego wyda-
nia „GR”, powinna być już przejezd-
na przebudowana ul. Byłych Więź-
niów Politycznych. Przypomnijmy,  
że w związku ze zmianą organizacji 
ruchu wokół bazyliki i rewitalizacją 
ciągu ulic Powstańców i Sobieskiego, 
ulica B. Więźniów Politycznych stała 
się dwukierunkowa, a na jej początku  
i końcu (skrzyżowania z ulicami Miko-
łowską i Powstańców Śl.) zainstalowa-
no sygnalizację świetlną. Zapomnijmy 
więc o starych nawykach i kierujmy się 
nowym oznakowaniem. W związku  
z przebudową infrastruktury wydłuży 
się termin realizacji deptaka. W czasie 
prac związanych z prowadzeniem cie-
płociągu zamknięte zostanie skrzyżo-
wanie ze światłami u zbiegu ulic So-
bieskiego, Powstańców, Łony i Gliwic-
kiej. Samo skrzyżowanie również cze-
ka przebudowa. Wszystko wskazuje na 
to, że z początkiem lipca nastąpi jego 
połówkowe zamknięcie (ruch waha-
dłowy), natomiast w drugiej połowie 
lipca skrzyżowanie zostanie całkowi-
cie zamknięte; planowo tylko na dwa 
tygodnie, ale przy realizacji tej inwe-
stycji budowlańcy natrafili już na nie-
jedną podziemną niespodziankę, któ-
ra pokrzyżowała im plany.

(r)

Droga przez zwał połączyła dzielnice Meksyk i Boguszowice. Jadąc nią można z całkiem sporej wysokości oglądać dwie rybnickie 
kopalnie; jadąc do Boguszowic – Jankowice, zaś jadąc z Boguszowic – Chwałowice
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Zachęcamy naszych czytelników do małego rajdu ( z dozwo-
loną, oczywiście, prędkością) oddanymi ostatnio do użytku no-
wymi drogami: zmodernizowanym fragmentem ul. Niepodle-
głości (łączy ul. Wodzisławską z ul. Świerklańską w Jankowi-
cach - gmina Świerklany), nowym odcinkiem ul. Prostej i tzw. 
drogą przez zwał, łączącą ulice Tkoczów z Małachowskiego, 
czyli dzielnice Meksyk z Boguszowicami. Gwarantujemy, że od-
kryjecie nowe rybnickie krajobrazy. 



Odpust u „Antoniczka”
Święto naszego miasta nierozerwalnie 

wiąże się z patronem Rybnika, św. Anto-
nim Padewskim. To właśnie dzień odpu-
stu parafialnego w bazylice pod jego we-
zwaniem jest od kilku lat wielkim świę-
tem Rybnika i rybniczan.

15 czerwca kazanie w czasie odpusto-
wej sumy i pozostałych mszy wygłosił ks. 
dr hab. Antoni Bartoszek, dziekan Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersytetu Śląskie-
go. Nawiązując do niedawnej kanonizacji 
polskiego papieża Jana Pawła II opowie-

dział o niezwykłej osobowości św. Antonie-
go, którego proces kanonizacyjny trwają-
cy około roku był najkrótszym w dziejach 
Kościoła. Opowiadał o jego niezwykłych 
kazaniach, których słuchały tłumy wier-
nych, zaś nawiązując do współczesnych re-
aliów przypomniał, jak odważnie święty  
z Padwy walczył z herezją.

Punktem kulminacyjnym odpustowych 
uroczystości była jak co roku procesja z fi-
gurą św. Antoniego, która ze względu na 
prace budowlane trwające na historycznym 

szlaku od bazyliki do rynku przeszła w tym 
roku zupełnie inną trasą, m.in. pasażem łą-
czącym rynek z pl. Wolności.

Z tego samego powodu wielki odpusto-
wy jarmark odbył się w nieco bojowych wa-
runkach. Na szczęście pogoda dopisała i plac 
budowy na którym rozstawiono odpustowe 
budy, jako powierzchnia handlowa spisał się 
całkiem nieźle.

Późnym popołudniem na placu w sąsiedz-
twie domu katechetycznego odbyła się tra-
dycyjna już biesiada u „Antoniczka”. (WaT)

... została upieczona w chwałowickiej piekarni Stach-Lech. — Pie-
czemy na brykiecie drzewnym w tradycyjnym piecu i to jest cały 
sekret naszej zwycięskiej bułki — mówi Stanisław Antończyk, wła-
ściciel piekarni. W konkursie na najsmaczniejszą „żymłę”, jaki od-
był się 13 czerwca na rybnickim rynku, wzięło udział sześć piekar-
ni. Każda upiekła po 100 bułek, a rybniczanie, którzy oceniali ich 
smak, kolor i chrupkość, po 46 minutach nie mieli już czego de-
gustować. — Bułka, która najbardziej mi smakowała była taka, 
jaką pamiętam z dzieciństwa — mówi pani Monika, która przerwę  
w pracy wykorzystała, by wybrać się na konkurs. Zwycięzca, Sta-
nisław Antończyk, odebrał z rąk prezydenta statuetkę w kształcie 
okazałej bułki. Drugie miejsce zajęła piekarnia Amalii Pośpiech,  
a trzecie – poprzedni zwycięzca konkursów na najsmaczniej-
szy rybnicki kołocz i sznitę chle-
ba – piekarnia „Pierchała”. W od-
bywających się na rynku rybnic-
kich mistrzostwach szkół cukier-
niczych Kinga Szulik i Agata Wu-
zik, autorki bogato zdobionego 
tortu, zdobyły statuetkę „Złote-
go Jabłka”. Konkursom towarzy-
szyły też pokazy zdobienia chle-
ba i formowania karmelu.      (S)

Nojlepszo 
rybnicko żymła...

Tradycyjna procesja z figurą patrona Rybnika św. Antoniego przeszła w tym roku m.in. przez Plac Wolności
Odpustowe budy rozstawiono w tym roku właściwie na placu budowy. Jeszcze niedawno była tu ulica, 
wkrótce będzie parking
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Stanisław Antończyk 
z  chwałowick ie j 
piekarni Stach-Lech, 
w której upieczono 
na j smaczn ie j szą 
bułkę w mieście, 
otrzymał statuetkę 
w kształcie okazałej 
żymły

Rybniczanie oceniali smak, kolor i chrupkość bułek 
upieczonych na konkurs

Kinga i Agata pokazały, jak słodko udekorować 
tort. W nagrodę zdobyły statuetkę „Złotego 
Jabłka”
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— Pierwszy raz kosztuję — mówi pan Bar-
tek. — Dobre, ale nasze kluski są lepsze 
— dodaje Ola, która 12 czerwca przyszła 
na rynek, by spróbować czeskich knedli-
ków. Najpopularniejsze danie naszych po-
łudniowych sąsiadów przygotował Przemy-
sław Przygoda, kucharz z restauracji Olim-
pia w Kamieniu, a okazją do ich spróbowa-
nia były Dni kultury i sportu organizowane 
w 10. rocznicę współpracy Rybnika i Karwi-
ny. Na rynkowej scenie wystąpili też laure-
aci I Polsko-Czeskiego Festiwalu Piosenki, 
w którym wzięło udział 30 młodych wyko-
nawców z Rybnika i Karwiny. Wśród dzie-
więciorga laureatów znaleźli się też przed-
stawiciele naszego miasta – Maria i Micha-
lina Porszke oraz Helena Bór. Czesi dobrze 
radzili sobie z polskimi piosenkami, ale ryb-
niczanie również udowodnili, że język cze-
ski nie jest im obcy – zabrzmiał m.in. nie-
śmiertelny „Malowany dzbanek” z repertu-
aru Heleny Vondraczkowej. Plenerową im-
prezę zakończyła biesiada z udziałem chó-
ru i czeskiej dechovki, na której bawiła się, 
niestety, tylko garstka rybniczan. 

W przededniu Dni Rybnika młodzi miesz-
kańcy Karwiny i Rybnika mieli okazję lepiej 
się poznać w czasie sportowej rywalizacji. 
11 czerwca na pływalni MOS-iR-u w Bogu-
szowicach odbył się miting pływacki, w są-
siedniej hali widowiskowo-sportowej tur-
niej siatkarek, a na pobliskim boisku rywa-
lizowali młodzi piłkarze.  

Z delegacją partner-
skiej czeskiej Karwiny, 
którą tworzyli tamtej-
si radni: Dalibor Za-
vacky, Stanislav So-
bel i Petr Madea pre-
zydent Rybnika Adam 
Fudali, jego zastępcy 
oraz radny Andrzej 
Oświecimski spotka-
li się w urzędzie mia-
sta. W czasie spotka-
nia, które przebiega-
ło w bardzo swobod-
nej atmosferze roz-
mawiano m.in. o kon-
dycji górnictwa, kolei 
i komunikacji autobu-
sowej po obu stronach granicy, a także 
o ewentualnym wprowadzeniu wspól-
nej europejskiej waluty.

Na krótko przed tegorocznymi 
dniami miasta na dwóch rondach, 
którym rada miasta nadała wcze-
śniej nazwy naszych miast partner-
skich pojawiły się kamienne obeliski 
z tymi nazwami. 

(S), (WaT)

14 czerwca na terenie zabytkowej kopani Ignacy odbyła się 
Industriada – święto szlaku zabytków techniki. Kapryśna aura 
nie odstraszyła zwiedzających, którzy mieli okazję zobaczyć ma-
szyny wyciągowe z 1900 i 1920 r. szybów „Głowacki” i „Kościusz-
ko” oraz ustawili się w kolejce, by wdrapać się na punkt widoko-
wy w dawnej wieży ciśnień o wysokości 46 m. Atrakcjami, głów-
nie dla dzieci, były warsztaty artystyczne poświęcone recyclingo-
wi i udział w seansach pokazu nieba, które odbywały się w prze-
nośnym planetarium „Bajkonur” ustawionym na nadszybiu. Miło-
śnicy śląskich smaków spróbowali też specjałów przygotowanych 
przez znanego kucharza Remigiusza Rączkę.                (S)

Ochutnavka, czyli degustacja

Turniej siatkarski z udziałem dziewczęcych drużyn z Karwiny i Rybnika wygrały siatkarki z Gimnazjum nr 1 prowadzone przez 
Grzegorza Adamczyka

Industrialnie na Hoymie
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Czeska biesiada na rybnickim rynku nie mogła obyć się bez tradycyjnego 
złotego trunku

Tego popołudnia na 
rynku wydano 400 por-
cji czeskich knedlików

Kosmiczne atrakcje na terenie zabytkowej kopalni Ignacy

Laureaci I Polsko-Czeskiego Festiwalu Piosenki
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W sobotnim koncercie na rybnickim rynku wystąpiły gwiaz-
dy śląskiej estrady, czyli specjaliści od muzyki lekkiej, łatwej  
i przyjemnej. Co prawda muzykom i ich fanom udział w koncercie 
nieco skomplikowały przelotne ulewy, ale dzięki nim koncert miał 
też swój niepowtarzalny, …bardzo wilgotny kli-
mat. Rybnicką publiczność bawili kolejno: Karpo-
wicz Family, Kasia Majzel Pośpiech, Mariusz Kala-
ga i na zakończenie Damian Holecki, a spora część 
publiczności najbardziej popularne piosenki śpie-
wała razem z wykonawcami.                    (WaT)

W czasie Dni Rybnika z przyjacielską wi-
zytą zjawili się również przedstawiciele 
mieszkańców greckiej Larisy. Jako, że do 
międzynarodowych odwiedzin doszło już 
w czasie brazylijskiego mundialu, natural-
ną koleją rzeczy pojawiła się propozycji roz-
grania meczu piłkarskiego z udziałem dru-
żyn reprezentujących samorządowe władze 
Rybnika i Larisy. Doszło do niego 14 czerw-

ca w samo południe na stadionie miejskim 
przy ul. Gliwickiej. W wyjściowym składzie 
rybnickiej jedenastki pojawili się m.in.: wice-
prezydent Michał Śmigielski, radny Henryk 
Frystacki, Mateusz Motyka, naczelnik jed-
nego z magistrackich wydziałów oraz po-
seł Grzegorz Janik, będący na co dzień pre-
zesem piłkarskiego Energetyka ROW-u Ryb-
nik. Ten ostatni zainicjował w pierwszej po-

łowie akcję, po której padła jedyna bramka 
meczu. Grecy podeszli do pojedynku bardzo 
emocjonalnie, co było słychać zwłaszcza w 
ich szatni, generalnie jednak mecz przebie-
gał w bardzo przyjaznej atmosferze. Ryb-
niczanie byli nawet tak przyjaźnie usposo-
bieni, że w drugiej połowie nie wykorzysta-
li rzutu karnego.

(WaT)

Śląska estrada

... w miasteczku studenckim ponownie okazało się strzałem 
w dziesiątkę, szkoda więc, że 14 czerwca dobrą zabawę kilka 
razy przerywał deszcz. Dzieci miały jednak okazję skorzystać z kil-
kunastu sporych dmuchańców, a hitem był wielki kangur z „otwie-
raną” torbą i kule, w których „pływano” w basenie. Najmłodsi 
chętnie zaglądali też do artystycznej wioski dziecięcej, gdzie moż-
na było przeistoczyć się w cyrkowego klauna, pokonać harcerski 

tor przeszkód i spróbo-
wać trudnej sztuki cho-
dzenia po linie. Na kam-
pusie odbyła się też ak-
cja „Bezpieczny Rybnik”, 
w ramach której można 
było usiąść w samocho-
dowym symulatorze da-
chowania, zobaczyć jak 
policjanci zabezpieczają 
odciski palców na miej-
scu zdarzenia i dowie-
dzieć się jak psy-tropicie-
le wykrywają narkotyki. — Czy te przedmioty można kupić? — to 
pytanie najczęściej zadawano na stoisku Izby Celnej w Katowicach, 
na którym znajdowały się zarekwirowane przez jej pracowników 
przedmioty – od biżuterii z kości słoniowej po ponad metrowego 
wypchanego misia Baribala, którego zatrzymano w oddziale cel-
nym w Częstochowie w trakcie kontroli przesyłek kurierskich ze 
Stanów Zjednoczonych. Jak mówią mundurowi, doszło wtedy do 
„próby wprowadzenia eksponatu na obszar celny UE bez wyma-
ganych zezwoleń”.                   (S)

Miasteczko dmuchańców...

Samorządowe, piłkarskie drużyny Larisy  
i Rybnika zmierzyły się na stadionie 
miejskim. 1:0 wygrali gospodarze

Część koncertu publiczność 
wysłuchała w strugach deszczu

Damian Holecki był jedną z gwiazd „śląskiego” koncertu na rynku

Mundial po grecku

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Pobieranie odcisków palców w czasie akcji „Bezpieczny 
Rybnik” 

Mimo kapryśnej aury dzieci doskonale bawiły się w miasteczku dmuchańców
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Co roku, w dniu odpustu u św. Antonie-
go, czyli w dniu święta miasta, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Rybniku organizuje 
Rybnicki Rajd Rowerowy im. Jana Pawła II. 
Do tegorocznej, dziewiątej jego edycji zgłosiło 
się 240 uczestników w bardzo różnym wieku. 
Po tradycyjnym już złożeniu wiązanki kwiatów 
pod sąsiadującym z „Antoniczkiem” pomni-
kiem św. Jana Pawła II, rowerzyści podzieleni 
na kilka grup wyruszyli z placu rybnickiej bazy-
liki na trasę, która w tym roku prowadziła do 
Przegędzy, Kamienia i z powrotem z metą na 
terenie kampusu, gdzie w tym dniu odbywa-
ła się doroczna impreza - Noc Świętojańska. 

W sobotę galerię handlową Focus Park w ramach „Spotka-
nia z historią” opanowały tzw. grupy rekonstrukcyjne, które 
prezentowały nie tylko historyczne umundurowanie różnych ar-
mii, ale również ich uzbrojenie, ekwipunek, a nawet środki trans-
portu, począwszy od niemieckiego roweru ze skrzynką na grana-
ty po amerykański dżip. Na parterze Focusa stacjonowali żołnierze 
III Rzeszy, czerwonoarmiści i przedwojenna śląska policja, zaś na  
I piętrze Amerykanie. „Spotkanie z historią” stało się nie tylko oka-
zją do wykonania setek pamiątkowych zdjęć, ale też do interesują-
cych dyskusji o historii, również tej najnowszej.

(WaT)

Od kilku już lat coraz większą popularnością cieszy się, od-
bywający się na płycie rynku w ramach „Złotej Liry”, konkurs 
mażoretek rozgrywany jako otwarty, międzynarodowy puchar 
Polski. W tym roku wzięło w nim dział 19 zespołów (9 w młod-
szej i 10 w starszej kategorii wiekowej) również z Węgier, Ukra-
iny. Grand Prix zdobył występujący w młodszej kategorii zespół 
Tęcza III, którego choreografem jest Aldona Krupa-Gawron. Trze-
cie miejsca w obu kategoriach wiekowych zajęły formacje mażo-
retek Astra I i Astra II z Domu Kultury w Niedobczycach, prowa-
dzone przez Monikę Góralską, zaś pierwszą nagrodę wśród star-
szych zespołów zdobył prowadzony przez Katarzynę Grzegorzek 
Mały Zygzak z Czerwionki-Leszczyn.

(WaT)

„Czerwoni” na parterze, 
Amerykanie na piętrze

Papieski rajd

Mażoretki małe i duże

Było już garncarstwo, kowalstwo i bednarstwo. Rybniczanie 
poznali też zasady czerpania papieru i wczesnośredniowiecz-
ne rzemiosła, jak tkanie na krośnie, czy snycerstwo. — Tym ra-
zem do udziału w jarmarku muzealnym zaprosiliśmy terapeutów  
i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przystań”, by poprowa-
dzili zajęcia ceramiki, filcu i witrażu. Chętnych nie brakuje — mówi 
Aleksandra Grabiec z rybnickiego muzeum o warsztatach rękodzie-
ła, które odbyły się 14 czerwca w muzealnym patio. Był to szó-
sty jarmark muzealny zorganizowany w ramach Dni Rybnika.  (S)

Integracyjny jarmark muzealny

Ponad 200 rowerzystów wzięło udział w rajdzie, któremu po raz pierwszy jako święty patronował Jan Paweł II

W międzynarodowym pucharze Polski mażoretek trzecie miejsca w obu kategoriach wiekowych zajęły 
zespoły Astra I i Astra II, czyli mażoretki z Domu Kultury w Niedobczycach

Jedna z historycznych ekspozycji w Focus Parku

W odbywających się tam koncertach zespo-
łów, będących gwiazdami tegorocznych Dni 
Rybnika, uczestnicy rajdu mogli wziąć udział 
za darmo. Każdy z nich otrzymał też pamiąt-
kową czapeczkę, posiłek i został ubezpie-
czony, a dla pierwszych 200 przygotowano 
również pamiątkowe koszulki.

W organizacji papieskiego rajdu MO-
SiR-owi pomógł Rybnicki Sztab Ratownic-
twa oraz wolontariusze z Centrum Promo-
cji Sportu „Active”.                            (WaT)
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Filcowana biżuteria i witraże to tylko niektóre z prac, jakie można było samemu wykonać w czasie 
jarmarku muzealnego
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Tegorocznemu korowodowi, w którym 
wzięło udział dziewięć rybnickich dzielnic, 
przyświecało hasło „Rybnik, śląskie klima-
ty”, a jego zadaniem była m.in. integracja 
mieszkańców, a poprzez promocję dzielnic 
i regionalizmu – pokazanie bogactwa kul-
turowego Rybnika. Na konkurs, który miał 
wyłonić zwycięzcę składało się kilka konku-
rencji, w tym poranny konkurs strzelecki „ko-
smiczno szisbuda” (strzelnica), a następnie 
prezentacja dzielnicy w ruchu i na scenie, 
konkurs wiedzy regionalnej, sprawnościowa 
sztafeta rodzinna oraz taniec grubiorzy czyli 
kto szybciej założy roboczy ubiór.

Jury najwyżej oceniło jedną z najmniej-
szych rybnickich dzielni Grabownię, dru-
gie miejsce przyznano Chwałowicom, 
trzecie – Stodołom. Zwycięska dzielnica  
w zwartej, przemyślanej prezentacji poka-
zała „wszystkie stany” dzielnicowe w histo-
rycznym i współczesnym kontekście oraz 
rekreacyjne uroki Grabowni. Chwałowice 
postawiły na regionalny strój, żeńsko-mę-
ski muzyczny dialog i osobowość przewod-
niczącego rady miasta Andrzeja Wojaczka, 
który wystąpił w duecie wokalnym. Z kolei 
niewielkie Stodoły na największy „harmi-
der”, żywy inwentarz i przodka Rzymianina, 
który okazał się być św. Florianem, patro-
nem strażaków. Podobać się mogła również  

prezentacja dzielnicy Maroko-Nowiny (IV m.),  
której mieszkańcy z żartobliwym dystansem 
odnieśli się do faktu współistnienia na jed-
nym osiedlu rodowitych Ślązoków i goroli, 
czyli rybniczan pochodzących z innych re-
gionów kraju.   

Ze zwycięstwa najbardziej cieszyła się Kor-
nelia Ibrom, przewodnicząca rady dzielni-
cy Grabownia. — To nasze pierwsze zwy-
cięstwo. Ze znajomymi z dzielnicy wszystko 
od początku do końca zrobiliśmy sami. Sce-
nariusz i teksty są mojego autorstwa, ale in-
spirowała mnie Teresa Szulc, która razem ze 
mną wystąpiła na scenie — mówiła szefowa 
zwycięskiej dzielnicy Grabownia. 

(r), (WaT)

Korowód dzielnic

Gwiazdą tegorocznego Korowodu Dzielnic okazał się 
dziennikarz telewizyjny rodem z Teleexpresu Maciej Orłoś

Konkursowa prezentacja zwycięskiej Grabowni

Puchar za zwycięstwo z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera Kornelia Ibrom

Mieszkańcy Maroka-Nowin, nawiązując do struktury „etnicznej” 
osiedla Nowiny, przedstawili m.in. wzorzec pierwszego „gorola”, 
który na nim zamieszkał

Chwałki z ChwałęcicReprezentacja Chwałowic wkroczyła na rynek szeroką ławą

W prezentacji Smolnej pojawił się również śląski „bajtel”

Mieszkańcy Paruszowca-Piasków wykorzystali okazję  
i „zareklamowali” swoją dzielnicę

Zdjęcia: Wacław Troszka
W  p r e z e n t a c j i 
położonych nad 
Rudą Stodół nie 
mogło zabraknąć 
t u r y s t y c z n e g o 
kajaka; tym razem 
w wersji z kółkami
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Jedną ze sztandarowych imprez 
odbywających się w ramach Dni Rybnika 
była 23. edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira”. 

16 orkiestr z Czech, Grecji, Litwy, Słowa-
cji, Ukrainy, Węgier i kilku polskich miast  
w piątkowe popołudnie zaprezentowało się 
na rybnickim rynku. W czasie oficjalnej inau-
guracji festiwalu razem odegrały m.in. hym-
ny naszego miasta oraz Unii Europejskiej, a 
także rybnicki hejnał. Wieczorem na rynku 
koncertowała ukraińska orkiestra Lwowskie 
Fanfary, a po niej w bardzo rozrywkowym 

repertuarze, występująca w roli dętej gwiaz-
dy wieczoru Orkiestra Dęta Wojewódzkiej 
Komendy Policji w Katowicach.

Do festiwalowego konkursu, który od-
był się w Teatrze Ziemi Rybnickiej przystąpi-
ło 11 orkiestr. Jury, któremu przewodniczył 
Alojzy Kopoczek, Grand Prix festiwalu oraz 
puchar ministra kultury i dziedzictwa naro-
dowego „Złotą Lirę” przyznało orkiestrze 
Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego 
„Zofiówka” z Jastrzębia Zdroju prowadzo-
nej przez Ryszarda Wachtarczyka, która po 
raz drugi tryumfowała w Rybniku. Koncert  

galowy festiwalu odbył się w sobotnie po-
południe w sali koncertowej TZR. W jego 
trakcie wręczono również wyróżnienia in-
dywidualne. Nagrodę dla najlepszego soli-
sty 23. Złotej Liry odebrał grający na bary-
tonie Mindaugas Akelis z litewskiej orkiestry 
Sklepučini, która wygrała rybnicki festiwal 
przed rokiem. — Rybnik może być dumny 
z tego festiwalu bo towarzyszy mu niezwy-
kły artystyczny klimat — powiedział na za-
kończenie tegorocznej Złotej Liry przewod-
niczący jury Alojzy Kopoczek.   

(WaT)

Złota Lira dla „Zofiówki”

Najmłodszy uczestnik festiwalu, mały dobosz 
ze Śremu Piotruś Polowczyk

Ryszard Wachtarczyk, dyrygent Zofiówki 
odebrał Złotą Lirę dla najlepszej orkiestry 
z rąk wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn, 
przewodniczącego jury  Alojzego 
Kopoczka (pierwszy z lewej) i dyrektora 
festiwalu Mariana Wolnego

Punktem kulminacyjnym dętego festiwalu była, jak co roku, 
parada orkiestr na rynku

Zjednoczona orkiestra dęta kopalń 
Chwałowice, Jankowice i Marcel

Na prawach gwiazdy z  własnym 
koncertem wystąpiła w piątkowy 
wieczór na rynku Orkiestra Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Ubiegłoroczni zwycięzcy Złotej Liry, czyli orkiestra Sklepučini z Litwy

Zdjęcia: Wacław Troszka
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Gwiazdą Nocy Świętojańskiej na Kam-
pusie był zespół Luxtorpeda i jego lider 
Robert „Litza” Friedrich, znany z zespo-
łów Acid Drinkers czy Arka Noego. 

Zanim rockowe brzmienia Luxtorpedy stor-
pedowały uszy rozbawionej publiczności, na 
scenie pojawiły się zespoły: Fankatak z Ryb-
nika oraz grający już niemal od 30 lat DeMo-
no. — Jeszcze dają radę! — żartowali zebra-
ni pod sceną fani, śpiewając największe hity 

wspólnie z Andrzejem Krzywym, który za-
pewniał: — Robimy to, co kochamy i chy-
ba dlatego wciąż jesteśmy w dobrej formie. 
Zdradził też, że członkowie DeMono zareje-
strowali się w bazie dawców szpiku prowa-
dzonej przez fundację DKMS. — Czym wię-
cej zarejestrowanych, tym większe szanse 
na to, że uratujemy życie choremu na bia-
łaczkę. Wystarczy wypełnić deklarację i zro-
bić wymaz z policzka — zachęcała Ewa Stę-

pińska z DKMS. To nie jedyny apel, który 
tego wieczoru popłynął ze sceny na kam-
pusie. Lider Luxtorpedy prosił, by pochop-
nie nie osądzać ojca, który w upalny dzień 
przez zapomnienie pozostawił córkę w sa-
mochodzie. — Bardzo mi go żal — przyznał 
Robert Friedrich. Zespół zaserwował mocną 
dawkę ostrych brzmień i niebanalnych tek-
stów. Muzyczna torpeda zachwyciła szaleją-
cych fanów.                                               (D)

Zabawa z przesłaniem

Ostre brzmienia i niebanalne teksty to wizytówka Luxtorpedy i jej lidera Roberta Friedricha

Prawdziwe szaleństwo zaczęło się, gdy na scenie pojawili się muzycy z kultowej już dla wielu Luxtorpedy

Autografom i wspólnym zdjęciom nie 
było końca…

Luxtorpedy słuchali fani w bardzo 
różnym wieku

To nic, że grają już od niemal trzech dekad. Zespół 
DeMono udowodnił, że wciąż jest w znakomitej formie 
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Nowoczesne, efektowne kąpielisko zbudowano wła-
ściwie od zera. — To, co tu zobaczyłem przeszło moje 
najśmielsze oczekiwania. To na pewno nie jest zasłu-
ga prezydenta, ale całego zespołu ludzi, który udało się 
nam stworzyć — mówił w czasie otwarcia Rudy, pre-
zydent Adam Fudali. Jak opowiadał kierownik bu-
dowy Dawid Bednarczyk z rybnickiego Erbudu, któ-
ry w konsorcjum z firmą Berndorf zbudował kąpieli-
sko, inwestycję zrealizowano w bardzo trudnych wa-
runkach geologicznych, a jak bardzo są one trudne 
okazało się dopiero po wyburzeniu starej niecki ba-
senu. By uporać się z wyższym niż zakładano pozio-
mem wód gruntowych użyto ponad 45 tys. ton pod-
sypki z kruszywa (więcej szczegółów na ten temat  
w relacji z sesji rady miasta — „Budżetowe poprawki”). 

Kąpielisko składa się obecnie z trzech niezależ-
nych basenów, wykonanych ze stali nierdzewnej: ba-
senu rekreacyjnego z licznymi atrakcjami (rwąca rze-
ka, fale, fale „samoobsługowe”, grzybek, dwie zjeż-
dżalnie) sportowego basenu pływackiego (8 torów)  

i brodzika, z którym sąsiaduje jeszcze wodny plac 
zabaw. Do zbudowania tego wszystkiego zuży-
to ponad 100 ton stali nierdzewnej. — Powierzch-
nia lustra wody basenu rekreacyjnego ma 1713 m2, 
to największy basen ze stali nierdzewnej zbudowany 
w Polsce. Drugi co do wielkości znajduje się w Biel-
sku-Białej, ma 1400 m2. Oczywiście do wielkości ba-
senu trzeba dostosować parametry stacji uzdatniania 
wody — mówi Marek Wrzal z firmy Berndorf, któ-
ra zbudowała niecki basenów. Baseny otacza brązo-
wa tzw. plaża z elastyczną nawierzchnią, która kryje 
w sobie 220 km rurek (nie można po niej chodzić w 
obcasach, ani rozkładać tam leżaków).  Wszystko to 
tworzy system solarny podgrzewający wodę w base-
nach. Pomijając niewielki skrawek piaszczystej plaży 
z palmami, na pozostałym terenie ułożono 24 tys. m2  

trawy z rolki, czyli tyle ile wystarczyłoby do urządze-
nia trzech boisk piłkarskich. Z nowego przestronne-
go obiektu cieszą się również ratownicy WOPR-u. 
W ramach kąpieliska funkcjonuje również duży plac 
zabaw, a na nim mała plenerowa siłownia, są rów-
nież trzy boiska do siatkówki plażowej oraz boisko 
do koszykówki, a także nowa restauracja i zaplecze 
socjalne z przebieralniami, toaletami i natryskami 
oraz plenerowa estrada — Wcześniej modernizowa-
liśmy budynek Teatru Ziemi Rybnickiej i remontowa-
liśmy rybnicką bazylikę św. Antoniego, ale to budowa 
nowej Rudy była największą inwestycją realizowaną 
przez nas na rzecz miasta. Nie tylko zbudowaliśmy od 
zera nowe kąpielisko, ale też wcześniej wyburzyliśmy 
stare. Ze starej Rudy została tu właściwie tylko stalowa 
konstrukcja dużej zjeżdżalni. Największym wyzwaniem 
był krótki termin realizacji, zwłaszcza, że musieliśmy 
tu nawieźć i rozprowadzić olbrzymie ilości ziemi i kru-
szywa. Prace ziemne zakończyliśmy w ubiegłym roku. 
Aura nam sprzyjała. Wszyscy modliliśmy się o pogo-

dę i bez wątpienia 
zostaliśmy wysłu-
chani — mówi Ja-
nusz Latos, prezes 
Erbudu.

Chrzest bojowy 
nowa Ruda prze-
szła już 8 czerw-
ca, gdy odwiedzi-
ło ją 8300 osób,  
z których część mu-
siała odstać swoje  
w długiej kolejce 
do kas. Jak mówi 

dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ra-
fał Tymusz, zebrane wtedy trudne doświadczenia po-
zwoliły lepiej dopasować ustawienia m.in. automa-
tów biletowych (przyjmują banknoty i wydają resz-
tę) i elektronicznych bramek do realiów kąpieliska. 

Dyrektor zachęca, by korzystać z 5- i 10-wejściowych 
karnetów, które można „nabić” na miejską e-kartę 
bądź otrzymać, po wpłaceniu kaucji, na osobnej kar-
cie magnetycznej. Ich posiadacze wchodzą na kąpie-
lisko z pominięciem kas, czyli bez kolejki.

Rafał Tymusz zwraca również uwagę, iż poszcze-
gólne wodno-mechaniczne atrakcje Rudy pracują cy-
klicznie, gdyż takie są wymogi zastosowanych tech-

nologii. 
Zachowanie „pla-

żowiczów” nie przy-
sparza większych pro-
blemów. Wyjątek sta-
nowią niektórzy pa-
lacze, którzy opusz-
czając kąpielisko po-
zostawiają po sobie  
w trawie dziesiątki 
petów. Kierownic-
two MOSiR-u prosi, 
by albo wrzucali je do 
koszy na śmieci, albo 
zabierali z sobą. 

Atrakcje również 
po sąsiedzku! Na sta-

wie obok Rudy można popływać kajakiem, rowerem 
wodnym, a nawet małą żaglówką. Swoją wypożyczal-
nię sprzętu pływającego prowadzi tu nasz olimpijczyk 
z Atlanty Mirosław Małek. 

Wacław Troszka

N o w a  R u d a  h u l a !
1 czerwca, w Dniu Dziecka otwarto nową Rudę, miejskie kąpielisko, które w czasie 

trwającej niespełna rok gruntownej modernizacji zmieniło się nie do poznania.  
8 czerwca odwiedziło je już 8500 osób, a w pierwszej połowie czerwca łącznie  
26 tys. Dotychczasowy dzienny rekord starej Rudy wynosił 6600 osób.   

Kąpielisko Ruda jest otwarte 
codziennie od 9 do 20.

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).
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Ruda me teraz również 
efektowne nocne oświetlenie  

Budowa nowego kąpieliska kosztowała budżet miasta 42,7 mln zł

W pierwszą słoneczną niedzielę czerwca nową Rudę odwiedziło  
8,5 tys. osób; najciaśniej było w brodziku
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— Młodzież sięga po dopalacze, ponieważ dają 
one zmianę nastroju. Współczesny świat zachęca 
nas, by żyć szybko i przyjemnie. Konsumpcjonizm 
bierze górę — mówi Mariola Kujańska, psycholog 
pracująca z młodzieżą. „Dopalacze” (nazwa nie-
profesjonalna) to silnie działające środki psycho-
aktywne, najczęściej syntetyczne, choć zdarzają 
się też mieszanki ziołowe (np. substancje, które 
kiedyś były używane w celach rytualnych w róż-
nych częściach świata – wtedy jednak pozostawa-
ły pod kontrolą miejscowej ludności i zażywały je 
tylko wybrane osoby). Dopalacze są modne, po-
pularne, łatwo dostępne, dają szybki efekt. Mło-
dzież mówi, że nie mając ukończonych 18 lat ła-
twiej je kupić niż alkohol. Chwilowy odlot kosz-
tuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. 
Producenci i sprzedawcy specyficznych „upomin-
ków” lub „artykułów kolekcjonerskich” co praw-
da informują, że produkty te nie są przeznaczone 
do spożycia, ale to takie samo obejście prawa, jak 
kiedyś reklamy piw bezalkoholowych – wszyscy  
i tak wiedzą o co chodzi. Na internetowych forach 
„kolekcjonerzy” opisują i oceniają działania róż-
nych substancji. O niepożądanych skutkach pra-
wie nikt nie wspomina. Zainteresowani znajdują 
wiele instrukcji w internecie, również jak przygo-
tować dopalacze ze środków dostępnych w każ-
dym gospodarstwie domowym. — Młody czło-
wiek chce na chwilę zmienić stan świadomości,  
a nie wie, czego tak naprawdę używa. Konsekwen-
cje są poważne: zaburzenia rytmu serca, hiperwen-
tylacja, zaburzenia koncentracji, zmiany ciśnie-
nia tętniczego krwi, depresje, w niektórych wypad-
kach nawet psychoza. To nie są odległe zjawiska 
opisane w fachowej literaturze, to się dzieje tu i te-
raz, także w Rybniku — mówi Mariola Kujańska. 
Nawet jednorazowe zażycie środków psychoak-
tywnych może doprowadzić do śmierci w wyniku 
zatrzymania akcji serca. Znane są przypadki, że 
pod wpływem halucynacji ktoś wyskoczył z okna 
lub w odurzeniu popełnił samobójstwo. Chemia 
szybko się rozwija – zanim naukowcy zdążą zba-
dać dany środek i umieścić go na liście substan-
cji zakazanych, pojawia się on na rynku w nieco 
innej formie – zmienia się wiązania chemiczne  
i powstaje związek, którego na liście (jeszcze) 
nie ma. Zabawa w kotka i myszkę trwa od kilku 
dobrych lat, a uzależnionych przybywa. — Do-
palacze kojarzymy z młodzieżą, ale sięgają po 
nie także osoby dojrzałe, zdarza się, że nawet ro-
dzice tych młodych ludzi. Tłumaczą się rozłado-
wywaniem napięcia, złudnie uważając, że mają 
wszystko pod kontrolą. Eksperymentują też co-
raz młodsi, wręcz dzieci. Jako rodzice powinni-
śmy pamiętać, że w naszych domach i najbliż-
szym otoczeniu są dostępne środki, którymi moż-
na się odurzać. Samokształcenie w tym temacie 

jest koniecznością — dodaje Mariola Kujańska.  
Nie  powinno s ię  też  bagate l i zować  
napojów energetycznych, do których młodzi lu-
dzie mają nieograniczony dostęp. Wypijanie 2-3 
puszek dzienne to zdecydowanie za duża ilość 
dla rozwijającego się organizmu. 

Co mogą zrobić rodzice? Być czujni, nie ba-
gatelizować niepokojących sygnałów. To np. 
zbyt duża przymilność lub odsuwanie się od ro-
dziny, wzrost napięcia, pobudzenie, drażliwość, 
wychodzenie późnymi porami, nocowanie poza 
domem, wzmożone zapotrzebowanie na cukier, 
spadek albo wzrost łaknienia, rozszerzone źre-
nice, drżenie rąk, intensywne pocenie się, zmę-
czenie, słaba wydolność, bóle mięśni i kości, nad-
miar albo brak snu, chaotyczna mowa itp. Uwa-
gę rodziców powinny zwrócić opakowania po 
lekach, saszetki, kolorowe opakowania po do-
palaczach. — Kiedy dochodzi do kradzieży, jest 
już naprawdę źle. Matkom często trudno przy-
znać, że dziecko coś ukradło, by mieć na dopa-
lacze lub narkotyki – mówią, że pożyczyło, że na 
pewno odda. Jeśli coś wzbudza niepokój, to waż-
ne, żeby rodzice nie bali się prosić o pomoc. Naj-
gorsze jest długotrwałe ukrywanie, myślenie, że 
samo przejdzie. Niestety, nigdy nie kończy się na 
jednym incydencie — wyjaśnia Mariola Kujańska.  
W Rybniku pomoc można znaleźć w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej, w Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej, w Miejskiej Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, w Niepu-
blicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  
w gabinetach psychologów i terapeutów. Rozmo-
wa z dzieckiem na ten temat nie jest łatwa, ale 
konieczna. — Awantura niczego nie zmieni. Py-
tajmy wprost: czy bierzesz? co bierzesz? Nigdy nie 
wiadomo, jaka będzie odpowiedź, choć podejrze-
wam, że w większości przypadków młodzież się nie 
przyzna, a jeśli rodzice coś znajdą w kieszeniach,  
to będzie to własnością koleżanki lub kolegi. Rodzic 
może się udać po pomoc do specjalisty, by móc le-
piej obserwować swoje dziecko i nauczyć się z nim 
rozmawiać — radzi Mariola Kujańska. Dopala-
cze często są łączone z innymi używkami – nar-
kotykami, alkoholem, tytoniem. Dyskusja na te-
mat legalizacji marihuany pokazuje, że „trawka”  
to nic złego. — W kontaktach z młodzieżą  
obserwuję, że często podnoszą kwestię dużej szko-
dliwości alkoholu na rzecz niewielkiej szkodli-
wości marihuany. Zalegalizowanie marihuany 
będzie zalegalizowaniem kolejnego środka psy-
choaktywnego. Co to jest legalna hodowla? Nie 
ma już starych konopii indyjskich – są mody-
fikowane genetycznie i wzmacniane przeróżny-
mi środkami chemicznymi. Zwolennicy mari-
huany nikogo nie informują o tym, że jej długo-
trwałe zażywanie zaburza m.in. funkcje seksualne  

– może to by poskutkowało — dodaje psycholog. 
Początek wakacji to także właściwy moment, by 

przywołać wyniki badań klinicznych prowadzonych 
przez Akademię Medyczną w Katowicach, które 
pokazują, że wiek inicjacji seksualnej obniża się na-
wet do jedenastu lat. Największy wysyp zachowań 
ryzykownych to wakacje po ukończeniu szkoły pod-
stawowej – u progu gimnazjum młodzieży wyda-
je się, że są dorośli. — Seksuolog Wiesław Sokoluk 
mówi, że jeśli rodzic nie zacznie rozmawiać z dziec-
kiem o seksie, kiedy ma ono cztery lata, to potem jest 
już za późno i wiedzę nabywa od rówieśników i z in-
ternetu. Mądry rodzic zastanowi się, jak poruszyć ten 
temat – odpowiednio do jego wieku, wrażliwości, po-
ziomu dziecka — zauważa Mariola Kujańska. Poja-
wiają się pytania: jak rozmawiać? jakim językiem? 
Określenia, jakich używamy, pochodzą albo ze sfery 
medycznej, albo są wulgaryzmami (które młodym 
ludziom wiele ułatwiają, bo ośmieszają temat). Ro-
dzice często nie potrafią rozmawiać, ponieważ ich 
rodzice z nimi też nie rozwiali. — Pamiętajmy, że 
rodzic powinien przekazać wartości, wskazać, że ży-
cie seksualne to również wzięcie odpowiedzialności 
za siebie i za drugą osobę. Nie jest to tylko rozrywka 
po lekcjach, co, niestety, czasem się zdarza — doda-
je Mariola Kujańska. 

Coraz częściej obserwuje się wśród dzieci  
i młodzieży uzależnienie od komputera i interne-
tu, w efekcie którego mózg wyłącza korę przed-
czołową, odpowiedzialną m.in. za empatię, al-
truizm, komunikowanie. Powstałe deficyty są 
ogromne. Opisano już przypadki dzieci w wieku 
10-11 lat, które od pierwszego roku życia wiele 
czasu spędzały przed komputerem. Występują  
u nich zachowania typowe dla autyzmu, zamyka-
ją się w swoim świecie, nie potrafią nawiązywać  
i utrzymywać kontaktów poza portalami społecz-
nościowymi. Młodzi ludzie bardzo realnie traktu-
ją to, co się dzieje w wirtualnym świecie. — Nasze 
dzieci są narażone na cyberprzemoc – upokarza-
nie, deprecjonowanie, ośmieszanie w internecie np. 
poprzez publikowanie zdjęć. Wykluczenie społecz-
ne w sieci polega na tym, że jak ktoś nie ma „laj-
ków” i pozytywnych komentarzy, to nie jest lubia-
ny. To bardzo ciche, wręcz nieme cierpienie, jed-
nak bardzo dotkliwe. Internet nie zapomina i nie 
jest, wbrew pozorom, anonimowy — przestrzega 
Mariola Kujańska. I stawia rodzicom pytanie: 
czy kiedy dziecko po raz pierwszy usiadło przed 
komputerem, towarzyszył mu rodzic? Jeśli mło-
dy człowiek doświadczy cyberprzemocy, nie po-
winien pozostać sam z problemem, potrzebuje 
wsparcia i rozmowy.

Pomocą w rozwiązaniu opisanych wyżej pro-
blemów jest uczenie dzieci asertywności, a to nie 
tylko umiejętność „mówienia nie”. To ochro-
na siebie i obrona własnych wartości w kontak-
tach osobistych, społecznych, ale też wobec au-
torytetu. To zdrowe poczucie własnej wartości  
i umiejętność przyjmowania pochwał oraz kry-
tyki. To łagodne, stanowcze, pozbawione lęku i 
oceny wyrażanie swoich racji. Styl życia i sztuka 
komunikowania. 

Małgorzata Tytko

Kolekcjonerzy wrażeń
Rozpoczęły się wakacje – dla dzieci i młodzieży czas dwumiesięcznego wypoczynku 

oraz większej swobody. Okoliczności sprzyjają też poszukiwaniu nowych wrażeń… 

Przestroga na wakacje

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 23



informator

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); 

Kulturalne adresy
• Dom Kultury w Niedobczycach,ul. Barbary 23, tel. 32 43 

31 065; 32 43 31 066 (www.dkniedobczyce.pl); 
• 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); 
• 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); 

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

tel. 536 307 064
• 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 
• Okrąglak, ul. Wysoka 15/17, tel. 32 422 10 08
• Galeria w Drodze, ul. Łokietka 1
• Desperat Pub, ul. Wysoka 4 

PONIEDZIAŁEK
30.06

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
seans Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego „Ekran” – „Blue Ja-
smine”.

ŚRODA
02.07 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: Plejada Dobrych Fil-
mów – seans z cyklu: „Filmy 
Quentina Tarantino cz. 2”. 

• 18.00 – White Monkey: Środo-
we Jam Session (wieczór z mu-
zyką na żywo).

CZWARTEK
3.07

• 16.00 – Biblioteka na Nowi-
nach, filia nr 2: Dyskusyjny 
Klub Książki – Frances Reilly 
„Diabelskie nasienie”. 

• 20.00 – White Monkey: koncert 
tria jazzowego FreeO (Kuba 
Więcek, Franek Pospieszalski i 
Albert Karch). 

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

SOBOTA
5.07 

• 14.00 – Rynek (ogródek przy 
Coffeina Club&Cafe) – II pik-
nik z Ink-ognito (pokazy ta-
tuowania, wystawy projektów 
tatuaży, malowanie artystycz-
ne, after party w Coffeina Clu-
b&Cafe, gdzie zagrają: Ejmi, 
Redroom, DJ Kubok, Hallala, 
DJ Olivia).

• 18.30 – Cafe Vienna: Milonga 
pod gwiazdami – wieczór z 
tangiem argentyńskim.

• 19.00 – Desperat Pub: koncert 
zespołów metalowych Szcze-
bel i Earth Collapse.

ŚRODA
09.07 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: Plejada Dobrych Fil-
mów – seans z cyklu: „Filmy 
Quentina Tarantino cz. 2”. 

• 18.00 – White Monkey: Środo-
we Jam Session (wieczór z mu-
zyką na żywo).

CZWARTEK
10.07 

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session 
– noc z muzyką na żywo (coty-
godniowe spotkania sympaty-
ków muzyki – blues, jazz i rock). 

SOBOTA
12.07

• 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej 
– 24. Międzynarodowa Wy-
stawa Lilii i Kompozycji Kwia-
towych.

• 11.00 – Muzeum: warsztaty te-
atralne dla dzieci prowadzone 
przez aktorów teatru Bajkowe 
Skarbki Śląska (zapisy tel. 32 
43 27 466). 

• 18.30 – Cafe Vienna: Milonga 
pod gwiazdami – wieczór z 
tangiem argentyńskim.

NIEDZIELA
13.07 

• 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej 
– 24. Międzynarodowa Wy-
stawa Lilii i Kompozycji Kwia-
towych.

ŚRODA
16.07 

• 16.30 – Biblioteka główna: Dys-
kusyjny Klub Książki – Gabriel 
Garcia Marquez „O miłości i in-
nych demonach”. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: Plejada Dobrych Fil-
mów – seans z cyklu: „Filmy 
Quentina Tarantino cz. 2”. 

• 20.00 – White Monkey: koncert 
wokalisty i gitarzysty Alasda-

ira Boucha, Brytyjczyka miesz-
kającego w Pradze, po wystę-
pie akustyczne Środowe Jam 
Session z jego udziałem.

CZWARTEK
17.07 

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session 
– noc z muzyką na żywo (coty-
godniowe spotkania sympaty-
ków muzyki – blues, jazz i rock). 

SOBOTA
19.07 

• 15.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
X Rybnik Blues Festival (prze-
słuchania konkursowe i kon-
cert zespołów Burnin’ Hearts, 
Dr Blues & Soul ReVision).

• 18.30 – Cafe Vienna: Milonga 
pod gwiazdami – wieczór z 
tangiem argentyńskim.

• 22.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
X Rybnik Blues Festival (jam 
session).

NIEDZIELA
20.07 

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
X Rybnik Blues Festival (kon-
cert laureatów i występ zespo-
łów Midnight Blues i Jan Ga-
łach Band). 

9 lipca
ŚRODA

17 lipca
CZWARTEK

13 lipca
NIEDZIELA

2 lipca
ŚRODA

3 lipca
CZWARTEK

5 lipca
SOBOTA

30 czerwca
PONIEDZIAŁEK

12 lipca
SOBOTA

19 lipca
SOBOTA

16 lipca
ŚRODA

20 lipca
NIEDZIELA

10 lipca
CZWARTEK
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wystawy

ŚRODA
23.07 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: Plejada Dobrych 
Filmów – seans z cyklu: „Fil-
my Quentina Tarantino cz. 2”. 

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

CZWARTEK
24.07 

•20.00 – Celtic Pub: Jam Ses-
sion – noc z muzyką na żywo 
(cotygodniowe spotkania sym-
patyków muzyki – blues, jazz 
i rock). 

WTOREK
29.07 

• 19.00 – Kulturalny Club: wy-
stęp rosyjskiego zespołu Sibe-
rian Meat Grinder wspólnie z 
polską grupą Tester Gier. 

Środa
30.07 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: Plejada Dobrych 
Filmów – seans z cyklu: „Fil-
my Quentina Tarantino cz. 2”. 

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

CZWARTEK
31.07

• 16.00 – Biblioteka na Nowi-
nach, filia nr 2: Dyskusyjny 
Klub Książki – Arno Geiger 
„Stary król na wygnaniu”. 

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Ses-
sion – noc z muzyką na żywo 
(cotygodniowe spotkania sym-
patyków muzyki – blues, jazz 
i rock). 

† Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria 
Sztuki: wystawa malarstwa pol-
skich surrealistów „Magiczny re-
alizm” (do 9 lipca).

† Muzeum: wystawy „Mieszkańcy 
amazońskich lasów” ze zbiorów kra-
kowskiego muzeum etnograficzne-
go i „Dzika Świętość” – obrazy i fo-
tografie Anny Poduszyńskiej (do 30 
sierpnia).

† Biblioteka główna: wystawa prac 
profesorów i studentów Katedry 
Malarstwa Instytutu Sztuki Uni-
wersytetu Śląskiego „Aktualia” (do 
31 lipca) i powarsztatowa wysta-
wa „Artterapia” (od 18 lipca do 
31 lipca). 

† Biblioteka, filia w Paruszowcu-Pia-
skach: wystawa fotografii Łukasza 
Grycicha „Autoportrety szaleńca” 
(do 30 sierpnia).

† Dom Kultury w Niewiadomiu: wy-
stawa prac dzieci uczestniczących 
w prowadzonych w placówce zaję-
ciach plastycznych „Fantazja na ca-
łego” (od 8 lipca do 29 sierpnia).

† Galeria w Drodze: wystawa obra-
zów członków Grupy Artystycznej 
Konar pt. „Niebo” (od 1 lipca do 
20 sierpnia).

† White Monkey: Wystawa Moniki 
Marii Opałko „Moda w ilustracji” 
(od 1 do 12 lipca).

W SIERPNIU M.IN.
• 9 sierpnia, sobota
 11.00 – Muzeum: Eksperymental-

ny sierpień dla dzieci – pokaz eks-
perymentów fizyczno-chemicznych 
prowadzonych przez Uniwersytet 
Rozwoju z Chorzowa. 

• 20 sierpnia, środa
 16.30 – Biblioteka główna: Dysku-

syjny Klub Książki – Majgull Axels-
son „Lód i woda, woda i lód”. 

• 23 sierpnia, sobota
 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 17. Mię-

dzynarodowa Wystawa Mieczyków, 
Dalii i Kompozycji Kwiatowych.

 17.00 – Estrada pod Teatrem Ziemi 
Rybnickiej: VII Międzynarodowy 
Festiwal Jazzu Tradycyjnego – (So-
uth Silesian Brass Band; 18.30 – Mi-
skolc Dixieland Band z Węgier; 20.00 
– jam session w sali kameralnej TZR)

• 24 sierpnia, niedziela
 10.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 17. 

Międzynarodowa Wystawa Mie-
czyków, Dalii i Kompozycji Kwia-
towych.

 17.00 – Estrada pod Teatrem Ziemi 
Rybnickiej: VII Międzynarodowy 
Festiwal Jazzu Tradycyjnego (Sami 
Swoi; 18.30 – Max Piganov and the 
Trombone Show z Rosji).  

• 28 sierpnia, czwartek
 16.00 – Biblioteka na Nowinach, filia 

nr 2: Dyskusyjny Klub Książki – Gre-
goire Delacourt „Pisarz rodzinny”,

• 30 sierpnia, sobota
 11.00 – Muzeum: Eksperymental-

ny sierpień dla dzieci – „Jak pozna-
ję świat?” zajęcia prowadzone przez 
Uniwersytet Rozwoju z Chorzowa. 

29 lipca
WTOREK

Od lipca o 1 zł niższa będzie powszechna miesięczna opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rybniku, więc każdy 
rybniczanin mieszkający w budynku prywatnym i segregujący 
swoje śmieci za trzeci i czwarty kwartał tego roku zapłaci już 
nie po 30, ale po 27 zł. 

By jednak wszystko odbyło się zgodnie z planem, do magistratu musi tra-
fić nasza zaktualizowana deklaracja śmieciowa. By ułatwić mieszkańcom zała-
twienie tych niezbędnych formalności, urząd miasta rozesłał do właścicieli nie-
ruchomości wypełnione już deklaracje. Zawierają one informacje pochodzące  
z poprzednio złożonych deklaracji i wyliczoną na ich podstawie wysokość 
opłaty kwartalnej. Jeśli nic się nie zmieniło i informacje widniejące na druku 
są aktualne, wystarczy jedynie podpisać deklarację i dostarczyć ją do budynku 
urzędu miasta przy ul. Rzecznej 8 (obok targowiska) lub przy ul. Chrobrego 2.  
Jeśli natomiast dane są nieaktualne, należy dodatkowo na druku deklaracji na-
nieść poprawki, każdą z nich podpisać parafką, wyliczyć i podać właściwą kwo-
tę kwartalnej opłaty i tak wypełnioną deklarację również złożyć w magistracie.

Urzędnicy proszą, by do sprawy podejść rzetelnie i dostarczyć deklarację do 
urzędu w ciągu dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.

Nie zmieniły się indywidualne numery rachunków bankowych przypisa-
ne właścicielom nieruchomości, więc płatności wyliczone według nowej staw-
ki  można regulować na bieżąco. Przypominamy, że 20 czerwca minął termin 
wniesienia opłaty za II kwartał; obniżone już opłaty za III i IV kwartał musi-
my uiścić odpowiednio do 20 września i 20 grudnia.            (WaT) 

Prezydent Miasta Rybnika i Wojskowy Komendant Uzupeł-
nień w Rybniku zapraszają 13 sierpnia na uroczystości z oka-
zji Święta Wojska Polskiego. 

Od 10 do 14 na rybnickim rynku odbędą się pokazy sprzętu i wypo-
sażenia wojskowego, a w samo południe zaplanowano uroczysty apel. 
Wcześniej, o 11 w kościele Matki Boskiej Bolesnej, odprawiona zosta-
nie uroczysta msza święta. 

Warto dodać, że podobnie jak w roku ubiegłym, WKU organizuje 
tego dnia akcję „Dziecięca kompania reprezentacyjna” dla dzieci w wie-
ku od pięciu do dziesięciu lat, które w żołnierskich beretach zaprezen-
tują się na rynku podczas uroczystego apelu. Zgłoszenia dzieci przyj-
mowane są do 15 lipca (tel. 32 461 17 06, 517 771 320, www.rybnik.
wku.wp.mil.pl). Zaangażowanie dzieci w obchody święta ma być spo-
sobem na kształtowanie patriotycznych postaw wśród najmłodszych.  

Port Sztuki zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w cyklu 
bezpłatnych zajęć warsztatowych. Odbędą się one w sierpniu 
w ramach Letniej Akademii Portu Sztuki w Klubie Energetyka 
Fundacji Elektrowni Rybnik. 

Warsztaty, które rozpoczną się 4 sierpnia o g. 9 obejmują zajęcia 
z muzyki i emisji głosu, rękodzieła oraz teatru i tańca, a ich efek-
tem końcowym będzie wystawienie w październiku przedstawie-
nia z udziałem warsztatowiczów. W projekcie dofinansowanym 
przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mogą wziąć udział ucznio-
wie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci oraz oso-
by pełnoletnie w każdym wieku.

Wszelkich informacji udziela i zapisy przyjmuje koordynator projek-
tu Mariola Rodzik-Ziemiańska (tel. 503 070 813; info@port-ki.art.pl; 
maya@mayazz.pl). Więcej informacji na stronach internetowych (www.
facebook.com/PortSztuki; www.port-ki.art.pl; www.fundacjarybnik.pl).  

Tańsze śmieci, 
ale potrzebna deklaracja

Świętuj z wojskiem

Wakacyjne warsztaty Portu Sztuki

24 lipca
CZWARTEK

23 lipca
ŚRODA

30 lipca
ŚRODA

31 lipca
CZWARTEK
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„Wszyscy cieszą się ponad wszystko, bo otwiera-
my nasze boisko” – z takim transparentem na uro-
czyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska przyszli 
uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski. O boisku marzyli nie tylko 
uczniowie i nauczyciele, ale i dzielnicowi samo-
rządowcy. — Radny Andrzej Oświecimski prze-
konywał mnie, że mimo niewielkiego terenu, bo-
isko jednak się tutaj zmieści — mówił Adam Fu-
dali, prezydent miasta, który 28 maja oficjalnie 
otworzył boisko o nawierzchni z trawy syntetycz-
nej. Powstało w trzy miesiące. — Już jest wyko-
rzystywane w tygodniu w godzinach popołudnio-
wych oraz w soboty i niedziele aż do zmroku, do 
tego stopnia, że zaczynają się kolejki i zapisy chęt-
nych — mówi Krzysztof Kucjas, dyrektor SP nr 3.  
Z boiska ucieszyli się też uczniowie pierwszej  
w tej placówce klasy sportowej (siatkarskiej). Ko-
lejna powstanie tam w nowym roku szkolnym. 

— Pamiętam kiedy będąc uczniem tej szkoły bie-
gałem po boisku, które w niczym nie przypomina-
ło tego nowoczesnego obiektu, jaki dziś otwiera-
my. Wczoraj było tu ściernisko, dzisiaj mamy San 
Francisco! — mówił Marek Florczyk, dyrektor 
Zespołu Szkół Budowlanych, placówki przy któ-
rej 3 czerwca oficjalnie otwarto wielofunkcyjne 
boisko. To kolejna w ciągu pięciu lat inwestycja, 
która zmieniła wizerunek popularnej „Budow-
lanki”. — Ul. Świerklańska 42 to naprawdę dobry 
adres — zapewnił dyrektor ZSB. Uczennica Ali-
cja Tajak jest przekonana, że dzięki boisku lekcje 
w-f będą jeszcze ciekawsze, a potwierdzili to jej 
koledzy – miłośnicy siatkówki, koszykówki, piłki 
nożnej, a nawet taekwondo, tchoukballu, nordic 
walkingu, czy gry w bule. 

Nowego sztucznego boiska, a właściwie boisk 
oraz lekkoatletycznej bieżni doczekali się rów-
nież uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w dziel-
nicy Gotartowice. — Sport kształtuje charaktery, 
uczy walki w duchu fair play, uczy determinacji  
w dążeniu do celu i umiejętności przegrywania. 
Uczy również, że warto mieć marzenia. Dziś otwie-
ramy ten obiekt, który jest spełnieniem marzeń 
naszych uczniów, ich rodziców i całej społeczno-
ści Gotartowic. Jestem pewien, że boisko to bę-
dzie tętnić życiem i, że wychowają się tu prawdzi-
we sportowe talenty — mówił Lucjan Rugor, dy-
rektor szkoły w czasie uroczystego oddania do 
użytku sportowego kompleksu. Odbyło się ono 
4 czerwca, w 25. rocznicę pamiętnych wyborów 

W nowym budynku – zaadaptowanym dawnym 
internacie Zespołu Szkół Budowlanych Przygoda 
działa już od zeszłego roku, ale teraz młodzi ar-
tyści doczekali się również nowoczesnej sali kon-
certowej. Przez prawie 40 lat zespół funkcjonował  

w skromnych pomieszczeniach 
przy ul. Szkolnej w dzielnicy Smol-
na. — Bardzo kochaliśmy tamten 
budynek. Niektórzy z nas bali się, 
że po przeprowadzce zatracimy pa-
nującą tam, wyjątkową atmosfe-
rę. Jednak brak przestrzeni bardzo 
nam doskwierał i uniemożliwiał roz-
wój — mówi Anita Geratowska. 
Nowa, przestronna siedziba otworzyła przed uty-
tułowanym zespołem folklorystycznym nowe moż-
liwości. Są tu trzy sale taneczne, pomieszczenia dla 
muzyków i do prowadzenia zajęć plastycznych, wy-
godne garderoby, a nawet sala, w której próby ma 
zespół rockowy. Nie zabrakło pomieszczeń do na-
uki śpiewu, kawiarni dla rodziców oraz miejsca do 
zabawy dla maluchów, które wraz z opiekunami 
czekają na zakończenie zajęć. — Zespół muzycz-
ny nie musi już ćwiczyć w biurze albo w garderobie,  
a wokaliści mają wyciszone sale. Otwarliśmy pra-
cownię ceramiczną, wkrótce chcemy uruchomić za-
jęcia fotograficzne. Jeszcze wiele nam brakuje, choć-
by świateł lub mikrofonów, ale nie można mieć od 
razu wszystkiego — przyznaje Anita Geratowska. 
Dobudowana przez miasto sala koncertowa dopeł-
niła szczęścia. — Teraz możemy występować u sie-
bie, ale przede wszystkim podejmować naszych gości 
i rzadziej niż do tej pory korzystać z innych sal w mie-
ście — podkreśla Anita Geratowska. Przez istnie-
jącą od ponad 40 lat Przygodę przewinęło się prze-
szło 12 tysięcy osób. Dzisiaj, w kilkunastu grupach 
tanecznych, wokalnych i instrumentalnych jest ich 
ok. 650. Najmłodsi to trzylatki, najstarsi skończyli 

25 lat. Kolejnych 200 osób bierze udział wyłącznie  
w zajęciach plastycznych albo lekcjach śpiewu. 
Część z młodych artystów zaprezentowała się pod-
czas okolicznościowego koncertu w nowej sali. 
Oklaskiwali ich m.in. rodzice, sponsorzy i władze 

miasta, z przewodniczącym rady miasta Andrze-
jem Wojaczkiem, prezydentem Adamem Fudalim  
i jego zastępcami: Joanną Kryszczyszyn, Ewą Ryszką 
i Michałem Śmigielskim. — Tym co robicie od wie-
lu lat zasłużyliście na tak piękny i funkcjonalny obiekt 
— mówił prezydent Adam Fudali. Goście mieli oka-
zję zwiedzić budynek, w tym wystawy pracowni cera-
micznej, plastycznej oraz prezentację fotografii pod-
sumowującą grantowy projekt „Chińska przygoda  
z Przygodą”. Nowa siedziba Przygody mieści się przy 
ul. Świerklańskiej 42a, w dzielnicy Meksyk. Całkowi-
ty koszt adaptacji dawnego internatu na potrzeby ze-
społu wraz z budową sali wyniósł  ponad 3,3 mln zł.  
— Każdego roku organizujemy około 60 wewnętrz-
nych koncertów, do tego dochodzą koncerty otwarte. 
Obecnie trwają występy z okazji dziesięciolecia zespo-
łu wokalnego Remedium. Planujemy wspólne przed-
sięwzięcia z zespołem rockowym, który ćwiczy w na-
szych murach. Przyjeżdżają do nas grupy folklorystycz-
ne, plastycy i wokaliści. To jest miejsce, w którym za-
wsze dużo się dzieje. Właśnie tak to sobie wymarzy-
liśmy — dodaje Anita Geratowska, która dzięko-
wała władzom Rybnika za nową siedzibę, a spon-
sorom za finansowe wsparcie.                           (D)

Nowa siedziba folklorystycznego zespołu prezentuje się całkiem okazale

Nowy dom dla Przygody

— W poprzedniej siedzibie mieliśmy do dyspozycji 200 metrów kwadratowych. Teraz mamy ich 
ponad 2000. To zupełnie nowa jakość — mówiła 30 maja Anita Geratowska, dyrektor zespołu 
Przygoda, działającego formalnie jako ognisko pracy pozaszkolnej, w trakcie oficjalnego 
otwarcia jego nowej siedziby przy ul. Świerklańskiej, w sąsiedztwie „Budowlanki”.  

P rzy  38  rybnick ich  szkołach 
p o d s t a w o w y c h ,  g i m n a z j a l n y c h 
i ponadgimnazjalnych istnieją już 
nowoczesne, wielofunkcyjne boiska ze 
sztuczną nawierzchnią. Ich uczniowie 
mogą grać w kosza, siatkówkę lub 
w „nogę” w warunkach, o jakich ich 
rodzice mogli tylko pomarzyć. Z nowych 
boisk cieszą się również wuefiści. 

Prezydent i tancerze, czyli Adam Fudali w 
otoczeniu członków Przygody, którzy na 
otwarcie nowej siedziby zespołu wystąpili z 
niezwykłym koncertem
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W czasie otwarcia boiska przy SP nr 20 w Gotartowicach mundialową formę 
zaprezentowała wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn

2 czerwca, prezydent Adam Fudali odwiedził 
dzieci z trzech rybnickich placówek: Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 12 (Zebrzydowice), 
Szkoły Podstawowej nr 22 (Niedobczyce) oraz 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 (Zamy-
słów). To przy tych szkołach powstały nowe pla-
ce zabaw, współfinansowane z programu „Ra-
dosna szkoła”. Wszystkie posiadają atrakcyjne i,  

co ważne, bezpieczne urządzenia do zabawy: huś-
tawki, ślizgawki, różnego typu drabinki oraz urzą-
dzenia do wspinania. Poszczególne elementy zo-
stały zamontowane na wytrzymałej, ale miękkiej 
nawierzchni, dzięki której ewentualny upadek w 
czasie zabawy nie będzie ani groźny, ani bolesny. 
Koszt budowy placów zabaw wyniósł od 120 do 
130 tysięcy złotych, z czego połowę sfinansowało 

miasto. — Te miejsca mają służyć nie tylko uczniom 
czy przedszkolakom, ale i okolicznym mieszkań-
com, którzy chcą z dziećmi aktywnie i bezpiecznie 
spędzać czas — podkreślał prezydent. W Rybniku 
tego typu atrakcje powstają zarówno ze środków 
budżetu miasta, jak i przy wykorzystaniu dofinan-
sowania w ramach „Radosnej szkoły”. Ogólnodo-
stępne place zabaw funkcjonują już m.in. w zespo-
łach szkolno-przedszkolnych nr: 2 (Niewiadom),  
6 (Boguszowice Stare), 5 (Północ), 7 (Orzepowi-
ce), 8 (Boguszowice Osiedle) i 11 (Maroko-Nowi-
ny) oraz przy szkołach podstawowych nr: 20 (Go-
tartowice) i 34 (Smolna).                                      (D)

— Plac zabaw jest świetny, przydałoby się jeszcze nowe boisko! — 
mówili z entuzjazmem uczniowie i nauczyciele ze szkoły Podstawowej 
nr 22 w Niedobczycach, wyraźnie zwracając się do prezydenta Rybnika

Na nowym placu zabaw szaleją również uczniowie i przedszkolaki  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Zebrzydowicach

Za pełne atrakcji miejsce do zabawy na świeżym powietrzu 
dziękowały dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w 
Zamysłowie  

jak grzyby…
1989 roku, więc chwilę później zaproszeni go-
ście, nauczyciele i uczniowie szkoły oraz ich 
rodzice obejrzeli w wykonaniu uczniów przed-
stawienie opowiadające o historycznych wy-
darzeniach sprzed ćwierć wieku.

— Na nowym boisku można nie 
tylko grać w piłkę nożną, ale też w 
koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręcz-
ną — mówił Krzysztof Zaik, dy-
rektor Gimnazjum nr 7 w Bogu-
szowicach Starych. 10 czerwca, 
przy upalnej pogodzie, uczniowie 
udowodnili jednak, że równie do-
brze można tam też tańczyć troja-
ka i wykonywać taneczne akroba-
cje, a nawet urządzić pokaz ewo-
lucji zdalnie sterowanego mode-
lu samolotu. Uroczystość zakoń-
czyła się szkolnym finałem ligi mi-
strzów w piłkę nożną.

— Mikołaj Kopernik na pewno 
też uprawiał jakieś sporty — mó-
wił z uśmiechem Adam Fudali, 11 
czerwca podczas otwarcia boiska 
w IV LO w Chwałowicach, które-
mu patronuje toruński astronom. 
Prezydent przeciął wstęgę wspól-
nie z Andrzejem Wojaczkiem, 
przewodniczącym RM i szefem 
tutejszej rady dzielnicy, a ucznio-
wie pochwalili się nie tylko spor-
towymi talentami, udowadnia-
jąc, że boisko z pewnością im się 
przyda. — „Szybciej, wyżej, silniej”  

będzie nam przyświecać nie tylko na płasz-
czyźnie sportowej — zapewniała dyrektor-
ka chwałowickiego ogólniaka Małgorza-
ta Wróbel. 

(S), (WaT)

K o l o r o w e  i  b e z p i e c z n e
W mieście powstały także nowe place zabaw. W ramach piątej edycji rządowego 

programu „Radosna szkoła”, na przełomie 2013 i 2014 roku wybudowano trzy kolejne.
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Boisko przy „Budowlance” faktycznie jest wielofunkcyjne

Akrobatyczne popisy na boisku w Paruszowcu-Piaskach

— Warto inwestować w młodzież, bo to nasza przyszłość — twierdzi prezydent Fudali. 
W Chwałowicach przy IV LO też otwarto nowoczesne boisko
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Na boisku w Boguszowicach Starych można grać nie tylko w koszykówkę
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Ulicami Boguszowic przeszedł bajkowy 
korowód, który dotarł pod dom kultury, 
gdzie odbyły się występy dzieci z dzielnico-
wych przedszkoli, laureatów XII Regional-
nego Przeglądu Przedszkolnych Grup Ta-
necznych „Roztańczone Pantofelki”, a tak-
że ciekawe gry, zabawy i konkursy spraw-
nościowe ze słodkimi nagrodami. W plene-
rze ustawiono też wystawę fotografii „Na-
sze szczęścia” Joanny Pyrk z Radlina, któ-
ra bohaterami swoich prac zrobiła dzieci 
dotknięte chorobą, ale jednocześnie rado-
sne i szczęśliwe. 

Jak co roku atrakcji bez liku (m.in. prze-
jażdżki z motocyklistami, autem straży 
miejskiej, w limuzynie i bryczce) przygo-
towało dla dzieci stowarzyszenie „17-tka”, 
które 1 czerwca świętowało 12-lecie rozpo-
częcia swojej działalności. Festyn odbył się 
na terenie Gimnazjum nr 5, gdzie ma sie-
dzibę klub 17-tka – pierwsza z prowadzo-
nych przez stowarzyszenie placówek wspar-
cia. — Gdy dwanaście lat temu otwieraliśmy 
klub, zajmowaliśmy się niespełna siedem-
dziesięciorgiem dzieci. Dzisiaj stowarzysze-
nie ma pod opieką ponad 450 osób od rocz-
ku do 60 lat — podsumowuje Mariusz Wi-
śniewski, prezes „17-tki”. Dawniej kadrę 
stanowiły cztery osoby, dziś – 29 (wycho-
wawcy, psycholodzy, terapeuci, pedagodzy 
uliczni, prawnicy, doradcy zawodowi, asy-
stenci rodzin, opiekunowie medyczni, li-
derzy pracy z dorosłymi). „17-tka” prowa-
dzi obecnie dwie placówki stacjonarne dla 
dzieci i młodzieży, dwa programy pedago-
giki ulicznej, placówkę wsparcia dla rodzi-
ców wychowanków, Rybnicki Bank Drugiej 
Ręki oraz Klub Integracji Społecznej „SR”. 

O święcie nie zapomniano też w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, gdzie już 30 maja od-
była się pierwsza z cyklu imprez dla dzie-

ci – hiszpański bal kostiumowy, na którym 
bawiło się wiele tancerek flamenco i torre-
adorów, a atrakcją był m.in. plastikowy łoś, 
który dla potrzeb dobrej zabawy grał rolę 
groźnego byka. 

Amatorzy tańca mogli też wziąć udział 
w warsztatach baletowo – akrobatycznych 
przygotowanych przez Studio Tańca Vivero, 
a na głównej scenie teatru dwukrotnie wy-
stawiono dwa premierowe spektakle w wy-
konaniu teatru dziecięcego Guziczek. — To 
bajki przygotowane przez dzieci dla dzieci z 
okazji święta. Oby w waszym życiu nigdy nie 
zabrakło miejsca na kulturę — mówił dyrek-
tor Adam Świerczyna, witając młodych wi-
dzów. Publiczność ciepło przyjęła zarówno 
bajkę „Zabawa w śpiącą królewnę” jak i hi-
storię „ O Wężu, który…” przygotowaną w 
oparciu o tekst Marty Guśniowskiej. — W 
spektaklu poznajemy Węża, który jest nie-
zadowolony ze swego wyglądu i wraz z to-
warzyszami rusza w podróż w poszukiwa-
niu rąk i nóg. Ostatnią postacią, jaką spoty-
ka na swej drodze jest Bóg, który uważa, że 
Wąż jest kompletny i niczego mu nie braku-
je. Chodzi o to by akceptować siebie takimi, 
jakimi jesteśmy — mówiła Izabela Karwot, 
która wraz z Dorotą Leszczyniak wyreżyse-
rowała przedstawienia. W barwnej sceno-
grafii przygotowanej przez Barbarę Wój-
cik - Wiktorowicz ożyły też inne stworze-
nia: Chomik, Pająk, Gekon, a nawet Wróż-
ka Zębuszka, a opowieść o odmienności, to-
lerancji i przyjaźni spodobała się publiczno-
ści, która długo oklaskiwała kreacje przygo-
towane przez dziecięcych aktorów.

(S), (D)

• Rybnickie Centrum Kultury: Jurassic 
Camp – półkolonie dla dzieci od 5 do 13 
lat. W programie: wizyta w kamienioło-
mie, dolina dinozaurów, laserowy paint-
ball, park linowy, zajęcia w pracowni pla-
styczno – technicznej. Terminy turnusów: 
18-22 oraz 25-29 sierpnia (g. 8-16). Szcze-
góły: www.rck.home.pl  

• Klub Kultury „Harcówka”: Artystyczne 
lato – gry, zabawy, zajęcia plastyczne i ar-
tystyczne oraz interesujące wycieczki, m.in. 

do wioski indiańskiej. Zajęcia od poniedział-
ku do piątku od 7 lipca do 1 sierpnia. Szcze-
góły: www.harcowkarck.pl  

• Młodzieżowy Dom Kultury: Wakacje z 
MDK – zajęcia plastyczne, taneczne i mu-
zyczne Termin: 28 lipca do 14 sierpnia (za-
pisy od 21 lipca). Szczegóły: www.mdk.
rybnik.pl 

• Dom Kultury w Chwałowicach: Wakacje 
z domem kultury – warsztaty artystyczne, 
fryzjerskie, ceramiczne, zajęcia z recyklin-

gu, seanse filmowe i wycieczki. Terminy: 30 
czerwca do 11 lipca oraz 4-8 sierpnia. Szcze-
góły: www.dkchwalowice.pl

• Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej: Śladami 
wielkich odkrywców – konkursy, gry i za-
bawy. Termin: 7 lipca do 22 sierpnia. Biblio-
teczne filie także przygotowały konkursy, 
zajęcia i zabawy dla młodych czytelników. 
Szczegóły: www.biblioteka.rybnik.pl.

• Dom Kultury w Niedobczycach: wyjazdy 
na „Rudę” i wycieczki, m.in. do Dream Par-
ku w Ochabach i Zoo w Chorzowie. Termin 
od 4 do 14 sierpnia. Szczegóły (tel. (32) 
433 10 65).

Spektakl o wężu, który bezskutecznie poszukiwał swych rąk i 
nóg przygotował działający w Teatrze Ziemi Rybnickiej teatr 
dziecięcy Guziczek

Wakacje w mieście

W trakcie hiszpańskiego balu kostiumowego można było zabawić się w 
torreadora

D o r o ś l i  d z i e c i o m
Obchody Dnia Dziecka były szczególnie huczne w Boguszowicach Osiedlu, 

gdzie odbyły się aż dwie imprezy dla milusińskich. Radość dzieci była więc 
podwójna. O święcie nie zapomniało też Rybnickie Centrum Kultury. 

Stowarzyszenie „17-tka” przygotowało dla milusińskich wiele atrakcji, m.in. 
przejażdżki motocyklowe

Połów szczęścia w Boguszowicach przed tamtejszym domem kultury
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PRACA NA WAKACJE. 18 czerwca w „Ekonomiku” odbyły się II wakacyj-
ne targi pracy dla uczniów. — Mogą wybrać pracę sezonową m.in. w restau-

racji, na festynach przy obsłudze cateringów i „dmuchańców”, przy kolportowaniu 
ulotek i inwentaryzacjach, a w weekendy – sprzedawać okulary na stoiskach w Wi-
śle i Ustroniu, z zapewnionym przez pracodawcę dowozem. Mamy też oferty pracy 
przy wypożyczaniu sprzętu wodnego na Rudzie oraz za granicą przy zbiorze owo-
ców — mówi Ewelina Marszołek-Polańczyk, pośrednik pracy z rybnickiej filii Mło-
dzieżowego Biura Pracy OHP. W maju placówka wspólnie z Poradnią Psychologicz-
no-Pedagogiczną zorganizowały też „Tydzień z doradztwem zawodowym i pośred-
nictwem pracy”. Odbyły się dwa kiermasze ofert pracy w Zespole Szkół Technicz-
nych i Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Stoiska przygotowały tam punk-
ty pośrednictwa pracy z Radlina i Wodzisławia Śl., Młodzieżowe Centrum Kariery 
z Pszowa oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego z Wodzisławia Śląskiego. Doradcy 
radzili też, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i skorzystać z bezpłat-
nych szkoleń organizowanych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. 

PRYMUSI NAGRODZENI. — Trzeba się dużo uczyć i mieć silną wolę, choć 
talent i szczęście też się przydają — mówi Kornelia Krakowska z Gimnazjum 
nr 3 w Chwałowicach, jedna ze stypendystek prezydenta miasta, która 23 
czerwca w siedzibie Przygody wzięła udział w uroczystości wręczenia wyróżnień 
najzdolniejszym rybnickim uczniom. — Jesteście najlepszymi z najlepszych — mó-
wiła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn gratulując młodzieży, ale także ich rodzi-
com i nauczycielom. W czasie dwóch spotkań wręczono 58 stypendiów, które może 
otrzymać tylko jeden, najlepszy uczeń z każdej szkoły oraz 140 medali i tytułów pry-
musa, przyznawanych za wyjątkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.  
W gronie wyróżnionych jest 12 podwójnych laureatów, którzy zostali zarówno sty-
pendystami prezydenta miasta, jak i rybnickimi prymusami. Jest wśród nich m.in. 
Magdalena Kieś, absolwentka SP nr 11, która zdobyła maksymalną liczbę punk-
tów z końcowego sprawdzianu, szachistka Magdalena Konopacka z Gimnazjum 
nr 2 oraz Aleksander Piechota z II LO, laureat olimpiady z języka angielskiego. Na-
zwiska wszystkich laureatów na stronie www.edukacja.rybnik.pl.

ELEKTROWNIA BĘDZIE JAK NOWA. „Nowy Rybnik” to nazwa pro-
jektu, którego realizację rozpoczął EDF – francuski właściciel rybnic-
kiej elektrowni. Po rezygnacji z budowy nowej elektrowni inwestor 
rozpoczął modernizację istniejących bloków, tak by zakład mógł produko-
wać energię na obecnym poziomie, spełniając przy tym unijne normy emi-
sji zanieczyszczeń, obowiązujące od 2016 roku. Wyceniona na 1,4 mld zł  
inwestycja obejmująca m.in. budowę instalacji odsiarczania spalin dla czte-
rech bloków oraz oczyszczalni ścieków, wydłuży żywotność elektrowni do 
2030 roku. Rozpoczęte już prace mają się zakończyć w 2018 roku, a za-
trudnienie przy nich ma znaleźć ok. 600 osób, w większości pracowników 
lokalnych podwykonawców. Po zakończeniu modernizacji uboczna pro-
dukcja gipsu w elektrowni wzrośnie do ok. 120 tys. ton rocznie. Obecnie  
w ciągu roku zakład spala 4,5 mln ton śląskiego węgla, głównie z Kompanii 
Węglowej. Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego z udziałem prezydenta 
Adama Fudalego i starosty Damiana Mrowca miało miejsce 16 czerwca. 

RYBNIK NA PLANIE. W czasie Dni Rybnika w naszym mieście 
gościli Anna Karna oraz znany i lubiany dziennikarz Maciej Orłoś, 

kojarzony głównie z Teleexpresem. W roli prowadzących realizowali  
w Rybniku kolejny odcinek popularnego programu telewizyjnego „Nie 
ma jak Polska”. Z ekipą telewizyjną odwiedzili m.in.: hałdę w Niedo-
bczycach, kąpielisko Ruda i stadion miejski, gdzie Orłoś wziął udział  
w treningu rybnickich żużlowców, a nawet sam wsiadł na popular-
ną żużlówkę. Ekipa telewizyjna zjawiła się również na rynku, gdzie 
najpierw paradowały orkiestry dęte, a potem odbywał się doroczny 
Korowód Dzielnic. Znany dziennikarz szybko został jego nieoficjalną 
gwiazdą, pozując do zdjęć z ekipami przebierańców z poszczególnych 
dzielnic. Również na rynku Orłoś spotkał się na ławeczce z prezyden-
tem Rybnika, z którym uciął sobie przed kamerami krótką pogawędkę.

Rybnicki odcinek „Nie ma jak Polska” będzie można zobaczyć w TVP 1  
w niedzielę 29 czerwca o 10.35.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 29
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY ZUS. Pierwszaki z „Urszulanek” dowiedziały się, jak udzie-
lać pierwszej pomocy i dbać o zęby, dorośli natomiast mogli oddać krew i poznać podstawy 
zdrowego odżywiania. 26 maja, nietypowo, bo w ZUS-ie, zainaugurowano 21. Rybnickie Dni Promocji 
Zdrowia. — Organizujemy dzień otwarty dla niepełnosprawnych, dzień seniora, tydzień ubezpieczo-
nego i przedsiębiorcy, a w tym roku rozpoczęliśmy projekt „Lekcje ZUS” adresowany do 450 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Postanowiliśmy też przyłączyć się do kolejnej inicjatywy, tym razem zwią-
zanej z profilaktyką zdrowotną — tłumaczy Grażyna Szweda, dyrektor oddziału ZUS w Rybniku, gdzie 
największym zainteresowaniem cieszyła się nietypowa waga. — Wskazuje ona nie tylko wagę cia-
ła, ale i procent tkanki tłuszczowej, stopień nawodnienia organizmu i masę mięśniową, ale też masę 
kości, metabolizm spoczynkowy, tłuszcz brzuszny czy wiek biologiczny organizmu — mówi Barba-
ra Szada o działaniu wagi zwanej Tanita, do której ustawiały się kolejki nie tylko pań. Z porad specja-
listów skorzystało w ZUS-ie ok. 600 osób (założono tam też 102 profile w ramach Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS-u). Następnego dnia (27 maja) prozdrowotna akcja rybnickiego sanepidu, Re-
gionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, ZUS-u oraz NZOZ-u Puls-Med, przeniosła się do siedzi-
by tego ostatniego. W poradni na Nowinach można było m.in. zbadać serce, krew, oczy, i kręgosłup. 

KREWKI PIŁKARZ. 31 maja na rybnicki rynek zawitał „Krewki 
piłkarz”. To ogólnopolskie przedsięwzięcie, przygotowane przez 
obecną również w naszym mieście fundację Football Academy, 
czyli sieć szkółek piłkarskich dla najmłodszych miłośników piłki nożnej. 
Do projektu wytypowanych zostało 25 ośrodków z całej Polski, a jego 
głównym celem było podniesienie świadomości społecznej w zakresie 
krwiodawstwa oraz zachęcenie mieszkańców do oddawania krwi. Ryb-
nicka zbiórka została zorganizowana we współpracy z urzędem miasta 
oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raci-
borzu. Towarzyszyły jej konkursy sprawności i umiejętności piłkarskich, 
w których uczestniczyli młodzi piłkarze trenujący na co dzień w rybnic-
kiej szkółce. W czasie sobotniego przedpołudnia, w specjalnym, zapar-
kowanym na rynku busie krew oddały 34 osoby, między innymi rodzi-
ce młodych zawodników. W sumie zebrano15 litrów krwi.

STRESUJĄCA KONFERENCJA. — Na początku rozmowy zwykle słyszę: „Moja żona jest ze mnie 
niezadowolona”, albo „Nie jestem już mężczyzną...„. Resztę muszę wyciągać — mówił 
prof. Zbigniew Lew-Starowicz podczas II interdyscyplinarnej konferencji „Stres nasz co-

dzienny”, która odbyła się 7 czerwca w rybnickim ośrodku Uniwersytetu Ekonomicznego. Seksu-
olog zauważył, że sytuacją stresową dla mężczyzn jest samo pójście z receptą do apteki, bo pra-
cują tam najczęściej młode kobiety, dlatego tylko 8 proc. mężczyzn z zaburzeniami seksualnymi 
leczy się u specjalistów, 24 proc. szuka pomocy w internecie. — Reszta czeka aż problem sam mi-
nie — mówił Lew-Starowicz, który przyjechał do Rybnika, łapiąc po drodze mandat za zbyt szyb-
ką jazdę, na zaproszenie organizatorów konferencji: Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemio-
logii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz rybnickiego Sto-
warzyszenia Wspierania Wiedzy Medycznej. Lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniar-
ki, sędziowie, prawnicy, czy studenci usłyszeli nie tylko o roli stresu w zaburzeniach seksualnych  
i o normach europejskich (!) długości męskiego członka, ale też o innych aspektach stresu – po-
cząwszy od jego wpływu na choroby nowotworowe po metody radzenia sobie z nim. — Jednym 
ze sposobów jest arteterapia. Doktor Tomasz Wiatr rozładowuje stres rysując portrety sławnych 
ludzi — mówiła prof. Jadwiga Jośko-Ochojska, pomysłodawczyni konferencji o wystawie jego prac. 

BYĆ KOBIETĄ, BYĆ MĘŻCZYZNĄ. — Niepełnosprawni też mają potrzebę blisko-
ści, potrzymania się za ręce czy popatrzenia sobie w oczy — mówiła Barbara Płaczek, 
kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Niedobczycach, podczas konferencji 

podsumowującej projekt „Być kobietą, być mężczyzną”. Dofinansowane przez miasto przed-
sięwzięcie miało zwrócić uwagę na problem tożsamości płciowej i seksualności osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Ta sfera, choć ważna, jest często pomijana. — Budzi niepo-
kój bliskich, którzy jednak chcą o tym rozmawiać. Dlaczego siedząca w kawiarni para niepeł-
nosprawnych ma być wytykana palcami? Niestety, wciąż mamy inne przyzwolenie społecz-
ne dla zdrowych i dla niepełnosprawnych, którzy w różny sposób, w miejscach publicznych 
okazują sobie czułość — podkreśla Barbara Płaczek. Projekt miał pokazać potrzeby, emocje  
i pragnienia podopiecznych WTZ nr 2, którzy  wspierani przez uczniów klasy fryzjerskiej Ze-
społu Szkół nr 5 uczyli się jak dbać o swój wygląd. — Niepełnosprawny to zarówno kobieta 
lubiąca sukienki i makijaż, jak i mężczyzna  dbający o siebie pomimo poruszania się na wóz-
ku. Chcemy obalić stereotyp dorosłej osoby niepełnosprawnej jako dziewczynki z tuzinem ku-
cyków czy chłopca w sweterku z wizerunkiem misia — przekonuje Marcin Wójcik z WTZ nr 2.
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POPISALI SIĘ GWARĄ. — Było słowo, które sprawiło mi problem, bo nie 
wiem co ono znaczy — mówiła pani Joanna z Pszowa tuż po zakończeniu 
pierwszego dyktanda godki śląskiej. Kłopotliwe słowo to szwalbki, czyli jaskółki, ale 
śląskich słów-pułapek było więcej. „(…) Do wielgij roboty bierōm sie tyż pszczoły, 
a kwiyci mojowe ônym ku tymu sprzijo. Dyszcz już tyż je cieplejszy, aji przi tymu 
sie na niebie trefi donga” – to fragment tekstu dyktanda, z którym 30 maja w Ze-
spole Szkół Technicznych zmierzyło się 39 osób z całego województwa. — Dyk-
tando jest bardzo proste — mówił Józef Porwoł, który z innymi członkami Zespo-
łu Standaryzacyjnego Języka Śląskiego – Andrzejem Szczeponkiem i Andrzejem 
Roczniokiem napisał tekst pt. „Nasz nojgryfniejszy miesiōnc moj”. Przeczytała go 
językoznawczyni prof. Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego, która od 24 lat 
prowadzi dyktando z języka polskiego dla obcokrajowców. Najlepiej z majową hi-
storią o boczōniach, zygrōdkach i maturzistach, poradził sobie Alojzy Zimończyk  
z Żor, wicedyrektor rybnickiego Zespołu Szkół Technicznych. Drugie miejsce zajęła 
Aleksandra Gruszka z Rudy Śl., a trzecie Dariusz Jerczyński z Katowic. 

BECZKI I KORKOCIĄGI. Obchodzący w tym roku swoje 50-lecie Ae-
roklub ROW zaprosił z tej okazji mieszkańców Rybnika i okolic 
na dwudniowy piknik lotniczy. W przedostatni weekend czerwca 

mimo nieco kapryśnej pogody lotnisko w Gotartowicach odwiedziło 
kilka tysięcy osób., które mogły oglądać na niebie zabytkowe i całkiem 
współczesne samoloty, odbyć lot widokowy nad Rybnikiem na pokła-
dzie dwupłatowca nazywanego popularnie „Antkiem” (AN 2) lub Wil-
gi. Największą atrakcją były jednak efektowne pokazy akrobacji lotni-
czych. W sobotę zadebiutowała w Rybniku nowa grupa akrobatyczna, 
którą tworzą mistrz Polski w akrobacji Łukasz Świderski oraz Sebastian 
Nowicki i Adam Labus. Duże wrażenie na publiczności zrobiły odważ-
ne i bardzo dynamiczne pokazy Artura Kielaka, mistrza Polski w akro-
bacji w klasie advanced. W roli gwiazd drugiego dnia pikniku wystąpili 
dwaj piloci znanej grupy akrobacyjnej Żelazny. Co ciekawe, startowali 
na tych samych akrobacyjnych zlinach, na których jeszcze w latach 90. 
minionego wieku latali na co dzień piloci Aeroklubu ROW.

INTEGRACJA NA LĄDZIE I WODZIE. 18 czerwca w prywatnym 
już ośrodku sportów wodnych i rekreacji w Stodołach odbyły się 

14. Regionalne Regaty Olimpiad Specjalnych, którym, jak co roku, na lą-
dzie towarzyszył ogólnomiejski festyn integracyjny zorganizowany przez 
rybnicką Szkołę Życia, czyli Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny. Dla 
dzieci z różnych typów szkół przygotowano wiele atrakcji od konkurencji 
sportowo-zręcznościowych, przez rejsy statkiem Konrad, po plenerową 
dyskotekę i integracyjny również konkurs piosenki. Jak co roku nie lada 
wydarzeniem były też odwiedziny strażaków i policjantów. W regatach 
rywalizowało sześć załóg ze śląskich klubów OS, w tym trzy załogi Pro-
myka Rybnik oraz załoga zaprzyjaźnionego klubu Krzyś z Kędzierzyna 
Koźla. Załogi współtworzyły osoby niepełnosprawne oraz wolontariu-
sze. Po dłuższej przerwie związanej ze zmianą właściciela i pierwszymi  
inwestycjami ośrodek w stodołach otworzył już swoje podwoje dla mi-
łośników aktywnej rekreacji i wypoczynku na lonie natury. Wstęp wolny.

REGATY NA PLASTIKACH. W środę przed Bożym Ciałem na 
wodach Zalewu Rybnickiego ekipy z dziesięciu rybnickich szkół 
ponadgimnazjalnych rywalizowały po raz drugi w eko-regatach, 
czyli wyścigach dwójek mieszanych na tratwach wykonanych z dzie-
siątek plastikowych butelek. Regaty zorganizowało IV LO w Chwało-
wicach, które już kilkanaście lat temu organizowało takie nietypowe 
wyścigi dla swoich uczniów. Tym razem uczniom liceów i techników 
kibicował sam prezydent miasta Adam Fudali. Na wodzie niepokona-
ni okazali się uczniowie I LO, czyli popularni „Powstańcy” – Amanda 
Mandera i Dawid Palarz (II B). Drugie miejsce zajęła osada „Budow-
lanki”, a trzecie uczniowie Zespołu Szkół nr 3. Po regatach młodzież 
zastosowała się do wymogów nowej ustawy śmieciowej. W ramach 
kolejnej konkurencji zgniotła butelki (na czas) i zapakowała do wor-
ków, które zabrały Rybnickie Służby Komunale. W tej ekologicznej 
konkurencji pierwsze miejsce zajęli uczniowie „Kopernika”, czyli IV LO.
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Młodzież też głosowała
19 maja uczniowie z Gimnazjum nr 6 na Nowinach  

i Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach Starych wzięli udział 
w „wyborach” do Parlamentu Europejskiego. Jak przysta-

ło na prawdziwe wybory w G nr 6 przygotowano lokal wybor-
czy, a młodzież wcieliła się w komisję wyborczą. Zanim jednak 
gimnazjaliści zagłosowali w klasach odbyły się lekcje o Parla-
mencie Europejskim, zasadach głosowania i debata „Czy war-
to głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?”. Ak-
cję Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują” zorgani-
zowano też w G nr 7, gdzie w przeprowadzenie „wyborów” 
zaangażowali się Mateusz Oleś i Jarosław Pydych. 

Niezależna licealistka
Sylwia Zazulak z II LO „Frycza” wzięła udział w pra-

cach młodzieżowego jury Festiwalu Filmów Niezależnych 
Off Plus Camera w Krakowie. Była to dla licealistki nagro-
da za jedną z trzech najlepszych recenzji w konkursie „Skryty-
kuj.pl” organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.  
W czasie majowego festiwalu Sylwia oceniała konkursowe filmy  
i uczestniczyła w spotkaniach z wybitnymi twórcami kina, m.in. 
z Andrzejem Wajdą i Jerzym Stuhrem.

Finał w Portugalii
W połowie maja reprezentacja „Ekonomika” wzięła 

udział w ostatnim spotkaniu w ramach projektu „Przed-
siębiorczość – obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy”, 

którego gospodarzem była portugalska szkoła z Aveiro.  
W czasie spotkania zorganizowano konkurs na najlepszy biznes 
plan, w którym rywalizowało sześć czteroosobowych między-
narodowych zespołów. W rolę jury wcielili się przedstawiciele 
Ballymena Business Centre z Irlandii Północnej, partnerzy pro-
jektu. Zwycięzcy opracowali plan internetowego portalu dla mi-
łośników zwierząt, a w zespole tym pracował też reprezentant 
„Ekonomika” Bartosz Barszcz. — Choć projekt dobiegł koń-
ca, nie oznacza to końca współpracy pomiędzy naszymi szko-
łami — zapowiada Wojciech Wilkoń, koordynator projektu.

Elektryzujący „Mechanik” 
W kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elek-

tronicznej „Euroelektra”, w której wzięło udział ponad dwa 
tysiące uczniów z całego kraju, dobrze spisał się Łukasz 

Mazurek z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Łu-
kasz zajął trzecie miejsce w grupie elektrycznej wśród dziewię-
ciu uczniów zakwalifikowanych do ścisłego finału i uzyskał ty-
tuł laureata (i zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodo-
wego). Z kolei drugoklasista Dawid Holona w tej samej grupie 
zajął szóste miejsce. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Technologicznym w Bydgoszczy. 
Opiekunami uczniów byli Marek Poprawski i Tadeusz Smusz.

My u nich oni u nas
28 maja Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach gościło 27 

uczniów i troje nauczycieli ze szkoły w Ostrawie. Przyjecha-
li, by poznać rybnicką szkołę i zebrać informacje o roślin-
ności łąk i lasów do realizowanego właśnie projektu przy-
rodniczego. Tego samego dnia w Ostrawie gościli gimna-
zjaliści z Boguszowic. Czesi wykorzystali wizytę na zbieranie 
w Gotartowicach traw, kwiatów, liści drzew i krzewów. Przy 
okazji zwiedzili też lotnisko, po którym oprowadzał ich Stani-
sław Leśniak i Wiesław Dziuba, emerytowany pilot Polskich Li-
nii Lotniczych LOT i modelarz. Z kolei boguszowiccy gimnazja-
liści – Karol Ryborz, Michał Mazur, Mateusz Oleś, Daniel Pie-
cha, Jarosław Pydych, Krzysztof Sobik i Marcin Wnuk – tego 
samego dnia pojechali do Ostrawy, by wziąć udział w memo-
riale Marka Bileho w unihokeju. 

Filmoteka w szkole
20 maja w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach otwarto je-

dyną w województwie śląskim specjalistyczną pracow-
nię filmową. Nauczyciele i uczniowie będą mogli oglądać 
projekcje w warunkach zbliżonych do prawdziwego kina. 
W sali znalazł się profesjonalny sprzęt do odtwarzania obra-
zu i dźwięku. Pracownia powstała dzięki wsparciu Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, o czym przypomniała Anna Sien-
kiewicz-Rogowska, pełnomocnik dyrektora instytutu. Tego 
dnia dla zaproszonych nauczycieli szkół zajęcia poprowadzi-
ła filmoznawca dr Agnieszka Morstin, zaś uczniowie spotkali 
się z krytykami filmowymi Anną Bielak i Błażejem Hrapkowi-
czem. Dodatkową gratką dla miłośników filmu były warsztaty 
dziennikarskie z Anną Kazejak, reżyserką „Skrzydlatych świń”  
i „Obietnicy”. Do tej pory takie pracownie otwarto m.in. w Pia-
secznie, Radomsku, Kluczborku, Kielcach i Gdańsku. Do koń-
ca czerwca PISF chce otworzyć podobne pracownie w każ-
dym województwie. 

Wkręceni
Podstawówka z Boguszowic-Osiedla zwyciężyła w kon-

kursie „Wkręć się do Krakowa” ogłoszonym pod koniec 
ub. roku przez posła Marka Krząkałę, by pomóc chorej 

Marcie z Rybnickiej Kuźni w zakupie wózka inwalidzkie-
go. W konkursie, który polegał na zbieraniu nakrętek, wzię-
ło udział dziesięć szkół, a udało się ich zebrać blisko 3,5 tony. 
Konkurs podsumowano 26 maja w bibliotece głównej. Zwy-
cięzcy – Szkoła Podstawowa nr 18 z Boguszowic Osiedla  

zebrała prawie 700 kg nakrętek, a podstawówka z Jejkowic  
o 30 kg mniej. Nagrodami dla tych szkół będzie wycieczka do 
Krakowa. — Mam nadzieję, że uczniowie spędzą tam miło 
czas, a zakończona akcja nauczyła ich wrażliwości — podsu-
mował poseł Marek Krząkała.

Na koniec Kapadocja 
W maju w Turcji odbyło się ostatnie spotkanie w ramach 

unijnego projektu „Młodzi przedsiębiorcy – krok po kro-

ku”, w którym bierze udział rybnicki „Ekonomik”. Ucznio-
wie wraz z dyrektor Urszulą Warczok, szkolnym koordynato-
rem projektu Anną Bartoniek-Lewandowską i opiekunem Ma-
ciejem Lewandowskim odwiedzili Samsun w Turcji, gdzie spo-
tkali się z pozostałymi partnerami z Chorwacji, Finlandii i Rumu-
nii. W czasie pobytu rozdano certyfikaty i oficjalnie zakończo-
no projekt, ale uczniowie mieli też okazję zwiedzić Kapadocję.

Zagrali swoją sztukę
Dobiega końca realizowany od sierpnia 2012 r. w Gim-

nazjum nr 12 w Niewiadomiu projekt „Lets play our play” 
w ramach programu Socrates Comenius. W marcu br. gim-
nazjaliści odwiedzili Istambuł, gdzie mieści się partnerska szko-
ła, z którą placówka realizuje projekt, a w maju odbyła się re-
wizyta. Uczniowie i nauczyciele z Turcji zobaczyli Kraków, Wie-
liczkę i zabytkową kopalnię „Ignacy”. Finał projektu miał miej-
sce 19 maja w Domu Kultury w Niewiadomiu, gdzie wystawio-
no sztukę „Awakening – przebudzenie”, którą rybniccy gim-
nazjaliści napisali wspólnie z partnerami z Turcji. 

Roboty w Opolu 
31 maja na Politechnice Opolskiej odbył się Opolski Fe-

stiwal Robotów, w którym uczestniczyli też uczniowie na-
szego „Tygla”. Konkurowało ze sobą 120 robotów w dzie-

więciu konkurencjach. W kategorii Lego Sumo pierwsze miej-
sce zajął Michał Święty z robotem o nazwie „Miken”, a trze-
cie – Marcin Wójcik i jego „WUJO II”. 

Śląskie gimnazjum
— Zrobiyli my se – rechtory i szkolorze – inkszy świat, 

w kierym Ślonsk przerobiyli my na wszystki możliwe spo-
soby i odmiyniyli przez wszystki przipadki — opowiada-
ją w Gimnazjum nr 7 o odbywającym się tam Tygodniu 
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Regionalnym. Szkołę odwiedzili m.in. znawcy Śląska i gwa-
ry Anna Stronczek i Marek Szołtysek, cukiernik Jerzy Król i ze-
spół Przygoda. Gimnazjaliści uczestniczyli też w różnych kon-
kursach, a także warsztatach szkubanio pierzo i pieczenia ko-
łocza. Dzwonek na lekcję zastąpiła śląska „Karolinka”, ucznio-
wie godali i nosili stroje ludowe. Współautorkami Tygodnia Re-
gionalnego były Mirosława Rydzkowska, Żaneta Rarot–Szwe-
da i Katarzyna Musiolik.

Uczniowie bez barier
16 maja w Katowicach odbyła się pierwsza edycja gry 

miejskiej „Bezpieczeństwo bez barier”. Wzięła w niej udział 

drużyna Zespołu Szkół Technicznych. Tomasz Cabaj, Rado-
sław Gotowski, Bartosz Maks, Dawid Wawrzynek i Paweł Wi-
necki pod opieką pedagoga szkolnego Barbary Kuwaczki zdo-
byli pierwsze miejsce w grze, która ma wspierać działania spo-
łeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób 
z niepełnosprawnością. Uczestnicy gry wcielili się w rolę osób 
niewidomych, niesłyszących, z dysfunkcją ruchu oraz ich asy-
stentów. Na dworcu PKP w Katowicach na przykład „niewido-
my” miał odnaleźć tablicę informacyjną, a „niesłyszący” usta-
lić cenę za przejazd pociągiem. Organizatorem gry miejskiej 
była Komenda Miejska Policji w Katowicach i Stowarzyszenie 
Inicjatywy Kulturalno–Sportowej.

Nietypowo o ekologii
7 maja szóstoklasiści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 8 w Boguszowicach wzięli udział w drugiej szkolnej akcji 

„Czysty las wokół nas – piknik ekologiczny”. Dzięki nadzo-
rowanej przez rybnickie nadleśnictwo akcji udało się wysprzą-
tać teren w Boguszowicach, poczynając od hali MOSiR-u po 
sklep Tesco. Uczniowie wraz z opiekunami zebrali kilkadzie-

siąt worków śmieci. Odbyły się też gry i zabawy o tematyce 
ekologicznej i konkurs eko-wiedzy oraz ognisko. — Takie dzia-
łania kształtują właściwe postawy uczniów wobec przyrody  
i naszego otoczenia. Ponadto integrują i wspomagają eduka-
cję — ocenia Kazimierz Sosna z ZSz-P nr 8, koordynator akcji. 
Pomoc w jej organizacji zaoferowali też Arkadiusz Kochanek, 
Małgorzata Pydych, Mariola Zmarzlik i Katarzyna Kuczera-Wita.

Asy z Rybnika
3 czerwca uczniowie rybnickiego „Tygla” uczestniczy-

li w gali „Śląskich Asów” organizowanej przez Uniwersy-
tet Śląski w Katowicach, gdzie uhonorowano wyróżniają-
cych się uczniów z całego województwa. Doceniono też 
licealistów z „Frycza”. Wyróżnienia dla uczniów ZST, którzy 
udanie zaprezentowali się w olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych otrzymali: 
Aleksander Kania, Tomasz Kajtoch, Dominik Papierok, Dawid 
Harazim, Gabriel Szmid, Maciej Pieczka i Michał Święty. Na-
tomiast nagrodę dla II LO „Frycza” odebrała dyrektor placów-
ki Maria Malinowska.

Trzecie miejsca rybniczan
W Barlinku odbył się finał XLII Ogólnopolskiego Mło-

dzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego. Śląsk 
reprezentowały trzy drużyny z Rybnika. Wszystkie znala-
zły się na „pudle”. Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 19  
w Kłokocinie – Paweł Pałka, Jakub von Rebenstok i Grzegorz 
Niziurski – (opiekun Michał Wieczorek) zajęła trzecie miejsce 
w Polsce, a Jakub zdobył tytuł najlepszego krajoznawcy tur-
nieju. W gronie gimnazjów szkolne koło „Kamzik” – Karoli-
na Rugor z G nr 7, Szymon Pałka i Daniel Mołdrzyk z Zespo-
łu Szkół Urszulańskich – (opiekun Michał Wieczorek) również 
zajęło trzecie miejsce, podobnie zresztą jak wśród szkół po-
nadgimnazjalnych ekipa z I LO – Kamil Pałka, Szymon Śliwiń-
ski i Maciej Boczarski – (opiekun Ewy Gatnar). Licealiści dodat-
kowo otrzymali nagrodę „fair play” .

Hobbici w maratonie
6 czerwca 30 uczniów Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach 

wzięło udział w siódmym 24-godzinnym Maratonie Języka 

Angielskiego. Tematem przewodnim była twórczość J.R.R. 
Tolkiena. Uczniowie poszerzali wiedzę i umiejętności z języka 
angielskiego m.in. uczestnicząc w quizie wiedzy o Śródziemiu 
i w grze „Chaos on the Middle-Earth”, do której sami przygo-
towali planszę. Jak co roku, odbyły się też tańce integracyjne, 
zaś nowością było stworzenie profilu drużyn biorących udział 
w konkursie na Facebooku. Imprezę wymyśliła anglistka Ewy 
Tyl, a opiekunami grup byli Aleksandra Gierczak, Marek Franu-
siak, Katarzyna Grzywna i Aneta Kustra-Mruzek.

Zawody w obronie
Trzy rybnickie placówki zdominowały jedną z kategorii  

I Rybnickich Zawodów Sportowo-Obronnych zorganizowa-

nych w 15. rocznicę wstąpienia Polski do NATO przez Woj-
skową Komendę Uzupełnień w Rybniku. Konkurencje obej-
mowały m.in. test wiedzy o NATO, bieg na orientację, pierw-
szą pomoc, transport poszkodowanego przez tor przeszkód, 
rzut granatem szkoleniowym, czy strzelanie. W formułę zawo-
dów wprowadzono także elementy ceremoniału wojskowe-
go, jak wciągnięcie flagi na maszt, czy składanie meldunków 
o gotowości do rozpoczęcia i zakończenia zawodów. Wśród 
szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął „Mechanik”, przed 
Zespołem Szkół Technicznych i „Budowlanką”. W czasie za-
wodów odbyły się też pokazy strażaków i psów policyjnych.

Nie tylko proza, 
nie tylko po angielsku

Gimnazjum nr 10 w Ligocie-Ligockiej Kuźni po raz dzie-
wiąty zorganizowało Międzypowiatowy Konkurs Prozy, Po-
ezji i Piosenki Obcojęzycznej. Tym razem w cieszącej się nie-
słabnącym powodzeniem językowej imprezie wzięło udział 43 
uczestników z 15 szkół, którzy po raz pierwszy oceniani byli  
w ramach trzech kategorii artystycznych. W kategorii proza 
zwyciężył Marcin Nitoń z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 17  
w Rybniku, najlepszym recytatorem poezji okazał się Dawid 
Weideman z Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,  zaś w 
kategorii piosenka jury najwyżej oceniło Weronikę Ciućkę z ryb-
nickiego Gimnazjum nr 1, którą podczas interpretacji utworu 
zespołu Radioactive wspomagał beatboxer.

Ekspresem przez szkoły
Aleksander Piechota z II LO „Frycza”, został laureatem pią-

tego miejsca XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angiel-
skiego * Marzena Kuś, nauczycielka języka francuskiego w Gim-
nazjum nr 7 w Boguszowicach w ramach unijnych wizyt stu-
dyjnych z programu „Uczenie się przez całe życie” pojechała 
na wyspę Reunion na Oceanie Indyjskim * W rozgrywanych 
19 maja zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2014” 
uczniowie ZST – Mateusz Juda, Przemysław Kupczak i Ka-
mil Tołwiński zajęli drugie miejsce (opiekun Katarzyna Kuliś) *  
W finale okręgowym XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Piotr 
Kieś z II LO zajął trzecie miejsce i zakwalifikował się do zawo-
dów centralnych olimpiady. Z kolei inny uczeń tego liceum Ad-
rian Tkocz został finalistą XLIII Olimpiady Biologicznej * Dobro-
mir Makowski dawniej miał kłopoty z prawem i narkotykami, 
dziś będąc pedagogiem radził młodzieży z Gimnazjum nr 7 
w Boguszowicach, jak nie powtórzyć jego błędów młodości 
* Drużyna z SP nr 19 w Kłokocinie – Kalina Karwot, Bartosz 
Karwot i Eliza Tatarczyk (opiekun Beata Wawoczny) za pracę 
„Między niebem a ziemią… czyli Śląsk widziany z góry” awan-
sowała do finału konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” * „Szkol-
ny Magiel” czasopismo wydawane w Szkole Podstawowej  
nr 26 w Niewiadomiu zaprezentowało się podczas konkur-
su na najlepszą gazetkę szkolną województwa opolskiego * 
Szkoła Podstawowa nr 28 w Kamieniu wraz z podstawówką 
w Islandii realizuje prozdrowotny projekt „Moda na zdrowie”. 
Pod koniec maja nauczyciele z tej szkoły wzięli udział w spotka-
niu roboczym w Rejkiawiku * 9 maja w Zespole Szkół Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Rybniku odbył się konkurs wie-
dzy o Unii Europejskiej, w którym pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna „Budowlanki” (Sebastian Kieś, Adam Miera i Mate-
usz Fydrych, opiekun Bartosz Florys) * 17 maja uczniowie „Ty-
gla” – Paweł Gromadzki, Karol Szczyrba, Kamil Michałowski 
i Przemysław Kosiec – zajęli trzecie miejsce w rajdzie tereno-
wym „Ekonomia ekstremalna” organizowanym przez Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach. 

(S), (D)
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Pierwszy dzwonek, 
czyli rentgen za ścianą
— To było takie typowo polskie – poszliśmy 

na żywioł, stwierdziliśmy „robimy”, choć nikt 
tak naprawdę nie miał pojęcia na co się pory-
wamy — wspomina Wiesław Kasprzak. Przy-
znaje, że pewnie zabrakło by im odwagi, by 
założyć szkołę i stowarzyszenie. „Pomogła”  

dyrektorka prywatnej placówki, w której uczy-
ły się ich dzieci. Kiedy doszło do spięcia usły-
szeli: „...załóżcie swoją szkołę, skoro lepiej wie-
cie jak uczyć”. Był koniec roku szkolnego, a już 
1 września w budynku przy ul. Kościuszki ru-
szyła Społeczna Szkoła Podstawowa. Pod opie-
ką dyrektor Doroty Warmuły, która wcześniej 
przez lata szefowała podstawówce w Lyskach, 
naukę rozpoczęło tam 74 uczniów. — Jako ro-
dzice chcieliśmy, aby nasze dzieci kształciła fa-
chowa, dobrze opłacana kadra, szkoła mia-
ła być przyjazna uczniom i wierna wartościom 
chrześcijańskim — wspomina Kasprzak. Pod-
kreśla, że stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom”,  
a w konsekwencji szkoła, nie powstałyby, gdyby 
nie entuzjazm, dobra wola wielu osób i wiara 
w powodzenie. W nowej szkole spędzali długie 
godziny, często kosztem rodziny i firm, które 
prowadzili. — Robiliśmy wszystko: od sprzątania 
po przewożenie dzieci. Marzyliśmy o tym by mieć 
wpływ na to, co się dzieje w szkole, ale potem tro-
chę nas to przerosło. Dziś wiemy jednak, że było 
warto — mówi Wiesław Kasprzak. Prezesem 
stowarzyszenia, które założyło pięcioro entu-
zjastów, był sześć lat. — To był fajny okres rów-
nież ze względu na pikniki rodzinne, bale prze-
bierańców, zimową giełdę sprzętu sportowego,  

czy cykl koncertów, które stowarzyszenie zorgani-
zowało, by pozyskiwać fundusze. Stanisław Soj-
ka zgodził się nawet, żeby hymnem stowarzysze-
nia była jego piosenka „Tolerancja”, a Czesław 
Niemen, który przyjechał na kilka koncertów, 
gościł u nas w domu na wegetariańskiej kolacji. 
Był sympatyczny, choć nieco onieśmielony i po-
grążony w swoim świecie. Przyszedł z syntezato-

rem i gitarą, której nie 
chciał wyjąć z futera-
łu, ale bawiły go ślą-
skie „kawałki”, które 
zagrałem — wspomi-
na Kasprzak. Najbar-
dziej żałuje, że szko-
ła nie ma własnego 
budynku. Obecnie 
SSP funkcjonuje na 
Nowinach, w jednym  
z segmentów Zespo-
łu Szkół nr 3 przy ul. 
Orzepowickiej, ale 
pierwszą siedzibą był 
parterowy budynek 
za gmachem Politech-
niki Śl., przy ul. Ko-
ściuszki. Obok mie-
ściła się pracownia 

rentgenowska, więc trzeba było nie tylko per-
swazji, ale i badań, by udowodnić, że promie-
niowanie nie jest groźne dla zdrowia uczniów 
i nauczycieli. Potem szkoła przeprowadzała się 
kilkakrotnie – do budynku Sióstr Urszulanek, 
salek katechetycznych przy parafii św. Jadwi-
gi i do domu katechetycznego przy parafii św. 
Antoniego, gdzie dziś mieści się Dwujęzycz-
ne Społeczne Gimnazjum, które stowarzysze-
nie otworzyło tam w 1999 r. Ostatnia przepro-
wadzka podstawówki na Nowiny (1998 r.), ze 
względu na złą sławę dzielnicy, skończyła się 
utratą 30 uczniów. — Część rodziców oddała 
dzieci do szkół, które dziś już nie istnieją. Część 
uczniów wróciła, kiedy rodzice zobaczyli budy-
nek po zmianach — mówi Katarzyna Jarska, 
dyrektorka obu społecznych placówek. Pracę 
w SSP zaczynała 19 lat temu; po dwóch – zo-
stała wicedyrektorem. Wiesław Kasprzak jest 
dumny z tego, co udało się stworzyć, żałuje tyl-
ko, że placówka się nie rozrasta. 

Drugi oddech, 
czyli o krok od liceum
— Mieliśmy już wstępnie przygotowane pro-

gramy pod poszczególne profile klas licealnych, 
ale na tegorocznym walnym zebraniu członków 

naszego stowarzyszenia rodzice uczniów podsta-
wówki przegłosowali, że liceum jednak nie po-
wstanie. Jesteśmy zawiedzeni, bo wypuszczamy  
z gimnazjum dwie klasy absolwentów, a taka 
sytuacja nieprędko się powtórzy — mówi Lidia 
Pietrzak-Miężał, dziesiąta w historii prezes sto-
warzyszenia i trzecia kobieta na tym stanowi-
sku. Funkcję tę pełni od roku. — Po raz pierw-
szy w historii stowarzyszenia, na mocy uchwały 
walnego zebrania członków, przeprowadziliśmy 
konkurs na stanowisko dyrektora — opowiada.  
Od września dyrektorem obu społecznych szkół 
będzie rybniczanin Arkadiusz Trzebuniak, któ-
ry może pochwalić się tytułem Najlepszy Na-
uczyciel Przedsiębiorczości w województwie. 
— Żyłam życiem tej szkoły, a to bardzo poma-
ga. Kiedy ma się entuzjazm i poczucie, że to moja 
szkoła, nie przychodzi się tutaj, jak do pracy.  
I tego życzę mojemu następcy — mówi Katarzy-
na Jarska, która była dyrektorem przez 14 lat. 
Praca przyniosła jej wiele satysfakcji, podobnie, 
jak sukcesy absolwentów. Karol Wawrzyniak, 
po stażu w Japonii, pracuje w pracowni projek-
towej swojego ojca, Maryla Szeja jest anglistką, 
Mateusz Pacha-Sucharzewski wykłada nauki 
ścisłe na uczelni w USA, Adam Krząkała jest na 
stażu w Bentley’u, Kamil Turecki został dzien-
nikarzem w Onecie, a tegoroczny maturzysta 
Jakub Siewiorek ma w ręku trzy indeksy na wyż-
sze uczelnie. To tylko kilkoro z ponad 660 ab-
solwentów obu placówek. — Mamy pięć szkol-
nych małżeństw, a troje dzieci naszych pierw-
szych absolwentów już uczy się w podstawówce. 
Staliśmy się więc szkołą pokoleniową. Jubileusz 
20-lecia uczciliśmy nadaniem obu placówkom 
imienia Jerzego Kukuczki — podsumowuje Ka-
tarzyna Jarska.                                               (S)

„Rodzice Dzieciom”, czyli pionierzy z doświadczeniem
— Zaczynaliśmy od zera, ale niósł nas entuzjazm. To na jego fali i dokonujących się 

wokół przemian potrafiliśmy coś razem stworzyć i to było kapitalne — wspomina Wiesław 
Kasprzak, były prezes Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”, które 
dokonało nie lada sztuki – w 1993 r. w dwa miesiące stworzyło Społeczną Szkołę 
Podstawową. Tym razem nie sprawdziło się porzekadło „co nagle to po diable”, 
bo szkoła działa do dziś.

Dla Lidii Pietrzak-Miężał, Wiesława Kasprzaka i Katarzyny Jarskiej (z prawej) świętująca 20-lecia istnienia 
społeczna szkoła była i jest miejscem zdobywania cennych doświadczeń
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Program stypendialny 
„Mistrzowie matematyki”

Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzi-
ce-Dzieciom”, jako jedna z pięciu orga-
nizacji społecznych w Polsce, pozyska-
ło fundusze na stworzenie programu 
stypendialnego dla uczniów szczegól-
nie uzdolnionych matematycznie „Mi-
strzowie matematyki”.

Zostanie nim objętych 16 uczniów szó-
stych klas szkół podstawowych, którzy za-
mierzają rozpocząć naukę w Dwujęzycz-
nym Społecznym Gimnazjum w Rybniku. 
Program stypendialny umożliwi im bez-
płatną naukę i udział w projekcie „mKlasa 
– szkoła praktycznej matematyki”. Szcze-
gółowy regulamin programu oraz formu-
larz wniosku dostępne są na stronach 
internetowych społecznej podstawówki  
i gimnazjum (www.ssp.rybnik.pl, www.
sg.rybnik.pl). Nabór wniosków stypen-
dialnych potrwa do 18 lipca. 
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— Razem możemy więcej — mówi Wojciech 
Thomas z rybnickiej firmy Doosan Babcock Ener-
gy Polska, który 3 czerwca przekazał 20 tys. zł na 
ręce prezydenta Adama Fudalego oraz Katarzyny 
Durczak i Beaty Rychold z MRM na realizację ak-
cji. Ma ona spełniać marzenia ciężko chorych dzieci 
do lat 16. Szacuje się, że jest ich w Rybniku ponad 
20. — Nie chcemy kupować sprzętu medycznego, ale 
spełniać zwyczajne dziecięce marzenia, jak chęć zo-
baczenia morza, czy wymalowanie pokoju — wyja-
śnia wiceprezydent Kryszczyszyn. Kwotą wstępnie 
przyjętą na spełnienie marzenia jednego dziecka 
ma być 5 tys. zł. O zasadach zgłaszania dzieci, wy-
boru i realizacji ich marzeń rozmawiano również 
z obecnymi na spotkaniu w UM przedstawicielami 
rybnickich organizacji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych (Oligosu, stowarzyszenia Ra-
zem, rybnickiego koła stowarzyszenia na rzecz osób 
z upośledzeniem umysłowym, domu pomocy spo-

łecznej, hospicjum domowego i Centrum Rozwoju  
Inicjatyw Społecznych). — Planujemy kwestować 
na rzecz akcji w czasie Dni Rybnika. — mówiły 
przedstawicielki młodzieżowej rada miasta (zebra-
no 646,33 zł, szczegóły na str. 46). Z myślą o akcji 
miasto wspólnie ze stowarzyszeniem Razem napi-
sało też projekt o dofinansowanie z banku BGŻ i 
otrzymało na ten cel 4 tys. zł, które przekazał Da-
riusz Krzempek. — Nie chcemy być kojarzeni tyl-
ko z biznesem i od kilku lat współpracujemy z mia-
stem — mówił przedstawiciel banku. Rybnicka 
akcja wzorowana na pomyśle fundacji „Mam ma-
rzenie” może się udać dzięki zaangażowaniu nas 
wszystkich. — Dzieci mają różne marzenia. Kiedy 
się zintegrujemy, jesteśmy w stanie zrobić naprawdę 
dużo, a pomoc drugiej osobie przynosi sporo rado-
ści — mówi Adam Fudali. Wojciech Thomas z fir-
my Doosan zapowiedział, że rokrocznie będzie ona 
wspierać tego typu inicjatywy. Warto przypomnieć, 

że latem ub. roku ponad 70 pracowników tej firmy 
zaangażowało się w remont domu dla nieletnich 
matek w Rybniku. — Sami się skrzyknęli i praco-
wali — mówił Wojciech Thomas. Otrzymali za to 
nagrodę w organizowanym przez Oligos konkursie 
na wolontariusza roku 2013 miasta Rybnika w ka-
tegorii wolontariat pracowniczy. Teraz firma włą-
czyła się w akcję spełniania marzeń, a jak zauwa-
żył ks. Rafał Śpiewak, duszpasterz hospicjum do-
mowego, marzenia dla chorych są najlepszym le-
karstwem.                                                 (S)

Mieli pociąg do Hollywood
30 maja w Rybniku odbyła się filmo-

wa gra miejska pod hasłem „Pociąg do 
Hollywood”. Tym samym Rybnik dołą-

czył do 16 innych miast organizujących 
gry filmowe. W zabawie brało udział ok. 
140 uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z Rybnika i Pszowa, którzy 
zmierzyli się z zadaniami nawiązującymi 
do znanych polskich filmów ostatnich lat. 
I tak np. wzorem nastoletniej matki – bo-
haterki filmu „Bejbi blues” – musieli na-
karmić i ubrać płaczące dziecko (lalkę), na 
rybnickim stadionie „kibicować” piłkarzom 
(„Skrzydlate świnie”), a w okolicach szpita-
la – wczuć się w sytuację niepełnospraw-
nego bohatera filmu „Chce się żyć”. Przej-
ście wszystkich zadań premiowane było 
puzzlem z fragmentem plakatu z filmu 
„Powstanie warszawskie”, który uczestni-
cy ułożyli w czasie podsumowania impre-
zy w Młodzieżowym Domu Kultury, w któ-
rym z miłośnikami kina od lat spotyka się 
Ewa Klonowska. Instruktorka przypomnia-
ła też o nowo otwartej w ZS nr 3 pracow-

ni filmoteki szkolnej (więcej na str. 32), w 
której uczniowie będą mogli rozwijać swo-
je filmowe zainteresowania. 

Ekscentryk znany i nieznany 
— Był geniuszem i błaznem — mówi-

ła Aldona Kaczmarczyk-Kołucka o Salva-
dorze Dalim. Artysta, którego 110. rocz-
nicę urodzin i 25. śmierci obchodzimy w 
tym roku, był bohaterem trzynastego 
międzynarodowego Biennale Twórczo-
ści Dzieci i Młodzieży „Wielcy znani i nie-

znani”. Konkurs zainspirowany twórczo-
ścią i życiem znanych artystów wymyśliła 
Aldona Kaczmarczyk-Kołucka prowadząca 
w Młodzieżowym Domu Kultury pracow-
nię plastyczną Creatio, która rokrocznie 
wspólnie z tworzącymi ją młodymi ludź-
mi ocenia prace konkursowe. W tym roku 
było ich 4500. Nadesłano je z 548 placó-
wek z 26 krajów, nawet tak odległych jak 
Chiny, Singapur, czy Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. Wyłoniono 140 finalistów, któ-
rych poznaliśmy 2 czerwca w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej. W gronie 34 nagrodzonych 

znaleźli się też reprezentanci 
naszego miasta – Julia Mazu-
rek z pracowni „Walor” z MDK 
(opiekun Ewa Tomas-Modlich) 
i Sebastian Syty z OPP Przygo-
da (op. Krystyna Komorowska) – (na zdj.). 
Jurorzy przyznali też 34 wyróżnienia (rów-
nież dla Nikoli Kukli z Przygody i Wiktora 
Śliwińskiego z Kameleona w MDK). Do wy-
stawy zakwalifikowali ponad 70 prac (rów-
nież Alicji i Julii Węgrzyn z Przygody oraz 
Maksymiliana Lubszczyka i Katarzyny Ro-
ter z pracowni GiR-a w MDK). Na uroczy-
ste podsumowanie konkursu połączone z 
rozdaniem nagród i wernisażem wystawy 
przyjechali również laureaci z Turcji, Biało-
rusi, Ukrainy oraz Słowacji, której reprezen-
tantka Miriam Nicolanska rokrocznie poja-
wia się na finale. 

Podwodny mural 
Od 4 do 6 

czerwca dzieci 
z pracowni pla-
stycznych dzia-
łających przy 
MDK wraz ze 
swoimi nauczy-
cielami ozdobi-
ły miniamfiteatr 
przy ul. Chabro-
wej 7 i 9 (filia 
MDK) podwod-
nymi motywami 
roślin i ryb.

(S)

Marzenia  do  zapłacenia

— Chcemy zdążyć z pomocą — mówi Joanna Kryszczyszyn o akcji „Marzysz ty, 
spełniamy my” organizowanej przez miasto i Młodzieżową Radę Miasta Rybnika. 
Ma ona pomóc w realizacji marzeń dzieci terminalnie chorych. Jednak, aby  
je spełniać potrzebne są pieniądze; na dobry początek – 24 tys. zł.    

Wojciech Thomas (na zdj. z prawej) przekazał 20 tys. zł na ręce prezydenta 
Adama Fudalego oraz przedstawicielek Młodzieżowej Rady Miasta – Kasi i Beaty
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— Należę do pokolenia, które tamtego dnia mogło po raz 
pierwszy zagłosować bez przymusu i na wybranych kandy-
datów. Towarzyszyły nam wiara, entuzjazm i wielkie emo-
cje, które rodzą się wtedy, gdy rodzi się historia, a my w niej 
uczestniczymy — mówiła Małgorzata Wróbel, dyrek-
tor IV LO podczas koncertu „Pejzaże wolności”, który 
odbył się w Domu Kultury w Chwałowicach, 4 czerw-
ca, dokładnie ćwierć wieku po pamiętnych wyborach.

Dyrektorka liceum podkreśla, że dziś perspektywa udzia-
łu w wolnych wyborach może wydawać się młodzieży czymś 
oczywistym i banalnym. — Wtedy była czymś niewiarygod-
nym. 25 lat temu wreszcie coś naprawdę od nas zależało —  

mówiła rybnickiej młodzieży, która spo-
tkała się w DK nie tylko dla uczcze-
nia wydarzeń sprzed lat, ale również by 

wziąć udział w podsumowaniu wojewódzkiego konkur-
su wiedzy „Język angielski – pomysł na twoją przyszłość”,  
w którym nagrodami były indeksy Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Konkurs to efekt współpracy IV LO  
z uczelnią w Lublinie, która zaczęła się półtora roku temu. 
Wzięło w nim udział 256 uczniów z 16 szkół ponadgim-
nazjalnych z całego Śląska, 11 z nich wyróżniono, a czte-
ry uczennice otrzymały indeksy na wybrany kierunek wy-
działu nauk humanistycznych KUL. Są to Edyta Szymura 
(„Ekonomik”), Martyna Lasota (II LO Frycza–Modrzew-
skiego), Aleksandra Sowa (LO Sióstr Urszulanek) i Pau-
lina Pierchała (IV LO). Nagrody wręczył im prof. Krzysz-

tof Narecki z KUL-u, wspólnie 
z wiceprezydent Joanną Krysz-
czyszyn i dyrektor Małgorzatą 
Wróbel. — Jesteście szczególnie  

utalentowani, ale każdy talent trzeba bezustannie, mądrze 
i ewangelicznie rozwijać — zachęcał młodych ludzi prof. 
Krzysztof Narecki, prorektor ds. studenckich. Trzyetapo-
wy konkurs wiedzy polegał m.in. na przygotowaniu ese-
ju lub reportażu w języku angielskim na jeden z trzech te-
matów – „Droga do wolności – bohaterowie tego czasu 
(lata 1978 - 1989)”, „Rola papieża Jana Pawła II w pol-
skiej drodze do wolności”, „Świat wartości Jerzego Mal-
chera w kontekście XX - wiecznej historii Polski i Euro-
py”. Sylwetkę urodzonego w Chwałowicach Jerzego Mal-
chera, jak zwykle zajmująco, przybliżył dr Jan Krajczok  
z IV LO, a dyrektor DK w Chwałowicach Michał Wojaczek 
podsumował dwa inne konkursy ogłoszone z okazji 25-le-
cia pamiętnych wyborów (wyniki i prace literackie na stro-
nie www.dkchwalowice.pl). Licealiści z „Kopernika” przy-
gotowali też multimedialną prezentację „Droga do wolno-
ści”, a jubileuszową uroczystość zakończył koncert piose-
nek Jacka Kaczmarskiego i Jana Pietrzaka w wykonaniu 
członków Studia Wokalnego Domu Kultury Chwałowice 
i uczniów IV LO. Fragment oryginalnej katalońskiej wer-
sji „Murów” wykonała też dyrektor ogólniaka Małgorzata 
Wróbel, a jej wspólny występ z wokalistkami nagrodzono 
owacją na stojąco.                                                               (S)

Na początek uczestnicy konferencji, wśród których była 
też liczna grupa uczniów rybnickich szkół, obejrzeli kilkadzie-
siąt zdjęć z 1989 roku wykonanych przez Zenona Kellera, fo-
toreportera tygodnika „Nowiny”, a znajdujących się już obec-
nie w zbiorach Muzeum w Rybniku. Przedstawiały one m.in. 
otwarcie rybnickiej biblioteki, Barbórkę z grudnia 1989 roku, 
ale przede wszystkim tytułowe wybory do Sejmu i Senatu. 

Prelekcje, dotyczące wydarzeń sprzed 25 i więcej lat 
przedstawili pracownicy katowickiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej. Dr Jarosław Neja opowiedział jak 
wyglądała i jak funkcjonowała demokratyczna opozycja 
w województwie katowickim w latach 1980-1989. Jak tłu-
maczył, przed 1980 rokiem tzw. środowisk opozycyjnych 
na Śląsku właściwie nie było, ale działały pojedyncze oso-
by. Później struktury „Solidarności” również były bardzo 
rozdrobnione, co jednak utrudniało działania służbie bez-
pieczeństwa. Dr Neja mówił m.in. o historycznych już dziś 
wydarzeniach, które miały miejsce w sąsiednim Jastrzębiu 
Zdroju, gdzie m.in. w lutym 1989 roku, odbył się Kongres 
Opozycji Antykomunistycznej, do którego władze sta-
rały się nie dopuścić, aresztując wielu jego uczestników. 

Bardzo interesujący był wykład dr. Adama Dziuby, któ-
ry posiłkując się archiwalnymi zdjęciami i plakatami opo-
wiedział nie tylko o wyborach, ale też o poprzedzającej je, 
trwającej ledwie miesiąc, kampanii wyborczej, a właściwie 
o dwóch kampaniach – tej ociężałej, w dawnym stylu, pro-
wadzonej przez pewnych swego komunistów, którzy zlek-
ceważyli opozycję oraz zupełnie nowatorskiej, jak na realia 
Polski Ludowej, kampanii środowisk opozycyjnych skupio-
nych wokół Lecha Wałęsy i „Solidarności”. Opowiedział 
też o skomplikowanej i kuriozalnej ordynacji wyborczej, 
która pozwalała opozycji zdobyć w ówczesnym Sejmie je-
dynie 35 proc. mandatów. 

Nie zabrakło prelekcji dotyczących samych 
rybniczan i Rybnika. Jakub Abrahamowicz 
przedstawił wybory „w narracji” przywoływa-
nych już „Nowin”, zaś Kazimierz Pogłódek, 
prezesujący obecnie rybnickiemu Klubowi In-
teligencji Katolickiej, przedstawił historię po-
wstania i funkcjonowanie Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność” w Rybniku, którego był najpierw 
przewodniczącym, a potem likwidatorem (uchwałę o za-
kończeniu działalności podjęto w listopadzie 1996 roku). 
Jego pierwszy przewodniczący Józef Makosz w 1990 roku 
został prezydentem Rybnika. Formalnie rybnicki komitet 
zarejestrowano w sądzie na początku grudnia 1989 roku. 
W jego działalność było zaangażowanych ponad 200 osób. 
Wymieniając jego najważniejsze poczynania Kazimierz Po-
głódek poza kolejnymi kampaniami wyborczymi wymienił 
m.in. doprowadzenie do powstania „Gazety Rybnickiej”, 
której pierwsze tzw. zerowe wydanie ukazało się 23 marca 
1990 roku. — Dziękuję, że wspólnie i solidarnie mogliśmy 
się przyczynić do odzyskania przez Polskę wolności — za-
kończył Kazimierz Pogłódek, zwracając się do obecnych 
na sali swoich przyjaciół z dawnego Komitetu Obywatel-
skiego. Na sam koniec wyciągnął w górę prawą dłoń i ukła-
dając palce w charakterystyczny gest zwycięstwa, krzyknął: 
niech żyje „Solidarność”!, wzruszając tym wiele obecnych 
osób, świadków tamtych czasów.

Na konferencji pojawił się również Czesław Sobieraj-
ski, który w czerwcu 1989 roku, jako knurowianin zdobył 
73,4 proc ważnych głosów i wraz z innym solidarnościo-
wym kandydatem Jerzym Wuttke został posłem na Sejm 
z naszego okręgu. 

— Te pierwsze wybory były dla nas przejściem z jednego 
świata do drugiego, nie twierdzę, że dużo lepszego, być może 

nawet trudniejszego. Adam Michnik powiedział kiedyś, że 
najbezpieczniej jest w więzieniu, bo tam nie ma problemu ani 
z mieszkaniem, ani z jedzeniem, ani z wolnością, bo to kto 
inny decyduje, kiedy będziesz mógł wyjść na spacerniak. Na 
wolności wszystko jest trudniejsze; sam muszę zdecydować 
kim chcę być, gdzie pracować, jak żyć. Proszę zrozumieć to 
nasze pokolenie; dla nas to była niewiarygodna radość, ale 
radość nie tylko z tego, że wygraliśmy, ale przede wszystkim z 
tego, że świat nie jest zamknięty, że wszystko jest możliwe, że 
możemy coś zmienić. A przecież byliśmy wychowani w prze-
konaniu, że nic się nie da zrobić. Wiedzieliśmy, że nie będzie 
łatwo, ale przecież tego nikt nam nie obiecywał. Teraz zasta-
nawiamy się, jak to nasze doświadczenie przekazać kolej-
nemu pokoleniu, które staje przed zupełnie nowymi wyzwa-
niami. To pokolenie nie reaguje już na symbole historyczne, 
czemu trudno się dziwić, ale reaguje np. na bezrobocie i na 
złe traktowanie w zakładach pracy. Ale próbujmy podzielić 
się tą naszą radością. Dla nas to naprawdę było ważne; dla 
nas to dalej jest ważne — mówił, zwracając się głównie do 
młodego pokolenia urodzony rybniczanin Jan Olbrycht, 
który w maju m.in. dzięki głosom rybniczan po raz trze-
ci został wybrany na posła Parlamentu Europejskiego.

W czasie konferencji ogłoszono też wyniki konkursów, 
zorganizowanych z tej samej okazji przez domy kultury w 
Chwałowicach i Niedobczycach.   

Wacław Troszka

Przełomowe wspomnienia
Rybnickie społeczeństwo w obliczu wyborów 1989 roku – to 

tytuł konferencji naukowej, która z okazji 25. rocznicy pierwszych  
w powojennej Polsce częściowo wolnych wyborów parlamentarnych odbyła 
się 6 czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

Pejzaże wolności

O kuriozalnej ordynacji wyborczej i interesującej kampanii wyborczej w 
wykonaniu ludzi władzy i środowisk opozycyjnych opowiedział dr Adam Dziuba

Laureaci konkursu „Język angielski 
– pomysł na twoją przyszłość”,  
w którym nagrodami były indeksy 
KUL-u.
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W tym roku triumfowała muzyka. Nagro-
dy prezydenta miasta za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury trafiły w ręce osób, które na róż-
ne sposoby działają właśnie w tej sferze: kierują 
placówkami muzycznymi, promują kulturę mu-
zyczną miasta, upowszechniają amatorski ruch 
śpiewaczy, sami pięknie grają i śpiewają. 

— Muzyka pojawiła się w moim życiu gdy miałam 
sześć lat. Tę pasję zawdzięczam ojcu, który był znako-
mitym skrzypkiem, a przed wojną uczył się w szkole 
Szafranków i jeździł na warsztaty muzyczne do Wied-
nia — mówi Ilona Kargul, która po raz drugi ode-
brała nagrodę prezydenta. Jest założycielką i od 20 lat 
szefową Śląskiego Centrum Muzycznego „Muzyka  
i Ruch” oraz pomysłodawczynią i organizatorką po-
pularnych i wysoko ocenianych przedsięwzięć muzycz-
nych, między innymi: Międzynarodowego Silesia Go-
spel Festiwalu – jednego z największych festiwali go-
spel w regionie, Rybnickiej Jesieni Chóralnej czy Ryb-
nickiego Festiwalu Młodych Talentów. — Niestety, tato 
zmarł, gdy miałam 26 lat. Nie dożył chwili, kiedy po-
kochałam ten zawód. To dla mnie bardzo ważna na-
groda, cieszę się, że działam w mieście, w którym moż-
na rozwijać się artystycznie i które tak wspiera organi-
zacje pozarządowe — podkreśla Ilona Kargul. Za pro-
mowanie kultury muzycznej miasta w kraju i za gra-
nicą doceniona została Romana Kuczera, od 12 lat 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Rybniku, również pedagog i dyrygent młodzieżo-
wej orkiestry symfonicznej. Jest organizatorką wie-
lu koncertów kameralnych i symfonicznych z udzia-
łem uczniów szkoły Szafranków, ale i wybitnych mu-
zyków polskich i zagranicznych. Aktywnie działa na 
rzecz edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, szlifu-
jąc ich muzyczne talenty. — Rybnik jest pełen młodych, 
utalentowanych ludzi, a reformowany obecnie system 
szkolnictwa artystycznego bardzo im sprzyja. Mimo to 
wydobycie talentu nie jest łatwe. Żyjemy w dynamicz-
nych czasach, młodym ludziom brakuje cierpliwości, 
dlatego często mimo niewątpliwego talentu nie robią ka-
riery i nie zostają profesjonalnymi muzykami. Ta nagro-
da dodaje wartości wszystkim działaniom, które podej-
muje szkoła, a przy okazji ja, jako jej dyrektor, szef orkie-
stry i opiekun młodzieży — mówi Romana Kuczera. To 
trzecia nagroda prezydenta w jej dorobku. Indywidu-
alną nagrodę za upowszechnianie amatorskiego ruchu 

śpiewaczego odebrał też Ryszard Mazu-
rek, od czterech lat prezes Stowarzyszenia 
Śpiewaczego Chór „Seraf”, zaangażowa-
ny także w działalność rybnickiego  chóru 
Regina Apostolorum i Harmonia z Jejko-
wic oraz organizator licznych koncertów 
sakralnych i świeckich. Zespołowa nagro-
da (po raz drugi) trafiła z kolei do grupy 
South Silesian Brass Band, która od 40 lat upo-
wszechnia szeroko pojętą muzykę jazzową: od jazzu 
klasycznego poprzez dixielendowy, aż po jazz trady-
cyjny ulicznych orkiestr Nowego Jorku. Zespół ma na 
swoim koncie ponad 1000 koncertów, liczne nagrody 
oraz udział w kilkudziesięciu festiwalach i przeglądach 
muzycznych. Po raz trzeci nagrodą prezydenta został 
uhonorowany zespół wokalny 6 na 6, świętujący  
w tym roku swoje 20-lecie. Jego trzon stanowią absol-
wenci rybnickiej szkoły muzycznej. Występujący w kra-
ju i za granicą wokaliści zasłynęli między innymi dzię-
ki organizacji cyklu koncertów „6 na 6 z Gwiazdami”, 
w trakcie których występowały wraz z nimi tytułowe 
gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in.: Małgorzata 
Ostrowska, Stanisław Soyka czy Maciej Maleńczuk. 
Obecnie zespół nagrywa kolejną płytę. Nagrodzonym 
gratulował prezydent Adam Fudali, a statuetki wrę-
czyła jego zastępczyni Ewa Ryszka. 

Uroczystość zorganizowana 6 czerwca w TZR wpi-
sała się w rocznicowe obchody 25-lecia pierwszych 
wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Uświet-
nił ją koncert „Młodzi soliści i wielkie dzieła”, któ-
ry zakończył całoroczne obchody 80-lecia Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. Antoniego i Karola Sza-
franków. Wystąpili wyróżniający się tegoroczni ab-
solwenci szkoły (z jednym wyjątkiem), którym towa-
rzyszyła Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Sławo-
mira Chrzanowskiego. Młodzi utalentowani soliści 
mają na koncie nagrody i wyróżnienia w ogólnopol-
skich konkursach i przesłuchaniach, koncerty poza 
granicami kraju oraz tytuły rybnickich prymusów,  
a ich występy mogły usatysfakcjonować nawet wybred-
nych melomanów. Wiolonczelistka Elżbieta Szczyr-
ba (klasa prof. Leona Mielimąki) jest wraz z zespo-
łem laureatką m.in. I miejsca XIII Ogólnopolskie-
go Konkursu Smyczkowych Zespołów Kameralnych  
w Łodzi w 2011 r., stypendystką marszałka wojewódz-
twa śląskiego oraz uczestniczką programu Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Z wielką wrażliwością  

zaprezentowała ona I część Koncertu wiolonczelowe-
go a-moll Kamila Saint-Saënsa. Kacper Nowak (klasa 
prof. Jana Ludwika) był m.in. dwukrotnie pierwszym 
oboistą międzynarodowej młodzieżowej orkiestry we 
włoskim Miglianico, a jako członek szkolnej orkiestry 
towarzyszył tak znakomitym muzykom jak Konstan-
ty A. Kulka czy Adam Makowicz. W czasie koncertu 
Kacper wykonał z klasą I część Koncertu obojowego 
Tomaso Albinioniego. Na długiej liście sukcesów naj-
młodszego solisty, puzonisty Jakuba Langrzyka (kla-
sa prof. Sebastiana Wieczorka), kończącego I klasę 
szkoły II st., jest m. in. zwycięstwo w Międzynarodo-
wym Konkursie Instrumentów Dętych Pro-Bohemia 
w Ostrawie (2013 r.) oraz Grand Prix i nagroda pu-
bliczności na XIII Festiwalu Młodych Talentów im. 
Ireneusza Jeszki w Rybniku w ub. roku. Wykonując  
utwór Morceau symphonique francuskiego kompozy-
tora Aleksandra Guilmant’a świetnie poradził sobie  
z tak wymagającym instrumentem jakim jest puzon. 
Z kolei Denis Olejak z klasy prof. Artura Hesa wyko-
nał przepiękny i dobrze znany nie tylko melomanom 
Koncert fortepianowy a-moll Edwarda Griega. De-
nis zdobył m.in. III miejsce na XVI Ogólnopolskim 
Turnieju Pianistycznym im. Haliny Czerny-Stefańskiej  
w 2011 r. Miejmy nadzieje, że ten świetnie prezentu-
jący się za klawiaturą młody człowiek dorówna talen-
tem swojemu mistrzowi, uczniowi Piotra Palecznego. 
Ostatnią i najgoręcej przyjętą solistką była Aleksan-
dra Buczek (klasa skrzypiec prof. Justyny Dzierbic-
kiej-Przeliorz). Z maestrią i wdziękiem zagrała nie-
łatwy II Koncert skrzypcowy Arama Chaczaturiana. 
Ona też otrzymała od wielbicieli najwięcej kwiatów. 

Muzyczną patriotyczną klamrą koncert spięła Fil-
harmonia Rybnicka, rozpoczynając go od uwertury 
koncertowej „Bajka” Stanisława Moniuszki, a koń-
cząc mazurem z opery „Straszny dwór” tegoż kom-
pozytora. I tym pięknym muzycznym akordem szko-
ła Szafranków zakończyła rok szkolny, a Filharmonia 
Rybnicka sezon koncertowy.                           (D), (r)

Muzyka nagrodzona

W tym roku nagroda prezydenta w dziedzinie kultury trafiła w ręce osób związanych z muzyką. Na zdjęciu wspólnie  
z wiceprezydent Ewą Ryszką (od lewej): Ryszard Mazurek z chóru Seraf, Michał Myszor z zespołu 6 na 6, Adam Abrahamczyk  
i Elżbieta Skrzymowska z South Silesian Brass Band, Romana Kuczera, dyrektor Szkoły Muzycznej w Rybniku oraz Ilona Kargul, 
szefowa Śląskiego Centrum Muzycznego „Muzyka i Ruch”

Tegoroczni wykonawcy koncertu Młodzi soliści i wielkie dzieła (od lewej): Jakub 
Langrzyk, Elżbieta Szczyrba, Denis Olejak, Aleksandra Buczek i Kacper Nowak
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K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y
WYBITNI SURREALIŚCI W RYBNIKU. Do 9 lipca, w galerii sztuki 

Rybnickiego Centrum Kultury prezentowana będzie wystawa „Ma-
giczny realizm”. To wyjątkowa gratka dla miłośników malarstwa, bo 
ekspozycja obejmuje 60 prac wybitnych współczesnych polskich surre-
alistów, które nigdy dotąd nie były prezentowane w naszym mieście. Ja-
rosław Jaśnikowski, Rafał Olbiński, Artur Kolba, Zdzisław Beksiński, To-
masz Sętowski, Marcin Kołpanowicz oraz Jacek Yerka – to ich prace za-
wisły w galerii sztuki RCK. Choć artyści związani są z jednym nurtem pla-
stycznym, każdy z nich ma swój wyjątkowy, indywidualny styl i inną wraż-
liwość. — To obrazy olejne, grafiki i litografie, ale również plakaty i pra-
ce wykonane w coraz bardziej popularnej ostatnio technice giclée, czyli 
najwyższej jakości reprodukcje znanych dzieł, własnoręcznie sygnowa-
ne przez ich autorów — mówi Roksana Mielczarek, organizator wysta-
wy, której wernisaż w RCK odbył się 26 czerwca. Dzieła pochodzą z pry-
watnych kolekcji, a ekspozycja czynna będzie codziennie od g.10 do 20. 

Śląska Nagroda Jakości została ustanowiona przez 
Komitet Polskiej Nagrody Jakości przy Regionalnej 
Izbie Gospodarczej w Katowicach. Od kilkunastu lat 

jest ona przyznawana fir-
mom, organizacjom i oso-
bom, które wyznają hasło 
„Nie jakoś, ale jakość”. Or-
kiestrę złożoną z uczniów 
rybnickiej szkoły do nagro-
dy zgłosił prezydent Adam 
Fudali z poparciem prezesa  

Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego Andrzeja Żylaka, a uhonorowana zo-
stała ona w kategorii promocja. Orkiestra, która, po-
dobnie jak szkoła, została w latach 30. ub. wieku  zało-
żona i przez wiele lat prowadzona przez Antoniego Sza-
franka, jest dowodem ciągłości i wysokiej jakości mu-
zycznej edukacji w naszym mieście. Jej kolejnymi dy-
rygentami po założycielu byli Juliusz Malik, Krystyna 
Lubos, Tadeusz Hanik, Eugeniusz Stawarski i aktual-
na dyrektor szkoły Romana Kuczera, ale także gościn-
nie inni znakomici dyrygenci jak Mirosław J. Błaszczyk, 
Sławomir Chrzanowski czy Włoch Massimiliano Caldi. 
Z szeregów szkolnej orkiestry wywodzi się wielu profe-
sjonalnych muzyków, którzy w tym zespole zdobywali 

estradowe szlify. Ze względu na naturalną rotację ze-
spół nie popada w rutynę i jego atutem są młodość i en-
tuzjazm. Znakomite oceny wystawili orkiestrze muzycy, 
którzy z nią występowali, w tym Piotr Paleczny, Kon-
stanty Andrzej Kulka czy Adam Makowicz. Dzięki wy-
stępom w miastach partnerskich w Europie i udziałowi 
w międzynarodowej orkiestrze we Włoszech, a warsz-
tatach muzycznych w USA, orkiestra jest doskonałym 
ambasadorem potencjału kulturalnego naszego mia-
sta, a więc nagroda w kategorii promocja była jak naj-
bardziej uzasadniona. Nagrodę 12 maja br. w Sali Ce-
sarskiej Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie odebra-
ła dyrektor szkoły Romana Kuczera, która zapewniła, 
że „…z jeszcze większą determinacją będziemy działać 
tak, aby każdy nasz projekt muzyczny był wielkim i nie-
powtarzalnym wydarzeniem artystycznym, angażującym 
przy tym rybnickich muzyków, uczniów i znakomitych in-
strumentalistów-pedagogów oraz absolwentów, skupio-
nych wokół Szkoły Szafranków”.                                (r)

ROZTAŃCZONY FINAŁ ROKU. W Domu Kultury w Chwałowicach od-
był się koncert Dzieci – Rodzicom z udziałem młodych ludzi uczęszcza-

jących na zajęcia artystyczne organizowane przez tę placówkę. 17 czerwca  
sala widowiskowa i galerie chwałowickiego DK pękały w szwach. Na sce-
nie zaprezentowali się zarówno najmłodsi trzy-, czteroletni tancerze z gru-
py „Tańczące nutki”, prowadzonej przez Żanetę Wojaczek, jak i młodzież 
tańcząca jazz pod kierunkiem Roksany Kołodziejczyk. Młodzi ludzie po-
chwalili się swoimi postępami w nauce gry na gitarze, pianinie, keyboar-
dzie, a wokalnymi talentami – m.in. soliści Młodzieżowego Studia Wo-
kalnego działającego pod kierunkiem Jarosława Hanika. W Galerii Dru-
giego Planu swoje prace zaprezentowali adepci malarstwa – uczniowie 
Sylwii Sobocik-Paździor oraz uczestnicy zajęć z ceramiki prowadzonych 
przez Kornelię Pior. Podczas wernisażu rozstrzygnięty został także kon-
kurs malarski pt. „W świecie motyli”, którego laureatami zostały: Kin-
ga Karwot (3 lata), Monika Kompanowska (9) i Zuzanna Walecka (10).

CHILDREN OF 90’S AKUSTYCZNIE. Za nami kolejny wieczór 
z Cyklu Koncertów Akustycznych „Bez Prądu” – tym razem na 
scenie biblioteki zaprezentowała się rybnicka grupa Children of 90’s.

Chociaż zespół istnieje dopiero drugi rok, muzycy mają już cał-
kiem poważny i ciekawy repertuar. Sami mówią o sobie, że są zna-
ni z niesamowitej chemii, energii i dobrego kontaktu z publiczno-
ścią. Jak się okazało podczas koncertu w bibliotece – to wszystko 
prawda, a nawet więcej: Children of 90’s gra muzykę w klimacie 
funk rocka oraz rocka z domieszkami bluesa i jazzu. Niewątpliwie 
mocnym atutem grupy jest wokal Kamila Hołka, który porywa pu-
bliczność od pierwszego do ostatniego utworu. Trzymamy kciuki 
za dalszą karierę! 
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M u z y k a  w y s o k i e j  j a k o ś c i
Orkiestra Szkoły Muzycznej Szafranków została laureatem XVI edycji konkursu Śląska Nagroda 

Jakości, przyznawanej pod honorowym patronatem wojewody śląskiego i marszałka województwa.
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Dyrektor  Romana Kuczera  
z dyplomem konkursu Śląska 
Nagroda Jakości
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K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y
CAŁY RYBNIK CZYTA(Ł) DZIECIOM. — To ulubiona książka mojego dzieciństwa 

— mówi Katarzyna Kiepura o powieści „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej. Nic 
więc dziwnego, że rybniczanka – specjalistka od finansów i autorka powieści „In-
cognito” – przeczytała jej fragmenty w czasie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Siód-
ma edycja ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo odbyła się 29 maja w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej. Zorganizowały ją wspólnie Rybnickie Centrum Kultury i Pedago-
giczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku. Tym razem ok. 600 dzieci z pięciu szkół pod-
stawowych (nr 1, 5, 11, 12 z Rybnika i podstawówki z Jejkowic) wysłuchało też „Czer-
wonej wstążeczki” w interpretacji rzeczniczki urzędu miasta Lucyny Tyl, bajki o hałaśli-
wym słoniku Tadku, którą przeczytała tancerka Kamila Borkowska ze Studia Tańca Iskra 
oraz historii pewnej małpki przedstawionej przez Ewelinę Kozielską z Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Największy aplauz wzbudził jednak czytany na role przez człon-
ków Kabaretu Młodych Panów „Czerwony Kapturek” Jana Brzechwy. — Mam chrapkę 
na babkę — czytał z aktorskim zacięciem Łukasz Kaczmarczyk. — To rzekłszy wilk po-
łknął staruszkę tak jak wróbel połyka muszkę — wtórował mu Mateusz Banaszkiewicz. 

TALENTY I RYBKI. Pianista Szymon Drabiński ze Zduńskiej Woli zdobył statu-
etkę diamentowej rybki i Grand Prix XV Rybnickiego Festiwalu Młodych  Talen-

tów im. Ireneusza Jeszki, jaki odbył się 31 maja w szkole muzycznej. Werdykt jury: 
Marii Sobiesiak-Warchoł, Romany Kuczery, Jadwigi Baron, Ilony Kargul, Michała My-
szora i Wojciecha Świerczyny był wyjątkowo zgodny z opinią publiczności, która swo-
ją nagrodę również przyznała muzykowi ze Zduńskiej Woli. Zrobiła to jednak o wiele 
sprawniej niż profesjonalne jury, któremu wyłonienie zwycięzców zajęło ponad dwie 
godziny. — Wysłuchaliśmy tylu różnorodnych prezentacji i chcieliśmy je ocenić spra-
wiedliwie — tłumaczyli jurorzy. Do etapu finałowego awansowało 21 wokalistów  
i instrumentalistów-solistów, którzy wykonywali utwory m.in. Chopina, Kilara czy pio-
senki Agnieszki Osieckiej. W gronie dziesięciorga laureatów znalazł się jeden repre-
zentant naszego miasta – puzonista Marcin Szweda, który zdobył pierwszą nagrodę 
i statuetkę złotej rybki. W festiwalu organizowanym przez Śląskie Centrum Muzycz-
ne, wspólnie z miastem i szkołą muzyczną wzięli udział uczniowie szkół muzycznych 
i ośrodków kultury m.in. z Łodzi, Opola, Katowic i Cieszyna. 

PRZESTRZEŃ PEŁNA WYOBRAŹNI — Z powodu upału zagrażającego bez-
pieczeństwu dzieci zrezygnowaliśmy w tym roku z teatralnej parady na ry-
nek — mówi Zofia Paszenda, reżyserka i współorganizatorka drugiej edycji Ryb-
nickiego Dziecięcego Festiwalu Teatralnego „Przestrzeń Wyobraźni”. W imprezie 
przygotowanej wspólnie przez Rybnickie Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kul-
tury i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „IZART” wzięło udział dziewięć dzie-
cięcych grup teatralnych między innymi z Rybnika, Opola i Czerwionki-Leszczyn. 
Jurorom najbardziej spodobały się spektakle: „Pchła czyli wielka mistyfikacja” te-
atru Flug z Kędzierzyna-Koźla (to ich drugie zwycięstwo) oraz „O wężu, który…” 
teatru Guziczek działającego w RCK. Nagrody powędrowały również do teatru 
Dratewka z MDK-u, Mały Miodzio z Raciborza oraz młodszej grupy z Guziczka. 
— W Rybniku wspaniale rozwija się ten cudowny, amatorski teatr dziecięcy. Ma-
cie w sobie rytm teatru, nie zatraćcie go, bo on porządkuje nasze życie — mówi-
ła Elżbieta Łągwa-Szelągowska, która wraz z Barbarą Wójcik-Wiktorowicz oraz 
Bartłomiejem Kamińskim przez dwa dni oceniała przedstawienia.

U ŹRóDEŁ SŁAWY. Po wydarzeniu muzycznym, jakim był koncert w rybnickiej bazylice z udziałem 
Jerzego Maksymiuka i Piotra Pławnera oraz muzycznym spotkaniu w miejscu urodzenia patrona impre-

zy – Czernicy, kolejne odsłony Festiwalu Muzycznego im. Henryka M. Góreckiego miały miejsce w rybnickim 
Muzeum oraz w Rydułtowach. W koncercie „Z rybnickiego Rynku” wystąpił znakomity Kwartet Śląski, zespół 
wiolinistów wywodzący się z Akademii Muzycznej im. Szymanowskiego w Katowicach, aktualnie w składzie: 
Szymon Krzeszowiec i Arkadiusz Kubica (skrzypce), Łukasz Syrnicki (altówka) oraz Piotr Janosik (wiolonczela). 
Zespół koncertuje z powodzeniem w całej Europie, występował też m.in. w USA, Kanadzie i Japonii. Trudno 
nie wyrazić żalu, że tak wspaniałych wykonawców wysłuchała ograniczona miejscem liczba słuchaczy, choć 
niewątpliwie muzealny hall swoim klimatem sprzyja kameralnemu muzykowaniu. Wykonawcy zaprezento-
wali  m. in. VII Kwartet  Dymitra Szostakowicza , a wsparci przez altowiolistkę Elżbietę Mrożek-Loskę – Kwin-
tet Es-Dur Antoniego Dworzaka. Ostatni koncert festiwalu zatytułowany „Pośród węglowych Alp” odbył się 
w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks, gdzie zabrzmiała niezwykle radosna, pełna uroku muzyka Krakow-
skiego Kwintetu Dętego. Podsumowując: organizatorowi festiwalu, Towarzystwu Muzycznemu im. Braci Sza-
franków udało się zgromadzić znakomitych wykonawców, warto więc zdwoić wysiłki, by w przyszłości festi-
wal poświęcony wielkiemu kompozytorowi zaistniał mocniej w świadomości melomanów, bo jest tego warty.
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— Na waszym uniwersytecie dzieje 
się o wiele więcej niż na typowej uczelni. 
Korzystacie z tak wielu zajęć, by rozwijać 
własne pasje i talenty — mówiła Joanna 
Kryszczyszyn, wiceprezydent miasta, 
w czasie  zakończenia  XII  roku 
akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Uroczystość odbyła się 11 czerwca 
w Domu Kultury w Chwałowicach. 

W kończącym się roku akademickim ryb-
niccy seniorzy wysłuchali 31 wykładów m.in. 
z zakresu prawa, historii sztuki, czy geogra-
fii oraz dziesięciu wykładów o tematyce zdro-
wotnej. Odbyły się lektoraty z języków angiel-
skiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego,  
a współpracując z przedszkolami nr 9 i 7 klub 
zrealizował program współpracy międzypo-
koleniowej. Działało też wiele sekcji zaintere-
sowań: od rękodzieła po brydż oraz teatr „Na 
pięterku 60 +”, który w Chwałowicach poka-
zał swoją najnowszą sztukę „Sam tego chciałeś” 
na motywach „Pana Jowialskiego” w reżyserii 
Jerzego Frelicha. Studenci rybnickiego UTW 
odnieśli też wiele sukcesów na niwie kultural-
nej i sportowej. — Główny nacisk kładziemy na 

edukację, promocję zdrowego stylu życia, konty-
nuowanie i rozwijanie własnych zainteresowań 
oraz zapewnienie atrakcyjnych form spędzania 
wolnego czasu osobom starszym — mówi Ma-
ria Białek, prezes rybnickiego UTW. W czasie 
uroczystości Henryka Karasiewicz i Magdale-
na Kościańska, otrzymały tytuły studentek roku 
2013/2014 i specjalne uczelniane birety – pierw-
sza za wzorowe prowadzenie sekcji rękodzieła 
artystycznego, druga – ksiąg rachunkowych sto-
warzyszenia. Dwie kolejne panie – Jutta Kram 

i Otylia Kozyra otrzymały wyróżnienia za swo-
je zaangażowanie i pracę społeczną. Na rybnic-
kim UTW studiuje 368 osób (stan z czerwca). 
Inaugurację nowego roku akademickiego za-
planowano na 23 września w szkole muzycz-
nej. Wcześniej, 8 września, odbędą się wybory 
do Rybnickiej Rady Seniorów (szczegóły na str. 
47), a kandydatkami UTW do tego gremium 
będą Barbara Natkaniec i Wanda Korzuch. 

(S)

W diecezji katowickiej przyszły rok będzie „Rokiem 
Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej”, a powołany już 
społeczny komitet ma zadbać o powstanie w Katowi-
cach pomnika, który ją upamiętni. 

Ks. dr Jan Grzegorzek z Golejowa zamierza z okazji 
rocznicy wydać książkę zatytułowaną „Z ziemi rybnickiej 
do sowieckich łagrów w 1945 roku”. Oprócz informacji  

historycznych zamierza w niej zamieścić biogramy 
ofiar deportacji, jak sam mówi „dane personalne  
i życiorysy męczenników”. Swym zasięgiem publika-
cja ma objąć teren ówczesnego powiatu rybnickiego, 
który w 1945 roku sięgał od Knurowa po Racibórz  
i obejmował miasta Rybnik, Wodzisław Śl. i Żory oraz 
28 gmin wiejskich. Stąd prośba autora do krewnych  

i bliskich ofiar tamtej tragedii o udostępnienie do sfo-
tografowania bądź skopiowania pamiątek po zmarłych 
i ich fotografii, a także o przekazanie na piśmie bądź  
w czasie ewentualnych rozmów informacji ich dotyczą-
cych. Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc ks. dr. 
Grzegorzkowi proszone są o przekazanie mu swoich 
numerów telefonów kontaktowych oraz adresów ma-
ilowych (ks. dr Jan Grzegorzek, tel. 604 200 467; 
email: xgrzegorzek@wp.pl). Książka obejmie swym 
zasięgiem obecne dekanaty: Boguszowice, Dębień-
sko, Golejów, Gorzyce, Jastrzębie Górne, Jastrzębie 
Zdrój, Knurów, Niedobczyce, Orzesze, Pogrzebień, 
Pszów, Rybnik, Wodzisław Śl. i Żory.                 (WaT)

Wakacyjne dyskusje o książkach
W tym roku Dyskusyjne Kluby Książki zapraszają także  

w wakacje – przed nami aż cztery spotkania.
Już 3 lipca o g. 16 w Filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) sięgniemy po „Dia-

belskie nasienie” – autobiograficzną powieść France Reilly o dzieciństwie spę-
dzonym w sierocińcu prowadzonym przez katolickie zakonnice. Niestety, lata 
pod opieką sióstr nie miały nic wspólnego z chrześcijańską miłością bliźnie-
go – na porządku dziennym było poniżanie, kary cielesne, przyzwolenie na 
molestowanie. Akcja powieści rozgrywa się w latach 50. w Irlandii Północ-
nej. Kolejne spotkanie to również literatura autobiograficzna – na 31 lipca 
o g. 16 zaplanowano dyskusję o książce Arno Geigera „Stary król na wygna-
niu”, w której autor opisuje zmagania swojego ojca z chorobą Alzheimera.

W Bibliotece Głównej 16 lipca o g. 16.30 porozmawiamy o książce nie-
dawno zmarłego Gabriela Garcii Marqueza „O miłości i innych demonach”. 
Miesiąc później, 20 sierpnia o g. 16.30 zapraszamy do dyskusji na temat 
powieści „Lód i woda, woda i lód” szwedzkiej pisarki Majgull Axelsson, która 
opowiada historię rodzinnych napięć, dramatów i tragedii.                     (m)

Pomóż ocalić historię
W przyszłym roku przypada 70. rocznica tzw. Tragedii Górnośląskiej, czyli 

wywózki przez Sowietów w 1945 roku kilkudziesięciu tysięcy Ślązaków w głąb 
Związku Radzieckiego. 
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W czasie uroczystego zakończenia XII roku akademickiego UTW w Domu Kultury w Chwałowicach wręczono tytuły studentów roku i wyróżnienia 
dla najaktywniejszych żaków-seniorów

Studenci 60+
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• 24.07., czwartek, godz. 12.00 – Zwiedzanie Opactwa w Ru-
dach – dojazd we własnym zakresie, zapisy do 27 czerwca; 

• 7.08., czwartek, godz. 10.00 – „Przyroda w nadleśnictwie 
Rybnik” – zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie przy ul. Ko-
ściuszki;

• 11.08., poniedziałek, godz. 11.00 – Kozie Górki – wspólny 
marsz nordic walking;

• 21.08., czwartek, Piknik – Nędza Wieś, spotkanie godz. 10.45 
na dworcu PKP Rybnik;

• 25.08., poniedziałek, godz. 11.00 – Kozie Górki – wspólny 
marsz nordic walking.

Szczegóły dotyczące planowanych imprez dostępne są na ta-
blicy ogłoszeń i na stronie internetowej.

Przerwa wakacyjna od 30 czerwca do 26 l ipca.

Program wakacyjny

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



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

Kwiaty lata w teatrze
Tradycyjnie Rybnicki Klub Miłośników 

Kwiatów zaprasza do holu TZR na dwie 
letnie, międzynarodowe wystawy kwiato-
we. W lipcu w teatrze królować będą lilie, 
zaś pod koniec sierpnia wielobarwne mie-
czyki i dalie. W trakcie obu wystaw będzie 
można zwiedzić stoiska tematyczne, wziąć 
udział w loteriach fantowych oraz zakupić 
rośliny ozdobne, byliny i wystawowe ekspo-
naty po promocyjnych cenach.  
XXIV Międzynarodowa Wystawa Lilii  
i Kompozycji Kwiatowych z Lilią

• sobota, 12 lipca od 10 do 18
• niedziela, 13 lipca od 10 do 17

XVII Międzynarodowa Wystawa Mieczy-
ków, Dalii i Kompozycji Kwiatowych

• sobota, 23 sierpnia od 10 do 18
• niedziela, 24 sierpnia od 10 do 17

Wakacyjny blues 
Dziesiąta odsłona Rybnik Blues Festi-

wal, który w ubiegłym roku zmienił for-
mułę. Tym razem, ze względu na prace pro-
wadzone w sąsiedztwie sceny w parku nad 
Nacyną, festiwal wraca do sali widowisko-
wej Teatru Ziemi Rybnickiej. Nie zmieni się 
jednak to, że wielbiciele bluesa, oprócz wy-
stępów  zaproszonych gwiazd, zobaczą po-
pisy zespołów, które zgłosiły się do konkur-
sowych przesłuchań.  

W programie:
sobota, 19 lipca
• g. 15 – otwarcie festiwalu, przesłuchania 

konkursowe oraz występy zespołów: Bur-
nin’Hearts i Dr Blues & Soul ReVision. Po 
występach tradycyjne jam session (sala ka-
meralna, g. 22).

niedziela, 20 lipca
• g. 16 – wręczenie nagród i koncert laure-

atów oraz występy zespołów: Midnight 
Blues i Jan Gałach Band. 
Bilety w cenie 10 zł na każdy dzień fe-

stiwalowy. 

Jazz w plenerze
Na VII Międzynarodowy Festiwal Jaz-

zu Tradycyjnego zapraszamy w dniach 
23-24 sierpnia.  

W programie:
sobota, 23 sierpnia (estrada pod Teatrem 

Ziemi Rybnickiej)
• g. 17 – South Silesian Brass Band  
• g. 18.30 – Miskolc Dixieland Band z Węgier
• g. 20 – Jam session w sali kameralnej TZR 

(bilety: 10 zł)
niedziela, 24 sierpnia (estrada pod Teatrem 

Ziemi Rybnickiej)
• g. 17 – Sami Swoi 
• g. 18.30 – Max Piganov and the Trom-

bone Show z Rosji 
(D)

w 15 maja w Domu Kultury w Niedobczycach odbyło się 
kolejne z cyklu spotkań z podróżnikami–amatorami. Tym 
razem opowieściami o podróży po Gruzji raczyli słucha-
czy Anna Romańska i Jerzy Konofał, którzy na rowerową 
wyprawę zabrali z sobą w przyczepce półtoraroczną cór-
kę Tolę. W spotkaniu z podróżnikami wziął udział kom-
plet publiczności, utwierdzając organizatorów w prze-
konaniu, że warto takie spotkania w DK organizować.

w 29-letni rybniczanin Mateusz Andrusiak, który przejechał 
prawie całą Afrykę, część Ameryki Środkowej i Południo-
wej oraz cztery razy przepłynął Atlantyk (o czym pisali-
śmy w GR z kwietnia 2013 r.), wrócił z kolejnej wypra-
wy – półrocznej podróży po Indiach. W czasie trzech ty-
godni towarzyszyli mu Agnieszka Świąć i Krzysztof Jan-
kowski „Kris”, który choruje na porażenie mózgowe  
i porusza się na wózku inwalidzkim. Była to jego pierw-
sza tak daleka podróż, ale jak sam mówił „wózek to nie 
wyrok, a bariery istnieją tylko w naszej wyobraźni”. Film  
o tej wyjątkowej wyprawie autorstwa Mateusza Andrusia-
ka do obejrzenia na youtube (Podróż bez barier – Indie). 
— Film Mateusza przedstawia najważniejsze momen-
ty podróży po Indiach. Dla nas była wyjątkowa dlatego,  
że wybrał się z nami Krzysztof Jankowski i to właśnie jemu 
należą się największe brawa — opowiada Agnieszka.  

w Młodzieżowy teatr Supeł, działający pod auspicjami 
Domu Kultury w Boguszowicach zajął trzecie miejsce na 
XXV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych „Heca”, zorganizowanym przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Płocku. Teatr z Rybnika pokazał tam 
swój autorski spektakl „Jestem” w reżyserii Izabeli Kar-
wot, która na co dzień prowadzi zespół.

w Romana Kurowiec, Dorota Gatnar i Stanisław Pająk  
z rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestni-
czyli w VII Juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie, 
w trakcie których odbyły  się występy muzyczne, tanecz-
ne, teatralne, pokazy filmów i wystawy zdjęć. W katego-
rii „soliści” Dorota Gatnar wyśpiewała pierwsze miejsce, 
a Stanisław Pająk – wyróżnienie, natomiast trio kame-
ralne (Dorota Gatnar i Stanisław Pająk – śpiew, Roma-
na Kurowiec – akompaniament) zajęło pierwsze miej-
sce w kategorii „duety i tercety”, a Romana Kurowiec 
otrzymała wyróżnienie indywidualne. Wyjazd na juwe-
nalia odbył się w ramach projektu współfinansowane-
go przez urząd miasta.

w Ruszył nabór filmów oraz etiud studenckich do konkur-
su dla filmowców nieprofesjonalnych organizowanego 
w ramach kolejnej edycji Rybnickich Prezentacji Filmu 
Niezależnego. Nowością wrześniowej edycji REPEFENE 
w Domu Kultury w Chwałowicach są konkursy skierowa-
ne do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych: na najlepszy film profilaktyczny „Piłeś – nie jedź!” 
i na najlepszy rybnicki „lipdub”. Klub Filmu Niezależne-
go na zgłoszenia czeka do 22 sierpnia (konkurs głów-
ny) oraz do 18 sierpnia w przypadku filmów uczniow-
skich (szczegóły na www.repefene.pl).

w 6 czerwca rybniczanki Monika Taranczewska i Ewa Sto-
chaj, prowadzące od roku modowego bloga FluoFa-
shion, zorganizowały imprezę urodzinową z udziałem 
Magdy Steczkowskiej i stylisty gwiazd Konrada Fado.  
W restauracji Europa nie zabrakło pokazu mody, porad 
kosmetycznych, rozmów o najnowszych trendach w mo-
dzie i występu zaproszonej artystki.

Od grudnia można w Rybniku pobierać 
lekcje baletu klasycznego. Założona i prowa-
dzona przez Gabrielę Ciołek-Sitter i Steve-
na Sittera Akademia Baletowa „Classique” 
od początku czerwca br. ma siedzibę w rze-
mieślniczym Okrąglaku przy ul. Wysokiej. 

Państwo Sitter po wieloletnim pobycie w USA 
osiedlili się w Rybniku i szukali miejsca, gdzie ich 
córki mogłyby kontynuować naukę tańca klasycz-
nego. Po spotkaniu z Jackiem Nowosielskim, tan-
cerzem, choreografem i pedagogiem związanym 
m.in. z Wydziałem Tańca Uniwersytetu Muzyczne-
go w Warszawie i zespołem baletowym Gliwickie-
go Teatru Muzycznego, który wraz z kilkoma inny-
mi pedagogami wyraził chęć współpracy, postano-
wili założyć w Rybniku szkołę baletu klasycznego.  
W akademii nie ma ograniczenia wieku – najmłod-
si uczniowie mają 4,5 roku, zaś najstarsi, to dbający  

o swoją sylwetkę i zdrowie fi-
zyczne, dojrzali rybniczanie. Ba-
let klasyczny jest wspaniałą for-
mą rozwoju fizycznego, intelek-
tualnego i osobowościowego. Uczniowie akademii 
już wykazują duże postępy w nauce. Zrodziły się 
więc plany nawiązania współpracy ze szkołą muzycz-
ną Szafranków (pani Gabriela uczy tam teorii mu-
zyki oraz śpiewu w ramach Towarzystwa Przyjaciół 
Szkoły Szafranków)  i przygotowywania spektakli 
baletowych z oprawą muzyczną szkolnej orkiestry.

Obecnie trwają zapisy na prowadzone przez pro-
fesjonalnych tancerzy i choreografów warsztaty ba-
letowe, które odbędą się w miesiącach wakacyjnych. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów 664 002 319 i 506 237 404 
oraz na stronie www.akademia-baletowa.pl.

(r)

Edukacja baletowa 
    w Rybniku

Kulturalnym skrótem 
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Zanim jednak rozwiążemy ten świńsko-
sportowy problem, to zacznijmy od śląskiej 
oszczędności. A chodzi o to, że na dawnym 
Śląsku nic się nie marnowało. Prostowano 
stare gwoździe, by je ponownie wykorzystać, 
woda po kluskach, czyli kloszczonka nie była 
wylewana, ale dawano ją świniom, zaś biksy, 
czyli puszki po konserwach były przerabia-
ne na szajby, czyli podkładki do śrub. Za-
tem w czasach kiedy nie znano pojęcia eko-
logia czy recykling, to więcej w tym kierun-
ku robiono niż dzisiaj. Tak, bo potrzeba, pra-
cowitość i pomysłowość są najlepszym i naj-
bardziej ekologicznym doradcą. Dzisiaj jed-
nak proponuję zająć się wykorzystaniem cze-
goś tak banalnego jak świński pęcherz, któ-
ry po śląsku nazywa się pacharziną, świńską 
pacharziną.  

Zacznijmy więc od tego, że każda świ-
nia, która dożywa swego kresu podczas świ-
niobicia, ma tylko jeden pęcherz, a do cze-
go on jej służy za życia, każdy wie.  Jednak 
po świńskiej śmierci, pacharzina ta nie jest 
już właścicielowi czy właścicielce potrzebna, 
więc Ślązoki od wieków robiły z tego iście 
ekologiczny użytek. Żeby jednak nie popeł-
nić błędu, skontaktowałem się z Andrzejem 
Stanią, który o śląskim rzeźnictwie i wędli-
niarstwie wie wszystko. Mówiąc więc precy-
zyjnie, tym który pobiera ów świński narząd, 
jest podczas świniobicia -masorz, czyli rzeź-
nik. Wówczas pacharzinę myje się, pompuje, 
suszy nad piecem i wywraca na lewą stronę.  

I tak oto było można to, daw-
niej albo dzisiaj, stosować  
w przynajmniej trzech dzie-
dzinach związanych z wędli-
nami, tytoniem i sportem. 
PACHARZINA WĘDLI-
NIARSKA. Otóż ten  bar-
dzo trwały pęcherz wyko-
rzystywano do robienia pre-
swosztu, czy salcesonu. Za-
tem wpycha się, ubija w pa-
charzinie odpowiednie ka-
wałki mięs. Wtedy trwałe  
i elastyczne ścianki pacha-
rziny jakby pomagają w spra-
sowaniu wszystkiego w jedną 
bryłę – stąd preswosz. Podob-
ne zastosowanie jako natural-
ne opakowanie do wędlin – jak 
tłumaczył mi Stania – mogą 
też mieć przykładowo ścianki 
świńskich żołądków oraz jeli-
to ślepe, zwane kapą albo jeli-
to proste, czyli odrzitniok. Na 
salceson jednak najlepsza jest 
pacharzina.  

A o co chodzi z PACHA-
RZINĄ TYTONIOWĄ? To 
w sumie proste. Z pacharzi-
ny robiono zwykły woreczek, 
torebkę. A zrobienie z pęche-
rza torebki na tytoń do fajki powodowało, że 
przechowywana tam tabaka długo zachowywa-

ła świeżość i aromat. Dlatego jak się rozma-
wia ze starymi Ślązokami, to oni często wspo-
minają, jak starziki nabijali downij swoje fajf-
ki tabaką z pacharziny. Natomiast  całkowicie 
oryginalne było zastosowanie PACHARZINY 
SPORTOWEJ. Otóż w czasach, kiedy nie zna-
no jeszcze gumy, to dętki do skórzanych piłek 
robiono właśnie z napompowanego świńskiego 
pęcherza. Wówczas pacharzinę obwiązywano  
i zasznurowywano w skórzanej powłoce – i oto 
skórzok, czyli skórzany bal był gotowy. Było  
tym oczywiście dużo roboty, ale przynajmniej 
nie rosły góry toksycznych śmieci na wysypi-
skach. Zaś tym, co brzydzą się samym tylko za-
stosowanie świńskiego pęcherza, to należy po-
wiedzieć, że od tego nie cierpiało się na roz-
liczne alergie. Bo chyba lepsze pacharziny, niż 
foliowe szczewa dzisiejszych wędlin oraz kon-
serwanty o tak nieromantycznie brzmiących na-
zwach jak benzoesan sodu, sztuczne barwniki, 
emulgatory czy inne pieroństwo. 

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Co mo świnia do fusbala?

Naturalne szczewo z salcesonu ma wiele wspólnego z budową dawnej piłki nożnej

Sto lat temu, kiedy w Rybniku i na całym Śląsku zaczynał robić karierę fusbal, czyli piłka nożna, to fusbalery nie 
mogły grać w guminioka, czyli w gumową piłkę, bo gumy jeszcze nie było. Kopano więc szmacioki, czyli piłki ze szmat 
albo bardzo kosztowne skórzoki, czyli piłki ze skóry. A do zrobienia skórzoka była potrzebna nie tylko świńska skóra 
na twardą powłokę piłki. Jeszcze coś innego, świńskiego, było potrzebne do zrobienia w piłce dętki. Co to było?

Fusbal, czyli piłka nożna dotarła na śląskie podwórka w latach 1900-1910



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
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Wielki album Rybnika
(cz. 121)

Zdjęcie 121/1: Oto fotogra-
fia z około 1930 roku. Przed-
stawia ówczesną ulicę Piłsud-
skiego. Dzisiaj ta część miasta 
przechodzi gruntowny remont. 
Być może będzie ona piękniejsza 
niż dawniej. Jednak czar starego 
Rybnika, widzianego na daw-
nych fotografiach, pozostanie 
chyba bezkonkurencyjny. 

Zdjęcie 121/2: Przedstawia-
my zdjęcie wykonane przez 
Pawła Waltera z Chwałowic. 
Przedstawia ono bazylikę św. 
Antoniego tuż po pożarze pół-
nocnej wieży. A ponieważ sam 
pożar był wieczorem 14 paź-
dziernika 1959 roku, zatem tę 
fotografię wykonano najpraw-
dopodobniej w drugiej połowie 
października 1959 roku.

Zdjęcie 121/3: Ak-
tualnie ulica Sobie-
skiego jest rozkopa-
na i czeka dopiero na 
swój przyszły splendor. 
Natomiast ta pocztów-
ka z około 1975 roku 
pokazuje wygląd tej 
części Rybnika w cza-
sach słusznie minio-
nych.  Dla starszych to 
było tak niedawno. Dla 
młodzieży to nieznana 
historia. Mamy kon-
kretne pytanie w od-
niesieniu do tej foto-
grafii – może ktoś po-
trafi dokładnie ustalić, 
w którym roku została 
ona zrobiona?



Po serii słabych występów w końcówce rozgrywek i po dwóch przegranych 
meczach przed własną publicznością z drużynami ze Stróży i Chojnic, 
walczącymi również o utrzymanie, piłkarze Energetyka ROW-u Rybnik 
spadli do II ligi. 

Na 17 meczów rozegranych w sezonie 2013/2014 na stadionie miejskim przy ul. 
Gliwickiej drużyna I-ligowego beniaminka, prowadzona kolejno przez trzech trene-
rów: Ryszarda Wieczorka, Marka Wleciałowskiego i Jana Furlepę wygrała ledwie trzy. 
Terminarz rozgrywek, był dla rybniczan korzystny, bo w dwóch ostatnich meczach 
na swoim boisku zmierzyli się z sąsiadami z tabeli również walczącymi o utrzymanie 
w I lidze. Oba jednak przegrali; pierwszy z Kolejarzem Stróże 1:2, a drugi z Chojni-
czanką Chojnice aż 1:4. Co gorsza, drużyna zagrała w tych dwóch spotkaniach bar-
dzo przeciętnie i za każdym razem spora grupa sympatyków piłki nożnej opuszcza-
ła rybnicki stadion z przekonaniem, że nie wszyscy piłkarze w pełni zaangażowali się 
w walkę o utrzymanie drużyny w I lidze. — W rundzie jesiennej kilka punktów straci-
liśmy po zaskakujących decyzjach sędziów; a w całych rozgrywkach zbyt dużo bramek 
w ostatnich minutach meczów. Zabrakło nieco szczęścia, doświadczenia, ale dały też  
o sobie znać braki kondycyjne. Gdyby mecze kończyły się po 80 minutach zajęlibyśmy 
piąte, może szóste miejsce w lidze... Drużyna miała na pewno spory potencjał, co udo-
wodniła zdobywając sporo punktów w meczach z czołowymi zespołami ligi; niestety, 
znacznie gorzej wypadała w spotkaniach z sąsiadami z tabeli. W decydujących meczach 
nie wszyscy piłkarze grali na miarę swoich możliwości, ale to trener decydował o składzie 
drużyny — komentuje przegrany I-ligowy sezon Grzegorz Janik, prezes Energetyka.    

W 34 meczach rybniczanie zdobyli 33 pkt i ostatecznie zajęli 17., przedostatnie miej-
sce w tabeli, wyprzedzając jedynie Okocimskiego Brzesko (23 pkt). Do uratowania się 
przed spadkiem zabrakło im 8 pkt. Dorobek meczowy Energetyka to 6 zwycięstw, 15 
remisów i 13 porażek. Co ciekawe, drużyna lepiej spisywała się w meczach wyjazdo-
wych (3 zwycięstwa, 10 remisów, 4 porażki) niż na swoim boisku (3 zwycięstwa, 5 re-
misów, 9 porażek). Zespół prowadzony przez większą część rundy jesiennej przez tre-
nera Wieczorka szybko okrzyknięto „królem remisów”. W całym sezonie rybniczanie 
zremisowali 15 z 34 spotkań, ale cała I liga był bardzo wyrównana, bo na 306 meczów 
rozgranych w sezonie 2013/2014  aż 95 zakończyło się podziałem punktów. Drużyny  
z Bełchatowa (1 m. – 63 pkt) i Łęcznej (2 m. – 61 pkt), które wywalczyły awans do eks-
traklasy miały na swoim koncie tych remisów odpowiednio 9 i 10. 17 meczów na ryb-
nickim stadionie obejrzało 43 110 widzów (średnia na mecz 2535).

W przyszłym sezonie, który rozpocznie się w pierwszy weekend sierpnia druży-
na Energetyka ROW-u Rybnik znów będzie grać w II lidze (jedna centralna liga 
licząca 18 zespołów, bez podziału na grupy ). Rozpoczęła się już przebudowa ze-
społu. Z rybnickim klubem rozstali się już: wychowanek Marcin Grolik (obrońca), 
Daniel Feruga (pomocnik), Idrissa Cisse (napastnik), Kamil Kostecki (pomocnik) 
i Sławomir Szary (obrońca) i Jarosław Wieczorek (pomocnik). Trwają rozmowy 
transferowe z GKS-em Katowice w sprawie zmiany barw klubowych dotychcza-
sowego bramkarza ROW-u Antonina Bučka. Klub rozstał się również z trenerem 
Janem Furlepą, którego następcą został Marcin Prasoł, związany wcześniej z Gór-
nikiem Zabrze (asystent trenerów Nawałki i Wieczorka), jego asystentem będzie 
Mieczysław Agafon, były piłkarz Górnika i GKS-u Katowice.

Pierwszą rundę rozgrywek I ligi 
żużlowcy ROW-u Rybnik z dorobkiem 
3 pkt zakończyli na ostatnim miejscu 
w tabeli, ale rundę spotkań rewanżo-
wych rozpoczęli od dwóch zwycięstw.

Przed jej rozpoczęciem zespół tre-
nera Jana Grabowskiego wzmocnił wy-
pożyczony z Włókniarza Częstochowa 
wychowanek rybnickiego klubu Rafał 
Szombierski. Pierwszy jego start w ma-
cierzystym zespole, w meczu z KMŻ Lu-
blin, zakończył się jednak pechowo. Wy-
pchnięty na pierwszym łuku przez pozo-
stałych zawodników upadł na tor i ude-
rzył w dmuchaną bandę. Powtórzony bieg 
Szombierski zdołał wygrać, ale w kolej-
nych biegach ze względu na uraz barku i 
silny ból już nie wystartował. Między in-
nymi za sprawą dobrej postawy juniorów 
Kacpra Woryny i Oskara Polisa rybnicza-
nie wygrali ten mecz 48:42, zdobywając 
2 pkt meczowe, a tracąc jeden (bonuso-
wy) na rzecz rywali z Lublina, którzy wy-
grali dwumecz.  

Pierwszą w tym sezonie miłą niespo-

dziankę żużlowcy ROW-u sprawili swoim 
kibicom, wygrywając 47:43 pierwszy re-
wanżowy mecz wyjazdowy w Łodzi. In-
dywidualnie rybniczanie wygrali tam tyl-
ko pięć wyścigów, ale przy równej jeździe 
całej drużyny wystarczyło to do zwycię-
stwa i zainkasowania punktu  bonusowe-
go (w Rybniku był remis po 45).

W ostatnim meczu przed wakacyj-
ną przerwą, w niedzielę 29 czerwca o 19 
ROW miał się zmierzyć na rybnickim sta-
dionie z Łotyszami z Daugavpils, z który-
mi przegrał na wyjeździe 36:54.    

Kibiców cieszy też dobra jazda rybnic-
kich juniorów; Kacper Woryna skutecz-
nie jeździ w lidze, a 24 czerwca tercet 
K.Woryna (12 pkt, komplet), K.Wieczo-
rek (8+2), R. Chmiel (7) wygrał w Kro-
śnie drugą eliminację młodzieżowych 
drużynowych mistrzostw Polski.

Najbliższe mecze w Rybniku: 29 
czerwca g. 19: ROW – Lokomotiv 
Daugapils; 10 sierpnia: ROW – Stal 
Rzeszów; 24 sierpnia: ROW – Start 
Gniezno.

25 maja na boiskach piłkarskich sąsiadujących z kąpieliskiem Ruda 
odbył się doroczny Bieg Wiosny. Do startu w tej masowej imprezie zgłosi-
ło się 326 zawodników, którzy rywalizowali ze sobą w pięciu biegach: przed-
szkolaków (na dystansie 250 m), szkół podstawowych (1000 m), gimnazjów 
(1000 m), szkół ponadgimnazjalnych (1000 m) oraz w biegu głównym (5800 
m), w którym pobiegli również weterani (urodzeni  w roku 1964 i starsi). 
Zwycięzcy otrzymali nagrody, a tym, którym nie udało się wygrać, za pokonanie wy-
znaczonej trasy wręczono pamiątkowe medale. Dla najmłodszych biegaczy Rada 
Dzielnicy Śródmieście ufundowała czekolady. 

Od 10 do 13 lipca na piaszczystych boiskach grun-
townie zmodernizowanego kąpieliska Ruda odbędzie się 
jeden z sześciu turniejów cyklu Plaża Open, zaliczane-
go do tegorocznych mistrzostw Polski w siatkówce pla-
żowej. W czasie trzydniowych zmagań będzie można za dar-
mo zobaczyć w akcji czołowe polskie kobiece (16) i męskie 
(32) duety, ale też wziąć udział w imprezach, towarzyszących 
zmaganiom siatkarzy, m.in. w różnego rodzaju konkursach 
dla publiczności. W niedzielę 13 lipca na Rudzie, na której 
wokół trzech plażowych boisk organizatorzy zbudują efek-
towne trybuny, pojawi się być może również nasz olimpijczyk  

z Londynu, siatkarz plażowy Mariusz Prudel. Najlepszy spor-
towiec Rybnika 2013 roku miałby poprowadzić warsztaty dla 
najmłodszych siatkarzy. Gdyby ze względu na udany start  
w turnieju z cyklu Grand Slam w Szwajcarii, zaliczanym do 
pucharu świata Prudel nie mógł pojawić się w Rybniku, wów-
czas zastąpi go inny znany siatkarz związany z Plaża Open, 
Piotr Gruszka albo Sebastian Świderski. — Zapewniam,  
że jeśli tylko będzie to możliwe na pewno się pojawię. Cie-
szę się, że na Rudzie są aż trzy boiska do siatkówki plażowej,  
i że w moim rodzinnym mieście jest nowoczesne kąpielisko  
z zapleczem sportowym, umożliwiającym rozegranie takiego 
turnieju — mówi Mariusz Prudel.

— Siatkówka plażowa to sport bardzo rodzinny. Dlatego 
przygotowujemy nie tylko emocjonujący turniej, ale też zajęcia 

i zabawy dla całych rodzin propagujące zdrowy styl życia, a że 
wszystko będzie się odbywać na miejskim kąpielisku wierzę, że 
będzie to udana impreza dla wszystkich mieszkańców — mówi 
Marcin Strządała, dyrektor projektu Plaża Open.

Tegoroczna, piąta edycja tego cyklu rozpoczęła się na po-
czątku czerwca w Kentach. Na początku lipca siatkarze za-
grają na rynku w Cieszynie, a w połowie lipca w Rybniku. Po-
tem będzie jeszcze Łódź, Nowy Dwór Mazowiecki i finałowy 
turniej cyklu na przełomie lipca i sierpnia w Pile. Finałowy 
turniej mistrzostw Polski w siatkówce plażowej odbędzie się  
w tym roku w Krakowie. Transmisja z rybnickiego turnieju 
rozpocznie się na antenie TVP Sport w niedzielę 13 lip-
ca o 13.30; o 13.45 rozpocznie się mecz finałowy kobiet, 
zaś ok. 14.45 finałowy pojedynek mężczyzn.       

Piłkarze znów w II lidze

Wielka plażówka na Rudzie

Żużlowcy znów wygrywają

Bieg Wiosny 2014

Cieszy fakt, że w Rybniku bieganie cie-
szy się coraz większą popularnością, 
również wśród przedszkolaków
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Po zaciętym meczu finałowym z odwiecznym 
rywalem Jedynką Jankowice II, zakończonym 
wygraniem tie-breaka 16:14 Dwójka Świerkla-
ny Pojtrans obroniła tytuł mistrzowski i wygra-
ła 15. Edycję Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 
„Leon Internet”. 

Turniej finałowy odbył się 24 maja w hali „Eko-
nomika”. Trzecie miejsce w lidze zajął Jarbud Ryb-
nik Piaski. II ligę wygrała Silesia Lubomia, która ra-
zem z drugą w tabeli drużyną Top Ten ZST Rybnik 
awansowała do I ligi. 

Finał amatorskiej ligi był też okazją do wręczenia 
wyróżnień indywidualnych dla najlepszych zawodni-
ków ligi; otrzymali je: Dariusz Łasiewicki (Jedynka 

Jankowice II) – najlepszy rozgry-
wający; Sebastian Żarłok (Dwój-
ka Świerklany Projtrans) – najlep-
szy atakujący; Wojciech Musiolik 
(Jedynka Jankowice II) – najlep-
szy przyjmujący; Łukasz Baron 
(Jar-Trans Fox Pszów) – najlepszy 
blokujący; Łukasz Majenta (Ar-
tus Żory) – najlepszy libero; Seba-
stian Żarłok (Dwójka Świerklany 
Pojtrans) – MVP, najbardziej war-
tościowy siatkarz ligi.

6 czerwca Miejski Klub Szachowy oraz Międzyprzedszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy „Smerfy” zorganizowały na rybnickim ryn-
ku symultanę szachową na 30 szachownicach. Najpierw przedszkola-
ki, a potem wszyscy chętni szachiści zmierzyli się w niej z wywodzącymi 
się z Rybnik Moniką Soćko i Kariną Szczepkowską-Horowską, szachistka-
mi, mającymi na swoim koncie medale mistrzostw Polski i Europy. W sy-
multanie wzięła również udział międzynarodowa mistrzyni, rybniczanka 
Agnieszka Matras-Clement (na zdj.). Jako, że za parę tygodni wyjeżdża 
za mężem na stałe do Kanady, było to jej symboliczne pożegnanie z ryb-
nickim środowiskiem szachowym. 

W pierwszych dniach czerwca odbyły się jubile-
uszowe XX Igrzyska Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów. Pierwszego dnia trzydniowej imprezy odbyły 
się zawody pływackie i szachowe, przez kolejne dwa 
dni uczniowie rybnickich szkół rywalizowali w grach 
zespołowych: koszykówce, siatkówce i piłce nożnej. W 
punktacji generalnej szkół podstawowych zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa nr 5 z dorobkiem 45 pkt. Ucznio-
wie tej szkoły wygrali turniej piłki nożnej chłopców, 
zajęli drugie miejsce w turnieju koszykówki dziew-
cząt i w zawodach pływackich. Na drugim miejscu w 
igrzyskach z dorobkiem 40 pkt uplasowała się Szko-
ła Podstawowa nr 2, której uczniowie wygrali turniej 
szachowy i koszykówki chłopców, a także zajęli trze-
cie miejsce na pływalni. Na najniższym stopniu po-
dium w generalnej klasyfikacji znalazły się ex aequo 
podstawówki nr 11 i 34. Uczniowie tej pierwszej za-
jęli drugie miejsca w turniejach siatkówki chłopców 
i piłki nożnej chłopców. Sportowcy z „34” zajęli dru-
gie miejsce w turnieju koszykówki chłopców i trzecie 
miejsce w turnieju koszykówki dziewcząt oraz w za-
wodach szachowych. 

Ponadto w turnieju koszykówki dziewcząt zwycię-
żyły uczennice  SP nr 15; rywalizację siatkarek wygra-
ły dziewczęta z SP nr 21, a w turnieju siatkówki chłop-
ców pierwsze miejsce zajęła drużyna SP nr 32. W za-
wodach pływackich zwyciężyła SP nr 16.

W punktacji generalnej gimnazjów pierwsze miej-
sce z dorobkiem 97 pkt zajęło G nr 1, drugie było G 
nr 2 (63 pkt), a trzecie G nr 7 (44,5 pkt). Uczniowie 
najlepszego gimnazjum zwyciężyli w turniejach: ko-
szykówki chłopców, siatkówki dziewcząt, piłki nożnej 
dziewcząt i chłopców, a także w pływaniu; drugie miej-
sce zajęli w turnieju siatkówki chłopców oraz w sza-
chach. Sportowcy z G nr 2 wygrali turniej koszyków-
ki dziewcząt, siatkówki chłopców oraz rozgrywki sza-
chowe; siatkarki zajęły drugie miejsce, a trzecie miej-
sce zdobyła drużyna koszykarzy. Uczniowie trzeciego  
w klasyfikacji generalnej G nr 7 zajęli drugie miejsce 
w turnieju piłki nożnej chłopców, zaś w turniejach pił-
ki nożnej dziewcząt i siatkówki chłopców wywalczyli 
miejsca trzecie. W sumie w igrzyskach, których orga-
nizatorami byli: urząd miasta, Miejski Szkolny Zwią-
zek Sportowy oraz MOSiR Rybnik wystartowały 24 
szkoły podstawowe oraz 12 gimnazjów.

Najlepsze drużyny turnieju koszykówki dziewcząt w kategorii 
szkół podstawowych

Krótko i szybko  
Maciej Białas z sekcji szermierki RMKS-u Rybnik zdobył srebr-

ny medal mistrzostw Polski młodzików w szpadzie. We Wrocławiu  
w stawce  94 zawodników rybniczanin zdobył swój pierwszy me-
dal mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Walkę o zło-
ty medal przegrał jednym trafieniem z Bartłomiejem Zbiera-
dą z Warszawy. Miejsca pozostałych rybniczan: 36. Marcin Tu-
mas; 42. Adam Małysz; 57. Dominik Sojka. W szpadzie dziew-
cząt wystartowały nasze trzy najmłodsze młodziczki: Beata Pęka-
ła zajęła 33. miejsce, Małgorzata Szulc 51., a Wiktoria Załoga 65.  
W turnieju drużynowym w stawce 19 drużyn w szpadzie „męskiej” 
nasi reprezentanci zajęli szóste miejsce, natomiast młoda drużyna 
szpadzistek 14. na 21 startujących drużyn.

w
W Knurowie odbyły się szermiercze Igrzyska Dzieci w ramach Mi-

strzostw Polski w najmłodszych kategoriach wiekowych: skrzatów, 
zuchów oraz dzieci. Rybniccy szermierze z tej imprezy przywieźli aż 
4 medale: 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe. W kategorii dzieci (10-11 
lat), szpadzistki naszego klubu były bezkonkurencyjne i zajęły wszyst-
kie miejsca na podium. Mistrzynią Polski w tej kategorii wiekowej zo-
stała Patrycja Frystacka, która wygrała w finale z klubową koleżan-
ką Alicją Klasik, na  trzecim  miejscu sklasyfikowano Kingę Zgryźniak.  
W szpadzie chłopców brązowy medal dla RMKS-u zdobył Adam Sojka. 

w
7 czerwca w Rydułtowach odbył się zorganizowany po raz pierw-

szy bokserski memoriał prof. Antoniego Motyczki. W zawodach wy-
startowały ekipy z Czech, Kosowa i oczywiście z Polski, w tym liczna 
ekipa RMKS-u Rybnik. Walką memoriału był zakończony remisem po-
jedynek rybnickich seniorów Mateusza Mazika i Patryka Cichockiego, 
dla tego ostatniego była to ostatnia walka stoczona na ringu amator-
skim. Po powrocie do Anglii wychowanek RMKS-u podpisuje kontrakt 
na walki w ringu zawodowym. Najlepszym pięściarzem turnieju zo-
stał wicemistrz Polski juniorów Sebastian Konsek również z RMKS-u.

w
Poznaliśmy nazwiska pierwszych koszykarek, które w przyszłym 

sezonie będą grały w Basket ROW Rybnik. Po przedłużeniu kontrak-
tów z Martyną Stelmach i Justyną Zielonką, pozyskano Elżbietę Paź-
dzierską (26 l.) i Katarzynę Motyl (27 l.), które w ostatnim sezonie gra-
ły w zespole MKS MOS Konin. Po podpisaniu jednosezonowych kon-
traktów zawodniczkami rybnickiego klubu zostały także Amerykanka 
Tahnee Robinson (26 l.) i Ukrainka Kateryna Rymarenko (24 l.), która 
w minionym sezonie z drużyną z ukraińskiego Kirowogradu zdoby-
ła mistrzostwo Ukrainy. Tymczasem rybnicka koszykarka, wychowan-
ka RMKS-u Aldona Morawiec, zdobyła pierwsze punkty w seniorskiej 
reprezentacji Polski, która po pięciu zwycięstwach w meczach elimi-
nacyjnych zapewniła sobie awans do przyszłorocznego EuroBasketu.   

w
7 lipca o 16 na stadionie Rybek Rybnik w Chwałowicach, z udzia-

łem miniżużlowych drużyn Australii, Danii, Szwecji i Polski, zostanie 
rozegrany turniej o drużynowy puchar świata.

w
20 lipca w ośrodku w Kamieniu MOSiR organizuje doroczny wie-

lobój sprawnościowy „Kamień Extreme”. Szczegóły na stronie inter-
netowej (mosir.rybnik.pl).

w
W niedzielę 31 sierpnia na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej 

odbędzie się międzynarodowy memoriałowy turniej żużlowy. Nie bę-
dzie to już jednak kolejny, ósmy memoriał Łukasza Romanka, ale za-
wody o bardziej „pojemnej” formule – Turniej Pamięci Legend Ryb-
nickiego Żużla. Tegoroczna jego edycja będzie w szczególny sposób 
poświęcona osobie Antoniego Woryny. Wcześniej, 16 lipca na rybnic-
kim torze zostanie rozegrany półfinałowy turniej Brązowego Kasku.

Obronili tytuł

Najlepsi siatkarze wśród amatorów, czyli Dwójka Świerklany Pojtrans  
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2 pozycje książkowe

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

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

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu poniżej zdjęciu i podać co przedsta-
wia i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 22 sierpnia. 

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 5/2014 – Zdjęcie opublikowane w majowym numerze „GR” przedsta-
wiało fragment dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy 
ul. Kościuszki 41. Nagrody otrzymują: Monika Winch (woda) oraz Jarosław Mazur  
i Andrzej Orzechowski (empik).  
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Po odbiór nagród z tego numeru należy się zgłaszać do redakcji 
od wtorku 1 lipca w ciągu miesiąca.    

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Ryb-
niku przy ulicy Orzepowickiej 16, zgodnie z po-
zwoleniem Prezydenta Miasta Rybnika o nu-
merze: SO-I.5311.2.2014, z dnia 5 marca 2014 
roku przeprowadziło zbiórkę publiczną na tere-
nie miasta Rybnika, której celem było pozyska-
nie środków pieniężnych na organizację wyjaz-
du turystyczno-terapeutycznego uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia” la-
tem 2014. Zakończyło zbiórkę publiczną w wy-
niku której zebrano 6.405,14 zł w tym: ofiar do 
skarbony stacjonarnej, umieszczonej w budyn-
ku Warsztatu  Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybni-
ku przy ulicy Andersa 14 – 2.354,14 zł, sprzedaż 
przedmiotów (kiermasze) – 4.051,00 zł. Organi-
zator nie poniósł żadnych kosztów przeprowa-
dzenia zbiórki publicznej. Wszystkim darczyń-
com dziękujemy!

Ogłoszenia 
o przeprowadzonych zbiórkach publicznych

Młodzieżowa Rada Miasta wraz 
z Centrum Promocji Sportu Active 
przeprowadziła w Rybniku I edy-
cję akcji charytatywnej „Marzysz ty 
spełniamy my”. Od 8 do 15 czerw-
ca na terenie miasta prowadzona 
była zbiórka publiczna na podsta-
wie zgody Prezydenta Miasta Rybnika  
SO-I.5311.6.2014 z dnia 4.6.2014 r. Kil-
kudziesięciu wolontariuszy – uczniów  
i absolwentów rybnickich szkół po-
nadgimnazjalnych – zachęcało miesz-
kańców i gości korzystających z atrak-
cji przygotowanych z okazji Dni Rybni-
ka, do wrzucania datków do specjalnie 
oznakowanych puszek. Zebrano kwo-
tę 646,33 zł, która zasili pulę środków 
pozyskanych już od sponsorów na re-
alizację marzeń chorych dzieci.
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

empik
poleca

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

zaprasza

Szczegóły na www.multikino.pl

15 lipca, godz. 20:00
Kino na obcasach
Film „Pożądanie”. Elsa (Sophie Marceau) 
to utalentowana i odnosząca zawodowe 
sukcesy pisarka. Pierre (François Cluzet) 
jest żonatym i prowadzącym szczęśliwe 
życie rodzinne prawnikiem. Losy obojga 
przetną się, kiedy wspólny przyjaciel 
pozna ich ze sobą na ceremonii 
zamknięcia targów książki. To, z pozoru 
niewinne spotkanie, przerodzi się w trudną do opanowania fascynację. 
Pierre, mimo uczucia jakim darzy swoją żonę Anne, nie może przestać 
myśleć o pięknej nieznajomej.

•   •   •
18 lipca 
Premiera Bajki: Samoloty 2-3D. 
Po awarii silnika Dusty musi zrezygnować 
ze startów w podniebnych wyścigach. 
Jednak, znany z wielkiej odwagi i 
ogromnego ducha walki samolot nie 
poddaje się i postanawia zasilić siły 
lotniczej straży pożarnej. Wraz ze swoją 
nieustraszoną drużyną bierze udział w 
niebezpiecznej akcji gaszenia pożaru w 
parku narodowym, podczas której poznaje prawdziwe znaczenie słowa bohater… 

Monika Jaruzelska, Rodzi-
na, Wydawnictwo Czerwo-
ne i Czarne, Warszawa 2014.

Największą zaletą tej książki 
jest to, że niczego nie tłumaczy 
i nie usprawiedliwia – jest zapi-
sem wspomnień, rozmów z ro-
dzicami i dziennika autorki. Mo-
nika Jaruzelska koncentruje się 
na sprawach rodzinnych, cha-
rakterach, emocjach, a wielka historia jest tłem tej opowieści. 

•   •   •
DVD Sierpień w hrabstwie Osa-

ge, reż. John Wells, Monolith 2014.
Każda rodzina ma swoje 

trudne tajemnice, ale ta ma ich 
więcej. Zniknięcie Beverly’ego,  
seniora rodu, staje się pretek-
stem do rodzinnego zjazdu. 
Powroty do przeszłości bywają 
bolesne: siostry spotkają się ze 

swoją apodyktyczną, histeryczną, a do tego śmiertelnie chorą 
matką. Wszystko to dzieje się w nieludzkim wręcz upale Okla-
homy, który doskwiera równie mocno, co najbliższa rodzina.

Honorujemy karty



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

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

30.06/1.07 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

1/2.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

2/3.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

3/4.07 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

4/5.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście

5/6.07 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

6/7.07 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

7/8.07 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

8/9.07 Apteka „Medikus”, ul. Gliwicka 45 Północ/Carrefour

9/10.07 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

10/11.07 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

11/12.07 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

12/13.07 Apteka „Pod Lwem”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

13/14.07 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

14/15.07 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

15/16.07 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

16/17.07 brak dyżuru

17/18.07 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

18/19.07 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

19/20.07 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

20/21.07 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

21/22.07 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17b Boguszowice Osiedle 

22/23.07 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

23/24.07 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

24/25.07 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

25/26.07 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

26/27.07 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

27/28.07 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

28/29.07 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

29/30.07 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

30/31.07 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

31.07/1.08 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

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.

Działając na podstawie Uchwały nr 667/XLIII/2014 Rady Miasta 
Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Rybnic-
kiej Rady Seniorów Prezydent Miasta Rybnika informuję:

W skład Rady Seniorów wchodzi 15 radnych seniorów, w tym:
1) 9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na 

terenie Rybnika,
2) 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
3) 3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.

Osoby, o których mowa w pkt 1) wybrane zostaną na spotkaniu z Pre-
zydentem Miasta Rybnika.

I. ZGŁASZANIE KANDYDATóW:
1. Kandydatów na radnych seniorów mogą zgłaszać organizacje działa-

jące na rzecz osób starszych. Działalność na rzecz osób starszych po-
winny wynikać ze statutu.

2. Kandydaci na radnych seniorów muszą być mieszkańcami Rybnika  
i mieć ukończone 65 lat na dzień wyboru (tj. 8 września 2014 r.)

3. Każda organizacja ma prawo zgłosić maksymalnie 2 kandydatów. Wzór 
zgłoszenia zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Zgłoszenie podpisuje osoba, która zgodnie ze statutem ma prawo re-
prezentować organizację wobec osób trzecich.

5. Zgłoszenie zawierające opis sylwetki kandydata wraz z wyciągiem 
ze statutu potwierdzającym działalność na rzecz osób starszych oraz 
wskazującym osoby uprawnione do podpisywania dokumentów  
w imieniu organizacji należy złożyć w kancelarii UM Rybnika do dnia 
7 lipca 2014 r.

6. Sylwetki kandydatów można poznać na stronie internetowej www.
edukacja.rybnik.eu/ w terminie od 14 lipca – 8 września 2014 r.
II. SPOTKANIE WYBORCZE

1. Spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 8 września 2014 r. w auli Ze-
społu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Św. Józefa 30, godz. 15.00.

2. Wybory są bezpośrednie i tajne.
3. Czynne prawo wyborcze w zakresie osób przysługuje osobie będą-

cej mieszkańcem Miasta Rybnika, która ukończyła 65 rok życia i jest 
obecna na spotkaniu.

4. Osoby chcące głosować proszone są o przybycie na miejsce spotkanie 
wraz z dokumentem, który umożliwi weryfikację czynnego prawa wy-
borczego (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

5. Przy wejściu na salę każdy uczestnik spotkania uprawniony do głoso-
wania poproszony zostanie o podpisanie się na liście obecności a na-
stępnie zostanie mu wydana karta do głosowania.

6. Przedstawienie zasad głosowania. Każdy uprawniony do głosowania 
może wskazać maksymalnie 9 kandydatów na radnych seniorów po-
przez zaznaczenie X na karcie do głosowania. W przypadku zaznacze-
nia większej liczby osób głos jest nieważny.

7. Głosy wrzucane są do urny oraz urny pomocniczej. Po zamknięciu gło-
sowania komisja skrutacyjna przystępuje do zliczania głosów.

8. Ogłoszenie wyników – za wybranych uważa się 9 kandydatów, któ-
rzy uzyskali najwyższą listę głosów. W przypadku równej liczby gło-
sów decyduje losowanie

WYBORY DO RYBNICKIEJ 
RADY SENIORóW

Do 15 lipca urząd miasta przyjmuje pisemne zgłoszenia  
do tegorocznej edycji konkursu „O ładniejszy Rybnik”, w którym 
przede wszystkim wybierane są najpiękniejsze przydomowe ogrody  
i aranżacje. Komisja konkursowa oceni zgłoszone obiekty do końca 
sierpnia. Więcej informacji na stronie internetowej magistratu 
(www.rybnik.pl).

Ogrodowy  konkurs

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 47
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Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 

(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 

tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

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

Specjalista Nefrolog

European SCOPE Fellow

tel. 502 271 221

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog
USG zatok, audiometria, 

tympanometria
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 49



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. 
• 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

50 Nr 6-7/516-517; czerwiec/lipiec 2014

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






