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Lipiec i sierpień to już tradycyjnie najbardziej 
intensywne miesiące sezonu budowlanego. 

Przynajmniej na drogach ruch jest wtedy zdecy-
dowanie mniejszy niż w czasie pozostałych miesię-
cy, a to z jednej strony zdecydowanie ułatwia pra-
cę drogowcom, a z drugiej sprawia, że mniej kie-
rowców doświadcza uciążliwości związanych z re-
montami i modernizacjami dróg, budową mostów 
oraz objazdami.

Tego lata nie odnotowano tropikalnych, jak na 
naszą szerokość geograficzną, upałów, prowa-
dzenie robót utrudniały za to bardzo gwałtow-
ne nieraz ulewy i kapryśna, zwłaszcza w sierpniu,  

deszczowa aura. Mało sprzyjająca pogoda to jesz-
cze nie tak wielki problem, gorzej gdy prowadze-
nie robót w „suchym środowisku” jest wymo-
giem technologicznym. Tak jest np. przy budowie  
nowej fontanny przed bazyliką św. Antoniego, więc 
by uchronić się przed deszczem część prac wyko-
nywano tam pod namiotami.

Mimo tej niesprzyjającej często pogody najcie-
kawsze w ostatnich latach miejskie inwestycje, które 
dość radykalnie zmienią tzw. przestrzeń publiczną 
powoli finiszują. W połowie września ma być goto-
wy park tematyczny z bogatymi roślinnymi kolekcja-
mi, powstający na tyłach akademickiego kampusu.  

Z kolei do końca września ma potrwać budowa 
deptaka prowadzącego od rybnickiej neogotyc-
kiej bazyliki do Rynku. Zasadniczo zmieni swój wy-
gląd również sąsiadujący z „Antoniczkiem” park,  
a zakończenie jego przebudowy powinno nastąpić 
w połowie października. 

Po medalowych żniwach polskich lekkoatletów na 
mistrzostwach Europy w Zurichu, baczniej zaczęto 
przyglądać się obiektom sportowym dla praktykują-
cych miłośników królowej sportu. Ci, którzy po dłuż-
szej przerwie zobaczą nasz rybnicki stadion lekko-
atletyczny sąsiadujący ze Stadionem Miejskim przy 
ul. Gliwickiej, zapewne długo będą przecierać oczy 
ze zdziwienia, bo zbudowany praktycznie od nowa 
prezentuje się bardzo okazale. Oficjalne jego otwar-
cie zaplanowano na 12 września. Tekst i zdj.: WaT

W Chwałęcicach trwa jeden z etapów modernizacji ul. Rudzkiej. Kierowcy mogą tam korzystać tylko  
z jednego pasa drogi, więc ruch odbywa się wahadłowo

Modernizowaną ul. Podmiejską 
dla kierowców zamknięto,  
bo trzeba tam było rozebrać 
całkiem spory most, który zastąpi 
nowa konstrukcja

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w sąsiedztwie 
Reala, już wkrótce będą mogli korzystać  
z nowej hali sportowej. Szkoła prowadząca 
klasy sportowe nie miała dotąd choćby 
standardowej sali gimnastycznej

Brukarze ułożyli już większą część nowej nawierzchni deptaka prowadzącego od bazyliki św. Antoniego 
do rynku. Prace wciąż trwają

P r a c o w i t e  w a k a c j e
Na stadionie lekkoatletycznym prace trwały przez całe wakacje. Na zdjęciu układanie nowej, 
syntetycznej nawierzchni bieżni

Fontanna, która ma być jedną z głównych atrakcji nowej rybnickiej promenady jest już prawie gotowa, choć 
do finału robót jeszcze daleka droga  



Drodzy Rybniczanie,

Dobiegają końca prace związane z budową naszego rybnickiego 

„minicentrum Kopernika”, czyli parku tematycznego na terenie kampusu. 

Ta inwestycja, w połączeniu z kończącą się powoli rewitalizacją ulic 

Sobieskiego i Powstańców Śląskich sprawi, że centrum naszego miasta 

zupełnie zmieni swoje oblicze. Powstanie nowy, bardzo atrakcyjny trakt 

spacerowy ciągnący się od przebudowywanego skweru i nowej fontanny 

przy bazylice, przez odnowiony i uatrakcyjniony małą architekturą 

deptak, przez plac obok „starego kościoła”, aż na kampus. Tutaj czekać 

będą place zabaw, wielofunkcyjne boisko z oświetleniem, kamienie wspinaczkowe, ogrody złożone 

z kolekcji niespotykanych roślin oraz największa atrakcja: urządzenia eksperymentalne, pozwalające 

na doświadczenia z dźwiękiem, ruchem i optyką. 

Symbolicznym otwarciem parku będzie odbywający się 19 września, na terenie kampusu Festiwal 

Nauki. To pierwsza tego typu impreza w naszym mieście i przekonany jestem, że jej program – choć 

przeznaczony przede wszystkim dla uczniów – wzbudzi zainteresowanie wielu mieszkańców miasta, 

zwłaszcza wielbicieli nauk ścisłych. Doświadczenia fizyczne i chemiczne, liczne pokazy z dziedzin 

mechaniki, biologii, a nawet astronomii – wszystko to przygotowane zarówno przez naukowców, 

jak i przez utalentowaną młodzież z rybnickich szkół ponadpodstawowych. Serdecznie zapraszam 

na rybnicki kampus! 

Wrześniowa pogoda jest też wymarzonym czasem do uprawiania różnego rodzaju aktywności 

fizycznej na świeżym powietrzu. W Rybniku, oprócz kilkudziesięciu boisk przyszkolnych, rekreacyjnej 

Rudy czy terenowych siłowni, oddajemy do dyspozycji mieszkańców zmodernizowany stadion 

lekkoatletyczny, położony przypomnę, w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Miejskiego. Tego 

pięknego i profesjonalnego obiektu, w pełni przystosowanego do uprawiania wielu lekkoatletycznych 

dyscyplin, niejedno miasto będzie nam zazdrościć. Otwarcie już we wrześniu. 

Szanowni Państwo, 

W niedzielę, 7 września odbędą się uzupełniające wyboru do Senatu RP. Gorąco zachęcam 

do uczestniczenia w nich i oddania głosu na najlepszego Państwa zdaniem kandydata.  

Życzę jednocześnie, by ten wybór przyniósł pożytek naszemu krajowi.

 Z pozdrowieniami

 Adam Fudali 

 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 28 września



Sesje rady miasta – 25 czerwca, 23 lipca

Letnie obrady
W końcu czerwca i lipca odbyły się dwie ostatnie, jak na razie, sesje 

rady miasta. W czasie tej pierwszej zmieniono m.in. warunki korzystania  
ze zrównoważonego biletu autobusowego, który ma zachęcać zmotoryzowanych 
rybniczan do korzystania z komunikacji publicznej.

e Trwa charytatywna akcja „Marzysz ty, 
spełniamy my”, adresowana do po-
ważnie chorych dzieci (do 16. roku 
życia), które nie tracą nadziei na speł-
nienie swoich marzeń. Formularz 
zgłoszenia dziecka do udziału w akcji 
(do pobrania ze strony internetowej 
www.edukacja.rybnik.eu) należy zło-
żyć do 30 września w wydziale edu-
kacji urzędu miasta lub w siedzibach 
stowarzyszeń Razem i Oligos albo  
w duszpasterstwie akademickim. Ak-
cję spełniania marzeń nieuleczalnie 
chorych dzieci organizują wspólnie 
miasto i Młodzieżowa Rada Miasta 
Rybnika. Pierwsze środki na jej reali-
zację pozyskano w czerwcu od dar-
czyńców (24 tys. zł) i podczas kwe-
sty w ramach dni miasta (646,33 zł).

e Mieszkający w Rybniku Australij-
czyk Scott Tattam, przebiegł 42 km 
w warszawskim maratonie i zebrał 
7.784,70 zł dla niepełnosprawnych 
podopiecznych rybnickiego stowa-
rzyszenia Razem. Każdy mógł za-
sponsorować przebiegnięty przez 
Scotta dystans, a minimalna kwo-
ta wynosiła 25 groszy za kilometr.  
— Biegi charytatywne są popularne 
w moim kraju. Mój bieg zasponsoro-
wali nawet przyjaciele z Rosji, Holan-
dii, Anglii i Australii — podsumował 
Scott, który przebiegł swój pierwszy 
w życiu maraton. 26 czerwca Austra-
lijczyk przekazał czek przedstawiciel-
kom stowarzyszenia – Joannie Tarnow-
skiej i Annie Jaszczuk i otrzymał tytuł 
członka honorowego Razem. Zebrane 
środki przeznaczono na obóz rehabili-
tacyjny podopiecznych stowarzyszenia.

e 26 czerwca Miejski Dom Pomocy 
Społecznej w Rybniku zorganizo-
wał VI Noc Świętojańską. Na tere-
nie ogrodu ośrodka przy ul. Żużlo-
wej bawiło się grono mieszkańców 
rybnickiego domu, ale również pen-
sjonariusze placówek o podobnym 
charakterze, m.in. z Rudy Śląskiej  
i Gorzyc. Gospodarze przygotowali 
dla uczestników plenerowej impre-
zy kilka atrakcji, m.in. konkurs na 
taniec do utworu zespołu Kapela ze 
wsi Warszawa. 

e 1 sierpnia o 17 na terenie miasta 
uruchomione zostały syreny alarmo-
we. W ten sposób Rybnik uczcił 70. 
rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego.

Miasto w skrócie

Na początku czerwcowej sesji wiceprze-
wodniczący rady miasta Jan Mura (BSR), po-
wołując się na dotychczasową praktykę rady  
i przypominając, że ta nie ma żadnego wpływu 
na ceny wody i odbioru ścieków wprowadza-
ne przez poszczególne przedsiębiorstwa, za-
proponował wycofanie z porządku obrad pro-
jektów dwóch uchwał traktujących o zatwier-
dzeniu taryf cen wody i odbioru ścieków, któ-
re od 1 sierpnia zamierzały wprowadzić spół-
ka Hydroinstal (woda, ścieki) i żorska spół-
ka Best-Eko (ścieki). Piotr Kuczera, szef klu-
bu radnych PO zapowiedział, że jego klub nie 
zamierza unikać takich tematów, i że w głoso-
waniu nad porządkiem sesji wstrzyma się od 
głosu. Tak też się stało i decyzję o wykreśle-
niu z porządku sesji w sumie czterech punk-
tów i o zatwierdzeniu skorygowanego porząd-
ku obrad podjęto przy 15 głosach za i dziewię-
ciu wstrzymujących.

Prelekcja o bohaterze
Radni mieli okazję wysłuchać krótkiej 

prelekcji dr. Jana Krajczoka, polonisty  
z IV LO w Chwałowicach. Opowiedział im  
o postaci Jerzego Malchera, który przed 100 
laty urodził się właśnie w Chwałowicach, a po 
burzliwych wojennych perypetiach trafił do An-
glii, gdzie został… nauczycielem Jamesa Bonda.

Jak już wcześniej pisaliśmy, dr Jan Krajczok 
w oparciu o zgromadzone materiały przygoto-
wał z grupą swoich uczniów wystawę zatytuło-
waną „Jerzy Malcher, chwałowicki nauczyciel 
Jamesa Bonda”, która w kwietniu i maju była 
prezentowana w Powiatowej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej (więcej o Jerzym Malcherze pi-
szemy na stronie 34).

Prezydencki komitet sterujący
W swoim zwyczajowym wystąpieniu po-

święconym bieżącym sprawom miasta pre-
zydent Adam Fudali poinformował rad-
nych o powołaniu przez siebie tzw. komite-
tu sterującego. Jego zadaniem będzie nadzo-
rowanie inwestycji, które miasto zamierza re-
alizować w ramach tzw. Regionalnych Inwe-
stycji Terytorialnych subregionu zachodniego, 
wspófinansowanych przez Unię Europejską. 
Unijne dotacje mają zostać przyznane w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego, ale poza konkursami,  

w których poszczególne samorządy ubiegają 
się o finansowe wsparcie inwestycji z dziedzin 
wspomaganych przez UE. Jak poinformował 
prezydent, subregionowi rybnickiemu na tzw. 
RIT-y, po wcześniejszych negocjacjach, przy-
padła kwota 421 mln zł, zaś samemu Rybni-
kowi 88 mln zł. 

W skład komitetu sterującego, któremu 
przewodniczy prezydent, weszli jego zastęp-
cy, pracownicy służb finansowych miasta i na-
czelnicy większości wydziałów urzędu miasta. 
Szczególny nacisk jest położony na terminowe 
przygotowanie dokumentacji technicznej, tak 
by realizacja poszczególnych projektów mo-
gła się rozpocząć w optymalnych terminach.  

Prezydent zapoznał też radnych z inwestycja-
mi, które mają być zrealizowane przy wykorzy-
staniu tych funduszy (szerzej piszemy o nich na 
stronie 13), ale zaznaczył, że omawiane inwe-
stycje doczekają się realizacji, o ile w Brukse-
li zostanie wynegocjowany Program Operacyj-
ny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  
w proponowanym wcześniej kształcie.

Prezydent poinformował też radnych o spo-
tkaniach, imprezach i uroczystościach, któ-
re zrelacjonowaliśmy w czerwcowym wydaniu 
„GR” oraz przedstawił raport dotyczący pro-
wadzonych w mieście inwestycji drogowych.

W czasie lipcowej sesji prezydenta miasta za-
stąpiła jego pierwsza zastępczyni Ewa Ryszka, 
która poza informacją o prowadzonych miej-
skich inwestycjach, przedstawiła radnym raport 
o sprzedaży miejskich nieruchomości w dru-
gim kwartale tego roku. Sprzedano 16 nieru-
chomości uzyskując łączną kwotę 1,124 mln zł;  
spieniężono również 25 mieszkań komunal-
nych, przez co budżet miasta wzbogacił się  
o 328 tys. zł.

Budżetowe korekty
W czasie obu letnich sesji dokonano ko-

lejnych korekt w budżecie miasta. Plano-
wany deficyt budżetu zmniejszono łącz-
nie o 3,054 mln zł i po ostatnich lipco-
wych poprawkach wynosi on nieco ponad 
95,72 mln zł.

W czerwcu dochody budżetu zwiększono  
o blisko 3,5 mln zł, w tym dochody bieżące o prawie 
2,6 mln zł, zaś dochody majątkowe o 886 tys. zł.  
Planowane wydatki budżetu zwiększono per 
saldo o blisko 1,4 mln zł, w tym wydatki  bie-
żące per saldo o 871 tys. zł, natomiast wydatki  
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Miasto w skrócie

cd. na stronie 6

e W ramach ogólnopolskiej akcji „Ci-
śnienie na życie” ponad 700 osób 
wzięło udział w bezpłatnych po-
miarach ciśnienia tętniczego i ba-
daniach „wieku serca”. Akcja odby-
wała się w Rybniku 5 i 6 sierpnia,  
a badania prowadzono w specjal-
nym busie, jaki stanął na parkingu 
przed urzędem miasta. 

e Sporym zainteresowaniem cieszy-
ły się dwudniowe castingi do te-
lewizyjnych produkcji „Pamiętniki 
z wakacji”, „Dlaczego ja”, „Trud-
ne sprawy”, „Dzień, który zmienił 
moje życie”, czy „Zagadki kryminal-
ne”. 6 i 7 sierpnia w Domu Kultu-
ry w Chwałowicach zorganizowa-
ła je firma Tako Media, zajmująca 
się produkcją filmową tych para-
dokumentalnych seriali. W castin-
gu wzięło udział ponad 200 głów-
nie młodych ludzi, nie tylko z Ryb-
nika, ale i z okolicznych miast. Jak 
mówią w firmie producenckiej kil-
koro z nich ma szansę, by pojawić 
się na małym ekranie.

e Komisja konkursu „O ładniejszy 
Rybnik” oceniła już wszystkie zgło-
szone do tegorocznej edycji ogrody 
i tereny wokół budynków mieszkal-
nych. W tym roku było ich więcej niż 
przed rokiem, jednak tym razem do 
oceny nie zgłoszono żadnego tere-
nu wokół pawilonów handlowych  
i innych obiektów użyteczności pu-
blicznej, jak szkoły czy kościoły. Tra-
dycyjnie też zabrakło zgłoszeń w ka-
tegorii: najbardziej zadbana dzielni-
ca. Komisja oceniła za to 19 przy-
domowych ogrodów oraz 11 te-
renów wokół budynków mieszkal-
nych, a najbardziej spodobały się 
jej te zgłoszone przez wspólnoty 
mieszkaniowe. Laureatów konkur-
su „O ładniejszy Rybnik” poznamy 
w połowie września. 

e 7 września na wodach Zalewu Ryb-
nickiego odbędą się samorządowe 
regaty w klasie Omega, czyli orga-
nizowane przez radę dzielnicy Śród-
mieście XVI Regaty o Puchar Prezy-
denta Rybnika, w których rywalizo-
wać będą załogi poszczególnych rad 
dzielnic. W ośrodku w Stodołach za-
pisy załóg rozpoczną się o 9, a same 
regaty wystartują o 11, na 16 zapla-
nowano ogłoszenie wyników. 

majątkowe per saldo o ponad 493 tys. zł.  
W czasie lipcowych obrad planowane dochody 
zwiększono per saldo o 319 tys. zł, w tym docho-
dy bieżące zmniejszono per saldo o 5,2 mln zł,  
zaś dochody majątkowe zwiększono o prawie 
5,538 mln zł. Z kolei planowane wydatki budże-
tu zmniejszono per saldo o niespełna 644 tys. zł,  
w tym wydatki bieżące zwiększono o nieco po-
nad 2 mln zł, a wydatki majątkowe zmniejszo-
no per saldo o 2,735  mln zł.   

Do budżetu wprowadzono m.in. dywiden-
dę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Rybniku za ubiegły rok, która wyniosła 
1,913 mln zł.

Radna Krystyna Stokłosa (PO) pytała o wy-
cenę majątku drogowego miasta; pierwszy jej 
etap miał być gotowy do 22 kwietnia. Janusz 
Koper, pełnomocnik prezydenta, poinformo-
wał, że firma wykonująca wycenę w zakresie 
pierwszego etapu poprawia właśnie dokument 
końcowy, który w pierwszej wersji był nie do 
przyjęcia. Zapowiedział też, że firma zostanie 
obciążona karą finansową, a im większe będzie 
opóźnienie, tym będzie ona większa. Przetarg 
na drugi etap wyceny został rozstrzygnięty krót-
ko przed sesją. Krystyna Stokłosa pytała też  
o problemy związane z modernizacją ul. Rudz-
kiej i Małachowskiego. W pierwszym przypad-
ku przyczyną zawiłych komplikacji, związa-
nych m.in. z nowymi podziałami geodezyjny-
mi gruntów, jest długie wyczekiwanie na decy-
zję środowiskową dotyczącą inwestycji drogo-
wej, którą miasto musi uzyskać od Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Po pytaniu Henryka Ryszki (BSR) okazało się,  
że z tego samego powodu przeciąga się projek-
towanie drogi średnicowej, która w przyszłości 
ma połączyć obwodnicę południową z plano-
waną drogą Pszczyna–Racibórz. Radny Dariusz 
Laska (PO) zwrócił uwagę na wprowadzaną 
do budżetu dywidendę rybnickich „Wodocią-
gów”, stwierdzając, że miasto zarabia na pod-
wyżkach cen wody. W odpowiedzi Janusz Ko-
per przypomniał, że PWiK jest spółką prawa 
handlowego i musi wykazywać zysk, by spłacać 
chociażby kredyt zaciągnięty jeszcze na budo-
wę kanalizacji w Europejskim Banku Odbu-
dowy i Rozwoju. Pełnomocnik Koper przeko-
nywał również, że nie sposób przewidzieć do-
kładnych kosztów, jakie „Wodociągi” będą mu-
siały ponieść w ciągu roku, m.in. usuwając róż-
nego rodzaju awarie, a awaryjność sieci jest co-
raz mniejsza. — To dlatego w rozliczeniu rocz-
nym pojawia się czasem zysk, który może wyda-
wać się „nadmierny” —  przekonywał. 

Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO) py-
tała z kolei o to, jaką część zysku netto stano-
wi ta dywidenda i o ile wzrosły wpływy PWiK 
po ostatniej podwyżce cen wody. Janusz Koper 
odpowiedział, że nie ma takich informacji pod 
ręką i zaproponował udzielenie odpowiedzi 
na piśmie. Radna pytała również o 400 tys. zł  
oszczędności na koncie Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej. Jak się okazało to efekt 

oszczędności przetargowych po wyłonieniu wy-
konawcy, który zmodernizował blok mieszkal-
ny przy ul. Zebrzydowickiej. 

— Rozumiem, że spółka powinna zarabiać, 
ale zastanowiłabym się, czy ten wypracowany 
zysk należy przejadać, czy może lepiej przezna-
czyć go na kapitał zapasowy? — sugerowała 
radna Krystyna Stokłosa. Prezydent Adam Fu-
dali przypomniał, że przed ponad trzema laty, 
by cena wody nie wzrastała, miasto stosowało 
dopłaty do ceny ścieków PWiK (w okresie od 
1.04.2010 r. do 31.03.2011 r. wyniosły one po-
nad 4,5 mln zł – przyp. red.), a więc owa dywi-
denda to w praktyce zwrot tylko części otrzy-
manych wtedy przez przedsiębiorstwo środków, 
które w tej sytuacji można uznać za pożyczkę. 

Czerwcowe poprawki budżetu poparło w gło-
sowaniu 21 radnych, a trzech wstrzymało się od 
głosu. Zmiany w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta poparło z kolei 22 radnych, zaś 
dwóch wstrzymało się od głosu. 

W czasie wakacyjnych już obrad do budżetu 
miasta wprowadzono m.in. 5,5 mln zł unijnych 
dotacji do miejskich inwestycji. Oprócz m.in. 
wynoszącej 3,8 mln zł (łączna kwota tej dota-
cji na lata 2014-2015 ma wynieść 5,090 mln zł 
i pokryć 55 proc. kosztów – przyp. red.) do-
tacji do rewitalizacji przestrzeni publicznej w 
Śródmieściu (budowa deptaka), budżet zasiliły 
dopłaty do inwestycji przez miasto już zakoń-
czonych – do budowy przedszkola w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski (1,077 mln zł – 38,2 proc. 
kosztów budowy) i do rozbudowy dworca ko-
munikacji miejskiej (370 tys. zł – 85 proc. kosz-
tów). Lipcowe uchwały o zmianach w budże-
cie miasta i w wieloletniej prognozie finanso-
wej miasta 21 radnych biorących udział w sesji 
przyjęło jednogłośnie. 

 

Umorzenia po nowemu
Radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad 

i trybu umarzania, odraczania lub rozkła-
dania na raty należności pieniężnych, ma-
jących charakter cywilnoprawny, miasta 
Rybnika i jednostek podległych. Określa 
ona również warunki dopuszczalności po-
mocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga będzie takową stanowić oraz wskazu-
je organy i osoby, które będą mogły m.in. 
umarzać i odraczać należności miasta. Jak 
wyjaśnił skarbnik Bogusław Paszenda, w po-
równaniu z dotychczas obowiązującą uchwałą, 
nowa uwzględnia rozstrzygnięcia sądów i nie-
które uwagi prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Zgodnie z jej zapisa-
mi, nadal to prezydent i dyrektorzy jednostek,  
w tym ZGM-u, będą mogli stosować ulgi (umo-
rzenia, odroczenia terminów spłaty lub rozło-
żenia należności na raty), ale po zmianach, ta-
kie uprawnienia zyskają też zastępcy prezyden-
ta oraz pełnomocnik ds. dróg i gospodarki ko-
munalnej. Wszystko po to, by jak mówił skarb-
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e 24 września pod hasłem „Pożegnanie 
lata” rozpocznie się w mieście drugi 
jarmark jesienny. Stragany z rękodzie-
łem, wyrobami artystycznymi, arty-
kułami spożywczymi i regionalnymi 
ustawione zostaną wzdłuż ul. Ryn-
kowej (obok Focus Parku). Tradycyj-
nie już jarmarkowi towarzyszyć będą 
też poza handlowe atrakcje: występ 
warszawskiego kataryniarza, szczu-
dlarzy, a nawet pokaz lewitacji (!). 
Odbędą się również warsztaty wy-
platania wianków z ziół. Znany już w 
naszym mieście Andrzej Wrzecionko 
zaprezentuje od 2 do 5 października 
wykonane z siana naturalnej wielko-
ści zwierzęta i postacie pastuszków. 
Jarmark będzie trwać do 5 paździer-
nika w godzinach od 10 do 18.  

e Po kradzieży citroena berlingo na tere-
nie Rybnika (ul. Węglowa) 21 stycznia 
tego roku, w ręce policji wpadło dwóch 
złodziei samochodów z Zabrza w wie-
ku 35 i 41 lat. Po postępowaniu pro-
wadzonym wspólnie z Komendą Wo-
jewódzką Policji w Katowicach rybnic-
ka prokuratura rejonowa w Rybniku 
oskarżyła ich o kradzież 40 samocho-
dów na terenie całego województwa 
m.in. w Rydułtowach, Suszcu i Jastrzę-
biu-Zdroju oraz o paserstwo, bo od in-
nych złodziei kupili skradzione w Niem-
czech audi S 4, którym jeździli na kra-
dzieże. Obaj przyznali się do winy, zło-
żyli obszerne wyjaśnienia i chcą dobro-
wolnie poddać się karze – dwa lata wię-
zienia oraz dwa lata i osiem miesięcy 
(dla starszego za recydywę. Prokuratu-
ra próbuje teraz ustalić pasera, które-
mu sprzedawali kradzione samochody.

e 10 lipca, w hotelu Politański człon-
kowie działającego w dzielnicy Pa-
ruszowiec-Piaski Rybnickiego Koła 
Emerytów i Rencistów „Silesia” go-
ścili przedstawicieli zaprzyjaźnionego 
klubu seniora z czeskiej Karwiny. Pod-
czas uroczystego spotkania z udzia-
łem wiceprezydent Ewy Ryszki oraz 
przewodniczącego rady miasta An-
drzeja Wojaczka gościom wręczono 
pamiątkowe medale przygotowane 
z okazji 10-lecia partnerskiej współ-
pracy pomiędzy Rybnikiem a Karwi-
ną. Jak informuje Andrzej Oświecim-
ski, radny i jeden z inicjatorów współ-
pracy, w połowie września w Karwi-
nie odbędzie się spotkanie podsu-
mowujące dziesięcioletnią współpra-
cę obu miast.    

nik, odciążyć prezydenta miasta. Benedykt Ko-
łodziejczyk (PO) zastanawiał się, czy takie roz-
szerzenie uprawnień jest konieczne. — Nikt 
nie jest alfą i omegą, po to są zastępcy i dyrekto-
rzy jednostek — odpowiadał prezydent. Dodał 
też, że to oni najczęściej znają sprawy, których 
ulgi dotyczą, powinni więc podejmować decy-
zje dotyczące ich ewentualnego przyznawania 
i wziąć za nie odpowiedzialność. Radny Koło-
dziejczyk dopytywał, czy również prezydenci 
innych miast takie uprawnienia scedowali na 
swoich podwładnych? — Niczym nie różnimy się 
od innych — odpowiadał Adam Fudali. Anna 
Gruszka (PiS) chciała poznać kwoty umorzeń 
dokonanych przez dyrektorów jednostek i pre-
zydenta w 2013 r. Adam Fudali wyjaśnił, że na 
ten moment nie dysponuje takimi danymi, ale 
są one dostępne w BIP-ie. — To żadna tajem-
nica — podkreślił. Bronisław Drabiniok (PO) 
usłyszał zapewnienie, że nie ma nieprawidło-
wości w tym, że w BIP-ie podawane są wyłącz-
nie kwoty umorzeń, bez informacji o odrocze-
niach czy rozłożeniach na raty. Z kolei Mo-
nika Krakowczyk-Piotrowska, która pytała  
o to, jak często przeprowadzany jest audyt we-
wnętrzny takich umorzeń, dowiedziała się, że 
kontrole odbywają się na bieżąco. W głosowa-
niu uchwałę poparło 15 radnych, dziewięciu 
się wstrzymało. 

Statut zmieniony
— To efekt zmiany ustawy — tak Joan-

na Kryszczyszyn tłumaczyła konieczność 
wprowadzenia dwóch zmian do statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotyczą one 
wypłaty zasiłków dla opiekunów dorosłych 
osób niepełnosprawnych. Aby wypłata tych 
świadczeń była możliwa, radni jednogłośnie  
i bezdyskusyjnie przyjęli uchwałę.

Będzie przeprowadzka, są obawy
Biblioteka w Golejowie zmieni swoją sie-

dzibę, co wiąże się z koniecznością podania 
do publicznej wiadomości informacji o za-
miarze zmiany statutu Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Jak wyjaśniła Jo-
anna Kryszczyszyn, ze względu na kłopoty lo-
kalowe w golejowskiej szkole, biblioteczna fi-
lia nr 16 zostanie stamtąd przeniesiona do bu-
dynku OSP przy ul. Gliwickiej. Radny Krzysz-
tof Szafraniec (PO) zauważył, że biblioteczne fi-
lie dobrze sobie radzą, bo stają się małymi cen-
trami życia kulturalnego, szczególnie w mniej-
szych dzielnicach, gdzie brakuje alternatyw dla 
ciekawego spędzenia wolnego czasu. Dlatego 
też, zdaniem radnego, golejowska placówka 
jest jak najbardziej potrzebna. — Oczywiście bi-
blioteka nie musi mieścić się w szkole, ale mam 
obawy, czy nie jest to aby początek końca tej fi-
lii — zastanawiał się radny. Joanna Kryszczyszyn 
uspokoiła, że uchwała ma charakter intencyjny  

i nie ma w niej mowy o likwidacji placówki, ale 
o jej przeniesieniu. Radny Szafraniec poinfor-
mował, że zarówno golejowska rada dzielni-
cy, jak i OSP są zaskoczone decyzją o zmia-
nie siedziby biblioteki, dlatego zaproponował, 
aby w podobnych sprawach nie zapominać jed-
nak o opinii rady. — To nie jest pomysł miasta 
tylko dzielnicy. Mieszkańcy zwrócili się do mnie  
i do dyrektora szkoły o przeorganizowanie szkol-
nych pomieszczeń — zauważyła wiceprezydent 
Kryszczyszyn wyjaśniając, że w szkole brakuje 
sal lekcyjnych. Nie kryła też zdziwienia, że rada 
dzielnicy nic nie wie o planach przeniesienia bi-
blioteki. — Mieszkańcy najpierw powinni zwró-
cić się do rady dzielnicy — komentowała. Rad-
ny Szafraniec zastanawiał się też, czy rozważa-
no inną lokalizację dla biblioteki niż siedziba 
OSP. — Budynek przy ul. Wiślanej 1, odzyska-
ny nie tak dawno od straży, który miasto chce 
sprzedać, byłby dobrym miejscem dla bibliote-
ki — zaproponował. Joanna Kryszczyszyn za-
uważyła, że choć na razie nie zapadła ostatecz-
na decyzja w sprawie lokalizacji, to jednak naj-
lepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie fi-
lii w budynku OSP. — Tak, jak to ma miejsce  
w Ochojcu — oceniła Joanna Kryszczyszyn. Wi-
ceprezydent wyjaśniła też radnej Monice Kra-
kowczyk-Piotrowskiej, że uczniowie nie zosta-
ną pozbawieni dostępu do książek, bo mogą ko-
rzystać z biblioteki szkolnej. Uchwałę w sprawie 
podania do publicznej wiadomości informacji  
o zamiarze zmiany statutu biblioteki poparło 15 
radnych, dziewięciu się wstrzymało. 

Przejazd bez ograniczeń
Do tej pory bilet zrównoważony był do-

stępny tylko dla osób, które spełniły kil-
ka wymogów, w tym – po raz pierwszy zde-
cydowały się zapłacić podatek w rybnickiej 
skarbówce, a to znacznie ograniczyło gro-
no potencjalnych nabywców. Od 1 września  
z preferencyjnego biletu będą mogli sko-
rzystać wszyscy, którzy rozliczają się w ryb-
nickim urzędzie skarbowym. Zrównoważony 
bilet normalny kosztuje 184 zł (ulgowy – 92 zł)  
i uprawnia do skorzystania z 200 przejazdów  
w czasie 180 dni. Tak więc posiadacz takiego bi-
letu za przejazd autobusem zapłaci tylko 92 gro-
sze przy bilecie normalnym lub 46 groszy przy 
bilecie ulgowym. Mogą z niego skorzystać oso-
by, które zrezygnują z jazdy samochodem, mają 
imienną e-kartę, rozliczają się w rybnickim urzę-
dzie skarbowym i w razie kontroli w autobusie 
będą miały przy sobie dowód rejestracyjny auta, 
którego są właścicielem lub współwłaścicielem. 
Jak wyjaśniła referująca zmianę w regulaminie 
wiceprezydent Kryszczyszyn, propozycja ma za-
chęcić kierowców do przejazdów komunikacją 
miejską, a w konsekwencji wpłynąć na zmniej-
szenie się korków na drogach. Benedykt Ko-
łodziejczyk uznał, że skoro z biletu mogą sko-
rzystać osoby rozliczające się w US w Rybniku, 
to również mieszkańcy Czerwionki, Świerklan,  
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Jejkowic, Lysek, czy Gaszowic, bo skarbówka 
obejmuje swym zasięgiem również powiat ryb-
nicki. Wiceprezydent wyjaśniała, że bilet doty-
czy osób zamieszkałych na terenie Rybnika, któ-
re deklarują, że rozliczają się w naszym urzędzie 
skarbowym. — Osoby spoza Rybnika raczej nie 
będą zainteresowane biletem, z którym mogą się 
poruszać wyłącznie po mieście, bo bilet ten do-
tyczy tylko przejazdów w strefie „zero”, a więc  
w granicach administracyjnych Rybnika — doda-
ła wiceprezydent. Bronisław Drabiniok pytał o 
przewidywane skutki, również finansowe, wpro-
wadzenia takiej zmiany, poza zyskiem w postaci 
czystszego powietrza. Joanna Kryszczyszyn mó-
wiła, że bilet ten jest odpowiedzią na głosy ryb-
niczan, którzy coraz częściej szukają alternaty-
wy dla samochodu. — Możemy spodziewać się 
wzrostu zainteresowania ze strony osób, które do-
tychczas nie korzystały z komunikacji miejskiej. 
Zmiana w regulaminie jest zachętą dla mieszkań-
ców. Proponujemy im, aby zostawili samochód  
w garażu i za 92 grosze dotarli do pracy autobu-
sem — mówiła wiceprezydent, podkreślając, że 
inne duże miasta i metropolie też szukają spo-
sobów, by namówić mieszkańców do tego, by 
zamienili auto na autobus. — Ta inicjatywa jak 
najbardziej zasługuje na pochwałę — ocenił Da-
riusz Laska i dopytywał o szczegóły oświadcze-
nia, w którym dana osoba będzie deklarować, że 
rozlicza się w naszym mieście. Bronisław Drabi-
niok zauważył, że kiedy na obrzeżach miasta zo-
staną wybudowane duże parkingi, wtedy takim 
biletem zainteresują się też mieszkańcy ościen-
nych gmin. Z kolei Krzysztof Szafraniec uznał, 
że zmiana w regulaminie dotyczy wyłącznie osób 
bogatych, które mają własne samochody i raczej 
niechętnie przesiądą się do autobusów. — Ist-
nieje grupa osób nie objętych tym zapisem, które 
korzystają z samochodów, ale nie są ich właści-
cielami, np. dzieci pożyczające auto od rodziców. 
Ich najłatwiej byłoby skusić taką ofertą, ale ich 
uchwała nie obejmuje — mówił. Joanna Krysz-
czyszyn wyjaśniała, że młodzi ludzie i bez tego 
chętnie korzystają z autobusów, a propozycja 
preferencyjnego biletu może okazać się intere-
sująca choćby dla osoby, która dojeżdża do pra-
cy autem i ze względu na brak miejsca nie może 
go zaparkować pod swoim zakładem pracy, więc 
zmuszona jest płacić za parking. — Może zainte-
resowani będą na przykład pracownicy sądu czy 
ZUS-u? Po 1 września będziemy już wiedzieć, 
kto zechce skorzystać z takiego biletu — podsu-
mowała wiceprezydent. Henryk Cebula (PiS) 
miał obawy, czy w regulaminie nie brakuje ja-
snego zapisu, że bilet dotyczy tylko poruszania 
się w strefie „zero”, ale rozwiała je wiceprezy-
dent przypominając, że te kwestie reguluje cen-
nik ZTZ-u. Podsumowując dyskusję radny Hen-
ryk Ryszka stwierdził, że zmieniony regulamin 
okaże się korzystny dla mieszkańców, a w mie-
ście zmniejszą się korki, a jako przykład podał 
Berlin, gdzie mieszkańcy znacznie chętniej jeż-
dżą autobusami. Zmiany w regulaminie prze-
wozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji  

miejskiej, organizowanej przez Zarząd Trans-
portu Zbiorowego, poparło 22 radnych, przy 
dwóch głosach wstrzymujących się. 

Grunty pod młotek 
Kilka kolejnych uchwał dotyczyło nieru-

chomości i jak zwykle zreferował je wice-
prezydent Michał Śmigielski. Pierwsza do-
tyczyła sprzedaży w przetargu nieruchomo-
ści niezabudowanej przy ul. Kusocińskiego,  
a bezprzetargowo – zbędnej miastu nierucho-
mości przy ul. Sygnały, zabudowanej częścią 
budynku mieszkalnego i dwoma budynkami 
gospodarczymi. W uchwale, którą radni przy-
jęli jednogłośnie, mowa była też o oddaniu  
w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy 
ul. Zgrzebnioka. Kolejna uchwała dotyczyła 
wydzierżawienia bezprzetargowo na dziesięć 
lat pięciu nieruchomości z garażami wznie-
sionymi przez ich użytkowników lub poprzed-
ników (m.in. przy ul. Zwycięstwa w Chwało-
wicach i Bocznej w Niedobczycach) oraz wy-
dzierżawienia działki niezabudowanej przy  
ul. Drzymały, w sąsiedztwie nowo wybudowa-
nego odcinka ul. Prostej, z przeznaczeniem pod 
wykorzystanie magazynowo-składowe (spółka 
Feniks wniosła o wydłużenie okresu dzierżawy 
tego terenu z trzech do dziesięciu lat). Rad-
ni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie, podobnie 
jak kolejną o ustanowieniu odpłatnej służeb-
ności przesyłu. Dotyczy to nieruchomości przy 
ul. Borki w Orzepowicach i Braci Nalazków  
w Boguszowicach, gdzie Tauron zamierza wy-
budować urządzenia energetyczne (m.in. kon-
tenerową i kubaturową stację transformatoro-
wą oraz linię kablową średniego i niskiego na-
pięcia). Ustanowienie takiej służebności po-
legać będzie m.in. na nieograniczonym pra-
wie dostępu do tych urządzeń w celu usuwania 
awarii, dokonywania pomiarów, napraw, prze-
glądów, kontroli, czy remontów i rozbudowy. 
Ostatnia z gruntowych uchwał dotyczyła wystą-
pienia z wnioskiem do wojewody o komunali-
zację drogi dojazdowej do firmy Tenneco, wraz 
z chodnikiem i parkingami, której właścicielem 
jest skarb państwa. Zanim radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę, radny Franciszek Kurpanik 
(PO) zastanawiał się, czy istnieje możliwość 
przygotowania zestawienia kilku gruntów do 
skomunalizowania w jednym wniosku do wo-
jewody, aby skrócić całą procedurę. — Musi-
my to robić pojedynczo — odpowiadał wicepre-
zydent Śmigielski, który stwierdził jednak, że 
mimo wszystko proces komunalizacji w takich 
właśnie przypadkach przebiega dość sprawnie. 

Nie chcą zwrotu
Radni wyrazili zgodę na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaży lokalu mieszkalnego za dzie-
sięć procent jego wartości. Jak referował 

e W końcu lipca w ośrodku obozowym 
rybnickiego hufca w Bielsku-Białej 
Wapienicy uroczyście otwarto dru-
gą część Domu Zucha, budowane-
go od września 1999 roku, głów-
nie za pieniądze przekazane przez 
druhnę Klarę Szymańską, wdowę 
po Stanisławie Szymańskim, przed-
wojennym komendancie rybnickie-
go hufca. Część prac sfinansowano 
również za środki otrzymane w ra-
mach projektu „Turystyka z ZHP na 
sześć”. Obecnie Dom Zucha to bu-
dynek, w którym z pełnymi wygoda-
mi może przebywać 91 osób. Wię-
cej o ośrodku w Wapienicy w jednym  
z kolejnych wydań „GR”.

e Jeszcze w końcu czerwca policjanci  
z Rybnika zatrzymali na gorącym 
uczynku 23-letniego oszusta z Wał-
brzycha, który metodą „na wnuczka” 
usiłował wyłudzić od 67-letniej rybni-
czanki 80 tysięcy złotych. Dzwoniąc do 
niej zażądał pieniędzy, dzięki którym 
jej wnuczka miała uniknąć odpowie-
dzialności za rzekome spowodowanie 
wypadku. Rozmowie przysłuchiwała 
się synowa kobiety i obie postanowi-
ły o wszystkim powiadomić policję. 
Gdy mężczyzna zjawił się po pieniądze  
w mieszkaniu czekali już na niego po-
licjanci, którzy zatrzymali go w chwilę 
po tym, jak odebrał kopertę z pocię-
tymi gazetami w środku. Mężczyzna 
usłyszał zarzuty usiłowania wyłudze-
nia pieniędzy w Rybniku oraz w Rudzie 
Śląskiej, ale ze wstępnych ustaleń wy-
nikało, że może mieć też na sumieniu 
kilkanaście podobnych wyłudzeń na 
terenie całego kraju. Grozi mu nawet 
osiem lat więzienia.

e W lipcu w Sądzie Rejonowym w Ryb-
niku zapadło kilkanaście pierwszych 
wyroków nakazujących Kompanii 
Węglowej wypłacenie emerytowa-
nym górnikom kopalni Chwałowi-
ce po 597 zł za odebraną im tonę 
węgla z rocznego deputatu. W lu-
tym tego roku szukając oszczędno-
ści wobec bardzo trudnej sytuacji 
ekonomicznej KW, jej zarząd zawarł 
ze związkami zawodowymi porozu-
mienie, na mocy którego dożywot-
ni roczny przydział darmowego wę-
gla dla emerytów i rencistów obni-
żono o jedną tonę. Jak informuje 
KW, w ubiegłym roku węglowy przy-
wilej emerytów kosztował spółkę  
ok. 266 mln zł.
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Michał Śmigielski małżonkowie, którzy cztery 
lata temu kupili od miasta mieszkanie za cenę 
uwzględniającą 90 proc. bonifikaty, sprzedali 
go przed upływem pięciu lat, a pieniądze prze-
znaczyli na zakup innej nieruchomości. Okazu-
je się jednak, że kupili budynek nie na wyłącz-
nie swoją własność, ale wspólnie z córką i zię-
ciem (w udziałach 6/19 i 13/19 części). — Mał-
żonkowie twierdzą, że notariusz nie poinformo-
wał ich o tym, że jest różnica między zakupem 
nieruchomości, a zakupem udziałów w nieru-
chomości. Byli nieświadomi, że na tej podsta-
wie mamy prawo żądać od nich zwrotu bonifi-
katy. O tym fakcie dowiedzieli się dopiero z na-
szego pisma — wyjaśniał Śmigielski, dodając, 
że małżonkowie przytaczali argumenty, że są 
w podeszłym wieku i wspólne zamieszkanie ma 
im zapewnić opiekę. Aby zwolnić ich z obowiąz-
ku zwrotu bonifikaty rada przyjęła stosowną 
uchwałę (przy jednym głosie wstrzymującym 
się), choć radna Krystyna Stokłosa, zgadza-
jąc się z propozycją przedstawioną w uchwa-
le, miała zastrzeżenia do jej uzasadnienia, któ-
re, jak mówiła, jest nieadekwatne do przedsta-
wionej sytuacji.     

Szymborska w Popielowie, 
Woryna w Zamysłowie

Na mapie miasta pojawią się trzy nowe 
adresy. Droga boczna od ul. Staffa w Po-
pielowie nosić będzie imię Wisławy Szym-
borskiej. — To inicjatywa samych mieszkań-
ców Popielowa — mówił Michał Śmigielski. Za-
nim radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, Piotr 
Kuczera wyraził nadzieję, że kolejnym krokiem 
po nazwaniu tej ulicy będzie jej wyasfaltowanie, 
a radny Kołodziejczyk zachęcał do zapoznania 
się z twórczością poetki i noblistki. 

Decyzją radnych w Zamysłowie pojawi się 
ulica Antoniego Woryny, nieżyjącego już zna-
komitego żużlowca, medalisty indywidual-
nych mistrzostw świata, mieszkającego dawniej  
w tej dzielnicy. Jego sylwetkę przedstawił Fran-
ciszek Kurpanik, który przypomniał, że przed 
rokiem zwrócił się do przewodniczącego rady 
dzielnicy z wnioskiem o nadanie drodze bocz-
nej od ul. Niedobczyckiej właśnie imienia An-
toniego Woryny. — Cieszę się, że z mojej inicja-
tywy i za zgodą pani Haliny Woryny, żony pana 
Antoniego, udało się doprowadzić do tego mo-
mentu — mówił radny PO, dziękując wszyst-
kim zaangażowanym w upamiętnienie imie-
nia żużlowca. Prezydent Fudali zauważył, że 
projekt uchwały został przygotowany na wnio-
sek przewodniczącego zarządu RD Ireneusza 
Jajko, ale radny Kurpanik przekonywał, że to 
on był inicjatorem i ma kopię wniosku, z ja-
kim rok temu zwrócił się do przewodniczące-
go Bernarda Kufiety. Jan Mura stwierdził, że 
radny Kurpanik mógł wspólnie z klubem PO 
zgłosić projekt takiej uchwały, a Kazimierz  

Salamon (BSR) zachęcał, aby radny z Zamy-
słowa wykazał się równie mocnym zaangażowa-
niem, gdy mieszkańcy tej drogi będą starać się 
o kostkę i jej utwardzenie. Franciszek Kurpa-
nik przypomniał też, że był jedną z osób, któ-
re doprowadziły do tego, że ponad 40 współ-
właścicieli gruntów pod tą drogą zdecydowało 
się przekazać ten teren nieodpłatnie na rzecz 
miasta. Kończąc dyskusję Henryk Ryszka wy-
raził zadowolenie, że w mieście upamiętnia się 
tak wartościowych rybniczan, jak wiceprezy-
dent Józef Cyran czy Antoni Woryna. Uchwa-
łę poparli wszyscy radni, podobnie jak propo-
zycję nadania placowi przy Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej (u zbiegu ulic Saint Vallier, Wysokiej  
i Stromej) nazwy „plac Teatralny”. — Kto był 
inicjatorem tego pomysłu? — zagadnęła Krysty-
na Stokłosa, rozbawiając radnych swoim nie-
co ironicznym pytaniem, odnoszącym się do 
wcześniejszej, ożywionej dyskusji. — Osoby 
związane z kulturą — odpowiedział wiceprezy-
dent Śmigielski, który dodał, że wprawdzie ofi-
cjalnie wciąż mamy do czynienia z Rybnickim 
Centrum Kultury, jednak powszechnie mówi 
się o tym budynku – Teatr Ziemi Rybnickiej, 
więc nazwa „plac Teatralny” jest jak najbar-
dziej adekwatna. Radni przyjęli tę argumen-
tację jednogłośnie. 

Plan zatwierdzony
Radni jednogłośnie zatwierdzili wielo-

letni plan rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bę-
dących w posiadaniu spółki Hydroinstal, 
która obsługuje sieć w dzielnicy Boguszo-
wice. Jak wyjaśnił Janusz Koper, pełnomocnik  
ds. dróg i gospodarki komunalnej, plan obej-
muje lata 2015-2017. W tym okresie spółka pla-
nuje w Boguszowicach modernizację sieci wo-
dociągowej, zasilającej ul. Błękitną oraz budy-
nek przy ul. Jastrzębskiej 19, a także moderni-
zację części odcinka sieci kanalizacyjnej przy 
ul. Braci Nalazków. Henryk Cebula pytał, czy 
modernizacja sieci przy ul. Jastrzębskiej w 2016 
r. będzie wykonywana na nowo wyremontowa-
nym odcinku tej drogi. — Nie dopuścilibyśmy 
do takiej sytuacji — odpowiadał Janusz Koper, 
wyjaśniając, że sieci te przebiegają obok jezdni. 

Okręgi z poprawkami
Jak wyjaśniła sekretarz miasta Daniela 

Lampert, przed wyborami samorządowy-
mi radni muszą zmienić uchwałę w sprawie 
podziału miasta na okręgi wyborcze. Dla-
tego w jednym z okręgów dodano ulicę Józe-
fa Cyrana. Krystyna Stokłosa zapytała o nowo 
utworzone ulice, których nazwy radni przyję-
li w czasie tej sesji. — Uchwały w sprawie tych 
nazw wchodzą w życie 1 stycznia 2015 r., a wy-
bory odbędą się w listopadzie tego roku — od-
powiedziała sekretarz miasta. Zmianę wpro-
wadzono jednogłośnie.  

e Jeszcze w kwietniu Prokuratura Rejo-
nowa w Rybniku oskarżyła 59-letnie-
go gliwiczanina, byłego już pracow-
nika Inspektoratu Nadzoru Budowla-
nego w Rybniku, o żądanie i przyjmo-
wanie w lipcu i w sierpniu 2013 roku 
łapówek w zamian za odstąpienie od 
tzw. procedury naprawczej związanej 
z ustalonymi przez niego wcześniej 
rozbieżnościami między projektem 
budowlanym, a postawionym bu-
dynkiem. Raz miał zażądać 1500 zł,  
ale na ogół „łapówki”, których żą-
dał od petentów były dość osobli-
we: kolekcjonerski model samocho-
du wart 600 zł, odzież, obuwie spor-
towe, kawa i cukierki oraz wiatrak do 
modelu elektrowni wiatrowej. Pro-
kuratura oskarżyła inspektora o pięć 
czynów zabronionych, za popełnie-
nie których grozi mu kara do ośmiu 
lat więzienia. Mężczyzna, który nie-
długo pracował w inspektoracie nie 
przyznaje się do winy i skorzystał  
z prawa do odmowy składania wyja-
śnień. Sąd terminu pierwszej rozpra-
wy jeszcze nie wyznaczył. 

e W połowie sierpnia Prokuratura Re-
jonowa w Rybniku skierowała do 
Sądu Okręgowego w Gliwicach akt 
oskarżenia przeciwko 35-letniemu 
rybniczaninowi, przez którego za-
pomnienie jego 3-letnia córka zmar-
ła 10 czerwca w rozgrzanym samo-
chodzie stojącym na parkingu elek-
trowni Rybnik. Mężczyznę oskarżono 
o nieumyślne spowodowanie śmier-
ci dziecka, a on sam zadeklarował 
dobrowolne poddanie się karze. Je-
śli sąd zaakceptuje propozycję pro-
kuratury, będzie to rok pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na dwa lata.

e W związku z trwającą budową dep-
taka i poważnymi utrudnieniami dla 
handlowców, ale i ich klientów pre-
zydent Adam Fudali zdecydował  
o obniżeniu o połowę stawki czynszu 
dla najemców gminnych lokali użyt-
kowych usytuowanych przy ul. Po-
wstańców Śl. i Sobieskiego. Obniżka 
będzie obejmować okres od począt-
ku lipca do końca tego roku.
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Skarga odrzucona
Radni odrzucili skargę na działalność 

prezydenta miasta, zgłoszoną przez Stowa-
rzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”, 
które prowadzi w mieście dwie szkoły – spo-
łeczną podstawówkę i gimnazjum. Jak wyja-
śnił szef komisji rewizyjnej, skarga dotyczyła przy-
znawania zaniżonej dotacji na uczniów niepełno-
sprawnych w szkołach niepublicznych o upraw-
nieniach szkół publicznych (taki status mają wła-
śnie placówki prowadzone przez stowarzyszenie 
„Rodzice – Dzieciom”). Komisja rewizyjna zapo-
znała się z materiałami, przeprowadziła rozmo-
wy z przedstawicielem stowarzyszenia oraz z wi-
ceprezydent miasta i ustaliła, że prezydent prze-
kazał dotacje na uczniów niepełnosprawnych 
uczących się w Społecznej Szkole Podstawowej  
i Społecznym Gimnazjum Dwujęzycznym zgod-
nie z obowiązującą w mieście uchwałą, która z ko-
lei zgodna jest z ustawą o systemie oświaty. Opinii 
tej nie podzieliła radna Monika Krakowczyk-Pio-
trowska, która zarzuciła wiceprezydent Joannie 
Kryszczyszyn, że „...szuka kruczków prawnych”, 
by nie przekazywać środków przeznaczonych dla 
uczniów niepełnosprawnych uczących się w szko-
łach niepublicznych. — Pani prezydent twierdzi, że 
nie musi tych środków przekazywać, bo nie wynika 
to wprost z przepisów — mówiła radna PO, doda-
jąc, że oszczędności na osobach niepełnospraw-
nych są „niemoralne”. — Dlatego nie mogę się  
z tym zgodzić — zapowiedziała radna i nie popar-
ła odrzucenia skargi. Jednak 15 radnych zagło-
sowało za uznaniem jej za bezzasadną, a ośmio-
ro – wstrzymało się od głosu. 

Zmiany w regulaminie 
nauczycielskich nagród 

Uchwała, którą zreferowała wiceprezy-
dent Ewa Ryszka, przypomniała, że nowy 
rok szkolny za pasem. Chodziło mianowicie 
o niewielką zmianę w regulaminie ustalającym 
kryteria i tryb przyznawania nagród prezyden-
ta miasta i dyrektora szkoły nauczycielom i dy-
rektorom placówek oświatowych, tj. wykreśle-
nie wzoru wniosku z załączników do ww. regu-
laminu. Przy okazji poszerzono listę gremiów 
wnioskujących o nagrody i wprowadzono kil-
ka innych drobnych zmian. Poprawiony regu-
lamin przeszedł odpowiednie konsultacje i po-
siada pozytywną opinię branżowych związków 
zawodowych. Radni przyjęli go jednogłośnie. 

Bez bonifikaty
Zmiany, jakie radni wprowadzili do do-

tychczasowej uchwały w sprawie zasad bez-
przetargowej sprzedaży gminnych lokali ich 
najemcom, są efektem, jak mówił referują-
cy sprawę wiceprezydent Michał Śmigielski, 
werdyktu Naczelnego Sądu Administracyjne-
go. Wynika z niego, że prawa pierwszeństwa do 
nabycia mieszkania nie mogą być zawężone przez 

dodatkowe kryteria zawarte w uchwale RM, doku-
mencie będącym prawem lokalnym. Dotąd zgod-
nie z uchwałą, takiego pierwszeństwa pozbawieni 
byli lokatorzy zalegający z czynszem i pobierający 
dodatek mieszkaniowy. Dlatego warunki te prze-
niesiono do punktu mówiącego o bonifikatach, co 
w swej istocie nie zmienia zasad sprzedaży. Zatem 
lokatorzy mający zaległości czynszowe i pobiera-
jący dodatek mieszkaniowy będą mogli kupić zaj-
mowane przez siebie mieszkanie, ale bez bonifi-
katy. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nie ma pożyczki, nie będzie solarów
Coraz mniej rybniczan decyduje się na 

zabudowę solarów, na co można otrzy-
mać miejskie wsparcie w ramach Progra-
mu ograniczenia niskiej emisji, będące-
go częścią Programu ochrony środowi-
ska dla miasta Rybnika. Program zakładał 
dofinansowanie na poziomie 50 proc. kosz-
tów (ale nie więcej niż 7,5 tys. zł) takiej in-
stalacji, a wkład własny mieszkańcy finan-
sowali najczęściej z kredytu refundowanego  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i GW. Niestety, w kwietniu br. program  
NFOŚiGW został zakończony i wobec per-
spektywy finansowania połowy inwestycji bez 
wsparcia kredytem, chętnych jest mniej. Dla-
tego radni przyjęli uchwałę o zmniejszeniu 
kwoty pożyczki do 187.500 zł (z planowanych 
375.000 zł), jaką miasto zamierza zaciągnąć 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i GW na realizację IV edycji programu, 
w którym zamiast 50 chętnych jest 25. Odpo-
wiadając na pytanie radnej Moniki Krakow-
czyk-Piotrowskiej, referujący projekt uchwały 
wiceprezydent Śmigielski wyjaśnił procedurę 
zaciągania pożyczki w WFOŚiGW przez mia-
sto i realizacji programu. Zmiany radni przy-
jęli jednogłośnie, 22 głosami.

Pierwsza w nowej perspektywie
Również jednogłośnie radni wyrazili zgo-

dę na przyjęcie środków finansowych Fun-
duszu Spójności, w wysokości 86.700 zł, 
na realizację projektu „Opracowanie pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 
Rybnika”, w ramach marszałkowskiego 
konkursu „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – plany gospodar-
ki niskoemisyjnej”. Jak mówił Michał Śmi-
gielski, jest to pierwsza uchwała dotycząca no-
wej perspektywy finansowej UE, a wynika ona 
z formuły, by zdobywane przez magistrat środki 
pomocowe przyjmować uchwałą rady miasta. 

Wybory uzupełniające 
Dwie kolejne uchwały przedstawione 

przez sekretarz miasta Danielę Lampert 
dotyczyły wyborów uzupełniających do 

e Zmiany w Rybnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. W połowie lipca jej 
rada nadzorcza, której skład po te-
gorocznym walnym zgromadzeniu 
członków spółdzielni został w więk-
szości zmieniony, a jej przewodniczą-
cym został piastujący w przeszłości tę 
funkcję Kazimierz Zięba, odwołała do-
tychczasowy zarząd RSM i jej prezesa 
Stanisława Jaszczuka. Do końca roku 
stanowisko prezesa powierzyła zwią-
zanemu od lat z RSM Markowi Grusz-
czykowi, a wiceprezesem spółdzielni 
został Marek Newe. Gruszczyk człon-
kiem zarządu spółdzielni był od 1994 
roku, zaś od roku 2007 jej wicepre-
zesem. Stanowisko to stracił w lutym 
ubiegłego roku, gdy rada nadzorcza 
odwołała ówczesny zarząd i prezesa 
Stanisława Lenerta. Potem po zorga-
nizowaniu konkursu RN powołała na 
prezesa RSM Stanisława Jaszczuka.

e Media donoszą, iż jednym z elemen-
tów programu naprawczego, któ-
ry ma uratować przed ekonomiczną 
katastrofą Kompanię Węglową S.A. 
jest sprzedaż rybnickiej kopalni Jan-
kowice. Wiosną tego roku KW sprze-
dała notowanej na giełdzie Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej kopalnię Knu-
rów-Szczygłowice.

e Podobnie jak w ubiegłym roku  
w czasie dwóch wakacyjnych miesię-
cy mieszkańcy mogli korzystać z dar-
mowego parkingu na terenie akade-
mickiego kampusu przy ul. Rudzkiej. 
Od września również będą mogli  
z niego korzystać, ale warunkiem 
będzie już wykupienie miesięcznego 
abonamentu w cenie 30 zł.

e W połowie lipca weszła w życie 
nowa ustawa o zasadach prowa-
dzenia zbiórek publicznych. Zgod-
nie z jej zapisami ich organizatorzy 
nie będą już musieli wcześniej uzy-
skiwać urzędowej zgody na zbiera-
nie pieniędzy.

e 22 sierpnia rano na ul. Rybnickiej 
(DK 78) w dzielnicy Ochojec zgi-
nął 51-letni pieszy. Uderzyła w nie-
go prowadzona przez 52-latka kia. 
Kierowca, który jak się okazało był 
trzeźwy zjechał z jezdni na pobocze, 
którym szedł mężczyzna.
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Senatu RP, jakie odbędą się 7 września. 
W okręgu wyborczym nr 73, obejmującym 
Rybnik oraz powiaty rybnicki i mikołowski, 
wynikły one z uzyskania przez dotychcza-
sowego senatora Bolesława Piechę manda-
tu do Parlamentu Europejskiego. W związ-
ku z tym należy utworzyć odrębne obwody gło-
sowania w Państwowym Szpitalu dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych, w Miejskim Domu 
Pomocy Społecznej, w Wojewódzkim Szpita-
lu Specjalistycznym nr 3 i w Śląskim Centrum 
Medycznym – Domu Opieki „Senior” w Nie-
dobczycach. Druga uchwała dotyczyła zmia-
ny nazwy lokalizacji dwóch obwodowych ko-
misji wyborczych, nr 42 i 43. Dotąd miały one 
swe siedziby w szkole przy ul. Leopolda Staf-
fa w Popielowie, która od 1 września funkcjo-
nować będzie pod nową nazwą Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 14.

Zgodnie z przepisami 
W ostatnim punkcie lipcowej sesji radni 

zgodzili się na odrzucenie skargi jednego 
z mieszkańców na działalność prezydenta, 
dotyczącej wycinki drzew w związku z prze-
budową ul. Podmiejskiej. Referujący temat 
przewodniczący komisji rewizyjnej Leszek Kuś-
ka przedstawił działania komisji, która, w opar-
ciu o stosowna ustawę, stwierdziła, że w świe-
tle jej przepisów „… do usuwania drzew i krze-
wów, znajdujących się na nieruchomości obję-
tej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (…), nie stosuje się przepisów o ochro-
nie przyrody w zakresie obowiązków uzyskania 
zezwoleń na usunięcie oraz opłat z tym związa-
nych.” Na pytanie o liczbę wyciętych drzew rad-
na Monika Krakowczyk-Piotrowska  otrzymała 
odpowiedź, że „...było ich sporo”. Skargę jed-
nogłośnie uznano za bezzasadną. 

Radni pytają
Jak zawsze w ostatnim punkcie czerw-

cowej sesji, obejmującym pytania, wnio-
ski i interpelacje, pytań było najwięcej. 
Rozpoczął radny Henryk Ryszka od pytania 
o możliwość przekazania różnicy między 
kwotą przeznaczoną przez inwestora na bu-
dowę kanalizacji deszczowej na ulicach Gór-
nośląskiej i Rymera (powyżej 3 mln zł),  
a przetargową ceną oferenta (1,8 mln zł) na 
budowę przepustu pod torami od ul. Zagło-
by, gdzie dochodzi do podtapiania posesji. 
Prezydent obiecał przeanalizowanie takiego 
wniosku. Radny podziękował też za grant na 
wydanie kroniki Niedobczyc, również w imie-
niu ks. prof. Władysława Basisty.* Radny 
Franciszek Kurpanik upomniał się o realiza-
cję plenerowych siłowni, których kilka ma po-
wstać w ramach budżetu obywatelskiego. Jak 
w y j a ś n i ł  w i c e p r e z y d e n t  Ś m i g i e l s k i ,  

opóźnienie było spowodowane koniecznością 
uszczegółowienia specyfikacji, ale przetargi 
już są rozstrzygnięte. Jak odpowiedział na 
kolejne pytanie radnego pełnomocnik Janusz 
Koper, wykupy działek pod drogę regional-
ną Racibórz–Pszczyna mogą się rozpocząć 
dopiero po otrzymaniu decyzji środowisko-
wej i pozwolenia na budowę od wojewody. 
Zapewnił też, że miasto postara się zaradzić 
fetorowi w okolicy przepompowni P2 przy ul. 
Dolnej, przekazując uwagi do PWiK, a pro-
blem uciążliwego dla mieszkańców smrodu 
pochodzącego z oczyszczalni zasygnalizował 
też radny Józef Skrzypiec (BSR) z dzielnicy 
Północ. * Radny Wojciech Kiljańczyk (PO) 
pytał o działania miasta związane z koniecz-
nym remontem tunelu pod torami, łączącego 
dworzec PKP i dzielnicę Meksyk. Jak usłyszał 
w odpowiedzi, miasto zwraca się do PKP  
z wieloma problemami, najczęściej jednak bez 
odzewu. Jak mówił Janusz Koper, na razie 
plan drogi Racibórz–Pszczyna potwierdza jej 
bieg przez las Królewiak, a ewentualne zmia-
ny geodeci będą mogli nanieść po otrzymaniu 
pozwolenia na budowę. Po lekturze kilku spe-
cyfikacji przetargowych radny zasugerował, 
by prowadzenie robót inwestycyjnych na wię-
cej niż jedną zmianę było obligatoryjne, co jak 
mówił pełnomocnik Koper, nie zawsze jest 
możliwe i spotyka się niekiedy ze sprzeciwem 
mieszkańców. Poza tym czas wykonania inwe-
stycji jest jednym z kryteriów w przetargu i wy-
konawca sam tę sprawę powinien regulować. 
Radny wypowiedział się też w sprawie prze-
kazywania wypracowanej dywidendy PWiK, 
spółki z udziałem miasta, na rzecz rozwoju 
tego przedsiębiorstwa. Prezydent Fudali, po-
dobnie jak władze samorządowe Gaszowic  
i Jejkowic, jest za powrotem tych pieniędzy do 
gminnego budżetu.* Radna Krystyna Stokło-
sa pytała o czas zajęcia chodnika w związku z 
budową na rogu ulic Wodzisławskiej i Raci-
borskiej, sugerując wyznaczenie przejścia dla 
pieszych w bardziej dogodnym miejscu. Ja-
nusz Koper obiecał „wizję lokalną” z udzia-
łem radnej. Krystyna Stokłosa upomniała się 
też o postawienie ławek dla spacerowiczów 
na trakcie pieszym, biegnącym w sąsiedztwie 
stawu za kąpieliskiem Ruda, aż do ul. Wie-
lopolskiej w dzielnicy Północ, domagała się 
uporządkowania znajdującego się tam miej-
sca biwakowego. Jak później wyjaśniał rad-
ny Józef Skrzypiec, wspólnie z radnym Fry-
stackim z dzielnicy Wielopole już w tej spra-
wie interweniowali i istniejące tam ławki zo-
stały odremontowane, postawiono też dodat-
kowe. Zaś teren biwaku należy do Lasów 
Państwowych i istnieje problem własności. 
Jednak radna Stokłosowa miała obawy czy 
chodzi o ten sam teren, bo naocznie stwier-
dziła tam brak ławek. Zaapelowała też o wy-
koszenie trawy na jednym z odcinków brze-
gu Nacyny. * Jan Mura pytał o tymczasowo 
wyremontowaną przed kilku laty kładkę  

między Boguszowicami Starymi a osiedlem, 
a wiceprezydent Śmigielski poinformował  
o załatwieniu już spraw własnościowych i uru-
chomieniu procedur przetargowych na prze-
budowę. * Piotr Kuczera zaapelował o przy-
cięcie ze względów bezpieczeństwa krzaków 
na zjeździe z równorzędnego skrzyżowania 
ul. Różyckiego z węższą drogą lokalną, dając 
też  do zrozumienia, że mieszkańcy z tej or-
ganizacji ruchu nie są zadowoleni. Radny po-
ruszył również problem przejścia dla pieszych 
na wysokości tzw. Żabika, w miejscu gdzie ul. 
Wodzisławska ma trzy pasy. * Doceniając 
nową Rudę i inne atrakcje miasta, radny Le-
szek Kuśka zaproponował kolejną – park roz-
rywki, który mógłby zostać zlokalizowany np. 
na Błoniach w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 
* Radny Benedykt Kołodziejczyk postawił 
wniosek o zwiększenie dopuszczalnej prędko-
ści na kilku wyremontowanych drogach wylo-
towych, w tym na ul. Wodzisławskiej, szcze-
gólnie na odcinku o trzech pasach, co zdecy-
dowanie poprawiłoby płynność ruchu. Jak od-
powiedział pełnomocnik Janusz Koper, mia-
sto już prowadzi na ten temat rozmowy z od-
powiednimi służbami. Drugi wniosek radne-
go Kołodziejczyka dotyczył usprawnienia pra-
cy na miejskim składowisku odpadów poprzez 
automatyczne rozpoznawanie tablic rejestra-
cyjnych. Radny przekazał też przewodniczą-
cemu rady uwagę, że niezgodnie z procedura-
mi przekazał skargę jednej ze wspólnot miesz-
kaniowych na naczelnika wydziału mienia do 
prezydenta, co powinien zrobić organ, czyli 
rada miasta, a nie jej przewodniczący.* Rad-
ny Bronisław Drabiniok przypomniał wielo-
krotne interwencje z powodu uchybień w pra-
cy firm zajmujących się wywozem śmieci  
w Zebrzydowicach, których pracownicy nie 
odnoszą opróżnionych kubłów w miejsce,  
z którego je zabrali. Pytał też o procedury za-
chowania się wezwanej do takiego incyden-
tu straży miejskiej. Pełnomocnik Koper ra-
dził, by w takich przypadkach powiadamiać 
nie SM, ale RSK, jego samego bądź naczel-
nika wydziału gospodarki komunalnej. Mają 
oni bowiem kompetencje wyciągania w ta-
kich przypadkach konsekwencji. Radny Dra-
biniok sugerował też, by budynek byłej przy-
chodni przy ul. Hallera wydzielić z terenu 
pod inwestycje i przeznaczyć go ponownie na 
usługi zdrowotne, co, zdaniem radnego, nie 
obniżyłoby wartości działki. Radny otrzymał 
też zapewnienie, że przedłużenie kanalizacji 
sanitarnej od ul. Buhla do przepompowni  
w Jejkowicach będzie zrealizowane przez 
PWiK do końca tego roku. * Dariusz Laska 
zwrócił uwagę na problem z odwodnieniem 
parku w okolicy ul. Tęczowej; pytał też o po-
stępy robót rewitalizacyjnych ulic Powstań-
ców i Sobieskiego. Prezydent przyznał, że jest 
niewielkie opóźnienie związane głównie z fir-
mą realizującą na zlecenie PEC-u ciepłociąg. 
Ra d n y  b y ł  r ó w n i e ż  z a i n t e r e s o w a n y  
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szczegółami badania związanego 
z pracami nad strategią promocji 
miasta, a szczególnie z firmą je 
przeprowadzającą. Prezydent 
odesłał do odpowiedzi na ten te-
mat udzielonej radnemu Łuka-
szowi Kłoskowi (PO).* Radny 
Zygmunt Gajda wyraził zadowo-
lenie z modernizacji ul. Niepod-
ległości, jednocześnie niepokoi 
go prędkość, jaką rozwijają tam 
kierowcy (podobno do 160 
km/h!) i zasugerował jej ograni-
czenie. Zwrócił też uwagę na za-
lewiska tworzące się na Potoku 
Radziejowskim między ulicami 
Dygasińskiego a Radziejowską. 
Potok ma być czyszczony, ale do-
jazd do niego jest utrudniony. Od 
pełnomocnika Kopera radny 
otrzymał zapewnienie, że plano-
wany remont ul. Krętej zostanie 
zrealizowany.* Radny Henryk 
Cebula pytał o przesunięte w cza-
sie remonty ulic Sztygarskiej, 
Szybowej i Karlika. Powodem 
była eksploatacja górnicza pro-
wadzona przez kopalnię Marcel 
pod tymi drogami, zakończona 
jednak w 2012 r. Jak informował 
Janusz Koper, już podpisano 
umowy (2014 i 2015 r.) i aneksy 
pozwalające miastu wziąć roboty 
na siebie,  przy f inansowym 
wsparciu kopalni w wysokości  
50 proc. kosztów. W związku  
z otrzymaniem przez miasto 
środków zewnętrznych na rewi-
talizację kop. Ignacy, m.in. wybu-
rzenie d. magazynu, radny pod-
dał myśl, by zmienić lokalizację 
przystanków komunikacji miej-
skiej. Wyraził też zadowolenie  
z faktu nowych bezpośrednich 
połączeń autobusowych Niedo-
bczyc ze szpitalem w Orzepowi-
cach.* Józef Piontek (BSR) py-
tał o Plan zagospodarowania 
przestrzennego dla dzielnicy Ka-
mień, a wiceprezydent  Śmigiel-
ski potwierdził, że będzie on go-
towy jesienią tego roku. * Radna 
Anna Gruszka zwróciła uwagę na 
ogromne powodzenie nowego ką-
pieliska Ruda, gdzie w czasie naj-
większych upałów kasy nie nadą-
żały obsługiwać chętnych; wyszła 
też z propozycją, by oddzielić 
Rudę od ulicy pasem zieleni. Pre-
zydent żartem stwierdził, że cho-
ciaż nie jest to plaża nudystów, 
taki pomysł można w przyszłości 
rozważyć. Wspomniał też o suge-
stiach, by podobna inwestycja po-

wstała w Kamieniu. Uważa je za 
mało prawdopodobne ze wzglę-
du na niedobór wody. Mniej pe-
symistyczna była opinia radnego 
Kołodziejczyka, który uważa „re-
aktywację” Kamienia za możliwą, 
szczególnie w kontekście nadcho-
dzących wyborów samorządo-
wych. * Radny Oświecimski po-
dziękował za nazwanie jednego  
z nowych rond Karwińskim i pod-
kreślił wielkie zaangażowanie 
członków paruszowieckiego koła 
Związku Emerytów i Rencistów 
w rozwijanie współpracy z eme-
rytami z Karwiny. Poinformował 
też, że przy ul. Sosnowej rozpo-
częła się realizacja inwestycji  
z  budżetu  obywate l sk iego ,  
a pierwsze terenowe siłownie  
z tych środków są już montowa-
ne na Maroku i Paruszowcu-Pia-
skach. Zaapelował też do władz 
miasta o zainteresowanie się wy-
stawionym na sprzedaż budyn-
kiem dawnego domu kultury przy 
ul. Mikołowskiej (dawne kino 
Hutnik). * Radny Henryk Frystac-
ki (BSR) zwrócił uwagę, że prze-
sterowana, w związku z zamknię-
ciem ul. Podmiejskiej, sygnaliza-
cja świetlna na skrzyżowaniu ulic: 
Lipowej, Wielopolskiej i Gliwic-
kiej sprawia, że na Gliwickiej two-
rzą się długie korki, sięgające aż 
do ronda Europejskiego. Radny 
prosił też o odmalowanie zabez-
pieczających przepust barierek na 
ul. Wielopolskiej, usłyszał rów-
nież optymistyczną informację, że 
remont ul. Strąkowskiej, o który 
zabiegał, rozpocznie się jeszcze 
tego lata.

(WaT), (S), (r)  

Kolejna sesja odbędzie się 
17 września o 16.

W niedzielę 7 września, po blisko 17 miesiącach przerwy, 
ponownie odbędą się w Rybniku wybory uzupełniające 
do senatu. Razem z mieszkańcami ziemskiego powiatu 
rybnickiego oraz powiatu mikołowskiego (okręg 73) 
wybierzemy senatora, który zastąpi w tym gremium 
Bolesława Piechę (PiS); po wygraniu niedawnych wyborów do 
Parlamentu Europejskiego zwycięzca poprzednich wyborów 
uzupełniających zrzekł się mandatu senatora. 

Wybory do senatu odbywają się w okręgach jednomandatowych, or-
dynacja wyborcza jest więc stosunkowo prosta. Głosując, swego popar-
cia możemy udzielić tylko jednemu kandydatowi. Senatorem zostanie 
ten z grona czterech kandydatów, zarejestrowanych przez Okręgową 
Komisję Wyborczą w Katowicach, który niezależnie od frekwencji, czyli 
ilości głosujących, zdobędzie największą liczbę głosów. Gdyby okazało 
się, że tę samą największą liczbę głosów otrzymało dwóch albo trzech 
kandydatów, senatorem zostanie ten z nich, który zwyciężył w większej 
liczbie obwodów głosowania. Gdyby i te były równe, o tym kto zdobę-
dzie senatorski mandat zdecyduje losowanie. 

Kadencja senatu trwa cztery lata i jeśli kalendarz wyborczy biec bę-
dzie bez zakłóceń, kolejne wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w Pol-
sce jesienią przyszłego roku.

Specjalną wkładkę z informacjami dotyczącymi wyborów publikuje-
my na stronach 47-49.

We wrześniowych wyborach uzupełniających o mandat senatora 
będą się ubiegać: Izabela Kloc (PiS), Marek Krząkała (PO), 
Maciej Urbańczyk (Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke)  
i Piotr Chmielowski (SLD).

Lokale wyborcze będą otwarte od g. 7 do 21.                            (WaT) 

Znów uzupełnimy senat

Wybory samorządowe 
w połowie listopada

Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie w sprawie te-
gorocznych wyborów samorządowych. Jak było do przewidze-
nia, zważywszy na ścisłe powiązania ich terminu z końcem ka-
dencji obecnych władz miast i gmin, odbędą się one w niedzielę  
16 listopada. Wybierzemy wtedy w Rybniku nowy skład rady mia-
sta oraz prezydenta miasta, a także radnych Sejmiku Samorządo-
wego Województwa Śląskiego. Tam gdzie będzie to konieczne, dru-
ga tura wyborów prezydenta, burmistrza bądź wójta odbędzie się 
dwa tygodnie później – 30 listopada.           (WaT)

8 września o 15 w auli „Ekonomika” odbędą 
się wybory do Rybnickiej Rady Seniorów. 
Zagłosować może każdy rybniczanin, który 
ukończył 65. rok życia.

11 kandydatów, którzy staną do wyborów zgłosiły 
rybnickie organizacje działające na rzecz osób star-
szych (m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego, czy Związek Emery-
tów). Oto oni: Alicja Dziwoki (Popielów), Jolanta  
Groborz (Nowiny), Barbara Natkaniec (Meksyk), 
Wanda Korzuch (Śródmieście) i Bronisława Mirow-
ska (Północ) oraz Stanisław Fliegel i Maksymilian  

Tarabura (Śródmieście), Andrzej Oświecimski 
(Paruszowiec-Piaski), Alfred Frelich (Popielów), 
Henryk Adamczyk (Orzepowice) i Ryszard Fuchs 
(Meksyk). Najmłodszy kandydat ma 65 lat, najstar-
szy – 83 (sylwetki prezentowane są na stronie inter-
netowej www.edukacja.rybnik.eu). 

Wybierana po raz pierwszy Rybnicka Rada Se-
niorów będzie liczyć 15 radnych: dziewięcioro z nich 
w tajnym głosowaniu wybiorą obecni na zebraniu  
w „Ekonomiku” mieszkańcy miasta, którzy ukończy-
li 65 lat. Pozostałych sześciu wskażą prezydent i rada 
miasta.            (S)

Seniorzy wybiorą seniorów
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Chodzi jednak wyłącznie o rzadkie przy-
padki, gdy trzeba dokonać tych formalno-
ści po ujawnieniu zwłok m.in. osób, których 
tożsamości nie sposób ustalić. Rzecz jasna 
chodzi tylko o te przypadki śmierci, w któ-
rych policja wykluczy działanie osób trze-
cich i nie będzie wszczynane postępowa-
nie prokuratorskie. Lekarze, którzy pod-
pisali umowy zobowiązali się solidarnie do 
zapewnienia dostępności przynajmniej jed-
nego z nich, a ten na wezwanie policji ma 
niezwłocznie dotrzeć na miejsce ujawnie-
nia zwłok. 

W praktyce policjanci w razie potrze-
by będą wzywać lekarzy za pośrednictwem 
trzech niepublicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej prowadzących całodobowe  
i weekendowo-świąteczne dyżury w trzech 
różnych częściach miasta, to: „Centrum 
Medyczne” (Śródmieście), „Nowiny” (Ma-
roko-Nowiny) i „Medicor” (Boguszowice). 

O wyborze NZOZ-u będzie decydować ich 
odległość od miejsca zdarzenia. 

Od chwili podpisania umów do 20 sierp-
nia odnotowano tylko jeden przypadek, 
że policja  wezwała na miejsce ujawnienia 
zwłok jednego z lekarzy zaangażowanych 
przez miasto. Podpisanie umów z lekarza-
mi to odpowiedź na pojawiające się proble-
my z wypisaniem karty zgonu w tych szcze-
gólnych przypadkach. Wcześniej dochodzi-
ło do kłopotliwych sytuacji, że po ujawnie-
niu zwłok policjanci nieraz przez długie go-
dziny musieli czekać na miejscu na pojawie-
nie się lekarza, który dopełniłby koniecz-
nych formalności.

Szokujący wydaje się fakt, że kwestie,  
o których tu mowa, reguluje ustawa o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych z 1959 (!) 
roku. Wiele jej zapisów jest już zupełnie 
anachronicznych i nie przystaje do współ-
czesnych realiów.                              (WaT)

Jeszcze tylko 1 i 2 września w urzędzie 
miasta (parter nowej części magistratu s. 56  
w godzinach od 9 do 12) można zobaczyć projekty 
siedmiu nowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących w sumie 13 
mniejszych i większych obszarów miasta 
położonych m.in. w dzielnicach: Śródmieście, 
Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Wielopole, 
Kamień oraz Rybnik Północ.

Dyskusje publiczne nad zaproponowanymi przez 
urbanistów rozwiązaniami odbyły się w urzędzie 14, 
21 i 28 sierpnia. Uwagi dotyczące nowych planów za-
gospodarowania można zgłaszać w magistracie do 16 
września. Trzeba to zrobić na piśmie skierowanym 
do prezydenta miasta Rybnika, podając swoje imię 
i nazwisko lub nazwę instytucji, adres oraz oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga bądź uwagi dotyczą.

Jak mówi Janusz Orzeł, naczelnik magistrackiego 
wydziału architektury, nowe plany uwzględniają z jed-
nej strony założenia studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryb-
nika (dokument bazowy), z drugiej uwagi, zgłasza-
ne wcześniej przez mieszkańców i inwestorów zain-
teresowanych konkretnymi nieruchomościami. Jedna  
z przewidzianych zmian umożliwi np. wybudowanie 
w sąsiedztwie ronda Gliwickiego, obok sklepu Aldi, 
stacji benzynowej. 

(WaT)   

Lipcowa „Wspólnota” opublikowała ranking 
samorządów, które w 2013 roku wydały najmniej 
pieniędzy na administrację. W zestawieniu 25 naj-
tańszych miast grodzkich, na ósmym miejscu skla-
syfikowano Rybnik z rocznymi wydatkami w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca w wysokości 226 zł. 
Pierwsza trójka zestawienia to Grudziądz (201 zł), 
Włocławek (208 zł) i Radom (211 zł). Na 17. miej-
scu znalazło się Jastrzębie-Zdrój z wydatkami w kwo-
cie 256 zł na statystycznego mieszkańca. W zesta-
wieniu województw pierwsze miejsce zajęło woje-
wództwo śląskie, którego administracja kosztowała  
w ubiegłym roku statystycznego mieszkańca 25,67 zł.  
W zestawieniu miast wojewódzkich Katowice  
(305 zł) zajęły miejsce 14.                                  (WaT)   

Adam Fudali, prezydent Rybnika za-
prasza mieszkańców na obchody 75. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Tym razem rocznicowe uroczystości od-
będą się w dzielnicy Niedobczyce przy 
obelisku poświęconym powstańcom ślą-
skim oraz ofiarom II wojny światowej przy  
ul. Górnośląskiej, gdzie o 13.30 rozpocznie  

się uroczysty apel. — Zachęcam rybni-
czan, by w tym wyjątkowym dniu odwie-
dzili również mogiły żołnierzy września 
’39, powstańców śląskich oraz symbolicz-
ną mogiłę Polaków pomordowanych na 
Wschodzie znajdujące się na cmentarzu 
komunalnym w Rybniku — mówi Adam  
Fudali, prezydent miasta.                        (WaT) 

W niedzielę, 7 września w kilku dzielni-
cach miasta odbędą się tradycyjne dożynki.

 Jako pierwsi za tegoroczne plony podzięku-
ją mieszkańcy Boguszowic Starych i Gotar-
towic. Przystrojone wozy wyjadą o 10.30 spod 
remizy OSP w Gotartowicach (ul. Gotartowic-
ka) i dotrą w okolice kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Boguszowicach Starych 
(ul. Małachowskiego), gdzie na 11.30 zaplano-
wano uroczystą mszę dożynkową. Z kolei o 16 
w tutejszym ogrodzie farskim rozpocznie się pe-
łen atrakcji festyn. Tradycyjny korowód otworzy 
również dożynki organizowane wspólnie przez 
Radziejów i Popielów. O g. 14 barwny pochód 
wyruszy z ul. Spółdzielczej w Radziejowie i uli-
cami obu dzielnic dotrze w rejon boiska TKKF 
przy ul. Szyb Marcin. Tu na g. 16 zaplanowano 
festyn, a w jego trakcie uroczyste przekazanie 
władzom miasta bochenka chleba wypieczone-
go z tegorocznego ziarna. W święcie plonów 
wezmą również udział mieszkańcy Kamienia.  
O g. 14 wyruszą w korowodzie spod kościoła św. 
Brata Alberta, by po godzinie, w sąsiedztwie ho-
telu Olimpia (ul. Hotelowa) rozpocząć dożyn-
kową zabawę. W jej trakcie zostanie m.in. pod-
sumowana akcja krwiodawstwa i rozstrzygnię-
ty konkurs na najlepszy wypiek.                  (D)

W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, od początku lipca wyrabianiem i 
wymianą kart parkingowych dla osób niepeł-
nosprawnych zajmuje się w Rybniku Powiato-
wy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno-
ści, mieszczący się w budynku przy ul. Racibor-
skiej 20 w dzielnicy Śródmieście (obok Plazy; tel. 
32 42 37 202; strona internetowa: www.pzon.
rybnik.pl). 

Wniosek o wydanie karty parkingowej (druk 
wniosku do pobrania ze strony internetowej) nie-
pełnosprawni kierowcy powinni złożyć osobiście. 
Pracownicy zespołu orzekającego apelują, by nie 
uiszczać opłaty za wydanie karty parkingowej 
przed upewnieniem się, że ma się do niej prawo. 

(WaT)

Podziękują
za plony

Wrześniowa rocznica

Lekarze od formalności
ostatecznych

Jeszcze w maju na mocy zarządzenia prezydenta miasta, magistrat podpisał 
umowę z dziesięcioma lekarzami, którzy na wezwanie policji będą świadczyć 
dość specyficzne usługi medyczne: stwierdzać zgon, ustalać jego przyczyny  
i wystawiać karty zgonu. Zobowiązuje ich do tego umowa z urzędem miasta, 
który będzie za te usługi płacić. 

Plany do wglądu

Administracja
niedroga

Karty parkingowe 
gdzie indziej
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Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MATKI 
Leszka Monia

Wyrazy głębokiego współczucia

składają koleżanki i koledzy z Biura Terenowego 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ „Solidarność” w Rybniku

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy tak licznie przybyli,

aby uczestniczyć w pożegnaniu

śp. Stanisława Kosika

składają 
żona oraz córki i syn z rodzinami

Unijny wkład w RIT-y w całym naszym sub-
regionie ma wynieść łącznie  421 mln zł. To 
fundusze, które zostaną rozdzielone w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego, ale poza pro-
cedurą konkursową.

W czasie czerwcowej sesji rady miasta pre-
zydent Adam Fudali przedstawił radnym li-
stę inwestycji, które miasto zamierza zre-
alizować właśnie w ramach RIT-ów. Jeśli w 
latach 2015-2017 sytuacja finansowa mia-
sta się nie pogorszy na sfinansowanie swo-
jego udziału w tych przedsięwzięciach mia-
sto będzie mogło przeznaczyć kwotę 60 mln 
zł. Planowane inwestycje są podzielone na 
kilka dziedzin odpowiadających unijnym 
„osiom priorytetowym”, oto one:

Odnawialne  źródła energii: 1. Budowa 
budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła 
dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji (wartość inwestycji: 2 mln zł; dofinanso-
wanie: 1,3 mln zł). 2. Montaż instalacji so-
larnych w budynkach użyteczności publicz-
nej (wartość: 1,6 mln zł; dofinansowanie: 
1,1 mln zł). 3. Montaż instalacji opartych na 
odnawialnych źródłach energii w budynkach 
jednorodzinnych (wartość: 3,15 mln zł; do-
finansowanie: 1,19 mln zł).

Efektywność energetyczna i odnawial-
ne źródła energii w infrastrukturze pu-
blicznej i sektorze mieszkaniowym: 1. 
Termomodernizacja 37 obiektów miejskich 
(wartość: 33,93 mln zł; dofinansowanie: 

28,83 mln zł). 2. Likwidacja niskiej emisji 
poprzez modernizację indywidualnych źró-
deł ciepła oraz podłączenie budynków do 
ciepłociągu (wartość: 2,3 mln zł; dofinan-
sowanie: 1,15 mln zł).

Niskoemisyjny transport miejski i efek-
tywne oświetlenie: 1. Poprawa efektyw-
ności energetycznej oświetlenia uliczne-
go (wartość: 4 mln zł; dofinansowanie: 3,4 
mln zł). 2. Budowa inteligentnego systemu 
transportowego (wartość: 10 mln zł; dofi-
nansowanie: 8,275 mln zł).

Miasto planuje również zrealizować dzie-
więć projektów wspierających osoby niepeł-
nosprawne i ich otoczenie. Cztery mają być 
współfinansowane przez Europejski Fun-
dusz Społeczny, a pięć przez Europejski Fun-
dusz Rozwoju Regionalnego (wartość: 29,53 
mln zł; dofinansowanie: 25,05 mln zł). Plany 
obejmują również „wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego” oraz „poprawę infrastruktu-
ry edukacyjnej”, a konkretne projekty mają 
dotyczyć budowy przedszkoli i urządzania 
sal do praktycznej nauki zawodu (szkolnic-
two zawodowe).                               (WaT) 

22 lipca minęła pierwsza rocznica 
śmierci Ryszarda Biska, nestora rybnickich 
modelarzy, człowieka o gołębim sercu  
i wyjątkowej osobowości.

Urodził się w Rybniku w sierpniu 1932 roku.  
Wykształcenie zawodowe zdobył studiując 
na Politechnice Śl. w Gliwicach i na Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez 
całą swoją karierę zawodową był związa-
ny z górnictwem m.in. z Rybnickim Zjedno-
czeniem Przemysłu Węglowego, a od roku 
1958 z kopalnią Rydułtowy, gdzie był głów-
nym inżynierem miernictwa górniczego. 

Wielką pasją Ryszarda Biska było mo-
delarstwo kartonowe. Polubił je za spra-
wą ojca, który kupił mu pierwszy model.  
Z wielkim zapałem zajmował się tym hob-
by w szkole powszechnej i średniej, ale za-
rzucił z konieczności w latach studiów i 
pracy zawodowej. Do trudnego modelar-
stwa kartonowego powrócił po przejściu na 
emeryturę. W roku 1995 wspólnie z grupą  

zapaleńców-hobbystów założył rybnicką 
Grupę Modelarstwa Kartonowego UNO. 
Jej nazwa nie pochodziła od włoskiego li-
czebnika, ani też od nazwy włoskiego samo-
chodu, którym zresztą sam jeździł, ale była  

skrótem trzech rzeczowników – Uciecha, 
Nauka, Osobowość. Jak wielokrotnie powta-
rzał, te trzy słowa charakteryzują modelarza 
hobbystę i pasjonata. To właśnie pod szyl-
dem grupy UNO Ryszard Bisek zaczął pre-
zentować swoje wykonane z niezwykłą sta-
rannością i precyzją modele na wystawach  
i konkursach w kraju i za granicą, zdobywa-
jąc wielokrotnie tytuł mistrza Polski. W swo-
im modelarskim dorobku miał ok. 200 mo-
deli, głównie samolotów, ale też okrętów, 
pociągów oraz znanych budowli zalicza-
nych do dziedzictwa światowej architektu-
ry. Był jednym z najstarszych czynnych mo-
delarzy w Polsce, który z wielkim zaanga-
żowaniem, życzliwością i urokiem przeka-
zywał swe doświadczenia młodszym adep-
tom modelarstwa.

Przed rokiem, po nabożeństwie żałobnym 
w rybnickim kościele ewangelickim, urnę  
z jego prochami złożono w rodzinnym gro-
bowcu na cmentarzu komunalnym w Cie-
szynie.

(WaT)  

Wspomnienie o Ryszardzie Bisku

Projekty ze wspomaganiem
Jeśli po negocjacjach w Brukseli pomoc finansowa Unii Europejskiej dla wo-

jewództwa śląskiego będzie tak duża, jak zakładał to wstępny podział unijnych 
środków, wówczas Rybnik otrzyma aż 88 mln zł dofinansowania do przedsię-
wzięć realizowanych jako Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Za-
chodniego, nazywanego popularnie rybnickim. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 13



 U progu wakacji zakończono dwie duże inwe-
stycje: drogę przez zwał (jeszcze bez nazwy) łą-
czącą ulice Tkoczów i Małachowskiego i „nową” 
ul. Prostą, które odsłoniły nowe rybnickie krajo-
brazy. Pierwszy „ślepy” jeszcze zjazd w prawo  
z pierwszego ronda (jadąc od centrum i ronda 
Kamyczek) poprowadzi w przyszłości (dokumen-
tacja techniczna nowej drogi ma być gotowa  
w przyszłym roku) do ul. Świerklańskiej poprzez 
ul. Harcerską. Drugi zjazd na wprost stanowi dro-
gę dojazdową do ul. Drzymały. 

 Zakończony został również remont ostatniego 
odcinka ul. Niepodległości wraz z wybudowanym 
tam mostem, który zastąpił starą konstrukcję. Na-
wiasem mówiąc, tak jak przewidywano, prosta jak 
pas startowy droga stała się miejscem sprawdzania  

przez kierowców „ile fabryka dała”… Problem już 
został poruszony na sesji rady miasta i być może 
odpowiednie służby będą zmuszone się nim za-
interesować. 

 Pod koniec czerwca oddana została do użyt-
ku zmodernizowana ul. Byłych Więźniów Poli-
tycznych, będąca elementem zmiany organizacji 
ruchu związanej z rewitalizacją ulic Powstańców 
i Sobieskiego. Ulica z jednokierunkowej stała się 
dwukierunkowa i szersza, a na skrzyżowaniach  
z ulicami Powstańców i Mikołowską zamontowa-
no sygnalizację świetlną. 

 Już można jeździć gruntownie wyremonto-
wanymi odcinkami ulic Małachowskiego (do ul. 
Błękitnej) i Jastrzębskiej (od torów do ul. No-
wej). Na tym ostatnim odcinku było nieco trud-
ności, również ze względu na roboty prowadzo-
ne „pod ruchem”. Ale, jak mówi pełnomocnik 
ds. dróg i gospodarki komunalnej Janusz Koper, 
w tym roku miasto ominęły poważne problemy 
z firmami budowlanymi i większe niespodzianki  

(by przypomnieć opóźnienia modernizacji ul. 
Wodzisławskiej), i mimo rozstrzygnięć przetar-
gowych na kwoty o wiele niższe od kosztory-
sów inwestorskich, roboty są wykonywane solid-
nie i terminowo.

 Zakończono kolejny etap remontu ul. Zwycię-
stwa (do kopalnianego przejazdu kolejowego) 
oraz rozstrzygnięto przetarg na remont ul. 1 Maja 
do skrzyżowania z ul. Ogrodową.  

 „Padła” jedna z ostatnich dróg gruntowych 
– oddano do użytku zmodernizowaną (podbu-
dowa, nawierzchnia, kanalizacja deszczowa)  
ul. Jaskółczą.

 Zakończona została budowa parkingu przy  
ul. Patriotów w Boguszowicach w sąsiedztwie ko-
misariatu policji.

 Gotowy jest nowy most na ul. Stalowej przez 
rzekę Rudę w Stodołach. Zrealizowano też trzy 
przepusty pod ul. Wolną w Ligockiej Kuźni,  
a realizowane są przepusty na ulicach Robot-
niczej w Kamieniu i Sygnały w Gotartowicach. 
Przepusty są skromniejszą formą obiektów 
mostowych, a technika taka jest stosowana  
w przypadku występowania tzw. cieków wod-
nych, jakich w naszym mieście jest sporo.  
W sumie w Rybniku mamy 40 (a nie jak pisali-
śmy w jednym z poprzednich numerów „GR” 
– 30) obiektów mostowych – mostów, wia-
duktów, przepustów, z których wiele zostało 
już wyremontowanych, zmodernizowanych,  
a najczęściej wybudowanych od nowa, albo 
jest w trakcie remontu.

 Bardzo sprawnie przebiega budowa mostu na 
ul. Kotucza, a prace powinny się zakończyć późną 
jesienią. Światełko w tunelu zaświeciło w związ-
ku z modernizacją wiaduktu w ciągu ul. Bieli  
w Kamieniu. Kolejna, trzecia firma (do trzech razy 

sztuka) kontynuuje roboty i dogaduje się z PKP,  
z czym dotąd był spory kłopot.

 W najbliższych dniach zakończą się prace na ul. 
Kruczej w Paruszowcu, gdzie wykonano kanaliza-
cję deszczową oraz pełną konstrukcję drogi. Od 
początku lipca trwa przebudowa ul. Rudzkiej (DW 
920), na razie na jej prawie dwukilometrowym od-
cinku w dzielnicy Chwałęcice. Prace są prowadzo-
ne na dwóch odcinkach robót jednocześnie, a ruch 
odbywa się wahadłowo z wykorzystaniem sygna-
lizacji świetlnej. Droga zostanie poszerzona, po-
wstaną chodniki (tam gdzie ich nie było), za nimi 
zbudowana zostanie droga (nie ścieżka!) rowe-
rowa. Inwestycja obejmie też budowę kanalizacji 
deszczowej, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu z ul. Czecha, przebudowana zostanie sieć wo-
dociągowa, teletechniczna i elektroenergetyczna.  
Prace wykonuje sprawdzona już firma Skanska 
SA, a koszt robót wynosi 8,9 mln zł. Trwają przy-
gotowania do modernizacji kolejnego fragmen-
tu ul. Rudzkiej w dzielnicy Stodoły.

 Minęły prawie dwa miesiące od rozpoczęcia 
przebudowy ul. Tkoczów od zjazdu w nową dro-
gę przez zwał do ul. Brzeziny Miejskie. Ulica zo-
stanie poszerzona (wycinka drzew) i otrzyma peł-
ną podbudowę. Inwestycja powinna być skończo-
na późną jesienią.

 Do przodu posuwa się modernizacja ul. Podmiej-
skiej na odcinku od ul. Maksymilina do ul. Rudz-
kiej. Stary most już nie istnieje, zalewane są pale 
pod nowy obiekt. By nadgonić niewielkie opóź-
nienia wykonawcy pracują na trzy zmiany, co jest 
możliwe ze względu na oddalenie placu budowy 
od domów. Finiszują roboty na ul. Pod Lasem. 

 Uruchomione zostały trzy zadania, których wy-
konawcą będzie jedna firma: remonty ulic Strą-
kowskiej (Wielopole), łącznika między ulicami 
Milenijną i Św. Huberta (Ochojec) i Pniowskiej 
(Chwałęcice). Roboty będą prowadzone szyb-
szą od konwencjonalnej metodą, polegającą  
na zmieleniu przez specjalną maszynę starej na-
wierzchni, wykorzystywanej potem przy ukła-
daniu podbudowy drogi. Metoda taka może 
być stosowana na drogach bez uzbrojenia tech-
nicznego.  

 Kompleksowa przebudowa wraz z budową ka-
nalizacji deszczowej czeka niebawem ul. Sporto-
wą w Niewiadomiu  na odcinku od ul. Racibor-
skiej do przejazdu kolejowego. Remont ten jest 
warunkiem ukończenia modernizacji końcowe-
go odcinka (do granicy z Rydułtowami) ul. Raci-
borskiej, której odwodnienie odprowadza wodę 
w stronę ul. Sportowej. Nadwyrężony przez szko-
dy górnicze most na ul. Sportowej wyremontuje 
kop. Rydułtowy-Anna. 

 W całym mieście powstanie 100 nowych punk-
tów świetlnych. Mogą dziwić dwuletnie przygoto-
wania do tej inwestycji, ale opracowanie projek-
tu (osobnego dla każdego punktu), uzgodnienia 
z wieloma podmiotami i pozwolenia są bardzo 
czasochłonne.                                                    (r)

Inwestycje drogowe wakacji nie miały. Wiele zostało zakończonych, nie mniej 
jest prowadzonych, sporo przygotowywanych.
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Nowy odcinek ul. Prostej, znacznie wygodniejszy 
od starej dziurawej drogi, służy już kierowcom



W kategorii miast na prawach powiatów, czy-
li tzw. powiatów grodzkich (powyżej 100 tys.  
mieszkańców) Rybnik sklasyfikowano na miej-
scu 14. z rocznymi dochodami budżetu miasta 
wynoszącymi w przeliczeniu na głowę staty-
stycznego mieszkańca 3741,71 zł. Przed rokiem 
Rybnik był 13., a wcześniej przez dwa lata 12. 
Pierwsze miejsce w zestawieniu obejmującym 
37 miast grodzkich, z wyłączeniem 18. miast 
wojewódzkich*, zajął Sopot, a kolejne: 2. Dą-
browa Górnicza; 3. Płock; 4. Krosno; 5. Ko-
nin; 6. Gliwice; 7. Tarnów; 8. Ostrołęka; 9. Ka-
lisz; 10. Włocławek; 11. Nowy Sącz; 12. Świno-
ujście i 13. Siedlce. Miejsce 30. zajęło Jastrzę-
bie-Zdrój (3371,99 zł). Wśród województw ślą-
skie uplasowało się dopiero na 15., przedostat-
nim miejscu, a wśród miast wojewódzkich Ka-
towice zajęły miejsce piąte (4150,95 zł). 

„Wspólnota” opublikowała również zesta-
wienia samorządów o najniższych dochodach. 
W kategorii powiatów grodzkich na 9. miej-
scu znalazły się w nim Żory (3137,73 zł), zaś 
wśród powiatów ziemskich na 5. miejscu po-
wiat rybnicki (384,50 zł).

Autor rankingu prof. Paweł Swianiewicz  
z Uniwersytetu Warszawskiego, uwzględnił wy-
łącznie dochody własne samorządów i zasilają-
ce ich budżety subwencje. Nie wziął natomiast 
pod uwagę tzw. dotacji celowych, w tym m.in. 
unijnych dotacji do samorządowych inwestycji. 
Jego zdaniem, uwzględnienie w rankingu tych 
doraźnych jednak zastrzyków finansowych za-
kłamałoby obraz faktycznej zamożności pol-
skich samorządów. 

W Rybniku w roku 2013 dochody budżetu 
miasta (623,2 mln zł) były o ponad 8,7 mln zł 
niższe od tych z roku 2012. O blisko 2,4 mln zł 
niższe były wpływy z podatku od nieruchomo-
ści, a o 4,8 mln zł z tytułu udziału miasta w po-
datku CIT (dochodowy od osób prawnych).  
Z kolei o 7,2 mln zł więcej przysporzył budżeto-
wi udział miasta w podatku PIT (od osób fizycz-
nych). Co ciekawe, w roku 2013 wpływy z podat-
ku od nieruchomości wyniosły blisko 90,5 mln zł,  
a jeszcze dziesięć lat wcześniej, w roku 2003, 
wynosiły 57,6 mln zł.

Wydatki budżetowe w 2013 r. (prawie 
608 mln zł) były o 18,3 mln zł większe niż  

w  r o k u  w c z e -
śniejszym. Na in-
westycje wyda-
no 104,3 mln zł  
( 1 7 , 1 6  p r o c . 
wszystkich wydat-
ków), o 3,6 mln 
mniej niż w roku 
2012.  Do sub-
wencji oświato-
wej miasto do-
płaciło w ubie-
głym roku prawie  
2 2 , 6  m l n  z ł ,  
a w roku 2012 nie-
co ponad 24 mln zł.  

•   •   •
4 lipca agencja 

Fitch Ratings po-
twierdziła długo-
terminowy rating 
krajowy miasta 
Rybnika na po-
ziomie ‘A+(pol)’  
i jego stabilną per-
spektywę. 

— Długotermi-
nowa prognoza 
dotycząca finan-
sów Rybnika od-
zwierciedla dobre 

wyniki operacyjne miasta, dobre zarządzanie 
strategiczne i finansowe. W połączeniu z wyso-
kimi dochodami majątkowymi i dobrą płyn-
nością, pozwalają one miastu finansować wie-
le inwestycji z własnego budżetu. Rating bierze 
również pod uwagę niskie zadłużenie miasta  
i małe zapotrzebowanie na kredyty i pożyczki, 
ale też uwzględnia koszty utrzymywania nowo 
wybudowanej infrastruktury — mówi Bogusław 
Paszenda, skarbnik miasta.

Agencja wysoko oceniła płynność finanso-
wą Rybnika. W 2013 roku środki na rachun-
kach miasta były trzykrotnie wyższe niż war-
tość rocznej obsługi zadłużenia. Rybnik po-
siada również kredyt w rachunku bieżącym  
w wysokości 10 mln zł, ale nie korzystano z nie-
go przez ostatnie cztery lata.

FR spodziewa się, że w 2014 r. zadłużenie 
Rybnika pozostanie na poziomie zbliżonym 
do roku 2013 bądź jeszcze zmaleje. Prognozu-
je też, że miasto utrzyma dobre wyniki w latach 
2014-2016 z nadwyżką operacyjną wynoszącą 
ok. 65 mln zł (11% dochodów operacyjnych). 
Nadwyżka operacyjna na takim poziomie bę-
dzie znacznie wyższa niż kwoty przeznaczane 
na spłatę zadłużenia. W roku 2013 nadwyżka 
operacyjna wyniosła 69 mln zł (12,2% docho-
dów operacyjnych) i trzykrotnie przewyższała 
obsługę długu. Ale Fitch zauważa również, że 
z uwagi na stosunkowo niewielkie jednak roz-
miary, budżet Rybnika może być bardziej po-
datny na niekorzystne zmiany koniunktury go-
spodarczej.

Jak czytamy w opinii FR, dobre zarzą-
dzanie finansami Rybnika polega m.in. na 
ostrożnym konstruowaniu kolejnych budże-
tów oraz na stałym monitorowaniu i racjona-
lizacji wydatków, w rezultacie czego wyniki 
budżetowe są lepsze niż zaplanowano. Pro-
blemów jednak nie brakuje; jednym z nich 
jest konieczność realizowania zadań przeka-
zanych samorządowcom przez rząd; nieste-
ty często bez odpowiednich środków finan-
sowych. Inny problem to sztywna struktura 
wydatków, zwłaszcza w najbardziej kosztow-
nych obszarach działalności miasta, takich 
jak oświata i pomoc społeczna.

Fitch Ratings jest międzynarodową agen-
cją ratingową, która bada kondycję finansową,  
a następnie publikuje na potrzeby międzyna-
rodowych rynków kredytowych opinie o wiary-
godności kredytowej różnych podmiotów, m.in. 
miast i województw.

Wacław Troszka

Zamożność w normie
W czerwcowej „Wspólnocie” (pismo samorządu terytorialnego) ukazał 

się doroczny ranking zamożności samorządów za rok 2013, obejmujący 
m.in.: województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatów, 
powiaty i gmin wiejskie.

* Województw mamy w Polsce 16, natomiast 
miast wojewódzkich 18, bo w województwie lu-
buskim są nimi Zielona Góra (siedziba sejmi-
ku województwa i urzędu marszałkowskiego)  
i Gorzów Wlkp. (siedziba wojewody), zaś w ku-
jawsko-pomorskim Bydgoszcz (siedziba wojewo-
dy) oraz Toruń (siedziba sejmiku województwa  
i urzędu marszałkowskiego).  
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W ubiegłym roku wpływy z podatku od 
nieruchomości były niższe niż w roku 2012 



— To przede wszystkim ludzie, ich pracowitość 
i zaangażowanie decydują o pozytywnym wize-
runku i jakości każdej instytucji. Z perspektywy 
dwóch lat kierowania rybnicką komendą mogę 
powiedzieć, że takich osób tu nie brakuje. To za-
równo policjanci, jak i pracownicy cywilni. Wspo-
mnę choćby o trzech funkcjonariuszach, którzy 
niedawno udowodnili, że policjant to ktoś, na 
kogo w chwilach zagrożenia można liczyć — pod-
kreślał Teofil Marcinkowski. Przypomniał w ten 
sposób o Mariuszu Zmorku, Dawidzie Sputo  
i Łukaszu Kniotku, policjantach, którzy w 
kwietniu jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru  
w sklepie przy ul. Kościelnej i z narażeniem ży-
cia ratowali desperata, który oblał się łatwopal-
ną cieczą i podpalił oraz obecnych tam ludzi. Za 
brawurową akcję zostali odznaczeni medalami 
„Za zasługi dla krwiodawstwa”. — To była jedna 
z trudniejszych akcji w trakcie mojej ponad dwu-
dziestoletniej służby. Ewakuowaliśmy trzy osoby. 
Niestety, nie udało się uratować samopodpalacza. 
Bardzo cierpiał, a my byliśmy bezsilni i nie mogli-
śmy wiele zrobić. Takie doświadczenia pozostają 
w nas do końca życia — mówił Mariusz Zmorek.  
Z kolei nagrodę przyznaną przez prezydenta 
Adama Fudalego z rąk jego zastępczyni Joanny 
Kryszczyszyn odebrali: Jarosław Kiereta z gru-
py szybkiego reagowania, dzielnicowy Marcin  

Karwot dbający o bezpieczeństwo w Rybnickiej 
Kuźni, Chwałęcicach i Stodołach oraz Anna 
Karkoszka z wydziału ruchu drogowego, któ-
ra wspólnie z Darią Szewczyk zajęła pierwsze 
(na szczeblu wojewódzkim) i trzecie (w rywali-
zacji centralnej) miejsce w ogólnopolskich za-
wodach ratowników policyjnych w udzielaniu 
pierwszej pomocy. 
W obecności samo-
rządowców, przed-
stawicieli  parla-
mentu, innych służb 
mundurowych, in-
stytucji współpracu-
jących z rybnickim 
garnizonem oraz 
rodzin policjantów 
138 z nich odebra-
ło akty mianowania 
na wyższe stopnie  

z a w o d o w e .  M ł .  i n s p .  Pi o t r  Ku c i a ,  
zastępca śląskiego komendanta policji gratulo-
wał siedmiu oficerom, 58 aspirantom, 63 podofi-
cerom i dziesięciu posterunkowym. Do życzeń  
i gratulacji dołączył się m.in. prezydent Rybnika,  
a Teofil Marcinkowski dziękował swoim podwład-
nym za ciężką i często niewdzięczna służbę.    (D)

Jego tematem była prezentacja, a potem dys-
kusja nad nowymi zasadami ruchu, które miałyby 
obowiązywać w strefie od początku października. 
Podstawowym założeniem zaproponowanych roz-
wiązań jest ograniczenie do niezbędnego minimum 
ruchu samochodów w strefie, przez co ma się ona 
stać królestwem pieszych i rowerzystów.

Wyjściowa propozycja władz miasta zakładająca  

rewolucję, czyli całkowite jej zamknięcie dla do-
stawców towarów, którzy mieliby je rozładowy-
wać na wyznaczonych miejscach parkingowych na 
obrzeżach strefy, a potem przy pomocy wózków 
bądź „paleciaków” dostarczać je do sklepów, spo-
tkała się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem han-
dlowców. Protestowali m.in. przedstawiciele branży 
mięsnej, zwracając uwagę na przerwanie w takich 

warunkach, zwłaszcza la-
tem, tzw. cyklu chłodni-
czego i niemożność spro-
stania w tej sytuacji wymo-
gom sanitarnym. 

Kilka godzin po spo-
tkaniu prezydent Fuda-
li zdecydował więc, że 
nowe ograniczenia nie 
będą obowiązywały mię-
dzy godziną 6 a 9 rano  
i to wtedy dostawcy będą 
mogli dowieźć towar do 
samego sklepu, kawiar-
ni, ale też banku, choć  
w tym przypadku towar 

— To zaszczyt kierować takimi ludźmi — mówił insp. Teofil Marcinkowski, komendant 
miejski policji w trakcie zorganizowanych 11 lipca obchodów Święta Policji. Drugi rok  
z rzędu rybniccy funkcjonariusze świętowali w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a uroczysta gala 
była okazją do wręczenia najlepszym z nich aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.  

C e n t r u m  d l a 
pieszych i rowerzystów

25 sierpnia w magistracie odbyło się spotkanie prezydenta Rybnika Adama 
Fudalego i jego zastępców z mieszkańcami oraz właścicielami bądź najemcami 
sklepów i lokali usługowych usytuowanych w tzw. Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej, 
obejmującej powstający właśnie deptak biegnący ulicami Powstańców Śl.  
i Sobieskiego, a także Kościelną. 

będzie szczególnego rodzaju. Prezydent Fudali 
przekonuje, że radykalne ograniczenie liczby sa-
mochodów wjeżdżających do strefy śródmiejskiej 
sprawi, że będzie ona bardziej atrakcyjna dla pie-
szych i spacerowiczów, co przełoży się na większą 
liczbę klientów odwiedzających małe sklepy w ści-
słym centrum miasta.

Rozwiązaniem, które najbardziej odpowiadałoby 
sklepikarzom obecnym na spotkaniu byłoby utrzy-
manie obecnych zasad, czyli możliwości wjazdu do-
stawców do strefy przez cały dzień, ale na czas nie 
dłuższy niż 30 min., co obecnie, zdaniem przedsta-
wicieli urzędu miasta, jest nadużywane. Osoby pro-
wadzące sklepy przekonywały, że gdyby tych zasad 
rygorystycznie pilnowała na wjeździe do strefy straż 
miejska, ruch samochodów w porównaniu z obec-
ną sytuacją byłby dużo mniejszy.  

Generalnie na wjeździe do strefy zostaną usta-
wione dwa znaki oznaczające „zakaz ruchu” oraz 
„strefę zamieszkania”, co oznacza m.in. że bez-
względne pierwszeństwo będą mieć na tym tere-
nie piesi. Do strefy będą mogli wjechać samocho-
dem również mieszkańcy, ale tylko ci, mający moż-
liwość parkowania na podwórkach i w bramach ka-
mienic, czyli poza pasem drogowym strefy śródmiej-
skiej. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach do 
strefy wjadą też mieszkańcy nie mający takiej moż-
liwości, nie wspominając już o samochodach służb 
ratunkowych czy policji.  

Szczegółowych informacji na temat proponowa-
nych rozwiązań udzielają wydział dróg urzędu mia-
sta (tel. 32 43 92 121) oraz Rybnickie Służby Komu-
nalne (tel. 32 42 21 495). Więcej o nowych, ostatecz-
nych już zasadach ruchu w ścisłym centrum Ryb-
nika we wrześniowym wydaniu „GR”.        (WaT)

Komendant Teofil Marcinkowski (z prawej) 
gratulował 138 policjantom, którzy w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej odebrali akty mianowania
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Policjanci na galowo
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Do nowych zasad ruchu mających od października 
obowiązywać w Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej, czyli  
w ścisłym centrum miasta, przekonywał  handlowców m.in. 
wiceprezydent Michał Śmigielski



— Cieszę się, że to święto celebrowane jest 
nie tylko w Warszawie i w garnizonach. W Ryb-
niku nie ma jednostki wojskowej, jest za to no-
woczesna Wojskowa Komenda Uzupełnień, 
patriotyzm, energia i życzliwość dla munduro-
wych — mówił minister Tomasz Siemoniak, 
który do Rybnika przybył na zaproszenie po-
sła Marka Krząkały. Uroczystości rozpoczę-
ła msza w kościele Matki Boskiej Bolesnej  
z udziałem prezydenta Adama Fudalego i prze-
wodniczącego rady miasta Andrzeja Wojaczka. 
W świątecznym apelu na rynku wzięli również 
udział m.in.: zastępca dowódcy generalnego sił 
zbrojnych gen. dywizji Jerzy Michałowski, wo-
jewoda śląski Piotr Litwa, a także parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz samorządowych, 
służb mundurowych i duchowieństwa, dowódcy  

śląskich jednostek wojskowych, kombatanci, 
weterani, żołnierze narodowych sił rezerwo-
wych, przedstawiciele bractw kurkowych oraz 
szefowie firm i instytucji współpracujących  
z wojskiem. Przybyłych gości witał płk Krzysz-
tof Radwan, szef Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego w Katowicach. Słowa uznania skie-
rował do kombatantów, weteranów i żołnie-
rzy walczących poza granicami kraju. — Mi-
łość do ojczyzny i troska o bezpieczeństwo pań-
stwa niezmiennie wyznaczają sens żołnierskiej 
powinności. Dzisiaj wykracza ona poza trady-
cyjną ochronę granic państwa. Musimy być go-
towi do wypełniania żołnierskiej przysięgi rów-
nież z dala od naszych domów i rodzin — pod-
kreślał. Z kolei prezydent Adam Fudali mówił 
o lekcji patriotyzmu: — Gromadząc się w sercu 
miasta, dajemy przykład jak celebrować polskie 
święta. Oddajemy hołd symbolom państwowym, 
budując w ten sposób istotny element świadome-
go społeczeństwa obywatelskiego. Ta podniosła  

chwila jest też okazją do wspomnienia ludzi, 
dzięki którym dobre imię Polski słynie na ca-
łym świecie. Wspominamy tych, którzy ginęli na 
frontach wojen światowych i w zrywach patrio-
tycznych, dając nam wolną Polskę. Dbajmy więc  
o to, by i nasze dobre imię pozostało przykładem 
dla następnych pokoleń.

O oprawę uroczystości zadbała orkiestra 

reprezen-
tacy jna  z 
Wrocławia, 
a rybnicza-
nie mogli 
z o b a c z y ć 
n o w o c z e -
sny sprzęt 
w o j s k o w y 
oraz defila-
dę kompa-
nii honoro-
wej i dzie-
cięcej kom-
panii repre-
zentacyjnej. — Dla dzieci było to spore przeży-
cie — ocenia Daria Rudnicka, nauczycielka  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7  
w Orzepowicach. To właśnie podopieczni tej 
placówki zdominowali dziecięcą kompanię 
reprezentacyjną, której przemarsz zakończył  

celebrowanie wojskowego święta. Jak mówi 
Marzena Skupień z rybnickiego WKU, od naj-
młodszych lat warto uczyć dzieci szacunku do 
symboli narodowych i rozumienia ich znacze-
nia. W tegorocznej dziecięcej kompani masze-
rowało 27 dzieci w wieku od sześciu do 11 lat,  
w wojskowych beretach i z biało czerwonymi 
balonami w dłoniach. — Nie chciałabym być 

żołnierzem, bo to trudne, ale maszerowa-
nie mi się podoba — zapewniła nas dzie-
więcioletnia Amelka. 

W wojskowych uroczystościach wziął 
również udział poczet sztandarowy  
z orzepowickiej podstawówki, a dzie-
ci wspólnie z innymi delegacjami zło-
żyły kwiaty pod tablicą pamiątko-
wą na budynku ratusza. Podczas wi-
zyty w Rybniku minister odwiedził 
również jednostkę WKU i mówił 
o planach unowocześnienia armii:  
— W ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce 
wydatki na obronę wzrosły o 25 proc.,  
podczas, gdy u większości naszych partne-
rów z NATO spadły lub utrzymały się na 
tym samym poziomie. Minister odniósł 
się również do ostatnich wydarzeń na 
Ukrainie. — Mimo wysiłków społeczno-
ści międzynarodowej nie ma, jak dotąd, 
pokojowego rozwiązania konfliktu. Nie-

pokoi nas to, że na granicy skoncentrowane są 
tak ogromne siły rosyjskie, a Rosja wciąż dostar-
cza separatystom sprzęt. Jeśli w jednym miejscu 
nagromadzone jest tyle broni i tak ogromne emo-
cje, to trzeba być gotowym na każdy scenariusz 
— podkreślał Tomasz Siemoniak.      (D), (S) 

Wojskowe święto z ministrem
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W wojskowych uroczystościach z udziałem ministra Tomasza Siemoniaka, posłów Izabeli 
Kloc i Marka Krząkały oraz prezydenta Adama Fudalego wzięła również udział dziecięca 
kompania reprezentacyjna

Wyjątkowo uroczystą oprawę miały tegoroczne obchody święta Wojska Polskiego.  
13 sierpnia, na dwa dni przed rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która przeszła 
do historii jako Cud nad Wisłą, na rynku pojawili się nie tylko żołnierze oraz mieszkańcy 
naszego miasta, ale również przedstawiciele najwyższych władz wojskowych z ministrem 
obrony narodowej Tomaszem  Siemoniakiem na czele. 

Żołnierze zadali szyku
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W ostatnim dniu czerwca Rybnik liczył 134.290 
stałych mieszkańców, czyli o 287 mniej niż na 
koniec roku 2013.

y
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br.  
w Rybniku zarejestrowano 5.204 kolejne po-
jazdy, w tym 1.261 fabrycznie nowych i 1.409 
sprowadzonych zza granicy. Wśród zareje-
strowanych było 4.011 samochodów osobo-
wych (najpopularniejsze marki: volkswageny 

– 604, ople – 463, fordy – 419, skody – 320), 
269 motocykli i 200 motorowerów. W ostat-
nim dniu czerwca w naszym mieście było za-
rejestrowanych 56.235 samochodów oso-
bowych, To o 671 więcej niż na koniec roku 
2013. Dla porównania w pierwszym półroczu 
roku 2013 liczba osobówek w mieście wzro-
sła o 727 sztuk.

y
Aż 313 osób, w tym 21 kobiet odwiezio-
no od początku stycznia do końca czerw-
ca do izby wytrzeźwień w Chorzowie. To 
zdecydowany rekord, jeśli chodzi o pierw-
sze półrocze. W analogicznym okresie roku 
2013 do przybytku dla miłośników trzeź-
wienia pod kontrolą, odstawiono z Rybnika 
191 osób (w I półroczu 2012 r. – 130 osób,  
a w I półroczu 2011 r. – 197 osób). Zapla-
nowany na ten rok limit finansowy obejmu-
jący 300 „promilantów” został wyczerpa-
ny już 18 czerwca, więc magistrat zwięk-
szył go do 600 osób.

y
Dwie osoby odebrały sobie życie w pierwszym 
półroczu tego roku. Cztery kolejne próbowały 
popełnić samobójstwo, ale ich próby zostały 
udaremnione. Niestety w czasie dwóch waka-
cyjnych miesięcy tego roku życie odebrało so-
bie w Rybniku kolejnych sześć osób.

y
80 pozwoleń na budowę 87 budynków miesz-
kalnych, w których będzie w sumie 88 mieszkań  

oraz jedno pozwolenie na budowę budyn-
ku z ośmioma mieszkaniami wydał w pierw-
szym półroczu magistracki wydział architek-
tury. 77 pozwoleń (79 budynków – 80 miesz-
kań) otrzymały osoby indywidualne. Dewelo-
perom zaś wydano trzy pozwolenia dotyczą-
ce łącznie ośmiu budynków jednorodzinnych 
oraz wspomniane pozwolenie na budowę blo-
ku ośmiorodzinnego. W analogicznym okre-
sie roku 2013 „architektura” zezwoliła na wy-
budowanie 127 budynków jednorodzinnych. 
Pozostałe pozwolenia wydane w pierwszym 
półroczu dotyczą: dziewięciu budynków han-
dlowo-usługowych, dziesięciu garaży, trzech 
obiektów przemysłowo-magazynowych, jed-
nego budynku biurowego oraz dziesięciu bu-
dynków gospodarczych.

y
Rybnickie „Wodociągi” dostarczyły w pierw-
szym półroczu swoim odbiorcom z Rybnika, 
Gaszowic i Jejkowic łącznie 2,529 mln m3 wody, 
zaś w samym Rybniku 2,382 mln m3. To zbliżony  

wynik do pierwszej połowy roku 2013 gdy  
w Rybniku sprzedano 2,336 mln kubików 
wody. W całym 2013 roku Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sprzedało w Rybniku 
4,80 mln m3 wody, co potwierdza regułę, że w 
drugim półroczu, obejmującym m.in. miesiące 
wakacyjne, zużycie wody jest nieco większe. W 
tym roku będzie zapewne podobnie. Do koń-
ca czerwca „Wodociągi” wybudowały prawie 
5,8 km sieci wodociągowej oraz nieco ponad 

4 km kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami. W pierwszym półroczu do ka-
nalizacji podłączono 241 budynków.

y
Na rzecz najemców, przy zastosowaniu 
bonifikat przewidzianych w stosow-
nej uchwale rady miasta, sprzedano 
w pierwszym półroczu 53 mieszkania 
komunalne, co przyniosło budżetowi 
miasta w sumie 746.782 zł (pięć miesz-
kań sprzedano na raty). Najmniejsze ze 
sprzedanych mieszkań miało 22,4 m2  
powierzchni, największe natomiast 
prawie 67 m2. Najtańsze sprzedano za 
5,3 tys. zł, a najdroższe za 36,8 tys. zł.  
W drodze przetargu miasto spienięży-
ło sześć wolnych mieszkań, cztery lo-
kale użytkowe, a także pięć garaży. Bez 
przetargu sprzedano jeden lokal me-
dyczny i jeden garaż.

y
Rybnicka straż miejska przyjęła  
w pierwszym półroczu 4.713 zgłoszeń. 
Strażnicy ujawnili 2.127 wykroczeń po-
rządkowych i skontrolowali 265 pose-
sji; 132 osoby nietrzeźwe przewieźli do 
izby wytrzeźwień w Chorzowie, a ko-
lejnych 119 przekazali pod opiekę ro-
dzinom. Z kolei 24 osoby wymagające 
fachowej pomocy medycznej funkcjo-
nariusze przekazali pogotowiu ratun-
kowemu. SM ma też na swoim kon-

cie 386 oznakowanych rowerów i 27 prelekcji 
dla najmłodszych rybniczan w przedszkolach  
i szkołach podstawowych. Strażnicy przepro-
wadzili też 11 różnego rodzaju akcji, dbając 
m.in. o to, by uczniowie bezpiecznie spędzili fe-
rie zimowe, a właściciele psów wywiązywali się 
ze swoich obowiązków. Pomagali też, zwłasz-
cza zimą, osobom bezdomnym (statystycznie 
pomoc zaoferowali 245 osobom).

y
Kolejny rok z rzędu w szpitalu w Orzepowi-
cach urodziło się mniej dzieci. Do końca czerw-
ca 2014 roku na świat przyszły tu 602 nowo-
rodki. To o 67 mniej niż w pierwszym półroczu 
2013 roku i o 134 mniej w porównaniu z pierw-
szymi sześcioma miesiącami sprzed dwóch lat.  
Z kolei Urząd Stanu Cywilnego w Rybniku 
zarejestrował 745 najmłodszych rybniczan,  
z czego ponad sto przyszło na świat poza na-
szym miastem. USC odnotował też 332 śluby 
i 688 zgonów. 

(WaT), (D) 

  Podsumowanie 
pierwszego półrocza
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Liczba zarejestrowanych w Rybniku samochodów wciąż rośnie, co m.in. na osiedlowych parkingach widać bardzo wyraźnie



Największe inwestycje ruszyły jeszcze przed 
rozpoczęciem sezonu letniego. Przy Gimna-
zjum Sportowym nr 2 za 4,3 miliona zł budowa-
na jest hala sportowa z widownią na 166 miejsc. 
Jedną trzecią tej kwoty sfinansują środki Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obiekt bę-
dzie posiadał między innymi salę sportową  
z pełnowymiarowym boiskiem do gry w piłkę 
ręczną oraz innych gier zespołowych i dostęp-
ny będzie dla osób niepełnosprawnych. Dodat-
kowo budowany jest korytarz, który połączy  

halę z budynkiem szkoły. Inwestycja ma zo-
stać sfinalizowana do końca września. Z ko-
lei przy Szkole Podstawowej nr 24 w Popielo-
wie powstaje nowe, sześciooddziałowe przed-
szkole. Dotychczas przedszkolaki z tej dziel-
nicy uczęszczały do starego, ciasnego budyn-
ku (75 miejsc) i korzystały z pięćdziesięciu do-
datkowych miejsc w budynku SP nr 24. Przed-
szkole zostanie połączone z budynkiem szko-
ły, na której terenie powstaną też dwa boiska 
o nawierzchni syntetycznej. Wartość inwestycji  

to prawie 4,8 miliona zł. Już jesienią z nowych, 
wielofunkcyjnych boisk będą mogli korzystać 
również uczniowie szkół podstawowych nr 13 
(Chwałowice), nr 19 (Kłokocin), 28 (Kamień)  
i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dziel-
nicy Ochojec. 

W czasie wakacyjnej przerwy zrealizowano 
też sporo bieżących prac modernizacyjnych. Na 
terenie kilku przedszkoli zainstalowano nowe 
urządzenia zabawowe, a wymianę okien, re-
monty sanitariatów, instalacji różnego typu, 
dachów, schodów, elewacji, ogrodzeń, placów 
parkingowych czy elementów małej architek-
tury zrealizowano w ponad trzydziestu placów-
kach różnego typu. W sumie na prowadzone  
w sezonie letnim edukacyjne remonty i inwe-
stycje miasto zaplanowało ponad piętnaście mi-
lionów złotych.                                              (D)

Zgodnie założeniami programu „Mieszka-
nia dla młodych” (popartym uchwałą rady mia-
sta podjętą w marcu br.), mieszkania te są prze-
znaczone dla młodych (do 35. roku życia) osób, 
którym zbyt wysokie dochody nie pozwalają na 
staranie się o „normalne” mieszkanie komunal-
ne, a chciałyby się usamodzielnić i żyć na własny 
rachunek. Lokum przy Zebrzydowickiej ma być 
traktowane jako przejściowe, do czasu pojawie-
nia się możliwości przeprowadzki do większego 
mieszkania dostępnego na rynku komercyjnym. 

 — To estetycznie wykonane i dobrze wyposa-
żone bardzo różne mieszkanka. Wystarczy wsta-
wić meble — mówi dyrektor Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej Danuta Kolasińska. Po-
wierzchnia mieszkań jest zróżnicowana – od 28 
do 51 m kw., są też dwa mieszkania dla osób 
niepełnosprawnych. Wszystkie wyposażone  

w centralne ogrzewanie, instalacje gazową, wod-
no-kanalizacyjną i niskoprądową (RTV, inter-
net, telefon), prąd i łazienki z pełnym wyposa-
żeniem. Lokatorzy będą również mieli do dys-
pozycji komórki w zaadaptowanych piwnicach.

Trzykondygnacyjny budynek ma bardzo do-
brą lokalizację w pobliżu żłobka, przedszkola, 
przystanku autobusowego i popularnego su-
permarketu.

Jak mówił na marcowej sesji RM Adam Fudali, 
istniejące prawo dotyczące wynajmu takich lokali 
uniemożliwia miastu racjonalne nimi gospodaro-
wanie, bo najwygodniej by było zawrzeć umowę 
najmu na dwa, trzy lata, ale tego zrobić nie można. 

Termin składania wniosków upłynął 31 sierp-
nia, a do 27 sierpnia złożono ich 49. Tylko 17  
z nich spełnia wprawdzie warunki jeśli chodzi o wy-
sokość dochodów, ale kolejno rozpatrywane będą 

wnioski najbar-
dziej zbliżone 
do wymogów.

Początek za-
siedlania pla-
nowany jest na 
październik.

(r)

Miasto będzie budować drogi dla 
rowerzystów, które ułatwią mieszkańcom 
codzienną komunikację, m.in. dojazd do 
szkoły lub pracy.

Prezydent Adam Fudali na opracowanie 
koncepcji sieci dróg rowerowych, która po-
winna być gotowa do maja przyszłego roku, 
przeznaczył 130 tys. zł. Na podstawie wytycz-
nych przygotowanych przez magistracki wy-
dział dróg specjalistyczna firma ma opracować 
całościową koncepcję i przedstawić kosztorys 
jej realizacji, uwzględniający również wykupy 
niezbędnych gruntów. — Chodzi nie o ścieżki, 
ale o drogi dla rowerzystów, mające asfaltową 
nawierzchnię i będące częścią pasa drogowego. 
Pierwsze takie drogi powstaną na gruntownie 
modernizowanej obecnie ul. Rudzkiej, a 400-me-
trowy odcinek wzdłuż ul. Podmiejskiej. Koncep-
cja wskaże, gdzie można i gdzie warto poszerzyć 
istniejące ulice, by powstała sieć dróg przydatna 
mieszkańcom chcącym np. dojeżdżać rowerem 
do pracy — mówi Jacek Hawel, naczelnik ma-
gistrackiego wydziału dróg. 

Rowerowe drogi mają połączyć m.in. po-
szczególne dzielnice z centrum Rybnika. Jak 
zapowiada prezydent Adam Fudali, Rybnik za-
mierza skorzystać m.in. z rozwiązań holender-
skich, tworząc tzw. centra przesiadkowe dla ro-
werzystów m.in. przy dworcu komunikacji miej-
skiej przy ul. Budowlanych, na Pl. Wolności czy 
w sąsiedztwie dworca PKP. Tam też miałyby być 
usytuowane parkingi dla rowerów. Wszystko po 
to, by rowerzyści bez trudu mogli tam zostawić 
rower i dalej pojechać już np. autobusem ko-
munikacji miejskiej. 

Koncepcja ma zakładać powstanie sieci ok. 60 km  
dróg dla rowerzystów, i ułatwić urzędowi miasta 
skuteczne starania o zdobycie unijnych dotacji, 
które pozwolą tę koncepcję zrealizować.  (WaT)

Letnie remonty i inwestycje
Nowe przedszkole w Popielowie, hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 oraz 

przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w dzielnicy Północ  
to jedne z większych inwestycji prowadzonych podczas minionych wakacji w placówkach 
szkolnych na terenie miasta. 
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Wystarczy wstawić meble

Prawie na ukończeniu jest modernizacja budynku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, 
gdzie 23 niewielkie mieszkania będą mogły wkrótce zasiedlić młode małżeństwa 
i pary, które już posiadają małe dzieci lub chcą się o nie postarać w najbliższym 
czasie, a także samotni rodzice.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 19

W b loku  przy  u l . 
Zebrzydowickiej dwa 
mieszkania na parterze 
p r z y s t o s o w a n o 
d o  p o t r z e b  o s ó b 
niepełnosprawnych 
poruszających się na 
wózku. Zbudowano 
też dla nich podjazd 
do osobnego wejścia 
i  wydzie lono dwa 
miejsca parkingowe

Komunikacja 
rowerowa



— Przed nami ostatnie trzy miesiące akcji. 
Zaczynamy je bardzo dobrą nowiną: nowy samo-
chód do przewozu naszych niepełnosprawnych 
podopiecznych został już zamówiony! — cie-

szy się Agata Marszałek, kie-
rownik Warsztatów Terapii 

Zajęciowej nr 1 „Przy-
stań”, organizato-

ra akcji „Zbiera-
my na busa”. Jak 
zaznacza, nowy po-

jazd został zamówiony po bardzo korzystnej ce-
nie, a do całości kwoty niezbędnej do jego zaku-
pu brakuje już tylko 30 tysięcy złotych. Podczas 
akcji, która ruszyła w grudniu ubiegłego roku na 
koncie warsztatów zgromadzono ponad 76 ty-
sięcy złotych. Uczestnicy i pracownicy placówki  
w dalszym ciągu zbierają plastikowe nakrętki  
i makulaturę, które można dostarczać do jej sie-
dziby przy ul. Kościuszki 55. W trakcie waka-
cji można było wspomóc przedsięwzięcie rów-
nież podczas zorganizowanego przez spółkę 
EDF maratonu energetyków w Grabowni oraz 
na festynie w chwałowickim parku. — Przed 
nami kolejny pchli targ, kabareton oraz bieg po 
busa — mówi Piotr Puchała, koordynator akcji.

(D) 

W dzielnicach, gdzie koszty realizacji kilku 
zgłoszonych przez mieszkańców projektów prze-
wyższają przyznaną kwotę wynikającą z liczby 
ludności, o tym, 
które projek-
ty będą realizo-
wane zdecydują 
sami mieszkań-
cy w czasie dziel-
nicowych głoso-
wań. Ich harmo-
nogram pojawi się na internetowej stronie mia-
sta również w okolicach 10 września. W dzielni-
cach, w których jest możliwy do zrealizowania 
tylko jeden projekt głosowań nie będzie.

W sumie do przyszłorocznego budżetu oby-
watelskiego, nazywanego też partycypacyj-
nym, zgłoszono 59 projektów. Najwięcej, sześć  
– w Śródmieściu; cztery, w mającej najwięcej 
mieszkańców dzielnicy Maroko-Nowiny. Po trzy 
zgłoszono w Boguszowicach Starych i Kamie-
niu, a także w Niedobczycach, Ligocie-Ligockiej  

Kuźni, Popielowie, Radziejowie i w dzielnicy 
Rybnik-Północ. Po jednym projekcie przedsta-
wiły generalnie dzielnice najmniejsze, m.in. ta-

kie jak Wielo-
pole, Grabow-
nia czy Zebrzy-
dowice .  Naj -
więcej propozy-
cji mieszkańców 
dotyczy inwesty-
cji związanych  

z rekreacją i spędzaniem wolnego czasu, a prym 
wiodą plenerowe siłownie.

Ideą budżetu obywatelskiego jest realizowa-
nie w dzielnicach za pieniądze z budżetu mia-
sta niewielkich inwestycji wymyślonych i zapro-
ponowanych przez ich mieszkańców. Na przy-
szłoroczne inwestycje obywatelskie prezydent 
Adam Fudali przeznaczył podobnie, jak w tym 
roku kwotę 2 mln zł.

Obecnie są realizowane projekty zgłoszone  
i wybrane przez mieszkańców dzielnic w ubie-

głym roku. W 24 dziel-
nicach zrealizowanych 
zostanie w sumie 28 in-
westycji o łącznej war-
tości przekraczającej 
1,7 mln zł. Trzy projekty 
doczekają się realizacji 
w Boguszowicach Osie-
dlu, po dwa w Chwa-
łowicach i Popielowie,  
a pojedyncze w 21 in-
nych  dz ie ln icach .  
W przypadku trzech 
dzielnic: Śródmieścia, 
Radziejowa i Niewia-
domia żadna z propo-
zycji złożonych przez 
ich mieszkańców nie 
przeszła merytorycz-
nej weryfikacji w urzę-
dzie miasta.         (WaT)

Nowa 
iluminacja

bazyliki
Rozpoczął się montaż nowego 

oświetlenia bazyliki św. Antoniego. 
Do tej pory efektowny neogotycki 
kościół nazywany często katedrą 
ziemi rybnickiej oświetlały tradycyjne 
reflektory zainstalowane na ziemi. 
Teraz zastąpią je znacznie tańsze  
w eksploatacji lampy ledowe,  
z których część dla podkreślenia 
wa lorów arch i tekton icznych 
świątyni zostanie zamontowana na 
jej murach.

10 września będzie znana ostateczna liczba dzielnicowych projektów, które 
przeszły merytoryczną weryfikację w urzędzie miasta i w przyszłym roku mogłyby 
zostać zrealizowane w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. 
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nazbierali
Prawie

Budżety 
mieszkańców

W dzielnicy Paruszowiec-Piaski w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego na terenie rekreacyjno-
rozrywkowego kompleksu po dawnym TKKF-ie powstała plenerowa siłownia. Na przyszły rok członkowie 
rady dzielnicy zaplanowali budowę pierwszego odcinka asfaltowych ścieżek dla rowerzystów i rolkowców 
na Rybnickich Błoniach
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Wizualizacja nowego oświetlenia rybnickiej bazyliki

Pomysł prezydenta Adama Fudalego, 
zyskał uznanie i aprobatę metropolity 
katowickiego ks. abp. Wiktora Skworca,  
a że jego realizację wspiera również nowy 
proboszcz parafii św. Antoniego ks. Grze-
gorz Olszowski, udało się zgromadzić 
potrzebne do tego środki finansowe.  
Te zaś pochodzą wyłącznie od sponsorów, 
wśród których jest m.in. EDF Rybnik, ale  
i jedna osoba prywatna. Wykonanie pro-
jektu nowego oświetlenia sfinansowa-
ła z kolei spółka TAURON Polska Energia.  

Nowego oświetlenia doczeka się rów-
nież stojący przed bazyliką pomnik pa-
pieża Jana Pawła II. Wszystko ma być 
gotowe na połowę października, gdy 
w okolicach bazyliki odbędzie się festi-
wal światła towarzyszący otwarciu no-
wej promenady prowadzącej od kościo-
ła św. Antoniego do Rynku.

 (WaT) 
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Czego parafianie mogą 
się po księdzu spodzie-
wać?

Na początku nie chciał-
bym zbyt wiele obiecywać. 
Zdaję sobie sprawę, że mu-
szę najpierw poznać realia 
funkcjonowania parafii. Do-
piero później przyjdzie pora 
na decyzje dotyczące m.in. 
ewentualnych remontów i 
inwestycji. Ale równie waż-
nym, o ile nie ważniejszym 
elementem posługi pro-
boszcza jest duszpasterstwo, 
a właściwie kierowanie duszpasterstwem w parafii.  
Chciałbym, aby kościół, nie tylko jako budynek, 
ale przede wszystkim jako wspólnota, był naszym 
„domem”. Byśmy, mając do siebie wzajemne za-
ufanie, taki dom budowali. Będę starał się, by pa-
rafianie czuli się w naszej wspólnocie jak w domu. 

Trudno nie zapytać w jaki sposób zamierza 
ksiądz to osiągnąć?

To parafia miejska, bardzo zróżnicowana, a cen-
tralne usytuowanie kościoła sprawia, że trafiają 
do niego różni ludzie i to z różnych powodów. Na 
pewno w małej wiejskiej parafii jedność wspólno-
ty buduje się łatwiej. Jako parafia skoncentruje-
my się wokół naszego patrona św. Antoniego, ale 
chcę również, by wokół niego – jako swojego patro-
na – koncentrowali się mieszkańcy całego miasta. 
Metoda? Jest ta sama od dwóch tysięcy lat – gło-
szenie Ewangelii i sakramenty święte. To są funda-
menty naszej duchowości, które współczesnemu 
człowiekowi, często zagubionemu w tym coraz bar-
dziej zwariowanym świecie, są bardzo potrzebne.

Wywodzę się z ruchu „Światło Życie”, by-
łem i jestem oazowiczem. Założyciel tego ruchu  
ks. Fr. Blachnicki mówił o parafii, jako o „wspólno-
cie wspólnot”. Ideałem byłoby, gdyby każdy z pa-
rafian znalazł sobie miejsce w jakiejś działającej w 
parafii wspólnocie. 

A te bardziej przyziemne problemy para-
fii…?

Ciągle jeszcze zapoznaję się z kondycją mate-
rialną parafii i ze stanem technicznym należących 
do niej obiektów. Kościół św. Antoniego jest pe-
rełką i to jest moja wielka radość, ale budynki pro-
bostwa i domu katechetycznego będą wymagały  
w najbliższym czasie poważnych remontów i na-
praw. Trzeba też się przyjrzeć kaplicy przedpogrze-
bowej (urządzona w baraku – przyp. red.). Trwa 
modernizacja organów, którą trzeba kontynuować.

Dochodzą do mnie sygnały o potrzebie  

udostępnienia mieszkańcom wieży widokowej (po-
łudniowej). To kolejne wyzwanie. Do tej pory trze-
ba było wziąć sobie klucz od kościelnego, otwo-
rzyć samemu drzwi i wejść na wieżę. Mam nadzie-
ję, że to się zmieni, ale musimy przede wszystkim 
zapewnić zwiedzającym bezpieczeństwo i dobrze 
to wszystko zorganizować. Być może uruchomimy 
tam monitoring. Trzeba się też zastanowić, w jakich 
porach wieża miałaby być udostępniana. Bardzo się 
cieszę, że niedawno zabiły ponownie dzwony ba-
zyliki, bo kilka dni przed moim przyjściem uderze-
nie pioruna uszkodziło ich elektryczną instalację. 

W sąsiedztwie bazyliki stoi pomnik nasze-
go papieża św. Jana Pawła II. W ostatnich la-
tach można było odnieść wrażenie, że para-
fia wręcz go ignoruje. Czy w tym względzie 
coś się zmieni?

Ewangelizacja nie może odbywać się wyłącznie 
w kościele. Czasem wierzący muszą wyjść na ze-
wnątrz. Pomnik papieża jest cennym świadectwem 
wiary rybniczan. To również dobre miejsce, by się 
tam spotykać, by dawać świadectwo naszej wiary. 
I tę sposobność będę chciał wykorzystać. 

Jak zdążyłem się już przekonać, miasto bardzo 
troszczy się o bazylikę i jej otoczenie, za co bardzo 
dziękuję. Jedną z inicjatyw władz Rybnika jest po-
wstające właśnie nowe oświetlenie „Antoniczka”. 
Jestem przekonany, że już wkrótce nasz kościół  
i jego otoczenie będzie jeszcze piękniejszym za-
kątkiem Rybnika. 

Po okresie pracy w kurii debiutuje ksiądz  
w roli proboszcza…? 

Po to zostałem księdzem, by być duszpasterzem, 
przewodnikiem wiernych. Obowiązki administra-
cyjne w kurii, archidiecezji, starałem się oczywi-
ście wykonywać jak najlepiej. Teraz jednak wróci-
łem do duszpasterstwa, z czego bardzo się cieszę, 
bo to ono jest dla mnie istotą kapłaństwa.

Rozmawiał Wacław Troszka

Nowy proboszcz w „Antoniczku”
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Ustępujący proboszcz ks. Franciszek Musioł 
miał duży wpływ na obecny wygląd popular-
nego „Antoniczka”. Najważniejszym jego doko-
naniem było gruntowne odnowienie zewnętrz-
nych murów neogotyckiego kościoła. Trwający 
w latach 2009-2011 remont przeprowadził przy 
dużym wsparciu finansowym i merytorycznym 
urzędu miasta. Kosztował on ponad 5,8 mln zł,  
ale aż ponad 4,9 mln zł pochodziło z dotacji Unii 
Europejskiej. 

Wcześniej proboszcz odrestaurował wnę-
trze bazyliki. Wykonana została pełna konser-
wacja drewnianych ołtarzy, ambony i figur. Przy 
malowaniu świątyni odkryto, a następnie pod-
dano konserwacji pierwotne freski w prezbite-
rium; inne malowidła ścienne zrekonstruowano 
na podstawie starych fotografii. Niestety, chybio-
nym przedsięwzięciem był montaż wielobarw-
nych witraży i to bez zgody konserwatora zabyt-
ków. Te, z jednej strony posiadają błędy stylistycz-
ne (elementy secesyjne zamiast neogotyckich)  
i ikonograficzne w przedstawieniach niektórych 
świętych, a z drugiej są zaprzeczeniem zamysłu 
samego projektanta, który zaprojektował świe-
tlisty neogotyk z oknami bez kolorowych witra-
ży. Przed rokiem proboszcz Musioł wymienił też 
główne drzwi do kościoła. Oryginalne drewnia-
ne zastąpił wrotami z brązu, które znów niewiele 
mają wspólnego z neogotycką stylistyką świątyni.

Ostatnim dokonaniem ustępującego probosz-
cza była nowa aranżacja kaplicy MB Częstochow-
skiej, znajdującej się z tyłu kościoła. Wstawiono 
tam nowy ołtarz wykonany w krakowskiej pra-
cowni Barbary Wańtuch; w dużej mierze według 
projektu z 1907 roku. Ta sama pracownia odno-
wiła wcześniej m.in. ołtarze i ambonę. 

Ks. Grzegorz Olszowski, nowy proboszcz parafii św. Antoniego, wielką czcią darzy jej patrona, który 
jest też patronem naszego miasta

Dekretem ordynariusza ks. arcybiskupa Wiktora Skworca, z początkiem sierpnia 
urząd proboszcza parafii św. Antoniego objął ks. Grzegorz Olszowski (47 l.).  
Jego poprzednik ks. Franciszek Musioł, który kierował parafią od 1998 przeszedł 
na emeryturę.

Ks. dr Grzegorz Olszowski urodził się  

w Mikołowie. Jego ojciec był inżynierem me-

chanikiem, a matka kreślarką w biurze pro-

jektów. Przed wstąpieniem do katowickie-

go seminarium przez dwa lata studiował na 

Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach. Święcenia kapłańskie przyjął 

w maju 1995 roku w katowickiej katedrze  

z rąk ks. abp. Damiana Zimonia, ówczesne-

go arcybiskupa metropolity katowickiego. 

Później przez cztery lata był wikariuszem  

w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku  

i katechetą w I LO im. Powstańców Śl. Z po-

czątkiem września 1999 roku został sekreta-

rzem i kapelanem abp. Damiana Zimonia 

oraz notariuszem katowickiej kurii. Później 

był jej kanclerzem (2007-2012) i wreszcie 

wikariuszem generalnym archidiecezji ka-

towickiej i moderatorem kurii (2012-2014).



W fotograficznym skrócie

Most nad Rudą na ul. Stalowej w dzielnicy Stodoły to pierwszy z większych mostów zbu-
dowanych na nowo w tym roku. Uwagę zwraca jego estetyczne wykończenie.Trwa mo-
dernizacja dwóch kolejnych, znacznie większych i dużo bardziej obciążonych ruchem sa-
mochodowym. Jeden powstaje w ciągu ul. Podmiejskiej w sąsiedztwie Zalewu Rybnickie-
go, a drugi nad Nacyną na ul. Kotucza. Utrzymywanie mostów jest dla miasta poważnym 
wyzwaniem. Jeszcze większym są ich remonty i modernizacje, będące inwestycjami bar-
dzo czaso- i kapitałochłonnymi. 

W ostatnią niedzielę czerwca ks. Grzegorz Jagieł, proboszcz parafii w Chwałęci-
cach odprawił w basenie portowym ośrodka Koga-Kotwica doroczną mszę na wodzie.  
Od kilku lat w tych niezwykłych nabożeństwach uczestniczy bardzo liczna grupa wiernych,  
a przede wszystkim żeglarze, harcerze-wodniacy oraz ratownicy WOPR-u; w tym roku 
był wśród nich również prezydent miasta Adam Fudali. Pływający ołtarz, jak co roku, że-
glarze zbudowali na kadłubach dwóch omeg, a modlono się tradycyjnie m.in. za żegla-
rzy, którzy odeszli już na wieczną wachtę. 

29 czerwca na strzelnicy brackiej w Jejkowicach odbyły się tradycyjne turnieje strze-
leckie, w tym ten najważniejszy o puchar króla kurkowego miasta Rybnika. W samo po-
łudnie odbyła się intronizacja nowego króla kurkowego, którym po raz pierwszy został 
Stefan Zaik. Królewskie insygnia przekazał mu ustępujący król Marek Harczuk. Członka-
mi nowej rady królewskiej zostali z kolei Marek Twardawa i Marek Schweitzer. W uro-
czystości wzięli udział również przedstawiciele bractw kurkowych m.in. z Bytomia, Mi-
kołowa i Głogówka. 

Pielgrzymka do Częstochowy nie jest jedyną pieszą rybnicką pielgrzymką choć zdecy-
dowanie najdłuższą. W sobotę 19 lipca rano z kościoła Matki Boskiej Bolesnej wyruszy-
ła już po raz 250. ślubowana pielgrzymka do sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzę-
biu-Zdroju. Pielgrzymowało tam niespełna 30 osób. Z kolei w sobotę 13 września po mszy  
o g. 6.30 z tego samego kościoła wyruszy pielgrzymka do Pszowa na odpust w bazylice Mat-
ki Boskiej Uśmiechniętej. Wyruszą tam również pielgrzymi z parafii NSPJ w Niedoczycach.

Prywatny właściciel, który w grudniu ubiegłego roku kupił od EDF-u Rybnik ośrodek sportów 
wodnych i rekreacji w Stodołach, urządził tam darmowe kąpielisko z plażą i ratownikiem, pierw-
szy taki obiekt w historii Zalewu Rybnickiego. By woda, którą do kąpielowego użytku dopuścił sa-
nepid była jeszcze czystsza, rozstawiono pływające tamy, a wodę na bieżąco przepompowywano 
wymuszając jej cyrkulację. Wstęp na kąpielisko był darmowy, tyle, że w piwo, napoje chłodzące  
i przekąski plażowicze musieli się zaopatrywać na firmowym stoisku ośrodka.

Na parterze urzędu miasta, między kancelarią a wydziałem komunikacji, obleganym 
przez petentów, urządzono kącik malucha. Na małe dzieci towarzyszące rodzicom za-
łatwiającym formalności czekają tu m.in. zabawki i kolorowanki. Z kolei na sali wydzia-
łu podatków (I piętro) wydzielono miejsce do przewijania niemowląt. Oprócz przewi-
jaka są tam nawilżające chusteczki, papierowe ręczniki i jednorazowe prześcieradełka. 
Wkrótce w urzędzie ma też zostać wydzielone miejsce dla mam chcących nakarmić swo-
je pociechy piersią.
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Efektowne kwietniki w kształcie kaczek, które opuściły będący w trakcie przebudowy 
park przy bazylice św. Antoniego, znalazły nowy adres. Pracownicy Zieleni Miejskiej ulo-
kowali je na zieleńcu przy Realu, w sąsiedztwie ul. Kotucza. Kaczki pasują tu o tyle, że 
elementem zieleńca jest sadzawka z efektownym wodotryskiem. Przy bazylice o wodzie 
mogły tylko pomarzyć, a efektowny mostek był jedynie imitacją. Pozostałe przestrzen-
ne kwietniki – żółw (u zbiegu Powstńców Śl. i Kościuszki) oraz paw (u zbiegu Mikołow-
skiej i Wyzwolenia) mają się dobrze.

W przedostatnią sobotę sierpnia na tyłach familoków przy ul. Przemysłowej w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski odbył się dzielnicowy piknik zorganizowany w ramach programu aktyw-
ności lokalnej, który z kolei jest elementem dużego unijnego projektu „Skorzystaj z szansy”, 
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W organizację pikniku zaangażowała się 
grupa ok. 20 kobiet z tej dzielnicy. Ta sama grupa w czasie wakacji organizowała tu przy 
wsparciu OPS-u gry i zabawy dla dzieci, w których zazwyczaj uczestniczyło ok. 20 maluchów.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wymienia w mieście ok. 6 km swoich ciepłociągów. W ra-
mach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, stare sieci kanałowe są zastępowane 
rurami z grubą warstwą izolacji. Wymieniane są dwa blisko kilometrowe odcinki w Chwałowicach 
i wzdłuż ul. Kościuszki oraz liczący 4 km ciepłociąg prowadzący od ronda Chwałowickiego do osie-
dla Nowiny. Nowe rury mają być gotowe do użytku w połowie września. Niezależnie od tej mo-
dernizacji, w centrum Rybnika trwa rozbudowa sieci ciepłowniczej związana z budową deptaku.

Na rondzie Wawok pojawiła się metaloplastyczna aranżacja. To kolarski peleton fi-
niszujący w górę, do raju dla kolarzy. To nawiązanie do dorocznego wyścigu dookoła 
Rybnika i rybnickich kolarskich tradycji. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje już aran-
żację dwóch rond zbudowanych na zmodernizowanej ul. Prostej. Na pierwszym łączą-
cym starą drogę z jej nowym odcinkiem pojawią się duży kaktus i opuncja nawiązują-
ce do nazwy dzielnicy – Meksyk. Na rondzie u zbiegu z ul. Brzezińską stanie duże drze-
wo z witrażowymi liśćmi.   

Trwa kolejny etap remontu rybnickiego zamku, czyli siedziby sądu rejonowego.  
W ubiegłym roku wyremontowano elewację części zewnętrznej i bramę wejściową, te-
raz przyszła kolej na odnowienie elewacji od strony zamkowego dziedzińca. To niejedy-
ny remontowany obecnie ważny obiekt w mieście. Od kilku miesięcy trwa też gruntow-
ny remont i modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Ta ma zostać podniesio-
na o dwie kondygnacje, a mundurowi mają zyskać sporą liczbę nowych pomieszczeń, 
co radykalnie poprawi warunki ich pracy.

Trzy budynki z efektownymi elewacjami remontuje obecnie miejski Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej. To tzw. „złoty róg”, jedyna narożna kamienica w dzielnicy Paruszo-
wiec-Piaski, usytuowana u zbiegu ulic Mikołowskiej i Przemysłowej. Zdecydowanie po-
prawi się również wygląd dwóch kamienic przy ul. Hallera, w sąsiedztwie miejskiego tar-
gowiska, w centrum Rybnika. Choć są do siebie przyklejone, mają diametralnie różne 
elewacje, które po zakończeniu prac dodadzą uroku tej części miasta. Budynki te zosta-
ną również częściowo ocieplone.



Kiedy w 1993 roku odbyły się pierwsze 
Dni Rybnika w Dorsten, niewielu 
ich organizatorów oraz uczestników 
przypuszczało zapewne, że podobne 
uroczystości, na przemian to w jednym, 
to w drugim mieście, będą się odbywały 
przez kolejne 20 lat.  

A jednak idea inicjatorów zbliżenia społe-
czeństw Dorsten i Rybnika – burmistrza He-
inza Rittera oraz dr. Hansa-Joachima Thele-
na – nie tylko przetrwała, ale i się rozwinęła. 
Kontakty samorządów naszych miast, potwier-
dzone podpisanym w 1994 roku dokumentem 
o wzajemnym partnerstwie, rozwijają się w 
wielu dziedzinach – w zakresie wymiany mło-
dzieży, kultury, edukacji i sportu, a także do-
świadczeń związanych z rewitalizacją terenów 
poprzemysłowych, inwestycjami drogowymi 
oraz systemem opieki społecznej. Równole-
gle ze współpracą władz samorządowych obu 
miast, rozwijały się kontakty interpersonalne 
mieszkańców w ramach organizacji pozarzą-
dowych – Koła Przyjaciół Rybnika i powstałe-
go w 1999 r. z inspiracji tej niemieckiej orga-
nizacji Stowarzyszenia Współpracy Międzyna-
rodowej „Rybnik-Europa”. Obie organizacje, 
które w 2004 r. podpisały umowę o współpracy, 
wspierają ideę integracji i pracują na jej rzecz 

poprzez pomoc w nawiązywaniu i rozwój kon-
taktów między różnymi środowiskami, a tak-
że włączają się w organizację kolejnych wizyt. 

Jubileuszowe spotkanie odbyło się na prze-
łomie maja i czerwca w Dorsten, wpisując się w 
obchodzone tam tradycyjnie Święto Starówki. 
W grupie osób, które wzięły udział w uroczysto-
ściach byli wiceprzewodniczący rady miasta Jan 
Mura oraz radni Franciszek Kurpanik, Andrzej 
Oświecimski i Józef Piontek. Wiceprzewodni-
czący Mura przekazał skierowane do burmi-
strza Lamberta Lütkenhorsta i kierownictwa 
Koła Przyjaciół Rybnika – jego założyciela i 
wieloletniego przewodniczącego „Hajo” The-
lena i aktualnego – Adama Juzka, przesłanie 
prezydenta Adama Fudalego prezydenta Ryb-
nika. Wyraził w nim swoje zadowolenie z do-
tychczasowej współpracy i nadzieję na dalsze 
kontakty. Burmistrz Lütkenhorst, który zakoń-
czył pracę w samorządzie miasta, przypomniał 
swoje trwające od początku lat 80. kontakty z 
Polską, Śląskiem i Rybnikiem, zapewniając, że 

teraz będzie u nas jeszcze częstszym gościem.
Dużą grupę uczestników obchodów stanowili 

członkowie Stowarzyszenia Współpracy Między-
narodowej „Rybnik-Europa” z jego przewodni-
czącym Romanem Widerskim. Jak zawsze ryb-
niczanie znaleźli gościnę w domach niemiec-
kich przyjaciół, dokładając cegiełkę do idei inte-
gracji europejskiej. Gospodarze zapewnili rów-
nież inne atrakcje: zwiedzanie willi niemieckie-
go przemysłowca Alfreda Kruppa, wyprawę na 
szczyt zrewitalizowanej hałdy i obejrzenie agro-
turystycznego gospodarstwa specjalizującego się 
w uprawie szparagów. Pobyt zakończyła wspól-
na msza święta w kościele św. Jana.

My przywieźliśmy mocną grupę artystyczną: 
zespoły South Silesian Brass Band i The Blues 
Experience oraz kwartet smyczkowy ze szkoły 
muzycznej Szafranków. Szkoda, że organiza-
torzy nie do końca wykorzystali potencjał  na-
szych artystów, ale czegóż się nie wybacza przy-
jaciołom… Tym bardziej, że to na pewno nie 
ostatnie spotkanie.          (r)

20-lecie partnerskiej współpracy

Do 4 września można ubiegać się o dofinansowanie 
zakupu podręczników w ramach rządowego programu 
„Wyprawka szkolna”. Wnioski należy składać u dyrekto-
ra szkoły, do której uczęszcza dziecko. Wysokość zwrotu 
kosztów poniesionych na zakup książek może wynieść od 
175 zł do nawet 770 zł.

W tym roku dofinansowanie przewidziane jest dla 
uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej i klas III szkoły 
ponadgimnazjalnej (zawodówki, ogólniaka lub technikum), 
pochodzących z rodzin, w których miesięczny dochód na 
osobę nie przekracza 539 zł. W szczególnych przypadkach, 
głównie losowych, na dofinansowanie mogą też liczyć ro-
dziny niespełniające tego kryterium, a niezależnie od docho-
du o zwrot kosztów zakupu podręczników mogą się starać 
rodzice dzieci słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszą-
cych, z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnych ru-
chowo czy z autyzmem. Wystarczy, że do 4 września złożą 
w sekretariacie szkoły stosowny wniosek. Szczegółowy regu-
lamin dofinansowania dostępny jest na stronie www.edu-
kacja.rybnik.eu. Zwroty wypłacane będą do 17 listopada. 

(S)

Do programu Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Sebregionu 
Zachodniego, na lata 2015-2017 mia-
sto zgłosiło dwa projekty. Pierwszy do-
tyczy montażu w budynkach jednoro-
dzinnych odnawialnych źródeł ener-
gii i skierowany jest do osób chcących  
w opalanych dotąd węglem domach za-
instalować kolektory słoneczne, pom-
py ciepła lub baterie słoneczne. Dru-
gi projekt mający na celu likwidację ni-
skiej emisji poprzez modernizację źró-
deł ciepła lub podłączanie budynków do 
ciepłociągów, adresowany jest do wła-
ścicieli domów jednorodzinnych i bu-
dynków wielorodzinnych, gotowych za-
stąpić piec węglowy kotłem gazowym, 

olejowym, ogrzewaniem elektrycznym, 
bądź podłączyć się do sieci c.o. Wypeł-
nione przez mieszkańców ankiety po-
zwolą ocenić, jak duże jest zapotrzebo-
wanie na tego typu instalacje. 

Formularze ankiet dostępne są  
w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika 
(ul. Chrobrego 2), w wydziale ekolo-
gii UM (pokój nr 013) oraz na stronie 
internetowej miasta (www.rybnik.eu). 
W magistracie można je składać do 31 
października br. Złożenie ankiety bę-
dzie traktowane jako wstępna dekla-
racja udziału w projekcie. Dodatkowe 
informacje można uzyskać w wydziale 
ekologii (tel. 32 43 92 013).

(D)

Dopłacą do 
szkolnej wyprawki

Pierwsze integracyjne spotkanie mieszkańców Dorsten i Rybnika, tuż po wyjściu z autokaru

Miasto przygotowuje się do realizacji kolejnych proekologicznych 
projektów, dlatego prezydent Adam Fudali zaprasza mieszkańców 
Rybnika do wypełniania ankiet, które pozwolą ocenić zapotrzebowanie 
na niskoemisyjne i wykorzystujące odnawialne źródła energii instalacje.
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Wypełnij ankietę!



W naszym mieście do sprawdzianu po pod-
stawówce przystąpiło 1097 uczniów w 26 szko-
łach. Średni wynik w Rybniku jest lepszy niż 
przed rokiem i wynosi 26,79 pkt. na 40 możliwych  
(w województwie – 25,44 pkt.). Rybnickich szó-
stoklasistów wyprzedzili tylko uczniowie z Czę-
stochowy (26,86 pkt.) i Bielska Białej (27,00 pkt.). 
Najsłabiej na Śląsku wypadli uczniowie ze Świę-
tochłowic (23,25 pkt.). Sprawdzian składał się  
z 26 zadań, a oceniano umiejętność czytania, pi-
sania, rozumowania, korzystania z informacji  
i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Naj-
lepiej z tymi zadaniami w naszym mieście 
poradzili sobie uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 15 z Chwałęcic (średni 
wynik – 30,6 pkt.), nieznacznie wyprzedzając 
szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Zamysłowie (30,4 pkt.) oraz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w dzielnicy Północ (30,3 pkt.), 
która rok temu przodowała w miejskim ran-
kingu. Najsłabiej w Rybniku sprawdzian napi-
sali szóstoklasiści z SP nr 26 w Niewiadomiu 
(22,1 pkt.) i z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 8 w Boguszowicach (22,6 pkt.). W dwu-
nastu rybnickich podstawówkach byli ucznio-
wie, którzy napisali sprawdzian na maksymal-
ną liczbę 40 punktów.  

W kwietniu uczniowie trzecich klas gimnazjów 
napisali egzamin końcowy, który składał się z czę-
ści humanistycznej (język polski oraz historia i wie-
dza o społeczeństwie), matematyczno-przyrodni-
czej (matematyka, biologia, chemia, fizyka i geogra-
fia) oraz językowej. Rybniczanie spisali się średnio; 
najlepsi byli uczniowie z Bielska-Białej, najsłabsi  
– z Siemianowic Śląskich. Do egzaminu z języka pol-
skiego w Rybniku przystąpiło 1344 gimnazjalistów.  
W części humanistycznej uczniowie spisali się lepiej 
niż ich ubiegłoroczni koledzy, ale i tak uplasowa-
li się poniżej średniej wojewódzkiej. Średni wynik 
z języka polskiego w Rybniku to 66,35 proc. moż-
liwych do zdobycia punktów (średnia wojewódzka 
– 69,08 proc.), a z historii i wiedzy o społeczeństwie 
– 57,82 proc. (średnia wojewódzka 58,93 proc.).  
Gorzej niż w roku ubiegłym rybniccy gimnazjaliści 
poradzili sobie z matematyką. Tegoroczny śred-
ni wynik (46,84 proc.) jest wprawdzie nieznacz-
nie lepszy niż w województwie (46 proc.), ale gor-
szy niż ten z ubiegłego roku szkolnego, kiedy śred-
nia z matematyki w Rybniku wynosiła – 47,94 proc.  
Zdecydowanie słabiej w całym województwie wypa-
dły też przedmioty przyrodnicze. W Rybniku średni 
wynik wyniósł 51,30 proc. (na Śląsku – 52,11 proc.). 
Najwięcej – 1304 rybnickich gimnazjalistów wybra-
ło język angielski na poziomie podstawowym, a ich 

wynik (66,46 proc.) też był, niestety, poniżej średniej 
wojewódzkiej (67,96 proc.). Język francuski na po-
ziomie podstawowym napisał w Rybniku tylko je-
den gimnazjalista.  

Z egzaminem dojrzałości rybniccy maturzy-
ści poradzili sobie znacznie gorzej niż ich starsi 
koledzy przed rokiem, ale i tak uzyskali wynik 
lepszy od tegorocznej średniej w województwie.  
W sesji majowej matury zdało 71,34 proc. absol-
wentów rybnickich szkół ponadgimnazjalnych 
(przed rokiem 81,96 proc.). W Rybniku do wszyst-
kich egzaminów przystąpiło 1497 tegorocznych 
absolwentów (do co najmniej jednego obowiąz-
kowego – 1563). Świadectwa dojrzałości otrzy-
mało 1068 osób. Zdawalność matury na Śląsku 
wyniosła 70,95 proc. Najniższą odnotowali matu-
rzyści w powiecie częstochowskim (49,55 proc.),  
najwyższą – w lublinieckim (84,10 proc.). Rybnic-
cy maturzyści wypadli lepiej niż ich koledzy z po-
wiatu rybnickiego (63,83 proc. zdało), ale słabiej 
niż ich rówieśnicy z Żor (73,08 proc.) i powiatu 
wodzisławskiego (77,21 proc.). Tradycyjnie już 
najwyższy procent osób uzyskujących świadec-
twa dojrzałości stanowili absolwenci ogólniaków. 
Do wszystkich egzaminów obowiązkowych w se-
sji majowej przystąpiło 809 zdających w rybnic-
kich liceach ogólnokształcących (świadectwa doj-
rzałości otrzymało 679 z nich) i 629 w technikach 
(świadectwa zdobyło – 380). W naszym mieście 
najchętniej wybieranym przedmiotem dodatko-
wym był język angielski, matematyka i geogra-
fia. Najrzadziej – historia muzyki, którą zdawa-
ły cztery osoby, historia sztuki (trzy osoby), język 
hiszpański (dwie) i łacina – jedna. W maju przy-
szłego roku maturzyści napiszą już nową maturę.

 (S) 

Uroczystą inaugurację roku szkolnego 1 wrze-
śnia, zaplanowano w Popielowie, w nowo wybu-
dowanym przedszkolu przyklejonym do tamtejszej 
szkoły podstawowej nr 24. Nowa placówka zastąpi 
stare, ciasne przedszkole, ale nie byłoby tej inwesty-
cji, gdyby nie argument najważniejszy – demografia.

W tym roku w miejskich, obwodowych 
podstawówkach miały zostać otwarte 84 kla-

sy pierwsze (dokładna ich liczba będzie zna-
na ok. 10 września, gdy do magistrackiego 

wydziału eduka-
cji spłyną mel-
dunki ze wszyst-
kich szkół). To 
o 23 więcej niż 
przed rokiem. 
Z d e c y d o w a n y 
wzrost liczby klas 
pierwszych ma 
dwie podstawo-
we przyczyny. Po 
pierwsze, oprócz 
s iedmiolatków 

po raz pierwszy naukę rozpoczęła obowiąz-
kowo połowa rocznika sześciolatków (dzie-
ci urodzone w pierwszej połowie roku 2008); 
po drugie, według obowiązujących regulacji, 
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego pierwsza 
klasa nie może liczyć więcej niż 25 uczniów, 
co w oczywisty sposób przełożyło się na wzrost 
liczby klas, bo wcześniej liczyły one nawet 28 
dzieci. To oczywiście dobra informacja dla 
nauczycieli nauczania początkowego, z pra-
cą dla których było w ostatnich latach kru-
cho. W placówkach oświatowych ruch kadro-
wy już właściwie się skończył. Ze wstępnych 
informacji wynika, że pracę z powodu braku 
godzin straciło w Rybniku siedmiu nauczycieli 
(głównie szkół ponadgimnazjalnych i gimna-
zjów): dwóch polonistów, rusycysta i germa-
nista, a także historyk oraz nauczyciele przy-
rody i wychowania technicznego.

(WaT)    

Egzaminacyjne reminiscencje
1 września ruszy nowy rok szkolny. Najwyższa więc pora na podsumowanie 

ubiegłorocznego. Najbardziej udany był on dla byłych już szóstoklasistów. Wyniki 
sprawdzianu kończącego podstawówkę ponownie dały Rybnikowi miejsce w pierwszej 
trójce w województwie. Niestety, podobnie jak w 2013 r. z egzaminem końcowym 
przeciętnie poradzili sobie gimnazjaliści. Średnio na tle pozostałych zdających 
egzamin dojrzałości w naszym województwie wypadli też nasi tegoroczni maturzyści. 

Nowy rok szkolny

Wszystko co przyjemne szybko się kończy; wiedzą o tym doskonale uczniowie, 
którzy po zbyt krótkich wakacjach muszą wrócić na długie miesiące roku szkolnego 
do swoich uczniowskich obowiązków.
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W ostatnich dniach wakacji 
w nowym przedszkolu  
w Popie lowie  t rwały 
gorączkowe przygotowania 
do  inaugurac j i  j ego 
działalności



— Nie każdy decyduje się na tak odważny 
krok, by w czasie pielgrzymki wziąć ślub, choć 
parę lat temu w Górnikach, mieliśmy już taką 
uroczystość. Tym razem w niedzielę, na Jasnej 
Górze ślub wezmą Katarzyna i Łukasz, którzy 
poznali się właśnie na rybnickiej pielgrzymce — 
opowiadał ks. Marek Bernacki przed wyjściem 
na trasę. Oprócz nowożeńców, w tegorocznej 
pielgrzymce, będącej nie tylko rybnicką, ale 

również diecezjalną, wzięli udział rybniczanie, 
ale również mieszkańcy Katowic, Pszczyny, Ty-
chów czy Mikołowa. Wśród kilku tysięcy pątni-
ków były też osoby z Niemiec, Holandii, Anglii 
i Czech. Najstarszą uczestniczką była 81-letnia 
Zyta Gawełczyk z Nowin, która do Częstocho-
wy pielgrzymowała już po raz 23. — Jest wśród 
nas też małżeństwo mieszkające w Niemczech, 
któremu 25 lat temu na Jasnej Górze w czasie 

pielgrzymki ślubu udzielał biskup Damian Zi-
moń. Idą dziękować za wspólne ćwierć wieku. 
Jak co roku do Częstochowy idzie też sporo dzie-
ci i to cieszy, bo młodość to duch tej pielgrzymki. 
Co ciekawe, jedna z naszych stałych pielgrzymo-
wiczek, właśnie dziś, kiedy wyruszamy na trasę, 
urodziła syna Mikołaja. To też dar tej pielgrzym-
ki — mówił uradowany ks. Marek Bernacki, 
kierownik rybnickiej pielgrzymki. 

Pątnicy wyszli na trasę 30 lipca, tuż po uro-
czystej mszy w bazylice, celebrowanej przez arb. 
Wiktora Skworca. Pożegnał ich również prezy-
dent Adam Fudali. — W ubiegłym roku nie mo-
głem być tutaj z wami, ale gdy leżałem w szpitalu 
czułem waszą modlitwę i wsparcie, za które chcę 
wam dziś podziękować — mówił. 

Jak podsumowuje ks. Bernacki tegoroczna 
pielgrzymka była udana – wszyscy uczestnicy 
bezpiecznie dotarli na Jasną Górę i wrócili do 
swoich domów. — Dopisała też pogoda, choć 
drugiego dnia dopadła nas półtoragodzinna ule-
wa, ale na szczęście uniknęliśmy groźnych burz. 
Ślub pielgrzymów na Jasnej Górze też był wyjąt-
kowym przeżyciem; utworzyliśmy nawet szpaler 
dla nowożeńców. Wrażenia z tegorocznej piel-
grzymki są więc bardzo dobre, a jeden z piel-
grzymów, który szedł po raz pierwszy i nie ukry-
wał, że miał wątpliwości, czy dobrze robi idąc do 
Częstochowy, kiedy dotarł na Jasną Górę powie-
dział: To była dobra decyzja — podsumowuje ks. 
Marek Bernacki, który zaprasza pielgrzymów  
31 sierpnia na sumę odpustową do kaplicy 
Matki Bożej Częstochowskiej (11.00) oraz na 
popołudniową biesiadę odpustową, która od-
będzie się na parkingu przy parafii (ul. Pilarczy-
ka 5). W jej trakcie z pewnością nie zabraknie 
wspominania tegorocznej pielgrzymki. 

(S)

Pielgrzymowali z nowożeńcami
Pielgrzymów idących na Jasną Górę pożegnał ks. Franciszek Musioł, odchodzący na 

emeryturę proboszcz parafii św. Antoniego, a powitał już nowy proboszcz – ks. Grzegorz 
Olszowski, ale tegoroczna 69. piesza pielgrzymka do Częstochowy było wyjątkowa nie 
tylko z tego powodu. 

Najpierw był „Rybnik”, potem „Kocham 
Rybnik”, „Rybnicki Utopek” i „Rybki z Rybnika”. 
Teraz do tej kolekcji mieczyków nazwanych na 
cześć miasta przez Słowaka Petra Lelka dołączyła 
dalia wyhodowana przez Stanisława Lipienia, która 
zostanie zarejestrowana pod nazwą „Rybnik”.

Jest biała w różowe paski i wyrosła na działce niekwe-
stionowanego eksperta w hodowli dalii – Stanisława Lipie-
nia z Kamiennej Góry, który ma w kolekcji aż 700 odmian 
tych kwiatów. Dalie towarzyszą mu od dzieciństwa, sadziła 
je już jego mama. — Nadajemy ci imię „Rybnik”, abyś sła-
wiła to miasto i przynosiła wszystkim radość — mówił Sta-
nisław Lipień, prowadząc niecodzienną uroczystość nada-
nia imienia. „Chrzciny” odbyły się 23 sierpnia w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej podczas 17. Międzynarodowej Wystawy 
Dalii, Mieczyków i Kompozycji Kwiatowych. Aby dopeł-
nić ceremoniału „rodzice chrzestni” – Izabela Kloc i Mi-
chał Śmigielski, musieli m.in. polać płatki dalii szampanem.  
— W Czechach, Austrii i Niemczech to dość powszechna 

Rybnik

Stanisław Lipień z dalią, 
której nadano imię „Rybnik”

Zwiedzający podziwiali ok. 500 dalii w ponad 
300 odmianach
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Pątnicy wyruszyli na trasę przy słonecznej 
pogodzie, choć w czasie pielgrzymki  
nie ominęła ich także ulewa 
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moda, by nadawać kwiatom nazwy miast — wyjaśnia 
Stanisław Lipień, a Piotr Wistuba, prezes Rybnic-
kiego Klubu Miłośników Kwiatów dodaje: — Nic 
więc dziwnego, że również w naszym mieście się przy-
jęła. Przecież Rybnik jest miastem kwiatów! W cza-
sie sierpniowej wystawy 13 hodowców wystawiło 
ok. 507 łodyg mieczyków (Grand Prix zdobył Ivan 
Šaran z Czech), a sześciu wystawców zaprezento-
wało ok. 500 dalii w ponad 300 odmianach (Grand 
Prix dla Andrzeja Surmy z Żywca). Z grona 39 kom-
pozycji kwiatowych ułożonych przez ośmiu flory-
stów, publiczności najbardziej spodobała się „Dzi-
ka biel” rybniczanki Marioli Mamak. W głosowa-
niu, zwiedzający wybrali też najpiękniejsze kwiaty 
wystawy – dalię „Show’n Tell” Grzegorza Sztyma-
li i mieczyk „Jiri Vaclavik” Czecha Petra Zagory. 

W połowie lipca również w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej odbyła się 24. międzynarodowa wystawa 
lilii, którą obejrzało ponad trzy tysiące osób. Jak 

podsumowuje Piotr Wistuba, 19 wystawców z Pol-
ski i Czech wystawiło 156 łodyg lilii w ponad 100 
odmianach. W punktacji ogólnej zwyciężył Hen-
ryk Klyszcz ze Skrbeńska, a kolejne miejsca zaję-
li: Jerzy Wiedenka z Gorzyc i rybniczanin Roman 
Widerski, który lilie hoduje już od ponad 25 lat,  
a w czasie tej wystawy otrzymał nagrodę za najwy-
żej ocenioną nowo wyhodowaną siewkę lilii (lilia 
trąbkowa). Zwiedzający wybrali ich zdaniem naj-
piękniejszy kwiat wystawy, przyznając ten tytuł li-
lii Pink Heaven czeskiego hodowcy Józefa Chle-
biša z Hlučina. Wybrali też najładniejszą kompo-
zycję, którą została „Błękitna Laguna”, wykonana 
przez Katarzynę Ochenkowską z Zabrza. Tym ra-
zem oceniano 31 kompozycji kwiatowych przygo-
towanych przez sześciu florystów, wśród których 
była też 14-letnia rybniczanka Karolina Szymura, 
autorka bukietu „Letni kosz” (siódme miejsce). 

(S)

w wazonie

Rybniczanin Roman Widerski, na zdjęciu z nagrodzonym kwiatem, 
hoduje lilie od ponad 25 lat 
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Spektakl „Witajcie w NASZEJ Bajce” dowiódł, że rybniccy seniorzy wciąż cieszą się życiem
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Przez pół roku prawie 30-osobo-
wa grupa seniorów uczestniczyła  
w warsztatowych zajęciach plastycz-
nych i teatralnych prowadzonych 
przez artystkę plastyka Marię Bud-
ny-Malczewską i animatorkę kultu-
ry Jadwigę Bronowską. Inspiracją 
dla obu pań, pomysłodawczyń au-
torskiego projektu był ich wspólny 
pobyt w portugalskim mieście Si-
nes i prowadzenie tam podobnego 
projektu w ramach unijnego pro-
gramu edukacyjnego Grundtvig 
„Uczenie się przez całe życie”, ad-
resowanego do osób dorosłych, re-
alizowanego przez Agencje Usług 
Lingwistycznych Logmar i Stowa-
rzyszenie Współpracy Międzyna-
rodowej „Rybnik-Europa”. Pozy-
tywne portugalskie doświadczenia 
z wystawieniem „Małego Księcia” 
przełożyły się na macierzysty grunt  
– w Rybniku seniorzy poprzez za-
jęcia plastyczne oraz teatralno-ru-
chowe przygotowywali się do insce-
nizacji wierszy Jana Brzechwy. Ani-
matorki przedsięwzięcia były pod 

wrażeniem zaskakują-
cej radości seniorów  
z pracy, ich spontanicz-
ności, zaangażowania, 
kreatywności i świeżo-
ści pomysłów, co również napędza-
ło je same. Na zajęciach domino-
wały panie, głównie w wieku mię-
dzy 50., a 70. rokiem życia; najstar-
sza uczestniczka liczyła sobie lat 76. 
Panów było kilku, za to odznaczali 
się wielką twórczą aktywnością. W 
ramach warsztatów odbył się rów-
nież plener malarski, a jego uczest-
nicy bez szemrania nosili sztalugi, 
krzesła i inne akcesoria. Nie bez 
znaczenia był aspekt integracyjny 
zajęć, emocje, jakie one wyzwala-
ły, otwarcie na innych ludzi, prze-
łamywanie własnych ograniczeń i 
to co pozostało – świadomość, że 
jeszcze wciąż świat ich cieszy. A 
dodać trzeba walory poznawcze z 
zakresu sztuk plastycznych, warsz-
tatu aktorskiego, tańca, podawa-
nia słowa, mimiki czy koordyna-
cji ruchu. Efektem wspólnej pra-

cy był gorąco oklaskiwany  spek-
takl „Witajcie w NASZEJ Bajce” 
wystawiony w Klubie Energetyka, 
do którego uczestnicy warsztatów 
sami przygotowali scenografię, re-
kwizyty i kostiumy z dominującym 
elementem w postaci kolorowych 
peruk. Potwierdziła się złota myśl 
Paolo Coelho, będąca mottem 
projektu: „W każdym z nas drze-
mie pewna niezbadana sfera, któ-
ra, jeśli dojdzie do głosu, jest w sta-
nie czynić cuda”.  

W realizacji projektu partne-
rami Fundacji Elektrowni Ryb-
nik było rybnickie stowarzysze-
nie Uniwersytet III Wieku, Rada 
Dzielnicy Rybnicka Kuźnia, koło 
emerytów EDF oraz Teatr Zie-
mi Rybnickiej, który zafundował 
uczestnikom projektu wejścia na 
dwa spektakle w TZR.  

Z entuzjazmem o przedsięwzięciu 
wypowiada się jedna z jego uczest-
niczek Joanna Rostek, architekt  
z zawodu, która ceni sobie nawiąza-
ne w czasie zajęć kontakty i do dziś 
czuje satysfakcję z wykonanej pracy. 
— To była piękna inicjatywa, świetnie 
się bawiliśmy, ale pozostała też arty-
styczna ciekawość. To z niej wynikła 
moja wyprawa do Siedlec, by w mu-
zeum diecezjalnym obejrzeć jedyny  
w Polsce obraz El Greca „Ekstaza św. 
Franciszka”  —  mówi pani Joanna.  

Kolejnym pomysłem animato-
rek warsztatów jest namówienie ich 
uczestników do przekazania swo-
ich doświadczeń, już w roli współ-
prowadzących zajęcia, młodzie-
ży ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego. Życzymy po-
wodzenia!

(r) 

Tuż przed wakacjami spektaklem „Witajcie  
w NASZEJ Bajce” zakończył się realizowany przez 
Fundację Elektrowni Rybnik teatralno-plastyczny 
projekt adresowany do osób powyżej 50. roku życia.



informator

1.09.
PONIEDZIAŁEK

17.00 – Biblioteka główna: otwarcie wystawy foto-
graficznej „Różewicz w obiektywie” Adama Ha-
wałeja, który towarzyszył poecie w podróżach  
i spotkaniach. 

19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Ekran” – „Jak ojciec i syn”.

2.09 
WTOREK

17.30 – Biblioteka w Paruszowcu-Piaskach: spotka-
nie z fotografikiem Jarosławem „Ciziewskim” Za-
dorą, autorem wystawy „Z życia owadów”, zor-
ganizowanej w ramach akcji „Czytamy fotogra-
fię”, promującej twórców Klubu Fotograficzne-
go „Format”. 

18.45 – Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej (Śród-
mieście): XXIX Dni Muzyki Organowej i Ka-
meralnej – recital organowy Juliana Gem-
balskiego.

3.09
Środa 

16.30 – Restauracja Don Martinez: fiesta rodzinna, ani-
macje artystyczne dla dzieci oraz kino w ogródku 
(seanse o 18.00 i 20.00).

18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Dobrych Filmów – seans z cyklu „Filmy Ala-
na Parkera”.

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

4.09
CZWARTEK

18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż wystawy „Ma-
larstwo europejskie” (prace Marii Budny-Mal-
czewskiej, Piotra Naliwajki, Grzegorza Lerki, Ma-
cieja Kozakiewicza i innych). 

18.00 – Restauracja Don Martinez: czwartkowe spo-
tkania filmowe – kino rodzinne oraz kino na du-
żym ekranie (20.00).

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

5.09 
PIĄTEK

19.00 – Restauracja Don Martinez: gitarowe 
piątki Mr. Charles’a (w programie utwory 

z gatunków blues, smooth jazz i rockowe 
ballady w akustycznej aranżacji). 

20.00 – White Monkey: koncert jazzowy Mać-
ka Pysza.  

6.09 
SOBOTA

15.00 – Rynek: narodowe czytanie „Trylogii” Hen-
ryka Sienkiewicza (ogólnopolska akcja, w trak-
cie której fragmenty powieści przeczytają zna-
ni rybniczanie). 

18.00 – Galeria w Drodze: wernisaż fotografii „Wid-
nokręgi” rybniczanina Dariusza Zawadzkiego. 

18.30 – Kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej (Nie-
dobczyce, os. Wrębowa): XXIX Dni Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej – koncert kameralny zespo-
łu muzyki dawnej.

18.30 – Restauracja Don Martinez: Pożegnanie lata 
– fiesta rodzinna i koncert zespołu OPA z Tychów.

19.00 – Bar wegetariański Masala: koncert plene-
rowy z udziałem: Moon Expression (rock) i Rusty 
Rain (muzyka gitarowa). 

07.09 
NIEDZIELA

19.00 – Restauracja Don Martinez: cotygodniowe re-
citale muzyki filmowej Piano Bar. 

20.00 – Kulturalny Club: koncert jazzowy Pink Freud. 

8 września
Poniedziałek

19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Ekran” – „Obywatel roku”. 

9.09 
WTOREK

18.45 – Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej (Śródmie-
ście): XXIX Dni Muzyki Organowej i Kameral-
nej – recital organowy Ernsta Wally z Wiednia.

Środa
10.09

16.30 – Restauracja Don Martinez: fiesta rodzinna, ani-
macje artystyczne dla dzieci oraz kino w ogródku 
(seanse godz. 18.00, 20.00).

18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Dobrych Filmów – seans z cyklu „Filmy Ala-
na Parkera”. 

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

CZWARTEK
11.09

18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: wernisaż wystawy fo-
tografii i żeglarskich pamiątek „Życie bez przy-
gód byłoby strasznie głupie”, przygotowanej  
z okazji 55-lecia 6 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. 

18.00 – Restauracja Don Martinez: czwartkowe spo-
tkania filmowe – kino rodzinne oraz kino na du-
żym ekranie (20.00).

19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert szantowego 
zespołu Ryczące Dwudziestki. 

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

PIĄTEK
12.09 

11.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Rybnickie Pre-
zentacje Filmu Niezależnego RePeFeNe (przegląd 
filmów zgłoszonych do konkursu dla szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych).

18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: filmowy Wie-
czór Sztuk (w programie m. in. wystawa malar-
stwa aktorki Martyny Kliszewskiej, spotkanie au-
torskie i wystawa fotografii). 

18.00 – Biblioteka główna: koncert Aloszy Awdieje-
wa (w repertuarze m.in. rosyjskie romanse, balla-
dy Okudżawy i Wysockiego).

19.00 – Restauracja Don Martinez: gitarowe piąt-
ki Mr. Charles’a (w programie utwory z gatun-
ków blues, smooth jazz i rockowe ballady w aku-
stycznej aranżacji). 

SOBOTA
13.09 

12.00 – Księgarnia Orbita: spotkanie z muzykami ze-
społu Carrantuohill i Stefanem Smołką, autorem 
książki „Srebrny Carrantuohill”, podsumowującej 
25 lat działalności zespołu.  

15.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: RePeFeNe 
(prezentacja filmów konkursowych – fabuła, do-
kument, eksperyment lub video-art oraz konkurs 
etiud studenckich). 

NIEDZIELA
14.09 

10.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: RePeFe-
Ne (warsztaty filmowe, 14.30 – otwarte kon-
sultacje jury).

16.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: RePeFe-

Ne – ogłoszenie wyników przeglądu i prezenta-
cja nagrodzonych filmów. 18.00 – premiera fil-
mu fabularnego „MacGuffin” w reżyserii Szy-
mona Stoczka.

16.00 – Kościół pw. św. Brata Alberta (Ka-
mień): XXIX Dni Muzyki Organowej i Ka-
meralnej – koncert organowy w wykona-
niu uczniów klasy organów Elżbiety Wło-
sek-Żurawieckiej i Stanisława Pielczyka.

16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Popołudnie z folk-
lorem – występ zespołów i kabaretów kół go-
spodyń wiejskich z Rybnika i powiatu ryb-
nickiego.

19.00 – White Monkey: wernisaż wystawy malarstwa 
Sabiny Klajsek.

19.00 – Restauracja Don Martinez: cotygodniowe re-
citale muzyki filmowej Piano Bar. 

PONIEDZIAŁEK
15.09 

Od 16.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: ty-
dzień otwarty DK Niedobczyce (prezenta-
cja kół zainteresowań działających w pla-
cówce).

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

WTOREK
16.09 

Od 16.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: tydzień 
otwarty (prezentacja kół zainteresowań działają-
cych w placówce).

19.00 – Kościół pw. św. Józefa Robotnika (Smolna): 
XXIX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej – kon-
cert organowo-kameralny.

ŚRODA
17.09

Od 16.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: tydzień 
otwarty (prezentacja kół zainteresowań działają-
cych w placówce).

16.30 – Restauracja Don Martinez: fiesta rodzinna, ani-
macje artystyczne dla dzieci oraz kino w ogródku 
(seanse godz. 18.00, 20.00).

17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub 
Książki  – Joanna Bator „Ciemno, pra-
wie noc”. 

18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Dobrych Filmów – seans z cyklu „Filmy Ala-
na Parkera”.

18.00 – White Monkey:  Środowe Jam Session (wie-
czór z muzyką na żywo).
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CZWARTEK
18.09 

Od 16.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: tydzień 
otwarty (prezentacja kół zainteresowań działają-
cych w placówce).

18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): wernisaż  wy-
stawy „Format w Beskidach” członków rybnickie-
go Klubu Fotograficznego „Format”.

18.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: wernisaż wysta-
wy Pracowni Plastycznej GiR-a.

18.00 – Restauracja Don Martinez: czwartkowe spo-
tkania filmowe – kino rodzinne oraz kino na du-
żym ekranie (20.00).

19.15 – Kościół pw. Królowej Apostołów (Śródmieście): 
Rybnicki wieczór chwały (cykl spotkań modlitew-
nych z muzyką na żywo).

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

PIĄTEK
19.09 

Od 16.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Tydzień 
otwarty (prezentacja kół zainteresowań działają-
cych w placówce).

18.00 – Muzeum: wernisaż wystawy malarstwa Wio-
li Gaszki „Błękity i oranże”. 

19.00 – Restauracja Don Martinez: gitarowe piąt-
ki Mr. Charles’a (w programie utwory z gatun-
ków blues, smooth jazz i rockowe ballady w aku-
stycznej aranżacji).

20.00 – White Monkey: koncert funkowej grupy 
Funk4Fun.

SOBOTA
20.09 

18.00 – Restauracja Don Martinez: Tabu Jam (za-
proszenie muzyków na otwarty jam bębniarski).

18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: IV Przegląd 
pieśni Juliusza Rogera (koncert w wykonaniu 
amatorskich chórów).

NIEDZIELA
21.09 

16.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: festyn „Za-
kończenie lata” (w programie m.in. koncerty ze-

społów Wielebny Blues Band i „polskich Beatle-
sów” The Postman).

18.00 – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa (Niedobczyce): XXIX Dni Muzyki Organowej 
i Kameralnej – koncert organowo-kameralny.

19.00 – Restauracja Don Martinez: cotygodniowe re-
citale muzyki filmowej Piano Bar. 

20.00 – Celtic Pub: koncert rockowo-bluesowy Leon-
ard Romuald & the Hash Band.

PONIEDZIAŁEK
22.09 

10.30 – Klub Energetyka (Fundacja ER): warsztaty pla-
styczno-teatralne „Artystycznie Aktywni 50 plus” 
dzieciom specjalnej troski. 

19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego „Ekran” – „Czerwony i niebieski”.

WTOREK
23.09 

19.00 – Bazylika św. Antoniego (Śródmieście): XXIX 
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej – koncert 
kameralny zespołu Capella Cracoviensis.

ŚRODA
24.09 

Od 10.00 do 18.00 – Rynek: jarmark „Pożegnanie 
lata” (w programie do 5 października m.in.: wy-
stęp warszawskiego kataryniarza, szczudlarze, po-
kaz lewitacji w wykonaniu Michała Pieca, warszta-
ty wyplatania wianków z ziół i prezentacja natu-
ralnej wielkości zwierząt i postaci pastuszków wy-
konanych ze słomy przez Andrzeja Wrzecionkę). 

16.30 – Restauracja Don Martinez: fiesta rodzinna, ani-
macje artystyczne dla dzieci oraz kino w ogródku 
(seanse godz. 18.00, 20.00).

18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 
Dobrych Filmów – seans z cyklu „Filmy Ala-
na Parkera”.

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

CZWARTEK
25.09

16.00 – Biblioteka na Nowinach, filia nr 2: Dysku-
syjny Klub Książki – Carla Montero „Szmarag-
dowa tablica”. 

18.00 – Coffeina Club&Cafe: spotkanie autorskie z Ka-
tarzyną Łatką i promocja jej tomiku poezji „W za-
kamarkach Twoich dłoni” oraz wystawa malar-
stwa Wandy Marii Kowalskiej.

18.00 – Restauracja Don Martinez: czwartkowe spo-
tkania filmowe – kino rodzinne oraz kino na du-
żym ekranie (20.00).

18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Klub miło-
śników gór.

19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kabaret Nowaki & 
Krzysztof Jaroszyński w programie: „Królestwo 
za uśmiech czyli Szekspir z jajami”.

19.30 – Cinema City: Ladies Night – film „Spódnice 
w górę”.

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

PIĄTEK
26.09 

19.00 – Restauracja Don Martinez: gitarowe piąt-
ki Mr. Charles’a (w programie utwory z gatun-
ków blues, smooth jazz i rockowe ballady w aku-
stycznej aranżacji).

20.00 – Biblioteka główna: Cykl Koncertów Akustycz-
nych „Bez Prądu”: Leonard Romuald & the 
Hash Band. Gościnnie zagrają: Boogie Bajer i Mi-
łosz Nosiadek.  

SOBOTA
27.09

14.30 – Dom Kultury w Niewiadomiu: warsztaty arty-
stycznego tworzenia mydła i kosmetyków natural-
nych „Mydła, sole, kule” (zapisy do 19 września, 
tel. 32 421 37 55).

18.30 – Restauracja Don Martinez: Spotkanie podróż-
nicze z Anną Kędzierską pt. „Indie”. 

20.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): premiera Te-
atru Mariana Bednarka „Głęboka wysokość sze-
rokiej długości”. 

NIEDZIELA
28.09 

16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl dla dzieci „Nie 
ma jak miodzio” w wykonaniu teatru Miodzio  
z Raciborskiego Centrum Kultury. 

17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: „Bajka  
o Stworku bez Kolorku” – interaktywny spektakl 

dla najmłodszych w wykonaniu aktorów Teatru 
Dzieci Zagłębia oraz kiermasz rękodzieła „Przy-
stanek rodzina”. 

17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: koncert ka-
meralny (w programie m.in. przeboje muzyki ope-
retkowej i filmowej).

19.00 – Restauracja Don Martinez: cotygodniowe re-
citale muzyki filmowej Piano Bar. 

PONIEDZIAŁEK
29.09 

19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: spektakl ko-
mediowy „Andropauza 2”. 

19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego „Ekran” – „Rękopisy nie płoną”.

WTOREK
30.09 

19.00 – Bazylika św. Antoniego (Śródmieście): XXIX 
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej – koncert 
orkiestry kameralnej rybnickiej szkoły muzycznej. 

 

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – wystawa 
fotografii i pamiątek żeglarskich „Życie bez przygód 
byłoby strasznie głupie” (od 11 września do 5 paź-
dziernika). Galeria Oblicza – wystawa „Malarstwo 
europejskie” (od 4 września do 5 października). 

w Muzeum: wystawa malarstwa „Błękity i oranże” 
(od 19 września do 15 listopada).

w Biblioteka główna: wystawa fotografii „Różewicz 
w obiektywie” (od 1 września do 31 października) 
* wystawa edukacyjna „650 lat w służbie książki” 
zorganizowana z okazji ogłoszenia roku 2014 „ro-
kiem czytelnika” (od 1 września do końca roku).

w Biblioteka, filia w Paruszowcu-Piaskach: wysta-
wa fotograficzna „Z życia owadów” (od 2 wrze-
śnia do 31 października). 

w Dom Kultury w Chwałowicach: wystawa ma-
larstwa Martyny Kliszewskiej (od 12 września do 
6 października). 

w Młodzieżowy Dom Kultury: wystawa prac człon-
ków pracowni plastycznej GiR-a (od 18 września 
do 17 listopada).

w Klub Energetyka: wystawa fotograficzna „Format 
w Beskidach” (od 18 września do 20 października).

w Squash Club Rybnik: wystawa fotografii „Inne 
oblicze Azji” (od 20 września do 30 listopada).

Przygotowano na podstawie materiałów Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

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

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

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

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

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

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

Kulturalne adresy 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
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 422 78 64 
• Galeria w Drodze, ul. Łokietka 1
• Restauracja Don Martinez, ul. Kominka 46, tel. 32 

42 10 822.   
• Bar wegetariański Masala, ul. Powstańców Śląskich 

16a, tel. 502 68 98 49.
• Księgarnia Orbita, Rynek 12, tel. 32 422 26 04.
• Squash Club Rybnik, ul. Żorska 221, tel. 32 44 09 221.
• Coffeina Club&Cafe, Rynek 1, tel. 503 089 211.
• Cinema City, ul. Raciborska 16, tel. 32 737 37 37.

wystawy

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 29
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Czy sowa Jadzia ma ucho? Co jest cięższe: 
jastrząb czy kilogram mąki? Który z ptaków 
lata bezszelestnie? To tylko część pytań, na 
jakie udało się odpowiedzieć podczas cieka-
wego pokazu w DK w Chwałowicach przy-
gotowanego przez małżeństwo sokolników 
z Bytomia. Dzieci miały wyjątkową okazję 
wziąć udział w niecodziennych zabawach z 
udziałem Jadzi i Sija, a przy okazji wiele do-
wiedziały się o życiu sów i ptaków drapież-
nych. Kolejną przyrodniczą lekcję zafundo-
wał dzieciom, które 4 lipca przyszły do DK 
w Chwałowicach, Marcin Karetta. Obser-
wator ptaków i autor ponad trzech tysię-
cy opublikowanych zdjęć o tematyce przy-
rodniczej i kilku książek, w tym popularne-
go „Atlasu ptaków”, oprowadzał dzieci po 
wystawie swoich zdjęć. — Często nie trzeba 
planować dalekich wyjazdów w poszukiwa-
niu fascynujących przedstawicieli świata przy-
rody — przekonywał Marcin Karetta, pre-
zentując fotografie, które powstały kilka 
kilometrów od rybnickiego rynku; również 
wśród gęstej zabudowy miejskiej. 

Na lipcowy obóz artystyczny pod nazwą 
„A ja na to... Nie!” do miejscowości Groń  
w Białce Tatrzańskiej zaprosiło 50 dzie-
ci rybnickie Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne „Izart”, Młodzieżo-
wy Dom Kultury i Dom Kultury w Bo-
guszowicach. Uczestnicy wzięli udział  
w warsztatach asertywności, plastycznych, 
tanecznych oraz lalkarskich, podczas któ-
rych stworzyli kukły teatralne do autorskie-
go spektaklu profilaktycznego, który zosta-
nie pokazany jesienią w rybnickich szko-
łach. Nie zabrakło też wycieczek m.in. do 
rezerwatu przyrody „Bór nad Czerwonem” 
i parku rozrywki „Rabkoland” w Rabce. 
Dwuturnusowy obóz artystyczny współfi-
nansowało miasto.

Wakacje z Młodzieżowym Domem 
Kultury trwały od 28 lipca do 14 sierpnia. 
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat wzięły udział 
w warsztatach muzycznych, plastycznych  
i tanecznych, które zakończyły się prezen-
tacją przygotowanych przez nie układów ta-
necznych. Dzieci skorzystały też z zajęć mu-
zycznych, karaoke i gier zespołowych, a let-
nią akcję zakończyła premiera filmu „Dzwo-
neczek i tajemnica piratów”. 

W Domu Kultury w Niewiadomiu zor-
ganizowano dwa tygodniowe turnusy półko-
lonii letnich. W trakcie „Wakacji na Igna-
cym” 90 dzieci odwiedziło miedzy inny-
mi opolski ogród zoologiczny, Park Nauki  
i Rozrywki w Krasiejowie, Stacyjkowo w Ru-
dach, wioskę indiańską „Mato” w Tworko-
wie oraz ścieżkę edukacyjną w Boguszowi-
cach. Najmłodsi zobaczyli też spektakl pt. 
„Kalejdoskop zagrożeń” w wykonaniu Te-
atru Kanon z Krakowa. Słoneczne dni dzie-
ci spędziły na kąpielisku Ruda, a pochmur-
ne na pływalni w Żorach oraz Połomi. Nie 
zabrakło też warsztatów lalkarsko-plastycz-
nych i aktorskich, które poprowadzili akto-
rzy Teatru Dzieci Zagłębia. 

Na „Artystyczne lato w mieście” za-
prosił Dom Kultury w Boguszowicach.  
Od 28 lipca do połowy sierpnia młodzi 
mieszkańcy tej dzielnicy mogli wziąć udział 
w porannych seansach bajkowych, zajęciach 
artystycznych, tanecznych i komputerowych. 
Zaplanowano też kilka wycieczek: wyprawę 
szlakami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
wizytę w gliwickiej Palmiarni oraz zwiedza-
nie należącego do Szlaku Zabytków Tech-
niki szybu „Wilson” w Katowicach i znaj-
dującej się tam galerii sztuki współczesnej. 
Ostatnim punktem artystycznych wakacji  
w których wzięło udział niemal 700 dzie-
ci, były warsztaty regionalne w Stodole na 
Gadziokach w Roju i kończące je ognisko.

W Muzeum w Rybniku warsztaty te-
atralne poprowadzili Monika i Tomasz 
Zientkowie z teatru Bajkowe Skarbki Ślą-
ska, mającego swą siedzibę w Zwonowicach. 
W lipcowych warsztatach wzięło udział po-
nad 100 dzieci, które pod okiem teatralnych 
instruktorów uczyły się pokonywania nie-
śmiałości i lęku przed występami publicz-
nymi. Nie zabrakło prawdziwych ćwiczeń 
aktorskich: nauki dykcji, ruchu sceniczne-
go, korzystania ze zmysłów wzroku i słuchu. 
Były też pokazy teatralnych lalek, elementy 
pantomimy, a także ćwiczenia kształtujące 
spostrzegawczość. 

— I odliczamy, jak przed startem rakie-
ty kosmicznej. 10, 9, 8… — Justyna Lam-
pert wspólnie z dziećmi zaczyna głośne od-
liczanie, które kończy wybuch; na szczęście 
kontrolowany, bo warsztaty „W świecie  

Jadzia – sowa płomykówka i jastrząb harrisa o imieniu Sijo byli 
atrakcją odbywających się w Domu Kultury w Chwałowicach wakacji  
w mieście. Sokolnicy Agnieszka i Bartłomiej Kukurydza opowiadali dzieciom  
o fascynującym świecie ptaków. W czasie minionych już wakacji nie 
zabrakło innych ciekawych spotkań, wycieczek i zajęć warsztatowych. 
Zadbały o to miejskie placówki kulturalno-sportowe.  

Co jest cięższe – jastrząb czy kilogram mąki? Odpowiedź na to pytanie znają 
uczestnicy akcji lato zorganizowanej przez Dom Kultury w Chwałowicach

Kolonie ze św. Franciszkiem co roku organizuje parafia św. Józefa Robotnika ze 
Smolnej

W czasie obozu artystycznego pod nazwą „A ja na to … Nie!” dzieci uczestniczyły 
w zajęciach lalkarskich i tworzyły kukły teatralne

Stowarzyszenie „Razem” przygotowało dla półkolonistów wycieczkę do miasteczka 
westernowego
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doświadczeń i eksperymentów” odbywają 
się w wypełnionej cennymi eksponatami 
sali rybnickiego muzeum. Ponad 30 dzie-
ci z przejęciem obserwowało „wybucho-
we” doświadczenia z wykorzystaniem m.in. 
nadmanganianu potasu i wody utlenionej. 
Jednak największą atrakcją tych zajęć była 
możliwość samodzielnego wykonania nie-
codziennych eksperymentów pod okiem 
Justyny Lampert z Uniwersytetu Rozwo-
ju z Chorzowa. Dzieci mogły więc m.in. 
zaszyfrować tajną informację pisząc atra-
mentem sympatycznym, albo w nietypo-
wy sposób zmniejszyć styropian, a co naj-
ważniejsze dowiedzieć się, jak to wszystko 
jest możliwe. 

Ciekawie i smakowicie rozpoczęli waka-
cje niepełnosprawni podopieczni stowa-
rzyszenia „Oligos”. 1 lipca, 50 osób wzię-
ło udział w projekcie ”Od ziarenka do bo-
chenka”, który miał pokazać proces pro-
dukcji i wypieku chleba przed laty i dzisiaj.  
W muzeum chleba zobaczyli film prezen-
tujący historię pieczywa, jego pochodzenie 
i tradycje związane z wypiekiem, a także 
przedstawienie „Ballada o bochenku chle-
ba”. Uczestnicy projektu zostali podziele-
ni na cztery grupy, którymi opiekowali się 
przewodnicy. — Taka forma zwiedzania 
stworzyła odpowiednie warunki do koncen-
tracji. To ważne dla osób niepełnosprawnych, 
które wykazują zainteresowanie światem ze-
wnętrznym i chcą zdobywać nowe umiejęt-
ności, zwłaszcza gdy mogą przyswoić je pod-
czas zajęć praktycznych. To również dosko-
nała forma terapii, uspołecznienia i dowar-
tościowania. Większość naszych podopiecz-
nych korzysta z terapii zajęciowej, ale pobyt 
w nowym środowisku jest dla nich dodatko-
wym bodźcem — mówi Elżbieta Piotrowska, 
prezes stowarzyszenia Oligos. Projekt został 
dofinansowany ze środków urzędu miasta. 

Na początku lipca dzieci z rybnickiej 
parafii św. Józefa Robotnika ze Smol-
nej po raz kolejny pojechały na „kolonie 
ze św. Franciszkiem”. Tym razem 40 dzieci 
wypoczywało w Poroninie, a tematem kolo-
nii pod hasłem „Idźcie na cały świat...” były 
misje. Nie zabrakło więc spotkań z misjo-
narzami, m.in. za pośrednictwem internetu 
z o. Cezarym Domagałą z Boliwii. Ponadto 
dzięki realizowanemu w Poroninie progra-
mowi profilaktycznemu, dzieci dowiedzia-
ły się komu mogą zaufać i jak radzić sobie 
z emocjami. Dbano też o ich zdrowe odży-
wianie i aktywność fizyczną. Dzieci miały 
więc ograniczony dostęp do „komórek”, te-
lewizji, napjów gazowanych i chipsów. Ko-
loniści odpoczywali w termach podhalań-
skich w Szaflarach i bawili się w parku roz-
rywki w Zatorze oraz spotkali się z policjan-
tami z KMP w Zakopanem. Wyjazd do Po-
ronina zorganizowali ojcowie franciszkanie 

przy wsparciu miasta w ramach programu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patolo-
giom. W wyjazd zaangażowała się cała pa-
rafia, również osoby prywatne, firmy oraz 
wychowawcy-wolontariusze, a opiekę du-
chową zapewnił kolonistom i kadrze ojciec 
Radomir Buchcik. 

W połowie sierpnia zakończyły się in-
tegracyjne półkolonie letnie pod hasłem 
„Żyję zdrowo i bezpiecznie, czyli narko-
tyki nie dla mnie”. Organizatorem dwuty-
godniowego wypoczynku dzieci i młodzie-
ży z rybnickich szkół, w tym placówek spe-
cjalnych, było stowarzyszenie „Razem”. 
Półkoloniści wzięli udział w wycieczkach do 
miasteczka westernowego w Żorach i par-
ku rozrywki w Krasiejowie, w projekcjach 
filmów, zajęciach integracyjnych, plastycz-
nych oraz sportowych w rybnickim ośrod-
ku Bushido. Półkolonie zorganizowano ze 
środków miasta i stowarzyszenia. 

Z akcji lato zorganizowanej od 4 do 14 
sierpnia przez Dom Kultury w Niedo-
bczycach skorzystało ponad pięćdziesiąt 
dzieci w wieku od ośmiu do 12 lat. Pla-
cówka postawiła przede wszystkim na cie-
kawe wycieczki. Dzieci odwiedziły m.in. 
park miniatur i park doświadczeń fizycz-
nych w Ogrodzieńcu, kopalnię cukierków 
„Hanys” w Katowicach, park linowy w Ra-
dlinie oraz chorzowskie ZOO. Szczególnie 
miło wspominają pobyt w Dream Parku  
w Ochabach, gdzie wielu wrażeń dostarczy-
ły im projekcje w kinie 6D i wizyty w domu 
do góry nogami, czy przejście przez labirynt 
w polu kukurydzy. Nie zabrakło też tak lu-
bianych przez dzieci wyjazdów na basen. 

Na nudę nie narzekały dzieci, które  
w czasie wakacji odwiedziły Powiatową  
i Miejską Bibliotekę Publiczną. W lipcu 
i sierpniu w oddziale dla dzieci i młodzieży 
codziennie były prowadzone zajęcia „Śla-
dami wielkich odkrywców”, podczas któ-
rych młodzi ich uczestnicy poznawali od-
ległe krainy i słynnych podróżników. Filia 
nr 8 zapraszała co czwartek na zajęcia lite-
racko-plastyczne „Bajkowe czwartki”. Filia 
nr 18, podobnie jak w poprzednich latach, 
dwa razy w tygodniu organizowała plene-
rowe zajęcia „Bajkowy Ogród Malucha”. 
Atrakcji nie brakowało także w bibliotecz-
nych filiach – galerię zdjęć z wakacyjnych 
spotkań można zobaczyć na stronie inter-
netowej (www.biblioteka.rybnik.pl). Dzie-
ci miały też okazję wziąć udział w warsz-
tatach edukacyjnych na temat Unii Euro-
pejskiej. Popularnością cieszyła się też ak-
cja „Czytaj z Rudą” – przez dwa dni bi-
bliotekarki rozdawały książki na kąpieli-
sku Ruda. Okazało się, że zainteresowa-
nie było bardzo duże!

(S), (D), (m)

W rybnickim muzeum dzieci wzięły udział w warsztatach „W świecie doświadczeń 
i eksperymentów” 

W domu do góry nogami gościły dzieci biorące udział w półkoloniach 
zorganizowanych przez Dom Kultury w Niedobczycach

Podczas wakacyjnych dni rybnickie bibliotekarki rozdały na kąpielisku Ruda  
ok. 1000 książek
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W ośrodku sąsiadującym z kąpieliskiem Ruda nasz olimpijczyk Mirosław Małek 
zorganizował półkolonie pod żaglami



Kulturalnym skrótem 

MDK w plenerze

Trawa i zabawa
W pierwszym tygodniu lip-

ca w obrębie Gorczańskiego 
Parku Narodowego odbył się 
IV plener artystyczny pracowni plastycznej GiR-a, 
działającej w Młodzieżowym Domu Kultury.

Nosił on nazwę „Zielnik, czyli trawa i zabawa”, dla-
tego młodzież, oprócz malowania, uczyła się też zbie-

rać i suszyć trawy, zioła i kwiaty. Wykorzystano je póź-
niej w czasie warsztatów czerpania papieru i zajęć gra-
ficznych z tworzenia zielnikowych linorytów. Młodzież 
wzięła też udział w wycieczkach na Górę Spyrkową oraz 
zielonym szlakiem z Niedźwiedzia przez Starmachowski 
Groń w kierunku góry Turbacz. 

Nietuzinkowo i ludowo 
W ramach współfinansowanego przez miasto pro-

jektu Pozytywka 2014, którego koordynatorem była 
Danuta Sarna z Młodzieżowego Domu Kultury, dzie-
ci uczęszczające na zajęcia do tej placówki, ale nie 
tylko one, spędziły lipcowy tydzień na obozie inter-
dyscyplinarnym w Marszowicach.

40 młodych ludzi w różnym wieku zachwyciło się siel-
ską atmosferą podkrakowskiej wsi. Stworzyli więc m.in. 
artystyczne krowy w technice collage’u, ludowe naczy-
nia i malowali polne kwiaty na szkle. Poradzili sobie za-
równo z rysunkiem, jak i z ćwiczeniami związanymi z wy-
obraźnią, myśleniem symbolicznym i tworzeniem form 
przestrzennych, a wszystko to w wyjątkowych okolicz-
nościach przyrody. Dzieci i młodzież zwiedziły też Kra-
ków, klasztor w Tyńcu i dobrze bawiły się w parku lino-
wym. Pod okiem Moniki Floryszak uczestnicy stworzyli 
też choreografię do mundialowego przeboju. W obozie 
wzięli również udział wychowankowie pracowni Walor 
prowadzonej w MDK przez Ewę Tomas-Modlich, którzy 
zrealizowali tam III plener rysunkowo – malarski „Ludo-
wo lecz nietuzinkowo”. Powstałe na plenerze prace za-
prezentowane zostaną podczas wystaw pracowni Walor 
i Kameleon, które tradycyjnie odbędą się w listopadzie  
i styczniu w Młodzieżowym Domu Kultury. 

(S)

— Dzięki wam mamy udane wakacje  
i możemy oderwać się od tego, co teraz dzieje 
się na Ukrainie — mówiła Olga Krasowata 
z Iwano-Frankiwska. 40-osobowa grupa 
dzieci i nauczycieli z partnerskich miast 
Rybnika: Iwano-Frankiwska i Baru, 
wypoczywała na obozie w Wapienicy. 
Odwiedzili też Rybnik. 

Ukraińcy przyjechali na zaproszenie miasta. 
Spędzili dwa tygodnie w gościnnym domu zu-
cha. — Wspólnie z nimi w Wapienicy wypoczy-
wają też rybnickie dzieci, harcerze oraz skauci  
z Anglii, więc zajęcia odbywają się w międzynaro-
dowej grupie. Popularne są wspólne ogniska, dys-
koteki i mecze. Pogoda nam dopisuje, więc wszy-
scy są zadowoleni — mówi hm. Teresa Knura z 
rybnickiego Hufca ZHP. Ukraińcy pojechali też 
na wycieczki m.in. do Ustronia i tamtejszego par-
ku niespodzianek, do Bielska i na Szyndzielnię.  

— Najbardziej spodobał się nam tor saneczko-
wy — mówi z uśmiechem Olga Krasowata, jed-
na z czterech opiekunek 20-osobowej grupy 
dzieci (od 10 do 15 lat) z Iwano-Frankiwska, 
które uczą się w polskiej szkole. Wielu z nich 
ma polskie korzenie. — Dlatego cieszy nas kon-
takt naszych dzieci z rówieśnikami i możliwość 
doskonalenia języka polskiego. W sytuacji poli-
tycznej, jaka panuje teraz na Ukrainie cieszymy 
się, że jesteśmy oderwani od telewizji i internetu  
i mamy prawdziwe wakacje. W Iwano-Frankiwsku 
nie odczuwamy bezpośrednio działań wojennych, 
ale ich skutki również do nas docierają – ojciec 
jednego z naszych uczniów zginął w Doniecku,  

w strąconym samolocie. Pogrzeby wojskowych po-
chodzących z Iwano-Frankiwska zdarzają się co-
raz częściej — mówiła nauczycielka podczas spo-
tkania z prezydentem Adamem Fudalim i Ewą 
Ryszką oraz z przedstawicielami stowarzyszenia 
Rybnik-Europa, jakie odbyło się 29 lipca w urzę-
dzie miasta. Goście z Ukrainy popisali się swo-
ją znajomością języka polskiego i podziękowali 
za możliwość przyjazdu do Polski. — Cieszymy 
się, że możemy was gościć w Wapienicy i Rybni-
ku — mówił prezydent. A potem przyszedł dłu-
go wyczekiwany przez gości moment, czyli wizy-
ta na kąpielisku Ruda, o którym Ukraińcy usły-
szeli wcześniej tak wiele.                                (S)

Ukraińcy 
     odpoczęli

Dom Kultury w Niedobczycach zaprasza 
na tydzień otwarty. 

Od 15 do 19 września będzie można, za dar-
mo, wziąć udział we wszystkich zajęciach prowa-
dzonych w tej placówce. To doskonała okazja do 
tego, żeby porozmawiać z instruktorem i przeko-
nać się, na jakie zajęcia warto się zapisać. A jest 
w czym wybierać. Dom kultury zaprasza m.in. na 
zajęcia rytmiczno-taneczne dla maluszków (gru-
py Kropki i Kropeczki), zajęcia taneczne dla dzie-
ci i młodzieży (zespół V.I.P, mażoretki Baby Balet, 
Astra, Enigma), naukę gry na instrumentach (gita-
ra, perkusja, klarnet, saksofon, flet, pianino), zaję-
cia pilatesu, aerobiku oraz zumby. Zainteresowa-
ni będą mieli okazję przekonać się, jak wyglądają 
próby chóru im. A. Mickiewicza, zajęcia języko-
we i szachowe oraz skata sportowego. Szczegóło-
wy plan na stronie internetowej placówki. 

Pozostałe miejskie domy kultury również 
umożliwiają dzieciom i dorosłym rozwijanie swo-
ich pasji i zainteresowań, dlatego zachęcamy do 
prześledzenia ich propozycji na stronach inter-
netowych poszczególnych placówek.               (S) 

Zajęcia dla 
pasjonatów

w Soliści rybnickiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Dorota Gatnar i Stanisław 
Pająk wraz z akompaniatorką Romaną 
Kurowiec wzięli udział w europejskim 
konkursie „Rozśpiewany Śląsk”, który 
28 czerwca odbył się w Koszęcinie. Or-
ganizatorem konkursu był Zespół Pie-
śni i Tańca „Śląsk”, a wykonawcy za-

prezentowali trzy śląskie pieśni ludowe,  
w tym jedną Stanisława Hadyny. Wyróż-
nienie zdobył w Koszęcinie Stanisław Pa-
jąk, a pierwsze miejsce zajęła Doro-
ta Gatnar, która otrzymała też nagrodę 
specjalną – statuetkę „Szczyglika 2014” .

w  Pod koniec czerwca w Klubie Energetyka 
odbyła się premiera spektaklu „Oblęże-
nie” w wykonaniu Teatru z Nazwą. Spek-
takl, w którym zagrały Beata Kabzińska 

i Monika Podleśna, powstał na podsta-
wie sztuki Jose Sanchis Sinisterra ,,Oblę-
żenie Leningradu”. Wyreżyserowała go 
prowadząca tę grupę już  od dziesięciu 
lat Jadwiga Demczuk-Bronowska, po-
dobnie, jak spektakl „Wizyta” pokaza-
ny 20 czerwca również w Klubie Ener-
getyka. Była to z kolei pierwsza sztu-
ka grupy teatralnej Razem prowadzo-
nej przez tę samą reżyserkę, a wystąpili  

w niej: Katarzyna Ficek, Katarzyna Szach-
ta i Karol Ciecior. 

w 24 lipca studenci rybnickiego UTW poje-
chali do Rud Raciborskich. Historię Pocy-
sterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowe-
go przybliżył studentom ks. Jan Rosiek. 
Słuchacze UTW mieli też okazję zobaczyć 
m.in. biblię z 1773 r. oraz inne zgroma-
dzone tam eksponaty.

(S)
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Goście z Ukrainy przygotowali wzruszający występ, w którym potwierdzili znajomość języka polskiego
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Maluszki od roczku do czterech lat mogą 
wystąpić na scenie razem z profesjonalnymi 
aktorami. 28 września w Domu Kultury  
w Boguszowicach odbędzie się 
interaktywna „Bajka o Stworku bez 
Kolorku”. Spektakl zainicjuje cykl 
spotkań teatralnych „Scena Malucha” 
dedykowanych najmłodszym widzom.

„Bajka o Stworku bez Kolorku” w wykona-
niu Teatru Dzieci Zagłębia z Będzina będzie 
dla maluchów doskonałą okazją do zabawy 
z aktorami i przede wszystkim do oso-
bistego udziału w tworzeniu spektaklu. 
Maluszki wspólnie z Białym Stworkiem 
i jego bratem Kolorowym Potworkiem 
będą poznawać świat kolorów. Ze 
względu na specyfikę spektaklu i wy-
godę dzieci, rodzice są proszeni o za-

pewnienie sobie i maluchom lekkiego obu-
wia zmiennego (mogą być skarpetki). Przed-
stawieniu, które rozpocznie się o 17 (bilety  
– 15 zł dorośli, 10 zł – dzieci. Ilość miejsc jest ogra-
niczona) będzie towarzyszyć kiermasz artyku-
łów dla dzieci „Przystanek rodzina” (od g. 14  
do 19), na którym oprócz możliwości naby-
cia ubranek, czy zabawek, milusińscy będą 

mogli zajrzeć m.in. do kącika 
czytelniczego, gdzie wysłucha-
ją bajek obywatelskich napisa-
nych przez uczniów rybnickich 

szkół. Organizatorem kiermaszu jest Rybnic-
ka Spółdzielnia Socjalna „4+1” (szczegóły na  
www.przystanekrodzina.eu).                               (S) 

Podczas wakacji przeprowadzono 
solidny remont w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Rybniku przy  
ul. Szafranka 7. 

Odnowiono wypożyczalnię dla dorosłych, czy-
telnię i informatorium, w którym zaszły  najwięk-
sze zmiany. Czas remontu wymagał od czytelni-

ków cierpliwości – od czerwca był utrudniony do-
stęp do zasobów rybnickiej książnicy. Że opłaca-
ło się czekać przekona się każdy, kto we wrześniu 
odwiedzi gmach przy ul. Szafranka. Czas remon-
tu pracownicy wykorzystali na zinwentaryzowanie 
zbiorów w wypożyczalni dla dorosłych, co zawsze 
stanowiło spory problem organizacyjny, bo ozna-

czało utrudnienia dla czytelni-
ków. W ramach rekompensaty 
za trzymiesięczne kłopoty bi-
blioteka ogłasza we wrześniu 
amnestię dla przetrzymują-
cych książki, zaprasza 12 wrze-
śnia na recital Aloszy Awdie-
jewa (o bezpłatne wejściówki 
można pytać w oddziale zbio-
rów specjalnych), zaś 1 wrze-
śnia o g. 17 organizuje spo-
tkanie z Adamem Hawałe-
jem – fotografem, który przez 
ponad 20 lat robił zdjęcia Ta-
deuszowi Różewiczowi.  

                 (m)

Narodowe 
czytanie 
we wrześniu

Podobnie  jak  w ub.  roku,  we 
wrześniu na rybnickim Rynku zostanie 
zorganizowane Narodowe Czytanie.

W tym roku lekturą ogólnopolskiej akcji 
jest „Trylogia” Henryka Sienkiewicza – dzie-
ło przedstawiające obraz Polski różnorodnej 
i wielokulturowej, wyraz naszych narodowych 
tęsknot i marzeń, ale i kronika naszych mili-
tarnych oraz duchowych zwycięstw. W sobo-
tę 6 września 2014 r. w godz. 15-17 spotkajmy 
się na Rynku, gdzie znani i lubiani rybniczanie 
przeczytają wybrane fragmenty literackie. Ini-
cjatorem i patronem akcji jest Prezydent RP 
Bronisław Komorowski, a organizatorem Na-
rodowego Czytania w naszym mieście Powia-
towa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybni-
ku. Serdecznie zapraszamy!

W sierpniu Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rybniku dołączyła do Śląskiego 
Konsorcjum IBUK. Dla czytelników oznacza 
to bezpłatny dostęp do 1504 tytułów książek 
elektronicznych (literatura akademicka, 
specjalistyczna i popularna). 

Serwis IBUK Libra umożliwia dostęp do elektronicz-
nych publikacji m.in. Wydawnictwa Naukowego PWN. 
Każdy zarejestrowany czytelnik rybnickiej biblioteki 
może otrzymać  darmowy kod do zdalnego dostępu (po 

kody można się zgłaszać osobiście w informatorium bi-
blioteki przy ul. Szafranka 7, we wszystkich filiach bi-
bliotecznych oraz poprzez e-mail informatorium@bi-
blioteka.rybnik.pl, podając w wiadomości imię, nazwi-
sko, adres i nr karty bibliotecznej). Po zarejestrowaniu 
mamy całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni, szyb-
ki podgląd pełnych tekstów, osobiste konto oraz moż-
liwość czytania e-książek na urządzeniach mobilnych. 
Więcej informacji na stronach www.bibloteka.rybnik.pl  
oraz www.libra.ibuk.pl Polecamy!                             (m)

Biblioteka po remoncie

IBUK Libra 
– darmowy dostęp do e-książek

Amnestia!
Przetrzymujesz książki 

z rybnickiej biblioteki? We 
wrześniu możesz je oddać 
bezkarnie!

Powiatowa i Miejska  Biblio-
teka Publiczna w Rybniku ogła-
sza we wrześniu amnestię obej-
mującą wszystkie filie i agendy. 
Książki oraz inne przetrzymy-
wane materiały biblioteczne 
można oddać bez płacenia na-
liczonych kar. Rozlicz się z bi-
blioteką, nie bądź dłużnikiem!

(m)

Od czerwca w rybnickiej bibliotece trwa remont
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13 września Fundacja Elektrowni Rybnik 
zaprasza na swój dzień otwarty. 

Tego dnia za symboliczną złotówkę będzie można sko-
rzystać z szerokiej oferty usług (m.in. pływalni, groty sol-
nej, body space, vacumed, solarium, czy kortów teniso-
wych). Najwcześniej, bo już od g. 6 można będzie popły-
wać w basenie, od g. 8 zagrać w tenisa, od g. 10 poćwi-
czyć w fitness clubie, a od g. 11 – skorzystać z oferty kom-
pleksu rekreacyjnego i zakładu rehabilitacji leczniczej. Po-
nadto w Klubie Energetyka od 16 do 18 instruktorzy po-
szczególnych zajęć będą opowiadać o ich specyfice. Za-
planowano też kilka zajęć pokazowych. 13 września bę-
dzie też ostatnim dniem zapisów do kół zainteresowań, na 
kursy i zajęcia hobbystyczne prowadzone przez fundację  
w Klubie Energetyka. Zapisywać można się  
od 2 września telefonicznie (32 739 18 98) lub osobiście. 
Interaktywny folder z pełną ofertą zajęć dostępny jest na 
stronie internetowej (www.fundacjarybnik.pl). 15 wrze-
śnia zajęcia w KE ruszą już pełną parą.                             (S)

Fundacja otwiera drzwi

Scena (dla) malucha



Bo był nasz – robotny, twardy, skromny*
— Nie ma Polaka, który zrobiłby na Wy-

spach Brytyjskich większą karierę. Udowod-
nił, że talenty rodzą się nawet w górniczych fa-
milokach — mówi dr Jan Krajczok, polonista 
z IV LO i historyk z zamiłowania, o Jerzym 
Malcherze, który skończył chwałowicką pod-
stawówkę (dziś nr 13), potem rybnickie gim-
nazjum (dziś I LO im. Powstańców Śl., gdzie 
był wyróżniającym się uczniem anglisty i roma-
nisty prof. Floriana Nowaka), wreszcie – stu-
dia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim  
i podchorążówkę w Brześciu. We wrześniu 
1939 r. walczył w grupie „Polesie” generała 
Franciszka Kleeberga, ranny pod Kockiem 
trafił do niewoli i szpitala, z którego uciekł. 
Dotarł na Węgry i był tajnym kurierem współ-
pracującym z harcerskim ruchem oporu, póź-
niejszymi Szarymi Szeregami. Walczył też we 
Francji, a po jej kapitulacji postanowił stat-
kiem przedostać się do Anglii. Kiedy Brytyj-
czycy wyrzucali bagaże francuskich oficerów 
do morza, chcąc uratować jak największą licz-
bę ludzi, Malcher który znał francuski i angiel-
ski załagodził konflikt i zwrócił na siebie uwa-
gę kapitana. Już w Anglii trafił na kurs cicho-
ciemnych. Potem w Afryce przerzucał pocho-
dzących ze Śląska i Pomorza jeńców z Wehr-
machtu do oddziałów alianckich w Anglii i ar-
mii Andersa we Włoszech. Przyszłą żonę Ja-
dwigę Jerzy poznał jeszcze na studiach w Kra-
kowie. Też była harcerką i w 1942r. trafiła do 
Ravensbrück, po nim do więzienia dla kobiet, 
które przeżyła. Po wkroczeniu Armii Czerwo-
nej została nauczycielką polskiego w szkole, 
a Malcher łapówką załatwił jej wyjazd z Pol-
ski. Ślub wzięli we Włoszech w 1946 r., potem 
zamieszkali w Anglii. Wychowali trójkę dzie-
ci – Patrycję, Marka i Andrzeja, którzy dosko-
nale mówią po polsku. 67-letnia dziś Patrycja 
przyjedzie do Rybnika we wrześniu, by święto-
wać setną rocznicę urodzin Jerzego Malchera.

Bo był odważny, inteligentny, dowcipny
W 1949 r. Malcher rozpoczął pracę jako lin-

gwista w brytyjskim Ministerstwie Obrony. Po 
dwóch latach był już kierownikiem 72 lingwi-
stów z wykształceniem uniwersyteckim i zbudo-
wał pion analityczny i lingwistyczny, który do dziś 
szkoli brytyjskich agentów języków obcych. An-
glicy nie kwapili się, by powierzyć mu tak odpo-
wiedzialne stanowisko. — Ale nie było lepszego! 
Jerzego Malchera możemy nazwać nauczycielem 
Jamesa Bonda, bo dzięki strukturze, którą stworzył, 
angielscy wojskowi dobrze władają obcymi języka-
mi — mówi Jan Krajczok. Malcher czterokrot-
nie awansował – osiągnął stopień, który jest od-
powiednikiem generała brygady. Językoznawcy 
przyznali mu swój tytuł naukowy, a w 1957 r. kró-
lowa brytyjska odznaczyła go jednym z najwyż-
szych odznaczeń – Orderem Imperium Brytyj-
skiego. — „Musiałem wykazać się pięć razy bar-
dziej niż Anglicy, by osiągnąć to, co osiągnąłem” 
— wspomina słowa Jerzego Malchera jego sio-
strzenica Benedykta Mental-Pawłowska z Chwa-
łowic, która wspólnie z innymi członkami rodzi-
ny obejrzała wystawę „Jerzy Malcher – chwało-
wicki nauczyciel Jamesa Bonda” w rybnickiej bi-
bliotece (o czym pisaliśmy w kwietniowym nume-
rze „GR”). Przygotowali ją dr Jan Krajczok, uczeń 
Mikołaj Jaskulski oraz absolwent IV LO Adam 
Grzegorzek, który ma już gotowy scenariusz fil-
mu o chwałowickim bohaterze. — Musimy reali-
zować różne pomysły, by dzieci z familoków uwie-
rzyły, że mogą zostać kimś — wyjaśnia Krajczok. 
— Zamierzamy też nadać imię generała Jerzego 
Malchera ulicy Storczyków w Orzepowicach, we 
wrześniu odsłonić tablicę pamiątkową w podsta-
wówce nr 13 i na tę uroczystość chcemy również 
zaprosić jego córkę Patrycję. Powstanie też graffiti 
na murze wokół chwałowickiego boiska, a ucznio-
wie posadzą drzewo w parku przy IV LO. Chciał-
bym też zorganizować tzw. bieg śniadaniowy w re-
kreacyjnym tempie, tak aby każdy mógł go ukoń-
czyć — mówi Jerzy Lazar, siostrzeniec Malchera. 
Nasz bohater bardzo lubił aktywny wypoczynek, 
jako młody chłopak wspólnie z innymi harcerza-
mi na zbudowanym przez siebie kajaku i popły-
nął Wisłą ze Strumienia do Gdańska. — Wujek 
miał 83 lata, kiedy na rybnickiej pływalni przepły-
nął setkę kraulem jak niejeden młodzik — wspo-
mina Jerzy Lazar. 

Bo dzięki niemu możemy czuć dumę 
z miejsca, w którym żyjemy

Na emeryturze Malcher przeniósł się z żoną 
do domu pod Londynem, gdzie napisał dwie 

książki o ludobójstwie Polaków przez Sowietów 
i o upolitycznieniu wojska w PRL-u. W posia-
dłości odwiedzali go krewni z Chwałowic, m.in. 
siostry Maria i Hildegarda i ich rodziny. 94-let-
nia Hildegarda wciąż mieszka w Chwałowicach, 
a z mężem, nieżyjącym już Ryszardem Zim-
nym, świętowała rekordowe, nie tylko w skali 
naszego miasta, 72-lecie małżeństwa. Nie żyje 
już druga z sióstr Jerzego – Maria, której syn 
Jerzy Lazar imię zawdzięcza sławnemu krew-
nemu. — Mama bardzo za nim tęskniła, szano-
wała go i podziwiała, więc kiedy się urodziłem 
dostałem imię po wujku — wyjaśnia Jerzy La-
zar. — Wujek miał w zwyczaju przepytywać nas 
z historii, a mojego syna – z angielskiego. Często 
wspominał dawne czasy. Ciocia lubiła pracować 
w ogrodzie i robić przetwory, a dom prowadzi-
ła po polsku — mówi Benedykta Mental-Paw-
łowska, która gościła w ich domu pod Londy-
nem. Jerzy Lazar wspomina, jak przyjeżdża-
li po Malchera na dworzec w Rybniku. — Nie 
mógł się rozstać z innymi podróżnymi, z który-
mi rozmawiał jeszcze długo po wyjściu z „busi-
ka”. Odwiedzał też swoich kolegów z gimnazjum 
i ze studiów. Do Polski po raz pierwszy przyje-
chał w 1990 r, potem jeszcze dwukrotnie – w 
92 i 97. Zmarł w maju 2001 roku w wieku 86 lat  
w Anglii, sześć lat przed swoją żoną. 

Bo dzięki niemu wiemy, 
że można być lepszym człowiekiem

— Mamy szczęście, że z tej ziemi pochodzi 
człowiek o czystym charakterze i prostym krę-
gosłupie. Był wielki. Dla mnie jest bohaterem 
również dlatego, że potrafił wywołać uśmiech 
na twarzy swojej żony, która przeżyła obóz  
w Ravensbrück i nikomu, nawet mężowi, nie 
opowiedziała o tym, co ją tam spotkało — opo-
wiada Krajczok. — Kiedy zacząłem pracę w ko-
palni Chwałowice usłyszałem wiele opowieści  
o tym, jak wujek ratował ludzi z obozu jeniec-
kiego — wspomina Jerzy Lazar. Mówi, że jego 
wujek bardzo tęsknił za Polską, często pisał  
i dzwonił. — Młodzi ludzie powinni uświado-
mić sobie, że nie muszą pracować w Anglii na 
zmywaku. Pochodzą przecież z ziemi, na której 
urodził się Jerzy Malcher, a on nie grał o małe 
stawki — zauważa dr Krajczok. 

Sabina Horzela-Piskula

* Dziesięć powodów, dla których warto wie-
dzieć kim był Jerzy Malcher – to element wy-
stawy przygotowanej przez IV LO. Można ją 
obejrzeć na stronie internetowej szkoły.

Nazywał się Malcher. Jerzy Malcher

O Jerzym Malcherze słyszało niewielu, o Jamesie Bondzie prawie wszyscy. Warto 
odwrócić proporcje, bo to właśnie dzięki urodzonemu w Chwałowicach Jerzemu 
Malcherowi brytyjscy agenci są tak dobrze wyszkoleni. O Bondzie nakręcono już 
ponad 20 filmów, ten o Malcherze dopiero powstanie. Społeczność chwałowickiego 
ogólniaka uważa, że warto, i to z kilku powodów.
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We wrześniu obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin 
Jerzego Malchera



Setki statystów, kilkudziesięciu kaskade-
rów, kilka grup rekonstrukcyjnych – tak w lip-
cu wyglądały pofabryczne tereny w Walimiu  
i Świebodzicach na Dolnym Śląsku, gdzie krę-
cono sceny walk powstańczych najnowszej serii 
„Czasu honoru”. W kilku sekwencjach popu-
larnego serialu zobaczymy rybniczanina, Arka-
diusza Koczego, który wziął udział w nagrywa-
nych podczas wakacji dramatycznych scenach 

z walczącej stolicy. — Filmowy plan to ciężka 
praca, mnóstwo dubli, ale też chaos i improwi-
zacja. Miałem rano odegrać scenę wyprowadza-
nia mieszkańców Warszawy po zakończeniu po-
wstania, czekałem na swą kolej do wieczora, ale 
„klaps”, na który tak czekaliśmy, padł dopiero 
następnego dnia — wspomina. 

Od wielu lat pasjonuje się historią, a od kil-
ku należy do wrocławskiej grupy rekonstrukcji 
historycznych Festung Breslau, liczącej niemal 
60 członków z całej Polski, która odtwarza syl-
wetki niemieckich i sowieckich żołnierzy oraz 
sprzęt z okresu drugiej wojny światowej. Choć 
wcielanie się w walczących okupantów wyda-
je się być kontrowersyjne, pan Arek przeko-
nuje, że jego ugrupowanie składa się z pasjo-
natów, których celem jest wyłącznie szerzenie 

żywej historii. — Zanim zostałem przyjęty za-
liczyłem półroczny okres kandydacki, w trakcie 
którego weryfikowane są wszelkie zachowania 
sugerujące sympatię do systemów totalitarnych. 
Ktoś taki nie może zostać członkiem naszej gru-
py, która jest legalnym, posiadającym osobowość 
prawną stowarzyszeniem  — podkreśla. Na co 
dzień pracuje w branży budowlanej, ale swej 
pasji poświęca sporo czasu i pieniędzy. Wraz 

z rozpoczęciem se-
zonu rekonstrukcyj-
nego, który trwa od 
wczesnej wiosny do 
późnej jesieni, bie-
rze udział w histo-
rycznych insceniza-
cjach oraz manew-
rach, podczas któ-
rych wspólnie ze swy-
mi kompanami uczy 
się taktyki wojsko-
wej i ćwiczy zacho-
wania na polu wal-
ki. — Bywa ekstre-
malnie, bo śpimy w 
trudnych warunkach, 
a w lasach spędzamy 

zimowe weekendy, ale też interesująco, bo mamy 
wstęp na poligony, do opuszczonych piwnic w 
starych zamczyskach, czy do zamkniętych przed 
szerszą publicznością  muzealnych zakamarków.    

Pan Arkadiusz kolekcjonuje umundurowa-
nie i repliki broni z czasu wojny, które wykorzy-
stywane są podczas licznych inscenizacji. W po-
jemnej szafie zamiast t-shirtów i dżinsów zgro-
madził kilka kompletów niemieckich mundu-
rów kamuflażowych, zimowych płaszczy, żoł-
nierskich bluz i spodni. Ma też furażerki, hełmy 
i podkute buty. — Mundury niemieckie zmie-
niały się na przestrzeni wojennych lat. Jeden ku-
piłem w poznańskiej firmie, która przygotowała 
kostiumy na potrzeby filmu Stevena Spielberga 
„Szeregowiec Ryan”. Najtrudniej jest zdobyć od-
powiednie buty: saperki albo trzewiki. Zlecamy 

ich uszycie, ale to duży wydatek, więc z pomo-
cą przychodzą Chińczycy. Ich wyroby są tańsze, 
za to muszą zostać poddane przeróbce — opo-
wiada. Stowarzyszenie posiada i wypożycza re-
pliki uzbrojenia i wyposażenia, przedmioty co-
dziennego użytku, prasę i książki z okresu woj-
ny. Z wiedzy i zbiorów wojskowych pasjonatów 
korzystają filmowcy i twórcy programów tele-
wizyjnych; pedagodzy zapraszają na prelekcje 

do szkół, a samorządowcy na specjalne poka-
zy podczas lokalnych uroczystości. Współpra-
cowali z Bogusławem Wołoszańskim przy reali-
zacji jego programów, wystąpili też w kilku fil-
mach i projektach teatralnych. — Na planach 
zdjęciowych często jesteśmy konsultantami do 
spraw umundurowania. Tak było podczas krę-
cenia „Czasu honoru”, gdzie oprócz wcielania 
się w niemieckich żołnierzy, pełniliśmy właśnie 
taką funkcję — mówi pan Arek. 

W trakcie realizacji serialu zagrał w kilku 
scenach z popularnymi aktorami: Antonim 
Pawlickim, Maciejem Zakościelnym czy Janem 
Wieczorkowskim: — Byli profesjonalni i skupie-
ni na swych rolach, chociaż niektórzy mieli „mu-
chy w nosie”. Podczas zdjęć korzystał z własnej 
mundurowej kolekcji, a gdy potrzebne było po-
dziurawione kulami okrycie sięgał do gardero-
by filmowców. — Wróciłem do domu poobija-
ny i posiniaczony, bo wielokrotnie powtarzałem 
upadki na cegły i gruzy. Na szczęście takie za-
chowania ćwiczymy podczas manewrów — opo-
wiada. W sierpniu wziął udział w największej 
w Polsce rekonstrukcji historycznej przygoto-
wanej we Wrocławiu z okazji 70. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego oraz w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Militarnym w Esto-
nii, gdzie wraz z 400 rekonstruktorami z kilku 
krajów Europy odtwarzał krwawe walki o es-
tońskie Tartu. — Po pracy zakładam mundur 
i przenoszę się w przeszłość. Dzięki tej pasji po-
znałem wielu interesujących ludzi i miejsc, ale 
przede wszystkim zrozumiałem jak niszczące i 
pozbawione sensu są wszelkie wojny i konflikty.

Dominika Ingram-Nowaczyk

We wrześniu rusza emisja kolejnych odcinków popularnego 
serialu „Czas honoru”. Tym razem ich akcja będzie się 
toczyć podczas Powstania Warszawskiego. Pracy filmowców 
przyglądał się z bliska rybniczanin Arkadiusz Koczy, który 
jako członek grupy rekonstrukcji historycznej wcielił się  
w jednego z pacyfikujących powstańczy zryw hitlerowskich 
żołnierzy. 

Po pracy 
       przenosi się 
                w przeszłość

Na planie „Czasu honoru” rybniczanin Arkadiusz Koczy zagrał m.in. w scenach z Maciejem Zakościelnym, 
serialowym Bronkiem. W tle ruiny powstańczej Warszawy, czyli pofabryczne tereny w Świebodzicach

Ar
ch

. p
ry

w.

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



M
ał

go
rz

at
a T

yt
ko

— Wiosną zapadła decyzja 
o odwołaniu festiwalu, z której 
potem się wycofano, ale było już 
za późno, by ogłosić konkurs 
dla młodych muzyków i woka-
listów jazzowych, który po raz 
pierwszy z powodzeniem odbył 
się w roku ubiegłym. Miało to 

też wpływ na mniejszą liczbę ze-
społów, jakie udało się nam za-
prosić — mówi Czesław Gaw-
lik z zespołu South Silesian 
Brass Band, który wspólnie  
z Rybnickim Centrum Kultury 
festiwal zorganizował. Wzięły 
w nim udział cztery zespoły, w 

tym właśnie SSBB, świętu-
jący 40-lecie istnienia oraz 
goście z Węgier i Rosji. Po-
nownie sprawdziła się mak-
syma, że nie liczy się ilość, 
ale jakość. Publiczność, któ-
ra w czasie dwóch festiwalo-
wych dni wypełniła po brze-
gi namiot ustawiony na pla-
cu przed TZR, bawiła się do-
skonale, szczególnie podczas 
finałowego koncertu rosyj-
skiego zespołu The Trom-
bone Show z udziałem czte-

rech puzonistów. — Jazz tra-
dycyjny to muzyka łatwo wpa-
dająca w ucho, pogodna i nio-
sąca radość — mówi Adam 
Świerczyna, dyrektor Rybnic-
kiego Centrum Kultury. Wi-
dzom spodobała się nie tylko 
muzyka, ale i estrada przed 
TZR. Niewykluczone więc, że 
festiwal może zagościć w tym 
miejscu również w przyszłym 
roku, o czym jeszcze przed roz-
poczęciem imprezy mówił Je-
rzy „Kali” Węglarzy z SSBB. 
— Może się okazać, że sce-
na pod TZR sprawdzi się bar-
dziej niż ta na kampusie, któ-
ra jest położona jednak nieco 
poza centrum. A tutaj pojawia 
się więcej przechodniów, któ-
rych muzyka może zachęcić do 
zatrzymania się i posłuchania. 
Przed laty przed TZR odby-
wały się też cieszące się sporą 
popularnością koncerty plene-
rowe „Pod wierzbą”, która do 
współczesnych czasów, nieste-
ty, nie dotrwała. 

(S)

19-20 lipca Rybnik stał się centrum 
bluesa.  Gościl iśmy wspaniałych 
muzyków z całego kraju.

W finałowym konkursie triumfował zespół 
Instant Blues z Zielonej Góry. Laureaci skrom-
nie zapewniali, że nie spodziewali się sukce-
su, więc radość jest wielka. — Mega uczucie, 
jesteśmy bardzo szczęśliwi! Muzyka to całe na-
sze życie, a marzeniem muzyka jest dzielenie się 
twórczością – dziś jeszcze za to zostaliśmy doce-
nieni. Pierwszy raz graliśmy w Rybniku, nagro-
da to dla nas wielkie zaskoczenie, jesteśmy pod 
wrażeniem — mówił Witold Domański z In-
stant Blues. Zespół w nagrodę otrzymał 2500 zł  

i zaproszenie na przyszłoroczny festiwal w cha-
rakterze gwiazdy. Drugie miejsce (1500 zł) za-
jęła grupa Ash’N’Becher z Radzionkowa, któ-
ra – co ciekawe – w swoich utworach wykorzy-
stuje śląskie teksty, co miłośnikom bluesa, zna-
jących śląską gwarę sugeruje już nazwa zespo-
łu. Trzecia nagroda (1000 zł) trafiła do zespo-
łu Forsal z Częstochowy.  Publiczność swoją 
nagrodę (300 zł) przyznała grupie SKL Blues  
z Kłobucka, a nagrodę specjalną – 25 godzin 
nagrań w profesjonalnym studio – otrzymał 
krakowski zespół Wicked Heads. — Cieszymy 
się, że festiwal się rozrasta, że przyjeżdżają do nas 
muzycy z tylu stron Polski. Jurorzy podkreślali 

wysoki poziom tegorocznego konkursu — pod-
sumował Adam Świerczyna, dyrektor Rybnic-
kiego Centrum Kultury. 

Ale oprócz zespołów startujących w konkur-
sie publiczność miała też okazję posłuchać ka-
pel o określonej już renomie i ze sporym kon-
certowym doświadczeniem. W sobotni wieczór 
zagrały formacje Burnin’Hearts oraz  Dr Blu-
es&Soul Revision, zaś w niedzielę Midnight 
Blues i The Jan Gałach Band. Dla najzagorzal-
szych fanów tej muzyki z duszą o afroamery-
kańskich korzeniach muzyki było jeszcze wię-
cej, bo w nocy z soboty na niedzielę odbył się 
jam session, w czasie którego zespołem dyżur-
nym był rybnicki The Blues Experience. Blu-
esowy dyżur zakończył około trzeciej w nocy. 

(m), (WaT)

Jazz na schodachZe względu na prace prowadzone 
w Parku nad Nacyną, siódma edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Jazzu 
Tradycyjnego stała pod znakiem 
zapytania. Na szczęście impreza się 
odbyła, choć w nieco zmienionej formule  
i w nowym miejscu. Kto wie, czy nie wyszło 
jej to na dobre, bo licznie zgromadzona 
publiczność chwaliła pomysł organizacji 
imprezy przed Teatrem Ziemi Rybnickiej 
i bawiła się znakomicie.  

10. Rybnik Blues Festival

Instant Blues – pierwszy raz w Rybniku i pierwsza nagroda w festiwalowym konkursie

Publiczności szczególnie spodobał 
się występ rosyjskiego zespołu The 
Trombone Show, z czterema puzonistami 
w składzie 
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Pierwszego dnia bluesowego festiwalu przed rybnicką publicznością wystąpił m.in. zespół Burnin’Hearts 
z Mazowsza grający rockabilly, czyli połączenie m.in. bluesa, boogie i country 



DKK – wrzesień 
z Bator i Montero

Miłośników rozmów o literaturze zapraszamy na wrześniowe spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki.

17 września o g. 17 w bibliotece głównej (ul. Szafranka 7) odbędzie się 
spotkanie poświęcone książce Joanny Bator „Ciemno, prawie noc”. Powieść 
opowiada historię reporterki, która po powrocie do rodzinnego Wałbrzycha 
musi się zmierzyć z bolesną przeszłością swojej rodziny. Tytuł zyskał uznanie 
krytyków, a autorkę nagrodzono Literacką Nagrodą Nike 2013. 25 września  
o g. 16 w filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) zapraszamy do rozmowy o „Szmarag-
dowej tablicy” hiszpańskiej pisarki Carli Montero. Książka opowiada o poszukiwa-
niu zaginionego dzieła sztuki (z zakazaną miłością w tle).                             (m)

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

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl 

1 września, g. 19
JAK OJCIEC I SYN

Prod.: Japonia 2013, dramat, 120 
min., scen. i reż.: Hirokazu Kore-
eda, obsada: Masaharu Fukuy-
ama, Machiko Ono, Yôko Maki 
Państwo Nonomiya dowiadują się, że 
ich sześcioletni syn został zamieniony 
w szpitalu tuż po narodzinach. Szyb-
ko odnajdują drugą poszkodowaną 
rodzinę i równie szybko sprawę roz-
wiązują w sądzie. Decyzje zapadają, 
ale dylematy i emocjonalne rozdarcie 
pozostają. Hirokazu Koreeda przeku-
wa historię rodem z pierwszych stron 
gazet w mądrą, wzruszającą reflek-
sję nad ojcostwem i wyjątkową rela-
cję ojca z synem. 

8 września, g. 19
OBYWATEL ROKU

Prod. Norwegia 2014, komedia kry-
minalna, 116 min., reż.: Hans Petter 
Moland, obsada:  Stellan Skarsgård, 
Bruno Ganz, Pål Sverre Hagen 
Nils, nieco introwertyczny opera-
tor pługo-śnieżarki, za zasługi dla 
lokalnej społeczności i przepusto-
wości dróg zostaje uhonorowany 
tytułem „Obywatela roku”. Wkrót-
ce potem dowiaduje się o śmier-
ci syna. Nils nie wierzy policji, któ-
ra jako przyczynę śmierci chłopa-
ka podaje przedawkowanie nar-
kotyków. Postanawia sam rozpo-
cząć śledztwo i wymierzyć spra-
wiedliwość.

15 września, g. 19
PO ŚLUBIE

Prod.: Czechy/Słowacja 2013, dra-
mat, 98 min., reż.: Jan Hřebejk, 
obsada:  Anna Geislerová 
Stanislav Majer, Jiří Černý 
Tereza i Radim stają na ślubnym 
kobiercu. Oboje dźwigają duży 
bagaż doświadczeń, chcą jednak 
spróbować jeszcze raz i są przeko-
nani, że tym razem znajdą utraco-
ne szczęście. Nowy etap życia no-
wożeńców rozpoczyna się wspa-
niale, a oni sami z pozoru są parą 
idealną. Niespodziewanie na przy-
jęciu zjawia się tajemniczy niepro-
szony gość.

22 września, g. 19
CZERWONY I NIEBIESKI

Prod.: Włochy 2012, dramat, 98 
min., reż.: Giuseppe Piccioni, obsa-
da: Margherita Buy, Riccardo Sca-
marcio, Roberto Herlitzka.
Do szkoły średniej w Rzymie trafia 
na zastępstwo początkujący, pełen 
dobrych chęci i wiary w uczniów, 
nauczyciel Giovanni Prezioso. Jed-
nak zamiast zarażać ich miłością 
do kultury i sztuki musi zmierzyć 
się z obojętnością klasy. Jego prze-
wodnikiem staje się profesor Fiori-
to, kiedyś wspaniały wykładowca, 
obecnie wypalony przez lata pracy 
cynik, marzący już tylko o zbliżają-
cej się emeryturze.  

29 września, g. 19
RęKOPISY NIE PŁONĄ

Prod. Iran 2013, dramt, 125 min., 
reż.: Mohammad Rasoulof
W 2010 r. Rasoulof otrzymał od 
władz 20-letni zakaz kręcenia fil-
mów. Zrealizowane nielegalnie 
„Rękopisy...” zostały w Iranie za-
kazane. Dla ochrony pozostałych 
członków ekipy, w jego nowym fil-
mie zrezygnowano z napisów koń-
cowych. Czarna plansza z oświad-
czeniem reżysera, która pojawia 
się w ich miejsce, jest najlepszą 
puentą, jaką mógł otrzymać obraz 
Rasoulofa. Bo „Rękopisy...” to film 
pisany strachem i krwią, na wskroś 
prawdziwy i bolesny. 

Rybniczanin Aleksander Żukowski, tym razem 
wspólnie z Danielem Jakubczykiem, wydał trze-
cią część swojego przewodnika turystyczno-kra-
joznawczego „Szlakami Zielonego Śląska”.

Tym razem bogato ilustrowany przewodnik, zawie-
rający m.in. opisy szlaków turystycznych, propozycje 
ciekawych wycieczek i wiele cennych i ciekawych in-
formacji, jest poświęcony okolicom polsko-czeskie-
go pogranicza m.in. terenom Godowa, Gorzyc, Ja-
strzębia-Zdroju, Lubomi, Marklowic, Pszowa, Radli-
na, Wodzisławia Śl., Świerklan i Zebrzydowic, a tak-
że położonych po drugiej stronie granicy okolicom: 
Bogumina, Karwiny, Orłowej i Stonawy.   

Książka jest już dostępna w rybnickich księgar-
niach. 

(WaT)

Przewodnik po Zielonym Śląsku
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• 1.09., poniedziałek, g. 10 – dyżur 
prawniczy (mec. Szczepan Balicki);

• 8.09., poniedziałek, g. 15 – Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych – wybory do Ryb-
nickiej Rady Seniorów 

• 9-11.09. – wycieczka do Warszawy – wyjazd g. 5.00;
• 11.09., czwartek, g. 11 – wykład: „Operacja BU-

RZA” (mec. Szczepan Balicki);
• 15.09., poniedziałek, g. 10 – dyżur prawniczy (mec. 

Gerard Kuźnik);
• 18.09., czwartek, g. 11 – Spotkanie informacyjne 

dla nowoprzyjętych członków;
• 23.09., wtorek – Uroczysta Inauguracja roku 

akademickiego 2014/2015; g. 9.30 – msza św. 
w kościele akademickim; g. 11 – Szkoła Muzycz-
na (przedstawienie programu działalności w no-
wym roku akademickim, wykład prof. Katarzyny Ol-
brycht, występ Tria Kameralnego UTW Rybnik (Do-
rota Gatnar, Stanisław Pająk – śpiew, Romana Ku-
rowiec – akompaniament))

• 25.09., czwartek, g. 11 – wykład: „Wizje rozwoju 
Rybnika” (Aleksander Larysz);

• 30.09. wtorek – wycieczka do Krakowa, wyjazd g. 6.30.

Program na wrzesień

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



Konkurs ma zachęcić mieszkańców mia-
sta do podzielenia się pamiątkami oraz 
wspomnieniami związanymi ze świętują-
cym w tym roku okrągły jubileusz rybnic-
kim teatrem. By wziąć udział w zabawie 
wystarczy nadesłać lub dostarczyć do sie-
dziby RCK materiały, które być może, po-
siadamy w naszych domowych archiwach. 
Mogą to być zdjęcia, bilety, plakaty czy za-
proszenia, mile widziane są również wspo-
mnienia związane z historią placówki. Ma-
teriały z dopiskiem „Teatr znany i nieznany 
– wspomnienia” można składać do 30 wrze-
śnia osobiście w dziale reklamy RCK, dro-
gą pocztową na adres: Rybnickie Centrum 
Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik 
lub mailowo: reklama@rck.rybnik.pl. Na 
zwycięzców czekają nagrody: abonament 
na wydarzenia kulturalne organizowane 
w RCK oraz upominki ufundowane przez 
organizatora i sponsorów. Zarówno wspo-
mnienia, jak i informacje o wynikach oraz 
terminie wręczenia nagród zostaną opu-
blikowane na stronie internetowej: www.
rck.home.pl i na facebookowym fanpage-
’u RCK. Szczegóły na temat konkursu pod 
numerem telefonu: 32 422 32 46.

(D)

W przypadku TZR ulegano koniunkturze, 
więc budynek na szczycie najokazalszych scho-
dów w mieście nazwano w 1978 r. Rybnickim 
Ośrodkiem Kultury, a od 1996 r. do dnia dzisiej-
szego – Rybnickim Centrum Kultury. — Jednak 
na przekór panującym modom mieszkańcy zawsze 
nazwali go Teatrem Ziemi Rybnickiej — mówi 

Adam Świerczyna. Dlatego pojawił się pomysł, 
aby usankcjonować zwyczajowo przyjętą nazwę, 
która i tak od lat funkcjonuje w świadomości ryb-
niczan. Okazją stał się przypadający w tym roku 
jubileusz 50-lecia istnienia teatru. To jednak nie-
jedyna zmiana. Dyrektor Świerczyna zapowiada, 
że z początkiem przyszłego roku ruszy procedura 

nadania placówce nowego statutu, a wraz z nim 
również adresu. TZR będzie się mieścić nie, jak 
dotychczas przy ul. Saint Vallier 1, ale przy pla-
cu Teatralnym (nazwa została uchwalona w cza-
sie czerwcowej sesji RM). Zacznie też obowiązy-
wać nowe logo, na które placówka właśnie ogłosi-
ła konkurs. Może w nim wziąć udział każdy, bez 
względu na wiek i miejsce zamieszkania, waru-
nek jest jeden: logo Teatru Ziemi Rybnickiej po-
winno jednoznacznie kojarzyć się z placówką i za-
wierać w sobie jej nazwę (regulamin konkursu na 
stronie www.rck.rybnik.pl). Na prace konkur-
sowe placówka czeka do 31 grudnia. Zwycięzca 
otrzyma 700 zł nagrody, a poznamy go w połowie 
stycznia 2015 r.                                                   (S)

Już teraz, świętujący jubileusz 50-lecia 
Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza na 45. 
edycję swej sztandarowej imprezy: 
Rybnickich Dni Literatury.  

Program organizowanych w październi-
ku Dni zapowiada się niezwykle interesują-
co. Na przygotowanych wspólnie z Powia-
tową i Miejską Biblioteką Publiczną spotka-
niach autorskich o swej twórczości opowie-
dzą miedzy innymi: prof. Jerzy Bralczyk, Ja-
cek Hugo-Bader, Tadeusz Kijonka, ks. prof. 
Jerzy Szymik oraz rybniczanka Kazimiera 
Drewniok-Woryna. Nie zabraknie też cieka-
wych imprez artystycznych. 12 październi-
ka na teatralnej scenie RDL oficjalnie zainau-
guruje przedstawienie „Obietnica poranka” 
z udziałem Anny Seniuk i jej syna Grzegorza 
Małeckiego. Tuż przed spektaklem prestiżo-
we wyróżnienie odbierze tegoroczny laure-
at Honorowej Złotej Lampki Górniczej. Dzień 
wcześniej (11 października) wystawiony zo-
stanie spektakl „Bóg Niżyński” w wykona-
niu Teatru Wierszalin z Supraśla, a tydzień 

później (18 października) odbędzie się wiel-
ka jubileuszowa gala „Oskarowe przeboje 
muzyki filmowej” z udziałem m.in. Grażyny 
Brodzińskiej i Arkadiusza Dołęgi. Na 21 paź-
dziernika zaplanowano komediowy spek-
takl „Dziecko dla odważnych” z udziałem 
Beaty i Tomasza Schimscheinerów, aktorów 
Teatru Starego z Krakowa. Atrakcji nie za-
braknie również dla miłośników: kina (pro-
jekcje filmów z cyklu „Literatura i ekran”), 
piosenki „z tekstem” (recitale: Michała Ba-
jora – 19 października oraz Agaty Ślazyk  
z Piwnicy pod Baranami – 14 października), 
a także malarstwa (prezentacja prac Kazi-
miery Drewniok-Woryny). Gratką dla wie-
lu rybniczan będzie z pewnością wystawa  
w galerii sztuki TZR, poświęcona jubileuszo-
wi Teatru Ziemi Rybnickiej. Bilety na spekta-
kle i koncerty już w sprzedaży! 

Szczegółowy program Rybnickich Dni Li-
teratury w kolejnym wydaniu GR. 

(D)

Na znakomicie zapowiadający się koncert z udziałem Krzysztofa Pendereckiego 
zaprasza świętująca w tym roku jubileusz 15-lecia Filharmonia Rybnicka im. Braci 
Szafranków. 

W sobotę, 4 października o g. 19.30 w bazylice św. Antoniego usłyszymy kompozycje Krzyszto-
fa Pendereckiego, między innymi: Chaconne in memoria Giovanni Paolo II i Agnus Dei – wersję 
na orkiestrę smyczkową z „Polskiego Requiem” oraz Adagio z III Symfonii na orkiestrę. Rybnic-
kim filharmonikom towarzyszyć będzie Bartosz Pacan, klarnecista młodego pokolenia, solista Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i wykładowca tamtejszej Akade-
mii Muzycznej. 50-osobową orkiestrę poprowadzi sam mistrz, prof. Krzysztof Penderecki, którego 
wspierać będzie jego asystent – dr hab. Maciej Tworek, wykładowca Akademii Muzycznej w Krako-
wie. Koncert wpisuje się również w obchody 50-lecia Teatru Ziemi Rybnickiej.                              (D) 

Jubileuszowe dni na jubileusz

Mistrz poprowadzi orkiestrę

Znany 
i nieznany

Z okazji 50-lecia Teatru Ziemi 
Rybnickiej dyrektor Rybnickiego 
Centrum Kultury zaprasza do 
udziału w konkursie pod hasłem: 
„Teatr  znany  i  n ieznany  – 
wspomnienia”. 
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Powrót do teatru
— Przez 14 lat od momentu rozpoczęcia działalności w 1964 r. placówka nosiła 

nazwę Teatr Ziemi Rybnickiej i do niej właśnie chcemy wrócić — zapowiada Adam 
Świerczyna, dyrektor wciąż jeszcze Rybnickiego Centrum Kultury. Okazuje się, 
że zmieni się nie tylko nazwa, ale również adres oraz logo teatru, które zostanie 
prawdopodobnie wybrane w drodze konkursu. 



P O L E C A !
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235, www.rck.rybnik.pl

2 września (g. 18.45) tegoroczne spo-
tkania z muzyką organową i kameralną 
rozpocznie znany doskonale rybnickiej 
publiczności wybitny wirtuoz gry na or-
ganach, pedagog Akademii Muzycznej  
w Katowicach i improwizator profesor Ju-
lian Gembalski. W jego wykonaniu usły-
szymy zarówno arcydzieła literatury or-
ganowej, jak i improwizacje organowe,  
z których słynie nie tylko w Polsce.

Następny koncert 6 września (g. 18.30),  
odbędzie się po raz pierwszy w kaplicy 
budującego się kościoła pod wezw. Mat-
ki Boskiej Różańcowej przy osiedlu Wrę-
bowa. Wystąpi tam grupa rodzimych mu-
zyków: Gabriela Ciołek-Sitter (sopran), 
Barbara Śrubarz (flet), Aleksandra Sto-
pa (wiolonczela) i Elżbieta Włosek-Żu-
rawiecka (organy). Są znani rybnickiej 
publiczności z działalności koncertowej  
i pedagogicznej, gdyż członkinie zespo-
łu są pedagogami rybnickiej szkoły mu-
zycznej, bądź też zasilają orkiestrę Bra-
ci Szafranków. Tym razem zaprezentują 
nam utwory z epoki baroku i klasycyzmu.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom sporej gru-
py wiernej publiczności – zaplanowane zo-
stały dwa recitale organowe w mistrzow-
skim wykonaniu: w kolejny wtorek 9 wrze-
śnia (g. 18.45) wystąpi Ernst Wally, orga-
nista katedry św. Stefana w Wiedniu. Absol-
went wiedeńskiego Gimnazjum Muzyczne-
go, a następnie klasy organów i kompozycji 
w Wiedniu i Paryżu. Jego działalność kon-
certowa znana jest w całej Europie i za oce-
anem, a jego kompozycje – nie tylko orga-
nowe – wykonywane są przez znakomite ze-
społy. W jego wykonaniu usłyszymy utwo-
ry J.S. Bacha, W.A. Mozarta, C. Francka,  
L. Vierne i jego własną kompozycję.

14 września (g. 16)odbędzie się trady-
cyjny występ młodych adeptów sztuki or-
ganowej – uczniów i absolwentów P.S.M. II 
stopnia w Rybniku z klasy organów Elżbie-
ty Włosek-Żurawieckiej i Stanisława Piel-
czyka. Tym razem młodzi organiści zagrają 
na organach kościoła Brata Alberta w Ka-
mieniu. W programie utwory od epoki ba-
roku do neoromantyzmu.

Trzeci wtorek wypełni muzyka organo-
wo-kameralna w wykonaniu znakomite-
go polskiego trębacza Macieja Fortuny  
i organisty Adama Jastrzębskiego. Maciej 
Fortuna, absolwent wrocławskiej akade-
mii muzycznej – znany jest przede wszyst-
kim ze swej działalności w muzyce jazzo-
wej, jednak jest również znakomitym wy-
konawcą dzieł klasycznych i kompozyto-
rem propagującym własny styl w muzyce 
na trąbkę i organy. Będziemy mieli oka-
zję usłyszeć ich 16 września (g. 19) w ko-
ściele św. Józefa Robotnika.

Na kolejnym koncercie 21 września 
(g. 18)wystąpi jeszcze jeden duet: tym 
razem znakomita, znana nie tylko w Pol-
sce, flecistka z Wrocławia Agnieszka Kać-
ma wystąpi z równie znakomitym organi-
stą-wirtuozem, adiunktem Uniwersytetu 
Muzycznego w Warszawie Jarosławem 
Wróblewskim. Koncert w ich wykonaniu 
wypełni muzyka od epoki baroku aż do 
współczesności, a odbędzie się w kościele 
N.S.P.J. w dzielnicy Niedobczyce.

Program siódmego koncertu wypełni 
znowu muzyka kameralna w wykonaniu 
słynnego krakowskiego zespołu wokalne-
go Capella Cracoviensis. Zespół wystąpi 
w kameralnym składzie z towarzyszeniem 
pozytywu, a wykonywać będzie dzieła re-
nesansu i wczesnego baroku (O. di Las-
so i G. Frescobaldi). Koncert odbędzie się  
23 września (g. 19) w bazylice św. Anto-
niego, podobnie jak i ostatni koncert festi-
walowy 30 września (g. 19), na którym za-
prezentuje się znana rybnickiej publiczno-
ści orkiestra kameralna naszej rybnickiej 
szkoły Szafranków pod dyrekcją Romany 
Kuczery wraz z solistami: adiunktem Aka-
demii Muzycznej w Katowicach – Adamem 
Mokrusem (skrzypce) oraz absolwentami 
rybnickiej szkoły muzycznej – Michałem 
Marcolem (skrzypce) i Maciejem Somerlą 
(organy). Na koncercie tym usłyszymy dzie-
ła J.S. Bacha, J.F. Haendla i W.A. Mozarta. 

Elżbieta Włosek-Żurawiecka

Program 29. Dni Muzyki Organowej  
i Kameralnej w Kulturalnym Informato-
rze (str. 28-29).

Malarski wernisaż 
Wernisaż wystawy malarstwa europejskiego. Zbiór 
prac pokazujący twórczość polskich i zagranicznych 
artystów. Na ekspozycji znajdą się również obrazy 
malarzy związanych z naszym miastem: Marii Budny-
Malczewskej, Grzegorza Lerki i Macieja Kozakiewicza.

4 września, czwartek – g. 18

Wystawa na jubileusz 
„Wodniaków”

Wernisaż wystawy „Życie bez przygód byłoby 
strasznie głupie” przygotowanej w ramach ob-
chodów 55. lecia VI Harcerskiej Drużyny Żeglar-
skiej im. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego. Na 
ekspozycji znajdą się fotografie oraz przedmioty zwią-
zane z żeglowaniem. Po wernisażu, w sali widowi-
skowej zaplanowano koncert zespołu szantowego 
Ryczące Dwudziestki.   

11 września, czwartek – g. 18 (wernisaż) i 19 
(koncert)

Popołudnie z folklorem
Niedzielne popołudnie wypełnią występy ze-

społów folklorystycznych i kabaretów kół gospo-
dyń wiejskich z Rybnika i powiatu rybnickiego. 
Jak co roku nie zabraknie humoru, śpiewu i zabaw-
nych śląskich wiców.    

14 września, niedziela – g. 16

Szekspir na wesoło
Spektakl kabaretowy „Królestwo za uśmiech 

czyli Szekspir z jajami” w wykonaniu kabaretu No-
waki i Krzysztofa Jaroszyńskiego. Niebanalna pre-
zentacja twórczości Wiliama Szekspira, której towa-
rzyszą salwy śmiechu i burze oklasków.  

25 września, czwartek – g. 19

Nie ma jak miodzio
Spektakl dla dzieci „Nie ma jak miodzio” w wy-

konaniu działającego w Raciborskim Centrum Kul-
tury teatru Miodzio. Zabawna historia opowiada-
jąca między innymi o niełatwych relacjach pomiędzy 
pszczołami i czyhającymi na ich miód misiami. Baj-
ka pełna humoru, niepozbawiona jednak głębsze-
go przesłania.

28 września, niedziela – g. 16 

Organiści i kameraliści

Przed nami 29. Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Tegoroczny cykl, 
wyjątkowo aż ośmiu koncertów, rozpocznie się jak zwykle w pierwszy wtorek 
września i trwać będzie do końca miesiąca. 

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

Czy kiszki grają marsza?
No właśnie, o co tu chodzi z tym powiedzeniem, że „kiszki marsza grają”? I czy to powiedzenie nie brzmi w uszach 

Ślązoka podobnie dziwacznie jak „śpiewające marchewki” czy „tańczące kartofle”? A może o tym powinno się uczyć 
w szkołach? Oczywiście w szkołach na Śląsku na lekcjach regionalizmu! Oto problem do rozmyślań na wrzesień.

Nadszedł nowy rok szkolny i dzieci mają 
szansę czegoś się nauczyć, ale też zestresować. 
Jeszcze większe szanse mają na to śląskie dzie-
ci, zwłaszcza te, z którymi w domu mówi się po 
śląsku. Dawniej to zjawisko występowało czę-
ściej. Opowiadał mi o tym znajomy z Wodzi-
sławia, który do pierwszej klasy poszedł w 1960 
roku. Tam wówczas najbardziej zszokowała 
go nauczycielka mówiąca do niego po polsku, 
a nie po śląsku. I jak wrócił pierwszego dnia 
po lekcjach, powiedział rodzicom, że już wię-
cej do szkoły nie pójdzie. Ale iść musiał – i to 
był jego największy stres w życiu. Można rzec, 
że został wtedy spolonizowany. Dzisiaj oczy-
wiście słucha się takich opowieści jak pradaw-
nych bajek, ale to kiedyś dla Ślązoków było na-
prawdę problemem.

Ja osobiście miałem się już znacznie lepiej, 
bo idąc do szkoły byłem w pewnym sensie dwu-
języczny. Na przerwach mówiło się po śląsku, 
a na lekcjach po polsku. Nie było jednak ide-
alnie, bo nie tyle dziwiłem się na sam dźwięk 
polskiej mowy, jak ów znajomy z Wodzisła-
wia, ale nie rozumiałem poszczególnych słów 
i stwierdzeń nauczycieli. Przykładowo nauczy-
cielka powiedziała kiedyś do całej klasy tuż 
przed końcem lekcji: Uwaga dzieci, zaraz bę-
dzie przerwa więc przygotujcie sobie wasze dru-

gie śniadania, bo wam już pewnie kiszki marsza 
grają! I właśnie – kiszki marsza grają? Ja w ogó-
le nie zrozumiałem tego powiedzenia. Owszem, 
dzisiaj już wiem, że chodzi o kiszki w polskim 
rozumieniu, czyli jelita, brzuch, trzewia… Bo 
po śląsku nie mówi się, że kiszki marsza gra-
ją, ale że komuś z głodu burczy w basie. Nato-
miast po śląsku – kiszka, to coś zupełnie inne-
go niż po polsku!

Skupmy się jednak na śląskiej kiszce. To 
zresztą bardzo fajna nazwa, bo owa kiszka to 
kwaśne, czyli kiszone, ukiszone, skisłe mleko. 
Sam zresztą pamiętam, że przynosząc codzien-
nie rano mleko od gospodarza, przelewało się 
go z dzbanka do garnka, stawiało do komory, 
czyli spiżarki, a ono na drugi lub trzeci dzień 
- kisło, czyli kwaśniało. I już była kiszka, któ-
rą jadło się z kartoflami lub robiło z niej mize-
rię, czy dodawało do ciasta przy robieniu fan-
kuchów, czyli naleśników, albo ajerchuchów, 
czyli racuchów. Ale jak taka kiszka mogła grać 
marsza? Oto była jedna z największych tajem-
nic do rozgryzienia w moich pierwszych dniach 
nauki szkolnej. Niestety, tu nauczyciele niewie-
le mogli mi pomóc, bo oni w mojej szkole za-
zwyczaj nie byli Ślązokami – bo jakby byli, to by 
nie gadali takich dziwactw o kiszkach co grają 
marsze. Bo przecież te „grające kiszki” brzmią  

w uszach Ślązoka podobnie dziwaczne jak 
„śpiewające marchewki” czy „tańczące kar-
tofle”. 

Ale to nie koniec, bo sprawa kiszki jest dla 
mnie denerwująca do dzisiaj, ale to już w innym 
kontekście. Otóż od paru lat w naszych skle-
pach panuje tu spory bałagan nazewniczy. Bo 
dawniej, jakieś 30 lat temu, sprawa była pro-
sta. Ślązoki mówiły w domu kiszka, zaś produkt 
ten w sklepach nazywany był – kwaśne mleko.  
I to jeszcze było do zaakceptowania. Potem 
jednak jakiś mądrala zaczął promować na ten 
produkt nazwę kefir. Jednak od paru lat zrobi-
ła się jeszcze inna maniera nazewnicza i zaczy-
na się na jego opakowaniach pisać – maślanka. 
I to już jest kompletny błąd. Bo przecież kwa-
śne mleko, kiszka, czy niech już będzie ten ke-
fir – to skwaśniałe mleko. Natomiast maślan-
ka, czy po śląsku – maślonka, to pozostałość 
po zrobieniu ze śmietany masła. Kiszka jest 
gęsta, zaś maślonka rzadka, jakby wodnista. 
Więc proszę wszystkie mleczarnie, nie mylcie 
kiszki z maślonką!  

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek
szoltysek@szoltysek.com.pl

Kartofle z kiszką i jakimiś dodatkami, to popularne śląskie jedzenie na beztydziyń



Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy-
ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, osób i rze czy. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka-
mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my! 
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcie 122/1: Oto zdjęcie zrobione w gronie trzech przyjaciół na ka-
wie i z kelnerem w tyle, wykonane na balkonie restauracji „Apollo” pana 
Stokłosy w 1938 roku. W tle widzimy fragment rybnickiej poczty. Pierw-
szy z lewej siedzi Ignacy Knapczyk, przedwojenny redaktor naczelny ga-
zety o nazwie „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”

Zdjęcie 122/2: Grupa rybnickich harcerek z lat 30. XX wieku, wśród 
których jest Irena Daniszewska z domu Bindacz. To z jej albumu pocho-
dzą wszystkie zamieszczone tutaj fotografie. A więcej zdjęć i kilka cie-
kawych rybnickich informacji zasłyszanych od pani Ireny opublikujemy  
w jednym z kolejnych albumów

Zdjęcie 122/3: Na fotografii widzimy salę restauracyjną z Hotelu Pol-
skiego przy rybnickim Rynku z 1937 roku. Obok kelnerów, po prawej, wi-
dzimy właściciela hotelu i restauracji – Wincentego Myśliwca

122/1 122/2

122/3

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

Wielki album Rybnika
(cz. 122)

CZYTELNIKOM  DZIĘKUJEMY!
Zdjęcia zamieszczone w poprzednim Albumie 

nr 121 doczekały się wielu dopowiedzeń. Przy-
kładowo Stanisław Masorz pisze: „Zdjęcie ko-
ścioła św. Antoniego (nr 121/2) zostało zrobio-
ne nie w październiku 1959 roku, ale przynaj-
mniej dwa lata później.  Bowiem zniszczenia po 
pożarze były o wiele większe niż te na zdjęciu: 
spalony był dach nad chórem między wieżami 
wraz z wieżyczką, spalone były całe połacie da-
chu kościoła aż do transeptu, całkowicie spalo-
ne były cztery wieżyczki na wieży północnej, wy-
palone były żaluzjowe wypełnienia w „oknach”

wieży. To wszystko na zdjęciu już jest (…)”.
Natomiast Paweł Polok zauważył, że zdjęcie 

121/3, ze względu na typ tablic rejestracyjnych 
uchwyconych samochodów, zostało wykonane 
nie wcześniej jak w 1976 roku. 



20 lipca po raz drugi w Kamieniu od-
były się doroczne ekstremalne zawody, 
na starcie których stanęło kilkana-
ście osób. Startujący mieli do pokona-
nia m.in. dwie pętle jazdy na rowerze, 
bieg, przeciąganie beczki z wodą po pia-
sku i wyciskanie własnego ciężaru ciała 
na plenerowej siłowni. Najlepszym za-
wodnikom wykonanie tych wszystkich 
zadań przy 30-stopniowym upale zajęło 
9 minut. Wśród kobiet zwyciężyła Alek-
sandra Trocińska przed Bogumiłą Kuśką 
i Kariną Markiewicz, wśród mężczyzn w 
wieku od 21 do 30 lat najlepszym okazał 
się Adam Kuśka, który wyprzedził Grze-

gorza Surmana i Piotra Iwana. W grupie star-
szej panów zwyciężył Piotr Jeziorski przed 
Konradem Wojdyło i Marcinem Jachymem. 
Organizatorem cyklicznej imprezy był MO-
SiR w Rybniku. 

Krótko i szybko 
e

W ostatnią sobotę czerwca na boisku 
Silesii Rybnik z udziałem pięciu drużyn 
odbył się międzynarodowy turniej bejs-
bolowy młodzików o puchar prezydenta 
Rybnika. Zwyciężyli młodzi Czesi z Fryd-
ka Mistka, którzy byli jedyną zagraniczną 
ekipą. Młodzicy Silesii zajęli miejsce trze-
cie. Młodzi bejsboliści z Żor zajęli miej-
sce drugie, a z Jastrzębia Zdroju czwarte.

e
Z okazji przypadającej w tym roku 50. 

rocznicy powstania Klubu Sportowego 
ROW Rybnik (z połączenia Górnika Ryb-
nik i Górnika Chwałowice), kibice rybnic-
kich piłkarzy zorganizowali na stadionie  
w Chwałowicach turniej piłkarski, do 
udziału w którym zaprosili zespoły złożo-
ne z kibiców „zaprzyjaźnionych” klubów 

m.in.: Górnika Zabrze, Naprzodu Rydułto-
wy i Wisłoki Dębica. Zwyciężyli sympaty-
cy piłki nożnej z Wisłoki, którzy w finale 
pokonali kibiców z Czerwionki-Leszczyn.   

e
Żużlowiec Kacper Woryna zajął trzecie 

miejsce w lubelskim finale Brązowego Ka-
sku, a po dobrym występie w turnieju eli-
minacyjnym, w połowie sierpnia w Rybni-
ku, awansował do finału Młodzieżowych 
Indywidualnych Mistrzostw Polski, który 
13 września odbędzie się na torze w Go-
rzowie Wlkp. Z kolei na 27 września zapla-
nowano w Rybniku finał Młodzieżowych 
Drużynowych Mistrzostw Polski, w któ-
rym wystąpić ma tercet Woryna-Kowal-
czyk-Chmiel. Jednak bez wątpienia naj-
ważniejszym tegorocznym startem dla 
wnuka Antoniego Woryny będzie udział 
w rybnickim finale mistrzostw Europy ju-

niorów. Turniej, w którym wystąpi rów-
nież jeżdżący w drużynie ROW-u Czech 
Wacław Milik, rozpocznie się na Stadio-
nie Miejskim w Rybniku w niedzielę 31 
sierpnia o 18. 

e
Do 6 września będą przyjmowane za-

pisy do startującej we wrześniu 16. edy-
cji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej „Leon 
Internet”, organizowanej pod auspicjami 
TS Volley Rybnik.  

e
14 września odbędzie się 7. Między-

narodowy Wyścig Kolarski Tour de Ryb-
nik. Tym razem trasa wyścigu będzie pro-
wadzić znów ulicami centrum Rybnika,  
a start i meta będą usytuowane na ul. 
Rudzkiej obok kampusu. Po raz drugi ryb-
nicki tour zostanie rozegrany w ramach 
polskiej ProLigi. O g. 10 wystartuje wy-

ścig z udziałem amatorów, a o g. 12 roz-
pocznie się ściganie profesjonalistów (ka-
tegorie Orlik i Elita). Dekorację zwycięz-
ców zaplanowano na 15.45. Więcej in-
formacji na stronie internetowej (www.
tourderybnik.pl). 

e
Reprezentacja Polski w czukbolu, zło-

żona głównie z zawodników drużyny 
Tchoukball Ursus Rybnik funkcjonującej 
przy Zespole Szkół Urszulańskich, zaję-
ła siódme miejsce w rozgrywanych w 
Niemczech mistrzostwach Europy.Pola-
cy pokonali reprezentacje Francji, Nie-
miec i Belgii. Poza czterema zawodnika-
mi z Warszawy i Gdyni polską kadrę two-
rzyli rybniczanie: Hubert Cieśliński, Adam 
Pinocy, Jan Prostacki, Piotr Reclik, Paweł 
Ryguła, Artur Stelmaczonek i Marek Wie-
czorek. Czukbol to mało znana bezkon-
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Uczestnicy lipcowych, ekstremalnych zawodów w Kamieniu

Ekstremalnie w Kamieniu

Piłkarze Energetyka ROW-u Rybnik, którzy po 
rocznej przygodzie z I ligą występują obecnie w jed-
nej, centralnej II lidze, po pierwszych czterech ligo-
wych kolejkach z dorobkiem 6 pkt (3 remisy, 1 zwy-
cięstwo) zajmowali 9 miejsce w tabeli. 

Już po zamknięciu tego wydania „GR”, w środę 27 
sierpnia rybniczanie mieli się zmierzyć na swoim stadio-
nie ze Zniczem Pruszków (4. miejsce w tabeli). Druży-
nę prowadzi nie mający jeszcze poważnego dorobku tre-
nerskiego Marcin Prasoł, któremu asystuje były piłkarz 
Górnika Zabrze Mieczysław Agafon. W samej drużynie 
zaszły poważne zmiany kadrowe, by wspomnieć tylko o 
odejściu jej kapitana Kamila Kosteckiego, doświadczo-
nego obrońcy Sławomira Szarego, czy czeskiego bramka-
rza Antona Buczka, więc o finezyjnej grze zespołu trud-
no jeszcze marzyć. Pojawiło się za to w składzie kilku 

młodych zawodni-
ków, w tym wycho-
wanek klubu Paweł 
Mandrysz, syn byłe-
go piłkarza dawne-
go ROW-u Piotra 
Mandrysza.

Drużyna Energe-
tyka w meczu 1/32 
Pucharu Polski po-
konała Sierkę Tar-
nobrzeg i 24 wrze-
śnia o 18.30 w me-
czu 1/16 tych roz-
grywek zmierzy się 
na rybnickim sta-
dionie z I-ligowym 
Zagłębiem Lubin. 
Kolejny mecz li-

gowy rybniczanie rozegrają u siebie w piątek 12 wrze-
śnia o 18.30 z Wisłą Puławy, a następny prawdopodob-
nie (!) w niedzielę 28 września przed południem z Za-
głębiem Sosnowiec. 

Energetyk znów w II lidze

W składzie Energetyka pojawił się wychowanek klu-
bu Paweł Mandrysz (drugi od lewej)

Żużlowcy ROW-u Ryb-
nik wciąż walczą o utrzy-
manie w I lidze. Co cieka-
we, po rozegraniu przed-
ostatniego meczu w run-
dzie zasadniczej,  „grozi” 
im jeszcze baraż o utrzy-
manie z drugą drużyną II 
ligi, ale i miejsce w pierw-
szej czwórce czyli walka  
o awans do ekstraligi. 

Powodem tej wielkiej niewiadomej są odwo-
łane z powodu deszczu mecze trzech innych dru-
żyn z dolnych rejonów tabeli.

W dwóch ostatnich pojedynkach na swo-
im torze rybniczanie wykonali 150 proc. nor-
my; najpierw 48:42 pokonali lidera z Rzeszo-
wa, któremu punktu bonusowego nie byli już  
w stanie odebrać, zaś w kolejnym spotkaniu 
na trudnym po deszczu torze rozgromili 68:22 

Start Gniezno z międzynarodowymi gwiazdami  
w składzie i zdobyli punkt bonusowy (w pierw-
szym meczu w Gnieźnie 60:30 dla Startu).  
O wszystkim zdecydują zaległe mecze i zaplanowa-
na na 7 września ostatnia zasadnicza kolejka ligo-
wa.Podopieczni trenera Jana Grabowskiego zmie-
rzą się wtedy na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz, 
którą w Rybniku pokonali 46:44. Patrząc na sku-
teczną ostatnio jazdę żużlowców ROW-u, wszyst-
ko jeszcze jest możliwe. Rybnickich kibiców chyba 
najbardziej cieszy postawa wychowanka klubu, ju-
niora Kacpra Woryny, który w meczu ze Startem 
zdobył swój pierwszy ligowy komplet punktów.

Żużlowcy walczą

W ostatnim ligowym poje-
dynku żużlowcy ROW-u roz-
gromili Start Gniezno  
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Blisko tysiąc biegaczy wzięło 
udział w tegorocznym V Rybnickim 
Półmaratonie Księżycowym, zor-
ganizowanym przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Rybniku 
w nocy z 28 na 29 czerwca. Przy rześ-
kiej pogodzie na trasie poprowadzonej 
przez centrum Rybnika rywalizowali 
profesjonaliści utrzymujący się z na-
gród zdobywanych w podobnych bie-
gach, ale przede wszystkim miłośni-
cy biegania, dla których wcale nie jest 
najważniejsze miejsce w klasyfikacji 
końcowej biegu. Po skończonym bie-
gu każdy zawodnik otrzymał pamiąt-
kowy medal z gwiazdką Swarovskiego. 

W półmaratonie zwyciężył Ke-
nijczyk Cheruiyot Toroitich (czas: 
1:07:10), a drugi na mecie był Marcin 
Błaziński z Lublińca (1:07:23). Z gro-
na startujących rybniczan pierwszy na 

mecie zameldował się 18. w klasyfika-
cji generalnej Tomasz Cieplak z Che-
miki Rybnik (1:20:17). Najlepszą ryb-
niczanką była 14. wśród kobiet Agata 
Pawtel (1:39:08). 

•   •   •
Za pomoc w organizacji tegorocz-

nego Rybnickiego Półmaratonu Księ-
życowego, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rybniku składa szcze-
gólne podziękowania policjantom Ko-
mendy Miejskiej w Rybniku, strażni-
kom miejskim oraz ochotnikom z 
ochotniczych straży pożarnych z Ryb-
nika, którzy w liczbie 60 osób stawili 
się do zabezpieczania trasy półmara-
tonu. Podziękowania należy również 
złożyć wolontariuszom z Centrum 
Promocji Sportu Active oraz ekipie 
medycznej z Rybnickiego Sztabu Ra-
townictwa.

taktowa gra zespołowa przypominająca 
nieco piłkę ręczną.

 e
W Pucku Agnieszka Dubiel z TS Kuźnia 

Rybnik zdobyła złoty medal 20. Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży w klasie La-
ser. Kilka dni wcześniej jako kadrowiczka 
zajęła 24. miejsce w swojej klasie w mi-
strzostwach świata, w których wystarto-
wało 120 żeglarzy.

e
Anna Mroszczak, szpadzistka Rybnic-

kiego Młodzieżowego Klubu Sportowe-
go, zajęła piąte miejsce w rozgrywanych 
w Chinach Młodzieżowych Igrzyskach 
Olimpijskich. W turnieju wystartowało 
12 najlepszych zawodniczek z listy świa-
towej. Pojedynek o półfinał rybniczanka 
przegrała 10:15 z Włoszką Eleonorą De 
Marchi, która ostatecznie zajęła w igrzy-

skach drugie miejsce; złoto zdobyła Kore-
anka Sinhee Lee. Obecnie w klubie Anna 
Mroszczak przygotowuje się do pierwsze-
go startu w kategorii 20-latek – turniej pu-
charu świata w Budapeszcie (21 września)

e
W niedzielę 14 września w ośrodku w Ka-

mieniu odbędą się pierwsze zajęcia organizo-
wanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji jesiennej edycji Akademii Jazdy na Rolkach 
dla dzieci w wieku od siedmiu do 15 lat. Kolej-
ne będą się odbywać w każdą niedzielę aż do 
26 października. Zajęcia są darmowe, ale wa-
runkiem udziału jest posiadanie własnych łyż-
worolek i kasku. Zajęcia grupy dla początkują-
cych będą się rozpoczynać o g. 11, zaś grupy 
dla zaawansowanych o g. 12.45.

Prawdopodobnie 9 września odbę-
dą się też pierwsze zajęcia jesiennej tury 
Akademii Biegania. Z kolei na 21 wrze-

śnia zaplanowano pierwsze mecze kolej-
nej edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi Ko-
szykówki. Szczegółowe informacje moż-
na znaleźć na stronie internetowej rybnic-
kiego MOSiR-u.  

e
Magdalena Radwan po dwóch latach 

spędzonych w Szczecinie wraca do Rybnika, 
by grać w Basket ROW Rybnik. Będzie to już 
czwarty sezon spędzony w Rybniku pocho-
dzącej z Wadowic koszykarki. Wcześniej kon-
trakt z rybnickim klubem podpisała amerykań-
ska środkowa 25-letnia Drey Mingo, która w 
ubiegłym sezonie reprezentowała barwy bel-
gijskiego Point Chaud, gdzie była najskutecz-
niejszą zawodniczką swojego zespołu (śred-
nio 16 pkt na mecz). W Rybniku grać będzie 
również Katarzyna Motyl, która ostatni sezon 
spędziła w drużynie z Konina. Atutem 27-let-
niej zawodniczki są m.in. rzuty za 3 punkty. 

e
31 lipca prezydent Adam Fudali spo-

tkał się z judokami Polonii Rybnik: Julią Ko-
walczyk – brązową medalistką Mistrzostw 
Europy Kadetów (Ateny) i srebrną meda-
listką Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzież 
(OOM), Pawłem Borowskim – złotym me-
dalistą OOM i Pawłem Kejzą – srebrnym me-
dalistą OOM. W spotkaniu ponadto uczest-
niczyli Prezes Polonii Juliusz Kowalczyk, wi-
ceprezes Eugeniusz Perenc oraz trener Ar-
tur Kejza. To on w 1994 roku w Portugalii 
zdobył ostatni dla klubu medal Mistrzostw 
Europy. Teraz po 20 latach uczyniła to jego 
podopieczna Julia Kowalczyk. Rybniczanka 
(kategoria 57 kg – 28 startujących zawodni-
czek) stoczyła na zawodach sześć walk, a w 
pojedynku decydującym o brązowym me-
dalu pokonała drugą w światowym rankin-
gu Rosjankę Mariję Gryzlową.

W turnieju kobiet rywalizowało 13 
par i rozegrano 24 mecze, zaś w turnie-
ju mężczyzn 16 duetów rozegrało w su-
mie 48 pojedynków.

Oba mecze finałowe wieńczące 
rybnicką część Plaży Open były bar-
dzo zacięte i rozstrzygnęły się dopiero  
w tiebreaku, czyli w trzecim secie. Naj-
pierw Joanna Wiatr i Martyna War-
dak pokonały Katarzynę Kociołek  
i Jagodę Gruszczyńską, a potem Jaro-
sław Lech i Sebastian Sobczak zwycię-
żyli duet Jędrzej Brożyniak – Bartło-
miej Dzikowicz. 

Na niedzielnych finałach pojawił się 
nasz olimpijczyk, wychowanek Volleja 
Rybnik Mariusz Prudel, który z redak-
torem Piotrem 
Dębowskim ko-
mentował finało-
we mecze dla wi-
dzów TVP Sport.

— Wszyscy wie-
my, że niesnaski 
psują atmosfe-
rę, a tu w Rybni-
ku atmosfera była 
wspaniała podob-
nie, jak organi-
zacja. Turniejom 
siatkówki plażowej 
wszędzie właściwie 
towarzyszy wyjąt-

kowa atmosfera, bo tu każdy z każdym 
jest kolegą i wszyscy się nawzajem sza-
nują i dlatego z tymi młodymi ludźmi tak 
dobrze nam się współpracuje. Żałujemy, 
że taki piękny obiekt jak kąpielisko Ruda 
będziemy musieli opuścić, ale jedziemy 
już do Łodzi, gdzie w Manufakturze or-
ganizujemy kolejny turniej — mówił na 
zakończenie rybnickiego turnieju Mar-
cin Prus, jeden z jego organizatorów.

— Dziękujemy Rybnikowi za gościn-
ność i wspaniałe przyjęcie. Najbardziej 
cieszą nas pełne trybuny, bo gorący do-
ping bardzo pomagał siatkarzom — po-
wiedział z kolei Marcin Strządała, dy-
rektor organizacyjny Plaża Open. 

Przed Rybnikiem rozegrano turnie-
je w Kętach i na rynku w Cieszynie,  
a później jeszcze w łódzkiej Manufak-
turze, Pile i Nowym Dworze.

Ruda Open

Finałowe mecze Plaży Open oglądał na rybnickim kąpielisku nadkomplet 
publiczności
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Półmaraton księżycowych biegaczy W drugi weekend lipca na zmodernizowanej Rudzie odbył się jeden  
z turniejów cyklu Plaża Open, stanowiącego eliminacje do mistrzostw 
Polski w siatkówce plażowej. Niedzielne finałowe mecze dziewcząt i męż-
czyzn transmitowane przez TVP Sport oglądał na naszym kąpielisku 
nadkomplet publiczności.  W
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Rybnicki półmaraton to impreza przede wszystkim dla miłośników biegania

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 43



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 19 września. 

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

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Po odbiór nagród z tego numeru należy się zgłaszać do redakcji 
od wtorku 2 września w ciągu miesiąca.    

Ogłoszony w majowym  wydaniu „GR” konkurs flagowy, polegający na dostarczeniu do 
naszej redakcji zdjęć flag Rybnika, wywieszonych przez mieszkańców w czasie Dni Ryb-
nika, nie spotkał się, jeszcze tym razem, z dużym zainteresowaniem. Nagrodę – zestaw 
miejskich pamiątek i gadżetów otrzymuje Gerard Niesporek. Nagrodę dodatkową po-
stanowiliśmy przyznać posiadaczowi motocykla o numerze rejestracyjnym: SR 2011, 
który małą flagę Rybnika przytwierdził do swego jednośladu. Jego prezentowane powy-
żej zdjęcie, wykonaliśmy na jednym z rybnickich parkingów.

Nagrody będą do odebrania w naszej redakcji od 3 września. W tym ostatnim przy-
padku podstawą wydania nagrody będzie okazanie dowodu rejestracyjnego flagowe-
go motocykla.  

Nagrody 
za 

flagę

Rozwiązanie 6-7/2014 – Zdjęcie opublikowane w czerwcowo-lipcowym numerze 
„GR” przedstawiało fragment ogrodzenia okalającego Zespół Szkół Urszulańskich. Na-
grody otrzymują: Jadwiga Regeta (woda) oraz Barbara Wawrzyńczyk i Aleksandra  
Wengierska (empik).  
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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

16 września, g. 20.00 
Kino na obcasach 
Podczas wieczoru tylko dla ko-
biet pokażemy film „Zostań, je-
śli kochasz” to film oparty na 
bestsellerowej powieści o mi-
łości i odwadze, która wywo-
łała sensację na całym świecie. 
W roli głównej występuje Chloë 
Grace Moretz („Carrie”). To nie-
zwykła historia o znajdowaniu swojego miejsca na Ziemi, 
umiejętności żegnania się z przeszłością i przyjmowania 
tego, co nadchodzi. Podczas wieczoru prezentacje oraz licz-
ne nagrody i niespodzianki dla każdej pani. 

•   •   •
23 września
Koncert The Beatles 
50. rocznica zespołu, odno-
wiona cyfrowa wersja kon-
certu na Wembley. Koncerty 
na kinowym ekranie to jedy-
na w swoim rodzaju okazja, 
aby zobaczyć ulubionych wykonawców w dużym formacie 
i z wyjątkowym nagłośnieniem. Można poczuć się, jak na 
prawdziwym koncercie.  

Alexandra Richie, Warszawa 
1944. Tragiczne Powstanie. tłum. Zo-
fia Kunert, Warszawa 2014.

W dyskusjach o powstaniu war-
szawskim wciąż aktualne są pytania, któ-
re stawia autorka: romantyczny zryw? 
Błędna kalkulacja? Bohaterska walka  
o wolność, której efektem było zrówna-
nie z ziemią Warszawy i śmierć 200 tys. 
jej mieszkańców? Opowieść o walczą-
cej stolicy powstała na podstawie wspomnień świadków i uczestników walk. 

•   •   •
DVD, House of Cards, sezon 1 

(odcinki 1-13), Sony Pictures 2014.
Francis Underwood to amerykań-

ski kongresmen, który wbrew zapew-
nieniom nie otrzymał stanowiska se-
kretarza stanu. Rozczarowany polityk, 
przy wsparciu żony, rozpoczyna peł-
ną intryg grę o władzę. W dążeniu do 
celu jego ambicja nie zna granic – na-

wet granic prawa. Czy skuteczność Underwooda tkwi w bezwzględności, czy  
w przekonaniu, że każdego da się złamać – trzeba tylko wiedzieć jak? Trzyma-
jąca w napięciu opowieść, wspaniałe aktorstwo (Kevin Spacey, Robin Wright). 

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

31.08/1.09 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

1/2.09 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

2/3.09 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

3/4.09 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

4/5.09 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

5/6.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

6/7.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

7/8.09 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

8/9.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście

9/10.09 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17b Boguszowice Osiedle 

10/11.09 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

11/12.09 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

12/13.09 brak dyżuru

13/14.09 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

14/15.09 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

15/16.09 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

16/17.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

17/18.09 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

18/19.09 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

19/20.09 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

20/21.09 brak dyżuru

21/22.09 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

22/23.09 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

23/24.09 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

24/25.09 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

25/26.09 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

26/27.09 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

27/28.09 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

28/29.09 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

29/30.09 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

30.09/1.10 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

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.

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a, tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta 
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Stowarzyszenie Honorowych Dawców  Krwi im. ks. J. Niedzieli  
zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji 
Wampiriady. 

Każdy, kto chce oddać krew, a tym samym wspomóc chorych, któ-
rzy jej potrzebują, będzie mógł to zrobić dwukrotnie: w środę, 3 wrze-
śnia (parking przed Komendą Miejską Policji, Plac Armii Krajowej 5) 
oraz w piątek, 5 września (parking urzędu miasta od strony ul. Miej-
skiej). Krew pobierana będzie od g. 9 do 13, a cała akcja połączona zo-
stanie ze zbiórką czekolad dla dzieci z niezamożnych rodzin z regionu. 

(D)

O d d a j  k r e w
podczas Wampiriady



Szanowni Państwo,
Po latach wytężonej pracy w polskim parlamencie dzięki Państwa nieocenionemu zaufaniu  

i poparciu rozpoczynam nowy rozdział swej działalności, sprawując mandat posła do PE. 
Miło mi poinformować Państwa, że od września tego roku moje biuro poselskie wznawia 

działalność w nowej lokalizacji przy ul. Wiejskiej 10 w Rybniku. Jak zawsze dotąd zespół 
moich współpracowników będzie dokładał starań, aby informować na bieżąco o mojej pracy  
w Parlamencie Europejskim, podejmowanych inicjatywach, wydarzeniach. Służyć będzie 
również doświadczeniem z zakresu poradnictwa prawnego i emerytalno-rentowego. 
Możliwość sprawnego komunikowania się ułatwi także moja oficjalna strona internetowa  
oraz fanpage na portalu społecznościowym Facebook, do których śledzenia gorąco Państwa 
zachęcam. 

Już wkrótce na łamach Gazety Rybnickiej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje 
umożliwiające kontakt z moim biurem, na który liczę, oczekując niezmiennie cennych uwag  
oraz wielu owocnych spotkań.    

 Poseł do Parlamentu Europejskiego 
 

 Bolesław Piecha 

Artykuł sponsorowany
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WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE  
DO   SENATU   RZECZYPOSPOLITEJ   POLSKIEJ 

W dniu 7 września 2014 r. zostaną przeprowadzone wy-
bory uzupełniające do Senatu RP. Wybory przeprowadza-
ne będą na obszarze okręgu wyborczego nr 73 obejmujące-
go terytorium powiatów: mikołowskiego i rybnickiego oraz 
miasto na prawach powiatu: Rybnik.

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

Nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem wy-
borów uzupełniających sprawuje Okręgowa Komisja 
Wyborcza, której siedziba mieści się w gmachu Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25,  
pokój 153.   

Okręgowa Komisja Wyborcza w wyborach 
uzupełniających do Senatu RP w okręgu nr 73

zarejestrowała 4 kandydatów na senatora:

1. KLOC Izabela Helena – zgłoszona przez  Komitet  

Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2. KRZĄKAŁA Marek Grzegorz – zgłoszony przez Komitet  

Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. URBAŃCZYK Maciej Krzysztof – zgłoszony przez  

Komitet Wyborczy Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke

4. CHMIELOWSKI Piotr Sylwester – zgłoszony przez  

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wybory w mieście Rybnik
Wszelkie ważne kwestie związane z wyborami uzupeł-

niającymi można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji  
Publicznej UM Rybnika http://bip.um.rybnik.eu w zakładce 
„Wybory uzupełniające do Senatu RP”.

Sprawy dotyczące spisu osób uprawnionych, składania 
wniosków o dopisanie do spisu lub wydanie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania oraz o sposobach głosowania 
załatwić można w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydzia-
le Spraw Obywatelskich, pokój nr 158 lub telefonicz-
nie, pod nr tel. 32 4392160 w godzinach pracy urzędu. 

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

waniu są obywatele polscy, zamieszkali na stałe na ob-
szarze okręgu wyborczego nr 73 lub dopisani do reje-
stru wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 18 lat.

Informacja dotycząca spisu wyborców
Wyborcy czasowo przebywający na terenie Miasta Ryb-

nika lub nigdzie nie zameldowani, którzy chcą wziąć udział  
w głosowaniu, muszą do dnia 2 września 2014 r. złożyć 
wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu, w grani-
cach okręgu wyborczego nr 73, przed dniem wyborów może 
otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek  
o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania trzeba wów-
czas złożyć najpóźniej do dnia 5 września 2014 r. Z za-
świadczeniem tym głosować będzie można tylko w siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych usytuowanych na te-
renie okręgu wyborczego nr 73.

Spis  wyborców będz ie  także  udos tępn iony  
do wglądu zainteresowanych na ich pisemny wniosek  
w dniach 18 sierpnia – 5 września 2014 r. w godzinach 
pracy Urzędu.

Gdzie głosujemy?

UWAGA: Przypominamy o zmianach  
w podziale Miasta na obwody głosowania.

Głosować będzie można w 70 lokalach wyborczych utwo-
rzonych na terenie naszego Miasta.

Pełny wykaz aktualnych siedzib obwodowych komisji 
wyborczych łącznie z granicami obwodu głosowania 
znajdziecie Państwo po niniejszej informacji.

W jaki sposób głosujemy?
W dniu wyborów każdy wyborca otrzyma jedną kartę  

do głosowania, koloru białego, na której, w porządku alfa-
betycznym umieszczeni zostaną zarejestrowani kandydaci 
na senatora RP. Głosujemy poprzez postawienie znaku X 
(dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znaj-
duje się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok na-
zwiska tego kandydata, którego wybieramy. W wyborach 
tych wybrany zostanie tylko jeden senator. 

Głosy nieważne
Przyczyną nieważności głosu jest :
– oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli po-

stawienie znaku X w kratkach obok nazwiska więcej niż 
jednego kandydata

– nieoddanie głosu na żadnego kandydata, czyli nie posta-
wienie znaku X w żadnej kratce

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

y
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NR
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WO-
DU

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SIEDZIBA 
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

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

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Ks. Szafranka 7 – Lokal wyznaczony  
do głosowania korespondencyjnego

2

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

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

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

Zespół Szkół Technicznych, ul. Tadeusza 
Kościuszki 5 – Lokal wyznaczony do głosowania 
korespondencyjnego

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

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

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

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

6

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

Zespół Szkół nr 2, ul. Mikołowska 19

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

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

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

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

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

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

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

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

11
ULICE: Fiołkowa, Gliwicka od nr 41 do 183 nieparzyste i od nr 78 do 198 parzyste, Golejowska od nr 100 do końca parzyste, Górna, 
Jesionowa, Kazimierza Tetmajera, Klonowa, Koralowa, Lipowa od nr 1 do 45 nieparzyste i od nr 2 do 56 parzyste, Ludowa, Majątkowa, 
Miodowa, Ofiar Terroru, Owocowa, Piaskowa, Piotra Wysockiego, Podleśna, Romualda Traugutta, Rubinowa, Strąkowska, Sucha, 
Weteranów, Wiśniowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 1, ul. Gliwicka 105

12 ULICE: Borki, Borowa, Bratków, Dzikiej Róży, Liliowa, Łączna, Piastowska, Piwonii, Świętego Józefa od nr 77 do końca nieparzyste 
i od nr 86 do końca parzyste, Tulipanów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Borki 37d

13 ULICE: Chryzantem, Długa, Energetyków, Goździków, Henryka Mikołaja Góreckiego, Konwalii, Nad Zalewem, Pelargonii, Rudzka 
od nr 133 do 249 nieparzyste i od nr 130 do 224 parzyste, Słonecznikowa, Storczyków, Żołędziowa od nr 84 do końca Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Borki 37d

14 ULICE: Ekonomiczna, Golejowska nr nieparzyste i od nr 2 do 98 parzyste, Księdza Konrada Szwedy, Kuźnicka, Lipowa od nr 47 
do końca nieparzyste i od nr 58 do końca parzyste, Rybacka, Strefowa, Świętego Maksymiliana

Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego,  
ul. Rybacka 55

15 ULICE: Mglista, Podmiejska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Świętego 
Maksymiliana 26

16
ULICE: Aleksandra Gierymskiego, Dożynkowa, Gliwicka od nr 185 do 335 nieparzyste i od nr 200 do 324 parzyste, Jarzębinowa, 
Komisji Edukacji Narodowej, Książenicka, Lisia, Magnolii, Morwowa, Okrężna, Podgórna, Podhalańska, Północna, Pszenna, Sienna, 
Turystyczna, Wieżowa, Wiosny Ludów, Wiślana, Wypoczynkowa, Za Wiaduktem

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 29

17 ULICE: Skowronków, Wiktora Poloczka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Komisji 
Edukacji Narodowej 29 – Lokal dostosowany  
do potrzeb osób niepełnosprawnych

18
ULICE:  Batalionów Chłopskich, Bronisława Czecha, Dworska, Generała Jana Sadowskiego, Grodzka, Gzelska, Heleny 
Marusarzówny, Jana Dobosza, Karłowa, Legionów, Łabędzia, Pniowska, Rudzka od nr 251 do 389 nieparzyste i od nr 226 do 388 
parzyste, Wiosenna, Żaglowa 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Gzelska 
7 – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

19 ULICE: Cisowa, Jaworowa, Księdza Emila Szramka, Lechicka, Polan, Rudzka od nr 390 do końca, Stalowa, Stefana Czarnieckiego, 
Szeroka, Zwonowicka

Budynek Ochotnicze j  Straży  Pożarnej ,  
ul. Zwonowicka 5

20
ULICE: Bartników, Bernarda Kuglera, Chwałęcicka, Cystersów, Gliwicka od nr 337 do końca nieparzyste i od nr 326 do końca 
parzyste, Głogowa, Gontowa, Imbirowa, Jałowcowa, Kalinowa, Krajobrazowa, Laurowa, Łowiecka, Łukowa, Milenijna, Młynek, 
Oliwkowa, Pilchowicka, Pryszczyny, Rybnicka, Świętego Huberta, Uczniowska, Wiklinowa, Wilcza, Wodnika

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II, 
ul. Bernarda Kuglera 8a – Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

21
ULICE: Karola Miarki od nr 1 do 29, Kosmonautów, Kosynierów, Marii Konopnickiej, Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego od nr 1 do 27 
nieparzyste i od nr 2 do 48 parzyste, Prosta od nr 191 do 201, Radosna, Słoneczna, Stara, Studzienna od nr 1 do 51 nieparzyste i od nr 2 do 44 parzyste, 
Wolna od nr 1 do 71 nieparzyste i od nr 2 do 58 parzyste, Zakątek od nr 15C do 15H i od nr 17E do 17P i od nr 19C do 19P, Zbożowa od nr 1 do 9

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki, 
ul. Wolna 17 – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

22 ULICE: Cicha, Krucza, Księdza Henryka Groborza, Mikołowska od nr 57 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Orla, 
Przemysłowa, Ptasia, Sadowa, Sosnowa, Stawowa, Wielopolska od nr 1 do 3 nieparzyste, Wronia, Za Torem 

Przedszkole nr 3, ul. Za Torem 3B – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

23
ULICE: Boguszowicka od nr 1 do 151 nieparzyste i od nr 2 do 58 parzyste, Brzeziny Miejskie od nr 117 do końca nieparzyste, 
Brzezińska, Jaśminowa, Juliusza Słowackiego, Karola Miarki od nr 30 do końca, Pochyła od nr 1 do 107, Pogodna, Prosta od nr 113 do 
171 nieparzyste i od nr 62 do 170 parzyste, Przyjaźni, Spokojna, Stefana Żeromskiego od nr 1 do 64, Walerego Wróblewskiego, Żelazna

Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Karola 
Miarki 74

24

ULICE: Ciasna, Henryka Sienkiewicza, Ligocka, Partyzantów, Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego od nr 29 do końca nieparzyste 
i od nr 50 do końca parzyste, Prosta od nr 173 do końca nieparzyste i od nr 172 do końca parzyste za wyjątkiem nr od 191 do 201, 
Studzienna od nr 53 do końca nieparzyste i od nr 46 do końca parzyste, Tadeusza Rejtana, Wąska, Wolna od nr 73 do 179 nieparzyste 
i od nr 60 do 168 parzyste, Zakątek za wyjątkiem nr od 15C do 15H i od nr 17E do 17P i od nr 19C do 19P, Zbożowa od nr 10 do 
końca, Zuchów, Żorska od nr 1 do 265 nieparzyste i od nr 2 do 250 parzyste

Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Karola 
Miarki 74

25 ULICE: Buchalików, Fabryczna, Osiedle Różane, Samotna, Sygnały, Wolna od nr 181 do końca nieparzyste i od nr 170 do końca 
parzyste, Zgodna, Żorska od nr 267 do końca nieparzyste i od nr 252 do końca parzyste

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików, 
ul. Ziołowa 3

26 ULICE: Bagnista, Gotartowicka od nr 1 do 85 nieparzyste i od nr 2 do 90 parzyste, Jutrzenki, Niska, Pochyła od nr 108 do końca, 
Szybowcowa od nr 1 do 100, Zapłocie, Ziołowa

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików, 
ul. Ziołowa 3

27
ULICE: Boguszowicka od nr 153 do końca nieparzyste i od nr 60 do końca parzyste, Gotartowicka od nr 87 do końca nieparzyste i od 
nr 92 do końca parzyste, Gronowa, Jemiołowa, Jesienna, Kłokocińska od nr 1 do 47 nieparzyste i od nr 2 do 74 parzyste, Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, Mokra, Rajska od nr 1 do 61 nieparzyste i od nr 2 do 74 parzyste, Sołtystwo, Stanisława Małachowskiego od 
nr 1 do 69, Świętego Wawrzyńca, Urocza, Zadumy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Stanisława 
Małachowskiego 44 

28
ULICE: Anieli Krzywoń, Błękitna, Braci Nalazków od nr 1 do 27 nieparzyste i od nr 2 do 34 parzyste, Brzeziny Miejskie od nr 18 do końca 
parzyste, Cedrowa, Cyprysowa, Generała Stanisława Szeptyckiego, Grabowa, Ignacego Łukasiewicza, Jasna, Ksawerego Dunikowskiego, 
Leona Kruczkowskiego, Oskara Kolberga, Przejazdowa, Spacerowa, Stanisława Małachowskiego od nr 70 do końca, Strażacka, Ziemska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Stanisława 
Małachowskiego 44 

29 ULICE: Armii Ludowej, Braci Nalazków od nr 29 do końca nieparzyste i od nr 36 do końca parzyste, Nowomiejska, Sztolniowa
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. 
Czesława Miłosza, ul. Sztolniowa 29b – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

30 ULICE: Czwartaków, Jastrzębska, Józefa Elsnera, Księdza Pawła Pośpiecha, Michała Grażyńskiego, Plac Pokoju, Plac Żołnierza, 
Rajska od nr 63 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Węglowa, Wojciecha Bogusławskiego, Żurawia 

Gimnazjum Nr 5 im. Władysława Webera,  
ul. Żurawia 8

31 ULICE: Osiedle Południe od nr 1 do 45
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, 
Osiedle Południe 20 – Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

32 ULICE: Doktora Józefa Rostka, Kadetów, Osiedle Południe od nr 46 do końca, Pierwszej Brygady, Władysława Kuboszka
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39, 
Osiedle Południe 20 – Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

33 ULICE: Astronautów, Emila Drobnego, Jędrzeja Śniadeckiego, Józefa Lompy, Wazów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Józefa Lompy 6
34 ULICA: Patriotów Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Józefa Lompy 6
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35 ULICE: Bracka, Chłodna, Dębowa, Gospodarcza, Kłokocińska od nr 49 do końca nieparzyste i od nr 76 do końca parzyste, Komunalna, 
Plac Emila Pawlasa, Poligonowa, Rybna, Rycerska, Skośna, Szybowcowa od nr 101 do końca, Włościańska, Żniwna Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Włościańska 39e

36 ULICE: Beskidzka, Bieszczadzka, Chwałowicka, Jana Wyglendy, Parkowa, Sudecka, Tytusa Chałubińskiego, Żołnierzy Września Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42 – Lokal 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

37
ULICE: Brzeziny Miejskie od nr 1 do 115 nieparzyste, Fryderyka Chopina, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Harcerska, Jana 
Kowalczyka, Joachima Lelewela, Józefa Chełmońskiego, Kolejowa, Kopalniana, Kornela Makuszyńskiego, Majora Władysława 
Mażewskiego, Nikodema Sobika, Pod Hałdą nr nieparzyste, Prosta od nr 1 do 111 nieparzyste i od nr 2 do 60 parzyste, Stanisława 
Drzymały, Stefana Żeromskiego od nr 65 do końca, Świerklańska, Tkoczów nr parzyste, Zacisze

Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42

38 ULICE: Bolesława Krupińskiego, Górnicza, Józefa Pukowca, Śląska nr parzyste
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca, ul. Śląska 
18a – Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

39
ULICE: 1 Maja od nr 81 do końca nieparzyste i od nr 86 do końca parzyste, Generała Leopolda Okulickiego od nr 170 do końca 
parzyste, Kupiecka od nr 21 do końca nieparzyste i od nr 12 do końca parzyste, Nowa, Ogrodowa, Pod Hałdą nr parzyste, Przewozowa, 
Składowa nr parzyste, Śląska nr nieparzyste, Zwycięstwa od nr 1 do 55 nieparzyste

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika, ul. 1 Maja 91a – Lokal dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych

40
ULICE: 1 Maja od nr 1 do 79 nieparzyste i od nr 2 do 84 parzyste, Anny Stefek, Bolesława Prusa, Brzeziny Miejskie od nr 2 do 
16 parzyste, Działkowców, Hugona Kołłątaja, Jagiellońska, Józefa Stawiarza, Józefa Szulika, Kamienna, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Kożdoniów, Księdza Jana Śliwki, Kupiecka od nr 1 do 19 nieparzyste i od nr 2 do 10 parzyste, Obywatelska, 
Radziejowska, Tkoczów nr nieparzyste, Wjazdowa, Zwycięstwa nr parzyste i od nr 57 do końca nieparzyste

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy 
Rybnika-Chwałowic, ul. 1 Maja 51

41
ULICE: Adolfa Dygasińskiego, Generała Leopolda Okulickiego nr nieparzyste i od nr 2 do 168 parzyste, Ignacego Daszyńskiego od 
nr 41 do końca, Jana Rericha, Juliusza Kossaka, Kręta, Niepodległości od nr 131 do końca, Popielowska, Składowa nr nieparzyste, 
Spółdzielcza, Szyb Marcin, Średnia, Trzech Krzyży

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego,  
ul. Kręta 20

42 ULICE: Feliksa Nowowiejskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Leopolda Staffa, Lokalna, Ludomira Różyckiego, Niepodległości 
od nr 1 do 130, Stanisława Konarskiego od nr 1 do 54, Źródlana

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Leopolda 
Staffa 42a

43
ULICA: Aleksandra Puszkina, Gabrieli Zapolskiej, Ignacego Daszyńskiego od nr 1 do 40, Jana Chryzostoma Paska, Jana Dzierżonia, 
Jana Pawła Woronicza, Jana Zamojskiego, Marklowicka, Stanisława Konarskiego od nr 55 do końca, Stanisława Worcella, Wodzisławska 
od nr 251 do końca nieparzyste i od nr 230 do końca parzyste, Żwirowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Leopolda 
Staffa 42a

44 ULICA: Wrębowa Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego, 
ul. Boczna 17

45
ULICE: Barbórki, Boczna, Generała Władysława Andersa, Górniczego Stanu, Górnośląska od nr 99 do końca nieparzyste i od 
nr 110 do końca parzyste, Ignacego Paderewskiego od nr 30 do końca, Jana Kazimierza, Karlika, Odległa, Pokładowa, Sztygarska, 
Szybowa, Wiertnicza, Wyrobiskowa, Związkowa

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego, 
ul. Boczna 17

46 ULICE: Akacjowa, Barbary, Ignacego Paderewskiego od nr 1 do 29, Józefa Rymera, Lotników, Modrzewiowa Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera, ul. Józefa 
Rymera 24a

47
ULICE: Bolesława Śmiałego nr nieparzyste i od nr 30 do końca parzyste, Górnośląska od nr 31 do 97 nieparzyste i od nr 36 do 108 
parzyste, Jana Karola Chodkiewicza, Księdza Norberta Bończyka, Ludwika Zamenhofa nr parzyste, Majora Brunona Janasa od nr 
1 do 95, Obrońców Pokoju, Orzechowa, Skalna, Stanisława Żółkiewskiego, Tomasza Zana, Torowa, Weroniki, Zakole.

Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera, ul. Józefa 
Rymera 24a

48

ULICE: Bolesława Krzywoustego od nr 1 do 21 nieparzyste i nr parzyste, Cienista, Doktora Jana Adamskiego, Garbocze, Górnośląska od nr 1 do 
29 nieparzyste i od nr 2 do 34 parzyste, Gruntowa nr nieparzyste i od nr 2 do 96 parzyste, Jabłoniowa, Jana Onufrego Zagłoby, Jana Skrzetuskiego, 
Kazimierza Wielkiego nr nieparzyste i nr parzyste za wyjątkiem nr od 38 do 48 parzyste, Letnia nr nieparzyste i od nr 2 do 10 parzyste, Michała 
Wołodyjowskiego, Odrodzenia, Raciborska od nr 181 do 217 nieparzyste i od nr 192 do 198 parzyste, Racławicka od nr 1 do 7 nieparzyste, 
Stanisława Leszczyńskiego, Stefana Grota Roweckiego od nr 2 do 12 parzyste, Strzelców Podhalańskich, Ziemowita, Złota, Zygmunta Starego

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki,  
ul. Niedobczycka 191 

49 ULICE: Hetmańska, Jagodowa, Niedobczycka od nr 106 do końca, Olszycka, Słowiańska, Wincentego Kadłubka, Władysława Orkana, 
Władysława Warneńczyka, Wodzisławska od nr 211 do 249 nieparzyste i od nr 204 do 228 parzyste, Wrzosowa

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki,  
ul. Niedobczycka 191 

50
ULICE: Bolesława Śmiałego od nr 2 do 28 parzyste, Gabriela Narutowicza, Gustawa Morcinka, Ignacego Mościckiego, Karola 
Szymanowskiego, Księdza Piotra Skargi, Ludwika Zamenhofa nr nieparzyste, Majora Brunona Janasa od nr 96 do końca, Sportowa 
od nr 89 do końca nieparzyste i od nr 82 do końca parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza 
Korczaka, ul. Gustawa Morcinka 18

51
ULICE: Augustyna Kwiotka, Bolesława Krzywoustego od nr 23 do końca nieparzyste, Dąbrowy, Ernesta Mruli, Frontowa, Kazimierza Wielkiego od 
nr 38 do 48 parzyste, Letnia od nr 12 do końca parzyste, Niewiadomska, Pawła Mojżesza, Pawła Semana, Przyjemna, Raciborska od nr 219 do końca 
nieparzyste i od nr 200 do końca parzyste, Racławicka od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste, Rozstajna, Sportowa od nr 1 do 87 nieparzyste i od 
nr 2 do 80 parzyste, Staromiejska, Stefana Batorego, Stefana Grota Roweckiego nr nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste, Szczerbicka, Ustronna

Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu,  
ul. Sportowa 52

52 ULICA: Chabrowa Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a

53 ULICE: Budowlanych, Gajowa, Orzepowicka Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a

54 ULICE: Osiedle Krakusa, Wawelska, Władysława Broniewskiego Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a

55 ULICE: Floriańska, Kardynała Bolesława Kominka, Wandy Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a

56
ULICE: 9 Maja, Brzozowa, Daleka, Franciszka Pilarczyka, Generała Józefa Bema, Generała Kazimierza Pułaskiego, Głucha, 
Graniczna nr nieparzyste, Grunwaldzka od nr 14 do końca, Jana Kotucza od nr 38 do końca, Józefa Wieczorka, Księdza Piotra 
Ściegiennego, Mieszka I, Obrońców Rybnika, Pawła Stalmacha, Raciborska od nr 92 do 190 parzyste, Stanisława Moniuszki, Stanisława 
Wyspiańskiego, Zawiszy Czarnego, Zebrzydowicka od nr 1 do 149 nieparzyste i od nr 2 do 128 parzyste, Żytnia

Gimnazjum Sportowe nr 2 im. Świętej Jadwigi 
Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18

57 ULICA: Dąbrówki Gimnazjum Sportowe nr 2 im. Świętej Jadwigi 
Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18

58 ULICE: Alfonsa Zgrzebnioka, Bohaterów Westerplatte, Generała Zygmunta Janke-Waltera, Jana Kawalca, Komuny Paryskiej, 
Pawła Cierpioła, Piownik, Władysława Hibnera

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Władysława 
Hibnera 25

59
ULICE: Bukowa, Juliana Tuwima, Konrada Winklera, Mahoniowa, Platanowa, Popiela, Świętego Józefa od nr 1 do 75 nieparzyste 
i od nr 24 do 84 parzyste, Topolowa, Wierzbowa od nr 27 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste, Zielona, Żołędziowa 
od nr 1 do 83

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego,  
ul. Świętego Józefa 30

60 ULICA:Jana Kilińskiego
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
Nr 34 im. Ireny Sendlerowej ul. Władysława 
Stanisława Reymonta 69 – Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

61
ULICE: Krzyżowa, Lektorska, Obwiednia Południowa od nr 24 do końca, Raciborska od nr 15 do 123 nieparzyste i od nr 24 do 90 
parzyste, Rolnicza, Smolna od nr 23 do końca nieparzyste i od nr 22 do końca parzyste, Władysława Stanisława Reymonta od nr 48 
do końca, Zamysłowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  
Nr 34 im. Ireny Sendlerowej, ul. Władysława 
Stanisława Reymonta 69

62
ULICE: Generała Józefa Hallera od nr 19 do końca nieparzyste i od nr 14 do końca parzyste, Grunwaldzka od nr 1 do 13, Gwarków, 
Księdza Jerzego Popiełuszki, Łanowa, Łąkowa, Poprzeczna, Sławików, Smolna od nr 1 do 21 nieparzyste i od nr 2 do 20 parzyste, 
Szczęść Boże, Szkolna, Świętej Jadwigi, Targowa, Wiejska od nr 9 do końca nieparzyste i nr parzyste, Władysława Stanisława Reymonta 
od nr 13 do 47 nieparzyste i od nr 10 do 46 parzyste, Wodzisławska od nr 1 do 77 nieparzyste i od nr 2 do 90 parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Wodzisławska 46

63
ULICE: Błażeja Stolarskiego, Dolna, Franciszkańska, Gołębia, Grzybowa, Jankowicka od nr 41 do końca nieparzyste i od nr 66 
do końca parzyste, Kornela Ujejskiego, Kwiatowa, Na Okrzeszyńcu, Nacyńska, Niedobczycka od nr 1 do 66, Plebiscytowa, Polna, 
Środkowa, Torfowa, Walentego Pełczyńskiego, Wodzisławska od nr 92 do 144 parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wodzisławska 123
– Lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

64
ULICE: Barwna, Bratnia, Gruntowa od nr 98 do końca parzyste, Hoża, Jarzynowa, Józefa Cyrana, Leśna, Liściasta, Na Niwie, 
Niedobczycka od nr 67 do 105, Pod Lasem, Pod Szybem, Raciborska od nr 125 do 179 nieparzyste, Wincentego Witosa, Wodzisławska 
od nr 79 do 209 nieparzyste i od nr 146 do 202 parzyste, Wyboista, Zamiejska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wodzisławska 123

65 ULICE: Basztowa, Cypriana Kamila Norwida, Graniczna nr parzyste, Kasztanowa, Ludwika Zdrzałka, Malinowa, Równa, Świerkowa, 
Zebrzydowicka od nr 151 do końca nieparzyste i od nr 130 do końca parzyste

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Maksymiliana 
Buhla 3

66 ULICE:Kosów, Krzywa, Majowa, Maksymiliana Buhla, Malwowa, Przedmieście, Sowia, Wiatraczna, Wincentego Pola Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Maksymiliana 
Buhla 3, ul. Maksymiliana Buhla 3

67 Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych, ul. Gliwicka 33

68 Miejski Dom Pomocy Społecznej Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25

69 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3,  
ul. Energetyków 46

70 Śląskie Centrum Medyczne – Dom Opieki „Senior” Śląskie Centrum Medyczne – Dom Opieki „Senior”, 
ul. Wrębowa 21
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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 53



Policja 997 112, 32/42 95 200

Straż Pożarna 998 32/43 95 801

Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565

Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991

Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565

Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645

Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300

Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407

Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461

Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEń: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz), 
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów. Za treść ogłoszeń redakcja 
nie od po wia da. Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 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. 

DRUK:

ul. Żwirki i Wigury 1
43-190 Mikołów, tel. 32 326 20 90
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro senatorskie Senatora RP Bolesława Piechy, ul. Wiejska 10 (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

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





niedziela
12-14 – maraton fitness /bezpłatnie
12-15 – damski turniej squasha PFS kat. C /50 zł
12-15 – juniorski turniej squasha PFS kat. C /40 zł
ok. 15 – mecz pokazowy juniorów
od 14 – pokazy nowości fitness
14-17 – paintball

sobota
10-16 – męski turniej squasha PFS kat. C /50 zł
10-13 – maraton zumby /25 zł
17-19 – akademia gotowania /10 zł
ok. 20 – mecz pokazowy squasha w wykonaniu 
Mistrzów Czech

BEZPŁATNIE PRZEZ CAŁY DZIEŃ
WEWNĄTRZ BUDYNKU: wystawa 
fotograf iczna „ Inne obl icza Azj i ” ; 
treningi squasha; masaże; konsultacje 
dietetyczne; warsztaty makijażu; wystawa 
biżuterii artystycznej; speed stacks
NA ZEWNĄTRZ OD 11-17: dmuchańce 
i trampolina dla dzieci; malowanie 
buziek; siatka do squasha; jazdy testowe 
samochodami


