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Są tu m.in. rzadkie i piękne rośliny w tzw. ogrodach-kolekcjach oraz przyrządy i urzą-
dzenia do prostych doświadczeń i eksperymentów z fizyki, optyki i akustyki. Na powierzch-
ni blisko 2,5 hektara są również place zabaw dla dzieci w różnym wieku, niewielkie skał-
ki wspinaczkowe z tworzywa sztucznego i wielofunkcyjne boisko. Zbudowano też nowy 
most dla pieszych przez Nacynę (na wysokości małego Tesco) i osobny parking (wjazd 
od ul. Kotucza). Koszty budowy „parku tematycznego” wynoszące 8,6 mln zł w 85 proc. 
pokryły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  pozyskane przez mia-
sto w kwocie 7,3 mln zł. — To co udało się tu zbudować jest przede wszystkim dla mło-
dych ludzi. Młodzież mamy wspaniałą i na różne sposoby inwestujemy w nią w naszym 
mieście od wielu lat — mówił w czasie otwarcia parku prezydent Rybnika Adam Fudali.

— Super inicjatywa. Park z ulicy nie wygląda może ciekawie, ale jak już się tu jest, 
to robi duże wrażenie. Doświadczenia, które można tu przeprowadzić są ciekawe, choć 
przeznaczone raczej dla uczniów podstawówki i gimnazjum niż dla starszej młodzieży. 
Niemniej dogłębne zrozumienie zasady działania niektórych urządzeń to już jest wyż-
szy poziom wiedzy, więc i starsi uczniowie też będą mieli tu co robić. Ja lubię optykę, 
więc zauważyłem, że oblegane są m.in. różnego rodzaju zwierciadła, zwłaszcza te „wy-

szczuplające”. Podsłuchałem nawet jak jedna z pań mówiła, że musi 
sobie takie kupić do domu — powiedział nam Grzegorz Łopatka, 
nauczyciel fizyki z II LO im. A.F. Modrzewskiego.

— To najbogatszy park w mieście pod względem liczby roślin i bogac-
twa ich odmian. Jest tu kolekcja ozdobnych traw, kolekcja azalii, rodo-
dendronów, cyprysików i świerków. Jest też ogród pachnący, w którym 
rosną głównie róże, a w centralnym miejscu ogród japoński — mówi 
Hanna Wieczorek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Tekst i zdj.: (WaT)

Park przyrody i nauki

W trzeci piątek września na terenie pomiędzy akademickim 
kampusem przy ul. Rudzkiej, a rzeką Nacyną, który do niedawna 
porastała dzika roślinność, otwarto efektownie urządzony park 
naukowo-przyrodniczy. 

Szkolny eksperyment w skali XXL

W czasie otwarcia parku, czemu towarzyszył I Festiwal Nauki, w roli przewodników  
po eksperymentalnych urządzeniach wystąpili nauczyciele z rybnickich szkół średnich. Jednym 
z nich był Romuald Kondys, nauczyciel fizyki z II LO

Stosunkowo pro-
ste urządzenia 
pozwalają zrozu-
mieć  istotę m.in. 
zjawisk optycz-
nych

Rybniczanom, którzy znajomością praw fizyki 
nie muszą się już przejmować  zapewne 
przypadnie do gustu chiński ogród i inne 
ogrody-kolekcje

Jedną z atrakcji są dodające i ujmujące 
kilogramów lustra

Nie ulega wątpliwości, że dzieci nie mają  
się tu prawa nudzić
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Kolejny numer „GR” ukaże się 26 października

Drodzy Rybniczanie,
Dzięki niedawnemu otwarciu parku tematycznego nad Nacyną, 

zrewitalizowaniu śródmieścia oraz nadaniu „nowego życia” 
kompleksowi sportowo-rekreacyjnemu Ruda, na który składają 
się stadiony, kąpielisko, boiska, plac zabaw i sezonowe lodowisko  
– możemy śmiało powiedzieć, że oto powstała w Rybniku zupełnie 
nowa jakość przestrzeni miejskiej. 

Już tylko niecały miesiąc dzieli nas od widowiskowego wydarzenia, 
zaplanowanego na weekend, 17-19 października, a związanego z symbolicznym otwarciem 
wyremontowanego śródmiejskiego deptaka. W ramach akcji „Wdepnij na deptak”, na ulicach 
Sobieskiego i Powstańców Śląskich przygotowanych zostanie szereg atrakcji, mających w pełni 
zaprezentować to wszystko, co ma do zaoferowania ten historyczny trakt miejski, i co pozwoli 
na ponowne odkrycie tej pięknej, handlowo-usługowej części miasta. 

 Będzie więc czas na lekcje historyczne dla dzieci i młodzieży, liczne występy artystyczne, 
pokazy, prezentacje, jarmark i pchli targ. Chcemy też zaproponować Państwu wspólny spacer  
z przewodnikiem trasą od rynku do bazyliki, w trakcie której będzie można poczuć historycznego 
ducha tej części śródmieścia. 

Bez wątpienia najbardziej spektakularną częścią imprezy będą wieczorne pokazy ogniowe  
i laserowe, a także barwne iluminacje wybranych kamienic. Ta swoista gra ognia i świateł 
swój finał znajdzie na placu przed pomnikiem Jana Pawła II, gdzie przy dźwiękach kompozycji 
Bacha, Mozarta i Beethovena zaprezentowana zostanie nowa fontanna, a w zupełnie innym 
niż dotychczas podświetleniu pokaże się bazylika św. Antoniego. Już dziś gorąco zapraszam  
na to barwne widowisko. 

  
„Wdepnij na deptak” – to jednak hasło, które przyświecać ma nie tylko jednorazowej imprezie 

otwarcia, ale zachęcać do stałych i częstych odwiedzin miejsca, którego potencjał wykorzystywany 
być może na wiele różnych sposobów. 

Zachęcam zatem wszystkich kreatywnych mieszkańców Rybnika – przedsiębiorców, artystów, 
ale i inne grupy osób, pełnych pasji, chęci i dobrych pomysłów. Jesteśmy otwarci na wszystkich, 
którzy w przestrzeni między bazyliką a „starym kościołem” chcieliby zrealizować swój pomysł na 
ożywienie deptaka i przyciągnięcie na niego zarówno rybniczan jak i gości spoza naszego miasta. 
Rewitalizacja to przecież nie tylko nowe ławki, latarnie czy najpiękniejsza nawet fontanna – klimat 
miejsca i jego nowe funkcje tworzą przede wszystkim ludzie.

A zatem raz jeszcze zapraszam: wdepnijcie na deptak! 

 Z pozdrowieniami
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika



Sesja rady miasta – 17 września

Sesja pod napięciem
W czasie wrześniowej sesji trudno było nie zauważyć, że milowymi krokami 

zbliżają się listopadowe wybory samorządowe. Najbardziej dostrzegalne było 
to w ostrości wypowiedzi niektórych radnych.
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e 25 września, a więc już po zamknięciu 
tego wydania „GR”, zaplanowano ko-
lejne spotkanie „Przy kawie” organizo-
wane przez Izbę Przemysłowo-Handlo-
wą Rybnickiego Okręgu Przemysłowe-
go. Tym razem w popielowskiej Rezy-
dencji pod Wiatrakiem przedsiębiorcy 
zrzeszeni w Izbie mieli się spotkać z dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy Anną 
Michalczyk, by porozmawiać o nowych 
możliwościach wspierania przedsiębior-
czości w naszym regionie. 

e Na dwukrotnie nagradzanej stronie inter-
netowej www.trafrybnik.pl, adresowanej 
do mieszkańców Niedobczyc i Niewiado-
mia, a przygotowanej w ramach unijne-
go projektu „T:RAF” pojawiła się nowa 
zakładka „7 pytań na 7 dni”. Koordyna-
tor projektu Mirosław Górka z Ośrodka 
Pomocy Społecznej co tydzień będzie 
zadawał siedem pytań znanym osobom  
z tych dzielnic. 19 września, jako pierw-
szy wywiadu udzielił mu Hubert Moj-
żesz z Niewiadomia, zwycięzca konkur-
su poetyckiego „Ślonsko Godka to jo”, 
który w górnictwie przepracował 50 lat. 
Mirosław Górka czeka też na propozy-
cje osób, z którymi warto porozmawiać 
(sugestie należy zgłaszać pod adresem: 
koordynatorops@trafrybnik.pl lub te-
lefonicznie – 32 422 11 11 wew. 351). 

e 8 i 9 listopada w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej odbędzie się wystawa kanarków  
i ptaków egzotycznych. Można ją będzie 
zwiedzać od 9 do 17. W jej trakcie pre-
zydent Adam Fudali wręczy ufundowany 
przez siebie puchar nagrodzonemu ho-
dowcy. Wystawę organizuje Polski Zwią-
zek Hodowców Kanarków i Ptaków Eg-
zotycznych w Rybniku. 

e  Po raz ósmy Fundacja Elektrowni Rybnik 
zaprosiła mieszkańców miasta i regionu 
na dzień otwarty. W sobotę 13 września, 
za symboliczną złotówkę można było 
skorzystać z oferowanych przez ośrodek 
usług rekreacyjnych: m.in. klubu fitness, 
pływalni, kortów tenisowych oraz zabie-
gów rehabilitacyjnych. Dzieci, młodzież  
i dorośli mogli zapisać się na prowadzo-
ne w Klubie Energetyka przy ul. Podmiej-
skiej zajęcia, np. naukę języków czy do 
pracowni artystycznych. Szczegółowych 
informacji na temat szerokiej oferty klu-
bu udzielali prowadzący tu zajęcia in-
struktorzy. — W sumie odwiedziło nas 
1200 osób. Największą popularnością 
cieszył się basen, sauna, siłownia oraz 
masaże i kąpiel perełkowa — mówi Sta-
nisław Wójtowicz, prezes Fundacji ER.

Wrześniowa sesja, w czasie której rada miasta 
obradowała w pełnym, 25-osobowym składzie, 
rozpoczęła się od gratulacji i życzeń. Dwaj wice-
przewodniczący rady Jan Mura (BSR) i Stanisław 
Jaszczuk (PiS) w imieniu swoich klubów, ale i ca-
łej rady, pogratulowali prezydentowi Adamowi 
Fudalemu zdobycia tytułu Lider Samorządu 2014 
(w kategorii miast na prawach powiatu), w kon-
kursie organizowanym przez redakcję „Rzeczpo-
spolitej” wspólnie z organizatorami niedawnego 
Forum Ekonomicznego w Krynicy, w czasie któ-
rego, na początku września, ogłoszono jego wyni-
ki i wręczono nagrody zwycięzcom. — Gratuluję 
panie prezydencie. Cieszę się, że Rybnik obok Po-
znania, Gdyni i Sopotu znalazł się w gronie miast, 
mających liderów samorządu. A jak jest sukces, to 
ma zwykle więcej ojców, więc myślę, że swój skrom-
ny udział ma w nim również rada miasta — mó-
wił Jan Mura.

— To wyróżnienie świadczy o tym, że to, co się 
dzieje w Rybniku jest również zauważane na arenie 
ogólnopolskiej. Mamy dobrego gospodarza i mamy 
nadzieję, że będzie pan nim jeszcze przez kolejną ka-
dencję — dodał przedstawiciel koalicyjnego PiS-u 
Stanisław Jaszczuk.

— Nawet najzdolniejszy samorządowiec niewie-
le zdziała w mieście sam. Udało mi się zbudować 
dobry zespół, to moi zastępcy i pracownicy urzę-
du miasta. To nasz wspólny sukces, również zgro-
madzonych tu radnych. Wszystkim bardzo dzięku-
ję — powiedział Adam Fudali. W czasie swojego 
wystąpienia poświęconego bieżącym sprawom 
miasta prezydent, jak zwykle, przedstawił infor-
macje o realizowanych miejskich inwestycjach, 
głównie drogowych. Poinformował też o trwa-
jących pracach projektowych nad dokumenta-
cją techniczną drogi śródmiejskiej oraz drogi re-
gionalnej Pszczyna-Racibórz. Oba projekty mają 
być gotowe na koniec czerwca przyszłego roku, 
choć w tym ostatnim przypadku wiele zależy od 
terminu przekazania stosownych dokumentów 
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w Katowicach. Prezydent przypomniał też o in-
westycjach dopiero co zakończonych, czyli budo-
wie przedszkola w Popielowie i gruntownej mo-
dernizacji stadionu lekkoatletycznego, otwartego 
uroczyście pięć dni przed sesją. Zapowiedział też 
planowane na 17 października otwarcie miejskie-
go deptaka zbudowanego w ciągu ulic Powstań-
ców Śl. i Sobieskiego, uprzedzając jednocześnie, 
że do tego czasu nie da się ukończyć robót trwa-
jących w sąsiedztwie Starego Kościoła. Powodem 
jest m.in. wstrzymanie prac przez archeologów po 
tym, jak w jednym z wykopów natrafiono na ludz-

kie szczątki. Radni usłyszeli również prezydenc-
kie propozycje dotyczące nowych zasad organiza-
cji ruchu w tzw. strefie śródmiejskiej po ukończe-
niu budowy deptaka.

Prezydent poinformował również, iż w lipcu 
stopa bezrobocia w Rybniku wynosiła 7,2 proc. 
i w dalszym ciągu była jedną z najniższych w wo-
jewództwie. 15 września w rybnickim urzędzie 
pracy było zarejestrowanych 4070 bezrobotnych 
rybniczan.

Mniejszy deficyt
Efektem poczynionych na sesji zmian w bu-

dżecie miasta jest kolejne już obniżenie pla-
nowanego deficytu, tym razem o kwotę blisko 
39,5 mln zł. Obecnie wynosi on 56,3 mln zł.

Jak zwykle pierwszymi podjętymi uchwałami 
były te dotyczące korekt w tegorocznym budżecie 
miasta oraz zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej, w której musiały one znaleźć swoje odbi-
cie. Planowane dochody budżetu zwiększono per 
saldo o ponad 3 mln zł, w tym dochody bieżące 
zwiększono per saldo o ponad 692 tys. zł, a docho-
dy majątkowe zwiększono per saldo o nieco ponad  
2,3 mln zł. Planowane wydatki budżetowe zmniej-
szono natomiast per saldo o kwotę ponad 36,4 mln zł;  
zmniejszono i wydatki bieżące, i wydatki majątko-
we, pierwsze per saldo o blisko 4,8 mln zł, drugie 
per saldo o blisko 31,7 mln zł. O ponad 39,4 mln zł  
zmniejszono również planowane przychody, któ-
re po zmianach mają wynieść ponad 105,4 mln zł. 
O 6.800 zł zwiększono kwotę do dyspozycji dziel-
nic i obecnie wynosi ona prawie 478 tys. zł. O bli-
sko 246 tys. zł zwiększono dotacje podmiotowe dla 
miejskich placówek kultury – o prawie 226 tys. zł 
dla Rybnickiego Centrum Kultury i o 20 tys. zł dla 
Domu Kultury w Niewiadomiu. 

Radna Krystyna Stokłosa (PO) pytała m.in. o 
przesunięcie na czerwiec przyszłego roku termi-
nu wykonania dokumentacji projektowej drogi 
regionalnej Pszczyna-Racibórz. Jak wyjaśnił peł-
nomocnik prezydenta miasta Janusz Koper, przy-
czyną wydłużenia terminu jest długie oczekiwanie 
na tzw. decyzję środowiskową Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Ta po 
blisko półtorarocznym oczekiwaniu wreszcie zo-
stała wydana, ale urzędnicy muszą jeszcze zacze-
kać na jej uprawomocnienie. Franciszek Kurpa-
nik (PO) pytał czy oszczędności po przetargach 
na wykonanie inwestycji realizowanych w ramach 
tzw. budżetu obywatelskiego, można rozdyspono-
wać na te dzielnice, w których ów budżet obywa-
telski jest realizowany. Prezydent Fudali odpowie-
dział, iż nie widzi takiej możliwości. — Kryteria  
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e  Od 18 września br. na stronie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej (www.zgm.ryb-
nik.pl) dostępna jest wstępna lista osób 
chętnych do zamieszkania w bloku przy 
ul. Zebrzydowickiej 31A, wyremontowa-
nym i przystosowanym do warunków pro-
jektu „Mieszkanie dla młodych”. Lista na-
zwisk jest dłuższa od liczby dostępnych 
mieszkań, a potencjalni lokatorzy mogą 
je obejrzeć i zdecydować się na konkret-
ne lokum. Następnie trzeba będzie stoczyć 
rywalizację „na punkty” przyznawane za 
spełnienie wynikających z regulaminu wa-
runków, dotyczących głównie zbyt wyso-
kich dochodów uniemożliwiających stara-
nie się o normalne mieszkanie komunalne. 
Osoby spełniające kryteria znajdą się na li-
ście, którą będzie jeszcze musiał zaakcep-
tować prezydent miasta. Pierwsze umowy 
najmu zostaną podpisane najprawdopo-
dobniej w połowie października.

e Strażnicy miejscy prowadzą akcję  
kontrolno-informacyjną „Stop! – mucho-
mor” przypominając handlującym i kupu-
jącym, że sprzedawane grzyby powinny 
mieć atest. — Jeśli zdecydujemy się na za-
kup świeżych grzybów musimy być pewni, 
że to całe okazy; nie dopuszcza się sprze-
daży grzybów rozdrobnionych. Handel 
grzybami można prowadzić tylko w pla-
cówkach handlowych lub na targowi-
skach — informuje Dawid Błatoń, rzecznik 
rybnickich strażników miejskich. Ponadto 
grzyby nie mogą być zapleśnione ani roba-
czywe. Atest, który wydają klasyfikatorzy 
grzybów lub grzyboznawcy (do uzyskania 
w sanepidzie) jest wydawany tylko na grzy-
by, których okres przechowywania wynosi 
48 godzin. Strażnicy sprawdzają także, czy 
handlujący mają wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej. Kontrola przeprowa-
dzona we wrześniu na rybnickich targo-
wiskach nie wykazała nieprawidłowości.

e W Boguszowicach Starych na jednej  
z prywatnych posesji pies ugryzł listonosza 
podczas doręczania korespondencji. Wła-
ściciele zwierzęcia nie chcieli powiedzieć 
czy pies był szczepiony. Na miejscu inter-
weniowali strażnicy miejscy, którzy ukarali 
ich mandatem, a pokrzywdzonego powia-
domili o konieczności udania się do leka-
rza. Przypomnijmy, że w takich sytuacjach 
osoba pokrzywdzona ma prawo domagać 
się odszkodowania, a w przypadku odmo-
wy właściciela psa, może skierować spra-
wę do sądu. Ponadto zgodnie z ustawo-
wym prawem pocztowym właściciel po-
sesji ma obowiązek posiadania skrzynki 
pocztowej (kara za jej brak może wynieść 
nawet 10 tys. zł).

funkcjonowania budżetu obywatelskiego zostały 
jasno sprecyzowane i tego będziemy się trzymać — 
skwitował prezydent. Nieco później Krzysztof Sza-
franiec (PO) zaproponował, by w przyszłym roku 
do regulaminu budżetu obywatelskiego wprowa-
dzić zmiany, które pozwolą w jego ramach wyko-
rzystać również powstałe w wyniku przetargów 
oszczędności. Nie zgadzając się z tą propozycją 
prezydent Fudali zwrócił uwagę, iż głównym za-
daniem budżetu obywatelskiego jest jednak in-
tegrowanie mieszkańców danej dzielnicy wokół 
ważnych dla nich przedsięwzięć, i że główny stru-
mień środków i tak płynie do dzielnic z zasadni-
czego budżetu miasta. Bronisław Drabiniok (PO) 
pytał, na czym będzie polegać modernizacja pa-
sażu łączącego miejski parking przy ul. Brudnio-
ka z ul. Sobieskiego, na co w budżecie przezna-
czono 500 tys. zł. Jak wyjaśnił wiceprezydent Mi-
chał Śmigielski konieczna jest całkowita przebu-
dowa pasażu począwszy od posadzki zniszczonej w 
czasie niedawnego doprowadzania tam ciepłocią-
gu, poprzez ściany, nowe ledowe oświetlenie i wy-
magający remontu dach. Benedykt Kołodziejczyk 
(PO) pytał z kolei o kwoty przeznaczone na nadzo-
rowanie przebudowy ul. Podmiejskiej i dopytywał, 
czy urząd miasta nie ma swoich fachowców mogą-
cych nadzorować takie inwestycje. — Mamy, ale 
jest ich zbyt mało, by mogli nadzorować wszystkie 
miejskie inwestycje, stąd konieczność zatrudnienia 
mogących to robić specjalistów — odpowiedział Ja-
nusz Koper, pełnomocnik prezydenta miasta ds. 
dróg i gospodarki komunalnej. 

Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO) pytała 
m.in. o prezydenckie wytyczne do mającego po-
wstać planu gospodarki niskoemisyjnej. Jak wyja-
śnił Michał Śmigielski, owe wytyczne znalazły się 
w specyfikacji przetargowej. Drugie pytanie rad-
nej dotyczyło trwającej w mieście wymiany oświe-
tlenia ulicznego. Jak się okazało, wciąż monto-
wane są w mieście głównie oprawy sodowe, któ-
re kosztują ok. 500 zł, a nie oprawy ledowe, tań-
sze co prawda w eksploatacji, ale kosztujące od 
1,2 tys. do ok. 2 tys. zł. Pierwszą ulicą, którą bę-
dzie oświetlana lampami ledowymi, ma być, we-
dług słów pełnomocnika, fragment ul. Budowla-
nych. Z kolei poligonem doświadczalnym dla miej-
skich służb ma zostać ul. Kościuszki. Oprawy so-
dowe zostaną tam w przyszłości kompleksowo za-
stąpione ledowymi, a urzędnicy sprawdzą, czy uzy-
skane w ten sposób oświetlenie uliczne spełnia wy-
mogi stosownych przepisów.

Przedstawione przez skarbnika propozycje 
zmian w budżecie miasta radni przyjęli jednogło-
śnie, podobnie jak nieco później zmiany w wielo-
letniej prognozie finansowej miasta.

Statut nadany
Radni jednogłośnie zmienili statut Powia-

towego Zespołu do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Rybniku. Jak wyjaśniła wi-
ceprezydent Ewa Ryszka, statut trzeba dostoso-
wać do zmian w ustawie o ruchu drogowym, któ-
ra nałożyła na przewodniczących powiatowych ze-

społów do spraw orzekania o niepełnosprawno-
ści obowiązek wydawania kart parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. — Tak więc wnioski o 
wydanie tych kart nie będą już składane w wydzia-
le komunikacji, jak to było dotychczas, ale w ze-
spole do spraw orzekania o niepełnosprawności. 
Dlatego też wszystkie karty parkingowe, które wy-
dano na czas nieokreślony, będą obowiązywać tyl-
ko do 30 listopada tego roku. Nawet jeżeli ktoś po-
siadał bezterminową kartę, teraz musi zwrócić się 
do zespołu o wydanie nowej, już na nowych zasa-
dach, bo zmieniły się też kryteria jej przyznawania. 
O kartę nie mogą się już ubiegać osoby niepełno-
sprawne w stopniu lekkim — wyjaśniła Ewa Rysz-
ka. Radną Krystynę Stokłosę ciekawiło, ile takich 
kart wydał dotychczas wydział komunikacji. — Od 
2008 roku było ich prawie siedem tysięcy — odpo-
wiedziała wiceprezydent. Piotr Kuczera (PO) nie 
krył zaskoczenia tak sporą, jego zdaniem, ilością 
kart. Ewa Ryszka wyjaśniała, że wydział komuni-
kacji wydając pozwolenia zawsze działał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, ale nie wykluczy-
ła, że w obiegu mogą znajdować się karty, które 
nie powinny się w nim znaleźć. Mogło się bowiem 
zdarzyć, że po śmierci osoby niepełnosprawnej jej 
rodzina nadal nieprawnie korzystała z takiej kar-
ty, bo nie było obowiązku jej zwrócenia. Teraz te 
zasady się zmienią.

Nie będzie roszczeń, 
były wątpliwości

— Znam tych ludzi – są uczciwi i szczerzy. 
Mieszkanie sprzedali, bo byli nieświadomi konse-
kwencji — zapewnił Andrzej Wojaczek w czasie 
dyskusji nad uchwałą w sprawie odstąpienia 
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaży lokalu mieszkalnego w Chwałowi-
cach za dziesięć procent jego wartości. Jak re-
ferował wiceprezydent Michał Śmigielski, miasto 
w 2008 roku sprzedało mieszkańcowi Chwałowic 
mieszkanie za cenę uwzględniającą 90 proc. boni-
fikaty. Właściciel zmarł, a lokal odziedziczył jego 
wnuk i ze względu na zły stan lokalu – zagrzybie-
nie i brak ogrzewania – sprzedał go przed upływem 
pięciu lat, jak tłumaczył, nieświadom konsekwen-
cji takiego kroku. Środki ze sprzedaży przeznaczył 
na spłatę rat kredytu hipotecznego, jaki zaciągnął 
pod kupione wcześniej wspólnie z żoną mieszka-
nie, oraz na jego remont. Jak przypomniał wice-
prezydent, w przypadku, gdy nabywca, bądź oso-
by mu bliskie, których ten przepis również doty-
czy (w tym przypadku wnuk), sprzedają mieszka-
nie przed upływem pięciu lat, muszą zwrócić kwo-
tę równą udzielonej bonifikacie po jej waloryza-
cji. Nie trzeba jej zwracać, jeśli środki uzyskane 
ze sprzedaży w ciągu 12 miesięcy przeznaczone 
zostaną na nabycie innego mieszkania, domu lub 
działki pod jego budowę. W tym przypadku wnuk 
przedstawił dokumentację, z której wynika, że co 
miesiąc wpłacał na rachunek bankowy ratę kre-
dytu, i przedłożył faktury na materiały budowla-
ne i usługi remontowe wykonywane w kupionym 
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mieszkaniu. Ponadto, jak referował wiceprezy-
dent, chwałowiczanin tłumaczył, że sprzedając lo-
kal nie miał wiedzy o udzieleniu bonifikaty jego 
dziadkowi, a tym bardziej o obowiązku jej zwro-
tu. „Mieszkanie odziedziczyłem po moim zmarłym 
dziadku. W testamencie nie było mowy o bonifika-
cie, co oczywiście mnie nie tłumaczy. Dziadek nie 
poinformował nas o tym fakcie przed swoją śmier-
cią” napisał rybniczanin w piśmie wyjaśniającym. 
Na jego korzyść wpłynęło także to, że udokumen-
tował wydanie środków uzyskanych ze sprzedaży 
odziedziczonego mieszkania na zaspokojenie po-
trzeb mieszkaniowych swojej rodziny. Na tej pod-
stawie ostatecznie uznano, że zaistniały szczegól-
ne okoliczności umożliwiające zwolnienie rybni-
czanina z obowiązku zwrotu bonifikaty. Jednak  
w czasie dyskusji radni zgłaszali swoje wątpliwo-
ści co do precyzyjności samej uchwały, także jej 
uzasadnienia. Zdaniem Moniki Krakowczyk-Pio-
trowskiej było ono nieadekwatne do tego, o czym 
mówił wiceprezydent przedstawiając całą sytuację. 
Ostatecznie uchwałę poparło 17 radnych, jeden 
był przeciw, a pięcioro wstrzymało się od głosu.

Nieruchomości pod młotek
Jak zwykle radni przyjęli kilka uchwał 

gruntowych, które tradycyjnie omówił Mi-
chał Śmigielski. Pierwsza przyjęta jednogłośnie 
uchwała dotyczyła sprzedaży w przetargu miesz-
kania o pow. 35 m2 w budynku przy ul. Śląskiej  
w Chwałowicach, w którym utworzona jest wspól-
nota mieszkaniowa. Przy jednym głosie wstrzymu-
jącym radni przyjęli uchwałę o nabyciu trzech nie-
zabudowanych nieruchomości, m.in. tej położonej 
przy Dróżce Profesora Libury, która ze względu 
na konieczność ułożenia ciepłociągu, a następ-
nie kanalizacji, będzie miała nieco inny przebieg. 
Kolejna uchwała dotyczyła bezprzetargowego wy-
dzierżawienia na dziesięć lat warszawskiej spółce 
AMS części nieruchomości w pasach drogowych 
pod budowę, przebudowę lub remont 44 wiat przy-
stankowych. W czterech miejscach wiaty zostaną 
wybudowane od podstaw (przy ul. Mikołowskiej 
i Małachowskiego po jednej wiacie, przy ul. Go-
tartowickiej – dwie), w 22 miejscach stare, najczę-
ściej betonowe przystanki zastąpią nowe o lżejszej 
konstrukcji (przy ul. Górnośląskiej – trzy wiaty, po 
dwie przy ulicach: 1 Maja, Podmiejskiej, Gliwic-
kiej, Kotucza, Rudzkiej, Zebrzydowickiej i Raci-
borskiej, a po jednej przy ulicach: Budowlanych, 
Hallera, Staffa, Małachowskiego i Mikołowskiej). 
W przypadku kolejnych osiemnastu lokalizacji 
(przy ul. Gliwickiej i Rybnickiej) spółka AMS już 
wybudowała na swój koszt wiaty przystankowe. 
Aby zachować ich jednolitą estetykę radni jedno-
głośnie zgodzili się wydzierżawić wszystkie te nie-
ruchomości warszawskiej firmie.  

Ostatnia z uchwał gruntowych dotyczyła wyra-
żenia zgody na wystąpienie do wojewody śląskie-
go z wnioskiem o komunalizację niezabudowanej 
nieruchomości w Ochojcu. Grunt, którego właści-
cielem jest skarb państwa to pas ul. Milenijnej,  

obejmujący jezdnię, pobocze oraz fragment par-
kingu. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Zmiany razy dwa
Równie jednomyślni byli radni zmienia-

jąc dwie przyjęte w 2012 i 2011 roku uchwa-
ły związane z drogami. Jak przypomniał Janusz 
Koper, pełnomocnik prezydenta do spraw dróg  
i gospodarki komunalnej, miasto zaciągnęło kre-
dyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na opra-
cowanie dokumentacji projektowej drogi Pszczy-
na-Racibórz. Przedłużające się procedury admi-
nistracyjne związane z opracowaniem tej doku-
mentacji (w szczególności trwające postępowa-
nie środowiskowe, niezbędne do uzyskania dal-
szych opinii i pozwoleń) wpłynęły na zmiany ter-
minów płatności za poszczególne etapy prac pro-
jektowych, a co za tym idzie, powiązanych z nimi 
płatności ostatniej transzy kredytu. W związku  
z tym radni musieli zmienić uchwałę i ustalić nowe 
terminy zaciągnięcia kredytu w kwocie 660.569 zł. 

— To niewiele, jeżeli idzie o taki projekt — zauwa-
żył Benedykt Kołodziejczyk i w związku z tym dopy-
tywał o szczegóły techniczne tej drogi. Janusz Koper 
wyjaśniał, że kwota ponad 900 tys. zł, o której mówił 
radny Kołodziejczyk, to tylko połowa wartości ca-
łego projektu, którego koszt wynosi ok. 1,6 mln zł.  
— Nic się nie zmieniło jeżeli idzie o założenia doty-
czące tego, jak ta droga ma wyglądać. Jest zgodna 
z projektem — uspokajał Koper. Henryk Ryszka 
(BSR) pytał o gwarancje otrzymania obiecanych 
300 mln zł unijnej dotacji na ten cel oraz o środki, 
jakie na tę gigantyczną inwestycję miasto musi za-
bezpieczyć w budżecie. Janusz Koper tłumaczył, 
że miasto czeka na podpisanie stosownych umów 
pomiędzy Polską i Unią Europejską oraz przypo-
mniał, że droga ta będzie budowana etapami, więc 
trudno na ten moment przewidzieć, jakie środki bę-
dzie musiało wyłożyć miasto, bo zależy to również 
od rozstrzygnięć przetargowych i wysokości przy-
znanych środków. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 
podobnie jak kolejną, dotyczącą analogicznej sy-
tuacji, tym razem jednak raty kredytu w wysoko-
ści 81.300 zł na opracowanie dokumentacji prze-
budowy ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Pół-
nocnej do granic miasta wraz z mostem. — Skoro  
ze względu na przedłużające się procedury nie bę-
dziemy w tym roku dokonywali zakładanych wcze-
śniej płatności, nie ma potrzeby, aby w chwili obec-
nej zaciągać kolejną transzę kredytu. Będzie to ko-
nieczne dopiero w roku przyszłym — wyjaśnił Koper.  

Droga nie do jazdy
— Skoro ma to być deptak, musimy dokonać 

zmian, które sprawią, że  fragmenty tych dróg  
z publicznych staną się drogami wewnętrznymi, 
czyli takimi, jakie są m.in. na osiedlach. Taka 
zmiana leży w kompetencji rady — wyjaśniał 
Janusz Koper omawiając uchwałę dotyczą-
cą pozbawienia śródmiejskich ulic: Św. Jana, 
Sobieskiego i Powstańców statusu dróg pu-
blicznych. Drogi te staną się traktem pieszym, 
na którym znajdą się między innymi: fontanna, 

e W sobotę 4 października w godzinach między 
9 a 16 EDF zaprasza na doroczny dzień otwar-
ty rybnickiej elektrowni. Będzie można zwie-
dzić z przewodnikiem zakład i skorzystać z licz-
nych przygotowanych atrakcji m.in. z laborato-
rium energii, wody i powietrza. Organizatorzy 
apelują, by na zwiedzanie zakładu wybrać się  
w płaskim obuwiu. 

e W niedzielę 5 października w ośrodku w Ka-
mieniu odbędzie się jubileuszowa XXX Krajo-
wa Wystawa Psów Rasowych, organizowana 
przez rybnicki oddział Związku Kynologiczne-
go w Polsce. Dzień wcześniej, w sobotę 4 paź-
dziernika również w Kamieniu odbędzie się wy-
stawa psów myśliwskich. Przypominamy, że w 
związku z modernizacją mostu na ul. Robotni-
czej, do ośrodka w Kamieniu można dojechać 
wyłącznie od strony Książenic.  

e Miasto przekazało rybnickiemu sanepidowi 30 
tys. zł na remont dachu jego siedziby przy ul. 
Janiego. — Budżetu państwa nie stać na po-
krycie pełnych kosztów remontu siedziby jed-
nej ze swoich instytucji — skomentował w 
czasie sesji rady miasta Bogusław Paszenda, 
skarbnik miasta.

e 24 i 25 września w I LO i w rybnickim ośrod-
ku Uniwersytetu Ekonomicznego odbyły się 
spotkania m.in. z historykami z krakowskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w ra-
mach II Rybnickich Dni Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Zorganizowało je rybnickie Stowarzy-
szenie Pomocy Chorym na Stwardnienie Roz-
siane „PRO BONO”.

e Na 13 października zaplanowano otwarcie 
hali sportowej wybudowanej przy Gimnazjum 
nr 2 (w sąsiedztwie Reala). Do tej pory szko-
ła prowadząca m.in. klasy sportowe funkcjo-
nowała bez sali gimnastycznej z prawdziwe-
go zdarzenia.

e W czasie wrześniowej sesji radni testowali nowy 
system konferencyjny zainstalowany w sali po-
siedzeń rady miasta. 12-letnie urządzenia firmy 
Philips zastąpił system Boscha. Zainstalowano 
nowe pulpity służące radnym do głosowania, 
bardziej czułe indywidualne mikrofony, kame-
ry i monitor, na którym są transmitowane ob-
rady i pojawiają się wyniki głosowań. Wyraź-
nie poprawiło się nagłośnienie obrad i jakość 
obrazu na monitorze. Nowy system konferen-
cyjny kosztował prawie 245 tys. zł. 

e Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowa-
niu 49-letniego rybniczanina, który 19 września 
w jednym z budynków przy ul. Śniadeckiego 
w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy użyciu 
noża zamordował swego rówieśnika, przyja-
ciela swojej żony, z którą nie mieszkał tam od 
pięciu miesięcy. Policjanci zatrzymali podejrza-
nego dwie godziny po przyjęciu zgłoszenia.
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ławki i ogródki gastronomiczne. Monika Krakow-
czyk-Piotrowska pytała dlaczego rada nie podję-
ła takiej uchwały dwa lata temu, bo wtedy miasto 
uniknęłoby wydatku w wys. 274 tys. zł na przebu-
dowę skrzyżowania ul. Powstańców i Sobieskie-
go z ul. Gliwicką. — Obecnie, jeżeli idzie o roz-
wiązania, skrzyżowanie to wróciło do stanu sprzed 
dwóch lat — zauważyła radna. Poinformowała też,  
że w wyniku konsultacji społecznych nad tą uchwa-
łą nie wpłynęły żadne uwagi, a powodem mógł być 
termin ich zwołania. — Rozpoczęły się 6 września 
w sobotę, a zakończyły 8 września, czyli de facto 
konsultacje trwały jeden dzień roboczy — mówi-
ła Monika Krakowczyk-Piotrowska. Odpowiada-
jąc na pierwsze z pytań radnej PO Janusz Koper 
wyjaśniał, że przeprowadzona dwa lata wcześniej 
przebudowa sygnalizacji świetlnej na ulicach Łony, 
Sobieskiego i Powstańców Śl. wynikała z koniecz-
ności dostosowania się do obowiązujących przepi-
sów prawa. — Poza tym wtedy jeszcze nie było mowy 
o rewitalizacji deptaku. Pomysł zrodził się dopiero 
później — odpowiadał pełnomocnik. — Już w cza-
sie kampanii wyborczej prezydent zapowiadał rewi-
talizację deptaku, więc chyba można było się dwa 
lata wstrzymać z przebudową tej sygnalizacji — ri-
postowała radna PO. Janusz Koper wyjaśniał, że 
miasto nie mogło dłużej czekać z dostosowaniem 
się do obowiązującego prawa, a Dariusz Laska 
(PO) nalegał na podanie przepisów, które obli-
gowały miasto do tej przebudowy i wyjaśnienie, 
czym kierował się prezydent ogłaszając konsulta-
cje społeczne w sobotę. Janusz Koper odpowia-
dał, że sygnalizację świetlną trzeba było zmienić 
na mocy ministerialnego rozporządzenia. — Mie-
liśmy czas do 2005 roku, aby się do tych przepisów 
dostosować, a więc i tak przebudowaliśmy to skrzy-
żowanie z opóźnieniem, ze względu na brak środ-
ków. Niezrealizowanie tego zadania narażało mia-
sto na kary. Udało się nam ich uniknąć, mimo że 
przebudowaliśmy skrzyżowanie po terminie. To nie 
było widzimisię miasta, ale po prostu nie mogliśmy 
dłużej czekać — tłumaczył pełnomocnik. Ustale-
nie daty konsultacji społecznych nazwał „wpadką”, 
na którą, niestety, nikt nie zwrócił uwagi. Jednak 
radny Dariusz Laska przekonywał, że zanim pre-
zydent podpisał zarządzenie o terminie konsulta-
cji z pewnością musiało ono przejść przez ręce kil-
ku osób – od pracownika wydziału po radcę praw-
nego. — I nikt nie zwrócił na to uwagi? — zasta-
nawiał się radny PO. Zanim radni przyjęli uchwa-
łę przy jednym głosie sprzeciwu, Józef Skrzypiec 
(BSR) postulował jeszcze, aby ograniczenia w ru-
chu na deptaku nie obowiązywały również w bar-
dzo wczesnych godzinach porannych. 

Porządki przed wyborami
W związku z zaplanowanymi na 16 listopa-

da wyborami samorządowymi radni przyjęli 
uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych ob-
wodów głosowania, m.in. w dwóch rybnickich 
szpitalach, gdyż w dniu wyborów będzie w nich 
przebywać co najmniej 15 wyborców. Ten wy-
móg zostanie spełniony w przypadku Państwowego  

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3, ale 
też w Miejskim Domu Pomocy Społecznej i Domu 
opieki „Senior”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

Maraton skarg
W czasie tego posiedzenia radni rozpatrzyli 

aż cztery skargi. Wszystkie zostały uznane za 
bezzasadne i odrzucone. Dwie dotyczyły dyrek-
torów szkół, pierwsza Zespołu Szkół nr 2 im. 
Frycza Modrzewskiego. Jak wyjaśnił Leszek Kuś-
ka (SR 2010), przewodniczący komisji rewizyjnej, 
przedmiotem zarzutów był nienależyty, zdaniem ro-
dziców jednej z uczennic, nadzór dyrektorki szkoły 
nad nauczycielką II LO, niezapewnienie takich wa-
runków nauczania i wychowania, które sprzyjałyby 
budowaniu właściwych relacji między nauczyciela-
mi a wychowankami oraz niezapewnienie właściwej 
pomocy psychologicznej i bezpieczeństwa uczenni-
cy. Z kontroli przeprowadzonej w szkole przez kura-
torium oświaty wynika, że dyrektorka podjęła wszel-
kie kroki, aby sprawę skargi wyjaśnić – rodziców za-
proszono na rozmowę, zaproponowano spotkanie  
z pedagogiem i psychologiem, przeprowadzono ob-
serwację klasy i szkolenia uczniów z zakresu bezpie-
czeństwa. Dyrektor postąpiła więc zgodnie ze statu-
tem placówki i z przepisami ministra edukacji. Dla-
tego komisja rewizyjna, która zapoznała się z wyni-
kami kontroli kuratorium, rekomendowała odrzu-
cenie skargi, a radni poparli tę propozycję bezdy-
skusyjnie, przy jednym głosie wstrzymującym się. 

W kolejnej skardze NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty zarzuciło dyrektorce Zespołu Szkół 
nr 3 na Nowinach niewystąpienie z wnioskiem o na-
grodę Śląskiego Kuratora Oświaty dla czterech na-
uczycieli tej placówki oraz naruszenie terminu oce-
ny pracy nauczyciela. Z wyjaśnień dyrektorki wyni-
ka, że rada pedagogiczna rekomendowała do przy-
znania nagrody kuratora czterech nauczycieli, jed-
nakże dwóch z nich nie spełniało warunków for-
malnych, a pozostali zostali przez nią ocenieni jako 
kwalifikujący się do przyznania nagrody prezyden-
ta, a nie nagrody kuratorskiej. Wyjaśniając drugi  
z zarzutów stwierdzono, że nie naruszono żadnego 
terminu do dokonania oceny pracy nauczyciela, bo 
był on zgodny z zasadą przyjętą przez radę pedago-
giczną ZS nr 3 i został przez nauczycielkę ustalony 
na dzień 4 czerwca br., a oceny jej pracy dokona-
no 12 czerwca. Również dlatego komisja rewizyjna 
uznała skargę za bezzasadną. Tego samego zdania 
było 22 radnych, trzech – wstrzymało się od głosu. 

Większe wątpliwości wzbudziła skarga zarzuca-
jąca prezydentowi, że naruszył konstytucję wyda-
jąc zarządzenie zmniejszające stawki czynszu na-
jemcom gminnych lokali użytkowych przy ul. Po-
wstańców Śl. i Sobieskiego, nie przedstawiając jed-
nak żadnych propozycji wypłaty odszkodowań dla 
pozostałych najemców i właścicieli lokali użytko-
wych przy objętych rewitalizacją ulicach. Komi-
sja rewizyjna ustaliła, że najemcy gminnych lokali 
użytkowych, w indywidualnych wnioskach zwrócili 
się do prezydenta o obniżenie im czynszu ze wzglę-
du na utrudnienia w dostępie do wynajmowanych  

lokali, a prezydent je uwzględnił, bo ma taką moż-
liwość. Najemcy nie otrzymali od miasta odszkodo-
wań, lecz ze względu na zaistniałe okoliczności ob-
niżono im czynsz (od lipca do końca grudnia br.). 
Komisja stwierdziła więc, że prezydent w swoim za-
rządzeniu nie naruszył konstytucji RP, a wydając je, 
kierował się zasadą, że stawki czynszu najmu usta-
la się biorąc pod uwagę warunki rynkowe. Ponad-
to komisja ustaliła, że zawarty w skardze wniosek, 
aby zobligować prezydenta do natychmiastowego 
stworzenia przez urząd miasta jednolitego systemu 
wypłat odszkodowań dla wszystkich najemców lub 
właścicieli lokali użytkowych na ulicach Powstańców 
Śl. i Sobieskiego, nie może być przedmiotem skar-
gi na działalność prezydenta. — To tylko wniosek,  
a nie skarga, i jako taki nie podlega rozpatrzeniu przez 
radę — wyjaśnił Leszek Kuśka wątpliwości radnej 
Krystyny Stokłosy. — Jeżeli prezydent przyznał na-
jemcom gminnych lokali użytkowych odszkodowa-
nia w postaci obniżenia czynszu, to pojawia się py-
tanie co z resztą mieszkańców? Rekomendacja ko-
misji o bezzasadności skargi w takiej sytuacji nie jest 
więc do końca szczęśliwa — zauważył Piotr Kucze-
ra. Leszek Kuśka przypomniał, że prezydent rozpa-
trzył tylko indywidualnie złożone wnioski. — Wnio-
sków osób prywatnych nie było — stwierdził. — Skąd 
pan ma taką wiedzę? — pytała radna Monika Kra-
kowczyk-Piotrowska. Przewodniczący Kuśka wyja-
śnił, że komisja rewizyjna miała wykaz wszystkich 
lokali, których dotyczyły wnioski. Ostatecznie 12 
radnych zagłosowało za odrzuceniem skargi, sied-
mioro było przeciwnych, a trzech się wstrzymało. 

W ostatniej rozpatrywanej tego dnia skardze gru-
pa mieszkańców Chwałowic zaprotestowała prze-
ciwko zwiększeniu natężenia ruchu pojazdów cięż-
kich na ul. 1 Maja w związku z wywozem kruszywa 
z terenu kopalni Chwałowice. Jak wyjaśniła komi-
sja rewizyjna, prezydent prowadził rozmowy oraz 
korespondował z władzami kopalni i otrzymał za-
pewnienie od dyrekcji i firmy wywożącej kruszywo, 
że ograniczą do niezbędnego minimum transport 
samochodowy ulicą 1 Maja. Ponadto na podstawie 
przeprowadzonych tam pomiarów stwierdzono,  
że na ulicy nie wystąpiło przekroczenie natężenia 
ruchu pojazdów ciężarowych, jaki może występo-
wać na tego typu drodze. Skarżący otrzymywali też 
na bieżąco wyjaśnienia ze strony urzędu, jak i dy-
rekcji kopalni. Obecnie droga ta jest remontowana, 
a zdaniem komisji rewizyjnej działania prezydenta 
były prawidłowe, więc skarga jest bezzasadna. Za-
nim swoją opinię wyrazili wszyscy radni, Wojciech 
Kiljańczyk (PO) z Chwałowic zaapelował o wraż-
liwość przy rozpatrywaniu tego typu spraw. W gło-
sowaniu  22 radnych opowiedziało się za odrzuce-
niem skargi, jedna osoba głosowała przeciw przy-
jęciu uchwały, a dwie się wstrzymały. 

Bezrobocie nie dla radnego
Głosami radnych rządzącej koalicji BSR-

PiS, przy przeciwnych głosach radnych opo-
zycyjnej PO rada podjęła uchwałę o niewyra-
żeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy  
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z radnym PiS-u i wiceprzewodniczącym rady 
miasta Stanisławem Jaszczukiem. 

W połowie lipca rada nadzorcza Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej odwołała go z funkcji 
prezesa spółdzielni (rada nadzorcza w innym skła-
dzie powołała go na to stanowisko wiosną ubiegłe-
go roku – przyp. red.). A że radnego można zwol-
nić z pracy wyłącznie za przyzwoleniem rady mia-
sta, z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody wystąpi-
ła do rady Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Zanim rozgorzała gorąca dyskusja, Andrzej 
Wojaczek, przewodniczący rady przedstawił pro-
jekt uchwały oraz jej uzasadnienie, które w zde-
cydowanej większości stanowiły wyjaśnienia sa-
mego zainteresowanego, zakończone jego proś-
bą do rady o odrzucenie wniosku spółdzielni. An-
drzej Wojaczek odczytał też pismo członków za-
rządu RSM, skierowane do radnych po tym, jak 
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opubliko-
wano na stronie internetowej magistratu. Hen-
ryk Cebula (PiS), przewodniczący branżowej ko-
misji samorządu i bezpieczeństwa poinformo-
wał, że na jej posiedzeniu za przyjęciem projektu 
uchwały opowiedziało się pięciu radnych, a sze-
ściu było przeciw.

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Piotr Ku-
czera, szef klubu radnych PO, który odnosząc się 
do wypowiedzi szefa komisji stwierdził, że zaopi-
niowała ona projekt uchwały negatywnie. Kuczera 
zapytał też radcę prawnego magistratu Grzegorza 
Słodkiewicza o tytuł uchwały w sprawie „niewyra-
żenia zgody”. — Przyjęło się, że ilekroć obradowa-
no na temat rozwiązania stosunku pracy z jakim-
kolwiek radnym, tytuł uchwały mówił o wyrażeniu 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Mam nadzie-
ję, że mamy do czynienia z pomyłką…? — mówił. 
W odpowiedzi usłyszał, że wnioskodawcą uchwa-
ły jest przewodniczący rady i to on zdecydował  
o jej tytule; radca dodał też, że z formalnego punk-
tu widzenia tytuł uchwały nie ma w tym przypad-
ku żadnego znaczenia. Kilka kolejnych pytań za-
dał inny radny PO Dariusz Laska. — Walne zgro-
madzenie członków spółdzielni wybrało radę nad-
zorczą, by ta nadzorowała działalność zarządu. Ta 
rada nadzorcza jako organ najpierw powołała pana 
Jaszczuka na stanowisko prezesa i odwołała. Mia-
ła do tego pełne prawo. Jeśli podejmą państwo tę 
uchwałę, spółdzielnia będzie ponosiła koszty, a pań-
stwo będą za to ponosić odpowiedzialność. Ustawa 
mówi, że rada gminy odmówi zgody na rozwiąza-
nie z radnym stosunku pracy, jeżeli podstawą jego 
rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywa-
niem przez radnego mandatu. Argumentacja, któ-
rą pan przedstawił to czyste naciąganie polityczne 
tej uchwały. Pan był prezesem z PiS-u, a teraz prze-
wodniczący rady nadzorczej jest z SLD, to nie ma 
żadnego związku z tą sprawą, bo rada nadzorcza 
podejmuje uchwały gremialnie. Uzasadnienie prze-
wodniczącego komisji, że ma pan jeszcze wiele lat 
do emerytury i powinien pracować, to nie jest po-
wód, byśmy podejmowali tę decyzję. Czy pan, ma-
gister prawa, nie zna takiej instytucji jak sąd pracy? 

 Jeśli ta decyzja się panu nie podoba, proszę wal-
czyć o swoje prawa w sądzie. Proszę nie zasłaniać się 
„immunitetem radnego”. Pobiera pan obecnie dietę 
radnego i wynagrodzenie jako były prezes. Mówię to 
jako mieszkaniec zasobów RSM, który się z tym nie 
zgadza — mówił Dariusz Laska. Na koniec, powo-
łując się na ustawę O samorządzie gminnym, wnio-
skował o wykluczenie radnego Jaszczuka z głoso-
wania nad tą uchwałą, na co przewodniczący RM 
Andrzej Wojaczek stwierdził, iż poinformował już 
radnego, że w tym głosowaniu nie weźmie udziału.

Bronisław Drabiniok przypomniał, że takie 
samo głosowanie w jego sprawie odbyło się w po-
łowie stycznia. — Nie widzę różnicy między spra-
wami z 15 stycznia i z 17 września, pisma z zakła-
dów pracy też są właściwie identyczne, a uchwały 
są różne — stwierdził. Przytoczył też wypowiedź 
radczyni prawnej ze styczniowej dyskusji w jego 
sprawie, w której podkreślała ona, iż obowiąz-
kiem rady jest niewyrażenie zgody wtedy, kie-
dy po zbadaniu okoliczności uzna, że powodem 
zwolnienia radnego są wykonywane przez nie-
go jego ustawowe obowiązki. Zwrócił też uwagę,  
iż uzasadnienia omawianej uchwały nie napisał 
żaden z radców prawnych urzędu, ale radny Jasz-
czuk, który stał się obrońcą we własnej sprawie, 
obrońcą własnego interesu. Na koniec, zwracając 
się do radnych rządzącej koalicji przypomniał, że 
za dwa miesiące są wybory. — Na tej sali mamy 
stanowić prawo, a nie popierać cwaniactwo czy si-
twę. Ta uchwała nie ma racji bytu — mówił radny 
Drabiniok. — Nie zachodzi ustawowa przesłanka, 
która dawałaby nam prawo uznać wniosek Ryb-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niezasadny. 
Podejmowanie tej uchwały jest nieuczciwe wobec 
mieszkańców RSM i każdy z nich powinien się do-
wiedzieć, jak imiennie głosowali poszczególni rad-
ni, bo to interes społeczny — przekonywał z kolei 
Wojciech Kiljańczyk.

Franciszek Kurpanik, zwracając się do radnego 
Stanisława Jaszczuka zapytał, czy to co robi uwa-
ża za etyczne i moralne. — Mieszkańcy, jak się 
dowiedzą jakie pobory pan pobiera nie wykonując 
pracy, to niejednego o mało szlag nie trafi — mó-
wił radny, uznając zwrócenie się do rady z propo-
zycją odrzucenia wniosku spółdzielni za skandal  
i hipokryzję. Chwilę później radny PO zapropono-
wał, by „ponad podziałami” radni podjęli uchwa-
łę przyzwalającą na rozwiązanie stosunku pracy  
z radnym Jaszczukiem.

Piotr Kuczera zwrócił jeszcze uwagę, iż w uza-
sadnieniu uchwały, w wyjaśnieniach radnego Jasz-
czuka, znalazła się nieprawdziwa informacja, jako-
by przeciwko jego następcy na stanowisku prezesa 
RSM toczyło się postępowanie karne. Sam radny 
Jaszczuk na posiedzeniu komisji samorządu i bez-
pieczeństwa miał przyznać, że się pomylił, a owo 
postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciw 
komukolwiek, zaś obecny prezes RSM ma w nim 
statut świadka. Radny Kuczera zapytał więc, czy 
radni chcą, by takie uzasadnienie pozostało. Kry-
styna Stokłosa odniosła się do słów z uzasadnienia 
uchwały, mówiących o „haniebnej kampanii wy-
borczej”. Pytała, skąd takie stwierdzenie, skoro, 

gdy odwoływali radnego Jaszczuka z funkcji pre-
zesa, nie było jeszcze wiadomo kiedy wybory sa-
morządowe się odbędą.

Radny Wojciech Piecha (PiS) chciał zgłosić 
wniosek o zakończenie dyskusji, ale po sugestii 
przewodniczącego rady wycofał go. Monika Kra-
kowczyk-Piotrowska stwierdziła, że radny Jasz-
czuk nawet nie próbuje wskazać, jakie jego dzia-
łania jako radnego miałyby doprowadzić do jego 
odwołania. Odnosząc się do dwóch wcześniej-
szych przypadków, gdy rada wyraziła jednak zgo-
dę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Bro-
nisławem Drabiniokiem (PO) i Wojciechem Pie-
chą (PiS), stwierdziła: — Różnica polega na tym, 
że w tamtych przypadkach ewentualne koszty ponio-
słaby Kompania Węglowa, a w tym przypadku po-
niosą je nasi mieszkańcy, członkowie RSM. Trud-
no się na to zgodzić.  Zarzuciła też radnemu Jasz-
czukowi, że wykorzystuje układ sił w radzie mia-
sta dla swoich prywatnych korzyści.

Radny Michał Chmieliński (BSR) przypomniał, 
że i w sprawie radnego Drabinioka, i radnego Pie-
chy głosował przeciwko wyrażeniu zgody na roz-
wiązanie z nimi stosunku pracy. — Przecież ża-
den pracodawca nie napisze w uzasadnieniu ta-
kiego wniosku, że praca radnego przeszkadza mu  
w wykonywaniu obowiązków służbowych, bo strze-
liłby sobie w kolano — przedstawił swoją argumen-
tację radny. Zdeklarował, że będzie konsekwent-
nie głosował za niewyrażeniem zgody na rozwią-
zanie z radnym stosunku pracy. Przekonywał,  
że niezależnie od zapisów ustawy, radny ma w ta-
kich głosowaniach wolny wybór i powinien głoso-
wać zgodnie ze swoim sumieniem. — Jestem za-
smucony niektórymi opiniami kolegów radnych. 
Każdy ma prawo bronić swego stanowiska pracy. 
Dlaczego oceniacie osobę, która poczuła się skrzyw-
dzona zwolnieniem z pracy, od tego jest sąd — ape-
lował Leszek Kuśka.

W końcu głos zabrał sam zainteresowany Stani-
sław Jaszczuk, który przyznał, że pisząc o procesie 
karnym obecnego prezesa popełnił błąd. — Bro-
nię się przed otrzymaniem statusu bezrobotnego, 
na który sobie nie zasłużyłem, bo dobrze pracowa-
łem w spółdzielni. Z państwa pomocą przygotowa-
liśmy kilka projektów na kilkanaście milionów zło-
tych, które mogą przynieść spółdzielni 5 mln zysku. 
Niestety, miałem pecha i po roku pracy trafiłem na 
kampanię wyborczą do rady nadzorczej spółdziel-
ni. Jako członek spółdzielni zgłosiłem moją goto-
wość do pracy; szukałem kompromisu, ale tam nikt 
nie chce ze mną rozmawiać. Ja i moja zastępczyni 
weszliśmy tam w taką sieć powiązań, jakiej sobie 
nie wyobrażaliśmy. Próbując porządkować sprawy 
spółdzielni natrafiliśmy na beton. Nie namawiam 
państwa do głosowania „za” lub „przeciw”. Zwró-
ciłem się do państwa z prośbą, byście dali wyraz po-
parcia temu, co robiliśmy w spółdzielni. Jeśli wasza 
decyzja będzie negatywna, to nie będę się od niej od-
woływać. Będę szukał nowego zajęcia, bo nie wy-
obrażam sobie życia bez pracy. Rada nadzorcza nie 
jest w spółdzielni najwyższą władzą. Jest nią walne 
zgromadzenie członków spółdzielni, a ono udzieli-
ło mi absolutorium, w przeciwieństwie do mojego  
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następcy. Nastąpiła po prostu „nocna zmiana”  
w wersji spółdzielczej i tak nas potraktowano. Za-
rzucacie nam hipokryzję, a zapominacie jak wyście 
się zachowali broniąc swego kolegi radnego Drabi-
nioka (uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym Drabiniokiem poparło 
12 radnych, a 10 głosowało przeciw – przyp. red.). 
Głosujcie zgodnie z waszym sumieniem. Wiem, że 
za dwa miesiące są wybory, i że część z was robi so-
bie kampanię wyborczą moim kosztem. Bądźcie 
uczciwi w waszej krytyce i nie przekraczajcie gra-
nicy przyzwoitości — mówił Stanisław Jaszczuk. 

— Większość z państwa wyraża swoje opinie, 
nie patrząc na fakty. Nie mamy oceniać spółdziel-
ni, ani życiorysu lub kariery radnego. Mamy tylko 
ocenić, czy zaszły ustawowe przesłanki do odmo-
wy zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pra-
cy — mówił z kolei Krzysztof Szafraniec. Na ko-
niec swego wystąpienia zapytał radcę prawnego 
urzędu Grzegorza Słodkiewicza, czy takie prze-
słanki w tym przypadku zachodzą. — To jest zda-
nie rady — usłyszał w odpowiedzi. Wiceprzewod-
niczący rady Jan Mura przypomniał, że w przy-
padku radnego Drabinioka, radni PO głosowa-
li przeciw wyrażeniu zgody na rozwiązanie z nim 
stosunku pracy. Zawnioskował też o zakończenie 
dyskusji. Poparło go 14 radnych, 9 było przeciw,  
a 2 wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu, w którym nie wziął udziału 
Stanisław Jaszczuk, oraz jak się później okaza-
ło, również Kazimierz Salamon (BSR), za przy-
jęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych,  
a 10 było przeciw.

Przewodniczący 
wyłączył mikrofon

W ostatnim punkcie sesji przeznaczonym 
na „wnioski, oświadczenia, interpelacje i py-
tania radnych”, kilku z nich odniosło się jesz-
cze do dyskusji w sprawie radnego Stanisła-
wa Jaszczuka, ale ich głosy dotyczyły na ogół 
samego sposobu prowadzenia dyskusji, a nie 
kwestii merytorycznych.

Radna Krystyna Stokłosa nie po raz pierwszy 
pytała o przyszłość budynku po ośrodku rybnic-
kiej fundacji Signum Magnum przy ul. Dworek. 
— Budynek jest przeznaczony do sprzedaży, ale dro-
ga, która prowadzi na jego zaplecze, ma nieuregulo-
wany stan prawny i sąd ma podjąć decyzję o ewen-
tualnym zasiedzeniu tej drogi przez gminę Rybnik. 
Jednocześnie staramy się zapewnić dojazd od stro-
ny Plazy. Trwa też niezbędny podział działek zaj-
mowanych przez SM i wycena majątku, który zo-
stanie wystawiony na sprzedaż — wyjaśnił Michał 
Śmigielski. Pełnomocnik prezydenta Janusz Ko-
per, odpowiadając na drugie pytanie radnej, poin-
formował, że prywatny inwestor budujący obiekt  
u zbiegu ulic Raciborskiej i Wodzisławskiej z mie-
siąca na miesiąc płaci miastu za kolejny okres zaj-
mowania pasa drogowego. Józef Skrzypiec, na-
wiązując do nowych zasad ruchu w strefie śród-
miejskiej, postulował, by dostawcy mogli wjeżdżać 
do strefy również w bardzo wczesnych godzinach  

porannych, np. od czwartej rano. Wojciech Kil-
jańczyk pytał, czy trwającego remontu ul. 1 Maja 
w Chwałowicach nie można było przeprowadzić  
w okresie wakacji, gdy natężenie ruchu na drogach 
było zdecydowanie mniejsze. Radny PO powrócił 
też do tematu dywidendy wypłaconej przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku, 
pytając m.in. o środki, jakie w 2010 i w 2011 roku  
miasto przekazało PWiK oraz o ich wysokość. 
Prezydent Adam Fudali poradził radnemu się-
gnąć do tytułu i treści uchwały rady miasta w tej 
sprawie. Henryk Frystacki (BSR), odnosząc się 
do remontu ul. Strąkowskiej w dzielnicy Wielo-
pole, przekazał sugestie tamtejszych mieszkań-
ców o dopilnowanie, by przy trwającym remon-
cie dwóch odcinków tej drogi, ciężki sprzęt nie 
zniszczył nawierzchni odcinka, który remontowa-
ny nie będzie. Prezydent Fudali zapewnił, że miej-
scy urzędnicy tego dopilnują. Radny podzięko-
wał też prezydentowi za to, że jego decyzją zmo-
dernizowany gruntownie stadion lekkoatletyczny  
w godzinach od 18 do 22 będzie ogólnodostępny. 
Radny odniósł się również rzeczowo do krytycz-
nych opinii radnych PO o sposobie modernizo-
wania w mieście obiektów sportowych, jakie po-
jawiły się w lokalnych mediach. 

Radny Henryk Ryszka po raz kolejny upomniał 
się o budowę ronda na ul. Górnośląskiej na wyso-
kości dawnego targowiska w Niedobczycach. Po-
informował też o instalowaniu w niedobczyckim 
parku Czempiela rzeźb, które kiedyś zdobiły fon-
tannę usytuowaną naprzeciw wejścia do nieczyn-
nej dziś kopalni Rymer. Prosił też prezydenta o 
pomoc finansową, informując, iż na wykonanie 
oświetlenia owych rzeźb brakuje 2 tys. zł.

Franciszek Kurpanik z przekąsem podzięko-
wał za długo oczekiwane wykonanie „chodnicz-
ka” przy ul. Nacyńskiej w dzielnicy Zamysłów. Na-
stępnie radny PO skrytykował sposób realizowa-
nia w mieście budżetu obywatelskiego, twierdząc, 
że niewiele ma on wspólnego z aktywizowaniem 
mieszkańców, bo jak dowodził „urzędnicy robią 
swoje i po swojemu, nie pytając o zdanie miesz-
kańców”. Po tym wystąpieniu i prezydent miasta, 
i przewodniczący rady miasta próbowali zdyscy-
plinować radnych, zwracając uwagę, iż realizowa-
ny punkt porządku obrad ma swą konkretną na-
zwę, i że nie powinny się w nim zdarzać wypowie-
dzi na dowolne tematy, mające na celu „wypro-
mowanie” własnej osoby. 

Piotr Kuczera poruszył sprawę przedłużają-
cych się robót wodociągowych na ul. Konarskie-
go w Popielowie. Pytał też o zagospodarowanie 
otoczenia tamtejszego nowego przedszkola. Jak 
wyjaśnił wiceprezydent Michał Śmigielski, unie-
możliwia je przemoczona ziemia. Prace ruszą, gdy 
nieco przeschnie.

Michał Chmieliński, zwracając się do pre-
zydenta Fudalego, ponowił swoją propozycję 
rozpoczęcia przygotowań do budowy dużego, 
sztucznego, krytego lodowiska. Monika Krakow-
czyk-Piotrowska pytała prezydenta, dlaczego nie 
pozbawił ul. Powstańców Śl. i Sobieskiego statu-
su dróg publicznych dwa lata temu, co miałoby 

zaoszczędzić miastu kosztów przebudowy skrzy-
żowania u zbiegu ulic Gliwickiej, Łony, Powstań-
ców Śl. i Sobieskiego. Michał Śmigielski wyjaśnił, 
iż wcześniej było to niemożliwe, gdyż trwały for-
malności związane z porządkowaniem spraw wła-
snościowych. Krzysztof Szafraniec zwrócił uwa-
gę na zarośnięty chwastami teren przy rondzie 
Gliwickim (obok sklepu Aldi), a  pytając o sy-
tuację w oświacie wywołał do odpowiedzi wice-
prezydent Joannę Kryszczyszyn. Ta przedstawi-
ła krótką informację, zapowiadając, że szczegó-
łowy raport o stanie oświaty przedstawi w czasie 
październikowej sesji. Radny Henryk Cebula py-
tał o sprawy związane ze stosowaniem w szkołach 
e-dziennika, czyli dziennika elektronicznego. Jak 
wyjaśniła wiceprezydent Kryszczyszyn, korzysta-
nie z dziennika  jest bezpłatne na terenie szkoły, 
a przy korzystaniu z niego na odległość, zdalnie, 
są naliczane opłaty. 

Franciszek Kurpanik pytał tym razem o roz-
strzygnięcia i koszty spraw sądowych, które pre-
zydent miał wytoczyć byłemu pracownikowi ma-
gistratu Markowi Jędrośce, a także o uchyloną 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze de-
cyzję prezydenta miasta w sprawie podziału jed-
nej z nieruchomości.  Prezydent tłumacząc, że 
sprawa jest wielowątkowa, poprosił o sprecyzo-
wanie pytań na piśmie i zapewnił, że udzieli na 
nie pisemnej odpowiedzi. Radny Zygmunt Gajda 
(BSR) przypomniał o budowie brakującego chod-
nika (ok. 450 m) przy ul. Okulickiego w Popielo-
wie. Postulował też wymianę wiat przystankowych 
przy tej właśnie ulicy. Józef Piontek (BSR) pytał 
z kolei, czy przy okazji budowy nowego mostu na 
ul. Robotniczej w Kamieniu nie można by wypro-
stować samej drogi, która w tym miejscu jest kręta  
i niebezpieczna. Janusz Koper wyjaśnił, że Nadle-
śnictwo Rybnik odmówiło urzędowi odsprzedania 
niezbędnego do tego gruntu. Sytuację kompliku-
je dodatkowo fakt, że ul. Robotnicza biegnie wła-
ściwie na granicy Rybnika i Czerwionki-Leszczyn. 
Radny Benedykt Kołodziejczyk dodał, że wycin-
ka kilkunastu drzew w pobliżu mostu bardzo po-
prawi tam widoczność. Wyraził też swoje zado-
wolenie z faktu, iż nowy most zostanie zbudowa-
ny z gotowych elementów, co znacznie skróci czas 
trwania modernizacji.

— Wiem, że jestem w mniejszości, ale chcę sta-
nowczo zaprotestować przeciwko gadulstwu na 
tej sesji. Przez dwie godziny siedzimy i rozmawia-
my o niczym. Gdybym ja w ten sposób prowadził 
miasto, to Rybnik byłby na poziomie Banglade-
szu — zwrócił się w końcu sesji do radnych pre-
zydent Adam Fudali. 

Sesję zakończył personalny atak radnego Fran-
ciszka Kurpanika na prezydenta Adama Fudale-
go. Gdy radny przekroczył granice dobrego sma-
ku, przewodniczący rady Andrzej Wojaczek ode-
brał mu głos, wyłączając mikrofon.

(WaT), (S)

Kolejna sesja odbędzie się 
15 października o godz. 16.
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Prezydent Adam Fudali został laureatem ogólnopolskiego konkursu 
„Lider Samorządu 2014”. Wyróżnienie odebrał 3 września podczas Forum 
Ekonomicznego w Krynicy.
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Ów inwestor, Barbara Żurek z Katowic, która jest już właścicielem Do-
musu, domu towarowego z peerelowskim rodowodem, zamierza go wy-
burzyć i zbudować nowy Domus o efektownej bryle i z reprezentacyjną 
fasadą. Nowy budynek zostanie skomponowany z powstałymi wcześniej 
obiektami dlatego całe przedsięwzięcie otrzymało nazwę Kwartał Domus.  

Według wstępnych wyliczeń jego realizacja ma kosztować ok. 40 mln zł,  
a przedstawiciele inwestora zapewniają, że inwestycja przysporzy Rybniko-
wi dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej i włączy ten kwartał w 
aktywną przestrzeń miastotwórczą. W powstałych obiektach ma w przyszło-
ści znaleźć pracę ok. 140 osób, a prezydent Adam Fudali podkreśla też fakt, 
że budżet miasta będą zasilać podatki od nowych nieruchomości w kwocie 
ok. 200 tys. zł rocznie.  

Część sprzedanego terenu stanowi niewielki park i spora grupa mieszkań-
ców okolicznych budynków do końca zabiegała o uratowanie parku, prote-
stując przeciwko sprzedaży gruntu. — Mógłbym wycofać ten teren ze sprze-
daży i mieć przed wyborami święty spokój. Jestem jednak przekonany, że ten 
ruch wyjdzie naszemu miastu na dobre. To inwestycja nie wbrew mieszkań-
com, ale dla ich dobra — przekonuje prezydent Adam Fudali. W komisji 
przetargowej poza urzędnikami znaleźli się tym razem również radni, a tak-
że przedstawiciel protestujących mieszkańców. Jak poinformował wicepre-
zydent Michał Śmigielski, ten ostatni w czasie posiedzenia komisji przetar-

gowej żadnej z dwóch ofert nie przyznał choćby jednego punk-
tu, a na koniec odmówił podpisania protokołu z posiedzenia 
komisji. Obecnie zieleń zajmuje 66 proc. tego terenu, po zreali-
zowaniu inwestycji będzie zajmować 30 proc. powierzchni tere-
nu; kolejnych 10 proc. będą stanowić pokryte roślinnością tzw. 
zielone dachy nowego Domusu i budynku mieszkalnego. Oba 
te budynki mają zostać zresztą wybudowane w technologii pa-
sywnej i nie emitować żadnych zanieczyszczeń. 

Co ciekawe, inwestor chce nawiązać dialog z mieszkańcami 
i to oni mają w internetowym plebiscycie zdecydować o osta-
tecznym charakterze planowanego skweru, do wyboru są na-
stępujące propozycje: plac zabaw, plaża, skatepark, strefa ciszy 
lub strefa sportu. Głosowanie na facebooku. Więcej informacji 
na stronie internetowej (www.kwartaldomus.pl). 

Sprzedany przez magistrat teren ma łączną powierzchnię 
16.879 m2, ale właścicielem 5.314 m2 był skarb państwa, dlate-
go z uzyskanej kwoty sprzedaży 5 mln zł (netto) budżet miasta 
zasili kwota blisko 3,8 mln zł, reszta, czyli ponad 1,1 mln zł tra-
fi do budżetu państwa.             (WaT)

Kwartał Domus 
sprzedany

Tak prezentuje się wizualizacja inwestycyjnych zamierzeń nowego właściciela Domusu i przyległej działki

— Praca dla wszystkich mieszkańców 
mojego miasta to sama przyjemność — 
mówił odbierając wyróżnienie w kate-
gorii miast na prawach powiatu. Wraz  
z prezydentem Rybnika uhonorowa-
ny został również prof. Jerzy Regulski, 
„ojciec” polskiego samorządu, któremu 
przyznano specjalny tytuł „25 lat wolno-
ści” za szczególne zasługi dla rozwoju 
samorządności w Polsce. „Lider samo-
rządu 2014” to konkurs organizowany 
przez redakcję dziennika „Rzeczpospo-
lita” oraz organizatorów Forum Ekono-
micznego w Krynicy. Kapituła konkursu 
pod przewodnictwem prof. Jerzego Buz-
ka wybrała samorządowców, którzy naj-
lepiej realizują ideę społeczeństwa oby-
watelskiego. Oceniano m.in. zarządzanie 
finansami, dbałość o rozbudowę miej-
skiej infrastruktury, jakość oferty oświa-
towej i kulturalnej, współpracę z innymi 

samorządami i organizacjami pozarządo-
wymi, rozwój lokalnej przedsiębiorczo-
ści oraz pozyskiwanie inwestorów. Waż-
nym elementem oceny był również dia-
log z mieszkańcami oraz angażowanie ich 
w życie samorządu. Prestiżowe wyróżnie-
nie „Lider Samorządu” zostało wręczo-
ne po raz czwarty. W poprzednich edy-
cjach jego laureatami zostali prezyden-
ci Gdyni, Poznania i Sopotu.

— To wyróżnienie ma adres personalny, 
ale odbieram je jako nagrodę dla wszyst-
kich pracowników urzędu miasta, a zwłasz-
cza moich zastępców, a także naczelników 
wydziałów. Rybniczanie to ludzie wyjątko-
wi i warto dla nich poświęcać swoje siły  
i czas, czasem nawet kosztem rodziny. Cie-
szę się, że nasz Rybnik został wyróżniony  
i znalazł się w bardzo elitarnym gronie — ko-
mentuje Adam Fudali, prezydent miasta. 

(D)

Prezydent wśród liderów

Za czwartym podejściem miasto sprzedało po przetargu 
dość rozległy teren przy ul. Zebrzydowickiej w sąsiedztwie 
Domusu. Prywatny inwestor chce go zagospodarować do końca 
2015 roku budując wielofunkcyjny obiekt handlowo-usługowy  
z parkingiem, skwer rekreacyjny oraz budynek mieszkalny  
z 40 niezbyt dużymi mieszkaniami.

Prezydent Adam Fudali odebrał wyróżnienie w czasie Forum Ekonomicznego  
w Krynicy
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W niedzielę 16 listopada odbędą się w Pol-
sce wybory samorządowe. W Rybniku wybierze-
my w nich prezydenta miasta, radę miasta, a tak-
że radnych Sejmiku Samorządowego Wojewódz-
twa Śląskiego. Jeżeli w tą trzecią niedzielę listo-
pada żaden z kandydatów na prezydenta Rybni-
ka nie otrzyma więcej niż połowę ważnych gło-
sów (wystarczy 50 proc. ważnie oddanych gło-
sów plus jeden głos), druga, decydująca tura wy-
borów z udziałem już tylko dwóch najpopularniej-
szych wśród wyborców kandydatów odbędzie się 
30 listopada.

Kalendarz wyborczy precyzyjnie wyznacza ter-
miny dopełnienia kolejnych formalności przez ko-
mitety wyborcze, ale też magistrat i radę miasta. 
Oto kilka najważniejszych dla wyborców terminów:
7 października (do g. 24.00) – termin zgłosze-

nia Miejskiej Komisji Wyborczej list kandyda-
tów na radnych (odrębnie dla każdego okrę-
gu wyborczego).

17 października (do g. 24.00) – termin zgłosze-
nia Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów 
na prezydenta miasta oraz termin zgłaszania 
kandydatów na członków obwodowych komi-
sji wyborczych.

24 października – termin zgłoszenia przez pełno-
mocników komitetów wyborczych kandydatów 
do obwodowych komisji wyborczych.

26 października – termin powołania przez miej-
ską komisję wyborczą obwodowych komisji 
wyborczych i sporządzenia spisów wyborców  
w urzędzie miasta; termin zgłaszania przez  

wyborców niepełnosprawnych zamiaru głoso-
wania korespondencyjnego, w tym przy pomo-
cy nakładek na karty do głosowania sporządzo-
nych w alfabecie Braille’a. 

27 października – rozplakatowanie obwieszczeń 
miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych 
listach kandydatów na radnych oraz o zareje-
strowanych kandydatach na prezydenta mia-
sta; wtedy oficjalnie poznamy kandydatów na 
radnych i na prezydenta Rybnika. 

7 listopada – termin składania wniosków o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

11 listopada – termin składania przez wyborców 
wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców 
w wybranym obwodzie głosowania na obsza-
rze gminy właściwej ze względu na miejsce ich 
stałego zamieszkania.

14 listopada, g. 24 – zakończenie kampanii wy-
borczej.

16 listopada, g. 7 – 21 – głosowanie. 
Między 27 października a 7 listopada każ-

dy wyborca będzie mógł sprawdzić w Urzędzie 
Miasta Rybnika, czy został uwzględniony w spi-
sie wyborców.  

Kandydatów na rybnickich radnych mogą zgła-
szać komitety wyborcze zawiązane w związku  
z wyborami samorządowymi, czyli zarówno te, które 
zgłosiły zamiar zgłaszania kandydatów na radnych 
w więcej niż jednym województwie i których zawia-
domienia przyjęła Państwowa Komisja Wyborcza, 
jak również te komitety wyborcze, które o swoim 
utworzeniu i zamiarze zgłaszania kandydatów tyl-

ko w województwie śląskim zawiadomiły Komisarza 
Wyborczego w Katowicach. Termin przyjmowania 
zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 
zamierzających zgłaszać kandydatów tylko w obrę-
bie województwa śląskiego minął 8 września br. Ich 
listę można znaleźć na stronie internetowej Komi-
sarza Wyborczego w Katowicach – Delegatury Kra-
jowego Biura Wyborczego (www.katowice.pkw.gov.
pl). Wśród 330 wymienionych tam komitetów moż-
na zidentyfikować trzy rybnickie, to: KW Adam Fu-
dali Blok Samorządowy Rybnik; KW Forum Obywa-
teli Rybnika oraz KWW Aleksander Larysz Nasze 
Miasto Rybnik. W spisie ujęte są też dwa komitety, 
które w Rybniku mają swoją siedzibę, to: KW Nasz 
Wspólny Śląski Dom oraz KWW Strażaków Ochot-
ników i Popierających OSP. W rejestrze jest jednak 
jeszcze kilkadziesiąt komitetów wyborczych o bar-
dzo ogólnych nazwach, które mogą wystawić swo-
ich kandydatów na radnych w dowolnej gminie na 
terenie całego województwa śląskiego.

Kandydata na prezydenta miasta mogą na-
tomiast zgłosić tylko te komitety wyborcze, któ-
re  przynajmniej w połowie okręgów wyborczych 
w danej gminie zarejestrują kandydatów na rad-
nych, przy czym liczba tych kandydatów musi być 
równa lub większa od liczby radnych wybieranych 
w danym okręgu. W Rybniku będziemy wybierać 
radnych w czterech okręgach wyborczych; w jed-
nym (I) wybierzemy siedmiu radnych, w trzech po-
zostałych (II-IV) po sześciu (w sumie 25 radnych). 
Jak łatwo wyliczyć, to zgłoszeniowe minimum, po-
zwalające wystawić swojego kandydata na prezy-
denta miasta to 12 kandydatów na radnych – po 
sześciu zgłoszonych w dwóch sześciomandato-
wych okręgach.      (WaT)

Kandydatka P iS -u Izabela  Kloc  
z Mikołowa, mająca oficjalne poparcie 
prezydenta Rybnika Adama Fudalego, 
wygrała wybory uzupełniające do senatu, 
które odbyły się w rybnicko-mikołowskim 
okręgu wyborczym (nr 73) w niedzielę  
7 września. 

Powtórzyła tym samym sukces wyborczy swego 
partyjnego kolegi, rybniczanina Bolesława Piechy, 
który takie same wybory uzupełniające, przeprowa-
dzone po śmierci senatora Antoniego Motyczki, 

wygrał w kwietniu 2013 roku. Piecha zwyciężył też 
w niedawnych, majowych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego i w konsekwencji zrzekł się manda-
tu senatora, doprowadzając do kolejnych wyborów 
uzupełniających. Senatora w naszym okręgu wybie-
rali mieszkańcy 11 gmin: Rybnika, powiatu rybnickie-
go (Czerwionka-Leszczyny, Świerklany, Gaszowice, 
Lyski, Jejkowice) oraz powiatu Mikołowskiego (Mi-

kołów, Orzesze, Ornontowice, 
Łaziska Górne, Wyry). Choć 
kandydatów było aż czterech, 
o mandat senatora walczy-
li faktycznie przedstawiciele 
dwóch największych partii mi-
kołowianka Izabela Kloc z PiS
-u i rybniczanin Marek Krzą-
kała z PO. Frekwencja w ca-
łym okręgu wyniosła 9,44 proc 
(głosowało 23.197 wyborców 
spośród 245.829 uprawnio-
nych). Największą frekwen-
cję odnotowano w miastach 
dwóch głównych kandydatów 
do zwycięstwa: w Rybniku – 
11,15 proc. i w Mikołowie – 

11,14 proc.; tyle że wyborczy potencjał obu tych ośrod-
ków trudno nawet porównywać bo w Rybniku upraw-
nionych do głosowania było prawie 111 tys. osób,  
zaś w Mikołowie nieco ponad 31 tys. 

W okręgu Izabela Kloc (PiS) zdobyła 48,56 proc. 
ważnych głosów (11.146); na drugim miejscu upla-
sował się Marek Krząkała – 42,11 proc. (9.665), 
na trzecim Maciej Urbańczyk (Nowa Prawica  
J. K-M) – 5,31 proc. (1.218), a na czwartym, ostat-
nim Piotr Chmielowski (SLD) – 4,02 (922). 

W samym Rybniku więcej wyborców głosowało 
na Marka Krząkałę – 5.630. Na Izabelę Kloc odda-
no 5.342 głosy, na Macieja Urbańczyka (Nowa Pra-
wica J. K-M) 681, a na Piotra Chmielowskiego (SLD) 
469. W sumie w naszym mieście oddano w tych wy-
borach 12.122 ważne głosy. 

W sejmowych ławach Izabelę Kloc zastąpi do-
świadczony parlamentarzysta Czesław Sobieraj-
ski (kolejny kandydat z listy PiS-u z największą ilo-
ścią głosów w ostatnich wyborach). Poselskie ślubo-
wanie miał złożyć 24 września. Wcześniej Sobieraj-
ski był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Ze 
względu na zbliżający się koniec kadencji sejmiku 
(połowa listopada) nikt go już nie zastąpi w tym gre-
mium, a jego mandat zostanie wygaszony.     (WaT)

Senator w spódnicy

K a l e n d a r z  w y b o r c z y
W czasie niedawnych wyborów uzupełniających wyborcy nie przysporzyli członkom komisji 
wyborczych  zbyt wiele pracy
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 4 września 2014 r. zmarł

śp.
doc. dr inż. Szczepan Wyra
długoletni nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej,

dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku w latach 1994-2003

Wyrazy głębokiego współczucia
RODZINIE, BLISKIM I ZNAJOMYM ZMARŁEGO

składają

Przewodniczący Rady Miasta Rybnika
Andrzej Wojaczek

i radni Rady Miasta Rybnika

Prezydent Miasta Rybnika
Adam Fudali

z pracownikami Urzędu Miasta Rybnika
i jednostek miejskich
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Sprostowanie
Do tekstu „Zamożność w normie” 

zamieszczonego w sierpniowym wy-

daniu „GR” wkradł się błąd. W wyni-

ku błędu matematycznego podaliśmy, 

że ubiegłoroczne wpływy budżetu mia-

sta z tytułu podatku od nieruchomości 

były niższe niż w roku 2012. Faktycz-

nie były one wyższe o 6,3 mln zł i wy-

niosły 90.488.753 zł. Za wprowadze-

nie czytelników w błąd przepraszamy. 

Redakcja  

Frekwencja największa nie była, w Śród-
mieściu głosowało 21 mieszkańców, w Rybni-
ku-Północy 15., w Radziejowie 60, a w Orzepo-
wicach najwięcej – 230. W przeciwieństwie do 
ubiegłorocznego pierwszego podejścia, tym ra-
zem głosowania odbywają się tylko tam, gdzie 
mieszkańcy mają do wyboru przynajmniej dwa 
projekty. Przypomnijmy, wcześniej propozy-
cje mieszkańców poszcze-
gólnych dzielnic zwery-
fikowali urzędnicy magi-
stratu, sprawdzając cho-
ciażby, czy są one zgodne  
z planem zagospodaro-
wania przestrzennego  
i czy grunt, na którym 
mają powstać jest własno-
ścią miasta.

W przypadku 14 dziel-
nic magistracki zespół 
opiniujący dopuścił do 
realizacji tylko jeden ze 
zgłoszonych przez miesz-
kańców projektów. W tej 
sytuacji mogą oni wziąć 
udział jedynie w konsul-
tacjach, dotyczących tych 
realizacji. W tym celu 
ewentualne uwagi powin-
ni do 2 października do-
starczyć pocztą tradycyj-
ną lub elektroniczną do 
magistrackiego wydziału 
rozwoju, promocji gospo-
darczej i integracji euro-
pejskiej (adres: gospodar-

ka@um.rybnik.pl). Dotyczy to dzielnic: Bogu-
szowice-Osiedle, Chwałęcice, Golejów, Gotar-
towice, Grabownia, Kłokocin, Meksyk, Niewia-
dom, Paruszowiec-Piaski, Rybnicka Kuźnia, 
Stodoły, Wielopole, Zamysłów i Zebrzydowice.

W pozostałych, o wyborze inwestycji do re-
alizacji z dwóch lub trzech propozycji, zde-
cydowali bądź dopiero zdecydują mieszkań-

cy. 25 września, już po zamknięciu tego wy-
dania „GR” głosowania miały się odbyć w 
Chwałowicach, Kamieniu oraz w Ligocie-Li-
gockiej Kuźni. Na 30 września (g. 16-18) za-
planowano głosowania w Popielowie (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. L.Staffa 42A) 
i w najludniejszej rybnickiej dzielnicy Maro-
ko-Nowiny (Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowic-
ka 15 A). Cztery ostatnie głosowania odbędą 
się 2 października: Smolna (g. 16-18, SP nr 
34 ul. Reymonta 69); Niedobczyce (g. 17-19, 
Dom Kultury w Niedobczycach); Ochojec (g. 
16-18, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. 
Kuglera 8A); Boguszowice Stare (g. 16-18, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Mała-
chowskiego 44). 

(WaT)
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Budżetowe  głosowania

18 września w czterech pierwszych dzielnicach: Śródmieściu, Radziejowie,  
Rybniku-Północy i w Orzepowicach odbyły się głosowania mieszkańców, w sprawie 
dzielnicowych inwestycji, które w przyszłym roku zostaną wykonane w ramach  
tzw. budżetu obywatelskiego.  

W dzielnicy Rybnik-Północ w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego zbudowano praktyczny skrót, czyli kamienne schody prowadzące od ul. Gliwickiej do parku 
Wiśniowiec.
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Przez te trzy dni od 17 do 19 października 
fasady 40 wybranych kamienic rozświetli tymcza-
sowa iluminacja. Przygotowano też pokazy lase-
rowe, krótkie plenerowe inscenizacje teatralne, 
pokazy z żywym ogniem i szereg innych atrakcji.

Uroczyste otwarcie pasażu zaplanowano na 
piątkowy wieczór 17 października. Wszystko 
rozpocznie się o g. 19 na rynku od pokazu tań-
ca z ogniem w wykonaniu naszej boguszowic-
kiej grupy Bractwo Ognia „Spaleni”. Następnie 

mieszkańcy w towarzystwie przewodnika, w tej 
roli wystąpi Jacek Kamiński, właściciel galerii 
Pod Manekinem (antykwariat), wyruszą na spa-
cer po nowym pasażu, zmierzając ul. Jana III So-
bieskiego, a potem Powstańców Śl. w stronę po-
pularnego „Antoniczka”. Po drodze na spacero-
wiczów będą czekać liczne atrakcje m.in. rzeź-
by ogniowe, video-iluminacja na budynku Świer-
klańca i teatralne scenki rodzajowe. Już na pl. 
Jana Pawła II przed neogotycką bazyliką, miesz-

kańcy obejrzą prezentację zbudowanej tam pła-
skiej fontanny oraz pokaz laserowy. Chwilę póź-
niej zostanie też włączone nowe, ledowe oświe-
tlenie bazyliki św. Antoniego. 

W sobotę 18 października, atrakcje będą 
zgoła inne; od g. 10 wzdłuż ul. Powstańców Śl. 
będzie trwać tzw. pchli targ, czyli jarmark roz-
maitości. Pojawią się tam też żywe rzeźby, kata-
ryniarz i uliczni grajkowie. Przy nowej fontannie 
przed bazyliką odbędą się przedstawienia i kon-

certy; na 14 zaplano-
wano koncert grupy 
Zawiało, na 15 spek-
takl „pod Klopsztan-
gą”, zaś na 16 kon-
cert rybnickiej grupy 
South Silesian Brass 
Band, grającej prze-
bojowy jazz trady-
cyjny. W godzinach 
wieczornych ponow-
nie w okolicach fon-
tanny odbędą się po-
kazy laserowe, zaś 
iluminacje kamie-
nic będzie można 
oglądać do niedzie-
li 19 października 
do g. 22.

W tych dniach dłu-
żej niż zwykle będą 
też otwarte usytu-
owane wzdłuż pasa-
żu sklepy, cukiernie, 
kawiarnie i inne lo-
kale usługowe.

(WaT)

Koniecznie „WDEPNIJ na DEPTAK!”

Dostawcy towarów do sklepów i lokali będą 
mogli wjechać do strefy jedynie między g. 6  
a 11. Później będą mogli korzystać już tylko  
z darmowych miejsc parkingowych usytuowa-
nych na obrzeżach zamkniętej dla ruchu stre-
fy (m.in. parking przy ul. Brudnioka i miejsce 
postojowe na ul. Mikołowskiej obok bazyliki). 
Przez 24 godziny na dobę będą mogli nato-
miast wjechać tam mieszkańcy, mający możli-
wość parkowania samochodem poza rynkiem i 
ulicami strefy, czyli w bramach i na podwórkach  

kamienic. Warunkiem będzie posiadanie ze-
zwolenia wydanego przez Rybnickie Służby Ko-
munalne (ważność zachowują też aktualne ze-
zwolenia z wyjątkiem tych oznaczonych sym-
bolem AM). Wjazd do strefy będą blokować 
słupki, które będzie się automatycznie chować 
po tym, jak specjalny czytnik sczyta rejestrację 
samochodu widniejącą w systemie (rozwiąza-
niem awaryjnym będzie użycie specjalnej karty).

Kolejna zmiana to wprowadzenie na wszyst-
kich ulicach strefy ruchu jednokierunkowego. 

Jednokierunkowy będzie też wjazd na rynek ul. 
Raciborską, dlatego wyjechać z rynku będzie 
można już tylko ul. Korfantego, Kościelną lub 
Sobieskiego i dalej św. Jana. Na górny odcinek 
ul. Sobieskiego (do zbiegu z ul. św. Jana) bę-
dzie można wjechać wyłącznie od ul. Gliwickiej,  
a na dolny odcinek ul. Powstańców Śl. (od ba-
zyliki św. Antoniego) ul. Mikołowską (północ-
na strona bazyliki), a właściwie ul. Na Górze lub 
ul. Wysoką od strony Teatru Ziemi Rybnickiej. 

Wszystko wskazuje na to, że nowe zasady 
ruchu w strefie śródmiejskiej zostaną wpro-
wadzone w pierwszej połowie października 
tuż po przetestowaniu automatycznie cho-
wających się słupków blokujących wjazd do 
ścisłego centrum miasta. Szczegółowe infor-
macje będą wkrótce dostępne na stronie inter-
netowej magistratu (www.rybnik.eu).  (WaT)  

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

Jedną z atrakcji służących rewitalizacji historycznego traktu ma być testowana w minionym tygodniu podświetlana fontanna

Pod takim hasłem  w trzeci weekend października odbędzie się efektowne otwarcie odmienionego miejskiego pasażu biegnącego 
ulicami Powstańców i Sobieskiego od bazyliki św. Antoniego do rynku. Jego gruntowna modernizacja powoli dobiega końca.

Strefa pieszych z wyjątkami
Po ukończeniu prac związanych z tworzeniem nowego wystroju historycznego 

traktu prowadzącego od bazyliki św. Antoniego do rynku, w tzw. rybnickiej 
strefie śródmiejskiej, obejmującej rynek, ulice przyległe oraz nowy deptak  
zostaną wprowadzone inne niż obecnie zasady ruchu.
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W gorące słoneczne weekendy Ruda była 
oblegana. W czerwcu sprzedano 31.493 bilety, 
w lipcu, najwięcej – 79.541, w sierpniu 24.297, 
zaś we wrześniu (sezon zakończono 7 września) 
1083. Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji podkreśla, że jedną trzecią od-
wiedzających kąpielisko stanowiły osoby spo-
za Rybnika. Rekordową frekwencję odnoto-
wano w niedzielę 20 lipca, gdy na kąpielisku z 
palmami pojawiło się 9,3 tys. osób. Sporą po-
pularnością cieszyły się tańsze popołudniowe 
wejścia (od g. 16 – 6 zł i 3 zł zamiast 10 zł i 5 
zł). Sprzedano wtedy 10.015 biletów normal-
nych i 10.056 biletów ulgowych.

Po podsumowaniu sezonu okazało się, że 

przy dobrej pogodzie miejskie kąpielisko może 
na siebie zarobić, nie licząc oczywiście kosztów 
samej jego budowy. Tego lata wpływy z biletów 
wyniosły blisko 963 tys. zł i po uwzględnieniu 
bieżących kosztów funkcjonowania kąpieliska 
okazało się, że sezon zakończono z 206 tys. zł 
na plusie. Co ważne, na nowym kąpielisku oby-
ło się bez zniszczeń i dewastacji. — Dziękujemy 
naszym gościom za społeczną odpowiedzialność 
i dbanie o nasz wspólny majątek — mówi Rafał 
Tymusz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rybniku.

Część rybniczan obawiała się, że nowe sta-
lowe niecki kąpieliska okażą się zbyt małe, ale 
dyrektor MOSiR-u przekonuje, że projektanci 

spisali się na medal. — Funkcjonalność nasze-
go obiektu się obroniła. Owszem były trzy, cztery 
weekendy, gdy na kąpielisku było bardzo tłocz-
no, ale wtedy i dwa razy większa Ruda byłaby 
pewnie za mała. Biorąc pod uwagę średnią fre-
kwencję, kąpielisko zostało zaprojektowane we 
właściwych proporcjach — mówi Rafał Tymusz. 
Zwraca też uwagę, że nocne, ledowe oświetle-
nie terenu całego kąpieliska jest tanie w eks-
ploatacji, a włączanie go na noc, co niektórych 
drażni, jest potrzebne do skutecznego pilno-
wania zgromadzonego na kąpielisku majątku. 

(WaT)

W upalne weekendy na Rudzie panował niemały tłok
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P r z y p o m i n a m y,  ż e  m i m o 

zamknięcia kąpieliska Ruda, wciąż 

jest dostępny sąsiadujący z nim 

plac zabaw dla dzieci (wejście od 

strony parkingu) oraz kąpieliskowa 

restauracja.

Ruda na plusie

Gruntownie zmodernizowana Ruda ma już za sobą pierwszy letni sezon. Lato było 
kapryśne i, jak twierdzą niektórzy, plażowa pogoda skończyła się 10 sierpnia. Mimo 
to na miejskim kąpielisku odnotowano 136.414 wejść. W 2012 roku, w ostatnim 
sezonie starej Rudy było ich tylko ok. 56 tys.



— Cieszę się, że Rybnik mając taki obiekt zna-
lazł się na mapie lekkoatletycznej Polski i to nie 
tylko w wymiarze sportu kwalifikowanego, ale 
także jeśli chodzi o sport uprawiany rekreacyjnie. 
Gdy ja zaczynałem trenować, o takim stadionie 
ja i moi koledzy mogliśmy tylko pomarzyć — po-
wiedział nam w czasie uroczystości otwarcia ko-
lejny gwiazdor, skoczek wzwyż Artur Partyka.

Podobnie jak pobliskie kąpielisko Ruda, 
stadion LA został właściwie zbudowany od 
nowa, nie zmieniło się jedynie jego usytuowa-
nie. Nowa trybuna dla 508 osób i nowa are-
na sportowych zmagań, ale przede wszystkim 
treningów dla rybnickich lekkoatletów trenu-
jących w dwóch klubach. W ramach inwesty-
cji zakupiono również specjalistyczne urządze-
nie zwane fotofiniszem, a służące do ustala-
nia kolejności biegaczy na mecie oraz wielo-
funkcyjny, mobilny ledowy telebim, którego 
gospodarz stadionu Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji będzie mógł używać w czasie orga-
nizowanych przez siebie różnego rodzaju im-
prez rekreacyjnych i sportowych. Stadion od-
grodzono już od żużlowo-piłkarskiego Stadio-
nu Miejskiego i wyposażono w nowe oświetle-
nie. — Nasz stadion to kameralny obiekt, na 
którym można obecnie uprawiać wszystkie lek-
koatletyczne konkurencje łącznie ze skokiem 
wzwyż, skokiem o tyczce i wszystkimi konku-
rencjami rzutowymi. Będzie służył głównie na-
szym lekkoatletom, którzy wreszcie będą mogli 
trenować w przyzwoitych warunkach — mówi 
Rafał Tymusz, dyrektor MOSiR-u. Podkreśla,  

że w tygodniu od 
godziny 18 stadion 
będzie otwarty (za 
darmo) dla wszyst-
kich miłośników 
biegania i rekre-
acji, a tych, jak za-
uważa, przybywa  
z roku na rok.

Stadion jest wy-
posażony w pro-
fesjonalny sprzęt 
renomowanej fir-
my Polanik. Owal-
na bieżnia posiada 
siedem torów, bo 
na ósmy zwyczaj-
nie zabrakło już 
miejsca. Osiem to-
rów jest za to na 
prostej, na której można rozgrywać biegi 
sprinterskie na 100 m i na 110 m przez płotki. 
Nawierzchnię bieżni wykonano z syntetycznej 
kauczukowej wykładziny. Przez trzy dni ba-
dali ją później pracownicy sportowego labo-
ratorium ze Szkocji, którzy wyniki przesłali 
Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki, 
która przyznała stadionowi przy ul. Żużlowej 
swój certyfikat (First Class IAAF). Wkrótce 
odpowiednią kategorię obiektu, przyzna mu 

również Polski Związek LA i od tego mo-
mentu na stadionie będą się mogły odbywać 
oficjalne zawody. Jakiej rangi będzie już za-
leżeć od owej kategorii. W przyszłości, gdy 
zrealizowany zostanie projekt modernizacji,  
a właściwie budowy nowego budynku zaple-
cza socjalnego dla sportowców i trenerów 
i powstanie być może również bieżnia roz-
grzewkowa, stadion na pewno „przejdzie” 
do wyższej kategorii.

W dniu otwarcia na nowym obiekcie odbyły 
się najpierw lekkoatletyczne zawody z udzia-
łem uczniów rybnickich szkół, a potem zawo-
dy pokazowe, na które nasz rybnicki olimpij-
czyk (Seul 1988), chodziarz Jacek Bednarek 
sprowadził m.in. utytułowanych 400-metrow-
ców oraz kulomiota Konrada Bukowieckiego, 
uznawanego za następcę Tomasza Majewskie-
go. Niestety, pogoda nie dopisała i zaprosze-
ni sportowcy rywalizowali w strugach deszczu 
przed bardzo skromną publicznością. 

(WaT)

Stadion królowej... sportu

12 września z udziałem wielkich gwiazd polskiego sportu m.in. czterokrotnego mistrza olimpijskiego w chodzie Roberta 
Korzeniowskiego i wicemistrza olimpijskiego w biathlonie, wychowanka rybnickiego klubu KS Ryfama Rybnik Tomasza 
Sikory, otwarto gruntownie zmodernizowany stadion lekkoatletyczny przy ul. Żużlowej.
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Obecnie w Rybniku funkcjonują dwa kluby lekkoatletyczne: Towarzystwo 
Lekkoatletyczne ROW oraz sekcja Lekkoatletyczna Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego. W tej ostatniej trenuje 92 młodych sportowców, sekcja prowadzi też pięć 
(łączonych) klas sportowych – dwie w Szkole Podstawowej nr 5 i trzy w Gimnazjum nr 1.

•••
W sobotę 18 października o g. 15, 16 i 17 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 

Żużlowej MOSiR wspólnie z Rybnicką Grupą Biegową organizuje ogólnodostępny, 
darmowy „Rybnicki test Coopera”. Każdy chętny (od 15. roku życia) będzie biec przez 
12 min. i po zmierzeniu dystansu, jaki w tym czasie pokona, zostanie przypisany do 
odpowiedniej kategorii wydolnościowej. Zapraszamy!
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Z nowego stadionu korzystają już uczestnicy 
zorganizowanej przez MOSiR Akademii Biegania, 
której zajęcia prowadzi Andrzej Piecha, wuefista z I LO

Od g. 18 stadion LA jest otwarty dla wszystkich miłośników 
biegania i innych form aktywności ruchowej

Symboliczną wstęgę przecięli, od lewej: Artur Partyka, Tomasz Sikora, Robert Korzeniowski i prezydent 
Adam Fudali    



Drogowcy wykorzystują każdy dzień, by przed nadejściem mniej stabilnej, jesiennej 
pogody zrobić jak najwięcej.
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 Zgodnie z planem postępują  prace mo-
dernizacyjne na ulicy 1 Maja w Chwałowi-
cach, gdzie stary ślad wykorytowano, a jak 
mówi naczelnik wydziału dróg Jacek Ha-
wel, budulec, z jakiego składała się pod-
budowa, to przysłowiowe 
„mydło i powidło”, czyli po-
zostałości po budowanych 
blokach, niekoniecznie na-
dające się na drogę. Podob-
na sytuacja jest na ul. Wandy, też w 
okolicy bloków, z których gruz był w 
„owych” czasach standardowym bu-
dulcem. Na ul. Rudzkiej wahadłowy 
ruch sprawia, że niektórzy kierowcy 
reagują z nadmierną niecierpliwością: 
omijają stojących przed sygnalizato-
rem i na czerwonym świetle wjeżdża-
ją na pas, narażając na niebezpieczeń-
stwo siebie i innych. Przypominamy, 
że taki manewr kosztuje 500 zł i 10 
punktów, a policja już sytuację moni-
toruje. Nie wyłapie wszystkich, ale po-
dobnie jak było wcześniej na remon-
towanych ulicach Wodzisławskiej i 
Żorskiej, plon może być całkiem spo-
ry. Nieco więcej utrudnień wystąpiło 
na budowie nowego mostu na Ru-
dzie w ciągu ul. Podmiejskiej: zakła-
dano, że uda się wbić w wodę trzy 
pale  na dobę, jednak niespodziewa-
nie twardy grunt sprawia, że wbijany jest je-
den, choć maszyna pracuje bez przerwy, a 
ludzie się zmieniają.

Zakończono modernizację ul. Pod Lasem 
na całej długości od ul. Gruntowej do Nie-

dobczyckiej (1 km, koszt inwestycji prawie 
4,5 mln zł); gotowy jest parking przy ul. Ko-
tucza (wartość 440 tys. zł) w sąsiedztwie 
parku tematycznego. Kończy się proces od-
bioru i trwają ostatnie prace porządkowe 

po remoncie ul. Tkoczów, którą już można 
przejechać. Oddane do użytku zostały wy-
remontowane odcinki ul. Małachowskiego 
i Jastrzębskiej w Boguszowicach – inwesty-
cja kosztowała ponad 7 mln zł. 

Trwa procedura przetargowa na moderni-
zację ul. Sportowej w Niewiadomiu na od-
cinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej 
(wraz ze skrzyżowaniem). Wśród 10 ofert naj-
korzystniejsza wydaje się ta od firmy Skan-
ska, która  obiecuje wykonać zadanie w cią-
gu 240 dni (od momentu podpisania umo-

wy) za niecałe 7 mln zł (ok. 70 proc. 

wartości kosztorysowej). Stojąca na skrzy-
żowaniu z ul. Racławicką kapliczka zostanie 
rozebrana i zbudowana od nowa nieopodal, 
w miejscu, gdzie nie będzie kierowcom za-
wężać pola widzenia przy skręcie.           (r)  

Dwa jego główne ornamenty to miecz i wień-
czący go biały orzeł w koronie. Jest poświęco-
ny powstańcom śląskim i ofiarom  wojennej za-
wieruchy. — Może kogoś dziwi fakt, że spotyka-
my się w Niedobczycach, ale w czasie II wojny 
światowej każda dzielnica poniosła swoją ofiarę. 
Przez Niedobczyce przebiega ważna linia kolejo-
wa, która w czasie kampanii wrześniowej została 
przez polskich żołnierzy zablokowana, co znacz-
nie opóźniło wkroczenie hitlerowców — mówił 
prowadzący uroczystości dr Bogdan Kloch, dy-
rektor Muzeum w Rybniku.

Po odegraniu hymnu państwowego przedsta-
wiciele prezydenta i rady miasta, a także par-
lamentarzyści i ich przedstawiciele oraz dele-
gacje m.in. służb mundurowych, organizacji  

k o m b a t a n c -
kich i rybnic-
kich szkół zło-
żyły pod pomni-
kiem wiązanki 
kwiatów. 

Już tradycyj-
nie w drugiej 
mniej oficjalnej 
części uroczy-
stości głos za-
brał płk Tade-
usz Dłużyński 
ze Związku Piłsudczyków, który, w ekspresyj-
nym jak zawsze wystąpieniu, przypomniał he-
roiczną choć skazaną na niepowodzenie, wal-

kę polskiego żołnierza z dwiema największymi 
armiami ówczesnej Europy – hitlerowską, a od 
17 września 1939 r. również sowiecką.  (WaT)

Uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się tym razem przed pomnikiem w Niedobczycach

Wojenne wspomnienia
1 września minęła 75. rocznica wybuchu II wojny 

światowej. Miejskie uroczystości rocznicowe odbyły się  
w tym roku wyjątkowo przed obeliskiem w Niedobczycach. 

Kamień znów odcięty od Rybnika! Tym razem z powodu budowy nowego mostu na ul. Robotniczej. Na szczęście roboty nie potrwają zbyt długo, bo  
zostanie on zbudowany z gotowych elementów
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Realizacja całego projektu ma kosztować nieco po-
nad 4 mln zł, a zakończenie zaplanowanych prac prze-
widziano na czerwiec przyszłego roku. Projekt, który 
uwzględnia sugestie Stowarzyszenia Zabytkowej Ko-
palni „Ignacy” zakłada gruntowny remont i zagospo-
darowanie budynków dawnej kopalnianej stolarni oraz 
maszynowni szybu Głowacki, której ozdobą jest paro-

wa maszyna wyciągowa z 1900 roku. Członkowie sto-
warzyszenia chcieliby, by w odnowionych pomieszcze-
niach powstało muzeum tradycji górniczych ziemi ryb-
nickiej. Roboty rozpoczęły się od nieobjętych projek-
tem wyburzeń; z powierzchni ziemi zniknął budynek 
dawnej kopalnianej kotłowni zbudowany w 1880 roku. 
Z czasem zamieniono go w magazyn, a gdy w czasach 
już współczesnych kopalnia Rydułtowy przekazała go 
miastu w ramach rozliczenia swoich długów, zaczął żyć 
nowym życiem. W obszernej sali na piętrze prywatny 
dzierżawca urządził pełnowymiarowy kort tenisowy  
z nawierzchnią ze sztucznej trawy przesypanej spe-
cjalnym gruboziarnistym piaskiem. Pomieszczenie na 
parterze zagospodarowało stowarzyszenie, urządzając 
tam salę, w której odbywały się barbórkowe gwarki i 
inne spotkania. Tam również podejmowano grupy tu-
rystów opowiadając im historię „Hoym gruby” (pier-
wotna nazwa kopalni w Niewiadomiu) i prezentując 
eksponaty związane z historią górnictwa. Wkrótce  
w tym miejscu powstanie parking, którego do tej pory 
przy zabytkowej kopalni nie było.

Obecna sytuacja Ignacego jest nieco skomplikowa-
na. Większość obiektów jest własnością Zakładu Za-
gospodarowania Mienia Kompanii Węglowej. Najważ-
niejsze z nich to szyby Kościuszko i Głowacki, budyn-
ki maszyn wyciągowych, w których stoją obsługujące je 
kiedyś parowe maszyny, wieża widokowa, która kiedyś 
była wodną wieżą ciśnień oraz budynek dawnej stolar-
ni. Najcenniejszymi zabytkami Ignacego i jego najwięk-
szą atrakcją są owe dwie parowe maszy-
ny wyciągowe, które obsługiwały kopal-
niane szyby. Starszą, szybu Głowacki wy-
produkowano w roku 1900 w Szprotawie 
(obecnie województwo lubuskie); młod-
sza z 1920 roku, zbudowana we Wrocła-
wiu, obsługiwała szyb Kościuszko. Będą-
ce przysłowiowymi cudami ówczesnej 
techniki, obie maszyny odcięto od zasila-
nia, czyli od pary, 10 września 2008 roku 
i od tamtej pory stoją unieruchomione. 
Są one objęte ochroną wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Maszyna z Głowackiego jest cenniej-
sza, ale budynek, w którym stoi, będą-
cy własnością miasta, dopiero czeka na 
gruntowny remont. Do niedawna naj-
większym problemem był przeciekają-
cy dach, ale z pomocą miasta nowy dach 

położyli tam członkowie Stowarzyszenia Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy”. Budynek nadszybia i wieżę szybową 
odrestaurowała KW. Sam szyb Głowacki służy obecnie 
jako otwór wentylacyjny; to tu zasysane jest świeże po-
wietrze, które wentyluje chodniki i wyrobiska kopalni 
Rydułtowy-Anna. W kiepskim stanie jest również bu-
dynek kryjący maszynę wyciągową szybu Kościuszko. 

Alojzy Szwachuła, prezes 
stowarzyszenia zna obie 
maszyny jak własną kie-
szeń. Był ostatnim, któ-
ry, jeszcze jako pracow-
nik kopalni, obie maszyny 
rozkładał na części pierw-
sze i składał. Nikt tak jak 
on nie potrafi o nich opo-

wiadać, zwracając uwagę m.in. na to, jak przy wyko-
rzystaniu tradycyjnej mechaniki uzyskano funkcje, któ-
re dziś zapewnia sterowanie komputerowe stosowane 
już powszechnie we współczesnych maszynach wycią-
gowych używanych na kopalniach.

Prezes Szwachuła chciałby, by przynajmniej jedną 
z maszyn przejęło miasto np. za symboliczną złotów-
kę. Później maszynę zasilaną parą można by wyposa-
żyć w napęd elektryczny, co pozwoliłoby prezentować 
pracę stalowego kolosa coraz częściej zaglądającym tu 
turystom, bo największe wrażenie robi właśnie wte-
dy gdy poruszają się stalowe koła i tłoki. W ubiegłym 
roku zabytkową kopalnię w Niewiadomiu odwiedziło 
prawie 2 tys. osób. — Realizacja tego projektu to naj-
lepsza rzecz, jaka przytrafiła się naszej zabytkowej ko-
palni od czasu adaptacji dawnej wieży ciśnień na wieżę 
widokową, udostępnioną turystom z początkiem 2008 
roku — mówi Alojzy Szwachuła, prezes Stowarzysze-
nia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. 

Zorganizowany przez magistrat przetarg na „Roz-
wój infrastruktury okołoturystycznej…” został już roz-
strzygnięty i komisja przetargowa wybrała najtańszą 
ofertę konsorcjum dwóch firm z Turzy Śląskiej.

•   •   •
Za czasów swojej świetności kopalnia Ignacy w Nie-

wiadomiu fedrowała do poziomu 600 m. Obecnie pod 
Niewiadomiem górnicy znów kopią węgiel; kopalnia 
Rydułtowy-Anna prowadzi wydobycie 1000 m pod po-
wierzchnią ziemi.                               Wacław Troszka

Śmieci 
na telefon

1  października zostanie 
uruchomiona bezpłatna apli-
kacja na tzw. urządzenia mo-
bilne o nazwie „Wywozik Ryb-
nik”. Aplikacja będzie m.in. 
przypominać mieszkańcom  
o terminach wywozu śmieci  
z ich posesji. 

Każdy, kto na swoim telefo-
nie komórkowym albo tablecie 
zainstaluje aplikację, będzie po 
wpisaniu swojego adresu otrzy-
mywać informacje dotyczące 
terminów odbioru odpadów  
z jego posesji. Korzystając  
z „Wywozika” będzie można 
również ustawić przypomnie-
nie o zbliżającym się terminie 
odbioru śmieci. Aplikacja będzie 
prezentować kategorie odpa-
dów oraz zasady prowadzenia 
ich selektywnej zbiórki. W razie 
potrzeby posłuży również do 
wysyłania reklamacji dotyczą-
cych odbioru nieczystości. Od 
1 października „Wywozik” bę-
dzie dostępny w sklepach inter-
netowych Google Play oraz App 
Store. Już wtedy za darmo będą 
mogli ją zainstalować użytkow-
nicy systemów Android w wer-
sji od 4.0 oraz iOS. Z kolei oso-
by korzystające z Windows Pho-
ne będą mogły pobrać „Wywo-
zika” od 1 stycznia 2015 roku. 
Linki do sklepów internetowych 
dostępne są na stronie www.se-
greguj.rybnik.pl.                    (D) 

Ignacy się zmienia
Zarząd województwa przyznał miastu ponad 1,5 mln zł unijnej 

dotacji na realizację projektu, którego celem jest stworzenie na terenie 
zabytkowej kopalni Ignacy w Niewiadomiu industrialnego parku 
tematycznego. Docelowo ma nim zarządzać Muzeum  w Rybniku.
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Wkrótce otoczenie za-
bytkowej kopalni Ignacy  
w Niewiadomiu się zmieni. 
Na razie wyburzono budy-
nek dawnej kopalnianej ko-
tłowni, w którym przez kil-
ka lat funkcjonował kort 
tenisowy



W fotograficznym skrócie

ODPUST POD chMUR(K)ą. 31 sierpnia w nowej parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej na Nowinach, obok budowanego tam kościoła odbył 
się drugi odpust parafialny, połączony z plenerową biesiadą. — Stara-
my się w ten sposób zintegrować parafię. Cieszy nas, że na naszą bie-
siadę odpustową przyszły też osoby spoza parafii. Tak było również 
przed rokiem. Gwarantowaliśmy uczestnikom nie tylko dobrą zaba-
wę, ale też możliwość wygranej w loterii — mówił ks. Marek Bernacki, 
proboszcz parafii. Przy ul. Pilarczyka ustawiono scenę, namiot, dmu-
chańce dla najmłodszych i tradycyjne „budy” z zabawkami i słodycza-
mi. Było coś dla ciała – grill i kawiarenka z upieczonymi przez parafian 
ciastami oraz coś dla ducha, bo festyn zakończyła modlitwa, którą po-
prowadziła grupa Rybnickiego Wieczoru Chwały. Biesiada odpustowa 
odbyła się w ramach dofinansowanego przez miasto programu „Uza-
leżnieniom NIE! W zdrowym ciele – zdrowy duch”. 

PO SąSIEDZKU. 13 września w ogrodzie Środowiskowego Domu Samopomo-
cy rybnickie stowarzyszenie Oligos zorganizowało festyn integracyjny pod hasłem 
„Po sąsiedzku”. Do wspólnej zabawy oprócz niepełnosprawnych podopiecznych 
stowarzyszenia, ich rodzin i przyjaciół zaproszono też mieszkańców Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej i dzielnicy Północ, której rada włączyła się w organiza-
cję pikniku. Wśród gości byli też przedstawiciele rady dzielnicy Meksyk oraz wo-
lontariusze m.in. z Zespołu Szkół Budowlanych. — Udało się nam znaleźć spon-
sora, pogoda dopisała, ludzie nie zawiedli, jest super — mówi Elżbieta Piotrow-
ska, szefowa stowarzyszenia. Na uczestników czekały piknikowe dania, dobra mu-
zyka, dmuchane zjeżdżalnie, kiermasz rękodzieła oraz „Strefa pozytywnej ener-
gii”, w której wolontariusze w pirackich strojach przeprowadzili kilka konkursów, 
z poszukiwaniem skarbów włącznie. Jednak hitem festynu okazała się plenero-
wa odmiana gry w popularne „piłkarzyki”, w której figurki zastąpiły pięciooso-
bowe zespoły graczy, a stół – specjalny dmuchany boks. Zabawa była przednia! 
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NAJAZD POLITYKÓW. Przed wyborami uzupełniającymi do senatu  
(7 września) Rybnik odwiedzili liderzy partii, które wystawiły swoich kandyda-
tów, ale nie tylko. 31 sierpnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyło się spotkanie  
z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim (wspierał kandydaturę Izabeli Kloc).  
2 września na rybnickim rynku gościł z kolei poseł Janusz Palikot (Twój Ruch), 
który zachęcał do bojkotu wyborów. 3 września w Rybniku gościł przewod-
niczący SLD Leszek Miller (wspierał kandydaturę posła Piotra Chmielowskie-
go). 4 września w Rybniku najpierw pojawiła się wicepremier Elżbieta Bień-
kowska (na zdjęciu) wspierająca kandydaturę Marka Krząkały (PO), a póź-
niej w bibliotece odbyło się spotkanie ze świeżo upieczonym eurodeputowa-
nym Januszem Korwinem-Mikke (wspierał kandydaturę Macieja Urbańczy-
ka). Następnego dnia już w roli przyszłego szefa Rady Europejskiej pojawił 
się sam premier Donald Tusk, który w Domu Kultury w Niedobczycach spo-
tkał się m.in. z seniorami związanymi z rybnickim Uniwersytetem III Wieku.

BSR RUSZYŁ Z KAMPANIą. 23 września w auli Uniwersytetu Ekonomicznego 
kampanię wyborczą przed listopadowymi wyborami samorządowymi zainaugu-
rował prezydencki Blok Samorządowy Rybnik, którego lider, urzędujący prezydent 
Rybnika Adam Fudali będzie się ubiegał o wybór na piątą kadencję. W czasie spo-
tkania przedstawiono program BSR-u i podsumowano dotychczasowe dokonania 
rządzącego (obecnie w koalicji z PiS-em) ugrupowania. — Wiemy, co trzeba w mie-
ście zrobić i wiemy, jak to zrobić. Nie będziemy musieli uczyć się wszystkiego od 
nowa; następnego dnia po wyborach przychodzimy do pracy i zabieramy się do ro-
boty — mówił prezydent i jednocześnie kandydat na prezydenta Adam Fudali. BSR 
przedstawił swoje hasło wyborcze „Rybnik jo ci przaja” i kandydatów na radnych. 
W wyborach do rady miasta w jednym z czterech okręgów wyborczych jedynką 
na liście BSR-u będzie właśnie Adam Fudali. Spotkanie było też okazją do podzię-
kowań dla doświadczonych radnych BSR-u, którzy postanowili zakończyć swą sa-
morządową działalność – Henryka Ryszki z Niedobczyc i Józefa Piontka z Kamienia.



W fotograficznym skrócie

Rybnicki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża włączył się do ogólnopolskiej akcji charyta-
tywnej „Wyprawka dla żaka”, organizowanej wspólnie z siecią sklepów Stokrotka. 13 września 
w dwóch takich sklepach na terenie Rybnika młodzież z gimnazjów nr 1 i nr 5 oraz Zespołu 
Szkół Technicznych przeprowadziła zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin. 
Klienci robiący zakupy w tych sklepach wsparli akcję przekazując również produkty żywno-
ściowe. Artykuły zebrane w Stokrotce w Boguszowicach trafiły do uczniów tamtejszego Gim-
nazjum nr 5, natomiast te zebrane w Plazie, 17 września PCK rozdało swoim podopiecznym.

Dobiegają końca remonty efektownych miejskich kamienic, znajdujących się 
w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Nowy blask zyskała już na-
rożna kamienica usytuowana u zbiegu ulic Mikołowskiej i Przemysłowej. Bę-
dzie teraz prawdziwą ozdobą dzielnicy Paruszowiec-Piaski i do pełni szczęścia 
będzie już tylko brakować, zapowiadanego przez PKP, gruntownego remon-
tu pobliskiej stacji kolejowej. Jak informuje kierownictwo ZGM-u, w ostatnich 
latach ten miejski zakład wydał na inwestycje i remonty ponad 25,5 mln zł.

Wodniacy z 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej zapraszają na obchody jubile-
uszu 55-lecia swojej drużyny. Rozpoczną się one w samo południe, w niedzie-
lę 12 października na stanicy drużyny nad Zalewem Rybnickim. Od g. 12 do 16 
będzie tam można korzystać z licznych atrakcji. Na g. 16 zaplanowano uroczy-
sty apel, zakończony efektowną defiladą wodną.  O g. 17 rozpocznie się kon-
cert szantowy, a o 19 harcerskie ognisko. Wstępem do obchodów jubileuszu 
było otwarcie w Galerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej okolicznościowej wystawy. 

1 września w czasie mszy w kościele Królowej Apostołów poświęcono 
sztandar istniejącej od 2005 roku Izby Rzemieślniczej w Rybniku. W uroczy-
stości wzięli też udział uczniowie i nauczyciele prowadzonej przez izbę szko-
ły zawodowej. Obecnie liczy już ona 497 uczniów. W pierwszych klasach od 
początku września, w 15 zawodach kształci się w niej 155 uczniów; w sied-
miu klasach drugich 175, a w siedmiu trzecich 167. Szkoła funkcjonuje w 
zmodernizowanych budynkach najmłodszej części dawnego szpitala Juliusza.
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Na drugim jarmarku jesiennym „Pożegnanie lata”, jaki rozpoczął się w mieście 24 września 
można kupić m.in. beskidzkie nalewki, wyroby z bursztynu i z drewna, miody, przeprawy, ale też 
po raz pierwszy oryginalne afrykańskie rzeźby ludowe i tureckie daktyle, czy chałwy. Stragany usta-
wiono wzdłuż ul. Rynkowej, obok Focusa. Jarmarkowi towarzyszyły występy kataryniarza, szczu-
dlarzy i pokaz lewitacji. Od 2 do 5 października Andrzej Wrzecionko będzie prezentować wyko-
nane z siana naturalnej wielkości postacie zwierząt i pastuszków, a jego żona Joanna zaprosi na 
warsztaty zielarskie i wyplatania wianków z ziół. Jarmark potrwa do 5 października (od 10 do 18).
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Trzej uczniowie Szkoły Życia, czyli Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego: Grzegorz Trunk, Łukasz Piecha i Oskar Krakowczyk otrzymali trójkołowe 
rowery, które są również znakomitymi przyrządami rehabilitacyjnymi, W obec-
ności prezydenta Adama Fudalego przekazał im je Krzysztof Zawierucha, przed-
stawiciel firmy Ekotextil, zajmującej się zbieraniem m.in. po osiedlach używanej 
odzieży. Część dochodów firma ta przeznacza na działalność dobroczynną pod 
hasłem „Od Was dla Was”, wspierając m.in. osoby niepełnosprawne.  
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SIEcIAKI NA WAKAcJAch. Pod koniec wakacji biblioteka główna zaprosiła dzieci na 
całodniowy piknik edukacyjny poświęcony bezpieczeństwu. „Sieciaki na wakacjach” – pod 
takim hasłem w całym kraju organizowane są pikniki edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 
promujące bezpieczeństwo w sieci, czyli w internecie. Rybnicka biblioteka przy okazji za-
pewniła młodym uczestnikom całodzienną zabawę i wiele atrakcji. O bezpieczeństwie  
z dziećmi rozmawiał asp. sztab. Dariusz Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji w Rybni-
ku, prelekcję połączoną z pokazem filmów o zagrożeniach w internecie przeprowadził 
informatyk Stanisław Bulandra, o bezpiecznym pisaniu bloga opowiedziała Agata Koło-
dziejczyk, a spółdzielnia socjalna CODA zorganizowała warsztaty bezpiecznego kontak-
tu z psem. Dzieci brały też udział w zajęciach artystycznych, grach i zabawach oraz ko-
rzystały z atrakcji na placu zabaw. Po południu zorganizowano także prelekcję dla rodzi-
ców – o zagrożeniach dla dzieci i młodzieży związanych z użytkowaniem internetu i roz-
wojem nowych technologii mówili psycholog Mariola Kujańska oraz Krzysztof Kazek, peł-
nomocnik Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.  

MONITORING ZMIENIŁ KOMENDĘ. Od niedawna centrum miejskiego 
monitoringu mieści się w komendzie straży miejskiej przy ul. Reymonta.  Cy-
wilni pracownicy SM oraz stażyści mają tu znacznie lepsze warunki pracy, 
bo gdy „podglądali miasto” w starej siedzibie na komendzie policji, w tym 
samym pomieszczeniu co monitory znajdowały się dość głośno pracujące 
komputerowe serwery i inne urządzenia techniczne. Po przeprowadzce i kil-
ku zmianach obraz z cyfrowych kamer można tu oglądać w jakości HD, co 
pozwala nawet na odczytanie numerów banknotów, którymi płacą bywalcy 
rynkowych ogródków piwnych. W czasie wrześniowej sesji, dokonując po-
prawek w budżecie miasta, 220 tys. zł przeznaczono na wymianę 14 kamer  
i rejestratora na urządzenia nowej generacji oraz na budowę sześciu nowych 
„punktów kamerowych”. Rozwój miejskiego monitoringu ułatwi trwająca 
budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej. Zapotrzebowanie na 
kamery hamujące zapędy np. wandali jest spore, najlepszym jego przykła-
dem stał się ostatnio park przyrody i nauki stworzony na tyłach kampusu.

OchOTNIcZKI NA SchWAŁ. W niedzielę 7 września, pod patronatem prezy-
denta Rybnika, na płycie lotniska w Gotartowicach odbyły się doroczne zawody 
sportowo-pożarnicze rybnickich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W bie-
gu sztafetowym, a potem w konkurencji bojowej wystąpiły reprezentacje dzie-
więciu z 13 rybnickich jednostek OSP; w sumie dziewięć drużyn męskich i jedna 
dziewczęca z Wielopola, zaś w kategorii młodzieżowej dwie drużyny chłopców 
i jedna dziewczęca z Kłokocina. Po raz dziesiąty z rzędu w rywalizacji ochotni-
ków i to, ze sporą przewagą zwyciężyła drużyna OSP Wielopole (97 pkt). Dru-
gie miejsce zajęli ochotnicy z Kamienia (108 pkt), a trzecie OSP Gotartowice 
(130 pkt). Dziewczęca drużyna OSP Wielopole zdobyła 119 pkt i pokonała kilka 
zespołów męskich. W kategorii młodzieżowej drużyna OSP Kamień pokonała 
rówieśników z Kłokocina. Na zdjęciu ładniejsza część reprezentacji OSP Wielo-
pole; stoją od lewej: Justyna Turek, Patrycja Helwig, Magda Ledwoń, Agniesz-
ka Bojko, Monika Syrek, Patrycja Bielec, Wiktoria Niemiec i Aleksandra Kwasek.

ALPINIŚcI NA „ANTONIcZKU”. Przy okazji modernizacji śródmiejskiego dep-
taka nową ledową iluminację zyska również neogotycka bazylika  św. Antonie-
go. Część lamp, które w efektowny sposób mają oświetlać popularnego „Anto-
niczka”, zostanie zainstalowana na murach kościoła, inne zostaną wtopione w 
ziemię, a jeszcze inne umieszczone na słupach ustawionych wokół świątyni. Te 
na murach zainstalowali specjaliści od robót wysokościowych, stosujący tech-
niki alpinistyczne. By główna fasada bazyliki prezentowała się bywalcom dep-
taka w pełnej okazałości, wycięto siedem drzew rosnących w sąsiedztwie bra-
my głównej. Teraz idąc ul. Powstańców Śl. w górę można podziwiać m.in. efek-
towną rozetę rybnickiego neogotyku. Włączenie nowego oświetlenia bazyliki 
św. Antoniego będzie jednym z punktów zaplanowanego na 17 października 
uroczystego otwarcia deptaka. Inną rozświetloną atrakcją będzie nowa fontan-
na zbudowana na pl. Jana Pawła II, przed bazyliką. Tradycyjne reflektory oświe-
tlające dotąd najbardziej okazały rybnicki kościół zostały już zdemontowane.   
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W nowym przedszkolu pod okiem dziesię-
ciu nauczycielek przebywać będzie 150 dzieci 
w sześciu grupach. Przeważają chłopcy. Naj-
młodszy przedszkolak ma 2,5 roku, najstar-
si to sześciolatkowie, których po reformie po-
zostało 21. — Dzieci mają do dyspozycji sześć 
wygodnych sal, sporą szatnię i dziedziniec wyło-
żony elastyczną wykładziną, który będzie wyko-
rzystywany w czasie zajęć plenerowych oraz za-
baw. Warunki są luksusowe. To piękny i nowo-
czesny obiekt. Wciąż jesteśmy nieco onieśmiele-
ni tak dużą powierzchnią i przestronnością po-
mieszczeń — mówi Elżbieta Siwczyk. Budy-
nek o ciekawej bryle stoi na skraju lasu, stąd 
nazwa placówki „Leśna kraina”. Jest połączo-
ny łącznikiem ze szkołą i dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, więc mogą tutaj 

powstać oddziały integracyjne. A jeszcze dwa 
miesiące temu popielowskie przedszkole mie-
ściło się w budynku z 1942 r. przy ul. Konar-
skiego, gdzie brakowało miejsca dla wszystkich 
dzieci, więc 50 przedszkolaków chodziło na za-
jęcia do pobliskiej podstawówki. — Warunki  
w starym budynku były naprawdę trudne – ciasne 
pomieszczenia, szatnie i korytarze, kręte schody, 
kuchnia z piecem węglowym. Jak wyglądało na-
sze przedszkole doskonale pokazuje lipdub, czy-
li specjalny wideoklip z udziałem dzieci, jaki na-
kręciliśmy jeszcze w starym budynku. To jeden 
z pierwszych w Polsce „lipdubów” w wykonaniu 
przedszkolaków, a przede wszystkim nasza fil-
mowa pamiątka po tamtym miejscu. Teraz roz-
poczyna się nowa historia naszego przedszkola 
— mówi Elżbieta Siwczyk, która przez prawie 

20 lat pełniła funkcję dyrektora Przedszkola nr 
26. Od 1 września jest wicedyrektorem Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, któremu sze-
fuje Piotr Pysz. — Nowe przedszkole to powód 
do radości i dumy dla wszystkich mieszkańców 
Popielowa i Radziejowa. W komfortowych wa-
runkach przedszkolaki będą wkraczać w świat 
wiedzy, a dodatkowo uczniowie naszej podsta-
wówki skorzystają z dwóch boisk na europej-
skim poziomie — mówi dyrektor Pysz. Przed-
szkole wraz z boiskami kosztowały w sumie po-
nad 4,7 mln zł. Jak podkreśla prezydent Adam 
Fudali miasto kładzie spory nacisk na eduka-
cję i szkolną infrastrukturę. — Przedszkole  
w Popielowie było niezbędne. Podobnie jest  
w Boguszowicach Starych, gdzie również planu-
jemy budowę takiej placówki — mówi prezy-
dent. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi Adam 
Fudali wziął udział w otwarciu przedszkola oraz 
w miejskiej inauguracji nowego roku szkolne-
go. W nowym ZSz-P nr 14 nie zabrakło oko-
licznościowych wystąpień i uczniowskich popi-
sów, ale najważniejszym momentem dla pierw-
szoklasistów i ich rodziców było pasowanie na 
uczniów, którego dokonał prezydent. W po-
pielowskiej podstawówce jest 64 pierwszaków,  
w tym 25 sześciolatków. — Wszystkim uczniom 
życzę roku szkolnego pełnego wrażeń związanych 
nie tylko z nauką, ale i z zawieranymi przyjaź-
niami, czy dobrą zabawą na nowych boiskach. 
Nauczycielom zaś życzę zapału, zaangażowa-
nia i satysfakcji z pracy — mówił prezydent.  
W popielowskiej szkole 24 nauczycieli uczy po-
nad 260 uczniów. 

(S) 

Leśna kraina w rolniczym Popielowie

Zamienili adres z Konarskiego na Staffa, ale przede wszystkim ciasne pomieszczenia w ponad 70-letnim budynku, na 
komfortowe sale w nowoczesnym obiekcie. — To przedszkole na miarę XXI wieku — mówi Elżbieta Siwczyk, wicedyrektorka 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 w Popielowie. Od 1 września tworzy go nowo wybudowane przedszkole nr 26  
i połączona z nim podstawówka nr 24.
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Pasowanie na uczniów przez prezydenta Adama Fudalego było dla 64 popielowskich pierwszoklasistów wyjątkowym przeżyciem

Maluchy szaleją na bezpiecznym, bo wyłożonym 
elastyczną wykładziną dziedzińcu

Do nowego, pięknego przedszkola uczęszcza 150 dzieci. Najmłodsi mają 
zaledwie 2,5 roku
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Nowy rok szkolny rozpoczęło w naszym mie-
ście łącznie 22 228 uczniów w różnych typach 
szkół. Wszystkie miejskie podstawówki zde-
cydowały się zamówić darmowy elementarz 
przygotowany na zlecenie ministerstwa eduka-
cji. Będzie się z niego uczyć wyjątkowo liczna 
grupa uczniów, bowiem w 27 rybnickich pod-
stawówkach naukę rozpoczęło aż 1845 pierw-
szaków, z czego 722 to dzieci sześcioletnie. To 
zdecydowanie więcej niż przed rokiem, kie-
dy uczniów w pierwszych klasach było 1330, 
a sześciolatków – 249. Sytuacja taka ma zwią-
zek z reformą systemu edukacji i faktem, że od 
września do podstawówek poszły zarówno dzie-
ci siedmioletnie, jak i obowiązkowo część sze-
ściolatków urodzona w pierwszej 
połowie 2008 r. Na domiar złego,  
w przypadku Rybnika to roczniki 
wyżowe. Ponadto nowe przepi-
sy zakładają, że od września licz-
ba uczniów w klasach I nie może 
przekroczyć 25 dzieci. Wyjątko-
wo trudna jest sytuacja w Szkole 
Podstawowej nr 16 w Boguszo-
wicach Starych. — Mamy aż pięć 
pierwszych klas, ale już wiemy, że w 
przyszłym roku będzie ich na pew-
no siedem, a kto wie, czy nie osiem. 
Lekcje już odbywają się od 8.00 
do 17.00, a za rok będą pewnie 
musiały potrwać o godzinę dłużej.  
W systemie dwuzmianowym pra-
cujemy już od kilku lat, więc ja-
koś sobie radzimy, ale sytuacja sta-
je się naprawdę trudna i rozumiem 
rodziców, którzy mają pretensje, że 
na przykład pierwszaki uczą się do 
16.00. Jednak nie ma innej możli-
wości — opowiada Teresa Uchy-
ła, dyrektorka Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 6, w skład 
którego oprócz boguszowickiej 
podstawówki, wchodzi też, nie 
mniej przeładowane, przedszko-
le nr 18 z 245 przedszkolakami. 
Dzieci jest tak dużo, że trzy z dzie-
sięciu przedszkolnych oddziałów 
trzeba było umieścić poza placów-
ką, m.in. na parafii. — Receptą na 
nasze kłopoty będzie nowe przed-
szkole. Oby powstało jak najszyb-
ciej — mówi dyrektorka o planach 
budowy placówki w tej dzielnicy. 

W boguszowickiej podstawówce uczy się łącz-
nie 561 uczniów; to o 40 więcej niż przed ro-
kiem. Z jednej strony to cieszy, również dla-
tego, że nauczyciele mają pracę, a cześć uzu-
pełnia w tej szkole swój etat, z drugiej strony 
oczywiście martwi. — Nie chcemy rezygnować 
z projektów unijnych, dodatkowych fakultetów, 
czy zajęć dla dzieci, na realizację których powo-
li brakuje czasu i miejsca. Dlaczego nasze dzie-
ci mają tracić? — zastanawia się dyrektorka.  
W systemie dwuzmianowym uczą się też dzie-
ci w podstawówce w Boguszowicach Osiedlu  
(SP nr 18) i na Nowinach (SP nr 11).

Od września do 38 rybnickich przedszko-
li uczęszcza 4630 dzieci (w ubiegłym roku 

– 4735), a do 27 szkół podstawowych – 8143 
uczniów (7544 przed rokiem). W 16 gimna-
zjach uczy się tylko 3380 gimnazjalistów, czy-
li mniej niż w roku ubiegłym, gdy było ich 
3584. Mniej jest też licealistów, bo w ogól-
niakach kształci się obecnie 1889 licealistów  
(w ub. roku – 2020). Niewiele więcej młodych 
ludzi w porównaniu z rokiem ubiegłym uczy 
się w pięciu technikach – 3124 uczniów (3106),  
a 650 uczniów kształci się w pięciu zasad-
niczych szkołach zawodowych. W Rybniku 
mamy też klasy sportowe – 17 w szkołach pod-
stawowych, 10 w gimnazjach oraz 3 w liceum,  
a także 3 gimnazjalne klasy mistrzostwa spor-
towego. Ponadto w miejskich szkołach funk-
cjonują też klasy dwujęzyczne (9 oddziałów 
w gimnazjach, 18 w liceach) oraz integracyjne  
(4 w przedszkolach, 15 w szkołach podstawo-
wych i 9 w gimnazjach).

Po wakacyjnej przerwie nie wszyscy nauczy-
ciele wrócili przed tablice, choć 
sytuacja w naszym mieście nie 
była tak trudna, jak przed ro-
kiem. Z powodu braku miejsca 
pracy z czterema nauczyciela-
mi rozwiązano stosunek pracy 
– przewidziano dla nich odprawy 
(w 2013 r. było ich 15). Dla czte-
rech kolejnych osób też zabrakło 
pracy w szkołach, ale że nabyły 
prawa emerytalne, więc przeszły 
na emeryturę. Trzech nauczycieli 
również z powodu braku miejsca 
pracy wybrało tzw. stan nieczyn-
ny (przez sześć miesięcy będą po-
bierać wynagrodzenie zasadnicze 
nie pracując w szkole, potem ich 
stosunek pracy wygaśnie). Dzie-
sięć osób przeszło na emerytu-
rę, sześciu etatowych nauczycie-
li zwolniło się na własną prośbę, 
a dwunastu przeniosło się do in-
nych placówek. Dziesięciu peł-
nozatrudnionym nauczycielom 
wygasły umowy i nie podpisano 
z nimi nowych, ale trzem z nich 
udało się znaleźć zatrudnienie w 
innych rybnickich placówkach. 
22 nauczycieli nie pracuje w peł-
nym wymiarze godzin, a 82 uzu-
pełnia etat w innej szkole. Pod-
sumowując, w tym roku szkolnym 
na pełnych etatach w rybnickich 
placówkach oświatowych pracu-
je 1856 nauczycieli (w ubiegłym 
roku – 1849); najwięcej jest tych 
dyplomowanych, ponad 65 proc.
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Z nowego elementarza cieszą się pierwszoklasiści, ale również ich rodzice, którzy nie musieli kupować 
kosztownego podręcznika

Elementarz na dobry początek
1 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. Wyjątkowy nie tylko ze względu na 

darmowy elementarz i nową maturę, ale również dlatego, że do pierwszej klasy szkół 
podstawowych poszło półtora rocznika dzieci – cały rocznik siedmio- i pół rocznika 
sześciolatków. W przypadku Rybnika to ponad pół tysiąca pierwszaków więcej niż 
przed rokiem.
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O tym, że od września pójdą do przedszko-
la, mama rozmawiała z dziećmi już od począt-
ku wakacji. — Spacerowaliśmy w stronę przed-
szkola, opowiadałam jak jest tam fajnie, wyli-
czałam zabawy, w jakie będą bawić się z kolega-
mi. Nagadałam, wyszkoliłam, po czym wszyst-
ko wzięło w łeb! — śmieje się pani Ola. Choć 
pierwszego września cała czwórka dzielnie po-
maszerowała do przedszkola, szybko przyszedł 
kryzys i nie obyło się bez łez. — Zuzia zade-
klarowała, że pomoże chłopcom, gdy będą się 
wstydzić lub będą smutni, po czym jako pierw-
sza się rozpłakała. W trzecim, krytycznym dniu 
płakała już cała czwórka, a ja razem z nimi. 
Panie mnie uspokajały, że maluchy szybko do-
chodzą do siebie, a ich zachowanie jest również 
reakcją na inne płaczące dzieci. Mają świetną 
grupę i wychowawców i teraz już chętnie opusz-
czają rano dom — mówi mama czworaczków. 
Po trudnym i pełnym emocji tygodniu, rodzi-
na państwa Szułów odetchnęła z ulgą. — Nie 
było z nimi większych problemów adaptacyjnych. 

Bawią się wspólnie, razem siedzą przy stoliku, 
ale nie są od siebie uzależnione. Mają kolegów 
i nie stwarzają większych problemów. Mamy też 
w grupie bliźniaki, które jednak trzymają się ra-
zem i w ten sposób czują się bezpieczniej — wy-
jaśnia Karina Zdziebłowska z Przedszkola nr 
23 w Niedobczycach, opiekująca się grupą do 
której uczęszczają czworaczki.     

Maluchy zmęczone pięciogodzinnym po-
bytem w przedszkolu, w domu od razu udają 
się na drzemkę, po której dzielą się z rodzi-
cami wrażeniami. — Lubią zajęcia plastycz-
ne, śpiewają, pokazują zabawy i ćwiczenia 
gimnastyczne, które wykonują w przedszko-
lu — mówi pani Ola. Po południu przycho-
dzi czas na spacery albo jazdę na ulubionych 
rowerkach. Grzesiu najczęściej się buntuje, 
a Bartek, który jeszcze do niedawna nasta-
wiony był do wszystkich pokojowo, potrafi 
już obronić się przed ewentualnymi atakami 
rodzeństwa. Z kolei Michaś bardzo marudzi, 
gdy jest zmęczony, a Zuzia nadal chce rzą-

dzić braćmi, choć ci już na to nie pozwala-
ją. Pani Ola podkreśla jednak, że dzieci są 
bardzo pogodne i otwarte. Jeszcze niewie-
le mówią, więc miała obawy, że w przed-
szkolu będą czuły się wyobcowane. — Na 
szczęście to, co dla mnie było problemem, dla 
nich nie stanowiło żadnej bariery. Dogadują 
się po swojemu, uczą nowych słów — mówi. 

Przed debiutem w przedszkolu rodzina pań-
stwa Szułów spędziła dwa lipcowe tygodnie nad 
Bałtykiem. To były pierwsze nadmorskie waka-
cje Zuzi, Bartka, Grzesia i Michałka. Tak liczna 
gromadka wszędzie wzbudzała sensację. — Kie-
dy szliśmy deptakiem, prawie każdy się za nami 
oglądał. Na plaży ktoś nawet podszedł i powie-
dział: wyglądacie zjawiskowo! Czworaczki sza-
lały na plaży, bawiły się z dziećmi sąsiadów,  
a wieczorami wspólnie z rodzicami oglądały 
zachody słońca. — Dzieci były bardzo szczę-
śliwe, a my trochę odpoczęliśmy — przyznaje 
pani Ola Szuła. 

(D) 

— Czworaczki są jednymi z najmłodszych dzieci, ale szybko zaadaptowały się w naszym przedszkolu — mówi Karina Zdziebłowska z Przedszkola nr 23 w Niedobczycach, opiekująca się grupą, do której uczęszczają 
siedzący w pierwszym rzędzie (od prawej): Grześ, Zuzia, Bartek i Michaś

W r z e ś n i o w y  d e b i u t  c z w o r a c z k ó w

— Gdy w trakcie naboru przyniosłam do przedszkola cztery kwestionariusze pojawiło się zdziwienie. Czwórka dzieci naraz? Natychmiast 
wyjaśniłam, że chodzi o czworaczki — wspomina pani Aleksandra Szuła, mama niespełna trzyletnich Zuzi, Bartka, Grzesia 
i Michałka. Po pierwszych wakacjach nad morzem rybnickie czworaczki rozpoczęły kolejny, ważny etap w życiu: zostały 
przedszkolakami.  

Do
m

in
ika

 In
gr

am
-N

ow
ac

zy
k



„Robinsonowie” z Zespołu Szkół nr 5 wyjaśnili, jak powstaje wulkan… … a pasjonaci techniki z „Mechanika”, jak pracuje drukarka 3d 
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Festiwal Nauki był imprezą towarzyszą-
cą otwarciu parku tematycznego i cieszył się 
dużym zainteresowaniem uczniów. W przed-
sięwzięcie promujące nauki matematycz-
no-przyrodnicze wśród uczniów podstawó-
wek włączyli się profesjonaliści z dziedzin 
matematycznych, fizycznych, chemicznych, 
astronomicznych i biologicznych. W mobil-
nym centrum edukacji ekologicznej dzięki 
plenerowej grze planszowej uczniowie do-
wiedzieli się ile ton elektrośmieci produku-
jemy w Polsce, a zwiedzając interaktywną wy-
stawę naukową przygotowaną przez Beskidz-
kie Centrum Nauki, samodzielnie wykony-
wali doświadczenia z różnych dziedzin fizy-
ki – od dynamiki po optykę. Nie zabrakło też 
iluzji optycznych i łamigłówek logicznych. Do 
świata nauki i zjawisk przyrodniczych swoich 

młodszych kolegów wprowadzali również 
uczniowie rybnickich szkół (ZST, ZSM-E, 
ZS nr 3 i nr 5, ZSE-U, ZSB oraz G nr 1).  
— Jajka są miękkie i mają dziwny kolor, bo 
zostały zanurzone na kilka dni w occie i ich 
skorupka wapienna straciła swoje właściwo-
ści — wyjaśniały gimnazjalistki z G nr 1 efek-
ty swojego doświadczenia. Na stoisku obok 
„Robinson” z Zespołu Szkół nr 5 zdradził, 
jak przeżyć na bezludnej wyspie, uczennice 
z „Ekonomika” zaprosiły do obwoźnego la-
boratorium, uczniowie z „Budowlanki” po-
kazali co potrafi robot, a pasjonaci techni-
ki z „Mechanika”, jak pracuje drukarka 3d. 
Aplauz rybnickich uczniów wzbudził pokaz 
z wykorzystaniem ciekłego azotu w wyko-
naniu Bogdana Martyniaka z Beskidzkiego 
Centrum Nauki „Naukotechnika” ze Świnnej 

k. Żywca. — Należy uważać na lody, drinki i 
colę z ciekłym azotem serwowane coraz czę-
ściej na weselach, czy spotkaniach firmowych. 
Ja się tym bawię, ale robię to od lat. Jestem 
zawodowcem — mówił Bogdan Martyniak. 

— Idea festiwalu zrodziła się w czasie dys-
kusji z prezydentem Adamem Fudalim. Chce-
my wykorzystać bliskość uczelni wyższych dzia-
łających w kampusie i nowo powstałego par-
ku tematycznego nad Nacyną. Zdajemy sobie 
sprawę z faktu, że coraz więcej młodych lu-
dzi ma kłopoty z matematyką. Dlatego w cza-
sie kolejnych edycji festiwalu nauki chcemy  
w przystępny, łatwy, ale też ciekawy i atrak-
cyjny sposób promować wiedzę z matematyki  
i innych przedmiotów ścisłych. Mam nadzie-
ję, że uczniom to, co tu zobaczą zapadnie  
w pamięć i przestaną się bać tych przedmiotów,  
a w przyszłości być może będą studiować w na-
szym kampusie — mówi wiceprezydent Joan-
na Kryszczyszyn. 

Zainteresowanie festiwalem, zaangażo-
wanie „wykładowców” i zwiedzających po-
twierdzają, że nauka przez zabawę to po-
mysł na szóstkę! 

Większą część kosztów organizacji I Festi-
walu Nauki pokryła firma Doosan Babcock.

(S)

Naukowy zawrót głowy

Pokaz z wykorzystaniem ciekłego azotu w wykonaniu Bogdana Martyniaka wzbudził aplauz rybnickich 
uczniów

Przyszli mechatronicy? Niewykluczone, bo dzieci chciały poznać, jak najwięcej szczegółów o robotach

— To chyba jest magia — mówi jeden z uczniów. — Albo jakieś kłamstwo 
— dodaje drugi, gdy moneta, którą wrzucił do skarbonki z przeźroczystą 
szybką gdzieś zniknęła. Ani jedno, ani drugie. Uczestnicy zorganizowanego 
przez miasto po raz pierwszy Festiwalu Nauki, jaki odbył się 19 września 
na terenie kampusu wiedzą już, że to sprawka nauki. 
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Przez rybnicką placówkę od czerwca do po-
łowy września przewinęło się ok. 500 uczniów 
i studentów. — Młodzieży jest mniej niż zwykle, 
ale to tendencja, którą daje się odczuć również w 
szkołach. Zdecydowanie więcej za to zgłasza się 
do nas gimnazjalistów — mówi Ewelina Mar-
szołek-Polańczyk, pośrednik pracy z rybnickie-
go Punktu Pośrednictwa Pracy. Najwięcej wa-
kacyjnych ofert dotyczyło prac krótkotermi-
nowych na umowę zlecenie. 270 młodych lu-
dzi pracowało w marketach, przy obsłudze im-
prez plenerowych, cateringu, inwentaryzacjach, 
czy jako kolporterzy ulotek i ankieterzy. — 22 
osoby znalazły zajęcie przy organizacji koncertu 
30 Seconds to Mars. Po raz pierwszy pojawiły się 
też zgłoszenia od osób prywatnych. Jedna z ryb-
niczanek zwróciła się do nas o znalezienie oso-
by, która zajęłaby się dostarczeniem leków dla 
kogoś z jej rodziny — mówi Ewelina Marszo-
łek-Polańczyk. Stawki są różne – od 6 zł do 12 
zł za godzinę i niestety, niewiele się one zmie-
niły od ub. roku. — A bywały już akcje promo-
cyjne płatne nawet 14 zł za godzinę. Bardziej 
opłacalne były zwykle oferty dla osób przebiera-
jących się w stroje reklamowe. Ostatnio jednak 
stawka za założenie ważącego 15 kg przebrania 
wynosiła tylko 9 zł netto za godzinę — mówi po-
średniczka pracy. Lepiej zarabiają osoby, któ-
re zdecydują się wyjechać w wakacje za grani-
cę. Dzięki sprawdzonej firmie, z którą współ-

pracuje rybnicki Punkt Pośrednictwa Pracy, 
kilkoro maturzystów i studentów wyjechało do 
zbierania borówek i pracy w szklarniach. Za 
segregowanie ogórków w Niemczech można 
było zarobić przynajmniej 3.5 tys. zł miesięcz-
nie. Punkt Pośrednictwa Pracy oferuje też po-
moc w znalezieniu stałego zatrudnienia. Ofer-
ty są różne od sprzedawcy w sklepie odzieżo-
wym, przez kucharzy, barmanów, po florystów, 
czy pakowaczy żywności. Ostatnio sporo osób 
skorzystało z propozycji zatrudnienia u jednego 
z popularnych operatorów pocztowych. Ofer-
ty rybnickiego biura można znaleźć na stronie 
internetowej www.mbp.ohp.pl, a od niedaw-
na również na facebooku (www.facebook.com/
fmbpRybnik). — Profil założyliśmy dzięki suge-
stiom odwiedzających nas młodych ludzi. Takie 
czasy ... — mówi z uśmiechem Ewelina Marszo-
łek-Polańczyk. Od lipca w rybnickim Punkcie 
Pośrednictwa Pracy prowadzony był też nabór 
osób w wieku od 18 do 24 lat do udziału w do-
finansowanym przez UE projekcie „Gwarancje 
dla młodzieży”. Pod koniec września 30 osób  

z Rybnika wspólnie z grupą młodych ludzi  
z Wodzisławia i Czerwionki-Leszczyn miało 
rozpocząć szkolenia i kursy zawodowe, a na-
stępnie płatne staże zawodowe. Część z nich 
może też liczyć na zatrudnienie, pozostali na 
wsparcie pośredników pracy w poszukiwaniu 
stałego zajęcia. Placówka wspólnie z pozosta-
łymi członkami Rybnickiej Platformy Porad-
nictwa Zawodowego, przygotowuje się również 
do VI Rybnickich Dni Kariery, które trwać 
będą od 20 do 24 października. Jak co roku 
w ich trakcie zorganizowane zostaną kierma-
sze ofert pracy, spotkania uczniów z doradcami 
zawodowymi i pośrednikami pracy, czy warsz-
taty w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zaplano-
wano też dwa konkursy dla młodzieży na cieka-
wy pomysł biznesowy oraz najlepsze CV i auto-
prezentację w czasie zaaranżowanej rozmowy 
kwalifikacyjnej w sprawie pracy, w której w roli 
„pracodawcy” wystąpi m.in. wiceprezydent Jo-
anna Kryszczyszyn. W organizację konkursów 
włączy się również Młodzieżowa Rada Miasta. 

(S)

Piknik rodzin zastępczych to cykliczna impreza, 
będąca podziękowaniem dla rodzin za wychowy-
wanie dzieci pozbawionych opieki własnych rodzi-
ców. Ma również promować ideę rodzicielstwa za-
stępczego w naszym mieście. — Rybnik od dawna 
jest tu przykładem. Na podstawie naszych doświad-
czeń można by stworzyć dobrą ustawę o pieczy zastęp-
czej — mówiła wiceprezydent Ewa Ryszka, otwie-
rając jedenastą edycję pikniku. Impreza, co pod-
kreślał Arkadiusz Andrzejewski, dyrektor Ośrodka 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ma również kreować 
pozytywny wizerunek rodzin zastępczych, a ten  
w ostatnich miesiącach został mocno nadszarpnię-
ty. — Mam dosyć pojawiających się w mediach ne-
gatywnych informacji o rodzinach zastępczych. Przy-
padki krzywdzenia przez nie dzieci są sporadyczne. 
Jestem przekonany, że nasze rodziny dobrze zajmują 
się swymi podopiecznymi — zapewniał. 

Rodzicielstwo zastępcze jest specyficzną formą 
opieki. Każda z rodzin, która przyjmuje pod swój 
dach opuszczone dziecko zostaje odpowiednio prze-
szkolona i poddana drobiazgowej procedurze kwali-
fikacyjnej. — Rodziny zastępcze zawsze były szczegól-
nie obserwowane. Niestety, od pewnego czasu otrzy-
mujemy mnóstwo anonimowych, złośliwych sygnałów 

od osób wykorzystujących falę przykrych incydentów, 
o których informowały ogólnopolskie media. Są tacy, 
którzy chcą pogrążyć znajomych czy sąsiadów tworzą-
cych rodzinę zastępczą. Ta zła atmosfera nie zachę-
ca też nowych kandydatów, na których bardzo nam 
zależy. Chcemy nadal tworzyć rozbudowany system  
z dobrze przygotowanymi rodzinami. Dzisiaj w Ryb-
niku mamy niemal 160 rodzin, które wychowują pra-
wie 250 dzieci — wyjaśnia Arkadiusz Andrzejewski.

11 piknik rodzin zastępczych zainaugurowała 
msza polowa, którą poprowadził ks. Bogdan Ka-
nia z chwałowickiej parafii św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus. Potem przyszedł czas na wspólną zabawę, 
niespodzianki dla najmłodszych, smaczny poczęstu-
nek, pokazy ratownictwa medycznego, prezentację 
harleyowców oraz wspólne ognisko. Po raz pierw-
szy w tym plenerowym spotkaniu wzięła udział ro-
dzina pani Magdy, do której domu osiem miesięcy 
wcześniej trafił 13-letni Paweł. — Mamy już dwo-
je dorosłych dzieci i chcieliśmy jeszcze kogoś obda-
rzyć miłością. Paweł jest bardzo fajnym dzieciakiem, 
choć ma poważne problemy z nauką. Jego każdy naj-
mniejszy sukces w szkole jest dla nas wielką rado-
ścią — mówi pani Magda. 

(D)
Jedną z atrakcji organizowanego od kilkunastu lat 
pikniku rodzin zastępczych jest „polowanie” na 
wypełnioną słodyczami piniatę

P o d  n o w y m  s z y l d e m

Młodzieżowe Biuro Pracy z Rybnika zmieniło nazwę na Punkt Pośrednictwa 
Pracy. Nie zmieniło metod działania – nadal pomaga nie tylko młodym ludziom  
w znalezieniu pracy, takiej na wakacje, ale i na stałe. W ofercie choćby: recepcjonista 
w szkole językowej z proponowanym wynagrodzeniem 3,5-4 tys. zł, plus premia.

Piknik w rodzinnym gronie
— Rodziny zastępcze są niezastąpione — mówiła Halina Szymańska, wicedyrektor 

rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej, podczas zorganizowanego w połowie września 
pikniku rodzin zastępczych. W plenerowym spotkaniu na golejowskim wzgórzu Grzybówka 
wzięło udział niemal 300 osób.



 

W Singapurze o Rudzie
15 państw, 32 projekty z całego świata i jedy-

ni przedstawiciele z Polski z IV Liceum Ogólno-
kształcącego „Kopernika” z chwałowic. W Sin-
gapurze opowiadali o tym, jak na plus zmienia 
się stan rzeki Rudy.

Grupa licealistów wzięła udział w międzynaro-

dowym projekcie „Water is life” (Woda jest życiem) 
i przeprowadziła badania rzeki Rudy, które ruszy-
ły w 2002 r., jeszcze w ramach miejskiego progra-
mu Kaskada. Młodzież prowadziła prace badaw-
cze monitorujące stan biologiczny i fizykochemicz-
ny rzeki. Dane zgromadzone w trakcie 12-letniej 
pracy umożliwiły przygotowanie prezentacji po-
kazanej podczas kongresu w Singapurze, gdzie li-
cealiści z „Kopernika” zdobyli za swoją pracę brą-
zowy medal. Z przedstawionych przez młodzież 
efektów badań wynika, że stan rzeki Rudy popra-
wia się z roku na rok. Oprócz nauczycielek Kata-
rzyny Romaniuk-Demonchaux i Haliny Glenc-Py-
ki szkołę reprezentowały w Singapurze uczenni-
ce Zuzanna Błatoń i Elżbieta Dziubak, a tygodnio-
wy pobyt był również okazją do nawiązania no-
wych znajomości.   

Absolwent ze stypendium
Dawid harazim, absolwent rybnickiego „Ty-

gla”, jako jeden z 20 w Polsce otrzymał stypen-
dium na studia w wysokości 60 tys. zł (1.300 zł 
brutto miesięcznie).  

Indeks Start2Star to program stypendialny fi-
nansowany przez Fundację Jolanty i Leszka Czar-
neckich, skierowany do szczególnie uzdolnionych 
maturzystów. Dawid otrzymał stypendium za swe 
dokonania, gdy uczył się w zawodzie technik me-
chatronik w Zespole Szkół Technicznych. W tym 
czasie stworzył wiele ciekawych modeli wykorzy-
stujących m.in. sztuczną inteligencję. Został też fi-
nalistą ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 
a swoje prace i osiągnięcia prezentował podczas 
różnych festiwali naukowych nie tylko w Polsce. 
Dawid jest tegorocznym rybnickim prymusem oraz 
stypendystą ministra. 

 „Budowlańcy” na wulkanie
Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych 

uczestniczyli w projekcie unijnym „Wulkan 
praktycznych doświadczeń budowlańców, dro-
gowców i informatyków rybnickiej budowlan-
ki”. Celem projektu było poznanie włoskich i hisz-
pańskich firm, technologii stosowanych w budow-
nictwie, drogownictwie i szeroko pojętej informa-
tyce, a także zwiększenie szans na zatrudnienie  
w wybranych przez siebie zawodach, nie tylko  
w Polsce. Wzięło w nim udział 15 uczniów, którzy 
trzy i cztery tygodnie spędzili w Rimini we Wło-
szech. Ich opiekunkami były Elżbieta Rafińska i 
Patrycja Sinka. W tym samym czasie siedmioro 
uczniów z kierunku technik informatyk odbywa-
ło miesięczny staż w hiszpańskiej Walencji, w fir-
mach informatycznych i instytucjach pożytku pu-
blicznego. Grupą opiekował się Wojciech Janos. 
Koordynatorem projektu „Wulkan praktycznych 
doświadczeń… ” jest Katarzyna Wróbel.

Festiwal zawodów 
W centrum Targowym Expo Silesia w So-

snowcu podsumowano projekt „Mam zawód, 
mam pracę w regionie”, który od dwóch lat re-
alizują szkoły ponadgimnazjalne w wojewódz-
twie śląskim. Celem projektu jest podniesienie 

prestiżu oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodo-
wego, a podsumowaniem był festiwal zawodów, 
w którym wzięły również udział uczennice Zespo-
łu Szkół nr 5 w Niedobczycach. Małgorzata Bed-
norz zajęła drugie miejsce w konkursie fryzjerskim, 
a Ida Wilczek – czwarte w konkursie florystycznym. 
W ramach projektu „Mam zawód, mam pracę  
w regionie” uczniowie ZS nr 5 brali udział m.in.  
w zajęciach z doradztwa zawodowego, kursach za-
wodowych, wizytach studyjnych oraz w tygodnio-
wych stażach w zakładach pracy. Wielu uczniów 
skończyło też kurs na prawo jazdy kategorii B.  
W ramach projektu szkoła została wyposażona w 
pomoce dydaktyczne. Powstała również profesjo-
nalna pracownia dla przyszłych techników archi-
tektury krajobrazu. 

Szkoła z klasą
W czerwcu Szkoła Podstawowa nr 20 z Go-

tartowic zorganizowała festiwal, który podsu-
mował dziewięciomiesięczny udział placówki  
w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”.

Jego celem było mądre wykorzystanie nowych 
technologii w nauczaniu i pobudzanie dzieci do 
samodzielnego zdobywania wiedzy. Uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli zrealizowali m.in. de-
baty klasowe, założyli blogi, tworzyli gry edukacyj-
ne oraz cztery projekty, wśród nich matematyczny 

„Ach ten sześcian” i biblioteczny „Książka ma różne 
oblicza”, który zaprezentowano w Warszawie pod-
czas ogólnopolskiego festiwalu w Centrum Nauki 
Kopernik. Działania w ramach programu „Szkoła 
z klasą 2.0” zostały nagrodzone przyznaniem pla-
cówce tytułu „szkoły eksperckiej”. 

Konkurs młodych naukowców
Po raz drugi w Zespole Szkół Technicznych od-

był się festiwal młodych naukowców. Zaintere-
sowanie prze-
szło najśmiel-
sze oczekiwa-
nia – nade-
słano ponad 
30 zgłoszeń 
z całego wo-
jewództwa; 
w ubiegłym 
roku było ich 
14. 

F e s t i w a l 
przeznaczo-
ny  j e s t  d l a 
uczniów szkół 
ponadgimna-
zjalnych, autorów różnego rodzaju urządzeń, ma-
kiet, wynalazków, doświadczeń chemicznych i fi-
zycznych, które prezentują jurorom. Tym razem 
prezentowano m.in. prace pn. „Wariacje fizyko-
chemiczne, czyli ogień kontra lód”, czy makiety 
wyrobisk górniczych, a nawet podwodnego ho-
telu. W gronie laureatów byli też reprezentanci 
„Tygla” – Jacek Błaszczyk i Mateusz Malik (makie-
ta platformy wiertniczej), Kamil Chruszcz i Mariusz 
Szweda (dron octocopter) oraz Robert Kristof i Ja-
kub Tarczyński (doświadczenie „Tygielmachine”), 
a także przedstawicielki „Ekonomika” – Agata Si-
woń i Marcelina Motyka, znające się na równowa-
dze kwasowo-zasadowej.

Tłumaczyli się w Warszawie
Klaudia Mizia z I Liceum Ogólnokształcące-

go im. Powstańców Śl. zajęła drugie miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Translatorskim. 

Do warszawskiego finału oprócz Klaudii awan-
sowała też Magdalena Paszenda (obie są uczen-
nicami Katarzyny Kuś-Siedleckiej) i Michał Błotko 
(uczeń Joanny Paweli). Najlepiej z trójki uczniów 
„Powstańców” spisała się Klaudia Mizia, która za-
jęła drugie miejsce. Uczestnicy konkursu musie-
li przetłumaczyć z języka angielskiego na polski 
tekst popularnonaukowy o objętości do 700 słów. 
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Dzieci na murze
Pierwszego dnia wakacji w Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym nr 9 odbył się II zamysłow-
ski piknik rodzinny. Jedną z jego atrakcji była 
wystawa „Dzieciaki na 6”. 

Uczniowie placówki pochwalili się swoimi umie-
jętnościami tanecznymi, wokalnymi i muzyczny-

mi. Były „dmuchańce”, konkursy sportowe i cia-
sta upieczone przez rodziców, a na murze szkoły 
zawisły fotografie Agnieszki Fałat, przedstawiają-
ce pasje uczniów tej szkoły. Plenerowa wystawa 
nosiła nazwę „Dzieciaki na 6”. 

Talenty z blokowiska
Ruszyła II edycja konkursu „Zaraź nas swoją 

pasją” w ramach projektu „Blokowisko to nie 
wszystko” współfinansowanego przez miasto 
i realizowanego przez Strefę WzW Wolnych  
z Wyboru.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i polega na 
przedstawieniu swojej pasji w formie prezentacji 
multimedialnej bądź krótkiego filmiku wykonane-
go np. telefonem komórkowym. Materiały nale-
ży przesłać pocztą elektroniczną do 30 listopada 
(strefawzw@op.pl) lub na płycie CD, czy DVD na 
adres organizatora z dopiskiem „Talenty” (szcze-
góły na stronie internetowej www.strefawzw.pl). 

Ekspresem przez szkoły
Pod koniec czerwca rybniczanka Aleksandra 

Próchnicka, uczennica Gimnazjum dla Młodzieży 
w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego odebrała w kancelarii prezydenta RP wyróż-
nienie za udział w konkursie na plakat „2014! Mło-
dzi dla Wolności” * W Hiszpanii i Chorwacji uczy-
ło się zawodu 26 uczniów rybnickiego „Ekono-
mika” w ramach projektu „Jak oni to robią? – ga-
stronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji”. 
Podobne praktyki odbyły się też w Niemczech.  
* W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nie-
wiadomiu gościli przedstawiciele szkół partner-
skich z Anglii i Hiszpanii, w ramach projektu „Bu-
dowanie mostu komunikacji przez technologie in-
formacyjno-komunikacyjne i język angielski” * 12 
czerwca w Zespole Szkół Technicznych odbył się 
finał VII konkursu informatycznego na wykona-
nie strony internetowej z udziałem 20 zespołów  
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, również 
z czeskiej Orłowej. I miejsce zajęli m.in. Wojciech 
Olanin i Patryk Deja z Tygla (opiekun Tomasz Stad-
nicki) * Uczeń Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach 

Starych Szymon Torbicki od kilku lat startuje w za-
wodach szybowców zdalnie sterowanych i w tym 
roku rywalizację zakończył z tytułem Mistrza Pol-
ski * W finale konkursu dla gimnazjalistów „Su-
doku”, jaki odbył się w Gimnazjum nr 1 w Śród-
mieściu zwyciężył Aleksander Brawański z G nr 2 
w Wodzisławiu, przed rybniczankami Katarzyną 
Koleczko z G nr 1 i Jagodą Kolondrą z Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek * „Ekonomik” otrzymał certyfi-
kat w zakresie innowacyjności w nauczaniu języ-
ków obcych, czym nagrodzono działania szkoły 
podjęte w ramach projektu „Foreign language in 
my job – I know it! I use it!”, którego koordynato-
rem była wicedyrektor Katarzyna Lewczuk-Leśnik 
* W wojewódzkim konkursie historycznym ,,Dro-
ga do Wolności 1980-1989”, mającym formę gry 
terenowej, w Parku Śląskim w Chorzowie drużyna 
uczniów I LO (Anita Kiljan, Klaudia Wietecha, Fi-
lip Magiera, Andrzej Szpak) zajęła drugie miejsce 
(opiekun Rafał Morawiec) * Inna drużyna z „Po-
wstańców” (Aleksandra Skrabel, Klaudia Wiete-
cha, Filip Magiera, Andrzej Szpak i Maciej Boczar-
ski) zajęła pierwsze miejsce w konkursie historycz-
nym „Młodzież w walce o niepodległą ojczyznę w 
latach 1914-1944” 

Przedszkolak 
potrafi

Migające maluchy 
Dzieci z przedszkola w ZSz-P nr 5 w dzielni-

cy Północ miały okazję wziąć udział w warsz-
tatach języka migowego. 

Zajęcia prowadziły lektorki z fundacji MigArt – 
Joanna Hałat, Edyta Lala i Lidia Kajkowska. Każde 
dziecko miało okazję przedstawić się, literując mi-
gowo swoje imię. Dzieci nauczyły się również mi-
gać nazwy niektórych zwierząt. 

Piosenki dla mamy
Przed wakacjami w Zespole Szkolno-Przedsz-

kolnym nr 10 na Smolnej odbył się I Rybnicki 
Przegląd Piosenki dla Mamy, w którym uczest-
niczyły dzieci z rybnickich przedszkoli. Najlep-
szą okazała się grupa wokalna z Przedszkola nr 18, 
zaś wyróżnienia przyznano dla przedszkoli nr 41 
i nr 2. — Mamy nadzieję, że przegląd piosenek o 
mamach i dla mam, stanie się tradycją i co roku 
będziemy spotykać się w coraz większym gronie 
— mówi Katarzyna Woźniak-Wasiliew z ZS-P nr 10. 

(S), (D)
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Kapelusze na wyspie Odysa
Od 20 lat działająca w Młodzieżowym 

Domu Kultury pracownia plastyczna creatio 
organizuje dla swoich wychowanków plene-
ry artystyczne. Ostatni odbył się na greckiej 
wyspie Korfu. Dwutygodniowy plener, który 
zakończył się ostatniego dnia wakacji, nosił na-
zwę „Rajska wyspa Odysa”. Młodzi ludzie brali 
udział w warsztatach plastycznych, graficznych 
i fotograficznych, tworzyli wzorowane na pra-
cach symbolistów „żywe ob-
razy” i teatralne przedstawie-
nia w odcinkach pt. „Przygo-
dy Odyseusza”. Zorganizowa-
li też nietypowy pokaz mody, 

którego motywem przewodnim były kapelusze 
z przyszłości, a najmłodsza grupa uczestników 
stworzyła też układ taneczny na temat świata 
kolorów. Nie zabrakło też prezentacji multime-
dialnych i wykładów oraz zabaw integracyjnych 
i sportowych. Oczywiście pobyt na Korfu wyko-
rzystano również na poznanie tradycji Grecji, 
wypoczynek na najpiękniejszych plażach wyspy 
oraz zwiedzanie. Uczestnicy zobaczyli m.in. sym-
bol Korfu – półwysep Kanoni z białym kościół-
kiem Vlacherna. Okazją do podsumowania ple-
neru będzie wystawa, którą pracownia Creatio 
planuje otworzyć pod koniec września. 

Zaśpiewaj, namaluj…
Do 17 października Młodzieżowy Dom Kul-

tury czeka na zgłoszenia uczestników XX Ju-
bileuszowego Festiwalu Piosenki Turystycz-
nej. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz placówek kulturalno-oświa-
towych z powiatu rybnickiego i okolic. W festi-
walu mogą wziąć udział soliści, zespoły wokal-
ne i wokalno-instrumentalne. Tematyka prezen-
towanych na festiwalu utworów powinna być 
utrzymana w nurcie turystycznym lub szanto-
wym. Przesłuchania rozpoczną się 29 paździer-
nika w MDK-u. Symbolem festiwalu będzie zna-
czek; po raz dziesiąty zaprojektują go młodzi lu-
dzie w ramach organizowanego przez placów-
kę konkursu plastycznego, towarzyszącego fe-
stiwalowi. Termin nadsyłania prac mija również 
17 października. Laureatów poznamy w listopa-
dzie. (Szczegóły obu konkursów na stronie www.
mdk.rybnik.pl).                                             (S)



informator

NIEDZIELA
28.09 

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

• 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
„Bajka o Stworku bez Kolorku” – in-
teraktywny spektakl dla najmłodszych  
w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci Za-
głębia oraz kiermasz rękodzieła „Przysta-
nek rodzina”. 

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
koncert kameralny (w programie m.in. 
przeboje muzyki operetkowej i filmowej).

• 19.00 – Restauracja Don Martinez: co-
tygodniowe recitale muzyki filmowej 
Piano Bar. 

PONIEDZIAŁEK
29.09 

• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
spektakl komediowy „Andropauza 2”. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” 
– „Rękopisy nie płoną”.

WTOREK
30.09 

• 19.00 – Bazylika św. Antoniego (Śródmie-
ście): XXIX Dni Muzyki Organowej i Ka-
meralnej – koncert orkiestry kameralnej 
rybnickiej szkoły muzycznej. 

 
ŚRODA
1 10

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans z cy-
klu „Filmowe oblicza Robina Williamsa”.

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

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
czas na kino – seans filmowy dla do-
rosłych.

• 19.00 – Restauracja Don Martinez: filmo-
wy wieczór dla fanów dobrego kina. 

cZWARTEK
02.10 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
spotkanie z podróżnikami „Podróże 

w nieznane” – starym busem po Bał-
kanach”. 

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

PIąTEK
3.10 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
spektakl komediowy „Randka w ciem-
no na dwie pary” (wystąpią: Piotr Szwe-
des, Dariusz Kordek, Małgorzata Potocka 
i Alicja Kwiatkowska).

• 18.30 – Restauracja Don Martinez: gitaro-
wy wieczór Andrzeja Trefona.

SOBOTA 
4.10 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Eu-
roregionu „Silesia”, chóru im. A. Mic-
kiewicza z Niedobczyc i Bel Canto z Ga-
szowic, w ramach Międzynarodowego 
Dnia Muzyki.

• 18.30 – Restauracja Don Martinez: wie-
czorek przy pianinie i świecach.

• 19.30 – Bazylika św. Antoniego: koncert 
z okazji 50-lecia Teatru Ziemi Rybnickiej  
i 15-lecia Filharmonii Rybnickiej, który po-
prowadzi Krzysztof Penderecki. 

Poniedziałek
6.10

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” 
– „Omar”.

ŚRODA
08.10 

• 13.00 – Rynek: „Zaczytany deptak” – ak-
torzy Beata i Tomasz Schimscheinerowie 
i Jerzy Głybin będą czytać znane utwo-
ry literackie. 

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans z cy-
klu „Filmowe oblicza Robina Williamsa”.

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

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
czas na kino – seans filmowy dla do-
rosłych.

• 19.00 – Restauracja Don Martinez: filmo-
wy wieczór dla fanów dobrego kina. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: balet „Ro-
meo i Julia” w wykonaniu Royal Rus-
sian Ballet. 

CZWARTEK
09.10. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: werni-
saż wystawy malarstwa i rysunku „Mój 
Śląsk” Kazimiery Drewniok-Woryny. 

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

PIąTEK
10.10 

• 16.00 – Biblioteka główna: IV Spotka-
nie Gwar z udziałem poetów piszących  
w gwarze śląskiej i podhalańskiej (prowa-
dzenie: Regina Sobik i Krzysztof Kokot). 

• 17.00 – Bushido: warsztaty tańca współ-
czesnego.

• 18.30 – Restauracja Don Martinez: Piano 
Bar – recital muzyki filmowej w wykona-
niu Rafała Pawła Adamskiego. 

• 20.00 – Zakątek Pod Teatrem: koncert me-
talowego zespołu Riseup.

SOBOTA
11.10 

• 10.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
warsztaty artystyczno-kompozycyjne 
„Spacerkiem przez fotografię” pro-
wadzone przez fotografa Artura Ry-
chlickiego. 

• 15.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: warsztaty 
teatralne „Gdzie siedzą emocje”, któ-
re poprowadzą artyści Teatru Wiersza-
lin z Supraśla.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl 
„Bóg Niżyński” w wykonaniu Teatru 
Wierszalin.

• 18.30 – Restauracja Don Martinez: występ 
duetu akordeonowo-wiolonczelowego 
z Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Żorach. 

NIEDZIELA
12.10

• 12.00 – Zakątek Pod Teatrem: giełda „Vinyl 
Swap” wymiany płyt winylowych, CD, ksią-
żek, nut i drobnego sprzętu muzycznego.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: uroczy-
sta inauguracja 45. Rybnickich Dni Lite-
ratury (spektakl „Obietnica poranka”  
z udziałem Anny Seniuk i Grzegorza Ma-
łeckiego).

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
koncert Martyny Jakubowicz.

PONIEDZIAŁEK
13.10 

• 9.00 i 11.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spo-
tkanie z Kazimierą Drewniok-Woryną.

• 12.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spotkanie 
z prof. Jerzym Bralczykiem.

• 17.00 – Biblioteka główna: spotkanie  
z prof. Jerzym Bralczykiem. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” 
– „Wróg”.

WTOREK
14.10

• 17.00 – Biblioteka główna: spotkanie 
z Jackiem hugo-Baderem.

• 19.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: recital arty-
stów Piwnicy pod Baranami „Gdzieś na 
ulicy Nienazwanej”. 

ŚRODA
15.10. 

• 17.00 – Biblioteka główna: spotkanie z Ta-
deuszem Kijonką. 

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans z cy-
klu „Filmowe oblicza Robina Williamsa”.

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

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 
czas na kino – seans filmowy dla do-
rosłych.

• 19.00 – Restauracja Don Martinez: filmo-
wy wieczór dla fanów dobrego kina. 

cZWARTEK
16.10. 

• 11.00 – Biblioteka Główna: wykład dr. 
Jack Kurka pt. „Syn czecha i Niemki, 
czyli Polak”, inaugurujący cykl spotkań 
z udziałem tego znakomitego wykładow-
cy i znawcy muzyki i malarstwa.  

• 19.00 – Klub Harcówka: koncert zespołu 
„chwila Nieuwagi”.
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• 19.15 – Kościół Królowej Apostołów: Ryb-
nicki Wieczór chwały (cykl spotkań mo-
dlitewnych z muzyką na żywo).

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

PIąTEK
17.10

• 17.00 – Biblioteka główna: spotkanie z ks. 
prof. Jerzym Szymikiem. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: 
biesiada węgierska. 

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
Boguszowickie Dni Młodych – werni-
saż wystawy malarstwa i koncert Toma-
sza Budzyńskiego. 

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): Fi-
nał Letniej Akademii Portu Sztuki (w pro-
gramie m.in. wystawy malarstwa, grafi-
ki i fotografii oraz spektakl „To nie ko-
niec Świata”). 

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: spo-
tkanie z cyklu „Podróże małe i duże”  
z podróżnikiem Dominikiem Bacem,  
pt. „Dookoła Ameryki – najtrudniejszy że-
glarski szlak”. 

• 19.00 – Deptak ul. Jana III Sobieskiego  
i Powstańców Śl.: „Wdepnij na dep-
tak” (w programie m.in. spacer z prze-
wodnikiem, występy artystyczne, Brac-
two Ognia „Spaleni”, rzeźby ogniowe, 
iluminacje budynków, pokazy laserowe).

• 20.00 – Zakątek Pod Teatrem: koncert ze-
społu Ash’n’becher.

SOBOTA
18.10 

• 10.00 – Deptak ul. Jana III Sobieskiego  
i Powstańców Śl.: „Wdepnij na deptak” 
(pchli targ, spektakle, występy grajków 
ulicznych, koncerty zespołów – Zawia-
ło, South Silesian Brass Band, ilumina-
cje budynków).

• 17.00 i 20.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: gala 
z okazji 50-lecia TZR i koncert „Oskarowe 
przeboje muzyki filmowej”. 

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: fi-
nał Międzynarodowego Konkursu Foto-
grafii Przemysłowej i Industrialnej – FO-
TO-PEIN8.

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
Boguszowickie Dni Młodych – koncer-
ty młodych zespołów z Rybnika i okolic, 
prezentacje filmów kina niezależnego.

• 18.30 – Restauracja Don Martinez: Piano 
Bar – recital muzyki filmowej w wykona-
niu Rafała Pawła Adamskiego. 

NIEDZIELA
19.10 

• 16.00 – Biblioteka główna: spotkanie  
z Ingą Iwasiów.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: „Muzyka 
starego Wiednia” – koncert przebojów ope-
retkowych i muzyki przedwojennej w wykona-
niu artystów wrocławskich scen muzycznych.

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert Mi-
chała Bajora.

• 18.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
Boguszowickie Dni Młodych – kon-
cert O.S.T.R.

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): Fe-
stiwal Portu Sztuki (w programie m.in. 
koncert zespołu The October Leaves, 
spektakl „Rurarze” Teatru Sztuki Maria-
na Bednarka, jarmark rękodzieła).

Poniedziałek
20.10

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” 
–„Violette”.

WTOREK
21.10 

• 17.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: charyta-
tywny koncert z okazji Dnia Papieskiego (wy-
stąpią m.in. grupy artystyczne i soliści z DK).

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: spektakl 
komediowy „Dziecko dla odważnych”.

• 20.00 – White Monkey: koncert Maciek 
Wojcieszuk Quintet.

ŚRODA
22.10 

• 16.45 – Klub Energetyka (Fundacja ER) – 
XIX Rybnicka Jesień Kabaretowa.

• 17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyjny 
Klub Książki – Małgorzata Rejmer „Bu-
kareszt. Kurz i krew”.

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu – 
warsztaty artystyczne „Biżuteria retro”.

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans z cy-
klu „Filmowe oblicza Robina Williamsa”.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam 

Session (wieczór z muzyką na żywo).
• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: 

czas na kino – seans filmowy dla do-
rosłych.

• 19.00 – Restauracja Don Martinez: filmo-
wy wieczór dla fanów dobrego kina. 

CZWARTEK
23.10 

• 16.00 – Biblioteka na Nowinach, filia nr 
2: Dyskusyjny Klub Książki – Eben Ale-
xander „Dowód”. 

• 16.45 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 
XIX Rybnicka Jesień Kabaretowa. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
spotkanie Klubu Miłośników Gór. 

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
spektakl „Burza” w ramach Boguszo-
wickiej Sceny Teatrów Profesjonalnych. 

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

PIąTEK
24.10 

• 16.45 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 
XIX Rybnicka Jesień Kabaretowa. 

• 18.30 – Restauracja Don Martinez: występ 
duetu akordeonowo-wiolonczelowego  
z  Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Żorach. 

SOBOTA
25.10 

• 18.30 – Restauracja Don Martinez: wie-
czorek przy pianinie i świecach.

• 19.30 – Teatr Ziemi Rybnickiej: finał XIX 
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej.

Niedziela
26.10

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: 
spektakle „Bajka o Wężu, który...” i „Śpią-
ca królewna” w ramach Bajkowej Niedzieli. 

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

Poniedziałek
27.10

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dys-
kusyjnego Klubu Filmowego „Ekran” 
– „Kertu – Miłość jest ślepa”.

ŚRODA
29.10 

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

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Plejada Dobrych Filmów – seans z cy-
klu „Filmowe oblicza Robina Williamsa”.

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

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

• 19.00 – Restauracja Don Martinez: filmo-
wy wieczór dla fanów dobrego kina. 

czwartek
30.10

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

PIąTEK
31.10 

• 18.30 – Restauracja Don Martinez – wie-
czór gitarowy Andrzeja Trefona.

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

w Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – wystawa foto-
grafii i pamiątek żeglarskich „Życie bez przygód byłoby 
strasznie głupie” (do 5 października) * wystawa „50 lat 
minęło” z okazji jubileuszu TZR (od 16 października do 24 
listopada). Galeria Oblicza – wystawa Kazimiery Drew-
niok „Mój Śląsk” (od 9 października do 17 listopada).

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

w Biblioteka główna: wystawa plakatów z ambasady 
Norwegii w ramach festiwalu Nordalia „Norwegia, 
kraj równych szans” (od 1 do 31 października) * wy-
stawa zdjęć „Tadeusz Różewicz w fotografii Adama 
Hawałeja” (do końca października) * wystawa edu-
kacyjna „650 lat w służbie książki” (do 31.01.2015 r.) 

w Biblioteka, filia w Paruszowcu-Piaskach: wystawa pu-
blikacji objętych cenzurą w ramach „Tygodnia zakaza-
nych książek” (od 1 do 8 października) * wystawa foto-
graficzna „Z życia owadów” (do końca października). 

w Dom Kultury w chwałowicach: wystawa pokonkurso-
wa międzynarodowego konkursu fotografii przemysło-
wej i industrialnej Foto Pein 8 (od 18 października do 17 
listopada) * wystawy: „Malarstwo, tkanina, asamblaż” 
oraz fotografii „Tańcząc na piasku” (do 10 październi-
ka) i „Gwiazdy polskiego filmu” (do 6 października).

w Dom Kultury w Niewiadomiu: wystawa fotografii 
Jana Swobody „Reminiscencje z Ziemi Świętej” (od 1 
do 31 października). 

Przygotowano na podstawie materiałów Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

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

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

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

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

• Dom Kultury w Niewiadomiu, ul. I. Mościckie-
go 15, tel. 32 42 13 755; (www.dkniewiadom.eu); 

• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 
21 423; (www.muzeum.rybnik.pl); 

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

• Biblioteka, filia nr 2, Maroko-No-
winy, ul. Zebrzydowicka 30, tel. 32 
422 53 17. 

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

• Klub Harcówka, ul. Zakątek 19, tel. 32 423 40 80. 
• Klub Energetyka, ul. Podmiejska, tel. 
739 18 98.

LOKALE I KLUBY:
• herbaciarnia White Monkey, ul. Kościusz-

ki 62/1, tel. 536 307 064
• celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 422 78 64 
• Restauracja Don Martinez, ul. Kominka 
46, tel. 32 42 10 822.   

• Klub Zakątek Pod Teatrem, ul. Saint Val-
lier 1, tel. 792 037 923. 

Kulturalne adresy

wystawy
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Mirosława Janiszewska i Bernard Kania po raz pierwszy byli starostami gotartowicko-boguszowickich 
dożynek

Dzieci z Przedszkola nr 22 z Gotartowic pokazały, że pamiętają o rolniczych tradycjach swojej dzielnicy 
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— Nie obawiamy się, że w naszych dzielni-
cach rolnictwo zaniknie. W większości gospo-
darstw są już młodzi, prężni następcy — mó-
wił Wiktor Adamczyk, prezes kółka rolnicze-
go w Popielowie, podczas zorganizowanych tu 
wspólnie z sąsiednim Radziejowem uroczysto-
ści dożynkowych.

Głównym ich punktem było przekazanie 
wiceprezydentowi Michałowi Smigielskiemu 
bochenka chleba wypieczonego z ziarna z te-
gorocznych zbóż. — To dar naszych rolników,  
w którym zawarty jest trud ich ciężkiej, mozolnej 
i odpowiedzialnej pracy. Oby na żadnym polskim 
stole nigdy nie zabrakło bochenka chleba — mó-
wił Wiktor Adamczyk, który pełnił rolę dożyn-
kowego starosty. Starościną była Irena Wałach 
z tutejszego koła gospodyń wiejskich.

Zanim korowód złożony z 24 pomysłowo 
przystrojonych pojazdów wyruszył z ulicy Spół-
dzielczej i po ponad godzinie dotarł w rejon 
boiska przy ul. Szyb Marcin, uczestnicy święta 
plonów wzięli udział w mszy w kościele Trój-
cy Przenajświętszej w Popielowie. W jej trak-
cie dziękowano za plony, które w tym roku 
okazały się całkiem dobre: — Mieliśmy ciepłą, 
długą wiosnę, więc na początku sezonu byliśmy 
przekonani, że żniwa będą o jakiś miesiąc wcze-
śniej. Jednak z powodu sierpniowych, obfitych 
deszczów jeszcze we wrześniu trzeba było wyka-
szać pola i zbierać z nich słomę — wyjaśnia Wik-
tor Adamczyk. Prezes kółka rolniczego chwa-
li współpracę z gospodarzami, którzy w więk-
szości uprawiają pszenżyto, pszenicę albo ho-

dują trzodę chlewną 
i byki. Cieszy się też 
z dobrej kooperacji 
z działającymi w obu 
dzielnicach organiza-
cjami. — W kółku rol-
niczym zarejestrowa-
nych jest 60 członków. 
Mają dobry sprzęt, są 
zadowoleni z unijnych 
dopłat bezpośrednich 
— dodaje. Mieszkań-
cy Popielowa i Ra-
dziejowa, przedstawi-
ciele tutejszych rad 
dzielnic i organiza-
cji, a także duchow-
ni oraz przedstawicie-
le miasta: przewodni-
czący rady miasta An-
drzej Wojaczek oraz 
wiceprezydent Michał Śmigielski, wzięli udział  
w festynie kończącym dożynkowe uroczystości. 
W jego trakcie nie zabrakło muzycznych wystę-
pów i tanecznych popisów, smacznego poczę-
stunku i dobrej zabawy. 

•••
— Dożynki to rolników czas. Niech korowód 

bawi nas! — przekonywali uczestnicy dożyn-
kowej parady, jaka przejechała ulicami Gotar-
towic i Boguszowic Starych. Korowód barw-
nie przystrojonych ponad 20 pojazdów wyru-
szył spod OSP w Gotartowicach do kościoła w 

Boguszowicach Sta-
rych, gdzie pod prze-

wodnictwem ks. Krzysztofa Błotko odprawio-
na została msza dziękczynna za tegoroczne plo-
ny. — Mamy upieczony wczoraj chleb, do tego 
swojską szynkę i kiełbasę, no i żurawinę z na-
szego ogrodu — mówi Krzysztof Pyżalski, któ-
ry wspólnie z żoną Ireną uczestniczył w dożyn-
kowym korowodzie. W przystrojonych brycz-
kach jechali m.in. wiceprezydent miasta Ewa 
Ryszka, radni z obu dzielnic Jan Mura i Leszek 
Kuśka oraz Mirosława Janiszewska z Gotarto-
wic i Bernard Kania z Boguszowic, którzy po 
raz pierwszy byli starostami dożynek. Na trasie 
korowodu nie zabrakło przystrojonych posesji, 
choć było ich mniej niż przed rokiem. — Za 

Bardziej rodzinny niż rolniczy dożynkowy korowód w Kamieniu  

D o ż y n k o w e  p a r a d y

Niedziela, 7 września. Słoneczna pogoda sprzyjała 
organizatorom tegorocznych dożynek. Gospodarze z kilku 
rybnickich dzielnic wciąż hołdują tradycji, zgodnie z którą 
po zakończeniu żniw dziękują za zbiory. Święto plonów łączy 
nie tylko dzielnice, które wspólnie przygotowują dożynkowe 
parady, ale przede wszystkim pokolenia, bo w barwnych 
korowodach biorą udział zarówno doświadczeni gospodarze, 
jak i ich młodzi następcy. 

— Oby na żadnym polskim stole nie zabrakło chleba — mówił Wiktor Adamczyk, prezes kółka rolniczego  
w Popielowie, który wspólnie z Ireną Wałach z koła gospodyń wiejskich wręczył wiceprezydentowi 
Michałowi Śmigielskiemu bochenek wypieczony z ziarna z tegorocznych zbóż  
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Kulturalnym skrótem 
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e 28 września o 17 odbędzie się  
w Domu Kultury w Chwałowicach 
koncert „Powróćmy jak za dawnych 
lat” w wykonaniu artystów scen wro-
cławskich – Martyny Tomczyk (skrzyp-
ce), Klaudyny Wąsiewicz (fortepian)  
i Jędrzeja Tomczyka (tenor). W pro-
gramie zaplanowano przepiękne arie 
z operetek wiedeńskich, melodie ze 
starych filmów, a także ogniste tanga. 

e 29 sierpnia w rybnickim muzeum od-
był się finisaż dwóch wakacyjnych wy-
staw: „Brasil – mieszkańcy amazoń-
skich lasów” oraz „Dzika świętość: ob-
razy i fotografie z podróży po Bra-
zylii”, po której oprowadzała autor-
ka Anna Poduszyńska. Przed budyn-
kiem ratusza (siedziba muzeum) od-
był się też widowiskowy pokaz brazy-
lijskiej capoeiry.   

e W tym roku jubileusz 20-lecia istnie-
nia świętuje Śląskie Centrum Muzycz-
ne „Muzyka i Ruch”. Z tej okazji na 27 
września (już po zamknięciu tego nu-
meru „GR”) w kościele Matki Boskiej 
Bolesnej zaplanowano mszę św. w in-
tencji pracowników i słuchaczy pla-
cówki oraz zmarłych: Ireneusza Jesz-
ki, Norberta Blachy i Czesława Freun-
da. Placówka powstała we wrześniu 
1994 r. i prowadzi naukę śpiewu, gry 
na instrumentach, tańca, czy rytmiki. 
Jest też organizatorem kilku cieszących 
się sporym zainteresowaniem rybnic-
kich imprez, m.in. międzynarodowego 
festiwalu muzyki gospel. Założycielką 
i prowadzącą centrum jest Ilona Kar-
gul, tegoroczna laureatka nagrody pre-
zydenta miasta w dziedzinie kultury.

e 5 września pracownicy wojewódzkiej 
biblioteki pedagogicznej w Rybniku 
oraz podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej wraz z opiekunami czyta-
li wybrane fragmenty Trylogii Henry-
ka Sienkiewicza. Tym samym włączy-
li się do Narodowego Czytania, zaini-
cjowanego przez prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego. Z tej też okazji  
w bibliotece pedagogicznej (ul. B. 
Chrobrego) jeszcze tylko do końca 
września prezentowana jest miniwy-
stawa poświęcona Sienkiewiczowi. 
Tego samego dnia młodzież, nauczy-
ciele i pracownicy administracji Zespo-
łu Szkół Technicznych przez sześć go-
dzin czytali Trylogię Henryka Sienkiewi-
cza. Narodowe czytanie rozpoczęła dy-
rektor placówki Grażyna Kohut lektu-
rą „Ogniem i mieczem”. Wybrane frag-
menty Trylogii przeczytało 35 osób. 

e Od 17 do 19 października potrwa-
ją XIII Boguszowickie Dni Młodych. 
Wzorem lat ubiegłych łączyć będą 
muzykę z prezentacjami kina offo-
wego i wystawami. Pierwszego dnia 
w Domu Kultury w Boguszowicach  
z koncertem wystąpi Tomasz Budzyń-
ski, legenda polskiej muzyki alterna-
tywnej, dawny lider kultowych ze-
społów Siekiera i Armia, który poka-
że tutaj również swoje obrazy. Dru-
giego dnia zaprezentują się zespoły 
z Rybnika i okolic, a miłośnicy kina 
obejrzą kilka offowych filmów na-
grodzonych na festiwalach i prze-
glądach produkcji niezależnych. Im-
prezę zakończy „Dzień z hip hopem”,  
w którym wystąpi gwiazda polskie-
go hip hopu - O.S.T.R, czyli Adam An-
drzej Ostrowski, znany również jako 
Ostry i Oster. 

e Tancerki ze Studia Tańca Vivero dzia-
łającego przy Rybnickim Centrum 
Kultury zajęły drugie miejsce Pucha-
ru Świata podczas odbywających się 
od 18 do 21 września w Czechach Mi-
strzostw i Pucharu Świata Disco, Stre-
et Dance i Miniproduction „DANCE-
SHOCK 2014”. Sukces zapewniła im 
choreografia „Burleska” w kategorii 
miniprodukcja przygotowana przez 
Izabelę Barską-Kaczmarczyk. W finale 
Polki rywalizowały m.in. z reprezen-
tacjami Serbii, Francji, Słowenii oraz 
Czech. I to właśnie ta ostatnia, ukła-
dem „Addams Family” zapewniła so-
bie zwycięstwo.

e 6 października ruszy sprzedaż bile-
tów na XIX edycję Ryjka, czyli Ryb-
nickiej Jesieni Kabaretowej. Wzorem 
lat ubiegłych będzie ona prowadzo-
na wyłącznie w internecie i obwiązy-
wać będzie limit czterech biletów na 
jedną osobę na wybrany dzień. Cie-
szący się ogromnym zainteresowa-
niem festiwal kabaretowy (1000 wej-
ściówek na 18. Ryjka kupiono w mi-
nutę od rozpoczęcia sprzedaży) roz-
pocznie się 22 października. Szcze-
góły na www.ryjek.eu. 

e 18 września w Domu Kultury w Nie-
dobczycach ruszyły zapisy na przyszło-
roczny Babski comber. Biesiadna im-
preza dla pań od wielu lat cieszy się 
rekordowym zainteresowaniem. W ra-
mach poprzedniej, 15. edycji Babskie-
go combru, odbyło się aż dziesięć spo-
tkań, w czasie których bawiło się łącz-
nie blisko dwa tysiące kobiet z całe-
go regionu. 

(S)

to przejazd dożynkowego korowodu obserwuje coraz 
więcej osób, które ustawiają się wzdłuż drogi, by po-
zdrowić jego uczestników i uwiecznić barwny prze-
jazd — mówi Cezary Kaczmarczyk, dyrektor Domu 
Kultury w Boguszowicach, placówki, która wspól-
nie z radami dzielnic i boguszowicką parafią włączy-
ła się w organizację święta plonów. Jak co roku naj-
większą uwagę przykuwał okazały wieniec dożynko-
wy tradycyjnie przygotowany przez członkinie koła 
gospodyń wiejskich z Gotartowic. — To pracochłon-
ne zajęcie. Najpierw trzeba ściąć zboża, potem zrobić 
z nich niewielkie wiązanki. Staramy się żeby w wień-
cu były wszystkie rodzaje zbóż, jakie się u nas upra-
wia, a więc m.in. owies, żyto, czy pszenica. Następnie 
wiązanki te zaplata się wokół szkieletu w kształcie ko-
rony. Na przygotowanie tegorocznego wieńca poświę-
ciłyśmy trzy popołudnia, a jeszcze dziś wcześnie rano 
jedna z naszych gospodyń dodatkowo ozdobiła go ży-
wymi kwiatami — mówi Zofia Kamer, przewodni-
cząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gotartowicach. 
Po południu w ogrodzie farskim odbył się festyn do-
żynkowy, w czasie którego poznaliśmy 22 pasjona-
tów z obu dzielnic – od hodowców kanarków po mi-
łośników kostki Rubika, robótek ręcznych czy mili-
tariów. Wyłoniono też laureatów dożynkowych kon-
kursów. Nagrodę za najładniej przystrojone obejście 
na trasie korowodu dożynkowego otrzymali miesz-
kańcy Gotartowic: Klaudia i Kamil Kołodziejczyko-
wie wraz z małą Alicją, która pozdrawiała uczest-
ników korowodu z nietypowego zaprzęgu (II miej-
sce – Agnieszka i Werner Kaplikowie, III – Małgo-
rzata i Adam Winiarscy). Przedszkole nr 22 z Gotar-
towic, którego wychowankowie pokazali, że pamię-
tają o rolniczych tradycjach swojej dzielnicy otrzy-
mało przyznaną po raz pierwszy nagrodę specjalną. 
Najciekawiej przystrojony pojazd należał do rodzi-
ny Janiny i Andrzeja Piontków (II miejsce zajął Ka-
rol Pawela, a III – Łukasz Piontek). 

•••
Dożynki odbyły się również w Kamieniu, choć mia-

ły tu mało rolniczy charakter. — Gospodarzy z prawdzi-
wego zdarzenia zostało w naszej dzielnicy dwóch, może 
trzech, ale dla podtrzymania dożynkowej tradycji orga-
nizujemy rodzinny festyn. W tym roku bawiło się na nim 
ok. 1500 mieszkańców. W jego przygotowaniu pomogło 
nam 66 osób i instytucji, a trudy organizacji wzięli na 
siebie członkowie rady dzielnicy i ich rodziny. Co waż-
ne, na organizację naszych dożynek nie wydaliśmy ani 
złotówki z budżetu rady dzielnicy — mówi Małgorzata 
Piaskowy, przewodnicząca zarządu dzielnicy Kamień.

Po mszy żniwnej w kościele korowód, który tworzyły 
głównie dzieci, przeszedł na teren hotelu Olimpia. Tam 
zaprezentowały się różnego rodzaju grupy artystyczne 
działające w Kamieniu, odbył się też pokaz taekwon-
do oraz ratownictwa technicznego w wykonaniu stra-
żaków z tutejszej OSP. Tradycyjny konkurs wypieków 
wygrała gospodyni z Przegędzy, a dzieci uczyły się jak 
prawidłowo szczotkować zęby. Sprzedano 800 losów 
loterii „Witaminka”, a uzyskany dochód pokrył kosz-
ty zakupy upominków dla osób, które oddały krew w 
czasie sierpniowej, dzielnicowej akcji krwiodawstwa (52 
osoby oddały w sumie blisko 21 litrów krwi). Dożynki 
zakończyła potańcówka w restauracji hotelu Olimpia. 

(D), (S), (WaT)
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Uczestnicy projektu w ramach jednego z wy-
branych szkoleń poznali tajniki grafiki kom-
puterowej, tworzenia i administrowania stro-
nami internetowymi, cyfrowej obróbki zdjęć 
oraz zakładania i prowadzenia sklepu on-li-
ne. — Głównym założeniem projektu jest nie tyl-
ko wyposażenie młodych ludzi w nowe umiejęt-
ności, ale także wsparcie ich w znalezieniu pra-
cy — opowiada Anna Starostka, kierownik pro-
jektu. Dlatego poza cyklem szkoleń kompute-
rowych odbywają się też zajęcia z trenerem roz-
woju, spotkania z doradcą zawodowym, psycho-
logiem i asystentem edukacyjnym. — Śledzimy 
też na bieżąco oferty pracy i poszukujemy poten-
cjalnych pracodawców oraz partnerów projektu. 
Zachęcamy też uczestników do udziału w kon-
kursach, do tworzenia swojego portfolio i ubie-
gania się o zatrudnienie na stanowiskach odpo-
wiadających kompetencjom, które nabyli pod-
czas szkoleń — dodaje kierownik projektu. Do-
tychczas udało się pomóc 13 osobom w znale-
zieniu pracy, trzy kolejne otrzymały możliwość 
odbycia stażu i mają szansę na stałe zatrudnie-
nie. — Zajęcia w ramach projektu bardzo mi się 
przydały. Dzięki nim mogę wykorzystać umiejęt-
ności takie jak retuszowanie zdjęć czy projekto-

wanie plakatów, a to szczególnie przydatne w za-
wodzie fotografa artystycznego, a tego fachu się 
uczę. Dzięki projektowi mam możliwość pro-
wadzenia działalności od fotografii aż po gra-
fikę  komputerową — przekonuje Michał Sie-
kierski, uczestnik projektu. Zajęcia odbywają 
się w Centrum Cyfrowych Kompetencji, któ-
re otwarto rok temu w budynku Uniwersytetu 
Ekonomicznego przy ul. Rudzkiej. Dodatkowo 
każdy uczestnik ma możliwość udziału w wizy-

tach studyjnych w firmach i instytucjach zwią-
zanych z sektorem technologii informatycz-
nych. — Wizyty studyjne wpływają na wzrost mo-
tywacji naszych beneficjentów, a także przypo-
minają im o konieczności ciągłego podnoszenia 
kompetencji zawodowych zwłaszcza w dziedzi-
nie technologii cyfrowej. To najbardziej chłonny, 
perspektywiczny, ale i wymagający rynek — tłu-
maczy Mirosław Górka, kierownik projektu  
z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej. Na 
naszych łamach pisaliśmy już o wizycie studyj-
nej uczestników projektu w ministerstwie ad-
ministracji i cyfryzacji, czy w Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór kolejnych chętnych do udziału w pro-
jekcie wciąż trwa – do połowy przyszłego roku 
ma zostać przeszkolonych łącznie co najmniej 
80 rybniczan w wieku do 27 lat, którzy nie mają 
pracy i chcą nabyć, podnieść lub zmienić swoje 
kwalifikacje zawodowe. Szczegóły naboru na 
www.cck.rybnik.pl i www.facebook.com/No-
waPerspektywa oraz pod nr tel. 504 565 301. 
Można też osobiście zajrzeć do biura projektu 
(budynek Uniwersytetu Ekonomicznego na te-
renie kampusu lub w OPS-ie przy ul. Żużlowej). 

(S)

Mają 
perspektywy

— Potrafię przygotować wizytówkę, ulotkę 
i plakat tak, by nadawał się do wydruku 
— mówi jedna z uczestniczek projektu 
„Nowa perspektywa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w wieku 15-
27 lat z Miasta Rybnika”. Realizują 
go wspólnie fundacja Imago i Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Nowe komputerowe 
umiejętności nabyło już 48 młodych 
rybniczan.

Podczas spotkania w urzędzie miasta rozmawia-
no o związkach kom. por. dr Adama Kuli z Rybni-
kiem oraz jego działalności na rzecz integracji na-
szego regionu z Pomorzem, gdzie od lat miesz-
ka.— Pochodzę z Rybnika. Byliśmy skromną rodzi-
ną, jakich na Śląsku wiele. Rodzice pracowali w Hu-
cie Silesia: mama w emalierni, a tato jako brygadzi-
sta „na lodówkach”. Po szkole zawodowej razem  
z braćmi pracowaliśmy w kopalni Chwałowice — 
opowiada Adam Kula. Jednak to nie z górnictwem,  
ale z marynarką wojenną związała swoją przyszłość 
trójka braci. — Najstarszy Marian był żeglarzem, 
ciągnęło go do morza. Skończył szkołę podoficerską  
i dostał przydział do marynarki wojennej. Po studiach 
został trenerem i dwunastokrotnym mistrzem Polski 
w żeglarstwie. Jest bardzo znanym na Pomorzu mor-
skim żeglarzem regatowym i „twarzą” Gdyni. Dru-
gi brat Zbigniew skończył Wyższą Szkołę Marynarki 
Wojennej i był pierwszym dowódcą okrętu RP Górnik.  
Z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej odpo-
wiadał za wprowadzenie polskiej marynarki wojen-
nej do NATO — mówi z dumą Adam Kula. Rów-
nie ciekawe są losy jego samego. Po ukończeniu gór-
niczej zawodówki w Rybniku, Szkoły Chorążych w 
Olsztynie, Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu i Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w 
Gdyni (w 1987 roku przemianowanej na Akademię  

Marynarki Wojennej), był nie tyl-
ko czynnym oficerem marynarki, 
ale również wykładowcą i adiunk-
tem w AMW. Wspólnie ze studen-
tami zdobył wiele prestiżowych na-
gród, w tym mistrzostwo świata w 
wieloboju marynarskim. Przez ten 
czas nie zapomniał o Rybniku. Od 
18 lat dla mieszkańców naszego miasta organizu-
je wycieczki na Pomorze, podczas których przybli-
ża specyfikę służby w marynarce i odkrywa ciekawe 
zakątki trójmiasta niedostępne dla większości tury-
stów. Jednym z uczestników tych nadmorskich wy-
padów jest radny Józef Skrzypiec, wieloletni przy-
jaciel komandora. — Zwiedziliśmy Akademię Ma-
rynarki Wojennej, a także wnętrza okrętów podwod-
nych, torpedowców i wojskowych ścigaczy, które na 
morzu osiągają zawrotną prędkość powyżej 100 km/h 
— mówi radny. Adam Kula organizuje też przyjaz-
dy „ludzi morza” na ziemię rybnicką i wtedy po-
kazuje im bogactwo śląskich i górniczych tradycji.  
W 1997 roku, po raz pierwszy zaprosił do Rybnika 
13 oficerów z Akademii Marynarki Wojennej, któ-
rzy mieli okazję przekonać się, że Śląsk to nie tyl-
ko, jak wcześniej sądzili, szara, wybetonowana prze-
strzeń. — Rybnik jest ciągle w moim sercu. Jak każ-
dy marynarz mam tatuaż: to kotwica i herb Rybnika. 

Mam też rybnicką flagę, którą w moim kaszubskim 
domu wieszam na maszcie, gdy odwiedzają nas go-
ście ze Śląska oraz 13 czerwca, w dzień św. Antonie-
go. Codziennie, za pośrednictwem internetu śledzę też,  
co dzieje się w moim Rybniku — podkreśla Adam Kula.

Dziesięć lat temu dołączył do grona oficerów re-
zerwy, ale wciąż jest pełnym energii, poczucia hu-
moru i dystansu do siebie śląskim wilkiem morskim. 
Choć od lat mieszka na Pomorzu, swobodnie posłu-
guje się śląską gwarą i tęskni za rodzinnym Rybni-
kiem. Twierdzi, że najlepszymi żeglarzami są miesz-
kańcy regionów oddalonych od morza: — Dowódcy 
okrętów, których spotykałem, najczęściej pochodzili z 
południa kraju. Ludzie z głębokiego lądu są najlep-
szymi marynarzami. Podczas spotkania w urzędzie 
miasta prezydent Adam Fudali wręczył komando-
rowi pamiątkową statuetkę w kształcie herbu Ryb-
nika. — Będzie stać na honorowym miejscu ! — cie-
szył się Adam Kula.                                               (D)

Komandor Adam Kula mieszka na Pomorzu, ale często bywa w rodzinnym Rybniku. 
We wrześniu wraz z żoną Ireną spotkał się z prezydentem Adamem Fudalim

Niesforny komandor z Rybnika
— Za młodu był niezłym ziółkiem — mówi Irena Kula, żona 

urodzonego w Rybniku komandora Adama Kuli z gdyńskiego koła 
Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
— Ale ten niesforny charakter pomógł mi stać się tym, kim jestem — 
przekonuje Adam Kula, który 9 września był gościem prezydenta 
Adama Fudalego. 

Do
m

in
ika

 In
gr

am
-N

ow
ac

zy
k



Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 33

Dom Kultury w Niewiadomiu orga-
nizuje XIII Regionalny Konkurs  Dzien-
nikarski „Świat według ciebie”, który 
adresowany jest do uczniów klas IV
-VI szkół podstawowych oraz do gim-
nazjalistów. Tym razem mile widziane 
będą teksty podróżnicze. 

Tematyka prac konkursowych (arty-
kuł prasowy, reportaż, wywiad lub re-
cenzja) powinna dotyczyć aktualnych 
problemów młodych ludzi i środowi-
ska, w którym żyją. Tematem może być 
coś, czego sami doświadczyli, czym się 
interesują lub co zaobserwowali. Tym 
razem gośćmi finału konkursu będą 
dziennikarze i podróżnicy, autorzy prze-
wodników po Polsce i świecie – Anna  
i Krzysztof Kobusowie, więc organiza-
torzy zachęcają młodych ludzi do napi-
sania tekstów dotyczących podróżowa-
nia. — Czekamy na prace o wojażach 

w odległe miejsca, eskapadach, objaz-
dach i małych przejażdżkach po najbliż-
szej okolicy, a także na teksty o podró-
żach w czasie, czy w marzeniach. Piszcie 
o tym, co zdarzyło się wam w drodze, 
o niespodziewanych sytuacjach, o miej-
scach, których nie znajdziemy w żadnym 
przewodniku — proponują organizato-
rzy. Tekst nie może być dłuższy niż pięć 
stron formatu A4 (czcionka nr 12). Każ-
dy uczestnik może zgłosić do konkursu 
jedną, nienagrodzoną wcześniej pracę, 
do której może dołączyć zdjęcia. Na tek-
sty Dom Kultury w Niewiadomiu czeka 
do 31 października (należy je przesłać 
na adres e-mail: dziennikarski@onet.pl). 
Uroczyste ogłoszenie wyników, wręcze-
nie nagród i spotkanie z Anną i Krzyszto-
fem Kobusami odbędzie się 27 listopa-
da. Szczegóły konkursu na www.dknie-
wiadom.eu.                                      (S)

Wykonywali już przeboje z filmów 
„hallo Szpicbródka”, „Ada to nie wy-
pada”, czy „Szpieg w masce”. Po ja-
kie utwory sięgną uczestnicy tegorocz-
nego konkursu piosenki filmowej „Za-
pomniana melodia” przekonamy się 
w listopadzie w Domu Kultury w Nie-
wiadomiu.

Będzie to trzecia edycja tego festiwalu, 
który cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem uczestników i publiczności. 
Dom Kultury w Niewiadomiu zaprasza 
do udziału uzdolnione wokalnie osoby, 
które lubią zapomniane melodie, szcze-
gólnie te ze starych filmów. Konkurs skie-
rowany jest do młodzieży od lat 16 i do-
rosłych. Solista powinien wykonać pio-

senkę z filmu polskiego oraz z filmu za-
granicznego (w oryginalnej wersji języko-
wej). Szczegóły wraz z kartą zgłoszenia 
na stronie internetowej www.dkniewia-
dom.eu. Przesłuchania konkursowe od-
będą się 14 listopada, a oceniany będzie 
warsztat wokalny uczestników, interpre-
tacja, czy dobór repertuaru. Do podzia-
łu jest pula 1800 zł. Zwycięzców pozna-
my dzień później podczas koncertu lau-
reatów, w którym weźmie też udział ze-
spół wokalny The Voices, uczestnik pro-
gramu X Factor. Jedną z imprez towarzy-
szących festiwalowi będzie zaplanowa-
ny na 7 listopada pokaz nagrodzonych 
filmów dokumentalnych. 

(S)

Balet,  taniec towarzyski dla dzieci ,  
a może zajęcia w pracowni rzeźby? Domy 
kultury proponują kilka nowości w swoich  
przebogatych ofertach zajęć artystycznych  
i hobbystycznych.

Nowe zajęcia z podstaw rysunku (proporcje, kom-
pozycja, światłocień) przygotował Dom Kultury  
w Boguszowicach. Pierwsze spotkanie w ramach 
„Studium rysunku”, które adresowane jest do mło-
dych ludzi od 11 roku życia, zaplanowano na 25 wrze-

śnia (już po zamknięciu tego wydania GR), a miała je 
poprowadzić Aleksandra Mrok-Rutkowska. W każ-
dy wtorek i czwartek (od 18 do 20) w boguszowickiej 
placówce Janusz Kurtek prowadzić będzie zajęcia dla 
dorosłych pasjonatów rzeźby. Pod jego okiem uczest-
nicy nauczą się m.in. jak wykonywać odlewy gipsowe, 
modelować w glinie, czy rzeźbić w drewnie. W Domu 
Kultury w Chwałowicach nowością są zajęcia tańca 
jazzowego, przeznaczone dla osób w każdym wieku 
i na różnych etapach zaawansowania. — Z nami po-
prawisz sylwetkę, zadbasz o zdrowie, a przede wszyst-
kim odkryjesz magię tańca jazzowego — przekonuje 
Roksana Kołodziejczyk, trenerka i choreograf, któ-
ra poprowadzi zajęcia zaplanowane na każdą środę  
i piątek. Kolejna oferta to balet dla dzieci w wieku od 
4 do 6 lat. Podstaw tańca klasycznego w chwałowic-
kiej placówce uczyć będzie Jolanta Jona, absolwent-
ka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu. Kilka 
nowości znajdziemy również w ofercie Domu Kul-
tury w Niewiadomiu. Pod okiem Ilony Zegarskiej 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat będą uczyć się rumby, 
samby czy walca (od 23 września). Z kolei Krystyna 
Fiedorowicz podczas warsztatów plastycznych „Coś  
z niczego” pokaże młodym ludziom jak wykonać bi-
żuterię, przedmioty użytkowe, kartki i dekoracje oko-
licznościowe za pomocą różnorodnych technik ar-
tystycznych, jak scrapbooking, batik, czy decoupa-
ge. Trzecią z ofert przygotowanych z myślą o dzie-
ciach z Niewiadomia są czwartkowe zajęcia kompu-
terowe z obróbki zdjęć, tworzenia ilustracji lub pla-
katów, czy animacji komputerowych. W listopadzie 
w placówce ruszą też zajęcia dla miłośników gier 
planszowych oraz kółko musicalowe, w którym mło-
dzi ludzie wspólnie z dorosłymi będą pracować nad 
widowiskiem muzycznym. W ofercie Domu Kultu-
ry w Niedobczycach nowością są zajęcia baletowe, 
rewii dziecięcej i lekcje break dance dla dzieci od lat 
dziesięciu. Placówka przygotowała też dla wszystkich 
niezdecydowanych „tydzień otwarty” – od 15 do 19 
września, aby każdy mógł się przekonać, jak wyglą-
dają poszczególne zajęcia i zapisać do któregoś z kil-
kunastu kół zainteresowań. — Organizacja „tygodnia 
otwartego” to był bardzo dobry pomysł. Zainteresowa-
nie było naprawdę bardzo duże — usłyszeliśmy w nie-
dobczyckim domu kultury. Frekwencja przełożyła się 
na zapisy do poszczególnych kół i w placówce trzeba 
było m.in. otworzyć drugą grupę baletu dziecięcego, 
a chór im. A. Mickiewicza zyskał nowych chórzystów. 

(S)

W najbliższym czasie czekają nas dwa koncerty z udziałem znakomitych 
polskich wokalistek.

Jako pierwsza, 12 października o 18 w Domu Kultury w Chwałowicach zaśpiewa 
Martyna Jakubowicz, piosenkarka, która od trzydziestu lat niezmiennie oczarowu-
je słuchaczy. Wokalistka znana przede wszystkim z nieśmiertelnego hitu „W do-
mach z betonu” jest mistrzynią tworzenia nastroju. Jej muzyka oscyluje wokół blu-
esa, folku, jazzu i rocka. Rok temu wydała album „Burzliwy błękit Joanny”, nagrany  
w hołdzie kanadyjskiej piosenkarce, poetce i malarce – Joni Mitchell. Na chwało-
wickiej scenie Martynie Jakubowicz towarzyszyć będą muzycy z zespołu Żona Lota 
(bilety w cenie 30 zł – przedsprzedaż, 40 zł w dniu koncertu). 

Z kolei 9 listopada o 18 w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się piąty koncert  
z cyklu „6na6 z gwiazdami”, z udziałem osobistości polskiej sceny muzycznej – Ewy 
Bem. Występ zakończy tegoroczną edycję Rybnickiej Jesieni Chóralnej i będzie do-
skonałą okazją do uczczenia jubileuszu 20 lat działalności rybnickiego zespołu wo-
kalnego 6na6. Do końca października w kasach TZR oraz na portalu Eko Bilet do-
stępne będą bilety w promocyjnej cenie 40 zł (w listopadzie – 50 zł).       (S)

Nowością
    w nudę

Zaśpiewaj zapomniane melodie

Dziennikarsko o podróży

Nie tylko w domach z betonu

Dom Kultury w Niewiadomiu



Marcin Górka z I LO ze statuetką RePeFeNe za najlepszy szkolny 
lipdub. W tle wystawa aktorskich portretów zrobionych smartfonem 
przez fotografa Roberta Wolańskiego
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Pochodząca z pobliskiego Radlina Martyna, 
obok szkoły aktorskiej ukończyła średnią szko-
łę plastyczną i nigdy nie zaniechała uprawiania 
sztuk wizualnych. Dowodem na to jest wystawa 
jej malarstwa, tkactwa artystycznego i asambla-
żu, trójwymiarowej odmiany kolażu wykorzystu-
jącej przedmioty codziennego użytku. Artystka 
potwierdza wrażenia odbiorców:  — Intensyw-
ne kolory prac i spontaniczne podejście do ujęcia 
malarskiego są odbiciem mojego życiowego opty-
mizmu, barwnej wizji świata i żywiołowości. Bliski 
jest jej abstrakcjonizm, ale na jego tle zauważyć 
można bardzo realistyczne elementy świadczą-
ce o świetnej kresce. Szczególną uwagę zwraca 
płótno zatytułowane „Mój Śląsk”, przedstawia-
jące drzewo z bogactwem kolorowych kwiatów 
i owoców, bo Martyna, choć wychowująca się 
nieopodal koksowni i kopalni, tak widzi swo-
ją małą ojczyznę. Wystawa prac Martyny Kli-
szewskiej w połowie grudnia zagości też w Ga-
lerii Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej. 

Jakub Przebindowski urodził się w Opolu, po-
chodzi z rodziny wszechstronnie uzdolnionej ar-
tystycznie. Nic więc dziwnego, że obok aktorstwa 
oraz reżyserii zajmuje się pisaniem sztuk teatral-
nych, bajek dla dzieci, jest również cenionym 

kompozytorem tworzącym oprawę muzyczną 
dla teatru, a na dodatek gra na kilku instrumen-
tach i świetnie śpiewa, co udowodnił w progra-
mie TV „Jak oni śpiewają”. 
W rozmowie z dyrektorem 
DK Michałem Wojaczkiem 
Martyna i Kuba nie kryli wza-
jemnej inspiracji i wsparcia, 
uchylając rąbka tajemnicy 
relacji w związku dwojga ar-
tystów zajmujących się tak 
wieloma dziedzinami sztu-
ki. Przytoczyli też anegdo-
ty z teatralnego i filmowego 
podwórka, m.in. z Kazimie-
rzem Kutzem i „śląskością” 
w roli głównej. Zapytana 
przez obecną na spotkaniu 
burmistrz Radlina Barbarę 
Magierę o przepis na odnale-
zienie się w świecie osoby po-
chodzącej z małego miasta, Martyna miała jed-
ną odpowiedź: podążanie za marzeniami i deter-
minacja wynikająca z osobowości oraz wsparcia 
najbliższych – rodziców i przyjaciół. Jak mówią 
oboje, ich wspólną inspiracją jest dziesięcioletnia  

córka Mia, która debiut na scenie (i wybiegu) ma 
już za sobą. Goście mieli do wypełnienia jeszcze 
jedną rolę: wraz z prof. Janem F. Lewandowskim 
tworzyli jury XIII RePeFeNe.

Filmowy wieczór uzupełnił występ Mai Czyż 
i Karoliny Filec ze Studia Wokalnego Jarosława 
Hanika, które przepięknie wykonały kilka filmo-
wych piosenek. Była też okazja do otwarcia dwu 
innych wystaw. „Tańczącymi na piasku” model-
kami na zdjęciach członków pracowni fotogra-
ficznej Jarosława Lasoty były tancerki zespo-

łu tańca jazzowego domu kultury, zaś wystawa  
w Galerii Drugiego Planu portretów znanych 
aktorów autorstwa wybitnego fotografa modo-
wego Roberta Wolańskiego pokazywała możli-
wości smartfona znanej marki.                              (r)

Chłopcy z tzw. dobrych domów tworzą gang, 
do którego chce dołączyć Franek. Musi jed-
nak wziąć udział w napadzie, który całkowi-
cie zmieni życie całej grupy. „Inicjacja” Jana 
Grabowskiego, studenta z Warszawy otrzy-
mała statuetkę dla najlepszego filmu fabu-
larnego RePeFeNe i Grand Prix tegorocznej 
edycji festiwalu. Dziewięciominutowy dramat  
z 2013 r. zdobył już nagrody na kilku innych of-
f-owych festiwalach i powstał z fascynacji Jana 
Grabowskiego amerykańskimi dramatami sen-
sacyjnymi Michaela Manna. — Wcisnął w fo-
tel — ocenia „Inicjację” aktorka Martyna Kli-
szewska, która zasiadła w jury wspólnie z mę-
żem Jakubem Przebindowskim i filmoznawcą 
Janem Franciszkiem Lewandowskim. — To nie 
jest lokalny przegląd, bo oceniamy tutaj filmy  
z całej Polski, a to oznacza, że festiwal żyje  
i z tego się cieszę — podsumowuje przewodni-
czący Jan F. Lewandowski. — Jestem pod wra-
żeniem poziomu technicznego i artystycznego  

prezentowanych tutaj filmów — dodaje Jakub 
Przebindowski. Jurorzy obejrzeli 31 filmów, 
najwięcej fabularnych – 19. W kategorii eks-
peryment/videoart swój film „Spadam” poka-
zała rybniczanka Hanna Grzonka-Karawac-
ka, która przed dwoma laty zdobyła statuet-
kę RePeFeNe właśnie w tej kategorii. Tym ra-
zem trafiła ona do Michała Kosela, studenta 
z Opola za cykl filmów: „69 sekund”, „Win-
da”, „Ostatni lot”, „Rekonstrukcja” i „Posta-
nowienie”. Każdy opowiada inną historię, ale 
wszystkie dotyczą sposobów na odnalezienie 
się we współczesnym świecie. — Wielu z nas, 
młodych filmowców, podczas produkcji swoich 
etiud spotyka na swej drodze osoby, które pesy-
mistycznie podchodzą do naszej pracy, licząc, 
że nam się nie uda. Chciałbym by ta nagroda 
była trochę na pohybel tym osobom. Wszyst-
ko się uda jeżeli tylko w to uwierzymy! — mó-
wił Michał Kosel odbierając nagrodę. Z pię-
ciu nadesłanych na konkurs filmów dokumen-

talnych jury nagrodziło „Subkultury” Stanisła-
wa Cuske z Bydgoszczy o punkach, gotach, czy 
metalowcach. Najlepszą etiudę studencką te-
gorocznego RePeFeNe wyreżyserowała Mar-
ta Prus z Warszawy, która przybliżyła historię 
grupy dzieci z Gruzji, a organizowany po raz 
pierwszy konkurs na szkolny libdub wygrało  
I LO „Powstańców”, które rok temu zreali-
zowano w murach swojej szkoły wideoklip do 
muzyki zespołu Queen. Przeglądowi towarzy-
szyły też warsztaty z charakteryzacji filmowej  
i premiera filmu „MacGuffin” Szymona Stocz-
ka z Rybnika, autora scenariuszy do kilku pro-
dukcji Klubu Filmu Niezależnego, jak „MB 
2012. Całkowita zagłada”.        (S)

Filmowy wieczór sztuk

Goście kolejnego, tym razem „Filmowego wieczoru sztuk” w Domu Kultury 
w Chwałowicach, który odbył się  w ramach XIII Rybnickich Prezentacji Filmu 
Niezależnego, dokładnie wpisali się w interdyscyplinarny charakter tego cyklu 
imprez. Martyna Kliszewska i jej mąż Jakub Przebindowski są z wykształcenia 
aktorami, ale ich artystyczne zainteresowania są o wiele szersze. 

Inicjacja nagrodzona
— Poziom filmów był bardzo wysoki, podobnie zresztą jak przed 

rokiem — ocenia Mirosław Ropiak z Klubu Filmu Niezależnego, 
który od 13 lat organizuje RePeFeNe, czyli Rybnickie Prezentacje 
Filmu Niezależnego.

Martyna Kliszewska jest nie tylko aktorką, ale również autorką prac plastycznych. W tle 
obraz „Mój Śląsk”
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Tegoroczny projekt pod hasłem „Znak plastyczny 
jako komunikat” skierowany był do pedagogów, tera-
peutów, lekarzy, plastyków i studentów uczelni plastycz-
nych czy architektów zainteresowanych  arte- i plasty-
koterapią – uznanymi metodami pozytywnego oddzia-
ływania na osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepeł-
nosprawne i te mające problemy z komunikacją spo-
łeczną. Kilkuosobowej grupie terapeutów, artystów i 
pracowników uczelni artystycznych z Drezna przewo-
dziła prof. Doris Titzer. Goście wspólnie z polskimi in-

struktorami wygłosili kilkanaście wykładów tematycz-
nie związanych z arteterapią oraz poprowadzili wspól-
ne warsztaty dla pacjentów Państwowego Szpitala dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku, podopiecz-
nych Miejskiego Domu Opieki Społecznej przy ul. Żuż-
lowej i Specjalnego Ośrodku Szkolno-Wychowawcze-
go. Zajęcia dla pacjentów szpitala odbyły się w nowej 
siedzibie pracowni arteterapii, gdzie znalazła też miej-
sce przeniesiona tu Galeria pod Wieżą, w której są pre-
zentowane prace plastyczne pacjentów. Jak mówi kie-

rująca terapią zajęciową 
szpitala Magdalena Ma-
chulec, budynek jest jesz-
cze w trakcie remontu, ale 
pacjenci w jednym miejscu 
mają teraz zajęcia z artete-
rapii i pokazują jej efekty. 
W trakcie warsztatów pod 
hasłem „Kolorowy zawrót 

głowy” instruktorzy pracowali z pacjentami pokazując 
im „Znak graficzny jako element integracyjny i zachę-
cający do kontaktu z otoczeniem, ale i z samym sobą”. 
Przybliżyli im technikę batiku tematem „Plama na ubra-
niu – fantazja, spontaniczność i kreatywność potrzeb-
ne w działaniach naprawczych”. Z kolei w MDPS za-
prezentowali metodą kolażu tworzenie „Autoportretu 
jako wymiaru postrzegania samego siebie”, a w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pokazali 
jak połączyć metodę malarską i kolaż w temacie „Bar-
wy lata – świat oczami dziecka”. Niemieccy terapeu-
ci we wszystkich trzech placówkach poprowadzili ćwi-
czenia rysunkowe nazwane „Wewnątrz i na zewnątrz”. 

Podsumowaniem projektu w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej były wykłady dla szerokiej publicz-
ności, w tym ciekawe wystąpienie Marka i Karola Waw-
rzyniaków z pracowni architektonicznej Toprojekt o 
oddziaływaniu znaku plastycznego na społeczeństwo w 
kontekście rewitalizacji ulic Powstańców i Sobieskiego w 
Rybniku oraz prelekcja plastyka i wieloletniego artete-
rapeuty w rybnickim szpitalu psychiatrycznym Andrzeja 
Obuchowicza pt. „Znak plastyczny jako komunikat po-
między pacjentem psychiatrycznym a światem zewnętrz-
nym”. Również w bibliotece oglądać można było plon 
projektu – prace plastyczne uczestników warsztatów.

Jak mówi pomysłodawczyni przedsięwzięcia i ko-
ordynatorka całości Maria Budny-Malczewska, uda-
ło się zaprosić wybitnych znawców tematu, a także 
zainteresować nim kilku wywodzących się z Rybnika 
studentów różnych uczelni artystycznych.               (r) 

Za nami czwarta już edycja międzynarodowych integracyjnych warsztatów plastycznych, 
wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Elektrowni Rybnik oraz Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.

Amerykanka Susan Manning (pierwsza od lewej), oraz wnukowie jednego  
z najznamienitszych przedwojennych mieszkańców Rybnika, Eliezer Manneberg  
i Michael Manneberg, wspólnie z Małgorzatą Płoszaj

W warsztatach wzięli udział 
m.in. pensjonariusze Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Żużlowej

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

Do Rybnika przyjechali na początku sierpnia. Dr Eliezer 
Manneberg były urzędnik w izraelskim ministerstwie edu-
kacji, emerytowany dyrektor szkoły i wieloletni nauczyciel, 
wspólnie z żoną Ruth przyleciał z Izraela. To ich kolejna wi-
zyta w naszym mieście (o ubiegłorocznej pisaliśmy w GR nr 
6-7 z 2013r.). Podobnie, jak przed rokiem, towarzyszył im Mi-
chael Manneberg, emerytowany chemik ze Szwajcarii, drugi 
z wnuków Józefa Manneberga, jednego z najznamienitszych 
przedwojennych mieszkańców Rybnika, który był właścicie-
lem doskonale prosperującego składu żelaza i materiałów 
budowlanych oraz kamienicy przy ul. Sobieskiego 15. Po raz 
pierwszy do Polski przyleciała również ich dalsza kuzynka, 
prof. Susan Manning z USA, która szukała śladów swojego 
dziadka, urodzonego w Wodzisławiu Ismara Manneberga. 
Wspólnie z Małgorzatą Płoszaj, pasjonatką historii rybnic-
kich Żydów, goście dotarli do archiwalnych dokumentów w 
wodzisławskim muzeum i szukali grobu Ismara Manneber-
ga na cmentarz w Opolu. Rybniczanka pokazała im również 

miejsca związane z Marszem Śmierci – pomnik z hebrajskimi 
napisami w Kamieniu, mogiłę zbiorową i obelisk w lasku za 
kąpieliskiem Ruda oraz grób wraz z tablicą upamiętniającą 
ofiary marszu na cmentarzu w Książenicach. — Kiedy wraca-
liśmy z Gliwic na widok wież bazyliki Michael powiedział: „Na-
reszcie w domu”. Jak miło jest usłyszeć takie słowa — opowia-
da Małgorzata Płoszaj. Rybniczanka przygotowała dla gości 
również kulinarną niespodziankę – wodzionkę, której smaku 
z dzieciństwa nie potrafili odnaleźć w czosnkowych zupach 
serwowanych w rybnickich restauracjach. 

Poszukiwania dokumentów związanych z hi-
storią rodziny były tylko jednym z powodów ich 
wizyty w naszym mieście. — Eli, który jest bar-
dzo przywiązany do Rybnika, opracował projekt 
zakładający stworzenie we współpracy z władza-
mi miasta i muzeum, w kamienicy przy ul. Sobie-
skiego 15, miniizby pamięci poświęconej rybnic-
kiej społeczności żydowskiej i ośrodka edukacyj-
nego dla młodzieży polskiej i zagranicznej, który 
miałby propagować tolerancję, humanistyczne 
wartości i demokrację — opowiada Małgorzata 
Płoszaj. Projekt poparło Muzeum Bojowników 
Getta z Izraela, które zwróciło się w tej sprawie z 
oficjalną propozycją do miasta. 6 sierpnia o swo-
im pomyśle Mannebregowie rozmawiali z pre-

zydentem Adamem Fudalim i wiceprezydent Joanną Krysz-
czyszyn. Eliezer Manneberg zwrócił uwagę nie tylko na po-
łożenie Rybnika w pobliżu Oświęcimia, Krakowa, czy Gliwic, 
gdzie w przyszłym roku otwarte zostanie muzeum historii Ży-
dów śląskich, ale też na atuty naszego miasta i atrakcje, jakie 
może zapewnić przyjeżdżającej tutaj z całego świata młodzie-
ży. Centrum miałoby ułatwiać również prowadzenie badań 
na temat śląskich Żydów i Holocaustu. Ze względu na pa-
mięć o swoich przodkach, Izraelczyk chciałby, aby młodzi lu-
dzie mogli się spotykać w którymś z pomieszczeń w kamieni-
cy przy ul. Sobieskiego 15, gdzie dziś mieści się m.in. redak-
cja Dziennika Zachodniego, sklep Guziczek, czy Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku. Zdaniem Manneberga miasto zyskało-
by turystów, rewitalizowana właśnie ul. Sobieskiego – cieka-
wą placówkę, a młodzież – wiedzę. — Pamięć o przeszłości 
należy kultywować nie poprzez budowę pomników, ale eduka-
cję — mówi Eliezer. Pierwszym krokiem w realizacji projektu 
ma być stworzenie fundacji, która miałaby zarządzać humani-
stycznym centrum edukacji, kolejnym – pozyskanie środków 
finansowych. Mannebergowie zaznaczają, że nie roszczą so-
bie żadnych praw do kamienicy, którą ich dziadek sprzedał w 
1939 r. Wiedzą też, że realizacja pomysłu nie będzie prosta, 
choć Eliezer z uśmiechem mówi, że następnym razem przy-
jedzie do Rybnika, by przeciąć wstęgę otwierającą centrum.

(S)

C e n t r u m  m a r z e ń
Nasze miasto darzą ogromną sympatią i sentymentem. Z dumą patrzą na 

rozwój Rybnika, jego potencjał i perspektywy dla młodych ludzi. Dlatego chcą, 
aby właśnie tutaj powstało centrum edukacyjne dla młodzieży z Izraela, USA, 
Polski, czy Niemiec. Potomkowie Józefa Manneberga o swoim pomyśle rozmawiali 
z prezydentem Adamem Fudalim.    

Dwie fundacje, jedne warsztaty
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Jej autor, rybniczanin Stefan Smołka przez prawie 
dwa lata zbierał materiały, wyciągał od muzyków zespo-
łu Carrantuohill ciekawe informacje, odkurzał wspo-
mnienia, podbierał zdjęcia, przepytywał rodzinę i zna-
jomych. Tak powstała publikacja, która przedstawia hi-

storię zespołu w szerszym kontekście historyczno-kul-
turowym. Na ponad 400 stronach znajdziemy wspo-
mnienia z licznych podróży i koncertów oraz przeży-
cia nie tylko muzyków zespołu, bo bogata w zdjęcia pu-
blikacja ukazuje też wielu „carrantuohillowych” przy-

jaciół. — Sami jesteśmy 
zaskoczeni, jak wiele wy-
darzyło się przez te 25 lat 
— mówią członkowie ryb-
nicko-żorskiej grupy, któ-
ra specjalizuje się w trady-
cyjnej muzyce celtyckiej z 
Irlandii i Szkocji. 13 wrze-
śnia zespół wspólnie z au-
torem promował książ-
kę przed księgarnią Orbi-
ta. — Obawiałem się tro-
chę spotkań z „Tarantula-

mi”, jak ich nazywam. Myślałem, że nie będą ze mną do 
końca szczerzy, ale okazali się bardzo otwarci i szczerzy aż 
do bólu. Współpraca z nimi to była prawdziwa przyjem-
ność. Są wyjątkowo komunikatywnymi osobami i cieszę 
się, że miałem zaszczyt napisać ich historię. Wszystko co 
jest związane z Rybnikiem i regionem bardzo mnie inte-
resuje, a zespół Carrantuohill obserwowałem od czasu, 
kiedy jeszcze nazywali się Eryś Group, więc pisałem tę 
książkę z prawdziwą przyjemnością — mówi autor Ste-
fan Smołka. Okazuje się, że nie wszyscy bohaterowie 
książki zdążyli ją już przeczytać. Ci, którzy mają za sobą 
lekturę biografii mówią o kilku zaskoczeniach. — Na-
trafiłem na fragmenty, które już dawno wymazałem z pa-
mięci. Dzięki dociekliwości Stefana przypomniałem sobie 
wiele szczegółów, choćby z naszego pobytu w Kalifornii 
na festiwalu Czesława Miłosza, choć wciąż na przykład 
nie potrafię skojarzyć jednego zdjęcia zrobionego nam na 
Mazurach. Po latach wiele rzeczy nam umyka, więc ta 
książka to lekcja historii również dla nas — mówi Bog-
dan Wita, gitarzysta zespołu. Książka trafiła do sprze-
daży w połowie września. Poza Orbitą można ją kupić 
również za pośrednictwem strony internetowej grupy 
www.carrantuohill.pl (39 zł). 

— Jacy my musimy być starzy, skoro już piszą o nas 
książki — śmieje się Adam Drewniok, który podczas 
spotkania z czytelnikami przypomniał też inną histo-
ryjkę. — Niedługo po tym, jak irlandzki poeta Seamus 
Heaney pozytywnie wypowiedział się na temat naszego 
zespołu, dostał literackiego Nobla. Może ty też docze-
kasz się jakiejś literackiej nagrody? — mówił z uśmie-
chem do Stefana Smołki.                                              (S)

K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y
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członkowie zespołu carrantuohill 
wspólnie ze Stefanem Smołką 
promowali książkę o 25-letniej 
historii tej lubianej i popularnej 
folkowej grupy
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MUZYcZNY WIEcZÓR Z ALOSZą AWDIEJEWEM. Rybnicka bi-
blioteka zaprosiła swoich czytelników na koncert Aloszy Awdie-
jewa. Muzyczny wieczór był i symbolicznym otwarciem główne-
go gmachu biblioteki po remoncie, i podziękowaniem czytelni-
kom za cierpliwość, jaką okazywali wobec trwających trzy miesią-
ce utrudnień w korzystaniu ze zbiorów. Alosza Awdiejew, piosen-
karz i aktor pochodzenia rosyjskiego, zaprezentował repertuar w 
którym znalazły się stare rosyjskie romanse, uliczny folklor Ode-
ssy, klezmerskie motywy, cygańska muzyka oraz ballady Okudża-
wy i Wysockiego. Muzyczny wieczór był także okazją do wspo-
mnień, anegdot i opowieści, a Awdiejew jest znakomitym gawę-
dziarzem, który podczas recitalu łączył słowo z muzyką, raz ba-
wiąc, raz wzruszając publiczność. Na zdjęciu odmienione infor-
matorium rybnickiej biblioteki.

RÓŻEWIcZ W OBIEKTYWIE. Adam Hawałej przez ponad 20 lat ro-
bił zdjęcia Tadeuszowi Różewiczowi. Wystawę jego unikalnych foto-
grafii można do końca października oglądać w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Rybniku. Podczas wernisażu fotograf 
opowiadał, że początki znajomości z wybitnym poetą nie były naj-
łatwiejsze – minęły aż trzy lata, zanim udało mu się zrobić pierwsze 
zdjęcie. Prezentowane na wystawie fotografie powstawały podczas 
spotkań, spacerów, podróży, prób teatralnych. Tadeusz Różewicz  nie 
lubił publicznych wystąpień, blichtru, zainteresowania swoją osobą.  
Z biegiem czasu zgodził się na obecność Adama Hawałeja (i jego apa-
ratu), a nawet sam proponował wspólne wyjazdy. Fotograf potrafił 
uważnie obserwować poetę w chwilach uroczystych i momentach 
zwykłej codzienności. Na niektórych zdjęciach widać też niezwykłe 
poczucie humoru i dystans Tadeusza Różewicza do samego siebie. 

Historia pewnej znajomości
Wszystko zaczęło się od przypadkowego spotkania Adama Drewnioka, basisty 

zespołu Carrantuohill, miłośnika historii i żużla ze Stefanem Smołką, innym 
pasjonatem historii i tzw. czarnego sportu. Efekt takiego spotkania mógł być tylko 
jeden, ale wbrew pozorom nie jest to książka o historii speedwaya, ale książka  
pt. „Srebrny Carrantuohill. Dzieje folkowej grupy 1987-2012”.  
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cENNA SZTUKA. Pierwsza po wakacjach wystawa w Galerii Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej róż-
niła się od dotychczasowych. Tym razem wszystkie z prezentowanych tutaj ponad 20 obrazów au-
torstwa m.in. Marii Malczewskiej (na zdj.), Grzegorza Lerki, Piotra Naliwajki, czy Macieja Kozakiewi-
cza opatrzone zostały karteczką z ceną. Po zakończeniu wystawy (5 października) obrazy można bę-
dzie kupić – najtańszy kosztuje tysiąc złotych, najdroższy – 30 tys. zł. Współorganizatorem ekspozy-
cji jest działająca od trzech lat w mieście Galeria Malarstwa Europejskiego, która pozyskuje i sprze-
daje prace znanych, ale i początkujących twórców. — W Rybniku wreszcie powstała galeria, która 
zajmuje się wystawianiem obrazów, ich sprzedażą i aukcjami, czyli wszystkim tym, co artyście jest 
niezbędne do życia i tworzenia — podkreśla Maria Malczewska. Malarka przypomina, że lokalne 
środowisko artystyczne od wielu lat starało się znaleźć takie miejsce, a 20 lat temu powstała nawet 
grupa, która próbowała stworzyć tutaj biuro wystaw artystycznych; bez powodzenia. — Niestety, w 
naszym mieście takich transakcji wciąż zawiera się niewiele. Znacznie więcej swoich prac sprzedaję 
poza Rybnikiem. Nie wiem z czego to wynika. Praktyka inwestowania w sztukę u nas dopiero się ro-
dzi — dodaje Maciej Kozakiewicz. Wernisaż wystawy „Malarstwo europejskie” odbył się 4 września.

ŚLąSKIE KOBIETY POTRAFIą SIĘ BAWIć! Udowodniły to pod-
czas kolejnej edycji „Popołudnia z folklorem”, zorganizowanego w 
tym roku nie w plenerze, a w sali Teatru Ziemi Rybnickiej. 14 wrze-
śnia na scenie królowały członkinie kół gospodyń wiejskich z mia-
sta i regionu oraz działających tu amatorskich zespołów folklory-
stycznych. Niedzielne popołudnie otworzył nagrodzony gromkimi 
brawami rewiowy taniec do popularnego hitu „ My, Słowianie”  
w wykonaniu „policjantek” z KGW w Dzimierzu. Były też biesiad-
ne przyśpiewki, śląskie wice, ludowe piosenki, scenki kabaretowe 
oraz tańce w wykonaniu członkiń kół gospodyń wiejskich z żor-
skich Baranowic oraz rybnickich dzielnic: Ligoty i Kłokocina. Uta-
lentowane panie wspierał gawędziarz Alojz oraz zespół Józefinki, 
a imprezę, jak co roku przygotowało RCK wspólnie z Powiatowym 
Zespołem Doradztwa Rolniczego w Rybniku.

cZYTALI TRYLOGIĘ NA RYNKU. Już po raz drugi rybniczanie spotkali się na rynku, by 
wziąć udział w Narodowym Czytaniu, zainicjowanym trzy lata temu przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. W tym roku 6 września w całym kraju czytano Trylogię 
Henryka Sienkiewicza. Niełatwego zadania publicznego czytania podjęli się samorządow-
cy, ludzie kultury, dziennikarze oraz mieszkańcy Rybnika. Usłyszeliśmy fragmenty Trylogii  
w wykonaniu m.in.: Ewy Ryszki (na zdjęciu), Michała Śmigielskiego, Janusza Kopera, An-
drzeja Wojaczka, Grzegorza Potysza, Katarzyny Kuźnik, Lucyny Tyl, Jadwigi Demczuk-Bro-
nowskiej, Franciszka Wrany, Aleksandry Liniany-Zejer, Arkadiusza i Joanny Skowronów 
oraz reprezentującej naszą redakcję Wiesławy Różańskiej. Prowadzący imprezę Arka-
diusz Żabka z Radia 90. pytał każdego z uczestników o skojarzenia i wspomnienia zwią-
zane z bohaterami Trylogii. Narodowemu Czytaniu zorganizowanemu przez Powiatową 
i Miejską Bibliotekę Publiczną towarzyszył quiz ze znajomości treści sienkiewiczowskiego 
dzieła. Najlepiej z pytaniami poradził sobie Zbigniew Siwczak, który w nagrodę otrzymał 
trzy tomy Trylogii. W przyszłym roku narodową lekturą będzie „Lalka” Bolesława Prusa. 

PODWODNA PALETA NASTROJÓW. — Seria „Podwodne” to efekt ostat-
nich dwóch lat pracy i mojej najnowszej fascynacji światłem rozpraszającym się  
w wodzie. Obrazy te powstały dzięki czterem fantastycznym fotografikom, któ-
rych podwodne prace przerabiam malarsko. Nie kopiuję ich zdjęć, ale maluję za-
inspirowana tak niezwykłymi fotografiami. Światło i woda to moje dwa natural-
ne środowiska — mówi Wiola Gaszka o obrazach, jakie od 19 września można 
oglądać w rybnickim muzeum. Oprócz najnowszej serii, w której wiodącym mo-
tywem jest woda i zanurzone w niej postaci, na wystawie zatytułowanej „Błękity 
i oranże” znalazły się też prace o tematyce solarnej, która fascynuje artystkę od 
czasów studiów. Prof. Tadeusz Rus z UŚ powiedział o Wioli Gaszce, że jest „dzie-
cięciem słońca”. W wernisażu prac związanej z naszym miastem malarki wzięło 
udział spore grono miłośników jej talentu. — Przez kilka lat nie mieliśmy w mu-
zeum żadnej wystawy artystycznej — mówi Bogdan Kloch, dyrektor placówki. Pora 
nadrobić zaległości i do 15 listopada zobaczyć wystawę obrazów Wioli Gaszki. 
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Mistrz poprowadzi orkiestrę
Znakomicie zapowiada się koncert z udziałem 

Krzysztofa Pendereckiego, przygotowany przez świę-
tującą w tym roku jubileusz 15-lecia Filharmonię Ryb-
nicką im. Braci Szafranków. W bazylice św. Antoniego 
usłyszymy kompozycje Krzysztofa Pendereckiego, między 
innymi: Chaconne in memoria Giovanni Paolo II i Agnus 
Dei – wersję na orkiestrę smyczkową z „Polskiego Requ-
iem” oraz Adagio z III Symfonii na orkiestrę. Rybnickim 
filharmonikom towarzyszyć będzie Bartosz Pacan, klar-
necista młodego pokolenia, solista Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i wykładow-
ca tamtejszej Akademii Muzycznej. 50-osobową orkie-
strę poprowadzi sam mistrz, prof. Krzysztof Penderec-
ki, którego wspierać będzie jego asystent – dr hab. Ma-
ciej Tworek, wykładowca Akademii Muzycznej w Krako-
wie. Koncert wpisuje się również w obchody 50-lecia Te-
atru Ziemi Rybnickiej. 

4 października, sobota – g. 19.30

Romeo i Julia
Spektakl baletowy w wykonaniu utytułowanego 

zespołu Royal Russian Balet. Rosyjski zespół baletowy 
przedstawi „Romea i Julię” na motywach dramatu Wi-
liama Shakespeara z muzyką Siergieja Prokofiewa. Jedna 
z najpiękniejszych opowieści o potędze prawdziwej mi-
łości, czyli historia zwaśnionych rodów i uczuciu prowa-
dzącym zakochanych nad grób.    

8 października, środa – g. 19
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— Cieszymy się, że przybyło kolejne 
miejsce, gdzie możemy prezentować mu-
zykę organową i kameralną. Pierwszy raz 
wystąpiłam tu ze swoimi uczniami w dniu 
kanonizacji św. Jana Pawła II, a ksiądz 
Dariusz Kreihs zapowiada, że po ukoń-
czeniu budowy, kościół pod wezw. Mat-
ki Boskiej Różańcowej będzie miejscem  

ożywionej działalności koncertowej — 
mówi Elżbieta Włosek-Żurawiecka, 
pedagog rybnickiej szkoły muzycznej 
Szafranków i animatorka Dni. Na razie 
prawdziwe organy zastąpił instrument 
elektroniczny imitujący ich dźwięk,  
a Elżbiecie Włosek-Żurawieckiej, która 
zasiadła za klawiaturą towarzyszyły rów-
nież związane z rybnicką szkołą Gabrie-
la Ciołek-Sitter (sopran), Barbara Śru-
barz (flet) i Aleksandra Stopa (wiolon-
czela). Panie wykonały kilkanaście dzieł 
z epoki baroku i klasycyzmu, w tym Ha-
endla, Bacha, Mozarta i Vivaldiego.  

Publiczność zebrana w niewielkiej ka-
plicy i wierni przybywający na wieczor-
ną mszę z zainteresowaniem wysłucha-
li koncertu, wyrażając zadowolenie, że 
tak blisko domu mogą posłuchać pięk-
nej muzyki. 

Bisami i owacją na stojąco zakończył 
się koncert w kościele Matki Boskiej 

Bolesnej w Rybniku w wy-
konaniu Ernsta Wally’ego, 
organisty jednej z najzna-
mienitszych świątyń Eu-
ropy, katedry św. Stefana  
w Wiedniu. Wykształco-
ny w rodzinnym Wiedniu  
i w Paryżu, znany ze swej 
działalności koncertowej  
w całej Europie wirtuoz wy-
konał m.in. dzieła Bacha, 
Mozarta i Francka, a także 
kompozycje własne i swo-
jego dziadka, równie sław-
nego Ernsta Tittela. Ernst 
Wally był pierwszym orga-
nistą z Austrii w historii 
rybnickiej imprezy. 

Świetni muzycy wystąpi-
li też w pozostałe wrześnio-
we wieczory. Warto odnoto-
wać udział w Dniach tręba-
cza Macieja Fortuny, zna-
nego przede wszystkim jako 
muzyka jazzowego, który w 
kościele oo. franciszkanów 
pod wezw. św. Józefa Ro-
botnika wystąpił w duecie 
z organistą Adamem Ja-
strzębskim. W kościele Naj-
świętszego Serca Pana Je-
zusa w Niedobczycach za-
prezentowała się znakomi-

ta flecistka Agnieszka Kaćma i organi-
sta-wirtuoz Jarosław Wróblewski, zaś w 
bazylice św. Antoniego zabrzmiał słyn-
ny zespół wokalny Capella Cracoviensis .

Również w bazylice będzie miał miej-
sce ostatni koncert (30 września, g.19) 
z udziałem szkolnej orkiestry kameral-
nej pod batutą dyrektor szkoły muzycz-
nej Szafranków Romany Kuczery oraz 
solistów: pedagoga Adama Mokrusa 
(skrzypce) i absolwenta szkoły Micha-
ła Marcola (skrzypce) oraz Macieja So-
merli (organy).

(r) 

Warsztaty gospel
Ruszyły zapisy do udziału w warsztatach gospel, 

które odbędą się 22 i 23 listopada w ramach  
VIII Silesia Gospel Festival im. Norberta Blachy. 
Do uczestnictwa w zajęciach organizowanych  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej zaprasza Śląskie 
centrum Muzyczne – Muzyka i Ruch. 

Na uczestników warsztatów czeka kilkanaście godzin 
ćwiczeń pod okiem najlepszych śląskich muzyków 
gospel młodego pokolenia. W zajęciach mogą wziąć 
udział nie tylko dorośli i młodzież, ale również dzieci  
w wieku od 7 do 14 lat. Dla najmłodszych po raz 
pierwszy przygotowano warsztaty Gospel Kid, 
połączone z elementami tańca. Zwieńczeniem zajęć 
będzie koncert finałowy (23 listopada, g. 19), podczas 
którego z zaproszonymi artystami, wystąpią wszyscy 
uczestnicy warsztatów. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 listopada  
(do 15 października promocyjne ceny!). Szczegóły 
na temat terminów oraz kosztu warsztatów, na stronie 
internetowej www.silesiagospelfestival.pl.  

(D)

M u z y c z n a  j e s i e ń 

Dobiegają końca Dni Muzyki Organowej i Kameralnej – pierwsze 
z kilku jesiennych, cyklicznych wydarzeń muzycznych w Rybniku.  
W ramach tegorocznej edycji w rybnickich świątyniach odbyło się osiem 
koncertów, w tym po raz pierwszy w kaplicy budującego się kościoła 
przy osiedlu Wrębowa w Niedobczycach.

Na Dniach Muzyki Organowej i Kameralnej takiego duetu jeszcze nie było; 
w kościele ojców franciszkanów znakomity koncert zagrali razem organista 
Adam Jastrzębski i trębacz jazzowy Maciej Fortuna  
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Świętujące w tym roku jubileusz 50-lecia 
Rybnickie Centrum Kultury, które wkrótce 
powróci do nazwy Teatr Ziemi Rybnickiej, 
zaprasza na kolejną, również jubileuszową, 
odsłonę swej sztandarowej imprezy – Ryb-
nickich Dni Literatury. Stali bywalcy spek-

takli, spotkań autorskich i koncertów odbywa-
jących się w trakcie kolejnych edycji RDL do-
skonale wiedzą, że to rybnickie święto litera-
tury ma wiele twarzy. Nie inaczej będzie w tym 
roku. Na miłośników literatury czekają cieka-
we spotkania z ludźmi pióra, niebanalne przed-

stawienia, a także interesujące koncerty oraz 
wystawy. Honorowy patronat nad Rybnickimi 
Dniami Literatury objęli: prezydent Adam Fu-
dali i wojewoda śląski Piotr Śliwa, a nad galą 
na 50-lecie TZR również starosta rybnicki Da-
mian Mrowiec.         (D)

PROGRAM

Literatura o wielu twarzach

45. Rybnickich  Dni  Literatury
8 do 21 października 2014 r.

Rybnickim Dniom Literatury towarzyszyć będzie wystawa poświęcona 50-leciu Teatru Ziemi Rybnickiej. 

• 10 października, g. 16 – Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: spotkanie z poeta-
mi piszącymi w gwarach ślą-
skiej i podhalańskiej

 
• 13 października, g. 9 i 11 – Te-

atr Ziemi Rybnickiej: spotka-
nie dzieci i młodzieży szkol-
nej z Kazimierą DREW-
NIOK-WORYNĄ, gawędziar-
ką i autorką wystawy „Mój 
Śląsk”, tegoroczną laureat-
ką Honorowej Złotej Lamp-
ki Górniczej

• 13 października – spotka-
nia z prof. Jerzym BRAL-
CZYKIEM, językoznawcą,  
specjalistą w zakresie języ-
ka mediów

 g. 12 – Teatr Ziemi Rybnic-
kiej – dla uczniów szkół po-
nadpodstawowych 

 g. 17 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna –  spo-
tkanie otwarte 

• 14 października, g. 17 – Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: spotkanie z Jac-
kiem HUGO-BADEREM, 
dziennikarzem i reportaży-
stą, od 1990 roku związanym 
z „Gazetą Wyborczą”

• 15 października – warsztaty 
dla dzieci z Olą CIEŚLAK, 
grafikiem, projektantką, ilu-
stratorką, autorką książek 
„Love Story” i „Od 1 do 10” 

absolwentką wydziału gra-
fiki ASP

 g. 12 – Filia Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej nr 7 w Chwałowicach:  
g. 16 – Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna

• 15 października, g. 17 – Po-
wiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna: spotkanie  
z Tadeuszem KIJONKĄ, po-
etą, dziennikarzem i autorem 
utworów scenicznych

 
• 16 października, g. 11 – Powia-

towa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna: wykład dr. Jacka KUR-
KA – historyka, kulturoznaw-
cy, eseisty, poety, znawcy mu-
zyki i malarstwa, wykładowcy 
w Instytucie Historii Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, 
pt.: „Syn Czecha i Niemki, czy-
li Polak”.

• 17 października, g. 17 – Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: spotkanie z ks. 
prof. Jerzym SZYMIKIEM, 
teologiem i poetą, wykładow-
cą teologii dogmatycznej 

• 19 października, g. 16 – Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna: spotkanie z Ingą 
IWASIÓW, literaturoznawcą, 
krytykiem literackim, poetką  
i prozaiczką, redaktor naczel-
ną dwumiesięcznika literac-
kiego „Pogranicza”.

SPOTKANIA AUTORSKIE (wstęp wolny)

• 8 października, g. 13-16: Rynek: „ZA-
CZYTANY DEPTAK” – Beata i Tomasz 
SCHIMSCHEINEROWIE z Teatru Ludo-
wego w Krakowie oraz Jerzy GŁYBIN  
z Teatru Śląskiego w Katowicach czytają 
fragmenty utworów literackich

• 9 października, g. 18 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: wernisaż wystawy malarstwa 
i rysunku Kazimiery DREWNIOK-
WORYNY zatytułowanej „MÓJ ŚLĄSK”  

• 11 października, g. 15 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: otwarte warsztaty teatralne pro-
wadzone przez Teatr Wierszalin w ra-
mach projektu Teatr Polska

 g .  1 8  –  Te a t r  Z i e m i  R y b n i c -
kiej:  spektakl  „BÓG NIŻYŃSKI”  
w wykonaniu Teatru Wierszalin z Su-
praśla na podstawie scenariusza i w re-
żyserii Piotra Tomaszuka, ukazujący hi-
storię Wacława Niżyńskiego, światowej 
sławy tancerza, gwiazdy baletów rosyj-
skich pierwszej połowy XX wieku nazy-
wanego „bogiem tańca”

• 12 października, g. 18 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: spektakl „OBIETNICA PORAN-
KA” na podstawie autobiografii Roma-
in’a Gary, wzruszającej opowieści o mat-
ce i jej synu z udziałem Anny SENIUK  
i Grzegorza MAŁECKIEGO. Przed 
spektaklem, który zainauguruje RDL, 
tegorocznemu laureatowi – Kazimierze 
Drewniok-Worynie – zostanie wręczona 
Honorowa Złota Lampka Górnicza

• 13 października, g. 19 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: projekcja filmu „Wróg” z cyklu 
„Literatura i film” w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego „Ekran”

• 14 października, g. 19.30 – Teatr Zie-
mi Rybnickiej: „GDZIEŚ NA ULICY  
NIENAZWANEJ” – recital Agaty ŚLA-
ZYK z Piwnicy pod Baranami z udzia-
łem muzyków: Tomasza Kmiecika i Mi-
chała Półtoraka 

• 16 października, g. 19 – Klub Kultu-
ry Harcówka: koncert zespołu CHWI-
LA NIEUWAGI, pt. „Jesienne impre-
sje poetyckie”.

• 18 października, g. 17 i g. 20 – Teatr 
Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier: Jubi-
leuszowa Gala na 50-lecie Teatru Zie-
mi Rybnickiej „OSKAROWE PRZEBO-
JE MUZYKI FILMOWEJ” z udziałem 
solistów, m.in.: Grażyny Brodzińskiej, 
Marty Florek, Jolanty Kremer, Ewy Ło-
baczewskiej, Arkadiusza Dołęgi i Prze-
mysława Witkowicza, a także chóru, ba-
letu i orkiestry Gliwickiego Teatru Mu-
zycznego pod dyrekcją Przemysława 
Neumanna 

• 19 października, g. 18 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: „MOJE PODRÓŻE” – koncert  
w wykonaniu Michała BAJORA z zespołem

• 20 października, g. 19 – Teatr Ziemi Ryb-
nickiej: projekcja filmu „Violette” z cyklu 
„Literatura i film” w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego „Ekran”

• 21 października, g. 19 – Teatr Zie-
mi Rybnickiej: spektakl komediowy 
„DZIECKO DLA ODWAŻNYCH” na 
podstawie książki Leszka T. Talko,  
z udziałem Beaty i Tomasza SCHIM-
SCHEINERÓW (Teatr Ludowy w Kra-
kowie).

WYSTAWY, KONCERTY, PRZEDSTAWIENIA:



DKK w październiku
Październik, z racji Rybnickich Dni 

Literatury, to niezwykle literacki miesiąc  
w naszym mieście. Między wieczorami autorskimi warto wybrać się także 
na spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. 

22 października o g. 17 w Oddziale Zbiorów Specjalnych (ul. Szafranka 7) 
zaplanowano rozmowę o powieści Małgorzaty Rejmej „Bukareszt. Kurz i krew” 
– ciekawym, wnikliwym portrecie miasta nazywanego niegdyś Paryżem Euro-
py Wschodniej. Dzień później, 23 października o g. 16 w filii nr 2 (ul. Zebrzy-
dowicka 30) dyskusja o książce Ebena Alexandra „Dowód” – prawdziwej hi-
storii neurochirurga, który przekroczył granicę śmierci i odkrył niebo.        (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 

6 października, g. 19
OMAR
Prod.: Pale-

styna 2013, dra-
mat, 96 min., 
scen. i reż: Hany 
Abu-Assad, ob-
sada: Adam Ba-
kri, Leem Luba-
ny, Iyad Hoorani.

Głęboko oso-
bisty film o miło-
ści, przyjaźni i zdradzie, w cieniu izraelskiego 
muru bezpieczeństwa. Omar jest piekarzem 
w okupowanej Palestynie. Ląduje po drugiej 
stronie ruchu oporu, gdzie musi stawić czoła 
trudnym decyzjom. Jego przyjaciele schwyta-
ni i poddani torturom, muszą wybierać pomię-
dzy lojalnością, a życiem. Podejrzenia i zdrada 
wystawiają na próbę jego zaufanie do kumpli 
z dzieciństwa. Omar przekonuje się, że to czy 
ktoś jest wrogiem, zależy od okoliczności. Tor-
tury i upokorzenia podważają wiarę w honor 
i sens poświęceń za wszelką cenę. Palestyń-
ski kandydat do Oscara, zdobywca Nagrody 
Specjalnej Jury w sekcji Un Certain Regard na 
MFF w Cannes.

27 października, g. 19
KERTU – MIŁOŚć JEST ŚLEPA
Prod.: Esto-

nia 2013, melo-
dramat, 97 min., 
scen. i reż.: Ilmar 
Raag, obsada: 
Ursula Ratasepp, 
Mait Malmsten, 
Külliki Saldre.

Tytułowa Ker-
tu mieszka wraz 
z rodzicami w niewielkiej estońskiej wsi. Na 
pierwszy rzut oka widać, że nie pasuje do 
swojego otoczenia. Nie ma przyjaciół i z ni-
kim nie rozmawia. Jej wycofanie i nieśmia-
łość spotykają się z drwiną mieszkańców  
i agresją ojca, który przypisuje jej chorobę 
psychiczną. Kertu pogłębia swoje nieprzy-
stosowanie w lokalnej społeczności i wy-
daje się żyć we własnym świecie. Mimo 30 
lat ma aparycję i delikatność dziecka, a ro-
dzice traktują ją tak, jakby nigdy nie doro-
sła. Uznawana przez rodzinę za opóźnioną  
w rozwoju nawiązuje romans z lokalnym 
zawadiaką Villu. Jej rodzice robią wszystko, 
żeby ich rozdzielić.

LITERATURA I FILM
13 października, g. 19
WRÓG
Prod.: Hiszpa-

nia/Kanada 2013, 
thriller 90 min., 
reż.: Denis Ville-
nueve, obsada: 
Jake Gyllenhaal, 
Mélanie Laurent, 
Sarah Gadon, Isa-
bella Rossellini.

Thriller oparty na powieści laureata lite-
rackiego Nobla José Saramago „Podwoje-
nie”, bada naturę związków we współcze-
snym świecie, siłę podświadomości, a także 
to, jak bardzo możemy pozostać wierni so-
bie, godząc się jednocześnie na ograniczenia 
własnych głęboko ukrytych fantazji. Wielokrot-
nie nagradzany na międzynarodowych festi-
walach filmowych za swoje poprzednie filmy 
Denis Villenueve („Pogorzelisko”, „Labirynt”) 
zastanawia się we „Wrogu” nad naturą tożsa-
mości i sprawia, że odkrywanie kolejnych ele-
mentów łamigłówki staje się niezwykle wcią-
gającą rozrywką. 

20 października, g. 19
VIOLETTE
Prod.: Belgia/

Francja 2013, bio-
graficzny, 13 min., 
reż.: Martin Pro-
vost, obsada: Em-
manuelle Devos, 
Sandrine Kiberlain, 
Olivier Gourmet, 
Catherine Hiegel.

Filmowy portret francuskiej pisarki Violet-
te Leduc – od momentu gdy, zachęcona przez 
męża zaczyna pisać, poprzez lata naznaczone 
brakiem sukcesu i chorobą, aż do wydania kul-
towego „Bękarta” (1964 r.). Powojenny Paryż. 
Do małego, skromnego mieszkania wprowa-
dza się młoda pisarka Violette Leduc. Porzucona 
przez męża, jest zmuszona zacząć wszystko od 
nowa. Postanawia na poważnie zająć się pisa-
niem i przelewa na papier gorycz i wewnętrzny 
niepokój, które towarzyszą jej od zawsze. Dzięki 
pisaniu udaje jej się ujarzmić pełną dramatycz-
nych wspomnień przeszłość i rozprawić z nieure-
gulowanymi relacjami z rodziną i otoczeniem.
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• 2.10., czwartek, g. 11 – wykład z cy-
klu „Bezpieczny senior” (Marek Wró-
bel);

• 6.10., poniedziałek, g. 10.00 – dyżur prawniczy 
(mec. Szczepan Balicki);

• 9.10., czwartek, g. 11.00 – wykład: „Public rela-
tions – narzędzia i mechanizmy ważne nie tylko  
w polityce i biznesie” (Barbara Wolek-Kocur);

• 15.10., środa, g. 12.00 – wykład: „Aktywność ru-
chowa seniorów” (dr Andrzej Myśliwiec); g. 17.00 
– „Muzyka nastrojowa w dawnym stylu” koncert 
zespołu Moderato i Tria Kameralnego w Muzeum; 

• 16.10., czwartek, g. 11 – wykład „Neoplastycyzm” 
(Helena Kisielewska);

• 20.10., poniedziałek, g. 10 – Dyżur prawniczy 
(mec. Gerard Kuźnik);

• 22.10., środa, g. 12.30 – wykład: „Zdrowie stwórz 
sobie sam” (Eugeniusz Gołybard);

• 23.10., czwartek, g. 11 – wykład: „Dzieje zakaza-
nych książek” cz. I (Alicja Godlewska);

• 30.10. czwartek g. 11 – wykład: „O dostojnościach 
miejskich” (Elżbieta Mackiewicz)

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

Program na październik

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

1 września ruszyła II edycja konkursu plastycznego organizowanego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym razem tematem jest „Lato w Rybniku”. 

Konkurs adresowany jest do dzieci do 12. roku życia, które w dowolnej technice 
plastycznej wykonają pracę na temat rybnickiego lata. Podobnie, jak w roku ubiegłym 
wszyscy autorzy prac wraz ze swoimi opiekunami wezmą udział w przedstawieniu te-
atralnym „Podróż z EFSikiem”, a laureaci otrzymają nagrody. Nowością będzie na-
tomiast pokonkursowa wystawa zaplanowana w dzielnicy, z której wpłynie najwięcej 
prac. Należy je składać jeszcze tylko do 3 października w siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej (ul. Żużlowa 25, pok. nr 11 lub 17), a także w punktach terenowych OPS
-u: w Boguszowicach, Niedobczycach, Paruszowcu, Śródmieściu i na Nowinach. Re-
gulamin konkursu, który honorowym patronatem objął prezydent miasta, na stronie 
www.pomocspoleczna.rybnik.pl. Laureatów poznamy 17 października. Warto dodać, 
że plakat zachęcający do udziału w konkursie przygotowała Katarzyna Tkocz, bene-
ficjentka realizowanego przez OPS i fundację Imago projektu „Nowa perspektywa 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika”. 

(S)

Plastyczne wspomnienie lata



Wybory do Rybnickiej Rady Seniorów odbyły się 8 września w rybnickim „Ekonomiku”, a zagłosowało ponad 
120 osób powyżej 65-lat 

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

Inauguracja miała miejsce w gościnnych pro-
gach szkoły muzycznej Szafranków, a wśród gości 
byli wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, przewod-
niczący RM Andrzej Wojaczek oraz poseł Grze-
gorz Janik. Inauguracyjny wykład prof. Katarzy-
ny Olbrycht poświęcony był problematyce warto-
ści, a część artystyczną uświetniło Trio Kameralne 
rybnickiego UTW.

Aż dziw bierze, skąd nasi seniorzy biorą siły, by 
sprostać bogactwu zajęć, które sami przecież wy-
myślili i z radością biorą w nich udział! W minio-
nym roku akademickim wysłuchali kilkudziesięciu 

wykładów z różnych dziedzin, uczyli się udzielania 
pierwszej pomocy i czterech języków obcych, a w 
ramach współpracy międzypokoleniowej integro-
wali się z przedszkolakami, którym przekazywali 
swoją wiedzę i doświadczenie.  

Z zaangażowaniem brali udział w sekcjach za-
interesowań od sztuk plastycznych, poprzez teatr, 
turystykę aż po konkurencje sportowe. Sukcesy na 
scenie krajowej odnosiły zespół wokalny Moderato 
i Trio Kameralne w składzie Dorota Gatnar i Stani-
sław Pająk oraz prowadząca zespół Romana Kuro-
wiec, biorąc udział m.in. w warszawskich Juwena-
liach III Wieku. Reprezentanci rybnickiego UTW 
Halina Sulma, Renata Gurgul i Kazimierz Panek 

zdobyli trzy medale na VI Olimpiadzie Sportowej 
UTW w Łazach. W klasyfikacji generalnej rybnic-
cy seniorzy zajęli 15 miejsce na 44 zespoły z Polski 
i dwa z zagranicy. Stanisław Nowak, trener sekcji 
tenisa ziemnego, jest tegorocznym tenisowym mi-
strzem Polski w kategorii wiekowej 80+. Sukce-
sy odnoszą też członkowie sekcji brydżowej i sza-
chowej. Mistrzami Śląska UTW w brydżu sporto-
wym zostali Jadwiga Jemielita i Kazimierz Panek.

Wielka popularnością cieszą się wycieczki orga-
nizowane przez sekcję turystyczną, której lideru-
je Jadwiga Fojcik. W ub. roku seniorzy dotarli do 
Warszawy, na Podlasie, lepiej poznali też Opole,  

Wybory odbyły się 8 września w rybnickim 
„Ekonomiku”. W tajnym głosowaniu 125 ryb-
niczan, którzy ukończyli 65 lat wybrało dzie-
więciu spośród 11 kandydatów, zgłoszonych 
przez organizacje działające w naszym mieście 
na rzecz osób starszych. — Bardzo się cieszę, że 
znalazłam się w tym gronie. Nadal będę mogła 
robić to, co od trzech kadencji w zarządzie sek-
cji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
czyli działać na rzecz osób starszych. Znam ich 
problemy i chcę im pomagać. Myślę, że najważ-
niejszy dla osób w podeszłym wieku jest kontakt 
z pogodnymi i pozytywnie myślącymi ludźmi, ta-
kimi jak ja — mówi z uśmiechem Jolanta Gro-
borz (65 l.) z Nowin, najmłodsza z wybranych 
radnych. Dla najstarszego w tym gronie Maksy-
miliana Tarabury (83 l.) rada powinna być miej-
scem do dyskusji nad formą integracji osób star-
szych. — Kiedy stary człowiek zostaje sam, staje 
się zgorzkniały i samotny. Trzeba więc znaleźć spo-
sób, by zachęcić go do wyjścia z domu. W Cieszy-
nie np. miasto dopłaca do niektórych biletów na 
spektakle teatralne, bo nie każdego stać, by wy-
dać 80 zł. Może więc, gdyby udało się dopłacać 
do biletów przynajmniej najuboższym seniorom, 
byłaby to dla nich zachęta do opuszczenia czte-
rech ścian i spotkania się z innymi ludźmi? — za-
stanawia się radny. Maksymilian Tarabura pro-
ponuje też, by uczyć seniorów poruszania się  
w świecie internetu. — Można tam znaleźć nie 
tylko przydatne wiadomości, ale i sposób, by uła-
twić sobie życie. Zamiast chodzić na pocztę, ra-
chunki płacę przez internet. Nie mam z tym żad-
nego problemu — zauważa 83-latek, którego 
kandydaturę w wyborach zgłosiło Stowarzysze-
nie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oprócz 
naszych rozmówców, 8 września do Rybnickiej 

Rady Seniorów zostali wybrani również: Ali-
cja Dziwoki, Barbara Natkaniec, Wanda Ko-
rzuch, Andrzej Oświecimski, Alfred Frelich, 
Henryk Adamczyk i Ryszard Fuchs. Nie powio-
dło się dwóm kan-
dydatom Polskie-
go Związku Eme-
rytów, Rencistów i 
Inwalidów. Wkrót-
ce do dziewięciorga 
wybranych dołączą 
trzy osoby wskaza-
ne przez prezyden-
ta i kolejne trzy za-
proponowane przez 
radę miasta. Kaden-
cja Rybnickiej Rady 
Seniorów potrwa 
cztery lata od pierw-
szego posiedzenia w 
pełnym 15-osobo-
wym składzie, któ-
re odbędzie się w 
sali sesyjnej magistra-
tu najprawdopodobniej na przełomie paździer-
nika i listopada. Radni seniorzy mogą zgłaszać 
inicjatywy, wnioski i postulaty, a za swoją pra-
cę nie będą pobierać diet. Rada ma zapobie-
gać marginalizacji osób starszych, przełamy-
wać stereotypy na ich temat, wspierać aktyw-
ność seniorów i ułatwiać im dostęp do eduka-
cji i kultury. Ma też doradzać władzom mia-
sta. — Chcemy z wami konsultować niektóre 
realizowane w naszym mieście zadania. Ocze-
kujemy byście podpowiedzieli nam również, co 
wam przeszkadza, a co wymaga zmiany. Z pew-
nością chcecie mieć wpływ na nasze miasto,  

a my chcemy skorzystać z waszego cennego do-
świadczenia — mówił Adam Fudali świeżo wy-
branym radnym. Współpraca ma poprawić ja-
kość życia osób starszych w Rybniku i wpłynąć 
na zmianę postrzegania starości i starzenia się. 
— Wasz głos w dyskusji nad rozwojem tego mia-
sta jest dla nas bardzo ważny. Z założenia rada 
seniorów ma być czymś na wzór kapituły mędr-
ców — mówiła z kolei Joanna Kryszczyszyn. Wi-
ceprezydent zapewniła, że warto słuchać cen-
nych podpowiedzi i uwzględniać potrzeby nie 
tylko młodych, ale i starszych mieszkańców mia-

sta. — Rybnik ma być przyjazny seniorom — za-
uważyła Joanna Kryszczyszyn. Podkreśliła też, 
że miasto już wsłuchuje się w ich pomysły, dru-
kując choćby rozkłady jazdy autobusów więk-
szą czcionką. Już w czasie wyborczego spotka-
nia seniorzy zgłaszali kolejne pomysły – dopła-
ty do szczepionek przeciwko grypie, czy możli-
wości wykorzystania solanek z rybnickich ko-
palń w leczeniu i rehabilitacji. 

Rybnicka Rada Seniorów nie jest ewenemen-
tem w skali kraju. Podobne rady działają już 
m.in. w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocła-
wiu, Jeleniej Górze, czy w Żorach.              (S)

Rada starszych
Pani Alicja jest przewodniczącą Klubu Seniora w Radziejowie. Pan Ryszard od lat 

organizuje proekologiczne konferencje, a bez pani Barbary trudno wyobrazić sobie 
działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Aktywnych seniorów czekają kolejne 
wyzwania – właśnie zostali radnymi Rybnickiej Rady Seniorów. 

Aktywni seniorzy
Przed studentami z klubu Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Rybniku kolejny rok 
akademicki. Zapowiada się on równie, 
a może i bardziej atrakcyjnie, jak 
poprzedni. 

cd. na str. 42
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Złote Gody

  Tutaj
stworzyli dom

 — W dniu ślubu chyba nikt z państwa nie myślał,  że po 50 
wspólnych latach spotkacie się w urzędzie miasta, by odebrać medale 
przyznane przez prezydenta RP — mówiła wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn podczas pierwszego z dwóch wrześniowych 
spotkań w urzędzie miasta, w których udział wzięły pary 
małżeńskie świętujące jubileusz Złotych Godów.    
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Racibórz i Cieszyn. Prowadzony przez 
Jerzego Frelicha „Teatrzyk na pięter-
ku 60+”, ma swoje próby w nowej sie-
dzibie zespołu „Przygoda” i w Domu 
Kultury w Chwałowicach. A równie 
prężnie działają też sekcja rękodzie-
ła artystycznego i sekcja plastyczna 
„Impresja”. Bogaty program zdro-
wotny koordynuje dr Aniela Kem-
pińska. Uniwersytet seniorów ma też 
swoją stronę internetową i pracow-
nię komputerową, ale też prowadzi 
tradycyjną kronikę. Posiadającą po-

nad 2350 woluminów bibliotekę pro-
wadzą Bronisława Miężał i Czesława 
Morawiec. UTW jest też w życiu nie-
rzadko samotnych osób ważnym miej-
scem spotkań towarzyskich i integra-
cyjnych, jak wspólne obchody imienin 
i urodzin, spotkania świąteczne, pikni-
ki, czy, ze względu na górniczą prze-
szłość wielu członków UTW, barbór-
kowych gwarków. 

Warto podkreślić zaangażowanie 
osób, które na rzecz UTW wykorzy-
stują swoje umiejętności i doświadcze-
nie zawodowe. Od lat bezpłatnych po-
rad prawnych udzielają Szczepan Ba-
licki i Gerard Kuźnik, a korzystają z 
nich nie tylko członkowie UTW. Spo-
łecznie księgowość prowadzi Maria 
Waliszewska. W działalność rybnic-
kiego Uniwersytetu III Wieku jest 
zaangażowanych jeszcze wiele innych 
osób, ale wszystkich wymienić nie spo-
sób. 8 września br. odbyły się wybory 
do Rybnickiej Rady Seniorów, której 
członkiniami zostały m.in. kandydat-
ki UTW Barbara Natkaniec i Wan-
da Korzuch.

W zainaugurowanym nowym roku 
akademickim prowadzone będą pra-
wie wszystkie dotychczasowe działa-

nia, ale współpracująca z UTW od 
kilku lat dr Edyta Korepta, była dy-
rektor I LO im. Powstańców Śl. w 
Rybniku, a potem pracownik na-
ukowy Katedry Edukacji Kulturalnej 
Wydziału Etnologii i Nauk o Eduka-
cji, ma nową  propozycję – warsztaty 
z kultury regionalnej. Marzy jej się, 
by seniorzy sięgnęli do rodzinnych 
opowieści i albumów, a także wła-
snej pamięci i spróbowali zachować 
„…obrazy przeszłości zawarte w kro-
nikach domowych, listach i we wspo-
mnieniach pokolenia „III wieku”. Jak 

mówi dr Korepta, wstępne rozmo-
wy ze studentami wykazały, iż prze-
chowywane wspomnienia mają róż-
ne formy – od kronik zawierających 
proste relacje z wydarzeń, po praw-
dziwe sagi rodzinne. Można by z nich 
ułożyć niekłamany obraz przeszło-
ści Ziemi Rybnickiej, a w indywidu-
alnych przypadkach napisać histo-
rię własnej rodziny dla dzieci i wnu-
ków, ułożyć drzewo genealogiczne 
lub zebrać rodzinne zwyczaje. O tym 
w jakiej formie przeszłość zostanie 
utrwalona nasi wiekowi studenci zde-
cydują w czasie warsztatów i spotkań 
dyskusyjnych w ramach Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Seniorzy nowe 
propozycje z radością zaakceptowali.

(r) 

 — Z pewnością były wątpliwości, 
chwile dobre i złe, ale mimo 
wszystko wiecie, że warto razem iść 
przez życie — podkreślała Joanna 
Kryszczyszyn wręczając „złotym 
małżonkom” listy gratulacyjne 
oraz medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie przyznane im 
przez prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. Wątpliwości 
nie miał pan Jan Kolenda, 
który przyszłą żonę Urszulę 
poznał na przyjęciu weselnym. 
— Zakochałem się w blondynce.  
J a k  t y l k o  j ą  z o b a c z y ł e m , 
wiedziałem, że to ta jedyna — 
mówi pan Jan. Decyzję o rychłym 
ślubie przypieczętowały… zaspy 
śnieżne.  — Miel iśmy z imę 
stulecia. Idąc w niedzielę „na 
zolyty” wpadłem w ogromną zaspę. 
Stanąłem potem przemoczony  
i zapytałem: Chcesz mnie takiego, 
czy nie? Zgodziła się i zaraz daliśmy 
na zapowiedzi — wspomina po 
latach pan Jan. Po ceremonii 
ślubnej w kościele Matki Boskiej 
Bolesnej rozpoczęli wspólne 
życie, które wypełniła praca 
zawodowa i wychowanie trójki 
dzieci. Dzisiaj cieszą się dobrym 
zdrowiem i sześciorgiem wnucząt. 
Zapewniają, że skuteczną receptą 
na szczęśliwe życie i udany 
związek jest po prostu miłość. 

Od płaszcza zostawionego 
przez panią Zofię w pokoju, któ-
ry pan Józef wynajmował w stu-
denckim akademiku, rozpoczęła 
się znajomość państwa Maskie-
wiczów. Pan Józef studiował in-
żynierię sanitarną na Politech-
nice Wrocławskiej, a pani Zo-
fia była pielęgniarką w jednym  
z wrocławskich szpitali. — W na-
szym akademiku była najlepsza 
muzyka, więc dziewczyny tłum-
nie nas odwiedzały. Był kłopot  

z szatnią, dlatego zostawiały płasz-
cze w „zaprzyjaźnionych” poko-
jach — wspomina pan Józef. 
Obydwoje pochodzą ze wschod-
nich regionów Polski: pani Zofia 
z Rzeszowszczyzny, a jej mąż z te-
renów należących dzisiaj do Bia-
łorusi. Po ślubie we Wrocławiu 
państwo Maskiewiczowie przyje-
chali do Rybnika, gdzie pan Jó-
zef rozpoczął pracę przy budowie 
kopalń. Mimo początkowych pro-
blemów mieszkaniowych szybko 
zaaklimatyzowali się na Śląsku. 
Wychowali dwie córki i docze-
kali się trzech wnuków. — Wszę-
dzie są ludzie mądrzy i głupi, do-
brzy i zawistni. My tutaj stworzyli-
śmy dom — podkreśla pan Józef. 

Obok państwa Kolendów 
o r a z  M a s k i e w i c z ó w  d o 
udziału w dwóch wrześniowych 
spotkaniach w urzędzie miasta 
zaproszeni zostali również: 
Krystyna i Lucjan Burdowie, 
Hildegarda i  Bronisław 
Cnotowie, Bronisława i Karol 
Czogalikowie, Jadwiga i Adolf 
Czogal ikowie ,  Gertruda  
i Rudolf Fojcikowie, Bronisława 
i Ernest Gajdowie, Marianna 
i Jan Galeccy, Hildegarda  
i Alojzy Gańczorzowie, Eulalia 
i Eligiusz Gawęccy, Magdalena 
i Kazimierz Gnatowie, Urszula 
i Eugeniusz Gollowie, Jadwiga  
i  Zbigniew Goździerscy, 
Urszula i Leon Kałużowie, 
Luiza i Jan Karpierzowie, Irma 
i Gerard Markowie, Urszula i 
Arkadiusz Maryniokowie, Anna 
i Jan Miksikowie, Hildegarda  
i Antoni Podeszwowie, Dorota  
i Emil Pyszni, Anna i Stanisław 
Rduchowie, Irena i Jerzy 
Sobikowie, Wanda i Brunon 
Szymiczkowie oraz Sabina  
i Antoni Truchelowie.            (D)

cd. ze str. 42

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest or-
ganizacją pożytku publicznego, któ-
ra edukuje, promuje zdrowy styl ży-
cia, umożliwia kontynuację i rozwój 
własnych zainteresowań oraz zapew-
nia atrakcyjne formy spędzania wolne-
go czasu osobom starszym. Liczący 368 
osób rybnicki UTW jest członkiem Funda-
cji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku w Warszawie i 
współpracuje z Ogólnopolską Federacją 
Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Nowym Sączu. W roku 2015 
obchodzone będzie 40-lecie ruchu Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.
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Loża najpilniejszych studentów UTW w Rybniku
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Oboje urodzili się w Tarnowskich Górach, 
tam też w 1953 roku przypadkowo się spotkali  
i pół roku później wzięli ślub. W Rybniku 
mieszkają od września 1961. Pan Henryk (82 l.),  
absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 
w Warszawie, 29 lat przepracował na jastrzęb-
skiej kopalni Moszczenica. Pani Maria (81 l.) 
zajmowała się domem, który, jak podkreślają 
córki jubilatów, zawsze stał otworem dla krew-
nych, przyjaciół i znajomych. Czekały też na 
nich pyszne wypieki pani domu. 

Diamentowi małżonkowie mają dwie córki, 
dwóch wnuków, dwie wnuczki i jednego pra-
wnuka, do którego w październiku dołączy 
jeszcze prawnuczka. Córki Ewa i Jadwiga za-
pewniają, że małżeństwo ich rodziców nigdy 
nie przechodziło żadnego poważnego kryzy-
su. — Za naszych czasów domowe sprzęty, jak 
się zepsuły to się je naprawiało i tak też podcho-
dziło się do małżeństwa. Dziś jak coś się zepsuje, 
naprawiać już się nie opłaca i kupuje się nowe 
urządzenie… — wyjaśnia z uśmiechem Henryk 
Kała. Jeszcze przed przejściem na emeryturę 
w roku 1984, w miejscowości Wiartel w samym 

środku puszczy Piskiej na Mazurach, wybudo-
wał domek, który do 2012 roku był dla nich 
oraz córek i ich rodzin, a głównie dla wnuków 
wiosenno-letnią rezydencją. Pan Henryk mógł 

się tam oddawać swemu ulubionemu wędko-
waniu, a wczesną jesienią z nie mniejszą pasją 
zbierać grzyby. 

(WaT)

Na komodzie stoi ślubna fotografia z wrze-
śnia 1954 r. — Suknia była z nylonu. Wtedy to 

był hit. Materiał przysłał znajomy z Anglii — 
mówi z uśmiechem pani Maria. Była nauczy-

cielką najmłodszych klas m.in. w Szkole Pod-
stawowej nr 10 w Rybniku, potem w „Jedena-
stce” na Nowinach, nieopodal pięknego domu 
ze sporym ogrodem, w którym wspólnie z mę-
żem Edwardem lubią dziś spędzać ciepłe dni. 
— Zdał maturę i zaprosił mnie na komers i tak 
to się zaczęło — wspomina Maria Czerwiń-
ska początek znajomości ze swoim przyszłym 
mężem, tak jak i ona pochodzącym z Golejo-
wa. 88-letni dziś pan Edward z wykształcenia 
jest magistrem inżynierem budownictwa, pra-
cował m.in. w Rybnickim Zjednoczeniu Prze-
mysłu Węglowego i w zespole usług projekto-
wych. — Żona lubi czasem ponarzekać, ale jest 
bardzo opiekuńcza i to właśnie dzięki niej je-
stem w tak dobrej formie. Poza tym świetnie go-
tuje — opisuje swoją o osiem lat młodszą żonę 
pan Edward. Wychowali dwie córki, doczekali 
się czworga wnucząt i jednej prawnuczki Oli-
wii. — Mąż jest cholerykiem, ale jest wyjątkowo 
dobrym człowiekiem. Aby małżeństwo było uda-
ne czasem trzeba coś przemilczeć, czasem prze-
baczyć, bo w związku bywają nie tylko słonecz-
ne dni — mówi Maria Czerwińska. — Podsta-
wą jest tolerancja — dodaje pan Edward, któ-
ry zawsze dbał o zdrowy tryb życia. — Mieliśmy 
taką grupę pasjonatów, która dwa razy w tygo-
dniu biegała w Rudach, zimą często na biegów-
kach — wspomina. Jego pasją było też prowa-
dzenie samochodu, stąd eskapady po Polsce  
i Europie, dodajmy – bezwypadkowe.

(S) 

Para po gwarancji28 sierpnia 60. rocznicę ślubu 
świętowali mieszkający na osiedlu 
Nowiny przy ul. św. Józefa państwo 
Maria i Henryk Kała.

Diamentowi jubilaci w towarzystwie córek Ewy i Jadwigi. W dniu jubileuszu życzenia w imieniu prezydenta Rybnika oraz społeczności dzielnicy 
Maroko-Nowiny złożyli im przewodnicząca rady dzielnicy Maria Polanecka-Nabagło oraz członek tej rady Zdzisław Drążewski

Diamen t ow i  ma ł ż onkow i e

15 września, dwa dni po rodzinnej uroczystości Diamentowych Godów, państwa czerwińskich odwiedziły wiceprezydent Ewa Ryszka i 
przewodnicząca rady dzielnicy Maroko-Nowiny Maria Polanecka-Nabagło, które złożyły jubilatom najserdeczniejsze życzenia

Zawsze lubili podróże – pod namioty na Mazury, z przyczepą campingową po 
Europie czy zorganizowane wycieczki, jak ta po Skandynawii. Ich najważniejsza, 
wspólna podróż przez życie rozpoczęła się 60 lat temu. Maria i Edward Czerwińscy 
z Nowin świętowali Diamentowe Gody.
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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

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

1/2.10 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

2/3.10 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

3/4.10 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

4/5.10 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

5/6.10 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

6/7.10 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

7/8.10 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

8/9.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

9/10.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

10/11.10 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

11/12.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście

12/13.10 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17b Boguszowice Osiedle 

13/14.10 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

14/15.10 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

15/16.10 brak dyżuru

16/17.10 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

17/18.10 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

18/19.10 Apteka „Św. Anny”, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

19/20.10 Apteka „Pod Lwem”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

20/21.10 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

21/22.10 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

22/23.10 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

23/24.10 brak dyżuru

24/25.10 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

25/26.10 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

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

27/28.10 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

28/29.10 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

29/30.10 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

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

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

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.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 45

Pani Anna Pośpiech pochodzi 
z niewielkich Skrzeczkowic, nie-
daleko Świerklan. Jest najstarszą 
z dziesięciorga rodzeństwa. Przez 
lata mieszkała na ul. Świerklań-
skiej w Rybniku, gdzie jej rodzi-
ce prowadzili gospodarstwo. Już 
po wybuchu II wojny światowej,  
w grudniu 1939 roku wyszła za 
mąż. — To dla naszej rodziny był 
bardzo trudny czas, bo we wrze-
śniu Niemcy zamordowali mojego 
kuzyna, Jana Kotucza, który brał 
udział w obronie Rybnika — wspo-
mina pani Anna. Gdy podczas 
wojny jej mąż służył w kawalerii  
i w okolicach Kędzierzyna wysa-
dzał w powietrze wypełnione amu-
nicją niemieckie pociągi, pilnowa-
ła domowego ogniska i zajmowała 
się czwórką dzieci: trzema córka-
mi i synem. Po zakończeniu woj-
ny państwo Pośpiechowie zamiesz-
kali już we własnym domu przy ul. 
Świerklańskiej. Pani Anna zajmo-
wała się gospodarstwem, hodowa-
ła zwierzęta, a przede wszystkim 
dbała o ogród. — Kochała kwia-
ty, brała udział w wystawach rolni-
czych. Z zagranicznych wycieczek 
zamiast kolorowych ubrań, przywo-
ziła sadzonki oryginalnych, niespo-
tykanych u nas roślin. Wszyscy po-
dziwiali jej ogród — opowiada Ma-
ria Gromotka, najmłodsza córka 
jubilatki. Przed trzydziestu laty ro-
dzina pani Anny opuściła dom zde-
wastowany przez szkody górnicze. 
Już jako wdowa zamieszkała w nie-

wielkim mieszkaniu przy ul. Dwor-
cowej, jednak niemal codziennie 
doglądała ulubionego ogrodu przy 
ul. Świerklańskiej. Przez dziesięć 
lat pracowała w rybnickim Kom-
binacie Budownictwa Ogólnego, 
ale też pięknie wyszywała, hafto-
wała, rysowała i pisała kroniki dla 
koła gospodyń wiejskich. — Była 
aktywną kobietą pracującą i do dzi-
siaj jest bardzo samodzielna. Za-
wsze była bardzo stanowcza, jak so-
bie coś postanowiła, to musiało tak 
być — opowiadają córki. 

Pani Anna interesuje się poli-
tyką, a mimo kłopotów ze wzro-
kiem i słuchem z uwagą śledzi  
w telewizji programy informacyj-
ne. Ma też swoje sympatie poli-
tyczne. Gdy przed dwoma laty po-
szła oddać głos w wyborach parla-
mentarnych, założyła elegancki ka-
pelusz, by nikt nie utożsamiał jej  
z „moherowym beretem”. 

9 września panią Annę Po-
śpiech odwiedziła wiceprezy-
dent Joanna Kryszczyszyn, która  
w imieniu prezydenta Adama Fu-
dalego przekazała jubilatce uro-
dzinowe upominki. W zorganizo-
wanej kilka dni wcześniej rodzin-
nej uroczystości wzięło udział kil-
kadziesiąt najbliższych jej osób, 
w tym czworo wnuków i pięcio-
ro prawnucząt. — Wszyscy głośno 
śpiewaliśmy: 100 lat to za mało, 
150 by się zdało! — mówi cór-
ka Maria. 

(D) 

Sto  l a t  t o  z a  ma ł o
— Mama to typowy przykład kobiety pracującej. Przez lata była 

niezwykle aktywna, jeszcze po osiemdziesiątce wspinała się po drabi-
nie — mówi Maria Gromotka, córka mieszkającej w Śródmie-
ściu Anny Pośpiech, która 9 września obchodziła setne urodziny. 

Panią Annę Pośpiech, która 9 września świętowała setne urodziny, odwiedziła wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn. Jubilatce towarzyszyły córki: Krystyna Szymońska i Maria Gromotka
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Bajka o koronie
Mówi się czasami złośliwie, że gdy na jakiś temat dyskutuje dwóch Polaków, to mają przynajmniej trzy odmienne 

poglądy. Na Śląsku wcale jednak nie jest lepiej. Bo ile to jest wśród nas roztomajtych koncepcji Śląska? Jak bardzo 
różnią nas sposoby rozumienia naszego regionu? A o polityce, to już nawet nie wspominam! 

Niedawno rozmawiałem z Erwinem, star-
szym Ślązokiem, który mieszka między Raci-
borzem a Opolem. Jego wieś leży w tej części 
Śląska, która po powstaniach śląskich nie zo-
stała włączona do Polski w 1922 roku, ale do-
piero po drugiej wojnie światowej w 1945 roku. 
Z tego powodu mój rozmówca nie zmieniając 
przez całe życie miejsca zamieszkania urodził 
się na terenie Niemiec, a potem niezależnie od 
siebie został mieszkańcem Polski. Przeżył więc 
w życiu wiele, a dzisiaj jako obywatel wolnej 
Polski uważa się za Niemca, wyraźnie sympa-
tyzuje z niemieckością i jest członkiem mniej-
szości niemieckiej w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Ma do tego pełne prawo. 

Początkowo spokojnie rozmawialiśmy  
o śląskich sprawach jak Ślązok ze Ślązokiem. 
Jednak w pewnym momencie mój rozmów-
ca stwierdził: ile to Niemcy dla Śląska dobre-
go zrobili? Owszem – odparłem – zainwesto-
wali w przemysł, transport, budownictwo, dali 
pracę,… ale też tępili ludową religijność Ślą-
zoków, którą uważali za element polskiej kul-
tury. Przykładowo władze niemieckie w drugiej 
połowie XIX wieku chciały zlikwidować kult  
św. Anny na Górze św. Anny. To między innymi  

wytworzyło wśród wielu Ślązoków dystans na-
wet niechęć do kultury niemieckiej, co z kolei 
otworzyło furtkę w kierunku Polski. Wtedy mój 
rozmówca, który sam ten niemiecki temat za-
inicjował, zdenerwował się i odparł: to chyba 
oczywiste, że Ślązoków ciągnie do kultury nie-
mieckiej. Czy nie świadczą o tym te setki tysię-
cy Ślązoków, którzy wyjechali i ciągle wyjeżdża-
ją  na stałe albo czasowo do Niemiec do pracy? 

Naszej rozmowie przysłuchiwało się sporo 
ludzi, a jedna Ślązoczka zabrała głos i dola-
ła oliwy do ognia. Wybocz Erwin – powiedzia-
ła mojemu rozmówcy – ale jo tyż je ze mniyj-
szości niymieckij, ale mom łoczy i widza co sie 
dzieje. Przeca we naszych wsiach niy ma mło-
dych ludzi (problem wyludniania się niektó-
rych śląskich wsi w województwie opolskim, 
na skutek emigracji tamtejszych Ślązoków do 
Niemiec.) Ale to przeca my tyż som tymu win-
ni, bo to my im cołkimi latami godali te boj-
ki o blank fajnych Niymcach. Dyć my downij  
w ta niymiecko marka zaglondali jak na świyn-
te obrozki. I tera momy! Moje dziecka i wnu-
ki są w Niymcach! Od wos Erwinie tyż wszyscy 
młodzi w Niymcach! A my tu sami ostali! – wy-
krzyczała Ślązoczka. 

Próbowałem ratować jakoś tę rozmowę od 
wojny domowej i powiedziałem, że problem 
jest złożony. Bo ekonomiczne zacofanie Polski 
za komuny budziło sympatię do niemieckiego 
dobrobytu. I nie ma się co dziwić, że tak wielu 
zafascynowało się tą bajką o niemieckiej mar-
ce, podobnie jak wielu Polaków, przykładowo 
z Małopolski, zwłaszcza z Podhala, uwielbiało 
bajkę o amerykańskim „dularze”. Jednak przy-
czyną tych bajek była nie tyle sprawa narodo-
wa, ale przed wszystkim ekonomia i gospodar-
ka. Można też sobie wyobrazić, że gdyby przez 
ostatnie 50 lat Niemcy byli biednym państwem, 
a bogate byłyby Czechy, to wśród sporej grupy 
Ślązoków, popularna byłaby bajka o wspania-
łej czeskiej koronie. A zresztą ta bajka o koro-
nie znalazłaby też pewnie jakieś głębsze uza-
sadnienie, bo przecież kultura czeska, podob-
nie jak niemiecka jest elementem składowym 
śląskiego pogranicza. Jest więc o czym rozma-
wiać, kłócić się i opowiadać bajki.

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

historia i ekonomia sprawiły, że bajka o czeskiej koronie nie zrobiła na Śląsku kariery



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” 
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Wielki album Rybnika
(cz. 123)

ZDJĘCIE 123/3: Oto fragment fotografii samolotu, którą już opublikowaliśmy 
w albumie 119/2. Przedstawia ona samolot, jaki w 1961 roku zamontowano na 
skwerze naprzeciw dworca kolejowego w Rybniku na początku ul. Wieniawskiego.  
I w tej sprawie skontaktował się z nami Teofil Basista, który wówczas pracował na 
rybnickim lotnisku i wraz z Jerzym Jędrowniakiem montowali ten samolot. Pan 

Teofil poinformował nas też, że 
wtedy lotnisko rybnickie było 
jeszcze na terenie Wielopo-
la. Mniej więcej w tym samym 
czasie, co montowanie tego 
samolotu, doszło na wielopol-
skim lotnisku do katastrofy, 
kiedy podczas pokazów lotni-
czych zabił się pilot odrzutow-
ca kpt. Gerlas. Świadkiem wy-
padku była jego żona i licznie 
zgromadzeni na lotnisku rybni-
czanie, zaś sam samolot spadł 
blisko pasącego tam kozy ryb-
niczanina, który potwierdził, że 
samolot podczas akrobacji był 
już na torze wznoszącym i do 
udanego lotu zabrakło mu tyl-
ko dwóch metrów. 

ZDJĘCIE 123/1: Zdjęcie to, podobnie jak zdjęcie nr 123/2 udostępniła nam ryb-
niczanka Irena Daniszewska z domu Bindacz. A przedstawia ono modlitwę gór-
ników przed pracą w cechowni kopalni Chwałowice, która wtedy nazywała się 
„Donnersmarck”. Fotografia pochodzi z 1921 roku.

ZDJĘCIE 123/2: Nie znamy daty ani miejsca zrobienia tej fotografii, ale wiemy, 
że pierwsza osoba z lewej, to zasłużony dla Rybnika prof. Innocenty Libura (1901-
1993). Może ktoś zna okoliczności zrobienia tej fotografii?



Dołożyli liderowi
Bardzo dobrze w rozgrywkach II ligi spisują się pił-

karze Energetyka ROW-u Rybnik. W ostatniej, dziewią-
tej kolejce pokonali na wyjeździe 1:0 (bramkę głową zdo-
był Mateusz Bodzioch po dośrodkowaniu z rzutu rożne-
go Mariusza Muszalika) lidera z Kluczborka i z 18 pkt zaj-
mują drugie miejsce w tabeli, tracąc do Kluczborka 1 pkt.

Kolejny, tym razem derbowy mecz ligowy rybniczanie 
rozegrają na rybnickim stadionie we wtorek 30 września  
o 18 z Zagłębiem Sosnowiec.  — Na pewno zagramy w naj-
silniejszym składzie. Wierzyłem, że nasza drużyna ma duży 
potencjał i wiedziałem, że jest dobrze przygotowana do sezo-
nu. Sprawdza się też trenerski duet Marcin Prasoł – Mieczy-
sław Agafon; drużyna gra skutecznie, wygrywa z silnymi rywa-
lami, więc trzeba zrobić wszystko, by wrócić do I ligi — ko-
mentuje Grzegorz Janik, prezes Energetyka. 

24 września, już po zamknięciu tego wydania „GR”,  
w kolejnym meczu Pucharu Polski Energetyk miał się zmie-
rzyć na swoim boisku z Zagłębiem Lubin.

Najbliższe mecze Energetyka ROW-u w Rybniku: wto-
rek 30 września g. 18: ROW – Zagłębie Sosnowiec; pią-
tek 10 października g. 18: ROW – Puszcza Niepoło-
mice; piątek 24 października g. 18: ROW – Legiono-
via Legionowo

Żużlowy październik
Dla sympatyków rybnickich żużlowców paź-

dziernik może się okazać najciekawszym mie-
siącem kończącego się sezonu. W środę 8 paź-
dziernika o 17 na Stadionie Miejskim rozpocznie 
się finał Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw 
Polski, w którym rybnicka młodzież z Kacprem 
Woryną na czele będzie rywalizować z ekstraligow-
cami z Zielonej Góry, Gorzowa, Tar-
nowa, Torunia, Leszna i Wrocławia.

Niezwykle ciekawie zapowiada się 
zaplanowany na niedzielę 12 paź-
dziernika na g. 14 mecz Polska kontra 
„Reszta świata”. W składzie polskiej ka-
dry oprócz najlepszych polskich żużlow-
ców, takich jak Hampel, Kołodziej czy 
Kasprzak pojawi się wychowanek Ry-
bek i ROW-u Rybnik Kacper Woryna. 
W drużynie „Reszty świata” wystąpią z 
kolei zawodnicy zaliczani do ścisłej świa-
towej czołówki. Mimo transmisji w TVP 
Sport obecność obowiązkowa.

Na koniec miesiąca rozstrzygnie się 
ligowa przyszłość rybnickiej drużyny, 

która w barażach z drugim zespołem II ligi wal-
czyć musi o pozostanie w I lidze. Rywala rybniczan 
poznamy 5 października, gdy na torze w Ostrowie 
Wlkp. odbędzie się rewanżowy mecz finałowy II-li-
gowców Ostrovia – Wanda Kraków. Pierwszy po-
jedynek barażowy odbędzie się 19 października 
na torze II-ligowca, rewanż w Rybniku w niedzie-
lę 26 października o 14. Zwycięzca dwumeczu 
w 2015 roku będzie jeździć w I lidze.

Ligowa siatkówka
Po wielkich emocjach związanych z Mi-

strzostwami Świata rozpoczął się nowy siat-
karski sezon ligowy. II-go ligowy TS Volley Ryb-
nik swój pierwszy mecz miał rozegrać 27 września 
z Rafako Racibórz w hali rybnickiego „Ekonomi-
ka”. Był to prawdopodobnie ostatni mecz siatka-
rzy pod tym adresem, bo w październiku druży-
na ma się przeprowadzić do nowo wybudowanej 
hali sportowej przy Gimnazjum Sportowym nr 2 
i tam rozgrywać mecze ligowe. Pierwszy mecz na 
nowym parkiecie zaplanowano na 18 październi-
ka z Czarnymi Katowice. Pomiędzy dwoma spo-
tkaniami w Rybniku rybniccy siatkarze rozegrają 
dwa mecze wyjazdowe: 4 października w Tychach 
i 11-go  w Radlinie. W składzie Volley’a nastąpi-
ły dość poważne zmiany. W związku ze studiami  
w Krakowie aż trzech naszych zawodników będzie 
występowało w krakowskich klubach: Błażej Pod-
leśny w Hutniku (II liga), Konrad Stajer w Bochni 
(II liga), a Dawid Małysza w AZS AGH (I liga). 
Do naszego zespołu doszli natomiast rozgrywa-
jący Aleksander Galiński i Mariusz Jajus, którzy 
grali w poprzednim sezonie w Raciborzu, z wy-
pożyczenia powrócił wychowanek Michał Dudek,  
a skład uzupełnili dwaj juniorzy: Bartosz Konsek 
i Bartosz Skolimowski. Skład II-ligowego Vol-
ley’a Rybnik: Arkadiusz Terlecki (kapitan), Łu-
kasz Taterka, Michał Łata, Przemysław Borecki, 
Krystian Lipiec, Dariusz Noga, Radosław Nie-
strój, Aleksander Galiński, Mariusz Jajus, Michał 
Dudek, Bartosz Konsek i Bartosz Skolimowski. 
Trenerem będzie w dalszym ciągu Wojciech Ka-
sperski, a fizjoterapeutą Łukasz Lelek. TS Volley 
Rybnik zaliczany jest do grona silnych zespołów, 
ale faworytami ligi wydają się być Czarni Kato-
wice i TKS Tychy. 

Inauguracja koszykarek
4 października spotkaniem w Rybniku z Ar-

tego Bydgoszcz (g. 17.30 hala MOSiR w Rybni-
ku – Boguszowicach) koszykarki Basket ROW 
Rybnik rozpoczną rywalizację w tegorocz-
nych rozgrywkach Tauron Basket Ligi Kobiet.  
W październiku w Rybniku podopieczne trenera Ka-
zimierza Mikołajca podejmować będą jeszcze Basket 
Gdynię (16 października) i Widzew Łódź (25 paź-
dziernika). 11 października rybnicki zespół uda się 
na wyjazdowe spotkanie do Polkowic. W rozgryw-
kach wystartuje 12 drużyn, wśród nich trzy zespoły 
beniaminków: MKK Siedlce, AZS UMCS Lublin 
i Ślęza Wrocław. Przygotowania do nowego sezo-
nu krajowy skład rozpoczął 11 sierpnia, trzy tygo-
dnie później do drużyny dołączyły zawodniczki za-
graniczne. Już w pełnym składzie rybnicka drużyna 
rozegrała dwa turnieje. Pierwszy z nich odbył się w 

Lublinie; Basket ROW z dwoma porażkami i jed-
nym zwycięstwem zajął trzecie miejsce. Taką samą 
lokatę rybniczanki wywalczyły w Rybniku podczas 
turnieju UFFO CUP o Puchar Prezydenta Mia-
sta Rybnika. We własnej hali rybniczanki przegra-
ły ze Ślęzą Wrocław (sensacyjny zwycięzca turnie-
ju) i Wisłą Can-Pack Kraków, a pokonały Widzew 
Łódź. Ostatnim przedsezonowym sprawdzianem 
miał być mecz z niemiecką drużyną TC Herner, ro-
zegrany już po zamknięciu tego numeru „GR”. Ka-
dra Basketu ROW Rybnik: Elżbieta Paździerska, 
Martyna Stelmach, Justyna Zielonka, Kateryna Ry-
marenko (Ukraina), Tahnee Robinson (USA), Ka-
tarzyna Motyl, Drey Mingo (USA), Magdalena Ra-
dwan, Kinga Dzierbicka, Martyna Jasiulewicz, An-
gelica Henry (USA). Trener Kazimierz Mikołajec, 
II trener Adam Rener. Bilety na mecze będą w ce-
nie 10 i 6 złotych, karnety na cały sezon są do na-
bycia w siedzibie klubu przy ul. Białych w Rybniku.

Tegoroczna drużyna rybnickich koszykarek i jej sztab szkoleniowy

W sobotę 27 października na rybnickim torze miał się odbyć zaległy finał 
Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów, w którym o tytuł mieli walczyć 
dwaj zawodnicy z ligowej drużyny trenera Jana Grabowskiego: czech Wacław 
Milik (po lewej) i Kacper Woryna. 
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W niedzielę 14 września na uli-
cach Rybnika rozegrano 7. Tour de 
Rybnik, wyścig kolarski zorgani-
zowany przez Fundację Elektrow-
ni Rybnik z pomocą m.in. miasta 
i Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śl. Rozegrano w sumie 
dwa wyścigi; najpierw na dystansie 54 
km rywalizowali amatorzy i młodzi ko-
larze do 22. roku życia, zaś w wyścigu 
głównym (135 km), zaliczanym do ko-
larskiej ProLigi zawodowi kolarze z 
 czołowych polskich grup kolarskich. 
W sumie wystartowało 214 zawodni-
ków (przed rokiem 196) z Polski, Czech, 

Ukrainy; 81 z licencjami PZKol i 133 
amatorów. Wyścig główny po efektow-
nym finiszu z 5-sekundową przewagą 
wygrał Tomasz Kiendyś z grupy CCC 
Polsat Polkowice. — Od startu tempo 
wyścigu było bardzo szybkie. Wielu ko-
larzy atakowało i co chwilę próbowały 
uciekać jakieś małe grupki, ale w każdej 
mieliśmy przynajmniej dwóch przedsta-
wicieli. Krótko przed metą zaatakowa-
ło dwóch moich kolegów z grupy, ciężar 
skasowania tej ucieczki wzięli na siebie 
kolarze z BDC Markpol, co z kolei udało 
nam się wykorzystać w samej końcówce 
wyścigu — mówił na mecie zwycięzca,  

który przed rokiem rozprowadzał przed 
metą ówczesnego zwycięzcę ze swo-
jej grupy Grzegorza Stępniaka (w tym 
roku na 36 m.). Krótszy wyścig po efek-
townej ucieczce wygrał Damian Wal-
czak z grupy kolarstwa górskiego MTB 
Silesia Rybnik.

— W tym roku amatorzy ścigali się  
w jednym wyścigu z młodymi kolarzami 
z klubów. To był duży 140-osobowy pele-
ton i tu pojawił się problem, bo nie wszy-
scy amatorzy potrafią jeździć w tak dużej 
grupie, więc mieliśmy kilka kraks. Jeśli 
ktoś doceni potencjał naszego wyścigu, 
to jest szansa, że Tour de Rybnik będzie 
się rozwijać — mówi organizator i dy-
rektor Tour de Rybnik Robert Słupik.   

Osiedlowe ściganie
W niedzielę 21 września w lesie na skra-

ju osiedla Nowiny rozegrano terenowe za-
wody rowerowe MTB Race Maroko-Nowi-
ny połączone z rodzinnym piknikiem ro-
werowym. Organizatorów , czyli grupę kolar-
ską Viktoria Rybnik  i ośrodek Bushido wspar-
ły  Nadleśnictwo Rybnik, MOSiR i rada osie-
dla Nowiny. Wyścigi rozegrano w wielu kate-
goriach, a wystartowało w nich w sumie 98 za-
wodników w wieku od dwóch do 63 lat. 

Puchar komandorów
W drugi weekend września na wodach 

Zalewu Rybnickiego odbyły się regaty o Pu-
char Komandorów Rybnickich Klubów Że-
glarskich zaliczane do cyklu regat o Puchar 
Śląska w klasie Omega. Przez dwa dni rywa-
lizowało 14 trzyosobowych załóg. Debiutująca 
w Pucharze Śląska rybnicka załoga Zbigniew 
Bogacki (ojciec), Filip Bogacki (syn) i Szymon 
Szklanny została sklasyfikowana na 13. miejscu.

Regaty zorganizowały rybnickie kluby żeglar-
skie: Koga-Kotwica, Górnik Boguszowice, Ka-
bestan, klub im. Kpt. Pierożka oraz 6. Harcer-
ska Drużyna Żeglarska. 

Krótko i szybko
Siatkarz Rafał Szymura, wychowanek Vol-

ley’a Rybnik zdobył z reprezentacją Polski wi-
cemistrzostwo Europy juniorów. Turniej od-
był się w Czechach, a w meczu finałowym 
Polacy przegrali z reprezentacją Rosji 0:3. 
W zbliżającym się sezonie ligowym Szymu-
ra grać będzie w drużynie AZS-u Częstocho-
wa, występującej w PlusLidze.

• 
Rudowłosa Magdalena Figura, będąca na 

co dzień rzecznikiem prasowym Energetyka 
ROW-u Rybnik była sędzią liniowym w cza-
sie charytatywnego meczu TVP kontra TVN.

• 
W niedzielę 5 października na miniżuż-

lowym stadionie Rybek Rybnik w Chwało-
wicach odbędzie się finałowy turniej Indy-
widualnego Pucharu Polski. Początek zawo-
dów o g. 14.

• 
Dzień po zwycięskich dla Polski siatkarskich 

mistrzostwach świata wystartowała Rybnicka 
Amatorska Liga Piłki Siatkowej Leon Internet. 
Bierze w niej udział rekordowa liczba 33 zespo-
łów.  W I lidze gra 12 najlepszych drużyn  minio-
nej edycji, a w II lidze 21 podzielonych na dwie 
grupy. Po zmianach regulaminowych z II ligi do 

I mogą awansować nawet cztery zespoły, a mi-
strzostwo będzie mogła zdobyć nawet druży-
na, która po rundzie zasadniczej będzie zajmo-
wać ósme miejsce w I lidze. Finał ligi 30 maja.

• 
7 września na wodach Zalewu Rybnickiego 

osiem dzielnicowych załóg rywalizowało w 16. 
Regatach o Puchar Prezydenta Rybnika w klasie 
Omega, zorganizowanych przez radę dzielnicy 
Śródmieście. Zwyciężyła załoga Chwałęcic (Mar-
cin Ojcowicz – sternik, Krystyna Wałach, Nikola 
Ojcowicz, Brygida Przybyła). Drugie miejsce za-
jęli żeglarze z Rybnickiej Kuźni, a trzecie druga 
załoga dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 

•
Jeszcze 24 sierpnia na boiskach w sąsiedz-

twie kąpieliska Ruda odbył się turniej piłkar-
ski „Rybek 2014” zorganizowany przez radę 
dzielnicy Śródmieście, MOSiR Rybnik, Pod-
okręg Rybnik Śląskiego ZPN oraz RKP ROW 
Rybnik m.in. dla klubowych, dzielnicowych  
i szkolnych drużyn podzielonych na trzy grupy 
wiekowe. Zwyciężyły w nich drużyny: GKS-u 
Chwałowice (rocznik 2001 i młodsi – 3 druży-
ny), Paczka Gwoździ (rocznik 99/00 i młodsi – 6 
drużyn) oraz  Bruk-Bud Chwałowice (zawodni-
cy starsi – 17 drużyn). W całym turnieju zagra-
ło 258 zawodników i rozegrano 49 meczów.

III liga koszykarzy
11 października meczem w Gliwicach swo-

je III-ligowe rozgrywki zainaugurują ko-
szykarze MKKS-u Rybnik. Tydzień później,  
w sobotę 18 października w Rybniku w hali „Eko-
nomika” o 17 rozpocznie się potyczka MKKS-u  
z Mickiewiczem Katowice. W tegorocznych roz-
grywkach III ligi śląsko-opolskiej wystąpi dzie-
sięć zespołów, a awans do kolejnej fazy walki  
o II ligę wywalczą trzy pierwsze drużyny. Trener 
rybnickich koszykarzy Łukasz Szymik chciałby, 
by jego zespół, oparty na młodych wychowan-
kach rybnickiego klubu, w tej trójce się znalazł. 
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu MKKS Ryb-
nik w uroczysty sposób świętował swoje 20-lecie 
istnienia. Na gali, podczas której zaprezentowa-
ły się wszystkie trenujące w klubie grupy trenin-
gowe, nagrodzono także najbardziej zasłużonych 
dla klubu działaczy, trenerów i zawodników. Na-
grodzeni odznakami Polskiego Związku Koszy-
kówki zostali  prezes klubu Piotr Majza, emery-
towany nauczyciel wychowania fizycznego Ma-
rian Kotyrba i aktualnie pracujący w klubie je-
den z trenerów Grzegorz Adamczyk. Ponadto 
trenerowi wielu pokoleń rybnickich koszykarzy 
Andrzejowi Zygmuntowi nadano tytuł Honoro-
wego Ojca Rybnickiej Koszykówki. 

Robert Słupik, dyrektor Tour de Rybnik z jego 
zwycięzcą Tomaszem Kiendysiem

Zawodowcy i amatorzy

Zdecydowaną większość startujących stanowiły dzieci i młodzież

Na wodach Zalewu Rybnickiego o punkty do klasyfikacji Pucharu Śląska 
rywalizowało 14 załóg

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 49
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2 pozycje książkowe

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

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

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

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu poniżej zdjęciu i podać co przedstawia 
i gdzie się znajduje sfotografowany obiekt. Na odpowiedzi czekamy do 17 października 

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:
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Po odbiór nagród z tego numeru należy się zgłaszać do redakcji 

od wtorku 30 września w ciągu miesiąca.    

Rozwiązanie 8/2014 – Zdjęcie opublikowane we wrześniowym numerze „GR” przed-
stawiało fragment budynku i ogrodzenia rybnickiego Nadleśnictwa przy ul. Kościuszki. 
Nagrody otrzymują: Andrzej Neumann (woda) oraz Ewelina Walczak i Adam Koło-
dziejczyk (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

11-12 października
11 i 12 października to dni wyjątkowe dla fanów zespołu i za-
pamiętają je na zawsze. Zespół One Direction przygotował dla 
swoich fanów nie lada gratkę! Chłopaki z 1D potwierdzili świa-
tową datę premiery filmu z zapisem koncertu z Mediolanu  
w ramach trwającej trasy „Where We Are 2014”! Film pokazy-
wany będzie tylko przez dwa dni w sieci Multikino.

•   •   •
14 października, g. 20.00
Kino na obcasach – „Dla ciebie wszystko”
To niezwykłe love story oparte na bestsellerowej powieści Ni-
cholasa Sparksa. Dawson i Amanda byli kiedyś szaleńczo za-
kochanymi w sobie nastolatkami. Ich drogi rozeszły się jednak 
w burzliwych okolicznościach. Po 20 latach dawni kochanko-
wie spotykają się na pogrzebie najlepszego przyjaciela. Wraz ze 
wspomnieniami wraca pożądanie, ale powody, przez które kie-
dyś się rozstali, są wciąż żywe. 

•   •   •
21 października, g. 20.00
Koncert Björk: Biophilia Live
Niezwykle widowiskowy koncert wybitnej islandzkiej artystki, 
zarejestrowany w Alexandra Palace w Londynie w 2013 roku, 
przez Nicka Fentona i Petera Stricklanda, ekspertów w dziedzi-
nie dokumentacji występów muzycznych, którzy użyli do tego 
przedsięwzięcia 16 kamer. Biophilia to nie tylko fenomenalny 
wizualnie koncert z utworami słynnego, ósmego albumu Björk, 
lecz równie przemyślany w najdrobniejszym szczególe multime-
dialny projekt poświęcony przyrodzie i ginącemu pięknu natury.

Honorujemy karty

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa Pukowca informuje, 
że na podstawie zgody Prezydenta Miasta Rybnika o nr SO-I.5311.9.2013 z dnia 12 września 
2013 przeprowadził zbiórkę publiczną, z której środki zostaną przekazane na organizację 
wypoczynku harcerzy i harcerek oraz zakup sprzętu turystycznego i sportowego. Do zaplom-
bowanych puszek zebrano 3317,27 zł. Koszty organizacji zbiórki wyniosły 98 zł (opłata skarbo-
wa, worki do pakowania).

Działający przy parafii św. Jadwigi Ślą-
skiej rybnicki Klub Inteligencji Katolic-
kiej zainaugurował we wrześniu nowy 
rok formacyjny. W czwartek 23 paździer-
nika KIK zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych na kolejny wykład otwarty; dr Korne-
lia Czogalik odpowie na pytanie „Dlacze-
go nasz świat jest coraz mniej nasz?”. Wy-
kład rozpocznie się o g. 16.30 w salce nr 3  

domu para f i a lnego  p rzy  kośc i e l e  
św. Jadwigi Śląskiej na osiedlu Nowiny. 

Co miesiąc członkowie KIK-u spotykają się 
na kręgach biblijnych prowadzonych przez 
ks. dr. Grzegorza Olszowskiego, a całorocz-
ny program działalności obejmuje też piel-
grzymki i dni skupienia. Co roku, w rocznicę 
tzw. marszu śmierci więźniów hitlerowskie-
go obozu zagłady w Oświęcimiu, KIK orga-
nizuje modlitewny marsz pamięci. Przyszło-
roczny odbędzie się w niedzielę 25 stycznia. 

(WaT) 

KIK zaprasza

Wynik zbiórki publicznej

Wszystko zależy od przyimka. Bral-
czyk, Miodek, Markowski w rozmowie  
z Jerzym Sosnowskim, wyd. Agora, War-
szawa 2014.

Profesorowie Jerzy Bralczyk, Jan Mio-
dek i Andrzej Markowski rozmawia-
ją o polszczyźnie w epoce skrótów, sms
-ów, głupich reklam i medialnego bełko-
tu. Wybitni językoznawcy opowiadają Je-
rzemu Sosnowskiemu o zmianach zachodzących w języku polskim, m.in. o wul-
garyzmach, wpływie języka angielskiego i poziomie języka polityków. Przy oka-
zji warto wspomnieć, że 13 października gościem Rybnickich Dni Literatury bę-
dzie prof. Jerzy Bralczyk.

•   •   •
DVD „Witaj w klubie”, reż. Jean Marc 

Vallee, Imperial cinePix 2014.
W latach 80. XX wieku rozpoznanie wi-

rusa HIV było wyrokiem – kilka mało skutecz-
nych leków, do tego piętno choroby homo-
seksualistów i narkomanów. Ron, typowy 
macho daleki od ideału, na szczęście łatwo 
się nie poddaje. Wraz z transseksualistą Ray-
on stworzą przedziwny duet i założą klub, do 

którego inni chorzy trafiają po szmuglowane leki i ratunek. Oscar za aktorskie kre-
acje dla Matthew McConaughey’ego i Jareda Leto, wokalisty 30 Seconds to Mars.
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G A B I N E T Y  L E K A R S K I E
Rybnik, ul. Reymonta 50 (obok salonu hONDA)   Rejestracja od 14.00, tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl
lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman

Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometria, tympanometria
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista chirurgii Naczyniowej

Specjalista chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 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. 32 42 28 825, fax 32 43 32 160
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
www.rybnik.pl/gazeta

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 32/43 92 000
Urząd Stanu cywilnego – tel. 32/42 23 210

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą środę w godz. 18.30-20.30.  

Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umówieniu telefonicznym w siedzi-

bie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piąt-

ki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10-12. Spotkania „Amazo-

nek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Orze-

powicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku – ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 123 – spotkania wtorki 10-12. 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 środa m-ca, g. 16,  

Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 774, www.nwsd.pl;  

Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.
• Grupa wsparcia „Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu  

w filii nr 2 rybnickiej biblioteki (ul. Zebrzydowicka 30), tel. 32 422 53 17, 661 666 068. 

DRUK:

ul. Żwirki i Wigury 1
43-190 Mikołów, tel. 32 326 20 90

www.tolek.com.pl
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bolesława Piechy, ul. Wiejska 10 (II piętro), 

tel./fax 32/42 28 453, www.boleslawpiecha.eu 
Biuro czynne: poniedziałek/wtorek/środa/piątek 8-16, czwartek 8-18

Pomoc prawna i emerytalno-rentowa: czwartek 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)
_______________________________________________________

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 
Biuro czynne: poniedziałek/wtorek 9-15, środa/czwartek 9-17, piątek 11-15

Bezpłatne porady prawne: piątek 12.30-15 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury: czwar tki 16-18 w miejsko-powiatowym biurze SLD, ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Oferuje następujące usługi cmentarne: 

• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach  
urnowych i ziemnych • umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

Dział cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 32/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak - II piętro)

czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada dzielnicy śródmieście pełni dyżury w czwartki (16-17) ul. Kościuszki 23 (ZSME), tel. 32 42 227 76 w. 47, 

512 99 88 53, w czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem i strażnikiem dzielnicowym.

Nasz Wspólny Śląski Dom
Dyżury: wtorki, czwartki 17-19; środy 10-12, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od pon. do czw. 9-13





RYBNIK, ul. Korfantego 1 
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

KORNOWAC, ul. Raciborska 175 
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE, PORADY I WYCENY
www.artdent.org

PRZED PO

Pani K. w ciągu tygodnia nałożyliśmy na starte zęby kosmetyczne korony porcelanowe, 
które zmieniły wygląd calej twarzy. 

W ciągu zaledwie dwóch bezbolesnych wizyt wyleczyliśmy panu wszystkie zęby i odbudowaliśmy 
koronami porcelanowymi, na które producent daje 20-letnią gwarancję na wytrzymałość.

Pani w ciągu trzech dni skorygowała wygląd siekaczy i wybieliła wszystkie zęby. U pani Donaty za późno było na leczenie aparatem ortodontycznym, na dwóch bezbolesnych 
wizytach skorygowaliśmy pani kształt przednich zębów mostem porcelanowym. 

PRZED PO

PRZED PO PRZED PO

Metamorfoza uzębienia?
U nas zrobisz to w 3 dni!
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