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Laureat Honorowej Złotej Lampki 
Górniczej Wiesław Szlachta  
urodził się w 1937 r. w Turzy Śl. w rodzinie górniczej. Już jako 
kilkulatek zainteresował się guzikową harmonią dziadka, 
a rodzice – widząc uzdolnienia syna – kupili mu używane 
pianino. Prawdziwą edukację muzyczną rozpoczął w 1945 
roku w Szkole Muzycznej im. Paderewskiego w Rybniku, 
dojeżdżając pociągiem ze stacji Czyżowice, dokąd z Turzy 
musiał dojść piechotą. Szkołę muzyczną musiał godzić  
z nauką w Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śl. 

Rybnicką szkołę muzyczną w klasie fortepianu prof. 
Karola Szafranka ukończył w 1955 r. Naukę konty-
nuował w klasie prof. Stefanii Allinówny w Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, którą 
ukończył z wyróżnieniem. Po studiach podjął pracę 
w macierzystej uczelni jako asystent prof. Allinówny. 
W 1965 r. był w polskiej ekipie VII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Dwa 
lata później, jako stypendysta rządu USA oraz Fundacji 
Kościuszkowskiej, wyjechał na studia specjalistyczne do 
Nowego Jorku. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych 
koncertował oraz nagrał dla Fundacji Kościuszkow-
skiej płytę z utworami Chopina i Szymanowskiego. 
Mimo propozycji pozostania w USA, wrócił do kraju. 
W latach 1969 – 1976 był profesorem w klasie fortepianu 
katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. 

Od ponad 30 lat prof. W. Szlachta mieszka w Belgii, 
gdzie od 1976 r. był profesorem fortepianu w Akademii 
Muzycznej w Waremme, a od 1982 r. Konserwatorium 
Królewskiego w Liege. W 1986 r. otrzymał nominację na 
profesora nadzwyczajnego w Chapelle Musicale im. Królowej 
Elżbiety w Brukseli. Jako solista i kameralista występo-
wał w wielu krajach Europy, koncertując z orkiestrami 
krajowymi i zagranicznymi, m.in. z Orkiestrą Narodową 
w Brukseli. Nagrywał dla polskiego i belgijskiego radia. 
Nie zerwał jednak kontaktów z Katowicami, Rybnikiem  
i Turzą Śl., przyjmując w tym roku Honorowe Obywatelstwo 
gminy Gorzyce. W 2004 r. prowadził lekcje mistrzowskie  
w Katowicach i Rybniku. Jest inicjatorem i dyrektorem ar-
tystycznym Forum Młodych Instrumentalistów w rybnickiej 
„szkole Szafranków”.

O RDL 
czytaj na stronach

28-33.

Jarosław Kret zarówno 
w Indiach, jak i hin-
duskim stroju czuje się 
świetnie.

„W salonie Chopina” zagrali Elżbieta i Paweł Stawarscy.      Zdjęcia: r 

Rafał Królikowski hipnotyzuje Beatę Ścibakówną. Zdj.: Rafał Latoszek

Jak laureat z jubilatem – Wiesław Szlachta gra z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej.



— W jakim nastro-
ju kończy Pan trzecią 
kadencję prezydencką?  
Z poczuciem pełnej sa-
tysfakcji, umiarkowa-
nego zadowolenia czy 
może niedosytu?

— Biorąc pod uwagę 
warunki w jakich praco-
wał samorząd i proble-
my, z którymi przyszło 

nam się zmierzyć, na pewno z satysfakcją, 
że wiele z nich udało się rozwiązać. Może 
zacznę od budżetu, podstawy wszelkich 
działań. Jest on oparty na propozycjach 
ministerstwa finansów określających staw-
ki podatków lokalnych czy wpływy z tytułu 
podatku PIT. Prognozy, na bazie których 
budżet jest konstruowany, nie zawsze się 
sprawdzają i w ciągu roku zapisy są weryfi-
kowane. W kilku minionych latach wpływy 
były mniejsze od prognozowanych, również 
w tym roku nasz udział w podatku PIT był 
mniejszy niż zakładano. Z tymi proble-
mami radzi sobie bardzo dobry finansista, 
skarbnik miasta Bogusław Paszenda, który 
potrafi pewne rzeczy przewidzieć i urealnić 
kwoty wpisywane po stronie dochodów. 
Szczególnie cieszy mnie tegoroczny wynik 
finansowy – nie tylko zlikwidowaliśmy 
„dziurę” budżetową, która w momencie 
planowania budżetu na rok 2010 wynosiła 
108,5 mln zł, ale rok zakończymy nadwyż-
ką w wysokości ok. 12 mln zł! Stało się to 
możliwe dzięki intensywnym zabiegom 
zwiększającym stronę dochodową budże-
tu. Złożyły się na to odzyskanie 38 mln zł 
zapłaconego już podatku VAT w związku  
z budową kanalizacji, wynegocjowanie zgo-
dy Komisji Europejskiej na zmniejszenie 
środków z budżetu miasta na zakończenie 
budowy kanalizacji z 20% do 10%, co przy-
niesie kolejne 28,5mln zł, a także skuteczna 
egzekucja należnych miastu pieniędzy od 
Kompanii Węglowej. Pozwoliło to m.in. 
na rezygnację z emisji obligacji. Nie mam 
wątpliwości, że z tym wynikiem finanso-
wym Rybnik jest ewenementem wśród 
samorządów w skali ogólnopolskiej.

— W jaki sposób liczby zapisane  
w budżecie przełożyły się na rozwój miasta?

— Od wysokości środków budżetowych 
zależy liczba inwestycji wpływających ko-
rzystnie na kondycję miasta i rynek pracy, 
na bieżące funkcjonowanie miasta i inne 
potrzeby, przekładające się na jakość życia 
mieszkańców. W trakcie trwania tej kaden-
cji bezrobocie spadło z 13% w 2006 roku 
do 7% na dziś, co jest na pewno wyznacz-
nikiem rozwoju. Jesteśmy przyzwyczajeni 

do myślenia, że inwestycje realizowane 
są głównie przez państwo, a prawda jest 
taka, że zdecydowaną większość zadań 
inwestycyjnych wykonuje samorząd.  
To on z sukcesem od dwudziestu lat zmie-
nia nasz kraj, a Rybnik jest tego dobrym 
przykładem. Sprawą o kapitalnym znacze-
niu jest pozyskiwanie wprowadzanych do 
budżetu unijnych środków, a nam to się 
udaje dzięki przygotowywaniu dobrych 
projektów i skuteczne nimi zarządzanie. 
Aktualnie w Rybniku realizowane są 
63 projekty – inwestycyjne, edukacyjne  
i społeczne, co  w moim odczuciu – jest 
liczbą imponującą! Oczywiście najwięk-
szym, już zrealizowanym pod względem 
technicznym, projektem jest budowa sieci 
kanalizacyjnej.

— Opozycja wypomina 4 lata opóźnienia 
tej sztandarowej inwestycji ostatniej deka-
dy, uważając, że można ją było podzielić 
na kilka etapów…   

— Opozycja ma prawo do krytyki, ale 
tu będę bronił naszych racji. W czasach 
komunistycznych, kiedy „państwowa” 
inwestycja ciągnęła się bez końca, a i do 
jakości były zastrzeżenia, mówiliśmy, że 
gdyby to robił „prywatny”, problemów by 
nie było. A okazuje się, że i w gospodarce 
rynkowej zdarzają się niesolidne firmy, 
z powodu których wszystko się sypie. 
Doskonale rozumiem, że opóźnienia na 
pewno były irytujące, ale przy tak du-
żej inwestycji nie można ich traktować  
w kategorii dramatu. Pewnie, że wolałbym 
żeby wszystko szło jak z płatka, ale życie 
zweryfikowało nasze wyobrażenia. Prowa-
dzenie tej inwestycji było dla nas znakomitą 
nauką, która na pewno nie pójdzie w las 
i zostanie wykorzystana przy następnych 
projektach. Absolutnie nie zgadzam się też 
z sugestiami, że bardziej korzystne byłoby 
rozbicie tego wielkiego zadania na kilka 
etapów. Jak życie pokazuje, na pozostałe, 
niezgłoszone za pierwszym razem etapy, 
nie dostalibyśmy już środków, a przykła-
dem jest odrzucony wniosek na budowę 
kolektorów sanitarnych w centrum, który 
został oceniony na etapie województwa 
jako najlepszy, nie został jednak zaakcep-
towany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i GW. Gwarantuję, że tylko 
koncepcja całościowego rozwiązania kwestii 
gospodarki ściekowej miała szansę na roz-
wiązanie. A do tego trzeba dodać 400 km  
zrekonstruowanych dróg w dzielnicach, co 
nie pojawiało się na pierwszych stronach 
gazet. W tej chwili liczba podłączeń posesji 
do sieci idzie lawinowo, a Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji prawie nie 

nadąża z wykonywaniem podłączeń tzw. 
ostatniego metra. Firma robi to bardzo 
szybko, w ciągu 5 dni, ale jeśli liczba posesji 
gotowych do podłączenia będzie nadal 
rosła, część brygad PWiK zostanie przesu-
nięta wyłącznie do tych robót. Tam gdzie 
zostały zakończone wszystkie procedury 
odbiorcze, liczba podłączeń gospodarstw 
domowych sięga 90%, co jest wynikiem 
znakomitym. Warto przypomnieć, że im 
więcej posesji zostanie do sieci podłą-
czonych, tym opłata za odbiór ścieków 
będzie mniejsza. Pod względem rzeczowym 
kanalizacja jest ukończona, do końca roku 
powinno nastąpić rozliczenie tej inwestycji 
i to również jest zrobione. Istnieje już 
kolejny, związany z zakończeniem prac 
kanalizacyjnych, dokument planistyczny – 
„Masterplan gospodarki wodno–ściekowej 
miasta Rybniku”, w którym dokonano 
oceny memorandum finansowego pod-
pisywanego przed przystąpieniem do re-
alizacji projektu, czyli zinwentaryzowania 
i podsumowania tego, co w jego ramach 
zostało zrobione. Masterplan zawiera też 
plan robót kanalizacyjnych na lata następ-
ne, które rozwiążą problem gospodarki 
wodno–ściekowej miasta, wyznacza też 
dzielnice, które kolejno będą kanalizo-
wane. Wydaje się, że najbliższy realizacji 
takiego zadania jest Kłokocin.

— Zapowiadana realizacja drugiego, 
po kanalizacji, priorytetu czyli poprawa 
układu komunikacyjnego, wystawiła tej 
jesieni kierowców na ciężką próbę…

— W trakcie budowy kanalizacji przy-
gotowaliśmy wiele innych projektów, 
głównie drogowych, teraz przyszedł czas 
na ich realizację. Spotykam się z zarzutami,  
że zbyt wiele robót jest wykonywanych  
w jednym czasie i to w roku wyborczym. 
Jednak terminy rozpoczęcia inwestycji są 
zdeterminowane możliwościami pozyska-
nia środków finansowych i reżimem cza-
sowym kolejnych procedur, od podpisania 
umowy, rozstrzygnięcia przetargu aż po 
przekazanie placu budowy. Część zadań 
drogowych (więcej na str. 16) realizujemy 
przy wsparciu finansowym UE, a część 
przy pomocy środków nadzwyczajnych – 
bezpośrednio z budżetu państwa  (tzw. 
schetynówki) czy z rezerwy ministerstwa 
infrastruktury – i te wszystkie środki sku-
mulowały się akurat w roku wyborczym. 
Czy, by nie być posądzonym o celowe 
wykorzystywanie tej sprawy w kampanii 
wyborczej, miałem z dodatkowych pie-
niędzy zrezygnować? To nie leży w mojej 
naturze… I choć to trudna decyzja, która 

Rybnik jest moją pasją…
Rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim na zakończenie kadencji

c.d. na stronie 4
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może nie przynieść mi popularności, dla mnie 
bardziej istotna była korzyść dla miasta niż oce-
na jakiej osobiście zostanę poddany.

— Wśród inwestycji, ale również działań po-
zainwestycyjnych, ważne miejsce wyznaczył Pan 
dla edukacji. Stawia Pan na młodych?  

— Uważam, że wspieranie edukacji i in-
westowanie w młodych, przyniosą najlepsze, 
choć perspektywiczne, korzyści dla miasta.  
W tej kadencji zainwestowaliśmy bardzo mocno 
w infrastrukturę przy szkołach – tylko w tym 
roku oddaliśmy do użytku 9 boisk o nawierzch-
ni ze sztucznej trawy, zaś w całej kadencji 
takich obiektów powstało ok. 20, wcześniej 
wybudowaliśmy przy szkołach kilkanaście sal 
gimnastycznych, o kampusie nie wspominając. 
Nie ma też w naszym mieście szkoły, która nie 
miałaby pracowni komputerowej czy możliwości 
przeprowadzenia prezentacji multimedialnej  
w dobrze wyposażonej pracowni przedmiotowej. 
Może nie przekłada się to jeszcze na takie wy-
niki nauczania, jakie by nas satysfakcjonowały, 
ale badania do celów statystycznych, przepro-
wadzane zwyczajowo wśród gimnazjalistów, 
mówią, że rybnickim szkołom niewiele brakuje 
do czołówki. Niezbyt dobre wyniki sprzed kilku 
lat sprawiły, że zintensyfikowaliśmy wysiłki, by 
pozyskać unijne środki na projekty wyrównujące 
szanse wszystkich uczniów poprzez dodatkowe 
zajęcia rozwijające zainteresowania i myślę,  
że przyniosło to znakomite efekty. A jeśli doty-
kamy edukacji – moje poparcie ma pomysł stwo-
rzenia przedszkola artystycznego, gdzie swoje 
talenty mogłyby rozwijać wszystkie maluchy 
mające zacięcie plastyczne i muzyczne. Myślę,  
że jest to dobry pomysł na przygotowanie od-
biorców kultury i kształtowanie klasy średniej, 
dla której uczestnictwo w życiu kulturalnym by-
łoby nawykiem. Wychowanie odbiorców kultury,  
w kontekście problemów z frekwencją w różnego  
rodzaju wydarzeniach artystycznych organizo-
wanych w mieście, to bardzo ważna kwestia. 
Zacznijmy zatem od przedszkola... Świetnie 
funkcjonują dwujęzyczne gimnazja, które często 
są kuźnią olimpijczyków i zwycięzców szkolnych 
konkursów. Dzięki edukacyjnym projektom 
unijnym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
mają okazję do kontaktów ze środowiskiem 
akademickim, są słuchaczami wykładów pra-
cowników naukowych, zdobywając potężną 
dawkę dodatkowej wiedzy, wchłanianej w aka-
demickiej atmosferze. Do subwencji oświatowej 
na potrzeby edukacji miasto dokłada rocznie ok. 
50 mln zł, to z miejskiego budżetu sfinansowano 
wszystkie budowane boiska i sale gimnastyczne. 
Jeżeli w budżecie są jakieś nadzwyczajne środki, 
można je ulokować w banku i czerpać zyski, 
można również te nadwyżki inwestować w mło-
dych ludzi i tak się w Rybniku dzieje. Stawiając 
na edukację, za kilka, kilkanaście lat będziemy 
mieć to, do czego chcemy doprowadzić – klasę 
średnią dobrze przygotowaną do zarządzania 
miastem, regionem czy krajem. Jednym słowem, 
nie zakopujmy talentów, ale je pomnażajmy. 
Jednak obok zadań edukacyjnych są i społeczne, 
wspierające najsłabszych. Wspólnie z jednost-
kami oświatowymi czy Urzędem Pracy realizo-
waliśmy projekty mające przywrócić na rynek 
pracy osoby wykluczone – niepełnosprawne czy 

bezrobotne, możemy też pochwalić się siecią 
placówek wspierających osoby niepełnospraw-
ne. Przypomnę też, bo czas szybko leci i pewne 
rzeczy umykają, że w tej kadencji kapitalnemu 
remontowi poddany został Dom Kultury, do-
kończyliśmy budowę krytej pływalni i dokonano 
pełnej rewitalizacji hali sportowej – wszystko  
w Boguszowicach–Osiedlu, dzielnicy, na zmia-
nie wizerunku której bardzo mi zależy. 

— Opinia publiczna upomina się o rozwią-
zanie problemu Kamienia, który wzbogaciłby 
ofertę rekreacyjną miasta… Na modernizację 
czeka Ruda.

— Pozyskanie inwestora, który wyłożyłby 
100% środków w ramach partnerstwa pu-
bliczno–prywatnego, bez finansowego zaan-
gażowania miasta, a o takiego zabiegamy, jest 
niezwykle trudne. Rozmawiałem z wieloma 
firmami niemieckimi i brytyjskimi, które w Eu-
ropie realizują ideę PPP w różnych dziedzinach 
i uświadomiono mi, że podobne przedsięwzięcia 
w sferze rekreacji jeszcze nigdy się nie udały  
– na pewnym etapie samorząd musiał się w nie 
finansowo włączyć. Ale mentalnie się do tego 
przygotowujemy. Po niedawno przeprowadzo-
nych przeze mnie rozmowach myślę, że jest 
nadzieja na realizację rewitalizacji Kamienia. 
Jestem w tej sprawie bardzo zdeterminowany, 
ale to zadanie na następną kadencję.

— Zdecydował się Pan na kandydowanie  
w listopadowych wyborach, teraz wybiegł Pan  
w przyszłość. Czyli z optymizmem podchodzi Pan 
do wyniku wyborów? 

— Decyzja o ponownym starcie w wyborach 
wynika poniekąd z poczucia obowiązku i czyste-
go racjonalizmu. Mam przekonanie, że dałem 
sobie radę z wieloma problemami, co jest wy-
nikiem doświadczeń zdobytych w poprzednich 
latach, a także zaangażowania pracowników 
Urzędu Miasta i wszystkich innych miejskich 
jednostek – od szkół, poprzez placówki kultury, 
do służb komunalnych, związanych z gospodar-
ką mieszkaniową, transportem aż do miejskiej 
zieleni. Zarządzanie miastem nie jest zajęciem 
na osiem godzin i wiem to nie tylko ja, ale rów-
nież moi zastępcy, skarbnik, sekretarz miasta 
i wielu innych pracowników, którzy wkładają 
w pracę serce. I za to chcę im podziękować. 
Nadal chciałbym wykorzystywać nabytą wiedzę 
i 12–letnie doświadczenie i najzwyczajniej, po 
ludzku, dokończyć zadania zapisane w wielolet-
nich programach inwestycyjnych. I w ten sposób 
chciałbym zakończyć przygodę z samorządem, 
co nie znaczy, że kiedyś, na emeryturze, sprawy 
miasta przestaną mnie obchodzić – to jest po 
prostu niemożliwe, bo Rybnik jest moją pasją.

— Kampanię rozpoczął Pan pod znakiem 
otwartej dłoni z wypisanymi na niej podstawami 
programowymi – priorytetowymi problema-
mi, których rozwiązaniem chce się Pan zająć  
w następnej kadencji: drogi, praca, wypoczynek, 
internet, bezpieczeństwo…

— Wszystkiego zrobić się nie da, stąd potrze-
ba wyboru priorytetów. Jeśli chodzi o inwesty-
cje, trzeba mierzyć siły na zamiary czyli mieć  
zapewnione finansowanie i tego będę się twardo 
trzymał. Temat dróg był już w wielu mediach,  
w tym w „GR”, wielokrotnie podejmowany: 
wiele zadań już rozpoczęliśmy, kolejne są za-
planowane i nie ulega wątpliwości, że poprawa 

układu komunikacyjnego to mój priorytet. 
Remont ulic Żorskiej i Świerklańskiej ułatwi 
połączenie z autostradą A1 i będzie to bardzo 
ważny dla rozwoju gospodarki miasta fragment 
infrastruktury drogowej. Równie wielkim 
wyzwaniem jest zapewnienie miejsc pracy. 
Największym pracodawcą w naszym mieście 
jest elektrownia „Rybnik”, jednak w tym stanie 
technologicznym wyczerpie ona prędzej czy 
później swój potencjał. Być może właściciele 
ER podejmą korzystną dla miasta decyzję  
o jej rozbudowie i nowych inwestycjach, które 
ochronią miejsca pracy i stworzą nowe. Miasto 
jest do tego przygotowane i nie wykluczam 
zaproponowania Radzie Miasta uchwały o po-
mocy regionalnej czyli preferencjach mających 
zachęcić firmy do inwestycji w naszym mieście. 
Istnieją możliwości wykorzystania lotniska spor-
towego w Gotartowicach o dodatkową funkcję 
lotniska dla biznesu, a przy okazji otwiera się 
strefa gospodarcza w Kłokocinie o powierzchni 
75 ha. Chciałbym zachęcić  przemysł lotniczy 
do wykorzystania naturalnych warunków i do 
ulokowania tam swoich inwestycji. Sprawa 
jest realna, bo Rybnik należy do grupy miast, 
które zostały wpisane w strategii woj. śląskiego 
do projektu rozwoju lokalnych lotnisk. Wia-
rygodność takich planów potwierdza przykład 
partnerskiego miasta we Francji, niewielkiego, 
20–tysięcznego Mazamet, gdzie takie lotnisko 
funkcjonuje. Nasi przyjaciele z Francji twierdzą, 
że gdyby nie droga powietrzna, która zapewnia 
szybką komunikację, miasto z powodu braku 
inwestorów przestałoby funkcjonować. Jeśli pra-
ca, to i wypoczynek. Jak już mówiłem, szukamy 
intensywnie partnerów do podjęcia niełatwego 
zadania rewitalizacji Kamienia i modernizacji 
Rudy i tu miasto musi uwzględnić rachunek 
ekonomiczny. W tej sferze nie będę obiecywał 
niczego, co jest nierealne, choć oczekiwane. 

Stawiam również na zwiększenie bezpie-
czeństwa miasta poprzez poszerzanie obszaru 
objętego monitoringiem miejskim. Realizację 
tego zadania rozpoczęliśmy w minionej ka-
dencji – pod okiem kamer znalazło się Śród-
mieście, Maroko–Nowiny, przygotowane są 
plany dla Niewiadomia, Niedobczyc, Chwałowic  
i Boguszowic–Osiedla. Wiąże się to z kolejnym 
priorytetem – budową sieci szerokopasmowego 
internetu, bo na pewnych odcinkach będą one 
miały wspólną infrastrukturę. Już w tej chwili, 
w czasie robót drogowych, szczególnie na skrzy-
żowaniach i rondach, montujemy fragmenty 
infrastruktury dla internetu czy monitoringu, by, 
kiedy przyjdzie czas na podłączenie światłowo-
du, nie trzeba było rozkopywać dróg. 

— Z entuzjazmu, z jakim Pan przedstawia 
perspektywy dla miasta wynika, że po trzech 
kadencjach nadal ma Pan na Rybnik pomysł…

— W moim przypadku Rybnik jest „chorobą 
śmiertelną” i bez tego miasta trudno byłoby mi 
żyć. Wiem, jakie ma potrzeby i w jaki sposób 
pewne problemy rozwiązać. Dotychczasowe 
sukcesy miasta są wynikiem umiejętnego wsłu-
chiwania się w głos otoczenia, konsekwencji we 
wdrażaniu podjętych decyzji i uporu… Myślę, 
że i Rybnik, i ja mamy jeszcze spory potencjał! 

— Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: W. Różańska
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Przyłączenia idą pełną parą!
— Mieszkańcy z chęcią podłączają się do 

kanalizacji — mówił w cyklicznej informa-
cji o pracach w mieście prezydent Adam 
Fudali. — W sierpniu wykonano 408 włączeń 
do kanalizacji, a w 3 pierwszych tygodniach 
września już 389. To doskonały wynik! Według 
przedstawionych danych, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji wykonuje ok. 25 
włączeń dziennie, a czas oczekiwania na przy-
łączenie, od momentu podpisania umowy do 
jego realizacji, wynosi od 2 do 5 dni. Prezydent 
poinformował też, że PWiK ma możliwość 
przeprowadzenia ok. 40 podłączeń dziennie, 
ale jest przygotowane na większą liczbę zleceń. 
A. Fudali nie krył satysfakcji z dużego zaintere-
sowania podłączeniami, ale również z nadwyżki 
budżetowej w wysokości 12.365.681,66 zł, którą 
udało się zaplanować zwiększając dochody,  
a nie, jak mówił, kosztem wykreślenia z budżetu 
zdecydowanej liczby zadań. 

Prezydent poinformował o dofinansowaniach 
z UE, o jakie ubiegają się kolejne programy, jak 
„II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” 
czy „Śląsk, Rybnik w Polsce”. Pierwszy z projek-
tów doskonale pamiętamy, drugi dotyczy 90–tej 
rocznicy wcielenia części Górnego Śląska do II 
Rzeczpospolitej i polegać ma na przeprowadze-
niu, począwszy od maja 2011 r. aż do lipca 2012 
r., 15 imprez kulturalnych. Do dofinansowania  
w ramach konkursu „Czyste powietrze i odna-
wialne źródła energii” zgłoszone zostały termo-
modernizacje kilku szkół (ZS nr II, ZST, ZSB) 
oraz dokończenie budowy krytej pływalni przy ul. 
Jastrzębskiej. Z kolei o ponad 7 mln zł dofinan-
sowania ubiega się projekt Politechniki Śląskiej 
pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie 
na cele rekreacyjne i edukacyjne terenu przy 
ZSW przy ul. Rudzkiej”, a o ponad 2,4 mln zł 
 – projekt Spółdzielni Mieszkaniowej Południe 
pod nazwą „Zastępowanie azbestowych elemen-
tów materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia 
i środowiska w budynkach rybnickiego Osiedla 
Południe”. Prezydent z satysfakcją mówił też  
o milionowym dofinansowaniu budowy pełno-
wymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią w Kamieniu, szczególnie, że Ryb-
nik znalazł się w gronie 9 miast, którym udało 
się otrzymać wspomnianą dotację z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Miasto zabiega też o poprawę rozwiązań 
komunikacyjnych, stąd do programu tzw. „sche-
tynówek” zgłoszone zostały dwa zadania – prze-
budowa ul. Budowlanych od ronda Mazamet do 
nowobudowanej obwodnicy (wartość zadania to 
ponad 7 mln zł, a dofinansowanie ma wynieść –  

3 mln zł) oraz ulicy Niepodległości w Popielowie 
od skrzyżowania z ul. Niemcewicza do granic mia-
sta ze Świerklanami (koszt zadania – 12 mln zł,  
a pozyskać można – 3 mln zł; prowadzone 
są również rozmowy z Kompanią Węglową  
w sprawie ewentualnego współfinansowania 
tego zadania). 

W swoim cyklicznym wystąpieniu prezydent 
przypomniał też radnym o spotkaniu z przed-
stawicielami Rady Gmin i Regionów Europy, 
którzy przyjechali do Rybnika, by rozważyć 
możliwość zorganizowania tutaj Europejskiego 
Kongresu Miast Partnerskich. W przyszłym 
roku w naszym mieście może gościć kilkuset 
samorządowców z całej Europy, a przedstawi-
ciele Rady Gmin wizytowali rybnickie obiekty, 
w których mogłyby się odbywać kongresowe 
spotkania. Prezydent mówił też o realizowanych 
w mieście inwestycjach – budowie sądu okręgo-
wego, termomodernizacjach ZS nr 3 i SP nr 34,  
zakończeniu budowy hali widowiskowej  
w Boguszowicach, dalszych pracach na boisku 
przy ul. Gliwickiej, a także o postępowaniach 
przetargowych m.in. na wynajem sezonowego 
lodowiska, które najprawdopodobniej zostanie 
zlokalizowane w tym samym miejscu, co minio-
nej zimy. Prezydent przedstawił też informację  
o bezrobociu w mieście: — Stopa bezrobocia wy-
nosi 7%, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku rośnie, 
jednak tak jest co roku, gdy kończą się prace 
sezonowe — mówił. — PUP realizuje obecnie  
6 projektów ze środków unijnych na kwotę pra-
wie 7 mln zł oraz 3 projekty ze środków rezerwy 
ministra na ponad 3 mln zł. Ogółem w tym roku 
PUP pozyskał na platformę przeciwdziałania 
bezrobociu kwotę 18 mln zł.   

Sporo zmian, sporo opinii…
Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 r. 

były wyjątkowo obszerne, dlatego skupimy 
się na najważniejszych. A taka niewątpliwie 
jest informacja o ponad 12–milionowej nadwyż-
ce budżetowej pomniejszającej skumulowany 
niedobór budżetu, o której mówił referujący 
projekt Bogusław Paszenda. Skarbnik miasta 
wyliczał też wpłaty, jakie wpłynęły na zwięk-
szenie planu dochodów budżetowych – to m.in. 
kwota 13.078.178,57 zł obejmująca roszczenia 
i kary umowne związane z budową kanaliza-
cji sanitarnej w dzielnicach Ligota–Ligocka 
Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare,  
a także 1.940.000 zł – zaległości osób prawnych 
w podatku od nieruchomości, czy wspomnia-
ny już 1 mln zł dotacji ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie 

budowy boiska w Kamieniu (więcej o inwestycji 
pisaliśmy w sierpniowej „GR”). Przy okazji 
informacji o kwocie roszczeń wynikających 
z opóźnień w budowie kanalizacji w Ligocie 
– Ligockiej Kuźni, Gotartowicach i Boguszo-
wicach Starych, Benedykt Kołodziejczyk (PO) 
pytał o ewentualne konsekwencje dla inżyniera 
kontraktu odpowiedzialnego za roboty w tych 
dzielnicach. — Nie mieliśmy do niego specjalnych 
pretensji — odpowiadał prezydent. — A kwota 
roszczeń została wynegocjowana na najkorzyst-
niejszych dla miasta warunkach.

W uchwale mowa była również o zwiększeniu 
o 270.000 zł dochodów Ośrodka Leczniczo–
Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II i wprowa-
dzeniu do budżetu dofinansowania z EFRR  
na projekt „Rybnik – Inwestujesz – Zyskujesz” 
w wysokości 117.760,36 zł. Ze względu na zwrot 
niesłusznie pobranych opłat za kartę pojazdu,  
o 650.000 zł zmniejszono plan dochodów z ty-
tułu opłat za rejestrację pojazdów – do 1 mln zł  
(w tej sprawie złożono ok. 720 wniosków na kwo-
tę ponad 300 tys. zł, kolejne będą rozpatrywane). 
(O procedurze zwrotów pisaliśmy w sierpniowym 
numerze „GR”). 

W związku z przewidywanym rozstrzygnię-
ciem procedury przetargowej i spisaniem umo-
wy pod koniec bieżącego roku, o ponad 20 mln zł 
zmniejszono tegoroczne wydatki na przebudowę 
DK 78 przesuwając je na lata 2011–2012. I wła-
śnie ta zmiana spotkała się z największą krytyką 
opozycyjnych radnych, podobnie jak informacja 
o zmniejszeniu o 1.500.000 zł wydatków na 
opracowanie dokumentacji technicznej na 
budowę drogi regionalnej Pszczyna – Racibórz. 
Nakłady o których mowa, ze względu na rozpo-
częcie procedury przetargowej w IV kwartale 
br. zostały przeniesione na rok 2012. Opozycja 
nie szczędziła uwag: — Obiecanki cacanki,  
a głupiemu radość… Obiecywał pan rozpoczęcie 
modernizacji ul. Wodzisławskiej. I co? I w tym 
roku nawet łopata nie zostanie wbita — zarzucał 
prezydentowi Franciszek Kurpanik (PO). — Po 
co pan obiecuje i okłamuje nas i mieszkańców, 
że wreszcie coś się poprawi z drogami, a szcze-
gólnie z ul. Wodzisławską (…). Były również 
deklaracje, że ruszą prace projektowe związane 
z drogą Pszczyna – Racibórz i dziś dowiadujemy 
się, że jeżeli w tym roku dojdzie do rozstrzygnięcia 
przetargu, to będzie wszystko. Sprawę opóźnień 
w modernizacji ul. Wodzisławskiej szczegółowo, 
punkt po punkcie, omówił prezydent, przedsta-
wiając ciągnące się miesiącami procedury: — To 
kamyczki wrzucone do ogródka PO — mówił. 
Cały proces rozpoczął się już na początku listo-
pada 2008 r. od złożenia przez miasto wniosku 
aplikacyjnego w Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych w Warszawie, a zakończył latem 
tego roku, mimo iż już w styczniu 2009 r. wniosek 
przeszedł pozytywną weryfikację. Następnie  
w wyniku oceny merytorycznej, rybnicki projekt 
znalazł się na wysokim, 4 miejscu w gronie 48 na-
desłanych z całej Polski, a dopiero 13 stycznia br.  
wniosek zatwierdzono do dofinansowania. 
Miesiąc później przesłano do CUPT projekt 
umowy, następnie dodatkowe dokumenty, 
a pod koniec maja br. w Rybniku podpisano 
umowę o dofinansowanie. Warto podkreślić,  

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Jak śpiewał klasyk „...
to widać, słychać i… jeszcze raz słychać”. Szczególnie głośno na sesji, która 
daje radnym możliwość przedstawiania własnych opinii. Szczególnie, że było to 
przedostatnie posiedzenie w tej kadencji. Takiej okazji do autoprezentacji radni 
zmarnować nie mogli. I nie zmarnowali…

Sesja Rady Miasta – 29 września

Kadencja na finiszu
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że nasze miasto jako pierwsze z grona wszyst-
kich podmiotów, jakie w ramach tego konkursu 
dostały dofinansowanie, taką umowę podpisały. 
W tzw. międzyczasie zadecydowano, że zadanie 
będzie realizowane nie w ramach jednego, ale 
dwóch kontraktów budowlanych, a kolejne 
letnie miesiące upłynęły na przygotowaniach 
dokumentacji przetargowej: — Proszę zatem 
powiedzieć, kiedy miasto miało rozpocząć tę 
inwestycję? — zastanawiał się prezydent. — Tak 
właśnie zarządza projektami unijnymi rząd PO. 
Piotr Kuczera (PO) zwrócił uwagę, że jeszcze 
podczas cyklicznych, kwietniowych spotkań  
z mieszkańcami poszczególnych dzielnic 
miasta, prezydent zapowiadał, że ul. Wodzi-
sławska będzie modernizowana jeszcze w tym 
roku, a dziś winą obarcza CUPT i rząd PO:  
— A wystarczyło nie obiecywać, tylko poinformo-
wać, że na razie to tylko projekt i nie wiadomo kie-
dy będzie realizowany — przekonywał radny PO. 
A. Fudali tłumaczył, że przesunięcie w czasie 
nie oznacza, że zadanie nie będzie zrealizowane  
i odpierał zarzuty: — Nie przewidziałem, że takie 
będą procedury zarządzania projektem — mówił. 
— Niestety, to sprawy, które nie zależą od nas… 
Radny Henryk Ryszka (BSR) zwrócił uwagę, 
że gdyby doszło do remontu ul. Wodzisław-
skiej, prowadzone w jednym czasie inwestycje 
drogowe skutecznie zablokowałyby całe miasto. 
Radni opozycji krytykowali też przesunięcia 
związane z dokumentacją na budowę drogi 
Pszczyna – Racibórz. Stanisław Stajer (IO „Nasz 
Rybnik”) przypomniał majową konferencję  
z okazji XX–lecia samorządu i prezentowaną 
tam wizualizację związaną z realizacją budowy 
drogi Pszczyna – Racibórz, którą, w kontekście 
podejmowanych na sesji zmian budżetowych, 
nazwał „...szumnymi zapowiedziami”. A. Fu-
dali, wyjaśniał, że ówczesna prezentacja, którą 
obejrzeli parlamentarzyści, samorządowcy z na-
szego regionu oraz naukowcy i przedstawiciele 
śląskich uczelni, miała pomóc w promowaniu 
tego zadania, gdyż jego koszty są ogromne:  
— To, że przystępujemy do projektu technicznego 
na odcinek drogi Pszczyna – Racibórz w granicach 
naszego miasta, nie oznacza, że jesteśmy w stanie 
wybudować go ze środków naszego budżetu — 
tłumaczył prezydent. — Dlatego musimy w tej 
sprawie lobbować... A. Fudali wyjaśniał też, że 
specyfikacja przetargowa na projekt tej drogi 
jest skomplikowana, a Wydział Dróg realizuje 
obecnie wiele innych, ważnych zadań. — Je-
żeli już na etapie opracowywania specyfikacji 
przetargowej popełnimy błędy, to zaważą one na 
całym, późniejszym zadaniu — tłumaczył prace 
nad przygotowaniem przetargu prezydent. 
Zapowiedział też, że wkrótce ruszą roboty na  
ul. Jagodowej, o które pytał P. Kuczera i tłuma-
czył dlaczego Żorom udają się inwestycje dro-
gowe, a Rybnikowi – nie, o czym przekonywali 
opozycyjni radni. — Trzeba spojrzeć przez jakie 
rejony przebiegają tamte drogi – to tereny leśne  
i niezabudowane. Trzeba też porównać, jaki jest 
zakres modernizacji żorskich, a jaki rybnickich, 
dróg — tłumaczył prezydent i podawał przykład 
modernizacji ul. Żorskiej, z gęstą zabudową, 
bogatą infrastrukturą i koniecznością przepro-
wadzenia setek uzgodnień.   

Referując uchwałę B. Paszenda poinformo-
wał też o zwiększeniu wydatków ogółem o ponad 
4,6 mln zł z przeznaczeniem m.in. na nabycie od 
spółki „Budo–Zbyt” nieruchomości zabudowa-
nej przy ul. Mikołowskiej na przebudowę istnie-
jącego skrzyżowania Wielopolska – Stawowa 
na rondo (2.700.000 zł), na dodatkowe patrole 
policji (20.000 zł), na opracowanie studium  
i dokumentacji projektowej budowy budynku 
sanitarno–socjalnego ze świetlicą dla Campingu 
nr 200 w Kamieniu (25.437 zł), na remont dachu 
w ZS nr 1 (150.000 zł) oraz żłobka „Skrzat” 
(18.000 zł), a także na dodatkowe roboty 
związane z modernizacją kąpieliska w Chwało-
wicach (60.000 zł). Radnego B. Kołodziejczyka 
zainteresowała informacja dotycząca boiska 
sportowego przy ul. Gliwickiej, na które prze-
znacza się kolejne środki, tym razem – 720.400 
zł. Nie da się ukryć, boisko ma ogromnego pecha 
do wykonawców – po problemach, o których 
już nieraz pisaliśmy na naszych łamach (m.in.  
w „GR” ze stycznia br.) doszedł kolejny – 
konieczność ponownego przeprowadzenia 
przetargu na zakup nowej sztucznej trawy  
i jej położenie, bo, jak czytamy w uzasadnieniu, 
wykonująca roboty naprawcze firma nieprawi-
dłowo ją zabezpieczyła i zdemontowana trawa 
uległa zniszczeniu. Oczywiście, jak zapewniał 
prezydent, miasto będzie domagać się od tej 
firmy zapłaty za poniesione straty finansowe. — 
Te środki do nas wrócą — zapowiedział. 

Zwiększono też wydatki na budowę boiska 
piłkarskiego w Kamieniu o 60 tys. zł z przezna-
czeniem na roboty dodatkowe, a B. Kołodziej-
czyk dopytywał, dlaczego nie zostały one ujęte 
w samym projekcie budowy boiska. — Bo został 
on wykonany dużo wcześniej — odpowiadał 
wiceprezydent Michał Śmigielski. — A dopiero 
teraz dysponujemy dodatkowymi informacjami, 
jak choćby tymi, że pasy z trawy sianej się nie 
sprawdzają… 

Z uchwały wynika również, że 105.000 zł 
przeznaczonych zostanie na remonty OSP  
w Gotartowicach i Popielowie, gdzie zosta-
nie m.in. zmodernizowany system grzewczy,  
na kwotę 223 tys. zł. Zwiększono też wartość 
kosztorysową i nakłady w tym i przyszłym roku 
na przebudowę Domu Kultury w Niedobczy-
cach. Bronisława Drabinioka (PO) i St. Stajera 
zainteresował zapis o 50.000 zł na opracowanie 
„Analizy i programu powołania Spółki Obrotu 
Energią dla miasta Rybnika”. Prezydent nie 
podał szczegółów, ale zapewnił, że ma na 
względzie dobro mieszkańców i chce uniknąć 
działań monopolistycznych. Zaapelował też do 
radnych o zaufanie, mając świadomość, że jego 
odpowiedź jest dosyć enigmatyczna… Z kolei 
P. Kuczera odniósł się do 6 tys. zł przeznaczo-
nych na wydatki poniesione przez MOSiR na 
ochronę podczas Pucharu Polski oraz meczu 
towarzyskiego pomiędzy Energetykiem ROW 
i Górnikiem Zabrze. Prezydent wyjaśnił, że 
to forma promocji miasta, choć, jak szczerze 
przyznał, to „gruba przesada”, bo na stadionach 
powinno być bezpiecznie. Ale wymogi są takie, 
jakie są … 

Ostatecznie po długiej dyskusji projekt  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej przyjęto 
17 głosami za, przy 7 wstrzymujących się.   

Po nowemu dotacje…
Następnie radni zajęli się uchwałą  

w sprawie „Trybu udzielania dotacji z bu-
dżetu miasta podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych i niedziała-
jącym w celu osiągnięcia zysku, na cele pu-
bliczne związane z realizacją zadań Miasta 
Rybnika innych niż określone w art. 4 ust. 1 
ustawy z 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie, sposobu ich rozli-
czania oraz kontroli wykonywania zleconego 
zadania”. Nazwa długa, ale uzasadnienie do jej 
przyjęcia krótkie – konieczność dostosowania do 
nowej ustawy o finansach publicznych. Dlatego 
radni jednogłośnie uaktualnili dotychczasową 
uchwałę, która precyzuje warunki ubiegania 
się o dotacje.   

… i konsultacje
Podobny przebieg miało głosowanie  

w sprawie szczegółowego sposobu konsul-
towania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w ustawie  
z 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. Jak 
wyjaśniała wiceprezydent Ewa Ryszka, decyzję 
o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje pre-
zydent, określając w zarządzeniu ich przedmiot, 
termin, formę i komórkę odpowiedzialną za 
ich przeprowadzenie. Po zakończeniu konsul-
tacji informacja o ich wyniku trafi na biurko 
prezydenta, a za pośrednictwem pracowników 
Wydziału Organizacyjnego również do wszyst-
kich radnych. Konsultacje mogą mieć formę 
pisemną i bezpośrednich spotkań, a projekt aktu 
prawa miejscowego wraz ze wzorem formularza 
opinii, może również znaleźć się w Biuletynie 
Informacji Publicznej. A to, zdaniem radnego 
P. Kuczery, może rodzić obawy, że organizacje 
nie dotrą do odpowiedniej zakładki na bip.
um.rybnik.eu. Wątpliwości tych nie podzieliła  
E. Ryszka, a radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.    

W nowej siedzibie…
Najpierw zamiar, potem zmiana – tak  

w skrócie można scharakteryzować kolejną 
uchwałę, która dotyczy nowej lokalizacji 
filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Paruszowcu – Piaskach. Przy-
pomnijmy: filia mieściła się w budynku przy 
ul. Za Torem 5b, który został zalany podczas 
tegorocznej powodzi. Stąd konieczność prze-
prowadzki – teraz biblioteka będzie mieścić 
się nieopodal, w budynku Przedszkola nr 3:  
— Nie było to pierwsze zalanie tego obiektu, 
więc uznaliśmy, że nie ma sensu pozostawiać jej  
w dotychczasowym miejscu — wyjaśniała  
E. Ryszka. — Biblioteka została więc przeniesio-
na do lokum, które zajmowała Rada Dzielnicy. 
Udało się też wygospodarować dwa inne pomiesz-
czenia w świetlicy środowiskowej, więc biblioteka 
będzie działała w zupełnie innych warunkach  
i wreszcie będzie bezpieczna. Zmiana lokalizacji 
pociąga za sobą konieczność zmodyfikowania 
statutu PiMBP, a to z kolei wymaga specjalnych 
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procedur – najpierw należy podać do publicznej 
wiadomości informację o zamiarze zmiany statu-
tu, a dopiero po 3 miesiącach od tej daty można 
będzie podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. 
Tak więc do tematu zmian w statucie PiMBP 
powróci w grudniu br już nowa RM. (Więcej  
o nowej siedzibie filii na str. 36).  

Dokładnie taka sama procedura dotyczyła 
kolejnej uchwały, ale w tym przypadku minęły 
już wymagane trzy miesiące od ogłoszenia 
zamiaru likwidacji filii nr 21 zlokalizowanej 
w remontowanym budynku Domu Kultury  
w Niedobczycach. Tak więc radni mogli już 
bez przeszkód przegłosować zmianę w jednym 
z paragrafów statutu Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, co uczynili jednogłośnie.    

Regulamin z opinią
— To konsekwencja nowych przepisów  

i zadań, jakie realizuje placówka — tak wice-
prezydent E. Ryszka wyjaśniała konieczność 
zaopiniowania nowego regulaminu organi-
zacyjnego Domu Kultury w Niewiadomiu. 
Regulamin określa organizację wewnętrzną 
placówki, a wprowadzone przez dyrektora 
zmiany wymagały podjęcia stosownej uchwały. 
Dotychczasowa obowiązywała od 2004 r. Radni 
zaopiniowali regulamin pozytywnie, a uchwałę 
przyjęli jednogłośnie i bezdyskusyjnie.  

Nie są same…
10.792,40 zł to wysokość dotacji, jakiej 

udzieli miasto na realizację programu 
zdrowotnego pn. „Nie jestem sama”. O przy-
znanie środków zwrócił się do miasta dyrektor 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,  
a celem programu jest wzmocnienie motywacji do 
leczenia odwykowego u kobiet oczekujących na 
rozpoczęcie leczenia oraz zwiększenie zdolności 
do utrzymania abstynencji od alkoholu. Dotacja 
ma zwiększyć dostępność działań terapeutycz-
nych uzależnionym od alkoholu mieszkankom 
Rybnika, nie będącym jeszcze pacjentkami 
szpitala. Jak wyjaśniła E. Ryszka, dotyczy to 30, 
40 kobiet, a projekt ma potrwać rok. — Sfinan-
sowane zostaną etaty 7 pracowników, a oddział 
zostanie doposażony — mówiła wiceprezydent. — 
Praca z tymi kobietami ma je zachęcić do leczenia 
i czynnego uczestnictwa w terapii. Radni zgodzili 
się przyznać dotację jednogłośnie.

Apteki zgodnie z rozkładem…
Po raz pierwszy na sesji podejmowano 

uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy ogólnodostępnych aptek na 
terenie miasta. Jak wyjaśniła E. Ryszka, nowy 
obowiązek RM polega na ustaleniu nocnych 
dyżurów aptek, a pomocną w przyjęciu uchwały 
była pozytywna opinia wydana w tej sprawie przez 
prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Dla-
tego radni przegłosowali uchwałę jednogłośnie. 

Przekształcenia doprecyzowane
Nadzór prawny wojewody zalecił dopre-

cyzowanie uchwały przyjętej w czerwcu br. 
w sprawie przekształcenia oświatowych za-

kładów budżetowych w jednostki budżetowe. 
Co nie przeszkadza w stawianiu go za wzór 
innym miastom. Przypomnijmy: obowiązujące 
od stycznia 2011 r. przepisy ustalają, że jednostki 
oświatowe mogą funkcjonować jedynie w formie 
jednostek budżetowych. Przyjmując stosowną 
uchwałę w czerwcu br., miasto zdecydowało się na 
przekształcenie dzisiejszych oświatowych zakładów 
budżetowych w jednostki budżetowe, a nadzór 
prawny wojewody uznał, że taka koncepcja jest 
prawidłowa. Zalecił jednak doprecyzowanie zapi-
sów i wyliczenie nazw wszystkich nowo powstałych 
w wyniku przekształcenia jednostek budżetowych, 
mimo, że ich nazwy się nie zmieniają. I tak, do nowej 
uchwały wpisano 84 placówki i tyle samo punktów 
informujących o przejęciu przez jednostki budże-
towe należności, zobowiązań i mienia znajdującego 
się na stanie ewidencyjnym dotychczasowego 
zakładu budżetowego. A radni przyjęli poprawioną 
uchwałę jednogłośnie. Warto nadmienić, że nadzór 
prawny wojewody zachęca inne miasta (np. Gliwi-
ce) do korzystania z wzoru przekształcenia OZB 
wypracowanego w rybnickiej uchwale, oceniając 
go jako prawidłowy i godny polecenia.         

„Śląskie” kontra „Powstańców”?   
Nazwa ronda zlokalizowanego na skrzy-

żowaniu ulic Sybiraków, Żorskiej i Po-
wstańców Śląskich może być tylko jedna, 
choć możliwości wyboru – przynajmniej na 
początku – były dwie. Jak mówił P. Kuczera, 
już w sierpniu klub PO przedstawił wniosek  
z propozycją, by rondo nazwać „Śląskie”. Krok 
dalej poszedł PiS nawiązując do zbliżającej się 
90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego  
i zaproponował nazwę „Powstańców Śląskich”. 
Ta koncepcja ostatecznie zwyciężyła (przy  
8 głosach wstrzymujących się), choć B. Dra-
biniok wyraził swoje niezadowolenie z faktu, 
że pod głosowanie poddano tylko propozycję 
PiS-u. Jednak, jak wyjaśniali przewodniczący 
RM St. Jaszczuk i radca prawny M. Motyka, 
radni przegłosowali porządek sesji, w którym 
ostatecznie znalazła się tylko jedna z zapro-
ponowanych nazw. Zdziwienia całą „otoczką” 
nie krył również P. Kuczera, który zapowiedział 
jednak, że klub PO nie będzie upierał się przy 
nazwie rondo „Śląskie”, co pozytywnie ocenił 
Romuald Niewelt (BSR), przewodniczący 
„Obywatelskiego Komitetu Obchodów 90. 
Rocznicy Powstań Śląskich”: — To dobry krok  
w kierunku upamiętnienia tej szczególnej rocznicy,  
za co dziękuję wszystkim radnym — mówił.    

Kanalizacyjne porządki
Kolejne cztery uchwały dotyczyły przeka-

zania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kana-
lizacji majątku wytworzonego w ramach bu-
dowy sieci kanalizacyjnej. W pierwszej – war-
tość przekazanego majątku to ponad 79 mln zł,  
a tworzą go urządzenia i sieci kanalizacji sanitar-
nej wybudowane w dzielnicach Ligota–Ligocka 
Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare. Mają-
tek zostanie przekazany PWiK w formie aportu 
wierzytelności, za co miasto otrzyma udziały  
w spółce odpowiadające wartości wniesionego 
majątku (159.806 udziałów po 500 zł każdy).  
— Mieszkańcy tych dzielnic będą więc mogli 

włączać się już do kanalizacji — mówił naczel-
nik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM 
Grzegorz Nowak. W kolejnej uchwale mowa 
była o sieci zlokalizowanej w Orzepowicach, 
Śródmieściu oraz dzielnicy Rybnik – Północ 
(główny kolektor sanitarny „A”) czyli mająt-
ku, który również zostanie przekazany PWiK  
w formie aportu, a miasto obejmie 31.462 udziały 
po 500 zł każdy w podwyższonym kapitale zakła-
dowym spółki, o łącznej wartości ponad 15 mln zł.  
Kolejne dwie uchwały dotyczyły działek pod 
przepompowniami ścieków, jakie aportem 
przekazane zostaną do Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Wartość 11 działek w dziel-
nicach Ligota–Ligocka Kuźnia, Gotartowice  
i Boguszowice Stare oszacowano na 216.500,00 zł.  
Wniesienie powyższego majątku umożliwi 
objęcie przez miasto nowo utworzonych 433 
udziałów po 500 zł w podwyższonym kapita-
le zakładowym spółki. W ostatniej uchwale 
mowa była o sieci oraz o gruntach, na których 
zlokalizowane są przepompownie w dzielnicach 
Popielów, Radziejów, Meksyk, Rybnicka Kuź-
nia, Ochojec, Chwałowice, Paruszowiec–Piaski  
i Niedobczyce, a miasto obejmie 296.572 udziały 
po 500 zł każdy. Wszystkie 4 uchwały zostały 
przyjęte jednogłośnie.   

Zbycia, nabycia, dzierżawy…
RM jednogłośnie przyjęła uchwałę  

w sprawie zbycia, nabycia, przyjęcia daro-
wizny, ustanowienia służebności gruntowej 
oraz wydzierżawienia nieruchomości. 
Wyrażono zgodę na zbycie (sprzedaż) bezprze-
targowo następujących nieruchomości: przy  
ul. Dąbrówki – na rzecz prywatnego właściciela 
nieruchomości przyległej, przy ul. Majątkowej 
– na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, 
nie może zostać samodzielnie zagospodarowa-
na; przy ul. Związkowej – na rzecz osób, które 
dzierżawią części nieruchomości na podstawie 
umów zawartych na 10 lat (nieruchomości 
zostały zabudowane garażami) oraz udziału 
wynoszącego 7.793/10.000 części nierucho-
mości oznaczonej jako działka 4149/129 – na 
rzecz PKP S.A. (użytkownika wieczystego), 
której współwłaścicielami zostają Gmina  
i PKP. Wyrażono zgodę na zbycie zbędnych 
miastu nieruchomości niezabudowanych: przy 
ul. Majątkowej, w pobliżu ul. Cisowej, przy  
ul. Wodzisławskiej, między ul. Zebrzydowicką 
a Raciborską oraz dwóch lokali mieszkalnych: 
przy ul. Zielonej 2c/1 i ul. Chalotta 4/14. Oba 
mieszkania znajdują się w budynku zarządza-
nym przez prywatnego zarządcę. Wyrażono 
zgodę na nabycie następujących nieruchomości:  
w Golejowie (zieleń, oddzielona od zabudowa-
nej nieruchomości, nie nadaje się do samodziel-
nego zagospodarowania, w planie miejscowym 
przeznaczona pod drogę publiczną); przy 
ulicach Małachowskiego, Klonowej, Barwnej 
i Spacerowej – nieruchomości te stanowią ist-
niejące drogi dojazdowe. Zgoda dotyczy także 
nabycia prawa wieczystego użytkowania nieru-
chomości na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej, 
Wolnej i Za Torem oraz nieruchomości zabu-
dowanej przy skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej 
i Wielopolskiej. Wyrażono zgodę na przyjęcie 
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darowizny nieruchomości przy ul. Popielowskiej 
i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 
przy ul. Kadłubka oraz na służebność drogową 
nieruchomości gminnych – bezpłatną przy  
ul. Bratków w rejonie „Skotnicy” oraz odpłatną 
na rzecz właścicieli nieruchomości położonych 
przy ul. Chrobrego 20 i Kościuszki 40 i 42. Wy-
rażono również zgodę na zawarcie umów dzier-
żawy nieruchomości przy ul. Kuźnickiej na okres 
10 lat (nieruchomość zabudowana garażem). 

Nie zwrócą bonifikaty
Radni jednomyślnie odstąpili od żądania 

zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży 
dwóch lokali mieszkalnych. Uchwała dotyczy 
lokali przy ul. Kosmonautów 2/32 i ul. Lompy 
17A/7. Wiceprezydent M. Śmigielski wyjaśnił, 
że w pierwszym przypadku umorzenie dotyczy 
ponownego nabycia danego lokalu przez tę samą 
osobę. W międzyczasie lokal został podarowany 
pasierbicy, która w rozumieniu przepisów ustawy 
o gospodarce nieruchomościami nie jest osobą 
bliską, więc miasto zażądało zwrotu bonifikaty. 
W tej sytuacji osoba, która przyjęła darowiznę, po 
kilku miesiącach zwróciła swój udział poprzednie-
mu właścicielowi. Radny Jacek Piecha (PO) nie 
zgodził się z uzasadnieniem uchwały, które jego 
zdaniem sankcjonuje niewiedzę prawną i nie jest 
zgodne z wykładnią celową przepisów (właściciel 
nie pozbył się własności celem uzyskania korzyści 
majątkowej, a to ma uniemożliwiać obowiązujące 
prawo). W drugim przypadku właściciele rok po 
wykupieniu lokalu od gminy nabyli nowe miesz-
kanie, ale wykazali się niekwestionowanymi do-
wodami, że środki ze sprzedaży pierwszego lokalu 
zostały w całości przeznaczone na zakup drugiego. 
Miasto miało możliwość zażądania zwrotu, ponie-
waż podczas transakcji nie zachowano obowią-
zującej kolejności (najpierw kupiono drugi lokal, 
później sprzedano nabyty z bonifikatą).

Dotacje na remonty kościołów
Wszyscy radni głosowali za przyznaniem 

trzem parafiom dotacji z budżetu. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na przeprowadzenie 
konserwacji, renowacji i robót budowlanych 
przy zabytkach sakralnych nie stanowiących 
własności gminy. W uzasadnieniu podkreślono 
wartości kulturowe, architektoniczne i historycz-
ne dotowanych obiektów. Parafia pod wezw. 
św. Katarzyny i MB Różańcowej w Wielopolu 
otrzyma dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł 
(zabezpieczenie przed wilgocią ścian przyziemia), 
parafia pod wezw. św. Wawrzyńca w Ligockiej 
Kuźni 38 tys. zł (impregnacja desek i gontów), 
a Parafia Ewangelicko–Augsburska 100 tys. zł 
(zabezpieczenie posadzki przed wilgocią, budowa 
podłogowej instalacji c.o., odtworzenie posadzki 
i roboty towarzyszące). 

Poparcie dla Stowarzyszenia 
SUMINA

Radni jednomyślnie udzielili poparcia 
Stowarzyszeniu Sumina na Rzecz Odnowy  
i Rozwoju Górnego Śląska. Stowarzyszenie 

jest organizacją pozarządową, działającą od 
2006 r. Zajmuje się ochroną środowiska natu-
ralnego, propagowaniem idei poszanowania 
przyrody i usuwaniem przyczyn naruszania 
równowagi ekologicznej. Wystąpiło z inicjaty-
wą powołania Społecznej Straży Ekologicznej, 
złożonej z wolontariuszy – a więc pozbawionej 
kosztów. Straż, poza funkcją informacyjną, ma 
wskazywać miejsca, w których dochodzi do na-
ruszenia równowagi ekologicznej, organizować 
przedsięwzięcia edukacyjne oraz naprawiać 
zniszczenia, powstałe wskutek dewastacyjnej 
działalności człowieka. Swoim zasięgiem obej-
mie obszar Województwa Śląskiego, w tym 
Rybnik. 

Starania o pożyczkę na kolektory
Przy jednym głosie wstrzymującym 

przyjęto „Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Miasta Rybnika”. Program będzie 
realizowany poprzez instalację kolektorów sło-
necznych. Ma on na celu wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii słonecznej do uzyskania 
ciepłej wody użytkowej i wspomagania systemu 
grzewczego. Wyniki ankiety dot. nowoczesnych 
źródeł ciepła przeprowadzonej wśród rybniczan 
zaprezentował i omówił przedstawiciel firmy 
Agrotur S.A., która wygrała przetarg na opra-
cowanie programu. Żeby realizacja projektu 
była możliwa, konieczna jest pożyczka z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i GW. Warunkiem jej uzyskania jest uchwalenie 
programu przez RM. Docelowo ma on być 
finansowany z budżetu miasta, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach oraz wkładu własnego 
uczestniczących w nim mieszkańców. Wice-
prezydent M. Śmigielski podkreślił, że dotacja 
pokryje część kosztów, za drugą jest zobowią-
zany zapłacić właściciel (ze środków własnych, 
kredytu preferencyjnego, bądź z dofinansowania 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i GW). Program może objąć domy jednorodzin-
ne i wspólnoty mieszkaniowe. 

Odrębne obwody głosowania
Utworzono trzy odrębne obwody głosowa-

nia w nadchodzących wyborach samorządo-
wych: obwód nr 71 w Państwowym Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych, obwód nr 72  
w Miejskim Domu Pomocy Społecznej i obwód 
nr 73 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym nr 3. Obwody do głosowania mogą być 
utworzone w szpitalach i zakładach pomocy 
społecznej pod warunkiem, że w dniu wyborów 
będzie w nich przebywać co najmniej 15 osób 
uprawnionych do głosowania. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. 

Skargi odrzucone
Za bezzasadne uznano skargi na pre-

zydenta Rybnika, komendanta Straży 
Miejskiej i dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Dwie uchwały dotyczyły 
uznania bezzasadności skarg na prezydenta 
Rybnika. W pierwszej z nich zarzucono,  
że prezydent dopuścił się błędów, ponieważ wa-

dliwie została wykonana prognoza oddziaływa-
nia na środowisko przy tworzeniu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Północna część Miasta Rybnika – od ulicy 
Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej”. Komisja Re-
wizyjna uznała bezzasadność zarzutu, ponieważ 
projekt zmian, będący przedmiotem skargi, nie 
został jeszcze wyłożony do publicznego wglądu 
i nie upłynął termin zgłaszania uwag. Radny 
St. Stajer pytał, czy nie nastąpiło pomiesza-
nia dwóch pojęć: — Projekt zmian to jednak  
co innego niż uchwalone zmiany. Komisja 
powinna sprawdzić, czy nie popełniono błędu 
— argumentował. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Józef Skrzypiec (BSR) odpowie-
dział, że złożona skarga ma dwojakie znacze-
nie: formalnie została uznana za bezzasadną, 
natomiast uwagi przekazano firmie, która 
opracowuje projekt zmian. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. Druga skarga dotyczyła bezczyn-
ności, polegającej na braku uchylenia decyzji  
o wywłaszczeniu części nieruchomości, będącej 
własnością skarżącego, zajętej jego zdaniem 
pod drogę. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła 
się obowiązku uchylenia jakichkolwiek decyzji 
przez prezydenta w tej kwestii. Uchwałę przy-
jęto przy jednym głosie sprzeciwu i jednym 
wstrzymującym się. 

Za bezzasadną uznano również skargę na 
komendanta Straży Miejskiej. Zarzucano,  
że nie ukarał lub nie sporządził wniosku o ukara-
nie osoby trzeciej, która nie dopełniła obowiąz-
ku zameldowania. W zaistniałej sytuacji Straż 
Miejska pouczyła o odpowiedzialności i kon-
sekwencjach osobę niezameldowaną. Komisja 
uznała, że ocenie komendanta podlega, czy dana 
osoba zostanie pouczona czy ukarana. Uchwałę 
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się. 

Trzy skargi dotyczyły działalności dyrektora 
ZGM. W pierwszej zarzucono bezczynność, 
polegającą na nieprzedstawieniu w terminie 
30 dni umowy najmu lokalu. Komisja uznała, 
że dyrektor ZGM nie jest związany termina-
mi określanymi przez Kodeks postępowania 
administracyjnego. Druga skarga dotyczyła 
nieuzasadnionej podwyżki czynszu. Wyka-
zano jej bezzasadność, ponieważ ZGM nie 
jest właścicielem lokalu, którego lokatorka 
złożyła skargę, tylko jego zarządcą – nato-
miast wysokość czynszu ustalają właściciele 
budynku. Komisja podkreśliła jednak, że pismo 
ZGM, określające wysokość stawek czynszu, 
zostało błędnie sformułowane, co wyjaśniono 
dopiero pół roku od dnia doręczenia. Tak 
długą bezczynność KR uznała za naganną. 
W uzasadnieniu podkreślono, że sytuacja ta 
wynika z braku właściwego nadzoru dyrektora 
ZGM nad pracownikami. Część skargi, która 
dotyczy wysłania pisma, uznano za zasadną.  
W dyskusji o sytuacji w ZGM głos zabrał radny 
J. Piecha: — Ta skarga świadczy o tym, że bała-
gan w ZGM jest skandaliczny. Proszę się zasta-
nowić, czy obecna dyrektor jest właściwą osobą 
na tym stanowisku. Radny Michał Chmieliński 
(BSR) uznał tę wypowiedź za niestosowną  
i pouczającą. — Tylko ten się nie myli, kto nic 
nie robi — dodał. — Pisma wysyłano taśmowo, 
to nietypowa sytuacja, bo nie jesteśmy właścicie-
lem budynku, tylko zarządcą. Dlatego doszło  
do pomyłki — tłumaczyła wiceprezydent Joan-
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na Kryszczyszyn. — Pod każdą korespondencją 
jest podpis dyrektora bądź upoważnionego 
pracownika. Nie interesuje mnie, czyja to była 
wina. Za każdy błąd odpowiedzialność ponosi 
dyrektor — nie dał się przekonać J. Piecha. 
Pomimo gorącej dyskusji, uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. Trzecia skarga dotyczyła nieza-
sadnego przydzielenia osobie trzeciej lokalu 
mieszkalnego, uiszczania zawyżonych opłat 
za przebywanie w lokalu tymczasowym oraz 
zarzutu, że zmiana umowy (wykreślenie osoby 
trzeciej z lokalu) nastąpiła w nieodpowiedniej 
formie. Komisja stwierdziła, że wskazanie kilku 
osobom tego samego lokalu tymczasowego jest 
zgodne z prawem, oraz że skarżący nie uiszczał 
zawyżonych opłat. Zamiana umowy również 
nastąpiła prawidłowo. Uchwałę przyjęto przy 
jednym głosie wstrzymującym się. 

Nieprawidłowości nie było
Podczas sesji przyjęto sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli 
procesu zatrudnienia Doroty Prutek  
w Rybnickim Centrum Edukacji Zawo-
dowej. Komisja zajęła się sprawą w związku  
z zawiadomieniem Prezydenta Miasta (w toku 
prac wpłynęło podobnej treści pismo p. Julii 
Pitery, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów). Komisja nie stwierdziła 
żadnych nieprawidłowości. Umowa z D. Prutek 
(prywatnie córką prezydenta) została zawarta 
zgodnie z obowiązującym prawem. Do proto-
kołu Zespołu Kontrolnego zostało dołączone 
odrębne zdanie. Jego autor, radny J. Piecha, 
tak uzasadniał swoją decyzję: — Moje zdanie 
odrębne ma na celu zasygnalizowanie niespój-
ności prawa. Dyrektor szkoły bądź placówki 
oświatowej, który jest nauczycielem, nie podlega 
ustawie o pracownikach samorządowych, jeśli 

nim nie jest – podlega, czyli jest de facto urzęd-
nikiem samorządowym. Gdyby przyjąć taką 
wykładnię, jako urzędnik byłby zobowiązany do 
sporządzania notatki z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Kiedy dwie osoby ubiegają się o umowę zlecenie, 
może dojść do konfliktu. Dla przejrzystości admi-
nistracyjnej, a także ze względów etycznych warto 
takie notatki sporządzać. Być może przyszła RM 
zechce wystąpić do odpowiedniego ministerstwa 
z propozycją ujednolicenia prawa w tym zakresie 
— zakończył J. Piecha. 

Radny Stajer pytał, dlaczego sprawą zaintere-
sowała się minister Pitera. To pytanie pozostało 
bez odpowiedzi, natomiast przewodniczący 
Skrzypiec tłumaczył, że po przyjęciu sprawoz-
dania zostanie ono również przesłane Sekretarz 
Stanu. Radny St. Stajer chciał również poznać 
powody odrzucenia drugiej kandydatki. J. Skrzy-
piec objaśnił, że pracuje ona już przy dwóch 
innych projektach. Sprawozdanie przyjęto przy 
jednym głosie wstrzymującym się. 

W skrócie: wnioski, głosy, 
interpelacje

Ostatni, najdłuższy punkt sesji wywołał 
gorące spory wśród radnych – czasem mery-
toryczne, czasem przedwyborcze… Dominu-
jącym tematem był stan infrastruktury drogowej. 
Radny J. Skrzypiec zwrócił uwagę na konieczność 
wyrównania dziur w parkingach miejskich. Pre-
zydent zapewnił, że parkingi są frezowane raz 
w miesiącu i wyraził nadzieję, że przynajmniej 
dwa place uda się sprzedać. — Liczymy w tych 
miejscach na parkingi wielopoziomowe — pod-
kreślił. Radny F. Kurpanik dziękował wicepre-
zydent J. Kryszczyszyn za pomoc w doprowa-
dzeniu do naprawy wiat przystankowych przy  
ul. Wodzisławskiej. Następnie prosił o po-

prawienie nawierzchni ul. Pełczyńskiego oraz 
pytał o termin usunięcia wycieku wody przy 
ul. Franciszkańskiej. Naczelnik Jacek Hawel 
odpowiedział, że Miasto podejmie stosowne 
działania w celu usunięcia zgłoszonych usterek. 
Fr. Kurpanik przekazał także protest mieszkań-
ców ulic Jagodowej, Dolnej i Jankowickiej, którzy 
nie zgadzają się na odciążenie ul. Wodzisławskiej 
kosztem swoich działek. Radny Jerzy Lazar 
(PiS) podważał sensowność przeprowadzenia  
w kwietniu remontu kąpieliska „Ruda” i postulo-
wał zamontowanie tam kolektorów słonecznych 
oraz chciał się dowiedzieć, kiedy w Orzepowicach 
powstaną nowe punkty oświetleniowe. St. Stajer 
dopytywał o postęp robót na wiadukcie w Kło-
kocinie, zwrócił uwagę na fatalny stan dróg do-
jazdowych do tej dzielnicy. Prezydent zgodził się 
z tymi zarzutami, a naczelnik Hawel podkreślił, 
że wykonawca remontu wiaduktu – choć zgodnie 
z harmonogramem musi zrealizować zadanie do 
maja 2011 r. – jednak zobowiązał się go ukończyć 
do końca tego roku. Radny apelował o postawie-
nie wiaty na tymczasowym przystanku przy ul. 
Kłokocińskiej. Radny Drabiniok pytał o remont 
ul. Zebrzydowickiej oraz o wiaty przystankowe 
w dzielnicy Zebrzydowice. Prezydent zgodził 
się, że konieczny jest remont tej drogi i zapewnił,  
że będzie przeprowadzony w ramach gwarancji. 

Radny Andrzej Oświecimski (BSR) poin-
formował o nowej siedzibie Rady Dzielnicy 
Paruszowiec–Piaski przy ul. Wolnej 17 (SP nr 3).  
H. Ryszka obawiał się, czy RM zdąży w tej 
kadencji zatwierdzić zmiany w planie zagospo-
darowania przestrzennego i zauważył, że stan 
obecny blokuje inwestycje. Pytał także, czy 
zostanie naprawiona ul. Jagodowa. Władysław 
Horabik (BSR) podziękował za finansowe 
wsparcie remontu remizy OSP w Popielowie.

(S), (m)

Nim to jednak nastąpiło, prezydent Adam 
Fudali tradycyjnie poinformował radnych  
o aktualnych sprawach i pracach w mieście, 
w tym o zaawansowaniu robót drogowych  
i nowych przetargach, dobrej pracy placówek 
kultury i kilku innych sprawach, z których wiele 
czytelnicy znajdą na naszych łamach. Zapewnił 
też, że wszystkie zobligowane do tego osoby 
złożyły oświadczenia majątkowe.

Ideę utworzenia Spółki Obrotu Energią, 
do której, obok Rybnika, przystępują gminy: 
Jastrzębie–Zdrój, Racibórz, Wodzisław i Żory, 
przedstawił wiceprezydent Michał Śmigielski, 
a szczegóły wyjaśnił radnym ekspert od spraw 

energii Marek Plebankiewicz. Poprzez repre-
zentowanie zbiorowych interesów odbiorców  
w gminach, rolą spółki będzie organizacja  
i koordynacja działań w zakresie zaopatrze-
nia miasta w energię cieplną, a szczególnie 
optymalizacja jej ceny, zgodnie z zasadą,  
że zakup hurtem jest zawsze tańszy od detalicz-
nego. Prezydent A. Fudali wpisał to działanie  
w politykę obniżania bieżących kosztów 
funkcjonowania miasta, co stanie się jeszcze 
ważniejsze w momencie wejścia w życie roz-
porządzeń nowej ustawy o finansach publicz-
nych. Spółka powinna rozpocząć działalność  
w przyszłym roku. Zamysł jej powołania  wy-

wołał ożywioną dyskusję, a opozycyjni radni 
podeszli do sprawy ze sporym sceptycyzmem. 
Pojawił się również temat brakujących 4 km 
ciepłociągu, który miałby połączyć z miastem 
elektrownię „Rybnik”, potencjalnego dostawcę 
najtańszego ciepła. Jego wykorzystanie jest 
tematem rozmów miasta z ER i dyskusja, 
jak powiedział M. Śmigielski, jest na dobrej 
drodze. Problem zaopatrzenia miejskich jed-
nostek i mieszkańców w ciepło, co związane 
jest również z ograniczeniem niskiej emisji, jest 
dla samorządu jedną z najważniejszych kwestii, 
dlatego temat ten będzie zapewne wielokrotnie 
powracał, również w pracach Rady Miasta. 
Ostatecznie radni przyjęli uchwałę powołującą 
SOE 19 głosami za, przy 5 wstrzymujących się.

Projekt zmian w budżecie przedstawił, jak 
zawsze, skarbnik Bogusław Paszenda. Zarów-
no planowane dochody budżetu, jak i wydatki 
postanowiono zmniejszyć o 313.395,59 zł.  
O 183.228,26 zł (do ponad 7 mln w tym roku) 
zwiększyły się dochody z tytułu odsetek od 
środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych. Jedną z większych zmian jest 
zmniejszenie o ponad 1 mln 358 tys. zł  
(w planie na br.) wydatków na budowę kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nadbrzeżnej, 

Niewykluczone, że była to ostatnia merytoryczna sesja tej kadencji. W listopa-
dzie radnym przyjdzie się pożegnać, choć zapewne dla części z nich nie będzie to 
ostateczne rozstanie z Radą Miasta… Na październikowej sesji jedną z najważ-
niejszych decyzji było powołanie Spółki Obrotu Energią, która umożliwi wpływ 
samorządu na kształtowanie cen ciepła. Radni zajęli się też wymiarem podatków 
lokalnych na rok następny, a najdłuższą dyskusję wywołało… zniesienie opłaty 
za posiadanie psa.

Sesja Rady Miasta 20 października 

Spółka kupi taniej, pies gratis…
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Czas, którego nie 
zmarnowaliśmy

Stanisław Jaszczuk (PiS) – 
przewodniczący Rady Miasta 
od listopada 2007 r., radny 
od 1998 r. Pracownik Ryb-
nickiej Fabryki Maszyn oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„RYF”. Działacz związkowy 
NSZZ „Solidarność”, absol-
went prawa.

— Jak ocenia Pan dobiegają-
cą końca kadencję Rady Miasta?

— Ostatnie cztery lata były dla rady okresem 
wyjątkowo intensywnej pracy. Był to czas, które-
go – w mojej ocenie – nie zmarnowaliśmy. Po-
wstanie koalicji Prawa i Sprawiedliwości i Bloku 
Samorządowego Rybnik ustabilizowało sytuację 
w radzie i dało prezydentowi stabilne zaplecze. 
Radni opozycyjni próbowali nas początkowo 
krytykować, ale z czasem tracili do tego zapał, 
szczególnie wtedy, gdy  pozowali do zdjęć z oka-
zji nowo oddawanych inwestycji. A, co bardzo 
cieszy, udało nam się zrobić naprawdę wiele. 
Zawsze pozostaje uczucie niedosytu, poczucia, 
że można było więcej, że można było lepiej,  
i dobrze – pokora bywa czasem cenniejsza  
i może bardziej zainspirować niż uczucie za-
dowolenia.

— Zadaniem przewodniczącego Rady Miasta 
jest organizowanie prac rady. Jak układała się 
współpraca z radą, i co miało decydujące zna-
czenie dla jakości jej prac?

— Rada Miasta, z natury rzeczy, jest miejscem 
sporu. Jest stabilna większość, która wspiera 
władzę wykonawczą w osobie prezydenta,  
i jest opozycja, która kontestuje podejmowane 
decyzje. Dobrze, jeżeli uczestnicy tego sporu 
za cel nadrzędny mają dobro wspólne, gorzej, 
gdy spory mają charakter jałowy. Różnie z tym 
bywało. Dlatego ważne jest, aby osoba kierująca 
pracami rady, umiała te spory tonować, a nie 
zaostrzać. Ja osobiście nie znoszę gadulstwa 
i staram się tak kierować pracami rady, aby 
szanować czas innych oraz swój własny. Wy-
daje mi się, że w pewnym stopniu to się udało  
i z każdym posiedzeniem radni zaczęli taki spo-
sób prowadzenia obrad akceptować. O jakości 
pracy rady decyduje głównie dobra organizacja 
jej prac, kwalifikacje i zaangażowanie radnych 
oraz tych wszystkich pracowników Urzędu Mia-
sta, którzy odpowiadają za przygotowanie obrad 
i materiałów na komisje oraz sesje.

— Jest Pan trzecim przewodniczącym Rady 
Miasta w tej kadencji. Pańscy bezpośredni 
poprzednicy na tym stanowisku zostali parla-
mentarzystami – jeden posłem, drugi senatorem. 
Czy nie rozważa Pan podobnego scenariusza 
dla siebie?

— Przewodniczącym zostałem – podobnie jak 
moi koledzy parlamentarzystami – w listopadzie 
2007 r. Przedterminowe wybory parlamentarne, 
które odbyły się w tamtym czasie, zaprowadziły 
moich kolegów do Warszawy, na mnie w związku 

co jest wynikiem oszczędności przetargowych. 
Z kwoty tej 1.124.503 zł przeznaczono na 
nowe zadania – budowę kanalizacji deszczowej  
w ul. Kolejowej. Planowany koszt całego za-
dania wynosił ponad 6 mln zł, ale firma, która 
przetarg wygrała, zaoferowała cenę prawie  
o połowę niższą. Niepokój o jakość robót 
wyraził w tym kontekście radny Franciszek 
Kurpanik (PO), któremu prezydent Fudali 
przypomniał procedury przetargowe, od 
których trudno odstąpić. O 3,5 mln zł zwięk-
szono nakłady na remont Domu Kultury  
w Niedobczycach. Te i wiele innych, drobniej-
szych zmian, radni przyjęli 23 głosami za, przy  
1 wstrzymującym się.

Pakiet uchwał podatkowych nie wzbudził 
większych dyskusji, prawdopodobnie z racji 
niewielkiego wzrostu stawek podatku od 
nieruchomości i środków transportu. (Stawki 
publikujemy na str. 46–47). Całkowicie została 
zniesiona opłata od posiadania psów, a decyzję 
tę prezydent tłumaczył wysokim kosztem jej 
egzekwowania od uchylających się właścicieli 
psów. Prezydent zapewnił też, że nie odbije 
się to na finansowaniu schroniska dla zwierząt 
w Wielopolu. Temat „najlepszego przyjaciela 
człowieka” poruszył jednak radnych i dysku-
sja na temat kondycji czworonogów, chipów  
i innych akcesoriów trwała dobrych kilkanaście 
minut. Na decyzji, by nie stosować najwyższych 
dopuszczalnych stawek, budżet miasta straci 
blisko 10 mln zł, a tytułu zwolnień, które zostały 
utrzymane jak w roku ub. – ponad 2,4 mln zł.

Za uchwałą znoszącą opłatę za posiadanie 
psa głosowało 24 radnych, uchwałę w sprawie 
podatku od nieruchomości przyjęto 22 głosami 
za, przy 1 wstrzymującym się, zaś w sprawie po-
datku od środków transportu za opowiedziało 
się 24 radnych.

Radni jednogłośnie i bez dyskusji przyjęli 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 
2011, który zreferowała zastępca prezydenta 
Ewa Ryszka. Większą uwagę radnych zwróciła 
kwestia przekształcenia zakładu budżeto-
wego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
– w jednostkę budżetową, co ma – zdaniem 
referującej ten punkt obrad wiceprezydent 
Joanny Kryszczyszyn – usprawnić zarządza-
nie ZGM. Waldemar Brzózka (PiS) zapytał 
m.in., czy w związku z takim przekształce-
niem można się spodziewać poprawy jakości 
pracy osób dbających o wygląd otoczenia 
budynków, śmietniki itp. J. Kryszczyszyn 
przekonywała, że w zakresie poprawy estetyki 
budynków znajdujących się w zasobach ZGM 
widoczna jest stała poprawa, zaś planowa-
ne przekształcenie będzie miało neutralny 
wpływ na zatrudnienie. Po przegłosowaniu 
tej uchwały, w kolejnym punkcie zastępczyni 
prezydenta przedstawiła realizację zadań 
oświatowych miasta za rok szkolny 2009/10. 
Największym wyzwaniem jest mocno odczu-
wany niż demograficzny. Sytuacja powoli się 
w tym względzie poprawia, ale – jak obrazowo 
wyraziła się wiceprezydent – w porównaniu do 

roku szkolnego 2007/08 obecnie w Rybniku 
jest mniej uczniów o liczbę, jaka stanowi stan 
osobowy trzech szkół wielkości Liceum Ogól-
nokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego. 
Wyniki nauczania pozostają na poziomie 
zbliżonym do średniej krajowej i wojewódz-
twa, natomiast na terenie miasta wyraźnie 
najlepszymi statystykami mogą się pochwalić 
Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek oraz 
Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich. Miasto 
wkłada obecnie najwięcej wysiłku w to, by nie 
dopuszczać do zwolnień nauczycieli, którym  
i tak w omawianym okresie ubyło 100 etatów.

Wiceprezydent M. Śmigielski poinformował, 
że wpłynęło 605 wniosków od mieszkańców 
zdecydowanych na przystąpienie do Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta 
Rybnika. Dla potrzeb jego realizacji (początek 
w 2011 roku) miasto zaciągnie pożyczkę z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, na co radni jednogłośnie 
wyrazili zgodę. Rada w taki sam sposób odstą-
piła od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, który – po 
nabyciu – właścicielka podarowała synowi i sy-
nowej. Aby uniknąć utraty bonifikaty, syn mu-
siał ponownie podarować mieszkanie matce.

Bez wątpliwości radni przyjęli też wszelkie 
punkty dotyczące nabycia nieruchomości  
i ustanowienia służebności gruntowej.

Pełnomocnik prezydenta Janusz Koper, 
omawiając kwestię przekazania majątku uzy-
skanego w ramach realizacji programu ISPA 
znajdującego się na terenie gmin Jejkowice  
i Gaszowice oraz przeznaczenia środków 
pochodzących z odpisów amortyzacyjnych 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (po 
8 mln zł w roku 2011 i 2012) na budowę kana-
lizacji w Kłokocinie, którą miasto zobowiązało 
się wykonać do 2015 roku, wspomniał, że wrócił 
z Warszawy, gdzie w obecności przedstawicieli 
Komisji Europejskiej bardzo wysoko oceniono 
ogromną inwestycję, z jaką Rybnik zmagał się 
przez ostatnich 10 lat.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef 
Skrzypiec (BSR) poinformował między innymi,  
że nie udało się rozstrzygnąć dwóch skarg. 
Stroną skarżącą pierwszej z nich, na której 
zbadanie zabraknie już najpewniej czasu  
w tej kadencji – wymierzonej w dyrektora ZGM 
w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewa-
nia przy ul. Morcinka – jest Stowarzyszenie 
„Obrońcy Praw Lokatorów”; w drugiej – toczy 
się postępowanie sądowe, w której stroną jest 
komendant Straży Miejskiej, a to właśnie jego 
osoby dotyczy skarga. Komisja czeka w tym 
przypadku na wyrok sądowy.

W punkcie zamykającym obrady najmoc-
niej wybrzmiały zarzuty radnego Bronisława 
Drabinioka (PO) pod adresem stanowiska 
prezydenta w relacjach z Fundacją Signum 
Magnum oraz słowa podziękowania i uznania 
dla zastępcy prezydenta Joanny Kryszczyszyn 
i pełnomocnika prezydenta Janusza Kopera, 
jakie skierował do nich Franciszek Kurpanik. 

(r), (gr)
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Koniec kadencji coraz bliżej. O jej podsumowanie poprosiliśmy przewodniczącego Rady Miasta, 
jego zastępców oraz przewodniczącego opozycyjnego klubu radnych.
z tym spadła odpowiedzialność i zaszczyt kiero-
wania Radą Miasta Rybnika. Już w pierwszym 
wywiadzie pytano mnie, czy zamierzam pójść  
w ślady swoich poprzedników. Powiedziałem 
wtedy, że do Warszawy się nie wybieram.  
To Rybnik jest dla mnie najważniejszy! To jest 
miejsce, w którym żyję, i to tutaj mieszkają lu-
dzie, wśród których żyję. To w Rybniku decyduje 
się jakość naszego życia! Do Warszawy chętnie 
mogę pojechać na wycieczkę.

— Jakie chwile z okresu Pana przewodnicze-
nia radzie wspomina Pan najmilej, a o jakich 
chciałby Pan jak najszybciej zapomnieć?

— Każda sesja Rady Miasta to dla radnych 
swego rodzaju święto. Niezwykle sympatyczne 
są wszelkiego rodzaju spotkania z mieszkańcami  
z okazji najróżniejszych uroczystości. Jako osobę 
ze środowiska sportowego ogromnie cieszą mnie 
wszelkie nowe obiekty sportowe, a naprawdę 
oddaliśmy ich do użytku sporą ilość. Jednak 
szczególne powody do satysfakcji przynoszą 
sytuacje, kiedy udaje się pomóc pojedynczym 
osobom. Takie chwile pamięta się wyjątkowo. 
Z przykrością wspominam natomiast próbę 
odwołania mnie z funkcji przewodniczącego 
przez radnych Platformy Obywatelskiej. Była 
to prymitywna awantura partyjna, pozbawiona 
jakichkolwiek podstaw merytorycznych. Równie 
przykre były kłótnie – również inspirowane 
przez radnych PO – w radach dzielnic Niedo-
bczyce oraz Zamysłów. Nigdy nie będę umiał 
pogodzić się z wykluczaniem prawdziwych spo-
łeczników, którzy przez wiele lat bezinteresow-
nie chodzili za sprawami lokalnej społeczności. 
To jest sprzeczne z ideą samorządności oraz 
interesem rybniczan.

— Jak pełniona przez Pana funkcja wpływa 
na życie osobiste, rodzinne?

— Intensywne prace samorządu wymagają 
także wzmożonego wysiłku wszystkich zasiadają-
cych w radzie osób, także mojego. Choć rodzina 
pozostaje dla mnie najważniejsza, z pewnością 
pełniona przeze mnie funkcja sprawia, że mam 
dla niej mniej czasu. To cena, którą płaci każ-
dy, kto w jakimkolwiek zakresie angażuje się  
w sprawy publiczne. Ale moja żona, która pracuje  
w „Przygodzie”, ma zbliżony do mojego tryb 
życia, więc jest równie często poza domem. 
Starsza córka założyła na początku paździer-
nika własną rodzinę, zaś młodsza studiuje we 
Wrocławiu i widujemy się zazwyczaj w weekendy 
oraz wakacje. Dlatego też chwile, kiedy jesteśmy 
razem, są tym bardziej cenne.

— I na zakończenie…
— Chciałem przede wszystkim podziękować 

wszystkim radnym za współpracę w całej kaden-
cji. Te podziękowania kieruję również do pana 
prezydenta i wszystkich podległych mu pracow-
ników, a w szczególności pracowników biura 
obsługi Rady Miasta. Natomiast wszystkich 
rybniczan zapraszam na zbliżające się wybory 
samorządowe. 

Rozmawiał G. Kowalczyk

Efekt gospodarczy 
najważniejszy...

Romuald Niewelt 
(BSR) – radny 3 ka-
dencji, wiceprzewod-
niczący Rady Miasta 
od 2006 r., wiceprezy-
dent Rybnika w latach 
1998–2002, działacz 
samorządu dzielni-
cowego w Golejowie, 
gdzie mieszka. Prze-
wodniczy Stowarzy-
szeniu Mieszkańców „Golejów XXI 
wiek” oraz Społecznemu Komitetowi 
Obchodów 90–lecia III Powstania Ślą-
skiego. Inżynier–elektryk, absolwent 
Politechniki Śl., na emeryturę przeszedł 
z kop. „Gliwice”.

— Jako radny od trzech kadencji jest Pan 
jednym z najbardziej doświadczonych ryb-
nickich samorządowców. Czy w porównaniu 
z dwiema pierwszymi, trzecia kadencja czymś 
się wyróżniła? 

— Przede wszystkim, tuż po wyborach  
w 2006 roku, inne były uwarunkowania 
polityczne. Nasze ugrupowanie Blok Sa-
morządowy Rybnik był wprawdzie w RM 
reprezentowany najliczniej, nie mieliśmy 
jednak większości bezwzględnej. Pierwszy 
rok był więc zdeterminowany związanymi  
z tą sytuacją trudnościami, na które wpłynęły 
również „wojny na górze”. Ostatecznie koali-
cja z PiS–em umożliwiła w miarę bezkolizyjną 
pracę. Wtedy doszedłem do wniosku, że nasze 
wyborcze hasło należałoby nieco zmodyfiko-
wać: Dość p a r t y j n y c h (a nie politycznych) 
gier, głosuj na BSR”, bo samorząd, mając do 
wypełnienia tak wiele ważnych zadań, musi 
jakąś politykę również prowadzić. Rada Mia-
sta, jako władza uchwałodawcza, pełni w tym 
procesie ważną rolę, szczególnie jeśli chodzi  
o politykę finansową, prace planistyczne i wie-
le innych. Natomiast upartyjnienie sprawia, 
że na opinie wpływają sympatie i antypatie 
partyjne, będące pokłosiem konfliktów mie-
dzy ugrupowaniami na najwyższym szczeblu, 
sprzeczne niekiedy z tym, co dobre dla miasta 
i jego mieszkańców. A merytoryczną dys-
kusję zastępują wydumane problemy. Dziś 
partie weszły w samorząd bardzo głęboko  
– w dzielnice, parafie, a nawet rodziny. I to 
nie jest dobre...

— Po tym szerszym spojrzeniu na samorząd, 
wróćmy do prac Rady Miasta w mijającej 
kadencji...

— Są one prowadzone głównie w komisjach 
branżowych i uważam, że przebiegały one 
bardzo sprawnie. W porównaniu z latami 
poprzednimi, radni pracowali o wiele inten-
sywniej i trudno się dziwić, bo realizowanych 
zadań było rekordowo wiele, a budżet, z roku 

na rok, coraz większy. W związku z prowa-
dzonymi inwestycjami bardzo dużo dyskuto-
wanych spraw związanych było z gospodarką 
przestrzenną, a problemy nie były łatwe i wie-
lokrotnie się powtarzały. Koncentrowaliśmy 
się przede wszystkim na efekcie gospodarczym 
dla miasta i w większości przypadków to się 
udawało. 

Ta kadencja była szczególnie ważna z po-
wodu zakończenia ogromnej inwestycji, jaką 
jest kanalizacja sanitarna. Finał tego zadania 
to dla mnie osobista satysfakcja, bo brałem 
udział w przygotowaniach tego projektu od 
samego początku. Cieszę się, że udało się go 
zrealizować, bo wiem też ile trudności trzeba 
było pokonać. Na tej inwestycji odbijały się 
problemy gospodarcze całego kraju, jak choć-
by plajty potężnych firm. Dzięki kanalizacji 
Rybnik zrobił cywilizacyjny krok do przodu, 
a pozyskane na tę inwestycję unijne środki 
dawały mu czołowe miejsca w rankingach – to 
w tej kadencji uznano nasze miasto za najle-
piej zarządzane w kraju. Podkreślić trzeba, że 
równolegle z kanalizacją realizowano wiele 
innych zadań, również w sferze społecznej 
czy edukacyjnej. Zaliczam tę kadencję do 
bardzo udanych. 

— A jednak opozycja w ciągu tych czterech 
lat ani razu nie udzieliła prezydentowi abso-
lutorium za wykonanie budżetu...

— Mam żal, że wysiłek władz miasta  
i służb finansowych nie został przez opozycyj-
nych radnych doceniony. Większość naszych 
poczynań, szczególnie w sferze inwestycji 
było krytykowanych. Najbardziej – różnicę 
między planem budżetu, a jego wykonaniem 
oraz zadłużenie miasta. A przecież zmiany 
w budżecie są rzeczą naturalną, wynikającą 
z okoliczności. Co najmniej niekonsekwen-
cją nazwać można głosowanie za zmianami 
wprowadzanymi do budżetu w ciągu roku, 
nie udzielając potem absolutorium. Zadłu-
żenie wynika z konieczności wprowadzenia 
do budżetu wkładu własnego na realizację 
zadań z pomocą pieniędzy unijnych, zaś bez 
ich wsparcia wiele inwestycji nie byłoby moż-
liwych. Te pieniądze nie były przejadane, ale 
inwestowane! Podejmowanie tak ogromnych  
wyzwań jest ryzykowne, ale bez ryzyka nie ma 
sukcesu, bez wysoko postawionej poprzeczki 
nie będziemy wysoko skakać! Planowanie 
zadań z pomocą środków unijnych nie jest 
łatwe, a muszę przyznać, że służby finansowe 
dają sobie z tym doskonale radę i budżet jest 
zawsze na dobrym poziomie. 

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju Rybnika w ostat-
nich kilku latach – wszystkim radnym, władzy 
wykonawczej i wszystkim miejskim służbom.  
To nie były zmarnowane cztery lata...

Rozmawiała W. Różańska

c.d. na stronie 12
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Kontynuacja 
dobrych przemian

Kazimierz Salamon 
(BSR) – wiceprzewod-
niczący Rady Miasta,  
z samorządem zwią-
zany od 1995 r., kiedy 
to rozpoczął działal-
ność w Radzie Dziel-
nicy Smolna, od 2002 
r. radny Rady Miasta  
z ramienia Bloku Sa-
morządowego Ryb-
nik. Absolwent Technikum Górniczego 
w Rybniku, do marca 2010 r. pracował  
w kop. „Rydułtowy”. Obecnie na eme-
ryturze.  

— Jak podsumowuje Pan mijającą kaden-
cję? Czy to był dobry czas dla Rybnika? 

— Mijająca kadencja Rady Miasta Rybni-
ka – pomimo wielu kryzysów gospodarczych 
i politycznych – była dla naszego miasta 
czasem rozwoju i kontynuacji dobrych prze-
mian. Stabilność władzy, jaką w wyborach 
samorządowych w 2006 roku po raz kolejny 
zapewnił sobie Blok Samorządowy Ryb-
nik, pozwoliła na niezakłóconą partyjnymi 
interesami kontynuację proinwestycyjnych 
zadań, prowadzonych przez ekipę prezydenta 
Adama Fudalego. 

Cieszy fakt, że to w tej kadencji zakończy-
liśmy największą rybnicką inwestycję – bu-
dowę kanalizacji sanitarnej. Teraz kolej na 
drogi. Jakość wyremontowanych już dróg, 
ale także inwestycje wykonywane obecnie 
oraz już zaplanowane do realizacji, pozwa-
lają sądzić, że w ciągu kilku najbliższych lat 
realnie zostanie podwyższony standard w tym 
zakresie. Wszystkie te inwestycje realizowa-
ne są przy wsparciu środków zewnętrznych,  
w pozyskiwaniu których Rybnik od lat na-
leży do krajowej czołówki. To bardzo duża 
szansa na szybki rozwój. Jest on jednak 
ograniczony w czasie (unijny rok budżetowy),  
co w konsekwencji staje się bardzo uciążliwe 
dla mieszkańców. Jednak z dłuższej perspek-
tywy trudności i kłopoty związane z dużą in-
tensywnością inwestycji się opłacają. Dotacje 
Unii Europejskiej do rybnickich inwestycji 
sięgają nawet 85%. Mam nadzieję, że rów-
nież większość mieszkańców naszego miasta 
opowiada się za kontynuacją rozpoczętego 
przez BSR kierunku zmian.

— Czy w pełni wykorzystaliśmy szanse na 
rozwój i poprawę warunków życia w mieście?

— Zawsze można powiedzieć, że niektóre 
sprawy można było załatwić lepiej czy inaczej. 
Zapewniam jednak, że podejmując decyzje, 
głównie te angażujące środki i ludzi przez 
dłuższy czas, mieliśmy na względzie przede 
wszystkim dobro mieszkańców. 

Uważam, że w ciągu mijającej kadencji 
rybniczanie przekonali się, że sukcesywnie 
i konsekwentnie prowadzone inwestycje 
naprawdę przyczyniły się do poprawy wa-
runków ich życia. Nie bez przyczyny Rybnik 

uznawany jest nie tylko w regionie, ale  
i w kraju za przykład miasta dobrze i sprawnie 
zarządzanego. Na naszych ulicach widać wie-
le samochodowych rejestracji z innych miast 
regionu – Rybnik i jego pozycja kulturalnej, 
handlowej, naukowej i społecznej stolicy 
subregionu przyciąga coraz większe rzesze 
ludzi. To pokazuje, że zmiany idą w dobrym 
kierunku i warto je kontynuować.

— Co uważa Pan za sukces mijającej 
kadencji, a jakim wyzwaniom nie udało się 
sprostać?

— To, że Rybnik nadal jest liderem  
w regionie. Nieustające inwestycje sprawiają, 
że z roku na rok żyje się nam coraz lepiej, 
i to naprawdę widać. Niewątpliwym sukce-
sem tej kadencji jest zakończenie budowy 
systemu kanalizacji w mieście. Inwestycją 
towarzyszącą budowie 560 km kanalizacji 
była odbudowa 400 km dróg w dzielnicach. 
Tę wieloletnią i – przyznaję – związaną  
z wieloma wyrzeczeniami inwestycję – doce-
nili nie tylko mieszkańcy, ale też opinia pu-
bliczna. Znalazła się ona w rankingu polskich 
inwestycji dziesięciolecia, ogłoszonym przez 
dziennik „Rzeczpospolita”.

Wyzwanie, które dla mnie jest szczególnie 
ważne, to poprawa warunków nauki i wy-
poczynku najmłodszych rybniczan. Dlatego  
z radością uczestniczyłem podczas mijającej 
kadencji w wielu uroczystościach związanych 
z oddaniem do dyspozycji młodzieży nowych 
przyszkolnych boisk (nie tylko „Orlików”), 
czy wyremontowanych szkół. Szczególnie 
w ostatnim czasie takich momentów było 
bardzo dużo.

— Co czeka przyszły samorząd? Które 
zadania będą najważniejsze?

— Największym wyzwaniem będzie konty-
nuacja tego, co już jest rozpoczęte. Wierzę, 
że wyborcy po raz kolejny zaufają samorzą-
dowcom BSR i pozwolą nam dokończyć to, 
co z powodzeniem realizujemy od kilku lat. 
Znane są projekty, które planujemy wdro-
żyć w przyszłej kadencji Rady Miasta. Będą 
to działania usprawniające ruch drogowy, 
ułatwiające tworzenie nowych miejsc pracy, 
szczególnie dla młodych ludzi, czy poprawia-
jące warunki funkcjonowania w mieście małej 
i średniej przedsiębiorczości oraz dużych, 
umiejscowionych w strefach ekonomicznych, 
firm. Nie zapominamy również o wolnym 
czasie mieszkańców, dlatego w naszym 
programie dużo miejsca poświęciliśmy kul-
turze, sportowi i rekreacji. Wszystkie nasze 
zamierzenia będą  możliwe dzięki dalszemu 
pozyskiwaniu naprawdę niemałych środków 
unijnych, które wszystkie te zmiany w mieście 
przyśpieszają. 

Najważniejsze dla mnie będzie jednak 
uzyskanie zaufania i poparcia rybniczan.  
To oni mogą być dumni z tego, co robimy, bo 
to oni, a nie lokalni politycy są najlepszymi 
ambasadorami Rybnika. Już dziś zapraszam 
do zapoznania się z naszym programem na 
stronie internetowej www.bsrrybnik.pl.

Rozmawiała M. Tytko

Miasto musi iść 
do przodu…

Andrzej Wojaczek 
(PiS) – radny dwóch 
kadencj i .  Obecnie 
wiceprzewodniczący 
Rady Miasta. Zasiada 
w społecznej komisji 
mieszkaniowej przy 
ZGM, wiceprzewod-
niczący KZ NSZZ „So-
lidarność” przy kop. 
„Chwałowice”. Wice-
prezes Klubu GKS Pierwszy Chwałowice, 
od 12 lat przewodniczący zarządu Rady 
Dzielnicy Chwałowice. 

— Zasiada Pan w Radzie Miasta już drugą 
kadencję, co skłania do porównań. Czy kończą-
ca się czteroletnia kadencja była trudniejsza od 
poprzedniej?

— Była inna, co nie znaczy trudniejsza.  
Z pewnością okazała się bardzo owocna, do czego 
przyczyniło się powstanie w Radzie Miasta koalicji 
Prawa i Sprawiedliwości oraz Bloku Samorządo-
wego Rybnik. Jak dobra to była współpraca prze-
konują efekty, jakie udały się osiągnąć w ciągu tych 
czterech lat. To przede wszystkim wiele inwestycji, 
które prowadzono z wykorzystaniem środków 
unijnych – już samo wybudowanie kanalizacji daje 
ogromne powody do satysfakcji. Sporo przedsię-
wzięć udało się zrealizować również w dzielnicach 
miasta, co cieszy jeszcze bardziej, a wszystko to 
dzięki naszej dobrej współpracy i przyjmowaniu 
zaproponowanego przez prezydenta budżetu mia-
sta. Porozumienie naszych ugrupowań zapewnia 
zrównoważony rozwój naszego miasta i jestem 
pewny, że mieszkańcy to dostrzegają. Warto też 
wspomnieć o nowych mieszkaniach komunal-
nych na ul. Kolejowej, z lepszym standardem, dla 
lokatorów regularnie płacących czynsze. Dlatego 
radni koalicji wraz z prezydentem rozważają wy-
budowanie większej ilości mieszkań komunalnych. 
Trzeba też pamiętać o kolejnych mieszkaniach 
socjalnych. Nie możemy zapomnieć również  
o dzieciach i młodzieży – chcemy pójść w dalszy 
rozwój i modernizację bazy sportowej i rekre-
acyjnej. Konieczny jest dalszy remont i budowa 
obiektów sportowych, których tak wiele powstało 
w czasie tej kadencji. Zdajemy sobie z tego spra-
wę, że przyniosą one wiele korzyści, a młodzież 
będzie mogła spędzać czas w sposób bezpieczny. 
Chcemy iść również w kierunku likwidacji niskiej 
emisji. Rozsądne rozwiązanie kwestii ogrzewania 
mieszkań w naszych dzielnicach ma niebagatelne 
znaczenie w zmniejszeniu emisji spalin i tlenku 
węgla do atmosfery. Jest to istotne nie tylko  
z punktu widzenia ekologii, ale także estetyki.

 Nasze miasto jest coraz piękniejsze, a także bez-
pieczniejsze, gdyż wspomagamy policję środkami 
na dodatkowe patrole, szczególnie w dzielnicach 
zagrożonych. Ruszył – choć jeszcze nie wszędzie 
– monitoring, który okazał się bardzo dobrym 
rozwiązaniem. Jak widać, współpraca w ramach 
tej koalicji z obecnym prezydentem, przynosi 
duże efekty i życzyłbym sobie, aby  było tak dalej. 
Miasto musi iść do przodu. Myślę więc, że warto 
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było zawiązać koalicję dla dobra naszych miesz-
kańców, gdyż wiemy, że oni są najważniejszymi 
i najlepszymi obserwatorami poczynań radnych  
i włodarzy tego coraz piękniejszego miasta. 

— Rybniczanie obserwują i widzą… zakor-
kowane ulice. Z pewnością rozwiązania drogowe 
spędzają sen z powiek nie tylko kierowcom,  
ale i radnym, bo przecież nie wszystko w tej kaden-
cji, udało się tak, jak planowaliście. 

— Wiemy, jak trudno swobodnie poruszać się 
po naszych drogach, ale niestety, musimy to prze-
czekać. Po zakończeniu prowadzonych obecnie 
prac, sytuacja znacznie się poprawi. Rybnik po-
zyskał sporo środków zewnętrznych na realizację 
rozwiązań komunikacyjnych. Musimy je wykorzy-
stać, a także uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście 
trzeba sobie zdać sprawę, że bez pomocy rządu nie 
wybudujemy obwodnic i nie zrobimy wielu inwe-
stycji, które są ponad siły budżetu naszego miasta. 
Obecnie ogromne środki przeznaczamy na pensje 
dla budżetówki, niestety subwencji praktycznie 
nie widzimy. Przecież nie można cały czas opierać 
się na budżecie samorządu – czy mamy podnosić  
w znacznym stopniu podatki lokalne, które i tak 
są już wysokie? Gdyby przynajmniej do dyspozycji 
miast pozostał w całości podatek od górnictwa, 
wtedy w znaczący sposób byłby wyższy dochód 
naszego miasta. 

Oczywiście lokalne drogi poprawiają kom-
fort jazdy i są ważne, ale kluczowe dla Rybnika  
są obwodnice. Rozwiązaniem byłaby droga Pszczy-
na – Racibórz, ale kosztów jej budowy nie jest  
w stanie udźwignąć żaden samorząd, więc potrzeb-
ne są środki z zewnątrz. Drogi są mankamentem, 
który trzeba systematycznie rozwiązywać, lecz 
problem zatłoczonych ulic jest wszędzie, nie tylko 
w Rybniku. Mam kilka propozycji dla Chwałowic, 
jak choćby budowa obwodnicy od ul. Zwycięstwa 
poprzez budowę wiaduktu nad przejazdem kole-
jowym, dalej do ul. Kożdoniów, 1 Maja po hałdzie 
rejonu „D”, do ul. Radziejowskiej, następnie 
do ul. Składowej i ul. Śląskiej,  pod wiaduktem  
w kierunku Szybu IV  do ul. Chwałowickiej, na 
której ma powstać rondo łączące drogę Pszczy-
na – Racibórz. To oczywiście kwestia kilku lat  
i ogromnych nakładów finansowych, a zadanie 
można wykonać jedynie etapami. Należy mieć 
marzenia i plany, ale musimy zdać sobie sprawę, 
że budżet miasta nie jest z „gumy” i nie sztuką 
jest podnoszenie podatków. Mam nadzieję,  
że mieszkańcy dostrzegają, jak rozwija się Ryb-
nik, rozumieją utrudnienia na drogach i wierzą,  
że w następnych latach będzie coraz lepiej. 

— To były dla Pana dobre cztery lata? 
— Z pewnością, bo były to również dobre 

lata dla mojej dzielnicy. Udało się położyć nową 
nawierzchnię boiska GKS „Pierwszy” wraz  
z ogrodzeniem i wybudować krytą trybunę. Po-
wstał piękny obiekt z bocznym, pełnowymiarowym 
boiskiem do treningu i dla juniorów. Natomiast 
przy Gimnazjum Nr 3 powstało wielofunkcyjne 
boisko ze sztuczną nawierzchnią, a przy Szkole 
Podstawowej nr 35 wybudowano salę gimnastycz-
ną. Zabudowano też urządzenia do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu. Mieszkańcy mogą również 
korzystać z betonowych stołów do tenisa, dwóch 
boisk do gry w siatkówkę plażową i wielofunk-
cyjnego boiska na osiedlu przy ul. Kupieckiej. 
Doskonale odnowiono basen oraz jego zaplecze 

wraz z boiskami do siatkówki i koszykówki.  
W Chwałowicach powstało również kilka placów 
zabaw. Odnowiono pomnik przy ul. 1 Maja, utwar-
dzono alejki w parkach oraz zieleńce i skwery. Od-
nowiono również elewację Domu Kultury, Liceum 
Ogólnokształcącego, budynek biblioteki i Rady 
Dzielnicy oraz wymieniono pokrycia dachowe na 
budynkach ZGM. Wybudowano też wiele dróg, 
chodników i parkingów systemem gospodarczym. 
Bardzo dużo się zmieniło i dokonano wielu zna-
czących inwestycji. Mam tutaj na uwadze budowę 
kanalizacji sanitarnej oraz remont nawierzchni 
dróg po tym przedsięwzięciu. W chwili obecnej 
mamy w znaczącym stopniu na ukończeniu wy-
mianę instalacji wodnej. Całe zadanie zostanie 
ukończone w przyszłym roku.

Wzorowo przebiega współpraca z placówkami 
oświatowo–kulturalnymi, spółdzielniami miesz-
kaniowymi, parafią, a także z dyrekcją kopalni 
– szczególnie przy usuwaniu szkód górniczych  
i rekultywacji terenów. Jak widać, szereg zadań 
udało się wykonać, ale jest jeszcze sporo do zro-
bienia. W pierwszej kolejności musimy wymienić 
nawierzchnię ul. 1 Maja oraz poszerzyć ul. Ogro-
dową i Zwycięstwa. Kolejnym działaniem będzie 
likwidacja niskiej emisji oraz budowa kanalizacji 
burzowej. Ukończone zostaną inwestycje na base-
nie i zabudowane nowe punkty świetlne. 

Dzielnica Chwałowice powinna być traktowana 
wyjątkowo i chciałbym żeby żyło się tutaj jeszcze 
lepiej, a do zrealizowania jest jeszcze wiele zadań 
zarówno w samej dzielnicy, jak i w mieście.

— Bycie samorządowcem to trudny kawałek 
chleba?…

— Nie żałuję tych lat spędzonych w samorzą-
dzie. Mimo ciężkiej pracy, mam ogromną satys-
fakcję z tego, co robię dla miasta i mojej dzielnicy. 
Życzyłbym innym, by mogli również poczuć taką 
satysfakcję. A chęci do dalszego działania mam 
na co najmniej kolejne 12 lat… 

Rozmawiała: S. Horzela–Piskula

Wiele można 
poprawić...

Piotr Kuczera, rad-
ny pierwszą kadencję, 
przewodniczący Klu-
bu Radnych Platformy 
Obywatelskiej. Absol-
went Uniwersytetu Ślą-
skiego, nauczyciel hi-
storii w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 
2 im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. Za-
angażowany w działalność Rady Dzielnicy  
w Popielowie, gdzie mieszka, członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w tej dzielnicy.

— Mijająca kadencja Rady Miasta była dla 
Pana pierwszą w samorządowym życiorysie. Czy 
tak wyobrażał Pan sobie pracę na tym forum?

— Za mną cztery lata nowych doświadczeń  
i z ich perspektywy muszę przyznać, że moje 
wyobrażenia o funkcjonowaniu Rady były nieco 

inne. Moje zastrzeżenia dotyczą trybu zwoływania 
komisji, a w związku z tym, często również ich pracy. 
Zdarzało się, że komisja zbierała się 15 minut przed 
sesją, co uniemożliwiało zgłębienie problemu, a co 
najwyżej jego zasygnalizowanie. Brakowało mi spo-
tkań członków komisji branżowych z fachowcami w 
danych dziedzinach i merytorycznej dyskusji. Miało 
to miejsce bardzo sporadycznie, np. przy okazji 
omawiania kwestii straży pożarnych czy sportu. 
Uważam też, że sesje RM powinny być zwoływane 
częściej, by można było przedyskutować więcej 
problemów i uniknąć „nocnych” posiedzeń Rady, 
które nie sprzyjają przecież efektywności pracy.  
Myślę, że w sferze organizacji pracy radnych wiele 
można jeszcze poprawić...

— Jak ocenia Pan Platformę Obywatelską  
w roli opozycji?

— Nasz klub nie miał pełnego wpływu na funk-
cjonowanie Rady Miasta i jej decyzje. Nie byliśmy 
reprezentowani w tzw. „prezydium” czyli na po-
ziomie przewodniczącego i jego zastępców, żaden 
radny PO nie pełnił też funkcji przewodniczącego 
komisji branżowej. To był układ typowo polityczny, 
czyli koalicja BSR–PiS bierze wszystko. Naszym 
zadaniem było wskazywanie błędów, jakie,  
w naszej ocenie, popełniali rządzący, staraliśmy się 
również pewne rzeczy proponować, licząc na me-
rytoryczną dyskusję. Często jednak zastępowano ją 
„rozwiązaniem siłowym”, wykorzystując przewagę 
głosów. Tak było w przypadku propozycji pewnych 
rozwiązań drogowych, jak przebudowa ul. Pod-
miejskiej, czy poprowadzenie oddanego niedawno 
do użytku odcinka drogi przez „Ryfamę” aż do 
Ronda Chwałowickiego, mieliśmy też pomysł 
na deptak ulicami Sobieskiego i Powstańców. 
Miasto skorzystało z programów ogólnopolskich 
Platformy Obywatelskiej jak „schetynówki” czy 
„Orlik”, co jest wkładem naszej ugrupowania  
w rozwój Rybnika.

— Jak więc podsumuje Pan tę kadencję?
— Miasto się rozwija i jest to naturalny bieg 

rzeczy, a pozytywne zmiany następują we wszyst-
kich okolicznych samorządach, nie ma się więc 
co specjalnie ekscytować. Zakończenie budowy 
kanalizacji jest oczywiście pewnym sukcesem, ale 
to się miało stać cztery lata temu. Znamy uwa-
runkowania tej wielkiej inwestycji i rozumiemy 
problemy z wykonawcami, tu kłania się jednak 
kwestia nadzoru inwestorskiego, do którego 
mamy poważne zastrzeżenia, podobnie zresztą jak  
w przypadku innych, przedłużających się inwesty-
cji, jak budowa boiska przy ul. Gliwickiej. Wracając 
do kanalizacji – dopóki nie działa ona na 100%, 
nie samofinansuje się i następują realne, finan-
sowe straty. Uważamy, że błędy popełniono już 
na etapie planowania. Gdyby zakres zadania był 
mniejszy lub podzielony na mniejsze etapy, rów-
nolegle z kanalizacją można by zrobić więcej dla 
poprawienia układu komunikacyjnego miasta. Bo 
to rozwój drogownictwa jest dla Rybnika sprawą 
najważniejszą. Ograniczeniem w tej kwestii są na 
pewno XIX–wieczne założenia architektoniczne 
Rybnika i z tym problemem przyjdzie się zmierzyć 
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wielu jeszcze ekipom rządzącym. Szkoda jednak, 
że nie wykorzystano ostatnich czterech lat na 
przygotowanie inwestycji drogowych – kwestii 
wykupów, projektów technicznych, przykładowo 
dla drogi regionalnej Pszczyna–Racibórz. Nie uda 
jej się wprawdzie wybudować bez pomocy pań-
stwa, ale miasto powinno wcześniej przygotować 
dokumentację techniczną i być przygotowane 
do nowej perspektywy finansowej Unii Euro-
pejskiej po 2013 r. Niestety, środki finansowe na 
opracowanie dokumentacji technicznej rybnic-
kiego odcinka tej drogi, przesunięto na rok 2012.  
W tej dziedzinie mogliśmy zrobić więcej. Niewiele 
powstało nowych dróg, parkingów, nie udała się 
modernizacja Kamienia i Rudy, wciąż nie jest 
dokończona budowa wymienionego już boiska 
przy ul. Gliwickiej.

— Wyrazem braku zaufania do władz miasta 
było konsekwentne odrzucanie przez radnych 
PO budżetu i nieudzielanie prezydentowi abso-
lutorium...

— Naszym argumentem była każdorazowo zbyt 
duża, naszym zdaniem, różnica między budżetem 
zaplanowanym, a wykonanym. Wskazywaliśmy, że 
pewne zapisane w nim rzeczy są nierealne – wpły-
wy podatkowe były zaniżane, inwestycje na wyrost. 
Realność budżetu powinna być oddzielona od po-
kusy pokazywania go jako propagandowego oręża. 
Jeśli teraz argumentem za przesunięciem środków 
na modernizację ul. Wodzisławskiej na rok 2011 
jest troska o to, by po zamknięciu ul. Raciborskiej, 
ruch nie był ograniczony na dwóch drogach wylo-
towych jednocześnie, to mógł on paść wcześniej. 
Wpisywanie do budżetu i obiecywanie remontów 
było po prostu działaniem na wyrost. Zresztą tego-
rocznej „jesiennej ofensywy drogowej” trudno nie 
łączyć ze zbliżającymi się wyborami, podobnie jak 
oddanie do użytku w ostatnim roku kadencji wielu 
boisk przy placówkach oświatowych. Jako nauczy-
ciel chcą podkreślić, że to cenna inicjatywa, chodzi 
tylko o jej wyborczy kontekst. Na nowe sale nadal 
czekają szkoły ponadgimnazjalne w centrum...

— Jak Pan widzi przyszłość miasta w kontekście 
działalności samorządu?

— Mam wrażenie, że dotychczasowym wła-
dzom brakuje już świeżości. Być może nowe 
rozdanie po listopadowych wyborach przyniesie 
bardziej perspektywiczne spojrzenie na Rybnik. 
Myślę, że do głosu dojdzie pokolenie 30, 40–lat-
ków, którzy dotąd nie angażowali się w sprawy 
publiczne, a teraz chcą to uczynić. Młodzi patrzą 
na miasto z perspektywy  jakości życia – ważne jest 
dla nich łatwość przemieszczania się, zakres  infor-
matyzacji, lokalizacja zakładów pracy, przedszkoli, 
dostęp do kultury, wypoczynek, ale i gospodarka 
odpadami czy przewidywalna polityka podatkowa. 
Chcą mieszkać w Rybniku, tu pracować i wypo-
czywać, ale w zamian chcą mieć wpływ na sposób 
zarządzania miastem. Dotychczasowe rządy ich 
nie satysfakcjonują… 

— Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała W. Różańska.

— O potrzebie budo-
wy tej drogi dyskutuje 
się od bardzo dawna. 
Kolejne zabiegi kończą 
się fiaskiem, jakby nad 
tym przedsięwzięciem 
ciążyło jakieś fatum. 
Miasto nie jest w stanie 
samodzielnie udźwignąć 
ciężaru finansowania 
tak poważnej inwestycji. 
W tej kwestii najważ-
niejsze są zatem decyzje 
na szczeblu rządowym. Aby uzyskać konieczne 
środki, szukamy wsparcia władz wojewódzkich, 
współpracujemy z Górnośląską Agencją Prze-
kształceń Przedsiębiorstw, zachęcamy lokalne 
podmioty gospodarcze do zaangażowania się  
w nasze działania w tym zakresie — mówił wi-
ceprezydent Rybnika Michał Śmigielski, oma-
wiając prezentację multimedialną na spotkaniu 
w Urzędzie Miasta. Była ona poświęcona 
koncepcji rozwoju trzech obszarów gospodar-
czych na terenie miasta: strefy przemysłowej 
w Kłokocinie, lotniska w Gotartowicach, 
zabytkowej kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu 
i budowy osiedla mieszkaniowego w tej samej 
dzielnicy przy ul. Sportowej. To, w jakim tempie 
wymienione obszary będą się rozwijać, jest 
bezpośrednio zależne od realizacji projektu 
budowy drogi Pszczyna – Racibórz.

— Ta droga łączy w układzie wschód–zachód 
cztery drogi wojewódzkie i wskazuje kierunek 
rozwoju całej aglomeracji rybnickiej. Prezen-
towane tu tereny to dopiero początek. Ta droga 
jest wpisana w strategię rozwoju województwa. 
Odkąd zajmuję się urbanistyką, mówiło się o tej 
drodze, ale o autostradzie A1 też się kiedyś tylko 
mówiło, a w końcu powstaje. Istotne jest, aby 
w założeniach do budowy tej drogi uwzględnić 
etapowość jej powstawania i jednocześnie wyso-
kie parametry przepustowości. Niech realizacja 
trwa dłużej, ale niech będzie możliwość budowy 
dwupoziomowych skrzyżowań. Najważniejszym 
odcinkiem jest ten, który połączy autostradę A1  
z Gotartowicami i od niego powinno się rozpocząć 
realizację całego projektu — określał strategicz-
ne znaczenie inwestycji Wiesław Chmielewski  
z Pracowni Urbanistycznej w Rybniku. 

Z kolei przedstawiciele Aeroklubu Rybnic-
kiego zwracali uwagę na atuty lokalizacyjne 
lotniska w Gotartowicach, zmiany strukturalne 
w ruchu lotniczym i perspektywy, jakie otworzą 
się przed miastem, gdy na lotnisku powstanie 

jeden pas startowy o długości 1200 m. — Do lat  
90. lotnisko Aeroklubu ROW pełniło wyłącz-
nie rolę lotniska sportowego. Potem poja-
wiło się lotnictwo biznesowe, którego udział  
w obsłudze lotniska sięga obecnie 20%. Nie 
jesteśmy w stanie przyjmować lotnictwa cięż-
kiego, a wiemy, że jest takie zapotrzebowanie. 
Potrzebny jest do tego pas startowy o długości 
minimum 1200 m. Stworzenie takiego pasa 
byłoby zalążkiem dla dużych inwestycji, jakie 
mamy w perspektywie. To lotnisko wspólnie 
z czterema innymi (Częstochowa, Katowice, 
Gliwice, Bielsko–Biała) jest wpisane w strategię 
rozwoju województwa. Za rozbudową lotniska  
w Gotartowicach przemawiają dwie ważnej 
cechy – sąsiedztwo autostrady A1 oraz fakt, że 
małe podmioty mają problem z realizowaniem 
swoich potrzeb przy wykorzystaniu dużych, rejso-
wych lotnisk, takich na przykład jak Pyrzowice.

Prezydent Adam Fudali wspomniał, że 
francuskie Mazamet (partnerskie miasto 
Rybnika) posiada lotnisko, choć ma zaledwie 
20 tys. mieszkańców. — Burmistrz Mazamet 
przekonywał mnie, że bez lotniska nie przycią-
gnąłby do niedużego miasta żadnych zewnętrz-
nych inwestorów. My też zdajemy sobie sprawę  
z korzystnej lokalizacji lotniska i potrzeby jego 
rozbudowy. Chciałbym zwrócić uwagę, że to 
dzięki naszej inicjatywie, na żorskim odcinku 
A1 powstał węzeł drogowy w Rowniu. Gdyby 
nie nasze zabiegi w czasie, gdy dyrektorem Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
był Janusz Koper, tego węzła by dzisiaj nie 
było. To też jedno z wielu doświadczeń, które 
mówi nam, że do nas musi należeć inicjatywa. 
To właśnie dzięki niej mamy zagwarantowane  
3 mln zł na projekt techniczny rybnickiego odcin-
ka drogi regionalnej. Jeśli będziemy przygotowani 
logistycznie, istnieje szansa, by otrzymać na ten 
cel środki unijne, przewidziane w programach 
na lata 2013 i 2015.                                    (gr)

Droga do sukcesu

Budowa trasy Pszczyna – Racibórz, a szczególnie odcinka w granicach admini-
stracyjnych Rybnika, łączącego miasto z autostradą A1, to – zdaniem urbanistów 
– strategiczna inwestycja dla całej aglomeracji rybnickiej. Powstanie obwodnicy 
południowej, której plany budowy sięgają co najmniej lat 60. ubiegłego wieku, 
stało się obecnie niezbędnym warunkiem dla dalszego rozwoju gospodarczego  
i społecznego Rybnika.

c.d. ze strony 13

Podczas towarzyszącej spotkaniu prezentacji największe wrażenie robiła koncepcja  
budowy portu lotniczego w Gotartowicach.                                                Zdj.: (gr)

Wiele można poprawić
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Gospodarz Rybnika był jedną z ponad 20 wyróżnia-
jących się postaci polskiej sceny samorządowej, odzna-
czonych za wyjątkowe zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy 
samorządowej oraz w podejmowanej z pożytkiem dla 
kraju pracy zawodowej i społecznej. Obok A. Fudalego 
wyróżnieni zostali m.in. prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz–Waltz, jeden z architektów reformy samo-
rządowej prof. Michał Kulesza, wicemarszałek Senatu 
Adam Struzik, radny sejmiku małopolskiego Stanisław 
Handzlik, a także prezydenci miast – Rzeszowa Tadeusz 
Ferenc, Gliwic Zygmunt Frankiewicz i Poznania Ryszard 
Grobelny.  

W czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezy-
dent B. Komorowski opowiedział się za pogłębieniem 
reformy samorządowej i zapowiedział powołanie Forum 
Debaty Publicznej „Samorząd dla Polski”, do której 
zaprosił wszystkich odznaczonych. Prace tego zespołu 
będą koordynować m.in. profesorowie Jerzy Regulski  
i Michał Kulesza. Debata ma odpowiedzieć na pytanie, 
co można zrobić dla przyspieszenia modernizacji kraju 
poprzez aktywność na szczeblu samorządowym.

(r)

W roku 20–lecia odrodzonego samorządu terytorialnego, prezydent 
Rybnika Adam Fudali został odznaczony przez prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rybnik na targach 
inwestycyjnych 

Prezydent odznaczony

Gospodarz Rybnika Adam Fudali wśród odznaczonych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

Stół multimedialny zrobił w Monachium spore wrażenie.                          Zdj.: M.T. 
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Prezydent Rybnika oraz Rybnickie Centrum Kultury zapraszają do udziału w obchodach 

Święta Niepodległości 11 listopada
Rynek 

• godz. 11.15 – Zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji  
i mieszkańców miasta na Rynku;

• godz. 11.30 – wysłuchanie hymnu państwowego, wcią-
gnięcie flagi państwowej na maszt, wystąpienie Prezydenta 
Miasta Rybnika, złożenie kwiatów na tablicy pamiątkowej 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, przemarsz do bazyliki św. 
Antoniego, złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II;

Bazylika św. Antoniego
• godz. 12.00 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny 

oraz radnych Rady Miasta Rybnika żyjących oraz tych którzy 
już odeszli, z podziękowaniem za pracę w mijającej kadencji 
oraz z prośbą o Bożą opiekę dla wszystkich rybniczan. 

 Oprawa muzyczna: zespół wokalny „6 na 6” oraz Miejska 
Orkiestra Dęta ,,Rybnik”.

Apelujemy do mieszkańców Rybnika o wywieszenie flag w narodowych barwach!

Miasto już po raz drugi wzięło udział w Salonie Nierucho-
mości Inwestycyjnych EXPO REAL 2010 w Monachium, naj-
większych i najbardziej prestiżowych targach nieruchomości 
w Europie. 

Uczestniczyło w nich ponad 1650 wystawców, a stoiska odwiedziło 
ok. 36 tys. osób. Celem udziału Rybnika w tej imprezie była promocja 
terenów inwestycyjnych położonych przy ulicach Hallera i za nową 
częścią UM. — Przedstawiciele zaproszonych do rozmów firm i inni 
wystawcy bardzo wysoko ocenili profesjonalne przygotowanie stoiska  
i formę prezentacji terenów inwestycyjnych. Wiele miłych słów usły-
szeliśmy m.in. od przedstawicielki Berlina, ale podziwu nie krył także 
wicemarszałek województwa śląskiego Zb. Zaborowski, który przeko-
nał się, że nie marnujemy pieniędzy — mówił obecny w Monachium 
prezydent Adam Fudali. — Szczególne zainteresowanie wzbudził tzw. 
stół multimedialny z dużym, dotykowym ekranem, na którym można 
śledzić wszystkie plany inwestycyjne. Podobne urządzenia miały 
Moskwa i Barcelona, ale ze znacznie mniejszym ekranem. 

Jak mówił prezydent, tym roku zainteresowanie inwestorów jest 
zdecydowanie większe niż w roku ubiegłym. — Pozostał problem 
finansowy – ja jako prezydent chciałbym sprzedać oferowane 
tereny jak najdrożej, nabywcy – jak najtaniej. Trzeba spotkać się 
gdzieś w połowie… Ważne są przecież nowe miejsca pracy i po-
datki od nieruchomości. Trzeba zrobić  kalkulację i odpowiedzieć 
sobie na pytanie, co się miastu bardziej opłaca – pozostawienie 
tych terenów niezagospodarowanych, czy, obniżając cenę, sprze-

dać i czerpać z tego określone zyski. Wydaje mi się, że odpowiedź 
jest prosta… Na wyniki rozmów trzeba będzie jeszcze poczekać…

(r)



P r e z y d e n t  
i jego współpra-
cownicy w obec-
ności dzienni-
karzy spotkali 
się z wykonawcami inwestycji drogo-
wych w miejscu robót, by zapoznać 
się z ich przebiegiem i terminowością.  
W kilku przypadkach na spotkanie 
stawili się nawet prezesi firm wykonaw-
czych, zapewniając, że prace przebiega-
ją zgodnie z harmonogramem. Wyko-
nawcy obawiają się jedynie problemów, 
jakich może przysporzyć pogoda, za-
kłócając wymogi reżimu technologicz-

nego: deszcze 
nie sprzyjają 
r o b o t o m 
ziemnym, zaś 
mróz unie-

możliwia wykonanie nawierzchni 
asfaltowej. Wspólnym problemem 
wielu rybnickich dróg, budowanych 
najczęściej przed kilkudziesięcioma 
laty, jest ich słaba podbudowa, niedo-
stosowana do współczesnego natężenia 
ruchu, dlatego większość z nich wyma-
ga modernizacji. Przegląd objął siedem 
inwestycji.

(r)

W drogę…
Bliska finału jest przebudowa wiaduktu na ul. Raciborskiej wykonywana 
przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie. Roboty powinny 
zakończyć się pod koniec listopada br.

W ramach przebudo-
wy ulicy Reymonta 
powstaje nowy most 
nad Nacyną. Inwe-
stycję prowadzi kon-
sorcjum firm obec-
nych już na innych 
rybnickich budo-
wach – WPRInż As-
falty i Przedsiębior-
stwo Inżynieryjne. 
Umowa przewiduje 
zakończenie robót do 
końca listopada br.

Zdjęcia: r

Przebudowa ukła-
du komunikacyjne-
go wraz z budową 
nowego wiaduktu 
na ul. Włościańskiej 
w Kłokocinie ułatwi 
dostęp do terenów 
inwestycyjnych. Wy-
konawcy – konsor-
cjum WPRInż. Asfal-
ty i niemiecka firma 
Grötz – zapewniają 
o przyspieszeniu ro-
bót i ich finiszu nie 
w maju przyszłego 
roku, ale do końca 
roku bieżącego.

Długo oczekiwany remont ul. Niepodległości w Popielowie prowadzo-
ny przez Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego powinien  
zmierzać ku końcowi.

Remont odcinka ul. Raciborskiej prowadzi spółka EUROVIA POLSKA,  
a jego zakończenie planowane jest na koniec br. 

Prowadzona przez konsorcjum firm: Mostostal Warszawa i spółkę Jordan 
budowa Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Budowlanych do ronda 
na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej, zakończy się jesienią 2011 r.

By przemierzyć miasto ze wschodu na zachód i z północy na południe 
bez specjalnych problemów, najlepiej zmieścić się przed 11.00 a 14.00 
po południu. I taką porę wybrano na objazd drogowych inwestycji 
z udziałem prezydenta Adama Fudalego, pełnomocnika ds. dróg  
i gospodarki komunalnej Janusza Kopera, naczelnika Wydziału Dróg 
Jacka Hawla oraz dziennikarzy lokalnych mediów. Inwestycji, po 
zakończeniu których powinno być lepiej…

Budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic 
Willowej, Szewczyka 
i Bieli w Kamieniu, 
prowadzona przez 
Rejonowe Przedsię-
biorstwo Robót Dro-
gowych w Rybniku 
powinna zostać za-
kończona na prze-
łomie października  
i listopada.
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— O tym, co tu kiedyś było też mówiło się 
boisko, lecz to były wręcz wertepy, albo raczej 
i ściernisko. Tylko biegi przełajowe tu upra-
wiać można było. Jakiekolwiek tutaj granie 
kontuzjami nam groziło … — rymowali wy-
chowankowie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no–Wychowawczego. Tak było jeszcze do 
niedawna. A jak jest teraz?

Zamiast starego – nowe boisko do piłki 
ręcznej o wymiarach 24 x 44 m z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy. Kosztowało 172.798,26 zł, 
ale radość z użytkowania – bezcenna. Dzieci 
udowodniły, że można na nim uprawiać nie 
tylko szczypiorniaka, ale także grać w piłkę 
nożną i koszykówkę. 

— Dobra szkoła to nie tylko taka, która pro-
dukuje geniuszy, ale i zdrowe społeczeństwo.  
I taką szkołą chcemy być, a pomoże nam  
w tym to boisko — mówiła podczas oficjalnego 
otwarcia dyrektor SOSW Halina Lach–Opal-
kowska. — Sport odgrywa ważną rolę w naszej 
pracy, a dzięki boisku uczniowie z pewnością 
osiągać będą kolejne sukcesy. Kolejne, bo tych 

nie brakuje. W uroczystym przecięciu wstęgi 
wzięła udział Karolina Staniucha, która na 
Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych w Warszawie zdobyła 3 medale – 
złoty i srebrny w jeździe szybkiej na wrotkach, 
a srebrny krążek dorzuciła również w sztafecie. 

— W Warszawie było fajnie… Fajni zawodnicy… 
— opowiada 17–letnia mistrzyni, która nie 
zamierza osiąść na laurach, ale planuje dalsze 
treningi. Warto dodać, że Karolina uprawia też 
łyżwiarstwo szybkie, a sukcesy w Warszawie nie 
były pierwszymi – rok temu podczas IX Świato-
wych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
w USA zdobyła srebrny medal. 

A o walorach nowego boiska przekonali 
się nie tylko pod-
opieczni rybnickiej 
palcówki, ale też 
goście z Niemiec, 
Portugalii, Rumu-
nii i Walii, którzy 
przebywali w SOSW  
w ramach programu 
Socrates Comenius. 
Tego dnia w szkole 
odbyło się także se-
minarium w ramach 
projektu „Dodaj-
cie nam skrzydeł”. 
(Szczegóły na stronie 
24). 

(S)

Z nowego obiektu korzystać będą też 
uczniowie Zespołu Szkół Mechanicz-
no–Elektrycznej, jednej z największych 
rybnickich placówek oświatowych. Goście 
uczestniczący w plenerowym otwarciu bo-
iska wzięli również udział w inauguracji 
dwóch edukacyjnych projektów, na współfi-
nansowanie których szkoła pozyskała środ-
ki z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Boisko do piłki nożnej o wymiarach 24 x 44 m  
kosztowało ponad 266 tys. zł, a ponadstan-
dardowe oświetlenie zostało sfinansowane 
ze środków, jakie szkoły otrzymują z budżetu 

miasta na drobne remonty. Witając gości 
dyrektor Marek Holona przypomniał historię 
budynku, która sięga lat 20. ub. wieku, mówił 
też o współczesności szkoły i dostosowywaniu 
jej profilu oraz oferty edukacyjnej do rynku 
pracy. Wspomniał również o dobrej współpracy  
z Radą Rodziców, która sfinansowała położe-
nie nowej nawierzchni parkingu.    

Biorący udział w uroczystości prezydent 

Adam Fudali z sentymentem wspominał szko-
łę, której jest absolwentem, a szczególnie jej 
zaplecze sportowe. — Przypominam sobie, że 
było tu boisko lekkoatletyczne z bieżnią. Kiedyś 

udało mi się nawet 
nieźle rzucić kulą 
i reprezentowałem 
szkołę w zawodach 
międzyszkolnych. 
Ale kariera lekko-
atletyczna nie była 
mi pisana…

Po oficjalnym 
otwarciu, w którym 
wzięli udział rów-
nież radni i przed-
stawiciele władz 
oświatowych, pił-
karskie umiejętności 
zaprezentowali za-
wodnicy szkolnego 

klubu. Młodym piłkarzom przydają się na pew-
no piłki sprezentowane przez prezydenta Ada-
ma Fudalego oraz senatora Tadeusza Gruszkę. 

Obecność gości była też okazją do uroczystej 
inauguracji dwu projektów edukacyjnych, na 
jakie szkoła pozyskała środki z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Projekt „Zawód  
z pasją”, którego zadaniem jest przygotowanie 
uczniów szkoły do zmian zachodzących na ryn-
ku pracy poprzez podniesienie atrakcyjności  
i jakości oferty szkoły, zaprezentowała jego ko-
ordynatorka Ewa Kuczyńska–Tomiło. Biorącym 
w projekcie udział uczniom Technikum nr 2 oraz 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 zapewniono 
wiele dodatkowych zajęć, m.in. w ramach kółek 
zainteresowań, a także dodatkowe godziny ję-
zyka angielskiego, matematyki i przedmiotów 
zawodowych, zajęcia z przedsiębiorczości oraz 
spotkania z doradcą zawodowym czy psycho-
logiem. W ramach projektu odbywać się będą 
prelekcje tematyczne (odpowiedzialność karna, 
uzależnienia, równe traktowanie kobiet i męż-
czyzn), a także warsztaty dla klas maturalnych 
(np. radzenie sobie ze stresem) i edukacyjne 
wycieczki. Można też będzie zdobyć dodatkowe 
uprawnienia z zakresu eksploatacji instalacji 
i urządzeń elektrycznych. Jak przekonywała  
E. Kuczyńska–Tomiło, jeśli uczestnicy projektu 
dobrze wykorzystają ofertę, ich szanse na zdo-
bycie dobrej pracy znacznie wzrosną.

Celem drugiego projektu – „Klucz do bizne-
su” – jest przygotowanie młodzieży z terenów 

Do użytku zostały oddane kolejne przyszkolne boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy. W tym roku powstało 
ich aż 9! Uroczystości otwarcia obiektów były okazją do szerszego zaprezentowania się szkół.

Boisko przyszłych medalistów?

Uroczystego otwarcia boiska dokonała mistrzyni Karolina Staniucha, wspólnie  
z prezydentem miasta i dyrektor SOSW.                                                                 Zdj.: s

Inwestycje w ucznia  

Na nowym boisku piłkarskim umiejętnościami popisywali się członkowie szkolnego klubu.   Zdj.: r

•••
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Najbardziej prestiżowe nagrody wręczono 
podczas miejskich obchodów święta w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Przyznawany od 2000 r. „Medal 
Mikołaja z Rybnika – w służbie oświaty” otrzymała 

nauczycielka historii i dyrektorka Szkoły Podsta-
wowej nr 21 w Niedobczycach Krystyna Frysz-
tacka. W czasie jej kadencji wybudowano dwie 
sale gimnastyczne, powstały nowe sale lekcyjne 
oraz izba pamięci. K. Frysztacka była doskonałym 
menadżerem – pozyskała wielu sponsorów do 
rozbudowy obiektu i zachęcała do współpracy 
rodziców uczniów. 

Prezydent Adam Fudali wręczył też „Medal 
Mikołaja” Bernardowi Chlubkowi, który  
w zawodzie nauczyciela przepracował 35 lat,  
a przez 15 lat był dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 23 (aktualnie G12). W tym czasie zadbał nie tylko  
o rozbudowę szkoły, ale także 
o rozwój artystyczny uczniów – 
w placówce działał 50 osobowy 
chór, orkiestra mandolinowa 
i grupy taneczne. B. Chlubek 
był propagatorem muzyki rów-
nież w środowisku lokalnym 
– przez wiele lat dyrygował 
chórami „Polonia”, „Echo”  
i „Słowacki”. 

Kolejna wyróżniona, mate-
matyk Jolanta Kosok–Ka-
sperzec, całe zawodowe życie 
związała z Technikum Gór-
niczym, w którym pracowała 
od 1963 do 2002 r. Kreatywna  
i wymagająca wobec siebie, 
rozwijała talenty swoich 
uczniów i wyposażała w solidną 
wiedzę matematyczną. 

Natalia Piekarska–Poneta przez kilkadziesiąt 
lat uczyła w Szkole Podstawowej nr 14 (aktualnie 
G3), a jej prawdziwą misją było wychowanie pa-
triotyczne. W latach pięćdziesiątych ub. wieku była 

represjonowana przez ówczesny 
system za obronę historycznej 
nazwy Katowice przed zmianą na 
Stalinogród. Dla swoich uczniów organizowała 
wyjazdy i zajęcia warsztatowe do miejsc pamięci 
narodowej, a po przejściu na emeryturę nie zaprze-
stała działalności publicznej. Ostatnim z wyróżnio-
nych prestiżowym medalem był wieloletni członek 
MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
w Rybniku, emerytowany nauczyciel w szkolnictwie 
górniczym, a obecnie radny i przewodniczący Komi-
sji Oświaty Kultury i Sportu Władysław Horabik. 
Warto dodać, że radny był też jednym z inicjatorów 

ustanowienia „Medalu 
Mikołaja z Rybnika”. 

W czasie uroczystości  
A. Fudali wręczył również 
85 wyróżniającym się dy-
rektorom i nauczycielom 
Nagrody Prezydenta Mia-
sta, a 12 osobom uhono-
rowanym nagrodami Mi-
nisterstwa Edukacji, Ku-
ratora Oświaty i Komisji 
Edukacji Narodowej – listy 
gratulacyjne (nazwiska 
obok). Warto odnotować, 
że wśród laureatów jest 
także sam Adam Fuda-
li nagrodzony medalem 
KEN, a Rybnik otrzymał 
certyfikat miasta przyja-
znego szkole promującej 

Doceniani i … nagradzani

Nagroda Prezydenta Miasta

Dyrektorzy rybnickich placówek 
oświatowych:
Joanna Zielonka (P 6); Jolanta Wójcik (P 7); Joanna 
Cichecka (P 13); Gabriela Froehlich (P 18); Gra-
żyna Paś (P 19); Janina Malerczyk (P 25); Mirella 
Krakowczyk (P 35); Joanna Kowol (P 43); Elżbieta 
Migas (SP 3); Aleksandra Morgała (SP 11); Grażyna 
Szarpak–Jondro (SP 13); Roman Pinoczek (SP 18); 
Marek Lipiński (SP 22); Bogusława Martyna (SP 27);  
Mirosława Grajner (ZS–P 3); Marek Stojko (G 2); 
Ryszard Kras (G 3); Krzysztof Zaik (G 7); Adrian Fojcik 
(G 12); Justyna Rusin (G 13); Tadeusz Chrószcz (ZS 
1); Dorota Wałach (ZS 5); Marian Groborz (IV LO);  
Marek Florczyk (ZSB); Marek Holona (ZSME); 
Grażyna Adamczyk (ZSS); Lidia Wróbel (Poradnia 
Psychologiczno–Pedagogiczna); Barbara Zielińska 
(MDK); Anita Geratowska (OPP „Zespół Przygoda”).
Nauczyciele:
Iwona Derudder (P 9); Gabriela Kaczmarczyk (P 11); 
Halina Kloch (P 17); Joanna Sereda (P 35); Barbara 
Skóra (P 36); Krystyna Neuman–Betki (P 37); Kata-
rzyna Rożyk (ZS–P 2); Lucjan Zaporowski (ZS–P 4); 
Artur Fajkis (ZS–P 4); Aleksandra Wojtas–Plisz (SP 1); 
Barbara Karpiak (SP 2); Aleksandra Damec (SP 5); 
Iwona Tymusz (SP 6); Brygida Skowronek (SP 13); 
Agnieszka Doniec (SP 16); Beata Wawoczny (SP 19); 
Krzysztof Sass (SP 22); Robert Szymik (SP 24); Elż-
bieta Leonarska (SP 24); Krystyna Bochenek (SP 28); 
Daria Rudnicka (SP 32); Barbara Musiolik (SP 34); Wie-
sława Pawliczek (SP 35); Małgorzata Sikora (SP 35);  
Maria Ziętek–Czapek (G 1); Lech Kowalski (G 2); Beata 
Muszala (G 2); Henryk Postawka (G 4); Gabriela Chra-
boł (G 5); Marzena Kuś (G 7); Bożena Ucherek (G 11);  
Sylwia Benauer (G 12); Monika Kocjan–Gatnar (G 12);  
Renata Boczek–Navratil (ZS 1); Rafał Morawiec 
(ZS 1); Agnieszka Chorągwicka (ZS 2); Katarzyna 
Nogły (ZS 2); Agnieszka Dudek–Pomykoł (ZS 2);  
Karina Łępicka (ZS 2); Anna Malinowska (ZS 3);  
Mirela Szutka (ZS 3); Danuta Sobik (ZS 5); Halina 
Glenc–Pyka (IV LO); Elżbieta Rafińska (ZSB); Bożena 
Hulak (ZSB); Barbara Kuwaczka (ZST); Tomasz Stad-
nicki (ZST); Ewa Kuczyńska–Tomiło (ZSM–E); Joanna 
Liszka (ZSE–U); Sabina Ficek (RCEZ); Antoni Kohut 
(RCEZ); Monika Ryszka (SZS–P); Małgorzata Lazar 
(SOS–W); Sabina Kuźnik (ZSS); Krystyna Komorowska 
(OPP „Przygoda”); Jerzy Markiton (MDK).

Medal 
Komisji Edukacji Narodowej
Adam Fudali (Prezydent Miasta); Mirosław Niewelt 
(G 2); Grzegorz Łopatka (ZS 2), Zdzisław Plisz (SP 1).

Nagroda 
Ministra Edukacji Narodowej
Grażyna Kohut (ZST); Romuald Kondys (ZS 2); Ma-
ria Uherek (ZSE–U); Aldona Kaczmarczyk–Kołucka 
(MDK).

Nagroda Kuratora Oświaty
Aleksandra Dziwisz–Sierny (ZST); Aniela Grębocka 
(ZSB); Beata Mokrzycka (ZS 1); Piotr Smusz (ZSM–E);  
Bożena Szymura (ZS–P 4); Milada Więckowska 
(MDK).

Anita Geratowska znalazła się w gronie dwojga 
najlepszych nauczycieli w kraju; na zdj. ze Złotą 
Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskie-
go, którą otrzymała podczas miejskich obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej.            Zdjęcia: s

Prestiżowy „Medal Mikołaja z Rybnika – w służbie oświaty” otrzymali Krystyna Frysztacka, Bernard 
Chlubek, Jolanta Kosok–Kasperzec, Natalia Piekarska–Poneta i Władysław Horabik. Na zdjęciu 
wspólnie z prezydentem miasta.
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Kwiaty i życzenia – to najczęstsze wyrazy sympatii, z jakimi spotykają się nauczy-
ciele w Dniu Edukacji Narodowej. Doceniani są za podejście do uczniów, umiejętności 
dydaktyczne, wiedzę merytoryczną i niekonwencjonalne metody prowadzenia lekcji… 



zdrowie. Jest on przyznawany samorzą-
dom szczególnie zaangażowanym w pro-
pagowanie edukacji zdrowotnej, a już 22 
placówki w naszym mieście posiadają cer-
tyfikaty śląskiej sieci szkół promujących 
zdrowie. Prezydent mówił o pozytywnych 
zmianach, jakie dokonują się w rybnickiej 
oświacie i poprawiającej się infrastruktu-
rze, która sprawia, że placówki nie mają 
powodów do wstydu. Tylko w tym roku 
w szkołach udało się zrealizować ponad 
40 projektów unijnych. — To wyjątkowe 
osiągniecie na mapie edukacyjnej naszego 
kraju — mówił prezydent, który życzył 
wszystkim nauczycielom zdrowia, reali-
zacji marzeń i zapowiedział, że podwyżka 
ich wynagrodzeń jest już zabezpieczona 
w budżecie na rok 2011. Z kolei dyrektor 
delegatury Kuratorium Oświaty Maria 
Lipińska życzyła nauczycielom, by spoty-
kali się z wdzięcznością swoich uczniów, 
nie tylko teraz, ale również po latach,  
a poseł i nauczyciel Marek Krząkała 
mówił o wyzwaniach, jakie obecnie stoją 
przed nauczycielami: — Młodzież sięga 
dziś po dopalacze, co pokazuje, że brak 
jej autorytetów, zasad i wartości, więc rola 
nauczycieli jest dziś ogromna… To trudne 
wyzwanie, ale młodzież potrafi docenić 
zaangażowanie swoich nauczycieli, co 
potwierdzili wychowankowie Anity 
Geratowskiej, dyrektorki Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda”, 
zgłaszając jej kandydaturę do tytułu 
„Nauczyciel Roku 2010”. Ostatecznie, 
jako jedyna pedagog z województwa ślą-
skiego, zdobyła w Warszawie wyróżnienie! 
(O sukcesie A. Geratowskiej w jednym  
z kolejnych wydań GR). Podczas uroczy-
stości w TZR Anita Geratowska otrzy-
mała jeszcze jedno wyróżnienie – z rąk 
radnego Sejmiku Województwa Śląskiego 
Jacka Świerkockiego odebrała „Złotą 
Odznakę za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego”. Życzenia wszystkim nauczy-
cielom złożyli też współgospodarze uro-
czystości, przedstawiciele nauczycielskich 
związków zawodowych, którzy pożegnali 
13 odchodzących na emeryturę pedago-
gów i wręczyli upominki 46 nauczycie-
lom świętującym 25–lecie członkostwa  
w związkach. „Wielkieś mi uczyniła pustki 
w związku moim, moja droga Urszulo…” 
– uwspółcześnioną wersją trenu Ko-
chanowskiego żegnano odchodzącą na 
emeryturę Urszulę Grzonkę, wieloletnią 
przewodniczącą Międzyzakładowej Orga-
nizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty, a Adam Fudali 
wręczył jej statuetkę, kwiaty i podzięko-
wania. Uroczystości zakończyły muzyczne 
życzenia, które wszystkim pedagogom 
wyśpiewał zespół „6 na 6”. 

(S)

— Wysiłkiem władz miasta, elektrowni „Rybnik” 
i trzech śląskich uczelni powstał silny ośrodek 
akademicki, gdzie młodzież i pracownicy nauko-
wi mają znakomite warunki do pracy — mówił 
rektor Politechniki Śl. prof. Andrzej Karbownik, 
witając gości na inauguracji kolejnego, 11. już 
roku akademickiego w rybnickim Zespole Szkół 
Wyższych. A prezydent Adam Fudali przekony-
wał, że wiele ze swoich ogólnopolskich sukcesów 
Rybnik zawdzięcza nobilitującej miasto obecności 

kampusu i środowi-
ska akademickiego. 
W inauguracyjnym 
przemówieniu rektor 
Uniwersytetu Ekono-
micznego (Od 1 paź-
dziernika br. dawna 
Akademia Ekono-
miczna taką nosi na-
zwę) prof. Jan Pyka, 
zwrócił uwagę na 
konieczność jeszcze 
ściślejszej współpracy 
między trzema uczel-
niami, m.in. poprzez 
tworzenie wspólnych 
kierunków. Dobrym 
początkiem są dwa 
wspólne interdyscy-
plinarne projekty realizowane ze wsparciem 
środków unijnych. Wyzwaniem jest także przy-
gotowywana reforma szkolnictwa wyższego, ma-
jąca podwyższyć standardy nauczania, a dobrym 
prognostykiem są wyższe miejsca śląskich uczelni 
w kategoryzacji szkół wyższych. — Dekadę temu, 
dzięki powstaniu kampusu, ta przestrzeń publiczna 
zyskała nową jakość. Środowisko akademickie 

dodaje miastu kolorytu, a dzięki bliskości uczelni 
od domu, zwiększyła się dostępność wykształcenia 
— mówił prof. Pyka. A zwracając się do świeżo 
upieczonych studentów powiedział: — Niech czas 
studiów będzie dla was czasem pięknego i mądrego 
wchodzenia w życie...

Immatrykulacja była najważniejszym punktem 
uroczystej inauguracji, a wybrani do niej zostali 
studenci z najlepszymi wynikami matur, egza-
minów czy rozmów kwalifikacyjnych. Tradycyjny 

wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Aleksandra 
Kunce z Instytutu Nauk o Kulturze UŚl., przy-
bliżając temat lokalnej wizji życia w aspektach 
socjologicznym i filozoficznym. Przedstawiła blaski 
i cienie „lokalności”, podsumowując swój nieła-
twy wywód jednoznacznym cytatem z Fryderyka 
Nietzschego „Biada temu, kto nie ma własnego 
Heimatu”...                                                         (r)

11 inauguracja roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych

Jesteśmy młodzi, mamy marzenia…
…dziękowała w imieniu wszystkich immatrykulowanych studentów Dagmara Szopa, 

reprezentująca I rok Wydziału Budownictwa Politechniki Śl. Wraz z kolegami z Uni-
wersytetu Śl. i Uniwersytetu Ekonomicznego, Dagmara weszła właśnie do grona ponad 
4 tysięcy studentów Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku, gdzie te marzenia mają szansę 
na realizację. 

Cykl imprez zorganizowany w ra-
mach projektu „Promocja kultury Ziemi 
Raciborsko–Rybnickiej” uznany został 
za Najlepszy Projekt Promocyjny, w IV 
edycji konkursu „Innowator”. Wspólny 
projekt promocyjny Rybnika i Raciborza, na 
który złożyło się w sumie 26 wydarzeń kul-
turalnych, zrealizowany został w czerwcu br. 
Nagroda Innowator dla Najlepszych Projektów 
Samorządowych jest przyznawana przez jury, 
Akademię Samorządu, złożoną z laureatów 
ubiegłorocznych edycji konkursu „Innowator”. 

Rybnik otrzymał też wyróżnienie oraz tytuł 
„Samorząd Równych Szans 2010” za inwesty-
cję związaną z dokończeniem budowy krytej 
pływalni w Boguszowicach. Kapituła konkursu 
nagrodziła przystosowanie obiektu dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Organizatorem kon-
kursu, którego finał odbył się w Zakopanem, 
była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 
oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.  W sumie zostało wybranych 
i nagrodzonych 39 projektów z całego kraju, 
realizowanych przez samorządy, podejmujące 
ciekawe inicjatywy na rzecz włączenia osób nie-
pełnosprawnych w życie lokalnych społeczności.

Nagrodzone projekty

Aktu pasowania na studenta I roku Uniwersytetu Śl. dokonuje prof. Barbara Kożusznik.   Zdj.: r
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— Całe życie jest szkołą. Ja mogę powiedzieć, że 
całe moje życie jest tą szkołą — mówiła Grażyna 
Kohut – uczennica, absolwentka, nauczyciel, 
wicedyrektor, wreszcie dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych. Swoją zawodową drogę przy-
pomniała w wypełnionej po brzegi sali Teatru 
Ziemi Rybnickiej, gdzie odbyły się jubileuszowe 
obchody. Wspominała dyrektorów – wzorowego 
z perspektywy ucznia Jana Bujaka, Mieczysława 
Ślusarza, który zatrudniając ją w szkole do-
kładnie pamiętał, jak postawił jej dwóję, Lecha 
Wawrzyniaka i czasy, gdy przewodniczyła zespo-

łowi socjalnemu, wreszcie Andrzeja Pałacha, 
który mianował ją wicedyrektorem i oddał w 
zarząd ukochaną wieczorówkę. — Wysłałam na 
emeryturę czterech dyrektorów, a przed nimi było 

jeszcze dwóch innych. Jestem więc 7 dyrektorem 
tej placówki, ale pierwszym w spódnicy — mó-
wiła. — Jestem dumna, że kieruję taką szkołą… 

A powodów do dumy nie brakuje – ucznio-
wie odnoszą sukcesy naukowe, sportowe  
i artystyczne, rozwijają swoje zainteresowania w 
wielu kołach i korzystają z międzynarodowych 
kontaktów, jakie nawiązuje szkoła (coś o tym 

wiemy – „GR” często informuje o poczynaniach 
placówki i osiągnięciach jej uczniów). ZST 
realizuje też projekty europejskie i aplikuje o 
środki unijne. Może pochwalić się doskonale 
wyposażonymi salami lekcyjnymi, dostosowuje 
typy kształcenia do potrzeb rynku pracy i orga-
nizuje konkursy, jak choćby międzynarodowy 
turniej robotów (więcej na zstrybnik.pl). Szkoła 
zdobywa też nagrody i wyróżnienia, a ostatnim 
znaczącym sukcesem był „Znak Jakości In-
terkl@sa 2010” wręczony w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP, a przyznawany szkołom, które 
wdrażają ideę społeczeństwa opartego na wiedzy 

oraz w twórczy sposób wykorzystują komputery 
i internet w procesie edukacji, a także mądrze 
i bezpiecznie korzystają z nowych technologii. 
Ostatecznie ZST znalazł się w zaszczytnym 
gronie trzech szkół wyróżnionych tych znakiem 
przyznawanym na okres trzech kolejnych lat. 
Ponadto szkoła otrzymała roczną licencję na 
Internetowy System Antyplagiatowy, a ośmiu 

60 lat Zespołu Szkół Technicznych im. St. Staszica

Perła w koronie

18.776 absolwentów w czasie 60 lat, a wśród nich wiceprezydent miasta Joanna 
Kryszczyszyn, pilot Jerzy Makula, pisarz Tadeusz Kijonka, dyrektor RCK Adam 
Świerczyna i eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz. Ponad 100 nauczycieli, 1500 
uczniów i słuchaczy kształcących się w 6 różnych typach szkół, w cyklu dziennym 
i wieczorowym – to charakterystyka Zespołu Szkół Technicznych, największej po-
nadgimnazjalnej placówki w Rybniku, która świętuje swoje urodziny.  

50 plus…
W 1950 r. do nowego budynku przy ulicy Kościuszki prze-

niosła się 3–letnia wówczas Szkoła Przemysłowo–Górnicza 
Rybnickiego Zjednoczenia, która kształciła na dwóch wydzia-
łach: górniczym i mechaniczno–elektrycznym, a jej dyrektorem 
był Jan Kropiński. W związku ze znacznym wzrostem liczby 
uczniów, kolejny dyrektor Feliks Popek, podjął decyzję o prze-
budowie gmachu, a 1973 r. Technikum Górnicze otrzymało 
imię zasłużonego dla polskiego górnictwa i geologii profesora 
Bolesława Krupińskiego. Rok później dyrektorską pałeczkę 
przejął Jan Bujak, który we wspominkowym filmie autorstwa 
Janusza Rzymanka, mówił o satysfakcji z osiągnięć młodzieży 
i wykonywanej pracy. W 1985 r. podjęto decyzję o otwarciu 
w placówce Technikum Energetycznego Elektrowni „Rybnik”, 
funkcjonowała tu również zasadnicza szkoła zawodowa,  
a swoje kwalifikacje w Technikum dla Pracujących podnosili 
też pracownicy elektrowni. Sprawując swój patronat nad 
szkołą, ER przyczyniła się do wzbogacenia bazy dydaktycznej 
obiektu. — Mieliśmy pierwszy komputer oparty na lampach 

elektronowych, który zajmował w szkole, całą dużą salę. Potem 
na budynku pojawiły się pierwsze anteny satelitarne – wszyscy 
oglądali jeden program po angielsku — wspomina w filmie 
Mieczysław Ślusarz. W latach dziewięćdziesiątych zmieniały się 
profile kształcenia i programy nauczania, a dyrektorem został 
Lech Wawrzyniak, który ze szkołą był związany od roku 1965, 
kiedy to jako czternastolatek przekroczył jej mury. W 1992 r. 
utworzono Zespół Szkół Technicznych skupiający kilka szkół 
o różnym profilu kształcenia. W roku szkolnym 2000/2001 
zmienia się system kształcenia – likwidowane są kierunki 
górnicze, natomiast kierunki elektroniczne i samochodowe 
realizowane są w liceum profilowanym. Dyrektorem został 
Andrzej Pałach, który zapamięta ten okres z dobrej atmosfery 
panującej w szkole i wykwalifikowanej, ale przede wszystkim 
zintegrowanej kadry nauczycielskiej. W 2002 r. pierwsi absol-
wenci gimnazjów rozpoczęli naukę w I Liceum Profilowanym, 
a działalność zakończyło pięcioletnie Technikum Górnicze. 
Kształcenie w tym kierunku przejęło Technikum dla Dorosłych. 
Z czasem dyrekcja zaczęła zabiegać o przywrócenie klas TG  

w szkole dziennej. I ostatecznie władze miasta postanowiły 
reaktywować czteroletnie technika, począwszy od roku 
szkolnego 2006/2007. Szkołę czekała jeszcze jedna rewolucja  
– w fotelu dyrektora zasiadła pierwsza kobieta – Grażyna 
Kohut. Obecnie placówka współpracuje również z Kompanią 
Węglową, a podpisana umowa dotycząca oddziałów kształ-
cących w zawodach technik górnictwa podziemnego, technik 
mechanik i technik elektryk oraz oddziału zasadniczej szkoły 
zawodowej o specjalności górniczej, gwarantuje absolwentom 
ZST, pracę w zakładach Kompanii Węglowej. W 2008 r. ufun-
dowano nowy sztandar szkoły, który po raz pierwszy oficjalnie 
pokazano w trakcie uroczystości nadania szkołom funkcjonują-
cym w Zespole Szkół Technicznych imienia Stanisława Staszica. 
Wtedy po raz pierwszy przyznano też „Staszice” czyli statuetki 
przedstawiające patrona, które wręczane są osobom szczegól-
nie zasłużonym dla szkoły, najlepszym uczniom i absolwentom 
danego rocznika opuszczającego szkołę. (Szczegóły w „GR” 
z września 2008 r.).

Pamiątkowa fotografia uczestników jubileuszu 60–lecia Zespołu Szkół Technicznych.                                                                                                                               Zdj.: s
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Uroczyste obchody rozpoczęto mszą św. w sanktuarium pod wezw. św. 
Teresy. W kazaniu ks. prałat Teodor Suchoń wskazał na misję, jaką mają 
do wypełniania uczniowie i absolwenci IV LO. Część oficjalna miała 
miejsce w chwałowickim Domu Kultury, gdzie na wstępie wspaniale 
zaprezentował się chór pod dyrekcją ks. Sebastiana Kreczmańskiego. 
Życzenia na ręce dyrektora Mariana Groborza składali przyjaciele 
„Kopernika” i zaproszeni goście. W imieniu samorządu gratulacje złożył 
prezydent Adam Fudali oraz przedstawiciele Rady Miasta. Osiągnięcia 
i renomę IV LO podkreślała również Maria Lipińska z delegatury 
Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy rybnickich szkół. — Tutaj kocha 
się i upowszechnia poezję — mówił Wojciech Bronowski, zwracając 

uwagę na trzykrotne 
zwycięstwo IV LO 
w poetyckim „Poje-
dynku na słowa”. Po 
wysłuchaniu wielu 
jeszcze życzeń i słów 

uznania wręczono szkolną nagro-
dę „Matołka” – tym razem nie 
uczniom, ale dyrektorowi Grobo-
rzowi, byłemu dyrektorowi Anto-
niemu Ratce oraz pomysłodawcy 
tego wyróżnienia, dziennikarzowi 
„Nowin” Wacławowi Troszce, 
który kiedyś w IV LO uczył języka 
polskiego. Śląską gawędę przed-
stawił historyk Marek Szołtysek. 

Spotkanie w DK powoli z ofi-
cjalnego przeradzało się w towa-
rzyskie – a na to chyba wszyscy 
najbardziej czekali. W szkole 
zorganizowano Kawiarenkę Ab-
solwenta, gdzie można było spo-
tkać dawnych kolegów, powspominać szkolne czasy i porozmawiać  
z nauczycielami. Wieczorem goście bawili się z Kabaretem Młodych Panów 
(jeden z kabareciarzy, Bartosz Demczuk, jest absolwentem IV LO) oraz 
słuchali koncertu grupy pod przewodnictwem Jarosława Hanika. Wśród 
wykonawców nie zabrakło oczywście reprezentantów „Kopernika”. 

Szkolnictwo licealne spełnia też ważną, kulturotwórczą rolę społecz-
ną. Obecność dobrego liceum wpływa na rozwój całej dzielnicy, przez 
lata kojarzonej głównie z górnictwem. Obecnie Chwałowice należą do 
czołówki kulturalnej i edukacyjnej Rybnika. Duża w tym zasługa IV LO.

Dwadzieścia lat pracy i zaangażowania dowiodło, że na renomę 
trzeba pracować konsekwentnie, solidnie, choć niekoniecznie przez 
dziesięciolecia… 

(m)

Dwadzieścia lat minęło…

nauczycieli zaproszono do udziału w specja-
listycznym szkoleniu organizowanym przez 
Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa w trybie 
e-learning.

W placówce działa muzeum szkolne, a prawie 
200 absolwentów i sympatyków tworzy prężnie 
działające „Stowarzyszenie Wychowanków  
i Przyjaciół Technikum Górniczego oraz ZST”. 

Jego prezes Leon Adamczyk, wspólnie z G. Ko-
hut i innym absolwentem szkoły – Stanisławem 
Konskiem, dyrektorem Centrum Wydobywcze-
go Południe dziękowali zaproszonym gościom, 
absolwentom, byłym dyrektorom i pracownikom 
ZST. Nie zabrakło też życzeń dla szkoły–jubilat-
ki, wzruszeń i wielu ciepłych słów, określających 
placówkę i jej dyrektora… „perłą w koronie”. O 

szkole w samych 
superlatywach 
wypowiadał się 
m.in. prezydent 
Adam Fudali, a 
w czasie uroczy-
stości ZST zo-
stał wyróżniony 
Złotą Odznaką 
Honorową Za 
Zasługi dla Wo-
jewództwa Ślą-
skiego. Srebrne 

odznaki wręczono G. Kohut i innemu nauczy-
cielowi ZST – Janowi Niedzieli. Uroczystość 
zakończyła się programem, w którym swoje 
artystyczne umiejętności potwierdzili uczniowie 
i nauczyciele. 

Drugą odsłonę jubileuszu świętowano już na 
terenie szkoły, gdzie spotkali się absolwenci, 
rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, a za-
bawę umilały występy artystyczne absolwentów, 
m.in. „Ryczących 20–tek”, „Underground” i Big 
Bandu kop. „Jankowice”. 

Jednym z punktów plenerowej imprezy 
było otwarcie nowego boiska do piłki nożnej 
o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wymiarach 
22 x 60 m i z bramkami o szerokości 5 m. Co 
ważne, pod całym boiskiem znalazła się szczelna 
izolacja, która ma zabezpieczyć sztolnię szkol-
ną przed zalaniem. Całość kosztowała budżet 
miasta 332.180,32 zł. Prezent na 60. urodziny, 
co się zowie! 

(S)

IV Liceum im. Mikołaja Kopernika w Chwałowicach świętowało 20–lecie 
istnienia. Dziś szkoła znajduje się wśród wiodących rybnickich liceów.

Nie były to jedyne szkolne jubileusze, jakie w ostatnim czasie 
odbyły się w naszym mieście – o 30–leciu SP nr 15 i 40–leciu 
SP nr 5 napiszemy w kolejnym numerze „GR”.

Podczas „urodzin” szkoły uroczyście otwarto nowe boisko do piłki nożnej. Zdj.: L. Tyl. 

Podczas uroczystości kilkakrotnie wystąpił chór pod dyrekcją ks. Sebastiana  
Kreczmańskiego.

C

Dyrektor Marian Groborz ze wzruszeniem 
wspominał dwadzieścia lat istnienia szko-
ły, dziękował też uczniom i nauczycielom 
za wspólną pracę na renomę „Kopernika”. 

Zdj.: m
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Kompleks tworzą przestronna, jasna stołów-
ka oraz dwie kolorowe, w pełni wyposażone 
sale zabawowe, w których czas spędzają nie-
dobczyckie sześciolatki. A warto podkreślić, 
że SP nr 21 jest miejskim liderem, jeżeli idzie 
o liczbę sześciolatków – uczy się ich tutaj aż 
38, najwięcej w całym mieście. — Dlatego tak 
bardzo zależało mi, by powstały sale zabaw,  
w których dzieci łatwiej będą przyzwyczajać się 
do szkolnego życia. Obiecałam rodzicom tych 
maluchów, że nowe lokum zdążymy przygoto-
wać. I jestem szczęśliwa, że z pomocą miasta 
udało się nam dotrzymać słowa — mówiła dy-
rektor szkoły Ilona Czaja – Holona. — Cieszy-
my się niezmiernie! Ale powodów do radości jest 
więcej – stara świetlica, która dotychczas speł-
niała również rolę stołówki, została odnowiona  
i wyposażona w nowe meble i sprzęt RTV, a me-
tamorfoza była możliwa dzięki środkom, jakie 
na ten cel przeznaczył sponsor – SKOK Piast. 
Ale szkoła, uczniowie i nauczyciele cieszą się 
również z innych prac, jakie udało się przepro-

wadzić w czasie wakacji – w salach wykonano 
nowe oświetlenie, a klasy i szkolne korytarze 
zostały pomalowane. No i ta stołówka… — 
Była miejscem mało wygodnym… — potwierdza 
uczennica Magda Chrószcz. — Stara stołówka 
dzieliła miejsce razem ze świetlicą, co spędza-
ło sen z powiek dyrekcji i nauczycielom. Bo 
wydawanie posiłków mogło grozić nieszczę-

śliwym wypadkiem 
– teraz jest ładnie, 
a co najważniejsze 
bezpiecznie. Na po-
trzeby stołówki i sal 
zabaw zaadaptowano 

pomieszczenia po dawnym 
mieszkaniu. Prace ruszyły na 
przełomie maja i czerwca,  
a inicjatywę pozytywnie ocenili 
również rodzice, którzy już na 
początku września obejrzeli 
efekty robót. Nową stołówkę 

i sale zabaw zwiedzili również goście – wice-
prezydent miasta Joanna Kryszczyszyn, radni 
Henryk Ryszka, Władysław Horabik i Henryk 
Cebula, a także przedstawiciele Rady Dzielnicy 
Niedobczyce, Rady Rodziców i SKOK–u Piast, 
a nowe pomieszczenia poświęcił ks. Hubert 
Wieczorke. Uroczyste przecięcie wstęgi do 
nowego kompleksu poprzedziła akademia, 
podczas której wystąpił kabaret „Junior” – je-
den z finalistów tegorocznego „Ryjka”. Młodzi 
kabareciarze zadbali o dobre humory gości,  
o gospodarzy – nie musieli. Przecież kompleks 
na punkcie stołówki zamienili na kompleks… 
stołówkowo–zabawowy!                               (S) 

Szkoła 
z kompleksem…

wiejskich i miejsko–wiejskich 
do zakładania i prowadzenia po-
zarolniczej działalności gospodarc-
zej, a tym samym znalezienie sobie 
swojego miejsca na rynku pracy.  
W projekcie bierze udział 21 uc-
zniów Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej nr 2 ZSM–E. Jak mówiła 
koordynatorka projektu Grażyna 
Winkler, jest on skierowany do mło-
dych ludzi, którzy wywodzą się 
wprawdzie ze wsi, ale swojego 
miejsca na rynku pracy chcą po-
szukać poza rolnictwem. Planują 
założenie własnej firmy i chcą się do 
tego przygotować, a projekt ma im  
w tym pomóc. W jego ramach 
młodzi ludzie będą uczestniczyć 
w warsztatach, treningach i szko-
leniach, które ułatwią im wejście 
na rynek pracy w roli samodziel-

nych przedsiębiorców. Poznając pro-
cedury i podstawy prawne, a także  
zasady ubiegania się o dotacje, na-
uczą się jak założyć i poprowadzić 
własny biznes, a pomogą w tym 
fachowcy z Urzędu Skarbowego, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
oraz jednostek pośrednictwa pracy. 
Beneficjenci projektu wezmą też 
udział w warsztatach z zakresu ko-
munikacji interpersonalnej, poznają 
metody prowadzenia negocjacji 
z kontrahentem, techniki reklamy 
i marketingu, zaprojektują strony 
internetowe swoich przyszłych firm 
i nauczą się samodzielnie je admi-
nistrować. Poznają też podstawy 
księgowości i napiszą profesjonalny 
biznesplan własnej firmy. Podsumo-
waniem projektu będzie zespołowy 
egzamin w formie konkursu, a wszy-
scy uczestnicy wyposażeni zostaną  
w tzw. zestawy startowe dla począt-
kujących biznesmenów.                  (r)

… i nie idzie tu o żaden mankament, ale o kompleks 
stołówkowo–zabawowy,  który uroczyście otwarto w Szkole 
Podstawowej nr 21 w Niedobczycach. Zadowolenia z nowych 
pomieszczeń nie kryją uczniowie, dyrekcja i rodzice.

Kompleks w SP nr 21 tworzą prze-
stronna stołówka …
… oraz dwie sale zabawowe, w któ-
rych czas spędzają niedobczyckie sze-
ściolatki.                                Zdjęcia: s
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Kto powiedział, że festyny udają się 
tylko w plenerze? A kto powiedział, 
że uczniami mogą być tylko dzieci?  
Z pewnością nie był to nikt z mieszkań-
ców miasta, bo rybniczanie już wiedzą 
jak biesiadować w… sali gimnastycznej  
i dokształcać się, będąc już w „słusz-
nym” wieku. Pomaga im w tym projekt 
„Jasny horyzont”. 

Realizuje go Rybnickie Centrum Edukacji 
Zawodowej przy finansowym wsparciu Unii 
Europejskiej. Promujący kształcenie ustawicz-
ne projekt „Jasny horyzont – kwalifikacje na 
przyszłość” ruszył 1 kwietnia br., a potrwa do 
marca 2012 r. W tym czasie zorganizowanych 
zostanie szereg akcji promujących kształcenie 
dorosłych i informujących o jego zaletach. 
Ruszyła też strona internetowa prezentująca 
ofertę edukacyjną i kursową szkół dla doro-
słych oraz informacje na temat kształcenia 
ustawicznego (www.jasnyhoryzont.pl). 
Zaplanowano też kampanię medialną, kon-
ferencje na temat kształcenia ustawicznego  
i festyny właśnie ... Odbyły się one w Domach 
Kultury w Boguszowicach i Chwałowicach,  
w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych 
oraz Zespole Szkół nr 3 na Nowinach. Wszę-
dzie było tak, jak na typowych festynach „pod 
chmurką” – konkursy, loterie z nagrodami, bez-

płatny poczęstunek i występy z udziałem „Ka-
baretu Młodych Panów”, radiowca, wodzireja 
i kabareciarza Lucjana Czernego oraz Janusza 
Hryniewicza, który wcielał się w muzycznych 
idoli z całego świata. Ale najważniejsza miała 

być edukacja… — W naszej placówce działają 
bezpłatne szkoły dla dorosłych, zachęcamy więc 
do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy również 
w stanie przygotować szereg ciekawych szkoleń 
dla każdego, bez względu na wiek i kwalifika-

cje — zapewniała wicedyrektor Rybnickiego 
Centrum Edukacji Zawodowej Sabina Ficek. 
— Wiele pań doskonale gotuje, szyje czy piecze 
ciasta, ale nie mają żadnego zaświadczenia po-
twierdzającego te umiejętności, co utrudnia im 
wykazanie się przed potencjalnym pracodawcą. 
Zapraszamy więc do nas – powołamy komisję, 
przeprowadzimy egzamin i wystawimy certyfikat, 
honorowany nie tylko w Polsce, ale również  
w 54 krajach świata.     

Festyny były także 
okazją do podzięko-
wania radom dziel-
nic za zaangażowa-
nie i pracę na rzecz 
społeczności lokal-
nej, a złożył je pre-
zydent Adam Fudali. 
Uczestnicy festynów 
otrzymali także in-
formator, a w nim 
wykaz działających 
w naszym mieście 
publicznych szkół 
ponadgimnazjal -
nych dla dorosłych 
(RCEZ, ZSE-U, 
ZST, ZSM-E, ZSB, 
ZS nr 5, Zespół Me-

dycznych Szkół Policealnych Województwa 
Śląskiego). Informatory opatrzono hasłem 
„Dziś wiedzą podbija się świat. Ucz się bezpłat-
nie bez względu na wiek”. I oto właśnie chodzi 
w projekcie „Jasny horyzont” …                (S)

Na naukę nigdy nie jest za późno…
Jasny Horyzont  

Podczas festynu w ZS nr 3 na Nowinach prezydent Adam Fudali dziękował przewodni-
czącym zarządów rad dzielnic (od lewej) – Gabrieli Pierchale ze Smolnej, Urszuli Plu-
cie z Zamysłowa i Lechowi Kuźniakowi z Maroka–Nowin.                                     Zdj.: s

Wśród wystawców byli pracodawcy, urzędy  
i agencje pracy, służby mundurowe, młodzieżowe 
biura pracy oraz Punkt Pośrednictwa Pracy z Czer-
wionki – Leszczyn i Mobilne Centrum Informacji 

Zawodowej z Dąbrowy Górniczej. — Targi pracy 
odwiedziło około pół tysiąca osób, wśród których 
przeważali młodzi ludzie zastanawiający się nad 
wyborem dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu — 

wyjaśnia pośrednik pracy 
Ewelina Marszołek–Po-
lańczyk z Młodzieżowego 
Biura Pracy w Rybniku, 
które było współorganiza-
torem targów. — Oprócz 
młodzieży szkolnej z Ryb-
nika i powiatu rybnickie-
go w targach wzięli udział 
również absolwenci, osoby 
bezrobotne i poszukujące 
pracy. Sporym zaintere-
sowaniem cieszyły się sto-
iska OHP, porad udzielali 
też doradcy zawodowi,  
a pośrednicy pracy pre-
zentowali dostępne oferty. 
Osoby poszukujące pracy 

miały możliwość zarejestrowania się w wybranym 
przez siebie Młodzieżowym Biurze Pracy lub 
Punkcie Pośrednictwa Pracy, a przedstawiciele 
firm i instytucji chętnie odpowiadali na pytania 
młodzieży, dotyczące możliwości zatrudnienia na 
lokalnym rynku. Zainteresowani mogli też uzy-
skać informacje dotyczące służb mundurowych. 
Mł. aspirant Monika Budzik i aspirant Robert 
Rapacz z Komendy Miejskiej Policji zachęcali, 
aby swoją przyszłość związać z policją, a podsta-
wowe warunki, jakie trzeba spełniać to średnie 
wykształcenie i niekaralność. Nieposzlakowana 
opinia jest też kluczowa jeżeli idzie o Narodowe 
Siły Rezerwowe, o specyfice których opowiadał 
zainteresowanym kpt. Tomasz Suchanowski  
z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Przydają się też 
zdolności psychiczne i fizyczne, a jak czytamy w ulot-
ce, NSR czekają również na kobiety – „...przyjmiemy 
najlepszych bez względu na płeć” – zapewniają. 

Targi pracy rozpoczęły się od wystąpień 
komendanta Śląskiej Wojewódzkiej Komendy 
OHP Mariusza Pawelca, wicestarosty Powiatu 
Rybnickiego Krzysztofa Klucznioka oraz Mar-
ka Profaski, przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Czerwionce–Leszczynach, gdzie tego samego 
dnia otwarto Punkt Pośrednictwa Pracy. PPP zo-
stał utworzony w ramach projektu współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.      (S)

Praca w armii? Czemu nie! 

Funkcjonariusze z KMP w Rybniku zachęcali, aby swoją przyszłość związać  
z policją, a podstawowe warunki, jakie trzeba spełniać, to średnie wykształcenie  
i niekaralność.                                                                                                Zdj.:r.

18 wystawców z całego regionu przedstawiło oferty pracy uczestnikom targów, 
jakie odbyły się w rybnickim starostwie. „Swoje ambicje i pasje możesz zrealizować 
w armii. Zostań żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych” – zachęcano na „żołnier-
skim” stanowisku. 
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Dlatego warto dać im szansę… Tak pomyśleli 
autorzy projektu „Dodajcie nam skrzydeł” – 
Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Zespół Szkół 
Specjalnych. Placówka postanowiła wesprzeć na 
starcie w dorosłość swoich uczniów i wychowan-
ków i pomoc im w znalezieniu swojego miejsca 
na rynku pracy, bo, niestety, znikoma część mło-
dych ludzi opuszczających mury ZSS znajduje 
zatrudnienie. Zdobycie pracy nie jest łatwe dla 
osób w pełni sprawnych, nie mówiąc już o tych, 
którym od urodzenia jest znacz-
nie trudniej. Dlatego trzeba do 
nich wyciągnąć rękę, a kluczowa 
okazuje się zmiana nastawienia 
– osób niepełnosprawnych nie 
należy izolować, ale dostrzegać 
ich mocne strony. — Nie trzeba 
się ich bać … — mówi koordy-
nator ds. pośrednictwa pracy  
w projekcie „Dodajcie nam 
skrzydeł” Justyna Kalich. Jed-
nak zapewnienia swoją drogą, 
a obawy swoją. Pracodawcy 
zastanawiają się zwykle czy oso-
by niepełnosprawne sprostają 
wymaganiom, jaki będzie ich 
stopień upośledzenia, jak zgrają 
się z zespołem i czy faktycznie pomogą, a może 
będą raczej „kulą u nogi”. Okazuje się, że obawy 
szybko się rozwiewają…

 Warto zatrudniać
W ramach projektu „Dodajcie nam skrzydeł” 

szansę niepełnosprawnym intelektualnie oso-
bom dało kilkunastu pracodawców z Rybnika 
– piekarnie „Pierchała” i „Niewelt”, restauracje 
„Olimpia”, „Zajazd pod Wesołą Kobyłką”, 
„Maryna”, „Sphinx” i „Mc Donald’s” oraz 
PWiK, Zakład Wędliniarski „Stania”, Przedsię-
biorstwo Odzieżowe „Lazar”, Gimnazjum nr 3  
i in. I nie żałują. — Z takim pracownikiem 
jeszcze się nie spotkałem… — ocenia Grze-
gorz Adamczyk z rybnickiego Nadleśnictwa. 
— Dawid jest bardzo punktualny i pracowity, 
trzeba go nawet pilnować, by skorzystał z przerwy 
śniadaniowej. 

Od wielu lat osoby niepełnosprawne zatrud-
nia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybni-
ku – na 216 pracowników 9 to niepełnosprawni. 
Kiedyś sami zgłaszali się w poszukiwaniu pracy, 
teraz praktycznie tego nie robią, gdyż konku-
rencja na rynku pracy jest bardzo duża. Dlatego 
ZGM z chęcią dał szansę kolejnym 2 dziewczy-
nom, które trafiły tu w ramach projektu. — Zna-

lazły pracę przy porządkowaniu archiwum. To 
bardzo żmudna praca, ale nie było obaw, że sobie 
nie poradzą, przeciwnie, zaskakiwały nas tym, że 
chciały robić więcej. Archiwista i inni pracownicy 
byli z ich pracy bardzo zadowoleni — mówi dy-
rektor ZGM Danuta Kolasińska, która zwraca  
też uwagę na wyjątkowe więzi, jakie tworzą się 
pomiędzy pracownikami. Potwierdzają to rów-
nież same dziewczyny: — Fajnie się tutaj pracuje, 
wiemy co mamy robić, a inni nam pomagają…  

O korzyściach z zatrudniania 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną wiele powiedziano 
podczas trzeciego już semina-
rium z cyklu „Dodajcie nam 
skrzydeł”. — Są zdyscyplinowa-
ni, punktualni i wykazują taki 
nadmiar energii, który mobilizuje pozostałych pra-
cowników. Czasem jest im głupio, że osoba niepeł-
nosprawna wykonuje tę samą czynność szybciej, 
lepiej, dokładniej… To ich mobilizuje i pozytywnie  
działa na cały zakład — ocenia dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 
Rafał Tymusz, który zdecydował się skrócić 
staż jednej z osób i zaproponował jej umowę  
o pracę. — Mam dobre doświadczenia nie tyl-
ko ze stażystami, ale i z organizatorami całego 
przedsięwzięcia. Doskonale prowadzą projekt, 
a ich profesjonalne podejście jest widoczne na 
każdym kroku. To państwa sukces! 

 Puk, puk…  
Sukces ma wielu ojców, a w tym przypad-

ku i… matek. Jedną z nich jest niezwykle 
energiczna pośrednik pracy Justyna Kalich, 
która skromnie przyznaje, że jej praca polega 
na… pukaniu do drzwi pracodawców. I jak się 

okazuje, jest niezwykle skuteczna, bo również 
dzięki jej zaangażowaniu, bilans 10 miesięcy 
realizacji projektu jest naprawdę imponujący. 
W tym okresie podpisano 27 umów stażowych 
z pracodawcami, a dzięki uczestnictwu w pro-
jekcie, beneficjenci otrzymali 40 ofert pracy  
z czego 23 osoby z niepełnosprawnością inte-
lektualną już znalazły zatrudnienie. Ale pani 
Justyna nie spoczywa na laurach, puka do kolej-
nych drzwi i przekonuje pracodawców, że warto 
zainteresować się osobami niepełnosprawnymi 
nie tylko z pobudek altruistycznych, ale przede 
wszystkim ekonomicznych. W zależności od 
stopnia niepełnosprawności zatrudnianej 
osoby, pracodawca może otrzymać od 535,92 
zł do 1429,12 zł dofinansowania miesięcznie. 
Jeżeli zaś zdecyduje się na przystosowanie 
miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, 
może ubiegać się o ponad 64 tys. zł na ten cel, 
a sfinansować można również utworzenie sta-
nowiska pracy (48.654 zł). Jeżeli pracodawca 
ma obawy, że pracownik niepełnosprawny nie 
poradzi sobie z nowymi obowiązkami, może 
również ubiegać się o dofinansowanie 20% 
liczby godzin pracy asystenta osoby niepełno-
sprawnej. J. Kalich przypomina też o karach, 
jakie ponoszą pracodawcy za zatrudnianie zbyt 

małej liczby osób niepełnosprawnych. Okazuje 
się, że w firmach, w których liczba zatrudnio-
nych pracowników przekracza 25 osób, sześć 
procent z nich powinny stanowić osoby niepeł-
nosprawne. W przeciwnym razie pracodawca 
zobowiązany jest do obowiązkowych wpłat do 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych z tytułu niezatrudniania 
odpowiedniej liczby takich osób. Dodajmy, 
kary te nie są małe… 

Powodów do zatrudniania osób niepełno-
sprawnych intelektualnie jest więc wiele, dla-
tego warto otworzyć szeroko drzwi, kiedy za-
puka do nich pani Justyna (szczegóły projektu, 
który finansowo wsparła Unia Europejska na 
www.dodajcienamskrzydel.pl). A słuchając 
pochlebnych opinii osób, które zdecydowały 
się dać szansę innym, trudno nie zgodzić się  
z J. Kalich, że projekt dodaje skrzydeł nie tylko 
niepełnosprawnym, ale również pracodawcom. 
Warto samemu poczuć, jak to jest…           (S)

Dodaj skrzydeł im i sobie!

Adaś i Grześ pracują na stanowiskach pomocy kuchennej w restauracji „Maryna”. 
Dawid odbywa staż w rybnickim Nadleśnictwie. — Bardzo cieszymy się, że możemy tu 
pracować. Cały dzień siedzieć w domu to nuda — przekonują stażystki archiwizujące 
dokumenty w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. A pracodawcy, którzy zatrud-
niają osoby niepełnosprawne intelektualnie, zgodnie przyznają: — To wyjątkowi 
pracownicy! Niezwykle rzetelni i zaangażowani. 

— Bardzo cieszymy się, że możemy tu pracować… — przekonują stażystki 
archiwizujące dokumenty w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

W ramach projektu „Dodajcie nam skrzydeł” szansę nie-
pełnosprawnym intelektualnie osobom dało kilkunastu 
pracodawców z Rybnika, w tym Przedsiębiorstwo Odzie-
żowe „Lazar”.                                    Zdjęcia: arch. org. 
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Miasto Rybnik realizujące projekt „Za-
wodowiec – przyszłościowiec. Strategia 
modernizacji kształcenia zawodowego  
w Rybniku” podjęło się trudnego zadania 
oceny oraz wzbogacenia swojego systemu 
edukacji zawodowej. 

Przypomnijmy, że oczekiwanym efektem 
ma być nie tyle sam dokument  diagnozujący 
obecny stan systemu edukacji zawodowej  
i wskazujący na nowe rozwiązania, lecz 
strategia tworzona, a następnie wdrażana  
w warunkach dialogu wszyst-
kich grup związanych z edu-
kacją zawodową, tj. środowisk 
samorządowych, edukacyjnych, 
gospodarczych i obywatelskich.

Prace dotyczące moderni-
zacji edukacji zawodowej są 
ogromnym wyzwaniem dla 
samorządu lokalnego nie tylko 
tutaj na Ziemi Rybnickiej, ale 
w skali całego kraju. Co naj-
mniej od 2008 roku w Polsce 
toczy się intensywna debata 
nad przygotowaniem zmian  
w kształceniu zawodowym, 
które uwzględniałaby zarówno 
potrzeby edukacyjne młodzie-
ży, jak też potrzeby i wyma-
gania współczesnego rynku 
pracy. Debacie zapoczątkowa-
nej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
przyglądają się zarówno edukujący w Rybniku 
jak i władze miasta. Świadomość zmian i pro-
pozycje często trudnych w realizacji decyzji 
budzą wiele emocji, które są wyrażane przy 
okazji prac nad strategią modernizacji edukacji 
zawodowej w Rybniku. 

Warto także powiedzieć, że miasto wpisuje 
się w ogólnoeuropejski trend poszukiwania 
rozwiązań dla skutecznego kształcenia ogól-
nego i zawodowego. W warunkach państw 
członkowskich Unii Europejskiej upatruje 
się ich w koncepcji uczenia się przez całe życie. 
Wyjaśniając możliwe nieporozumienia, nie jest 
to próba zamiany kształcenia zawodowego na 
ustawiczne (uczenie się przez całe życie), ale 
„jedynie” uznanie priorytetu zdolności ucznia 
i absolwenta do uczenia się przez całe życie – 
mówiąc wprost: stałego podnoszenia poziomu 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodo-
wych. Notabene, inne pojęcie – kompetencje, 
używane przez nas bardzo często potocznie 
jako zamiennik kwalifikacji, w rozumieniu 
Europejczyka powinno się kojarzyć przede 
wszystkim z kompetencjami kluczowymi, ta-
kimi jak: „porozumiewanie się w języku ojczy-

stym, porozumiewanie się w językach obcych, 
kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo–techniczne, kompe-
tencje informatyczne, umiejętność uczenia 
się, kompetencje społeczne i obywatelskie, 
inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość 
i ekspresja kulturalna”1. Dlaczego jest to takie 

istotne? Przede wszystkim ze względu na realia 
rynku pracy. 

Warto w tym miejscu sięgnąć do zrealizo-
wanych już prac warsztatowych i nawiązać do 
wyników pierwszego z trzech cykli spotkań 
roboczych. Przypomnijmy, spotkania realizo-
wano z wykorzystaniem metod moderacyjnych 
skierowanych do różnych grup uczestników, zaś 
decyzja o takim sposobie organizowania prac 
została zaakceptowana przez władze miasta. 

Pierwszy blok tematyczny warsztatów po-
święcono wyznaczeniu wizji strategicznej edu-
kacji zawodowej Rybnika 2020. I tu wracamy 
do pytania o znaczenie kompetencji wobec 
realiów rynku pracy. Są one zdaniem uczest-
ników spotkań (w tym pracodawców) jednym 
z podstawowych wymogów stawianych wobec 
współczesnego ucznia kształcącego się zawo-
dowo, a później absolwenta poszukującego za-
trudnienia. Innymi słowy, wymaga się od mło-
dych osób m.in. pewnego poziomu umiejętność 
uczenia się, kompetencji społecznych, i jakże 
poszukiwanej inicjatywności, czy przedsiębior-
czości. Oczywiście jest i przysłowiowa rysa na 
szkle, bo „pewien poziom” nie musi od razu 
znaczyć najwyższego (czyt. studia wyższe), zaś 

w opiniach uczniów2 często pojawia się chyba 
nie do końca bezzasadny „zarzut” – jeśli się 
będę wychylać, to wzbudzę nieufność lub będę 
wykorzystywany w pracy; praktyki zawodowe  
– i tak mi nie pozwolą na włączenie się w pracę 
firmy… Nie ma chyba lepszej lekcji. Pozostaje 
pytanie – kto pierwszy i kiedy odrobi zadanie 

domowe? 
Jaka ma być zatem wizja 

edukacji zawodowej miasta 
Rybnika? Warsztaty wska-
zały, że musi być tworzona 
w zgodzie z aspiracjami 
europejskimi miasta. Po-
winna stawiać na tradycje 
szkół technicznych Ryb-
nika, ale także szanować 
różnorodność kierunków  
i poziomów kształcenia za-
wodowego. Pożądana jest 
możliwość kontynuacj i  
i uzupełniania wykształcenia 
oraz stała i jednoczesna 
współpraca samorządu ze 
szkołami i pracodawcami. 
Wielokrotnie podkreślano 
aspekt prestiżu kształcenia 

zawodowego, który winien zostać odbudowany 
w świadomości rodzin i uczniów. Informacje  
o rynku pracy i ofercie kształcenia, nowoczesna 
technologicznie infrastruktura w szkołach oraz 
doradztwo zawodowe powiększające wspo-
mniane już kompetencje kluczowe uczniów, 
to triada absolutnie niezbędnych wymogów 
stawianych systemowi edukacji zawodowej.

Tworząc wizję edukacji zawodowej warto 
wciąż stawiać pytanie o zawodowca–przy-
szłościowca. Czy w roku 2020 wystarczy by 
był on człowiekiem posiadającym kluczowe 
kompetencje, człowiekiem, który wiedzę, 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe będzie 
potrafił wykorzystywać w pracy, zaś jego wy-
różniającym atutem będzie zdolność uczenia 
się przez całe życie?

Dr Artur Ochojski

1. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe ży-
cie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 394/10

2. Badania socjologiczne wśród uczniów szkół ryb-
nickich prowadzone przez Zespół pod kierunkiem  
dr. R. Geislera prowadzone były równolegle  
z warsztatami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Zawodowiec - przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Proces konstruowania strategii edukacji zawodowej 
w Rybniku w kontekście urzeczywistniania wizji

Uczestnicy warsztatów realizowanych w ramach projektu.
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— Myślę, że interpretacja tego popularnego 
wiersza dla dzieci była zaskoczeniem — tłumaczy 
werdykt publiczności K. Komorowska. Zasko-

czyła, bo autorka filmu zestawiła „Lokomotywę”  
z … holocaustem. Nieprzypadkowo. — Usłysza-
łam hipotezę, głoszoną nawet przez jednego z pro-
fesorów filologii, że Julian Tuwim próbował ukryć 
w wierszu tragiczne losy Żydów z czasów II wojny 
światowej. Spróbowałam więc pokazać, że bajka 
„Lokomotywa” może być interpretowana również 
jako nie–bajka. Było to pierwsze tak duże filmowe 
przedsięwzięcie rybniczanki, choć nie był to jej 
debiut na „RePeFeNe”. Rok temu pokazała tutaj 
inny film eksperymentalny – „Woman’s Own lub 
Piwo”. Prace nad „Lokomotywą” trwały kilka 
miesięcy. K. Komorowska zebrała ekipę filmową  
i znalazła grupę, która rekonstruuje wydarzenia 
z okresu II wojny światowej. Zdjęcia kręcono  
w Rudach, w śnieżnej aurze: — Pogoda była 
idealna do tych kadrów, ale też przeszkodziła nam 
w nakręceniu pewnych scen. Dlatego musiałam 
zapożyczyć je z innych filmów, co było kolejnym 
wyzwaniem, bo musiałam przejrzeć setki filmów, 
by wyszukać odpowiednie kadry. Jestem jednak 
zadowolona z efektu końcowego, bo osoby, które 
oglądały „Lokomotywę” nie dostrzegły różnicy 
pomiędzy zapożyczonymi scenami, a tymi na-
kręconymi w Rudach. Rybniczanka mówi, że jej 
produkcje to „rodzinne pomysły”, w realizacji 
których pomagają mąż i dwaj synowie; wszyscy 
uzdolnieni artystycznie (o rodzinie Komorow-
skich pisaliśmy w cyklu „Pasjonaci są wśród nas”  
w „GR” z sierpnia 2007 r.). — Realizując „Loko-
motywę” przekonałam się jak trudno jest zrobić 
film – reżyser musi mieć wokół siebie wiele osób 

odpowiedzialnych za poszczególne kwestie. Żeby 
się nie pogubić, też musiałam rozdzielić zada-
nia — wspomina K. Komorowska, która na co 

dzień prowadzi zajęcia 
pla styczne z dziećmi  
w OPP „Przygoda”. 
Filmy robi od niedaw-
na, a okazją były studia 
na kierunku edukacja 
artystyczna ze specjal-
nością fotografia i za-
jęcia z multimediów, 
na których zaliczeniem 
były etiudy filmowe.  
K. Komorowska szcze-
gólnie ceni sobie doku-
menty, choć zdaje so-
bie sprawę z trudności 
tego gatunku. Dlatego  
w pełni podziela wer-
dykt jurorów tegorocz-

nego „RePeFeNe”, którzy postanowili przyznać 
Grand Prix filmowi dokumentalnemu „Mama, 
tata, Bóg i szatan”, którego reżyserem jest Paweł 
Jóźwiak–Rodan. Mama – kiedyś znana piosen-
karka popowa, solistka Zespołu Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego, dziś aktywna działaczka 
Rodzin Radia Maryja i zagorzała zwolenniczka 
o. Rydzyka. Tata – dawniej dyrektor Łódzkiej 
Estrady, autor książek popularnonaukowych, 
obecnie wojujący antyklerykał, pisarz erotycz-
no–pornograficznych książek. A między nimi 
syn Paweł – „przepołowiony na pół”, student 
filmówki i reżyser dokumentu, który, szukając 
prawdy o rodzicach, ukazuje rozdarcie współ-
czesnej Polski. Naprawdę świetny film! — W tym 
roku obrodziło w dokumentach, co było dla nas 
niespodzianką, bo zwykle oglądaliśmy najwięcej 
filmów fabularnych — podsumował przewodni-
czący jury Jan F. Lewandowski, który wspólnie 
z niezależnymi filmowcami – Eugeniuszem 
Kluczniokiem i Grzegorzem Lipcem – ocenił 
33 festiwalowe produkcje. Najlepszym filmem 
eksperymentalnym został „Rzeźbiarz” Beaty Bo-
dzioch, a doskonałą „Nędzę” Filipa Rudnickigo 
– na motywach opowiadania Wojciecha Kuczoka, 
z rewelacyjną Iwoną Bielską, której partnerują 
aktorzy krakowskich teatrów – Ewa Kaim, Ja-
cek Romanowski i Krzysztof Globisz – wybrano 
najlepszym filmem fabularnym „RePeFeNe”. — 
Fajnie jest dostać taką piramidkę — mówił reżyser 
odbierając nagrodę na deskach chwałowickiego 
Domu Kultury. — Chcę podziękować wszystkim 

tym, którzy pomogli mi zrobić ten film, a jurorom, 
że go docenili. Nagrodzone filmy pokazano pod-
czas uroczystości wręczenia nagród, szkoda że nie 
wszystkie – zabrakło „Lokomotywy”.  

Warto dodać, że w trakcie tegorocznego 
przeglądu, oprócz konkursu filmów, odbyły się 
warsztaty i ciekawe spotkania z ludźmi filmu. 
Zaprezentowano też niemą wersję „Janosika”  
z 1921 r. z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu 
„Kwartet Jorgi”, a w wypełnionej po brzegi sali 
DK w Chwałowicach, który przegląd współor-
ganizował, pokazano też drugą część rodzimej 
produkcji „Byzuch – Rewizyta”. Komedię tę 
wyprodukował Klub Filmu Niezależnego, który 
w tym roku obchodzi 10–lecie swojego istnienia. 
Jubileusz świętowano podczas pierwszego dnia 
RePeFeNe. Początki KFN wspominał Michał 
Wojaczek, dyrektor DK w Chwałowicach. — 
10 lat temu przyszedł młody, przystojny, wysoki 
blondyn Mirek Ropiak z propozycją założenia 
klubu filmowego. Dziś KFN jest rozpoznawany 
na festiwalach filmu niezależnego w całym kraju. 
Mirosław Ropiak nie pozostawał dłużny: — Bez 
dyrektora Wojaczka naszego klubu by nie było. 
Jako jedyny nam zaufał i za to mu dziękujemy — 
mówił. Po życzeniach i podziękowaniach zapre-
zentowano specjalnie na tę okazję przygotowany 
przegląd filmów zrealizowanych w KFN. 

Więcej o filmowych pasjonatach i ich  
10–letniej działalności w następnym nume-
rze „Gazety Rybnickiej”.                      (S), (m)

Lokomotywa, jakiej nie znacie

— Nie liczyłam na nagrodę, bo śledzę „RePe-
FeNe” od kilku dobrych lat i widzę, że poziom 
nadsyłanych filmów jest coraz wyższy — mówi 
rybniczanka Krystyna Komorowska, która 
znalazła się w gronie laureatów IX Rybnic-
kich Prezentacji Filmu Niezależnego. Nagro-
dę publiczności przyniosła jej ekranizacja 
słynnej „Lokomotywy” Juliana Tuwima.

Laureaci tegorocznego „RePeFeNe” – pierwsza z lewej laureatka nagrody publiczności,  
rybniczanka Krystyna Komorowska.                                                                  Zdj.: s

Zaprosili nas
• Dom Kultury w Boguszowicach na 

Boguszowickie Dni Młodych (14–17 
października).

• Dom Kultury w Chwałowicach na VII 
Festiwal „Pole twórczego (w)rażenia”  
(9 października).

• Muzeum w Rybniku na tegoroczną 
edycję Festiwalu Kultury Nordyckiej „Nor-
dalia” (13 i 20 października).

• Grupa artystyczna „Konar” na finał 
Międzynarodowego Konkursu Fotografii 
Przemysłowej i Industrialnej „Foto Pein 
4” (16 października).

• Rybnicka Platforma Poradnictwa Za-
wodowego na Rybnickie Dni Kariery 
(18–22 października, więcej w następnej 
„GR”).

• Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecz-
nych i rady dzielnic Boguszowice 
Osiedle i Orzepowice na konferencję 
podsumowującą projekt „Dwa bieguny 
– różne krańce miasta, różni obywatele” 
(19 października, więcej w następnym 
numerze).  

• Zarząd Polskiego Związku Niewido-
mych na obchody 60–tej rocznicy po-
wstania PZN w Rybniku (21 października, 
więcej w kolejnym numerze).

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny na drzwi otwarte „Sanepidu” (22 
października).
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„Dziwna para” Neila Simona, wieloletni hit 
Broadwayu, doczekał się trzech polskich realiza-
cji. Premiera ostatniej miała miejsce w listopadzie 
ubiegłego roku w warszawskim Teatrze Capitol. 
Spektakl niedawno mogliśmy oglądać na scenie 
Teatru Ziemi Rybnickiej. 

Oskar i Feliks, choć różni ich wszystko, są przy-
jaciółmi na śmierć i życie. Oskar (Cezary Żak) 
to rozwiedziony sprawozdawca sportowy, który 
ponad wszystko ceni sobie wolność, niezależność, 
chętnie zawiera nowe przyjaźnie (szczególnie  z 
płcią przeciwną) i z dużo mniejszym entuzja-
zmem podchodzi do prozaicznych domowych 
obowiązków, jak sprzątanie czy gotowanie. Felik-
sa (Artur Barciś) właśnie porzuciła żona. Wraż-
liwy, nieśmiały, uporządkowany i niezwykle po-
ruszony całym tym przeżyciem przyjmuje pomoc 

Oskara i wprowadza się 
do niego na jakiś czas… 
Konflikt charakterów  
i zabawne sytuacje 
mogą być źródłem 
niewyczerpanego ko-
mizmu. Barciś i Żak 
świetnie to czują i po-
trafią, co chyba rzadko 
się zdarza, zagrać boha-
terów przerysowanych i autentycznych jednocze-
śnie. Nie byłoby jednak aż tak zabawnie, gdyby 
nie równie dobrze pomyślane role drugoplanowe. 
W kilku tylko scenach, ale znakomicie pokazali 
się Wojciech Wysocki, Piotr Skarga oraz Witold 
Wieliński. No i oczywiście krótka, ale jakże in-
tensywna wizyta sąsiadek – Katarzyny Żak i Violi 

Arlak. Z pewnością był to jeden z najlepszych 
momentów spektaklu – zabiegający o względy 
pań macho Oskar i skutecznie je uwodzący żalem 
nad sobą Feliks. Dobrej zabawy podczas tego 
przedstawienia nie brakowało, a widzowie ten 
wieczór z pewnością mogli zaliczyć do udanych.

(m)

Wieczór pełen śmiechu i dobrej zabawy zapewnił rybnickiej 
publiczności spektakl „Dziwna para”. W tytułowych rolach 
wystąpił znany komediowy duet – Artur Barciś i Cezary Żak.

Some girl(s) 
– czyli spotkanie bohatera ze swoimi byłymi dziewczynami... Na scenie Robert 

Kudelski w towarzystwie Olgi Borys, Karoliny Muszalak, Marii Pakulnis i Olgi Bończyk. 
9 listopada, godz. 19.00

Goło i wesoło 
Grupa bezrobotnych mieszkańców Toma-

szowa postanawia wystąpić w roli striptize-
rów, rzucając wyzwanie własnemu wstydowi 
i obyczajowym normom. Zabawną komedię 
w wyreżyserował Arkadiusz Jakubik. Obsada: 
Paweł Królikowski, Henryk Gołębiewski, Radosław Pazura, Tomasz Sapryk, Andrzej 
Andrzejewski, Witold Wieliński, Dorota Deląg/Olga Borys.

19 listopada, godz. 19.00

Stare Dobre Małżeństwo... wciąż jare
Na początku grudnia zapraszamy na koncert poezji śpiewanej w wykonaniu 

Starego Dobrego Małżeństwa.
2 grudnia, godz. 19.00 

 Od 20 do 27 listopada zapraszamy na jubileuszo-
wą, 25. edycję festiwalu Silesian Jazz Meeting. 
Tegoroczny program zapowiada się niezwykle 
interesująco…

• 20 listopada, DK Chwałowice, godz. 18.00
 Muariolanza – pierwsza polska grupa ambient–jaz-

zowa, która na tę jesień zaplanowała koncertową 
premierę swojej czwartej płyty „MUAFRIKA”

 Maciej Fortuna Quartet – polsko-amerykański 
projekt muzyczny złożony ze znakomitych polskich 
muzyków młodego pokolenia oraz doskonałego 
perkusisty z Chicago Franka Parkera

• 25 listopada, RCK, godz. 19.00
 Gonzalo Rubalcaba – koncert specjalny świa-

towej sławy kubańskiego pianisty i kompozytora 
jazzowego, laureata Latin Grammy z 2002 r.

• 26 listopada, RCK
• 18.00 Irek Głyk P.I.K Trio – nowy projekt Irka Głyka, 

który charakteryzuje połączenie wibrafonu, perkusji 
i gitary basowej

• 19.30 Marta Król z Zespołem „Back to standards”
• 21.00 Walk Away – koncert jubileuszowy z okazji 

25-lecia istnienia
 Gościnnie wystąpią Bill Evans i Dean Brown
• 27 listopada, RCK
• 18.00 Przemysław Strączek Group feat. Jerzy 

Małek „Light & Shadow”
• 19.30 Robert Czech/Sounds Smugglers
• 21.00 Peter Beets Trio „Chopin Meets The Blues” 

– jazzowe interpretacje utworów Chopina
• 22.30 Jam Session (Sala Kameralna) prowadzenie 

Klinikum Brazilikum 

Rybnickie Centrum Kultury i Towarzystwo Przyja-
ciół PSM w Rybniku zapraszają na koncert „Fryderyk 
Chopin w kręgu muzyki romantycznej”. Wystąpi Orkie-
stra Symfoniczna Szkoły Szafranków pod dyrekcją Sławomira 
Chrzanowskiego oraz soliści, wśród nich Aleksandra Świgut 
z klasy prof. Piotra Palecznego. Prelekcję o Chopinie wygłosi 
Maria Warchoł–Sobiesiak.

Teatr Ziemi Rybnickiej, środa 3 listopada, godz. 18.00  

XXV Silesian Jazz Meeting 

Sylwester w teatrze!
Zapraszamy do spędzenia sylwestrowej nocy  

w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W trakcie „Sylwestrowej 
nocy dookoła świata” wystąpią Anna Jeremus (sopran), 
Bogusław Morka (tenor), Jan Zakrzewski (tenor), Wie-
sław Bednarek (baryton) oraz zespół Allegro pod dyrek-
cją Andrzeja Płonczyńskiego. Do końca listopada bilety 
w cenie 120, 110 i 100 zł, w grudniu – 140, 130 i 120 zł. 

Muzyka i słowo o Chopinie 

Hit Broadwayu w Rybniku

Dziwna para, dobra zabawa! Cezary Żak i Artur Barciś rozśmieszali w komedii  
charakterów...                                                                                                   Zdj.: m

Zdobywca Grammy 
zagra w Rybniku!

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 27
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Nadzieję, że w tym roku 
impreza złapie drugi oddech 
wyraził w czasie jej inaugu-
racji dyrektor Rybnickie-
go Centrum Kultury Adam 
Świerczyna, podkreślając, 
że program jest efektem 
dyskusji w środowiskach 
zainteresowanych pozio-
mem oferty kulturalnej dla 
mieszkańców miasta. Posta-
rano się też o skuteczniejszą 
promocję imprez, choćby 
zorganizowanie konferencji 
prasowej i zainteresowanie 
mediów programem Dni... 
Trzeba też podkreślić wkład 
w ogranizację tegorocznych 
Dni Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, gdzie 
odbyło się kilka autorskich 
spotkań.

Tradycyjnym i najważniejszym punktem 
inauguracji RDL jest wręczenie Honorowej 
Złotej Lampki Górniczej, dorocznej nagrody 
przyznawanej osobom związanym z naszym re-
gionem, szczególnie zasłużonym w dziedzinie 
kultury i promującym nasze miasto w Polsce 
i zagranicą. W tym roku statuetkę z rąk pre-
zydenta Adama Fudalego odebrał prof. Wie-
sław Szlachta, znakomity pianista i pedagog, 
wywodzący się z Turzy Śl. absolwent rybnickiej 
szkoły muzycznej i PWSM w Katowicach, od 
wielu lat prowadzący działalność artystyczną  
w Belgii, nadal jednak 
podtrzymujący więzy 
z Polską i Rybnikiem. 
Laudację na cześć lau-
reata wygłosiła dyrek-
tor Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. 
Karola i Antoniego Sza-
franków Romana Kucze-
ra. (Więcej o artyście na 
str. II okładki). Do słów 
podziwu dla dorobku 
artystycznego laureata 
i podziękowań za jego 
zaangażowanie w pracę z 
rybnicką, muzyczną mło-
dzieżą, prezydent Fudali 
dołączył list gratulacyjny 
drugiego „naszego czło-
wieka” w Belgii, honoro-

wego obywatela Rybnika, przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. 
Czytamy w nim m.in.: (…) Drogi Panie Pro-
fesorze, trudno przecenić Pana zasługi, dzięki 
którym umacnia się  w Europie dobre imię 
Polski, Śląska i Ziemi Rybnickiej. Dziś, choć 
zajmuje Pan znaczące miejsce w gronie wielkich 
Europejczyków, sercem pozostał Pan rybnicza-
ninem, synem miasta, w którym rozpoczęła się 
Pana muzyczna wędrówka ku artystycznemu 
spełnieniu (…). Na ręce prezydenta miasta 
nadszedł natomiast list ubiegłorocznego lau-

reata Złotej Lampki oraz 
Honorowego Obywatela 
Rybnika, ks. arcybiskupa 
Damiana Zimonia z ży-
czeniami udanej, kolejnej 
edycji RDL. 

Wiesław Szlachta ser-
decznie podziękował za 
wyróżnienie: — Dzięku-
ję za statuetkę lampki, 
symbolu górniczej kultury,  
w której zostałem wycho-
wany, lampkę, która oświe-
tlała chodnik pod ziemią 
mojemu ojcu, dzięki pracy 
którego mogłem zrealizo-
wać moje muzyczne marze-
nia… Zapytany przez nas 
o pierwsze skojarzenie  
z Rybnikiem odpowie-

W laudacji wygłoszonej na 
cześć prof. Wiesława Szlachty 

przez dyrektor Państwowej Szko-
ły Muzycznej I i II st. im. Antoniego  

 i Karola Szafranków Romanę Kuczerę  
czytamy m.in.:

(…) Wyróżnienie to w tradycji naszego miasta jest 
wyrazem najwyższego uznania dla osób o ogromnych 
zasługach wobec kultury, osób niepowtarzalnych, ory-
ginalnych i jedynych, którzy sprawiają, że Rybnik ma 
swoje znaczące miejsce na mapie kulturalnej świata. 

Jedna z pierwszych Honorowych Złotych Lampek 
Górniczych przyznana została Karolowi Szafrankowi, 
który wraz  z bratem Antonim od 1933 r. nieprzerwanie 
prowadził wszechstronną działalność artystyczną i pe-
dagogiczną. Dziś już legendarną. Znaczenie tego faktu 
jeszcze bardziej wzrasta, kiedy uświadomimy sobie, że 
gromadzimy się dziś wokół osoby znakomitego piani-
sty i pedagoga, jednego z największych interpretato-
rów muzyki polskich kompozytorów, a w szczególności 
dzieł ukochanego Karola Szymanowskiego.

Działalność artystyczna Wiesława Szlachty, jej 
znaczenie dla polskiej i śląskiej kultury napawają nas 
dumą. Każą chylić czoła przed człowiekiem, dla którego 
miłość do muzyki, poszukiwanie najwyższych wartości 
i umiłowanie tradycji ziemi ojczystej stało się życiowym 
mottem obowiązującym w każdym zakątku świata. (…)

Bezkompromisowe poszukiwanie i dochodzenie 
do prawdy, wymaganie w sztuce absolutnej perfekcji 
i wyrazistości interpretacyjnej – najpierw od siebie, 
potem od uczestników wspólnych projektów, wreszcie 
od uczniów – dało początek Ogólnopolskiemu Forum 
Młodych Instrumentalistów w Rybniku, którego arty-
styczną duszą i dyrektorem został profesor Wiesław 
Szlachta. Przenosząc na grunt rybnicki doświadczenia 
najbardziej znaczących europejskich konkursów 
muzycznych, Forum otrzymało oryginalną formułę  
z elementami programowymi niespotykanymi dotąd 
w Polsce. Od 2004 roku do Rybnika przybywają młodzi 
adepci sztuki: pianiści, skrzypkowie i wiolonczeliści, by 
pod okiem polskich jurorów, na czele z dyrektorem 
artystycznym W. Szlachtą prezentować przygotowa-
ny program. Koncerty inaugurujące Ogólnopolskie 
Forum są zawsze wydarzeniem artystycznym. Jednak 
do najbardziej pamiętnych z pewnością należał Twój 
Profesorze, recital.

Stąd wyruszyłeś w swoją podróż, a dziś witamy Cię 
w Rybniku – w miejscu i środowisku, które przez wiele 
lat było bliskie jako miejsce poszukiwań i fascynacji.

Dzisiejsza uroczystość łączy czasy dawne i nowe, 
przypomina o trwałych związkach z tą ziemią wspa-
niałego artysty, przynoszącego chlubę całej polskiej 
kulturze (...)

Życie zaczyna się po 40., czy więc szansę na „nowe życie” otrzymały również 41. 
Rybnickie Dni Literatury, od których ubiegłorocznej edycji rozpoczęła się dyskusja 
o kondycji rybnickiej kultury? Jedną zmianę można było dostrzec gołym okiem – 
tegoroczne RDL przyciągnęły więcej publiczności, choć... nie na wszystkie imprezy.

Honorową nagrodę Wiesławowi Szlachcie wręczył prezydent Adam Fudali.

Z orkiestrą zagrał utalentowany absolwent 
„szkoły szafranków” Michał Marcol. Zdj.: r
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Dni Literatury to nie tylko wydarzenia 
artystyczne, lecz także naukowe. Sesja 
zorganizowana we współpracy z Uniwer-
sytetem Śląskim przybliżyła interdyscy-
plinarność współczesnej humanistyki.

Prelegenci wygłasza-
li referaty w bloku te-
matycznym „Literatura  
a muzyka. Dialogi in-
terdyscyplinarne”. — 
Interdyscyplinarność, 
spotkanie sztuk to cecha 
naszych czasów — mówił 
na wstępie dr Zbigniew  
Kadłubek. Z okazji ob-
chodów Roku Chopi-
nowskiego wydobyto 
związki literatury i mu-
zyki. Dr Piotr Boga-
lecki rozważał sposoby 
mówienia o muzyce, 
podejmowane przez 
Kierkegaarda i Barthe-
sa oraz omówił muzyczny wymiar twórczości 
Jarosława Iwaszkiewicza. Następnie dr Robert 
Siewiorek przedstawił niezwykle interesujące, 
mało znane wpływy Ryszarda Wagnera na 
polską kulturę przełomu XIX i XX wieku. 
Najpierw ukazał bezpodstawność zarzutów  
o kultywowanie pangermańskiej siły w dziele 
kompozytora, kierując uwagę słuchaczy na 
prekursorki program syntezy sztuk, który dziś 
ginie pod naporem skojarzeń z nazistowską 
ideologią. Ów synkretyzm inspirował polskich 
modernistów (Jelenta, Gostomski, Matuszew-
ski) i znalazł entuzjastę w osobie Stanisława 

Wyspiańskiego, którego Legenda I jest arty-
stycznie powiązana z refleksją wagnerowską. 
Niestety, dla pełnej realizacji tej teoretycznej 
koncepcji Wyspiańskiemu zabrakło warsztatu 
muzycznego. Dr Zbigniew Kadłubek poświęcił 

swoje wystąpienie Kalliope, mówił 
m.in. o związkach starożytnej poezji 
greckiej z muzyką, o zacieraniu się 
znaczeń, które dziś, po tysiącach 
lat, możemy tylko przeczuwać. 
Karolina Pospiszil przybliżyła słu-
chaczom eksperymenty twórcze 
Jaromira Typlta, współczesnego 
czeskiego poety. Na zakończenie 
swoimi muzycznymi fascynacjami  
i ich związkami z literaturą podzielił 
się dr Jacek Kurek. W referacie 
„Wonderuos Stories”. Rock jak 
literatura przedstawił wpływy twór-
czości Williama Blake’a na muzykę 
rockową lat 70. i 80. Kończące sesję 
wystąpienie było tym ciekawsze, 
że o muzyce rockowej nie tylko 

mówiono, mogliśmy jej także posłuchać oraz 
zobaczyć inspirowane rysunkami Blake’a 
okładki kultowych płyt. O oprawę muzyczną 
całej sesji zadbali uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. w Rybniku. 

Sesje naukowe od słuchaczy spoza śro-
dowiska akademickiego wymagają erudycji  
i wstępnej znajomości tematu. Jednak spotka-
nie z jego oryginalną, przemyślaną interpreta-
cją daje wiele satysfakcji. Podsumowując: było 
interesująco i dobrze, że 41. Rybnickie Dni Li-
teratury zyskały poważny wymiar intelektualny. 

(m)

dział: — Tu zawsze spotykam  tylko wielkie 
serce…Wyróżnienie przyjąłem z ogromnym 
wzruszeniem, dopiero kiedy uspokoję emocje, 
ten fakt całkowicie do mnie dotrze… Mimo 
oddalenia, podtrzymuję kontakty z krajem, a 
głównie ze Śląskiem – na AM w Katowicach 
prowadzę kursy, w tym roku zagrałem kilka 
recitali. I nadal będę wracał...  

Ale uroczysta inauguracja 41. Rybnickich 
Dni Literatury miała też swojego jubilata 
– Filharmonię Rybnicką, która obchodzi  
w tym roku jubileusz 50–lecia swojego istnienia, 
co na scenie przypomniał prezes Towarzystwa 
Muzycznego im. Braci Szafranków Norbert 
Prudel, dziękując prezydentowi i innym oso-
bom zaangażowanym w reaktywację orkiestry 
w 1999 roku. Przypomniał m.in. gest (obecnego 
zresztą na sali) poety i publicysty Tadeusza 
Kijonki, który, odbierając przed laty Honorową 
Złotą Lampkę Górniczą, nagrodę pieniężną 
przekazał spontanicznie na rzecz odradzającej 
się orkiestry.

Tak więc inauguracyjny koncert był wystę-
pem podwójnie uroczystym, bo przy fortepianie 
zasiadł Wiesław Szlachta. W Roku Chopinow-
skim nie mogło być inaczej – z towarzyszeniem 
orkiestry pod batutą Mirosława J. Błaszczyka 
solista wykonał Koncert fortepianowy e-moll, 
op. 11 Fryderyka Chopina, jedno z najbardziej 
chwytających za serca dzieł kompozytora. Pu-
bliczność zgotowała artyście owację na stojąco, 
a on sam nie krył wzruszenia. Młode pokolenie 
absolwentów „szkoły Szafranków” reprezen-
tował znakomicie zapowiadający się młody 
skrzypek Michał Marcol, student IV roku Aka-
demii Muzycznej w Katowicach, uczeń świet-
nego pedagoga i solisty, związanego również  
z rybnicką szkołą Adama Mokrusa. M. Marcol 
wykonał brawurowo Fantazję brillante Henry-
ka Wieniawskiego na tematy z opery „Faust” 
Charlesa Gounoda. Michał już w rybnickiej 
szkole wyróżniał się wyjątkowymi zdolnościami 
i jest jednym z jej najlepszych absolwentów 
ostatnich lat. Sukcesy odnosi także na uczelni 
– przez trzy ostatnie lata pod rząd zwyciężał 
w uczelnianych konkursach skrzypcowych. 
— Możliwość wystąpienia na scenie z towarzy-
szeniem wielkiej orkiestry i przed dużą publicz-
nością, to dla młodego muzyka wielkie przeżycie  
i szansa na zdobycie kolejnych doświadczeń. 
Umiejętności przekazania swoich emocji 
publiczności jest możliwe tylko w kontakcie 
z odbiorcą, dlatego dla solistycznej kariery,  
o której marzy przecież każdy skrzypek, takie 
doświadczenia są bardzo ważne…— powiedział 
po koncercie Michał Marcol.    

Na zakończenie orkiestra – jubilatka wy-
konała uwerturę – fantazję „Romeo i Julia” 
Piotra Czajkowskiego, wieńcząc wieczór  
i zbierając zasłużone oklaski. (Do jubileuszu 
Filharmonii Rybnickiej wrócimy szerzej  
w jednym z najbliższych numerów).

(r)

Dr Robert Siewiorek opowiadał  
o wagnerowskich inspiracjach  
w polskim modernizmie.       Zdj.: m

Utwory Edwarda Stachury znalazły się 
w repertuarze Piotra Machalicy przed 
rokiem, w 30. rocznicę śmierci poety  
i pisarza. Aktor wyznał  
w jednym z wywiadów, że Sta-
churę obrzydziły mu niegdyś 
Stare Dobre Małżeństwo  
i szkoła teatralna. Teraz „za-
jął się” nim nie z potrzeby, ale  
„z okazji” wspomnianej rocz-
nicy, co nie oznacza, że nie ceni 
jego rozchwianych emocjo-
nalnie tekstów, wznoszących 
ku radościom lub boleśnie 
przygniatających smutkiem.

Machalica pokazał, że in-
terpretacja poezji włóczęgi  
i barda należącego do powo-
jennego, najtragiczniejszego 
pokolenia naszych twórców, 
sprawia mu przyjemność, 

że jest inspiracją i wyzwaniem. Mimo kataru  
i znacznego odstępstwa od „kanonów” SDM, 
przekonał do siebie publiczność i zaśpiewał 

na bis „Życie to nie teatr”. 
Znanemu aktorowi towa-
rzyszyli na scenie Robert 
Dorosławski, który wcielił 
się w rolę Michała Kątnego 
oraz kontrabasista Marcin 
Lamch i gitarzyści Dariusz 
Bafeltowski, Krzysztof 
Niedźwiecki. 

(gr)

Radośnie, boleśnie, przez nos

Piotr Machalica może nie poka-
zał nowego oblicza Stachury, ale 
wskazał na możliwości dojrzałej 
interpretacji jego utworów. 

Zdj.: gr

Dialogi interdyscyplinarne
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Po pierwsze Śląsk! – to pod-
stawowa zasada, której od 15 
lat wierna pozostaje redakcja 
miesięcznika społeczno – kul-
turalnego „Śląsk”. 

— W trakcie tych 15 lat podejmo-
waliśmy wszystkie najważniejsze dla 
Śląska tematy, 
ale zawsze tak, 
aby nikt nie po-
czuł się urażony. 
I przez te 180 nu-
merów nie było 
takiego przypad-
ku — zapewnia 
Tadeusz Kijon-
ka, który od po-
czątku istnienia 
g a z e t y  p e ł n i 
funkcję redak-
tora naczelne-
go. Miesięcznik 
porusza tema-
tykę społeczno 
– historyczną i 
kulturalną, ale nie stroni też od spraw 
gospodarczych i sporo miejsca po-
święca poezji i literaturze. — Jesteśmy 
jedynym pismem, które daje szansę na 
debiut młodym poetom i pisarzom, 
a próg „Śląska” był pierwszym, jaki 
przekroczyli znani dziś twórcy, jak 
choćby Wojciech Kuczok — mówił 
zastępca naczelnego, poeta i prozaik 
Feliks Netz. — Takie pismo jest więc 
bardzo potrzebne. Podczas spotkania 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej przedstawiciele redakcji 
wspominali początki pisma oraz 
autorów, którzy publikowali na jego 
łamach, jak Miłosz, Szymborska, 
czy Różewicz. Opowiadano też o 
specyfice pracy 6–osobowej redakcji  
– o czwartkowych spotkaniach przy 
herbacie i dyskusjach nad kolejnym 

wydaniem. — Te spotkania to ma-
sakra! — zdradza Bogdan Widera 
z działu społeczno–historycznego. 
Głównie dlatego, że … naczelny nie 
ma wyczucia objętości i na 100 stro-
nach chciałby zmieścić to, co weszłoby 
na 150! — wyjaśniał. Redakcja orga-

nizuje też spo-
tkania autor-
skie ,  promo-
c j e  k s i ą ż e k  
i sympozja i, jak 
mówił pocho-
dzący z Radli-
na i związany 
z  Rybnik iem 
red. naczelny 
T. Kijonka, pi-
smo wolne jest 
od „nacisków”. 
A w paździer-
nikowym wy-
daniu „Śląska” 
z n a j d z i e m y 
m.in. rozmowę 

z przewodniczącym Międzynarodo-
wego Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina i inspirowane 
muzyką pianisty obrazy Jerzego 
Dudy–Gracza oraz „Zwiad kultural-
ny” poświęcony Zabrzu (w grudnio-
wym wydaniu – Rybnik!). — Trzeba 
mieć pomysł na każdy numer — wy-
jaśnia sekretarz redakcji Wiesława 
Konopelska. — Ukazujemy się co 
miesiąc, włączając wakacje. Jesteśmy 
w pewnym stopniu „reliktem”, bo tylko 
kilka stron miesięcznika ukazuje się 
w kolorze. Ale ma to swoją wartość. 
A red. naczelny przyrównał pracę  
w redakcji do gawęd przy „szkubacz-
ce”: — Skubiemy te gęsi trochę tu, 
trochę tam, byle nie do krwi — żarto-
wał. — I tak już od 15 lat usypujemy 
tę swoją pierzynę…                      (S)

Autorka, która spotkała się z rybnickimi przedszkolakami i pierwszakami 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, nawiązała z maluchami wy-
jątkową więź… językową. Zachęcała ich do zabaw rymami, do gier słownych 
i językowych skojarzeń oraz wiary we własne umiejętności. Pomogły jej  
w tym … krowy na nartach, bo przecież wszystko jest możliwe! — Gdybym 
ponad 8 lat temu pomyślała, że nie dam rady, to dziś nie byłoby moich książek 
— mówiła dzieciom. — Zawsze wierzcie w siebie! 

Czy salon Chopina mógł wyglądać tak, jak wyobrazili 
go sobie organizatorzy wieczoru poświęconego kompozy-
torowi, którego rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku?

Może, bo do zaaranżowania go w Sali Kameralnej RCK wy-
korzystano meble i akcesoria zbliżone do epoki, a odpowiedni 
nastrój stworzyła muzyka i słowo. Nim jednak oddano głos arty-
stom, rozstrzygnięto konkurs literacki ogłoszony z okazji RDL,  
a wyróżnione wiersze przeczytali Izabela Karwot, Grzegorz 
Walczak i Wojciech Kowalski. (Więcej w następnym numerze). 

A w salonie muzykowali: Artur Hes (fortepian), rodzeństwo 
Elżbieta (skrzypce, altówka) i Paweł (skrzypce) Stawarscy oraz 
jego żona Joanna, która nie tylko śpiewała, ale również z aktor-
skim zacięciem czytała listy od, do i o Chopinie. Towarzyszył jej 
w tym Krzysztof Barczewski, krakowski śpiewak i aktor, świetnie 
wczuwając się w XIX–wieczną stylistykę epistolarną. W porów-
naniu z przytaczanymi listami Mendelssohna czy George Sand, te 
pisane ręką Chopina, za sprawą jego poczucia humoru, dystansu 
do samego siebie i świetnego języka, sprawiają wrażenie bardziej 
współczesnych, a czytający potrafili te walory wydobyć. To po 
prostu bardzo dobra literatura…

Listy wzbogaciły część muzyczną, w której usłyszeliśmy m.in. 
kilka mazurków Chopina, jego Nokturn cis–moll oraz pieśni,  
a także kompozycje Feliksa Mendelssohna, Franciszka Schuberta 
i Nicolo Paganiniego. Rodzinne trio oraz A. Hes sprawili, że 
wizyta „W salonie Chopina” była prawdziwą przyjemnością.  (r)

W salonie Chopina

Zabawy z językiem„…Wszystko sobie zapisuję, potem siadam i rymuję” — przekonywała dzieci 
Agnieszka Frączak.                                                                                        Zdj. s 

Miesięcznik z misją

Przedstawiciele redakcji opowiadali o specyfice 
swojej pracy.                                            Zdj: s.

Pomysł na wiersz znaleźć można wszędzie. Nawet na drodze.  
I to dosłownie: — Jadąc na to spotkanie sfotografowałam … Grzebień 
i Garnek, czyli przydrożne tablice z nazwami tych miejscowości — mówi 
doktor językoznawstwa, germanistka i autorka 100 książek dla 
dzieci Agnieszka Frączek. Być może zabawne nazwy zainspirują 
ją do napisania kolejnej książki z cyklu „Wierszem po mapie”?  

Podziękowania za muzyczny wieczór odbierają Joanna Stawarska i Elżbie-
ta Stawarska, Artur Hes, Krzysztof Barczewski oraz Paweł Stawarski; z lewej  
dyrektor RCK Adam Świerczyna.                                                            Zdj.: r
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Poetycko–towarzyskie spotkanie  
z Adamem Wiedemannem prowa-
dził Robert Rybicki.

Zaczęło się od czekania na „Rybę”, 
który zagubił się w gmachu Rybnickiego 
Centrum Kultury (mógł to być happening, 
ale nie musiał…). Wiedemann, zdany 
chwilowo na siebie, opowiadał o przy-

czynach nieprzespanej 
nocy: korzystając z go-
ścinności pewnej poetki, 
razem z domownikami 
pracowicie usuwał wodę 
z zalanego mieszkania. 
Oficjalnie spotkanie 
rozpoczęto, gdy dotarł 
moderator. Niewyspanie 
i zmęczenie nie zwolniło 
gościa z czytania wier-
szy. Autor prezentował 
je w cyklach, pomiędzy 
którymi Robert Rybicki wywoływał całe 
spektrum tematów – od nicości do spraw 
warsztatowych i tajników metody twórczej. 
Wiedemann odpowiadał ...przez pół drwią-
co, przez pół serio”, raczej nie wprost, sku-
tecznie unikając pułapki patosu. W zasadzie 
na kilka sposobów powtórzył najważniejsze 
założenia poezji lat 90. i początku XXI 
wieku – odżegnanie się od słusznej, lecz 
patriotycznie znerwicowanej i artystycznie 
niedobrej poezji lat 80., zorientowanie 
na prywatność, zindywidualizowanie, 
opisywanie życia i emocji jednostki, próbę 
uchwycenia rzeczywistości poprzez zapisa-
nie pewnych jej przejawów, układających się 
w inną dla każdego mozaikę. „Ryba” dopy-
tywał, dlaczego Wiedemann tytułuje tomiki 
jednym słowem. — Wolę jedno słowo, bo to 
brzmi bardziej jak pies, niż jak dialektyczne 
zespolenie dwóch znaczeń. Przyznał, że 

swoje dawniejsze wiersze odbiera tak, 
jakby je napisał wczoraj. Natomiast  
w stosunku do pisanych przez siebie recen-
zji i opowiadań odczuwa zażenowanie (jak-
by je pisała osoba niespełna rozumu). Poeta 
wyjaśnił okoliczności powstania kilku wier-
szy, opowiedział o sytuacjach towarzyskich,  
z jakimi są związane, przytaczał anegdoty, 

w których pojawiały się nazwiska współ-
czesnych poetów. — Kumoterstwo znakiem 
czasu — podsumował. Można zatem mieć 
pewność, że współczesna polska poezja jest 
związana silnymi relacjami towarzyskimi, 
powstaje w pociągach (poeci, jak wiado-
mo, są w nieustannej podróży), zasiada 
w jury konkursów, w których kiedyś sama 
startowała, czasem spotyka się w knajpie 
– czyli ogólnie ma się dobrze. Pokolenie 
Wiedemanna, obecne już w wykładach 
akademickich, antologiach, mające na 
koncie pierwsze „wiersze zebrane”, ciągle 
jeszcze potrafi żyć jak paczka starych, do-
brych znajomych. Na spotkaniu dotkliwie 
brakowało młodych poetów, dla których 
niektóre uwagi mogły się okazać niezwy-
kle pożyteczne. To jednak potwierdziło 
starą zasadę, że młodzi poeci głównie są 
zainteresowani swoją młodą poezją… (m)

9 lat temu opracował bio-
grafię ks. Tischnera. Mówi, 
że pisząc ją „...szczególnie się 
nie napinał”, bo chciał, żeby 
się ją dobrze czytało. Teraz 
Wojciech Bonowicz wydał 
kolejną książkę, a wybitne-
go myśliciela, duszpasterza  
i publicystę przedstawił bar-
dziej jako „Józka z Łopusz-
nej”, który zjednywał sobie 
ludzi dystansem i ogromnym 
poczuciem humoru. 

A zaczęło się od pomysłu 
wydawcy na napisanie książki 
wzorowanej na „Kwiatkach 
Jana Pawła II”. Jednak taka 
formuła nie spodobała się  
W. Bonowiczowi – obawiał się, 

że powstanie „Sto kawałów o górach”, a książka nie odda ducha 
Tischnera, jego głębi i złożoności. Wprawdzie, jak mówił W. Bono-
wicz, Tischner sypał dowcipami, ale tylko pozornie były to proste 
żarty. — Szukając więc pomysłu na tę książkę, zacząłem pisać krótkie 
gawędy. I myślę, że właśnie gawęda doskonale łączy się z Tischnerem 
i oddaje jego charakter. Tak zebrałem rozmaite obrazki z życia księ-
dza — mówił W. Bonowicz uczestnikom spotkania w Powiatowej  
 Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przypomniał, jak Tischner w 1978 r.,  
w czasie jednej z zagranicznych podróży, wybrał się do sklepu ze spo-
rządzoną przez rodzinę listą zakupów. Były na niej m.in… sztuczne 
rzęsy, o które prosiła jedna z kuzynek. — Robiąc zakupy, Tischner 
położył na ladzie najnowszy numer wiedeńskiej „Die Presse”, gdzie 
wydrukowano jego zdjęcie z podpisem: „Prawdopodobny następca 
kardynała Wyszyńskiego w Polsce”. „Z tymi rzęsami w kieszeni!” 
– śmiał się Tischner… Ale ksiądz nie zastąpił Wyszyńskiego, bo 
jak mówił Bonowicz … Tischner nigdy nie chciał być człowiekiem 
władzy, bo miał przekonanie, że władzy nie da się pogodzić z wolnym 
myśleniem. Bonowicz gawędził, a publiczność co chwila wybuchała 
śmiechem, by za chwilę popaść w zadumę... 

Pisząc „Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze” 
Bonowicz korzystał z różnych źródeł – po raz pierwszy udało mu 
się zajrzeć do dziennika Tischnera z czasów licealnych, z którego 
już wtedy wyłaniał się obraz jego świadomego kapłaństwa. Au-
tor zastanawiał się również, jak wyglądałby stosunek Tischnera 
do tego, co obecnie dzieje się w Polsce, jak wierzył ks. Tischner  
i dlaczego jego filozofia postrzegana jest najczęściej przez słowa „...
świenta prawda, tys prowda i gówno prowda”. Bonowicz wyjaśniał, 
że Tischner przyciągał do siebie tyle osób, bo pokazywał możliwości 
wiary i szukał języka porozumienia z ludźmi. — Teraz nie będzie już 
nikogo, kto by, tak jak on, stał w drzwiach Kościoła i zapraszał – tak 
po śmierci Tischnera powiedział jeden z moich przyjaciół, który za 
jego życia niezbyt z nim sympatyzował — wspominał Bonowicz. 
Świat Tischnera to góralszczyzna – potrafił zaczerpnąć z tej kul-
tury wszystko, co najlepsze, również gwarę, która była dla księdza 
wyrazem optymistycznego sposobu widzenia świata. 

W. Bonowicz obawiał się, jak w kontekście dramatycznych wyda-
rzeń związanych z powodzią i tragedią z kwietnia, zostanie odebrany 
„Kapelusz na wodzie...”. Ale jak się okazało, niesłusznie. — Jest w nas 
zapotrzebowanie na pozytywność — mówił. Podkreślał też, że wiele 
rzeczy jest w stanie nas rozśmieszyć, ale niewiele – dać prawdziwą 
radość. — Radość się osadza, a śmiech trwa tylko chwilę…           (S)

Agnieszka Frączak od kilkunastu lat 
wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, 
z pasją bada 300–letnie słowniki polskie 
i niemieckie, jest współautorką „Wiel-
kiego słownika wyrazów obcych” oraz 
„Słownika ochrony środowiska”. Jest też 
redaktorem naukowym powstającego 
właśnie „Wielkiego słownika niemiecko–
polskiego i polsko–niemieckiego”. Jednak 
największą przyjemność sprawia jej pisa-
nie dla dzieci, bo to… „odmładza myśli”. 
Twórcze podejście do języka widać w jej 
książkach, w których popularyzuje wiedzę 
o współczesnej polszczyźnie. „Byk jak byk. 
Rzecz nie całkiem poważna o całkiem 
poważnych błędach językowych”, „Bania-
luki do zabawy i nauki”, „Dranie w tranie, 
czyli wiersze trudne niesłychanie” – to tylko 

niektóre tytuły jej autorstwa. Jej wiersze 
zaskakują pomysłami, a ich lekki styl 
sprawia, że niemal od niechcenia wcho-
dzą do głowy. Dlatego dzieci w PiMBP 
nie tylko słuchały jej wierszy, ale i uczyły 
się zasad poprawnej wymowy głoski „r”  
w najeżonym trudnymi słowami wierszyku 
„Kelner Kornel”. Dowiedziały się również, 
co to znaczy obracać kota ogonem i jak 
bez kleju skleić rozmowę, która się nie 
klei. No i rymowały… W Rybniku, na 
trawniku postawiono 6 kurników… 

A. Frączak odpowiadała też na dzie-
cięce pytania – jak powstają książki, kto 
wykonuje okładkę, skąd bierze się papier, 
a nawet… jak się robi buty dla lalek.  
I było to jedyne pytanie, na które autorka 
nie znała odpowiedzi…                          (S) 

Kumoterstwo znakiem czasu

Wojciech Bonowicz interesuje się nie 
tylko ks. Tischnerem. Chciałby rów-
nież napisać książkę o lekarzu i fi-
lozofie Antonim Kępińskim.    Zdj. s

Gawęda 
o Józku z Łopusznej

Poeci rozmawiają o poezji – Adam Wiedemann i Robert „Ryba” 
Rybicki.                                                                            Zdj.: m
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Aktorzy byli zaskoczeni wielkością rybnickiej 
sceny, ale z tym wyzwaniem poradzili sobie 
świetnie i przedstawienie nie zagubiło klimatu 
i kameralnego nastroju. „Hipnoza” to historia 
Reny – aktorki, niegdyś wielkiej gwiazdy i Jana 
– lekarza–hipnotyzera, prowadzącego jej tera-
pię. Okazuje się, że przyczyną wszystkich nie-
szczęść są źle ulokowane uczucia, które jednak  
w zakończeniu znajdują właściwych adresatów. 
Można było przewidzieć, że w finale wybuchnie 
miłość, ale droga do szczęśliwego zakończenia 
prowadziła przez kilka świetnych popisów 
aktorskich. Wprowadzanie Reny w hipnozę  
to długi i zabawny proces. Mało skuteczne cza-
ry–mary w wykonaniu Rafała Królikowskiego, 
dla efektu komicznego zostają skonfrontowane  
z mądrościami wygłaszanymi przez pana dok-
tora. Wreszcie się udaje – i tak, już w hipnozie, 
scenę i uwagę publiczności całkowicie zagarnia 
Beata Ścibakówna. W przypadku Reny, kiedy 
rozum śpi, budzą się… grane dawno role. Jest 
więc Szekspir, Słowacki, Wyspiański, i wiele 
jeszcze więcej... Wokalne popisy artystki plus 
niezwykle ekspresyjne, energiczne i przeryso-
wane zagranie tego fragmentu spektaklu poka-
zały, co inwencja aktora może zrobić z tekstem 
sztuki. Jednocześnie ten moment nie przesłania 

wewnętrznego dramatu postaci – Rena już od 
dawna nie dostaje ról, nie gra, a teatr był dotąd 
całym jej życiem. Sukces przedstawienia tkwi 
również w artystycznym porozumieniu między 
aktorami. Do tej pory „Hipnoza” nie była wysta-
wiana zbyt często, ale zawsze w doborowej ob-
sadzie. Wcześniej w role bohaterów wcielali się 
już Zofia Mrozowska i Kazimierz Rudzki oraz 
Joanna Żółkowska i Piotr Fronczewski. Antoni 
Cwojdziński, z wykształcenia fizyk, teatrem zajął 
się z pasji i miłości do sztuki. Jego 
dramaty to sprawnie napisane 
komedie popularnonaukowe. 
Pewnie po obejrzeniu spektaklu 
bylibyśmy skłonni zaklasyfiko-
wać sztukę do gatunku komedii 
romantycznej, jednak warto za-
uważyć, że rozmowa między bo-
haterami, poza tym, że wytwarza 
i rozwija emocjonalne napięcie, 
w dużym stopniu dotyczy właśnie 
kwestii naukowych, podanych 
w przystępnej formie. Tak więc 
przystąpienie do praktyki po-
przedzają skrojone w komediowy 
dialog afirmacja i sceptycyzm 
wobec terapeutycznych metod  

z ducha doktora Freuda. Rafał Królikowski 
przyznaje, że podczas pracy nad rolą zain-
teresował się seansami hipnotyzerskimi, 
żeby lepiej poznać swojego bohatera. Aktor 
w wywiadzie udzielonym „Gazecie Ryb-
nickiej” tłumaczy również, dlaczego sztuka 
została pozbawiona wątku patriotycznego 
oraz opowiadał o swoim zawodzie – rozmo-
wa z Rafałem Królikowskim ukaże się 
w następnym, listopadowym numerze. 
„Hipnoza” w trakcie RDL przypomniała 
mało dziś znaną twórczość Cwojdzińskiego  
i pokazała, że wątki romansowe mogą ciekawie 
współistnieć z popularnonaukowymi, zapew-
niając widzom rozrywkę na wysokim poziomie.

(m)

I nie pomylili się – trzeba było widzieć malujące 
się na obliczu gościa zdumienie, kiedy przedzierał 
się przez zgromadzony w hallu RCK tłum, który 
niemal zasłonił eksponowane tu oraz w galerii fo-
tografie gościa z podróży po Indiach. Ich plonem 
jest książka „Moje Indie”, która, jak mówił sam 
autor, nie jest przewodnikiem po tym wielkim  
i fascynującym kraju, ale osobistą refleksją i pró-
bą wytłumaczenia pewnych tradycji, obyczajów i 
zjawisk: kropki na czole, świętych krów, obmywa-
nia się w Gangesie, rozróżnienia Indusa od hin-
dusa, jako wyznawcy religii hinduistycznej i wielu 
innych. Temat kontynuował w wypełnionej pra-
wie do końca (!) sali widowiskowej, komentując 
slajdy będące ilustracją książki. Nim jednak Kret  
w jedwabnym, indyjskim stroju pojawił się na 
scenie, publiczność została wprowadzona w eg-
zotyczny klimat przez działający w RCK zespół 
tańca nowoczesnego „Vivero” pod kierunkiem 
Izabeli Barskiej – Kaczmarczyk, prezentując 
barwne widowisko do muzyki inspirowanej 
Indiami. Jarosław Kret dowiódł prawie dwu-
godzinnym wystąpieniem, że jest gadułą (do 
czego przyznał się już wcześniej), ale gadułą 

uroczym, mającym wiele oryginalnych prze-
myśleń wynikających z prawie pięcioletniego 
pobytu w tym kraju, za czym kryje się oczywi-
ście…kobieta. Zapytany o pracę prezentera 
pogody w TV przyznał, że znana twarz pomaga  
w promocji działań, które prowadzi poza anteną 
jako podróżnik, fotoreporter i autor książek 
przybliżają-
cych „sze-
roki świat”. 
J. Kret miał 
też świado-
mość, że te 
kilkaset osób 
niekoniecz-
nie pasjonuje 
się Indiami, 
ale chciało  
z bliska zo-
baczyć kogoś 

znanego z ekranu. I byłby szczęśliwy, gdyby zain-
teresowanie inną kulturą zostało, przynajmniej  
w niektórych, rozbudzone… I pewnie swój cel 
osiągnął, bo chętnych do zakupu książki na 
stoisku w RCK było więcej niż liczba przygotowa-
nych egzemplarzy. Kolejka po autograf ciągnęła 
się bez końca… 

J. Kret z prawdziwym podziwem wspomniał 
też o determinacji Ewy Wojaczek z RCK, któ-
ra z wielkim zaangażowaniem doprowadziła 
wystawę i spotkanie do końca. — Bardzo lubię 
tak skuteczne osoby… — komplementował 
organizatorkę gość.                                       (r)

Beata Ścibakówna i Rafał Królikowski zahipnotyzowali rybnicką publicz-
ność... Spektakl wyprodukowała Agencja Beta Art.            Zdj. Rafał Latoszek 

Zahipnotyzowali publiczność...

Z Kretem po Indiach

„Hipnoza”, napisany w 1947 roku dramat Antoniego Cwojdzińskiego, minionej 
jesieni doczekał się kolejnej teatralnej realizacji. Reżyserii podjął się Wojciech 
Malajkat, a główne role zagrali Beata Ścibakówna i Rafał Królikowski.

Po ubiegłorocznym sukcesie frekwencyjnym na spotkaniu z podróżniczką Elżbietą 
Dzikowską, organizatorzy RDL postanowili iść za ciosem i zaprosić jej kolegę po 
fachu: dziennikarza, fotoreportera, egiptologa i miłośnika Indii – Jarosława Kreta.

Gość był zdu-
miony frekwen-
cją...    Zdj.: r
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Pisarka wyjątkowo szybko nawiązała 
kontakt z dziećmi. Rozpoczęła od 
spacyfikowania najmniej zainteresowa-
nych tematem spotkania. Wytłumaczy-
ła, że przygotowanie i doświadczenie 
zawodowe (ukończyła pedagogikę 
terapeutyczną w Wyższej Szkole Pe-
dagogiki Specjalnej i pracowała jako 
nauczyciel i pedagog) pozwala jej na 
szybkie diagnozowanie i rozwiązywanie 
problemów w grupach uczniowskich.

Zanim dzieci ochłonęły, pisarka 
zdążyła zaskoczyć je po raz kolejny, 
przyznając się do tego, że czytać 
nauczyła się dopiero w wieku... 10 
lat. — Nim zdiagnozowano u mnie 
zespół nadpobudliwości psychorucho-
wej (ADHD), zdążyłam ukończyć trzy 
klasy szkoły podstawowej i nikt się 

nie zorientował, że nie umiem czytać. 
Dziś byłoby to niemożliwe, trafiłabym 
bardzo szybko do szkoły specjalnej. 
Nie byłabym wtedy przykładem na to,  
że z ADHD funkcjonuje się normalnie  
i w okresie dziecięcym, i w dorosłym 
życiu. Aby nadrobić zaległości kilku 
lat, pod opieką mamy zaczęłam bar-
dzo dużo czytać. To rozbudziło moją 

wyobraźnię i przyczyniło się do tego, że 
teraz piszę książki.

Takie wyznanie rozbudziło z kolei 
wyobraźnię dzieci zgromadzonych  
w bibliotecznej galerii, a Ewa Nowak, 
choć zjednała sobie nim wszystkich 
obecnych, nie ustawała w dostarczaniu 
kolejnych niespodzianek. — Nie piszę 
książek dla dzieci — odpowiadała na 
pytanie jednej z uczennic, ciekawej po-
wodów, dla których określa się ją jako 
autorkę książek dla dzieci i młodzieży. 
— Podczas pisania w ogóle nie myślę  
o tym, kto będzie czytelnikiem. Najważ-
niejsze jest, jak tworzona, opowiadana 
przeze mnie historia się skończy. Koniec 
jest najważniejszym słowem w tym, co 
robię. Wam też radzę o tym pamiętać. 
Po powrocie do domu napiszcie sobie 

markerem na ścia-
nie „koniec”, a jeśli 
nie spodoba się to 
waszym rodzicom, 
odeślijcie ich do 
mnie.

Wśród wielu bio-
graficznych wąt-
ków poruszanych 
przez pisarkę, do 
ciekawszych i bar-
dziej zabawnych 
należała opowieść 
o genezie tytułu 
książki „Środek 
kapusty”. „Głąb” 
okazał się słowem, 
jakim starszy brat 

w dzieciństwie najczęściej zwracał się 
do przyszłej autorki poczytnych lektur. 
— Gdy wrócicie do domu, poproście 
mamy, by dały wam spróbować środka 
kapusty. Jest naprawdę smaczny. Nie 
zapomnijcie też o tym, by wszystko, co 
zaczynacie, skończyć…

(gr)

Warsztaty Robots-ATM, 
poprzez pracę z klockami 
LEGO Mindstorms, stwa-
rzają nieograniczone możli-
wości konstrukcji wszelakich 
robotów i innych rucho-
mych układów. Na zajęciach  
w DK Niedobczyce dzieci 
oraz młodzież nauczą się 
tworzenia programów pro-
gramujących zachowanie 
robota, dzięki czemu nabędą 
umiejętność programowania 
i poznają podstawy algo-
rytmiki. Praca z klockami 
nauczy je także logicznego 
myślenia oraz współpracy, 
wspólnego podejmowania 

decyzji, przewidywania moż-
liwych problemów i skutków 
podjętych decyzji. Zajęcia 
prowadzone będą w trzech 
grupach wiekowych: 1-3 klasa 
szkoły podstawowej, klasy 4-6 
oraz młodzież gimnazjalna 
i starsza. Przewiduje się dla 
każdej grupy cztery dwugo-
dzinne spotkania w miesią-
cu, a warsztaty poprowadzi 
doświadczony pedagog. Od-
płatność za zajęcia wynosi 35 
zł miesięcznie. Szczegółowe 
informacje i zapisy pod 
nr tel.: (32) 433 10 65 /66. 
Zajęcia mają ruszyć już  
w listopadzie. Zapraszamy.

Najlepszy znawca win wśród aktorów i najlepszy aktor 
wśród winiarzy Marek Kondrat otworzył swoje „Winarium”  
w centrum Rybnika. Jeśli w zwykły handlowy dzień przez sklep 
przewinęłaby się tylko 1/5 uczestników uroczystego otwarcia, 
pan Marek mógłby mówić o sukcesie. 

Aktor z niezwykłą pasją i znawstwem zachęcał do czer-
pania przyjemności z  „winnej kultury”, a rozmowę z nim 
zamieścimy w świątecznym numerze „GR”.

(r)

In vino veritas…

Chcesz zwiększyć zdolności manualne swego dziec-
ka i umiejętność logicznego uczenia się? Skorzystaj  
z oferty Dom Kultury w Niedobczycach, który zapra-
sza dzieci i młodzież do uczestnictwa w Projekcie 
ROBOTS-ATM.

Jak zrobić robota?

Od głąba do pisarki
Ewa Nowak, autorka ponad dwudziestu powieści, wielu opowiadań  

i felietonów, spotkała się w Filii nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki  
w Rybniku z uczniami Szkoły Podstawowej nr 34. Za sprawą nieprzecięt-
nej osobowości gościa, wydarzenie wykraczało poza ramy konwencjonal-
nego spotkania autorskiego.

Pisarka zaintrygowała uczniów wyznaniem, że choć jest uznaną autorką  
powieści i opowiadań dla dzieci i młodzieży, pisząc, nie myśli o tym, 
że to właśnie one będą czytelnikami opisywanych przez nią historii.

Zdj.: gr
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O pozostałych imprezach 
zorganizowanych w ramach 
RDL napiszemy w kolejnym 
numerze „GR”.



Z inicjatywą zorganizowania wielkiej chary-
tatywnej imprezy wystąpił tancmistrz Janusz 
Jurcimierski, w którego Studiu Tańca Towarzy-
skiego w Rybnickim Centrum Kultury pierw-
sze kroki na parkiecie stawiało wiele setek 
miłośników walca, tanga, fokstrota czy samby. 
Szkoda, by „krew, pot i łzy” wylewane były na 
darmo – można przecież pokazać efekty zajęć, 
a jednocześnie wykorzystać piękno tańca do 
wsparcia jakiejś szczytnej idei. A taką okazała 
się być budowa hostelu dla podopiecznych 
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci, Młodzieży 
oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego „Oligos”w Rybniku oraz 
ich ciężko doświad-
czonych rodziców. 
Biletem na Taneczną 
Galę w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej była 
„cegiełka” wpłacona 
na potrzeby Stowa-
rzyszenia, a wszyscy 
którzy ją nabyli spę-
dzili wspaniały i pod-
niosły wieczór. Ini-
cjatorowi przedsię-
wzięcia „Dni Tańca” 
udało się przekonać 
do swojej idei wie-
le osób i środowisk,  
a na czele imponu-
jącego grona pa-
tronów znalazła się 
prezydentowa Maria 
Kaczyńska, która 
jeszcze przed swoją 
tragiczną śmiercią 
wyraziła zgodę na 
patronowanie im-
prezie, a na planowa-
ną licytację na rzecz 
Stowarzyszenia „Oligos” przeznaczyła porce-
lanową, złoconą filiżankę z motywem Pałacu 
Prezydenckiego. Wśród honorowych patronów 
byli również wojewoda katowicki i prezydent 
Adam Fudali. Nie byłoby jednak planu budowy 
hostelu, gdyby nie zainteresowanie taką inwe-
stycją angielskiego filantropa Lena Curtisa, 
z którym Stowarzyszenie „Oligos”, jego 
podopieczni i przewodnicząca Elżbieta 
Piotrowska, zetknęła się już szybciej, na 
turnusach rehabilitacyjnych w Blackpool. 
Tam działa fundacja dobroczynna L. Cur-
tisa pod nazwą Donna’s Dream House, 
powstała po śmierci jego córki Donny. 
Taneczna gala, która dedykowana została 
prezydentowej Marii Kaczyńskiej, miała 
planowane w Rybniku przedsięwzięcie 
wesprzeć i rozpropagować. Sylwetkę 
poprzedniej Pierwszej Damy przypo-
mniała b. podsekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta Barbara Borys–Szopa, gość 
specjalny wieczoru: — ...to była wyjątko-
wo empatyczna, pogodna osoba i dobry 

człowiek. A szczególnie bliski był jej los dzieci. 
Nigdy nie odmawiała udziału w przedsięwzię-
ciach mających na uwadze ich dobro — mówiła.   

Na scenie pojawiło się trzydzieści tańczących 
par, wśród nich członkowie Studia Tańca oraz 
specjalnie zaproszeni goście, w tym senator Ta-

deusz Gruszka z żona 
Anną, poseł Adam 
Gawęda z małżon-
ką, dyrektor II LO 
Maria Malinowska, 
której partnerował 
sam J. Jurcimierski, 
a także pracownicy 
jednostek miejskich, 
przedsiębiorcy, leka-
rze, muzycy, człon-
kowie palestry i inni. 
Nie szczędząc cza-
su i sił ćwiczyli pod 
okiem mistrza Jur-
cimierskiego przez 
kilka miesięcy, by 
występ zachwycił pu-
bliczność. I tak się 
stało... Tancerze roz-
poczęli od dostojnego 
poloneza, by poprzez 
walca, tango, rumbę, 
jive’a, sambę i kilka 
innych tańców zakoń-

czyć wieczór polką, od-
tańczoną z udziałem 

„wybrańców” z sali. Muzykę do polki na sto 
par napisał obecny na sali drugi gość specjalny, 
członek „Budki Suflera” gitarzysta basowy 
Mirosław Stępień. Z wzruszającą prezentacją 
taneczną wystąpiły też niepełnosprawne osoby 
z Pszowa, symbolizujące beneficjentów przy-
szłej inwestycji. Całość poprowadził związany 

kiedyś z rybnickim środowiskiem animatorów 
kultury prezenter i recytator Janusz Majewski. 
W jego ekspresyjnym wykonaniu usłyszeliśmy 
poetyckie teksty, których podmiotem był taniec 
i wszystko co się z nim kojarzy. Ich autorką jest 
niepełnosprawna ruchowo Ewalina Balcer–
Zalewska, „tańcząca słowem” (jak napisał na 
swoim blogu jej pies–asystent Guliver), osoba 
na wózku, oligofrenopedagog i terapeutka 
osób niepełnosprawnych. Na scenie wyraziła  
J. Jurcimierskiemu wdzięczność za umożli-
wienie włączenia jej do tego wielkiego przed-
sięwzięcia w sposób, jaki to było możliwe przy 
jej ograniczeniach. Obecny na gali Len Curtis 
przybliżył swoją fundację i plany związane  
z naszym miastem, których realizacja będzie, 
jak powiedziała E. Piotrowska „...mostem 
łączącym szarą rzeczywistość z marzeniami”.  

Pierwsze środki, poza „cegiełkami”, będą 
pochodzić z prowadzonej przez J. Majewskiego 
i Lecha Gęborskiego z Rybnickiego Bractwa 
Kurkowego licytacji wspomnianej już filiżanki 
(„poszła” za 5.600 zł), patchworkowego obrazu 
(500 zł) i butelki wina ofiarowanej przez Marka 
Kondrata (560 
zł). Dwa pierw-
sze przedmioty 
wylicytował Len 
Curtis, zapew-
niając, że fili-
żanka znajdzie 
godne miejsce 
w wybudowa-
nym już ośrod-
ku. Dla tkaniny 
wybrał miejsce 
w  U r z ę d z i e 
Miasta, gdzie 
s p o t k a ł  s i ę  
z prezydentem 

Pierwszy krok został zrobiony... 

Czy coś tak ulotnego jak taniec może być zaczynem poważnego, materialnego 
przedsięwzięcia wspierającego niepełnosprawnych? Czas pokaże, ale pierwszy 
krok, nie tylko taneczny, został zrobiony...

Dni Tańca  

Marię Kaczyńską wspominała 
Barbara Borys–Szopa.

Swój taneczny potencjał pokazały również osoby niepełnosprawne.

Inicjator Dni Tańca Janusz Jurcimierski partnerował 
dyrektor II LO Marii Malinowskiej.
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„Wszędobyl Rybnicki” zna Rybnik jak własną kieszeń. 
A może i Ty chcesz zostać „Wszędobylem”? Jeśli tak, weź 
udział w naszym konkursie. 

Wśród Czytelników, którzy poprawnie odpowiedzą na 
poniższe pytania, rozlosujemy cztery sztuki gry „Wszę-
dobyl Rybnicki”, wymyślonej i przygotowanej przez 
katowicką firmę „Kolormedia”.     

1. Ile dzielnic liczy Rybnik? Proszę je wymienić.
2. Która dzielnica dołączyła do miasta jako ostatnia?
3. Kto jest patronem Rybnika?
4. Jak ma na imię miejska maskotka?
5. Wymień co najmniej trzy nazwy rybnickich rond.
Wszystkim, którym nie uda się gier wylosować u nas, 

podpowiadamy, że można je kupić w rybnickich księgar-
niach „Orbita” na Rynku i „Sowa” przy ul. Sobieskiego 
oraz w sklepach zabawkowych przy ul. Kościelnej i w firmie 
„BAM” – wyposażenie szkół i biur przy ul. Niedobczyckiej. 

Na rozwiązanie konkursu na kartkach pocztowych 
czekamy do 19 listopada br.    

Adamem Fudalim, by skonkretyzować 
swoje plany. Przedstawił koncepcję bu-
dowy wielozadaniowego kompleksu dla 
osób niepełnosprawnych, oczekując od 
miasta przeznaczenia na ten cel działki. 
Jak powiedział, inwestycję chciałby roz-

począć w połowie przyszłego roku. Ini-
cjatywę jest gotowe wesprzeć partnerskie 
miasto Dorsten. Jak powiedział prezydent  
A. Fudali, Rybnik jest gotowy do dalszych 
rozmów po wyborach...

(r)

Wśród tańczących byli również senator Tadeusz Gruszka z żoną Anną (druga para od prawej)...

...oraz pracownicy samorządowi państwo Hanna i Piotr Wieczorkowie (w środku).               Zdjęcia: r

…a właściwie z Warszawy, bo właśnie w stolicy 
absolwent rybnickiej „szkoły Szafranków”, dyry-
gent i pedagog prof. Bogdan Gola, odznaczony 
prestiżowym medalem „Gloria Artis”, kieruje 
chórem Teatru Wielkiego. 

Przygotował z tym zespołem ponad 80 słynnych dzieł 
operowych, zyskując trwałe uznanie krytyki i publiczności 
w kraju i za granicą. Zespół, którym kieruje rybniczanin, 
występuje w przedstawieniach operowych, bierze udział 
w koncertach symfonicznych, prowadzi samodzielną 
działalność koncertową. Uczestniczył w wielu tournée 
zagranicznych Teatru Wielkiego, występując na naj-
większych scenach muzycznych Europy, a ostatnio także  
w Chinach i Japonii. Już niedługo prof. B. Gola stanie 
za dyrygenckim pulpitem w Rybniku. Okazją do tego 
będzie podsumowujący Dni Cecyliańskie koncert  
w kościele Królowej Apostołów w niedzielę 28 listo-
pada o godz. 18.00. W programie utwory Vivaldiego, 
Schuberta, Mozarta oraz prawykonanie utworu Jacka 
Glenca. Wystąpią: akademicki chór „Dar”, chór PSM 
II st. im. Szafranków, Filharmonia Rybnicka, soliści  
i oraz połączone chóry przygotowane przez Joannę Glenc.

Dni Cecyliańskie to cykliczna imprez z udziałem 
lokalnych chórów, organizowana przez Towarzystwo 
Muzyczne im. Braci Szafranków. Tegoroczne Dni… 
rozpoczną się 21 listopada, a koncerty będą miały 
miejsce w 17 rybnickich kościołach. Szczegóły na 
plakatach i w kościołach.   

Z „Wszędobylem” 
po Rybniku

Prof. Bogdan Gola poprowadzi 
finał Dni Cecyliańskich

Chórmistrz z Rybnika…

Na spotkaniu w Urzędzie Miasta angielski filantrop Len Curtis (drugi z lewej) wylicytowany  
patchworkowy obraz przekazał prezydentowi Adamowi Fudalemu. Na zdjęciu również przewodnicząca  
Stowarzyszenia „Oligos” Elżbieta Piotrowska.                                                                               Zdj.: s

Uwaga konkurs!
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Ocalone 12 tys. tomów znalazło nowe miejsce 
w pobliskim Przedszkolu nr 3, w części zajmo-
wanej dotąd przez Radę Dzielnicy Paruszowiec–
Piaski, a nieco miejsca odstąpił Zespół Ognisk 
Wychowawczych. — Zależało nam, by biblioteka 
rozpoczęła funkcjonowanie jak najszybciej, tego 
oczekiwali również mieszkańcy — mówi inicjator 
przeniesienia zbiorów do budynku przedszko-
la, przewodniczący Rady Dzielnicy Andrzej 
Oświecimski. — To było najlepsze wyjście – Rada 
Dzielnicy wróciła do poprzedniego lokalu w Szkole 
Podstawowej nr 3, potrzeby biblioteki są ważniej-
sze... Kierująca dzielnicową Filią nr 4 Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Bogumiła Ziołko–Napieral-
ska podkreśla wkład radnego  
A. Oświecimskiego w ratowanie 
książek w czasie powodzi i teraz, 
przy urządzaniu nowej siedziby. 
— Był jedną z nielicznych osób, 
które fizycznie pomagały pra-

cownikom biblioteki w wynoszeniu księgozbioru  
i cały czas angażował się w poszukiwanie wyjścia  
z trudnej dla nas sytuacji. Książki znalazły miejsce 
w dwóch salkach, w trzeciej można będzie poczy-
tać czy przejrzeć prasę. B. Ziołko–Napieralska 
jest zadowolona z warunków, a także z faktu, że do  
książek bliżej jest m.in. wychowankom Zespołu 
Ognisk Wychowawczych ze świetlicy środowi-
skowej, która funkcjonuje na tym samym piętrze. 
Ale i mieszkańcy dzielnicy już odnaleźli drogę do 
nowej siedziby, choć nie jest ona najłatwiejsza z 
powodu nieco skomplikowanego systemu płotów 
i furtek: w pierwszym dniu funkcjonowania, w cią-
gu kilku godzin w filii pojawiło się 30 czytelników. 

Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia ksią-
żek, ale również namiastka centrum kultury w 
dzielnicach, gdzie takich nie ma. Tak również 
widzi funkcję biblioteki A. Oświecimski. Filia  

w Paruszowcu–Piaskach chce nadrobić ukra-
dziony przez powódź czas, dlatego zapropono-
wała mieszkańcom kilka interesujących imprez. 
W ramach współfinansowanego przez Polsko–
Amerykańską Fundację Wolności i Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” konkursu „Seniorzy  
w akcji”, odbyło się spotkanie ze śląską tradycją 
z cyklu „Cztery pory roku po śląsku” z udziałem 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Pstrążnej oraz 
zespołu „Ligocianki” z klubu „Harcówka. 18 
listopada o godz. 15.30  z chętnymi spotka 
się psycholog Katarzyna Bosowska, specja-
listka z dziedziny terapii uzależnień. Tak 
więc biblioteka „po przejściach” żyje i zaprasza! 
Przyjmie też dary w postaci nowych książek o te-
matyce uzgodnionej z kierownictwem biblioteki 
– największe straty zostały poniesione w dziale 
książek z zakresu pedagogiki i zarządzania.

Mimo zniszczeń, jakie powódź 
spowodowała w baraku, gdzie 
dotąd funkcjonowała biblioteka, 
budynek ten, na wyraźne życze-
nie mieszkańców, nie zostanie 
rozebrany. Po remoncie, który 
już trwa, znajdzie tam siedzibę 
siłownia, będzie miejsce spotkań 
dla Koła Emerytów i Rencistów, 
a zimą – baza dla uruchamianego 
sezonowo lodowiska. Problem 
załatwiono iście po gospodarsku!

(r)

W czasie artystycznego tournée po Bel-
gii uczniowie rybnickiej „szkoły Szafran-
ków” nie tylko zrobili wielkie wrażenie 
swoimi muzycznymi umiejętnościami, 
ale byli też dobrymi ambasadorami na-
szego miasta.

Efekty zrealizowanego we wrześniu arty-
stycznego projektu przedstawiła dyrektor 
szkoły Romana Kuczera, podkreślając nie tylko 
artystyczny, ale i promocyjny aspekt wspartego 
przez miasto wyjazdu. W spotkaniu w siedzibie 
szkoły wziął udział prezydent Adam Fudali ze 
swoimi zastępcami, rodzice młodych muzyków 

oraz kierownictwo szkół, do których równole-
gle ze szkoła muzyczną, uczęszczają. 

Rybniczanie skorzystali z zaproszenia Ge-
rarda Close, dyrektora L’Academie de Musi-
que w Malmedy, w walońskiej części Belgii, 
w sercu Ardenów. Przygotowany przez prof. 

Leona Mielimąkę kwartet w składzie: Aga-
ta Francuz – skrzypce I, Anna Wieczorek 
– skrzypce II, Kamila Barteczko – altówka, 
Elżbieta Szczyrba – wiolonczela (na zdj.),  
wystąpił w Centrum Kultury w Stavelot oraz w ko-
ściele Ojców Kapucynów w Malmedy. Koncerty 
wzbogacił swoim występem pedagog rybnickiej 

szkoły i znakomity skrzypek Adam Mokrus 
wraz ze swoją siostrą Małgorzatą – pianistką. 
Gospodarzy ujęła dojrzałość artystyczna młodych 
muzyków z Rybnika i ich wysoka kultura osobista, 
nie szczędzili więc wysokich ocen i braw. Ryb-
niczanie starali się także zaprezentować nasze 
miasto od najlepszej strony, wręczając albumy 
i odpowiadając na wszystkie pytania dotyczące 
Rybnika, wywołując spore nim zainteresowanie.

Na trasie wojażu była również Bruksela 
– młodzież zwiedziła Parlament Europejski  
i miała możliwość spotkania się z przedstawi-
cielami posła B. Marcinkiewicza oraz rozmowy 
m.in. o przyszłorocznej prezydencji Polski  
w Unii Europejskiej i ewentualnym występie 
w tym czasie rybnickiej muzycznej młodzieży 
w Brukseli…

Dyrektor R. Kuczera przedstawiła również 
innych wyróżniających się uczniów szkoły,  
w tym stypendystów marszałka woj. śląskiego, 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz laureatów ogólnopolskich przesłuchań 
uczniów szkół muzycznych. Podkreślić trzeba, 
że wśród wszystkich stypendiów przyznanych 
przez marszałka (29), tylko siedem trafiło 
do szkół artystycznych, z czego 4 do „szkoły 
Szafranków”. Otrzymały je dwie członkinie 
wymienionego już kwartetu A. Francuz  

Majowa powódź zabrała bibliotece  
w Paruszowcu – Piaskach prawie poło-
wę ksiegozbioru – część książek woda 
zniszczyła od razu, część z powodu za-
wilgocenia rozpadła się później. Jednak 
najbardziej bolesna była utrata siedziby 
– barak przy ul. Za Torem, chociaż stoi, 
nie nadaje się na potrzeby książnicy.

Książki znalazły dom...

Młodzi muzycy w Belgii

Promowali muzykę i miasto

Kierująca Filią nr 4 PiMBP Bogu-
miła Ziołko–Napieralska podkreśla 
zaangażowanie  Andrzeja Oświecim-
skiego w poszukiwaniu lokalu dla 
biblioteki.                            Zdj.: r

c.d. na str. obok
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Dla większości obecnych cezurą czynnej działal-
ności w ZHP były lata 1990/1991. Pomimo formalnej 
ciągłości Związku Harcerstwa Polskiego od jego 
powołania w 1918 r., poprzez czas wojny i okres 
Polski Ludowej, transformacja polityczna po 1990 r. 
nie pozostała bez wpływu na relacje w tej organiza-
cji. Największym wyrazem nieufności do ZHP z lat 
władzy ludowej było wyodrębnienie się z tej formacji 
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Na 
szczęście – ZHP ocalało, bo niezależnie 
od uwarunkowań politycznych, „harcer-
skie doły” promowały przede wszystkim 
pozytywne wartości i dość opornie re-
agowały na ideologiczne naciski. I choć 
wiele osób zaangażowanych w działalność 
harcerską w latach, które omawia książka, 
nie nosi już munduru, wyznaje jednak 
harcerskie wartości. 

Autorami albumu, upamiętniającego 
ponad setkę tworzących historię rybnic-
kiego harcerstwa instruktorów, są Elżbie-
ta i Zbigniew Soroczanowie. Ilustrowana 
wieloma archiwalnymi zdjęciami książka 
prezentuje wykaz statutowych władz 
hufca i ludzi pełniących ważne funkcje w jego róż-
nych pionach i środowiskach, zawiera też bogate 
kalendarium wydarzeń, wykazy drużyn, szczepów i 
środowisk, przypomina organizowane przez wszyst-
kie rybnickie jednostki obozy harcerskie, kolonie 
zuchowe, spływy i rejsy wodniaków. (…) Album to 
pamięć, to historia hufca, która nie działa się sama 
z siebie. To głównie historia pisana dokonaniami 
ludzi. Ludzi, którzy na pamięć swą służbą zasługują.
(…) — czytamy w słowie od wydawcy, którym jest 
wspomniane już stowarzyszenie. Wydawnictwo 
wsparli prywatni sponsorzy, firmy, a także miasta 
i gminy, w tym Rybnik. Warto dodać, że dochód 
z książki został przeznaczony na znany nam, choć 
publicznie nieujawniony przez organizatorów, cel 
charytatywny…        

Współautor książki, hm Zb. Soroczan, który 

spotkanie poprowadził wraz z 
hm. Józefą Hanak, pełnił funk-
cję komendanta hufca Ziemi 
Rybnickiej ZHP (od 1982 – im. 
hm. Józefa Pukowca) od 1973 
aż do 1991 roku. Przypomniał 
historię hufca po 1945 r. i po-
dziękował wszystkim, którzy 

wsparli wysiłki autorów, by można ją było „za-
mknąć” na kartach właśnie wydanej książki. Przy 
dźwiękach trąbki odczytane zostały nazwiska za-
służonych instruktorów, którzy „odeszli na wieczną 
wartę”, m.in. pierwszych po 1945 roku, szczególnie 
dobrze zapamiętanych, komendantów hufca Marii 
Kotuły, Marii Plucianki, Jana Klamy czy Tadeusza 
Zgrabczyńskiego. Wspomnieniami podzielili się 
druhny i druhowie, dla których harcerstwo stało 
się ważnym elementem biografii. Hm. Józefa 
Hanak przypomniała wartości wynikające z Prawa 
Harcerskiego oraz okoliczności wielokrotnych 
zmian nazwy hufca, Stanisław Leśniak mówił  
o specyfice pracy z zuchami, Zygmunt Grossek 
o historii drużyn harcerzy starszych, Eugeniusz 
Wróbel o wodniakach, Adam Ochojski, jeden 
z najstarszych harcerzy na sali (rocznik 1926), 

pokazał przechowywaną od kilkudziesięciu lat 
książeczkę harcerską i inne dokumenty, a Jerzy 
Frelich opowiedział na deser historię obozu na 
Jurze Krakowsko–Częstochowskiej i spotkaniu  
z duchami… Wspomnieniom towarzyszyły harcer-
skie piosenki, nieodłączny element harcerskiego 
życia, śpiewane przez wszystkich obecnych.

Uczestnikiem spotkania był również poseł do 
Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, absolwent 
II LO, przez wiele lat zaangażowany w działalność 
harcerską w Rybniku.

Zadaliśmy mu pytanie ile po latach 
pozostało w nim z harcerza: — Myślę, 
że bardzo dużo. Jeśli założyć, że harcer-
stwo jest pewną metodą wychowawczą, 

buduje ono konstrukcję osobowościową na całe 
życie. Ja taki proces wychowawczy przechodziłem 
od I klasy szkoły podstawowej do końca studiów, 
od zucha do instruktora. I jeśli nawet z tej idei się 
wyrasta i nie przestrzega wszystkich zasad prawa 
harcerskiego, pozostaje kręgosłup i większość war-
tości, które go ukształtowały… Harcerstwo wpływa 
na sposób podejścia do życia i do innych ludzi,  
a także na sposób traktowania spraw publicznych. 
Jakkolwiek zabrzmiałoby to pompatycznie, jeśli 
traktuje się politykę jak służbę publiczną, służbę 
ludziom i krajowi, wyniesione z harcerstwa zasady 
pomagają w byciu politykiem. Jeśli ktoś nie traktuje 
działalności politycznej jak służby, jest wprawdzie 
wolny od pewnych dylematów natury etycznej, ale 
też częściej przegrywa…

(r)

Nowa publikacja o historii ZHP

Harcerzem jest się całe życie…
…niezależnie od wieku czy politycznych okoliczności – potwierdziło to kilkaset 

osób związanych z rybnickim harcerstwem, zgromadzonych w auli Politechniki Śl. 
Wspomnieniowe spotkanie „przy kominku” promowało imponujące, ponad 500–
stronicowe wydawnictwo „Harcerstwo na Ziemi Rybnickiej w latach 1945–1990”,  
a zorganizowali je działacze rybnickiego kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego 
„Czuwaj”, skupiającego byłych instruktorów harcerskich.

Jednym z autorów książki i prowadzącym 
harcerski kominek był wieloletni komen-
dant rybnickiego hufca ZHP hm Zbigniew 
Soroczan.                                       Zdj.: r

W harcerskim kręgu z europosłem Janem Olbrychtem.

i A. Wieczorek, a także grająca na gitarze kla-
sycznej Aleksandra Sapok, m.in. laureatka III 
m. na międzynarodowym konkursie w Brnie 
oraz akordeonista Krzysztof Grzegorzyca.

Sukces odniósł też (do niedawna dziecięcy, 
dziś młodzieżowy) zespół w składzie Chanelle 
Bednarczyk, Zuzanna Remiorz (skrzypce), 
Kacper Kurczok (kontrabas) oraz Szymon 

Surowiec (fortepian). Zespół nie tylko dobrze 
wypadła na ogólnopolskich przesłuchaniach 
szkolnych, ale zwyciężył również w konkursie 
organizowanym przez popularną Grupę Mo-
Carta – zaś Chanelle i Szymon zdobyli tytuły 
największych indywidualności. Zarówno kwar-
tet skrzypcowy, jak i utalentowana gitarzystka 
A. Sapok zaprezentowali krótki koncert, dając 
próbkę swoich artystycznych możliwości.   

Gratulując młodzieży sukcesów, które prze-
kładają się m.in. ma finansowe wsparcie, pre-
zydent Adam Fudali podziękował za promocję 
miasta, która jest niejako „wartością dodaną”, 
wynikającą z artystycznych dokonań. — Jestem 
przekonany, że każda złotówka wydana na kul-
turę i szkołę, to dobrze ulokowane pieniądze, 
które w przyszłości zaprocentują…— mówił, 
wręczając młodym ludziom upominki.      (r)

c.d. ze str. obok
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Wyjazd z „Rodziną Katyńską”

Odwiedzą Miednoje… 
Rybnicka „Rodzina Katyńska” planuje 

na drugą połowę maja 2011 r. autokaro-
wy wyjazd do miejsc kaźni polskich jeń-
ców wojennych – oficerów, policjantów  
i innych funkcjonariuszy państwowych, 
zamordowanych przez NKWD w 1940 r. 
Na trasie podróży znajdą się Twer, Ostasz-
ków oraz cmentarz w Miednoje. Wyjazd 
dojdzie do skutku, jeśli znajdzie się odpo-
wiednia liczba zainteresowanych, dlatego 
organizatorzy proszą o deklarację chęci 
udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczegóły: Krystyna Lelowicz, tel. 
660 291 972; 32/42 12 136.

Biesiaduj na Nowinach!
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko 
– Nowiny serdecznie zaprasza mieszkańców 
na VI już Biesiadę Śląską, która odbędzie 
się 6 listopada br. o godz. 17.00 w CRiR 
BUSHIDO przy ul. Floriańskiej 1 w Rybniku. 
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Rybniku, codziennie 
od godz. 9.00 do 18.00. Zapraszamy do 
wspólnego biesiadowania z zespołem mu-
zycznym MELORYTM. 

Sprostowania
W poprzednim numerze „GR”, w artykule 

„Dożynki lepsze niż zbiory” nieprawidłowo 
podaliśmy imiona księdza proboszcza Anto-
niego Odróbki z parafii w Popielowie (a nie 
w Radziejowie, jak nam się wymsknęło) oraz 
Zygmunta Gajdy, a w tekście „VII wieków 
Kłokocina” nazwisko Alojzego Krawczyka. 
Zainteresowanych i Czytelników bardzo 
przepraszamy. 
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Seanse odbywają się w sali Rybnickiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik.
Jednorazowe karty wstępu (na 2 filmy) w cenie 15 zł oraz miesięczne karnety w cenie 40 zł do 

nabycia w kasie Teatru.   Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

TEMAT: ROCK I JEGO WIRTUOZI
poniedziałek 8 listopada, godz. 18.00

ZEW WOLNOŚCI
prod. Polska, 2010 r., dokumentalny, 
muzyczny, 75 min., reż. i scen.: Leszek 
Gnoiński, Wojciech Słota, obsada: 
Marek Niedźwiecki, Krzysztof Skiba, 
Jerzy Owsiak, Kazik, Muniek Stasz-
czyk, Kora.
Rock w PRL–u był wywrotowym fenome-
nem artystycznym oraz społecznym, a lata 80. to czas rewolucji 
kulturalnej. Dokument ukazuje tworzenie muzycznego nurtu za-
czynając od pierwszego polskiego rockmana... Czesława Niemena! 

BĘDZIE GŁOŚNO
prod. USA, 2010 r., dokumentalny, 
muzyczny, 97 min., reż. i scen.: Da-
vis Guggenheim obsada: The Edge, 
Jimmy Page, Jack White.
„Będzie głośno” nie jest zwykłym fil-
mem dokumentalnym o rock’n’rollu. 
Zapis punktu widzenia trzech wirtu-
ozów, należących do trzech różnych pokoleń, pozwala 
zbliżyć się do nich osobiście. 

TEMAT: KONTROWERSJE
poniedziałek 15 listopada, godz. 18.00

UWIKŁANI 
prod. Hiszpania, 2010 r., dramat 
kryminalny, 97 min., reż.: Tom Kalin, 
scen.: Howard A. Rodman, obsada: 
Julianne Moore, Stephen Dillane.
Film opowiada historię rodziny Baeke-
land – cenieni jako wynalazcy tworzy-
wa sztucznego o nazwie bakelit, mniej 
znani byli z zamiłowania do morderstw i seksualnych obsesji. 

AGORA
prod. Hiszpania, 2009 r., dramat 
historyczny, 126 min., reż.: Alejandro 
Amenábar, scen.: Alejandro Ame-
nábar, Mateo Gil, obsada: Rachel 
Weisz, Max Minghella.
Czas wielkich przemian – chrześcijań-
stwo wchodzi w okres agresywnego 
rozwoju. Głównym bohaterem jest 
Hypatia, jedna z najwybitniejszych filozofów w historii. Atak 
na brak tolerancji i agresywny fundamentalizm. Emocje!

TEMAT: KLASYKA KRYMINAŁU
poniedziałek 22 listopada, godz. 18.00

BONNIE AND CLYDE
prod. USA, 1967 r., gangsterski, 111 
min., reż.: Arthur Penn, scen.: Robert 
Towne, Robert Benton, obsada: War-
ren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. 
Pollard, Gene Hackman. 
Clyde i Bonnie prowadzą życie wykra-
czające poza granice prawa podróżu-
jąc przez pogrążony w kryzysie Południowy Zachód. Klasyka 
filmu gangsterskiego z elementami komedii.

REBEKA
prod. USA, 1940 r., thriller, 130 min., 
reż.: Alfred Hitchcock scen.: Robert  
E. Sherwood, Joan Harrison, obsada: 
Laurence Olivier, Joan Fontaine. 
Maxim de Winter poślubia młodą i naiw-
ną dziewczynę i sprowadza ją do rodowej 
siedziby. Jednak szczęście młodej pary 
zakłóca wspomnienie po pierwszej lady de Winter, która zginęła  
w tragicznych okolicznościach. 

TEMAT: DLA KONESERA
poniedziałek 29 listopada, godz. 18.00

SAMOTNY MĘŻCZYZNA
prod. USA, 2010 r., dramat, 99 min., 
reż.: Tom Ford, scen.: Tom Ford, 
David Scearce, obsada: Colin Firth, 
Julianne Moore.
Angielski profesor, gej George czuje 
się jak outsider w Los Angeles. Gdy 
jego partner Jim ginie w wypadku samochodowym, pro-
fesor próbuje spędzić jeden dzień, tak jak on.

JAŚNIEJSZA OD GWIAZD
prod. USA/Australia, 2009 r., romans, 
119 min., reż. i scen.: Jane Campion, 
obsada: Abbie Cornish, Ben Whishaw, 
Paul Schneider.
Niewinne spotkanie 18–letniej Fanny 
Brawne z czarującym młodzień-
cem, nieoczekiwanie przerodzi się  
w pierwszą prawdziwą miłość. Uczucie do niepoprawnego 
romantyka, sprawi, że dziewczyna zrzuci gorset konwenan-
sów i złamie panujące zasady. 

www.dkf.rybnik

Nauczą 
fotografować 

W październiku w Domu Kultury 
w Chwałowicach ruszyły zajęcia koła 
fotograficznego dla młodzieży i doro-
słych. Podczas cotygodniowych spotkań 
uczestnicy rozmawiać będą o estetyce, 
kompozycji obrazu fotograficznego, jego 
znaczeniu i roli we współczesnym świecie. 

Poznawać będą różne techniki i style fotogra-
fowania, w tym szlachetne techniki fotografii, 
a przede wszystkim odpowiedzą na pytanie: 
po co fotografuję? Zajęcia będą miały najróż-
niejszą formę, a poprowadzi je Sebastian Fus. 

Szczegóły na www.dkchwalowice.pl, 
lub pod numerem tel. 324228737. Zajęcia 
odbywają się w każdy piątek od 17.00 do 
18.00 (grupa młodsza), od 18.00 do 20.00 
– młodzież i dorośli. Koszt uczestnictwa 
– 20 zł miesięcznie. 



Mieszkanie w kamienicy w centrum 
miasta. W przestronnym pokoju wisi 
fotografia młodej dziewczyny: — Mama 
była piękną kobietą – przed laty zajęła 
nawet I miejsce w wyborach miss Knu-
rowa — wyjaśnia córka jubilatki Mał-
gorzata Danielska–Busch, która na co 
dzień opiekuje się matką. Helena Kost 
urodziła się w Knurowie. Była córką 
powstańca śląskiego Antoniego Słoniny, 
pierwszego naczelnika gminy i Urzędu 
Okręgowego w Knurowie, który pod-
czas II wojny światowej działał w tajnej 
organizacji podziemnej, za co trafił do 
obozu koncentracyjnego Gross–Ro-
sen, gdzie zginął 15 stycznia 1945 r.  
— W Knurowie ma nawet swoją ulicę…  
— mówi z dumą pani Helena, choć jej córka 
przyznaje, że jubilatce trudno było pogodzić 
się z działalnością ojca, który ponad wszyst-
ko stawiał patriotyzm, a za swoje ogromne 
zaangażowanie zapłacił najwyższą cenę… 
Życie pani Heleny dramatycznie zmieniło 
się w czasie II wojny światowej – po aresz-
towaniu jej męża, opieka nad dwójką dzieci  
i kamienicą, jaką dostała w posagu od swo-
ich rodziców, spadła na jej barki. — Mama 
wykazała się wielką odwagą, gdy w małym 
pokoiku, pod okiem mieszkających tu Niem-
ców, ukrywała księdza — wspomina córka. 
— Ale to bardzo silna i uparta kobieta. Nigdy 
się nie poddawała i pewnie dlatego doczekała 
się 100 lat, mimo iż nie miała łatwego życia. 
Dzieci były jej oczkiem w głowie – zadbała 
o ich wykształcenie – syn został lekarzem, 
a córka – ekonomistką. Pani Helena do-
czekała się również 2 wnuków i jednego 

prawnuka. 
Ze względu 
na kłopoty  
w porusza-
niu się dziś już nie opuszcza swojego domu, 
ale z okna kamienicy tuż obok bazyliki 
patrzy na uroczystości, jakie odbywają się 
pod papieskim pomnikiem i na park, który 
na przestrzeni lat tak bardzo się zmienił. 
Nie narzeka też na brak apetytu i bardzo 
lubi słodycze, dlatego kosz ze słodkościami, 
jaki otrzymała w prezencie od prezydenta, 
bardzo ją ucieszył. Stulatka znalazła rów-
nież sposób na kłopoty ze snem – kieliszek 
ziołowej „Becherovki”. — Najważniejsze 
to się nie przejmować — mówi. Czy to jest 
recepta na długowieczność?                 (S)

Stulatka z tytułem miss

Karol, po powrocie w 1947 r. z USA, gdzie zawiodły go żołnierskie losy, 
osiadł w rodzinnej Ligocie. Na tej samej ulicy mieszkała „szykowno” dwu-

dziestolatka Amalia, którą pewnego ranka podwiózł do pracy w centrum 
Rybnika, w Starostwie. Od tego czasu minęło 60 lat, a oni – „raz na wozie, 
raz pod wozem”, ale wciąż jadą razem i niedawno uroczyście obchodzili 
Diamentowe Gody! Wychowali i wykształcili cztery córki i doczekali się 
– dziesięciu wnuków, dwóch wnuczek oraz jednej prawnuczki. Dziś ich 
wybudowany wspólnie dom w Ligocie jest miejscem spotkań całej rodzi-
ny – zawsze otwarty i gościnny. Pani Amalia, wciąż aktywna i w dobrej 
kondycji, z pasją zwiedza od lat maryjne sanktuaria w całej Europie. Dba 
też, by dzieci i wnuki dobrze poznały własne korzenie, dlatego 10 lat temu,  
z okazji Złotych Godów, przygotowała ilustrowany fotografiami album,  
w którym opisała dzieje rodziny. Teraz poszła jeszcze dalej – stworzone 
przez szacowną jubilatkę kronika rodzinna i drzewo genealogiczne sięga 
roku 1800! Pan Karol, mimo rozrusznika serca, też czuje się dobrze  
i sekunduje żonie w jej poczynaniach. Do życzeń dalszych lat w zdro-
wiu, złożonych przez rodzinę, przyjaciół i znajomych dołącza się  
redakcja „GR”!                                                                                            (r)

Prezydent życzył szanownej jubilatce kolejnych lat w zdrowiu, a Helena Kost 
zrewanżowała się Adamowi Fudalemu życzeniami… wygrania w wyborach. 16 
października mieszkanka Rybnika świętowała swoje 100. urodziny i wspólnie 
z córką wspominała dobre, ale i trudne chwile swojego życia… 

Dzień bez kreski (czytaj – napisanego zdania), to 
dzień stracony – ta zasada wyznawana przez Marka 
Szołtyska, autora kilkunastu książek o tematyce 
śląskiej, znów przyniosła owoce. Najnowsza publikacja 
Marka, który w „GR”  ma swoje własne dwa cykle (choć  
z powodu kampanii wyborczej w tym numerze się nie zmie-
ściły, za co autora i naszych Czytelników przepraszamy), 
nosi tytuł „Rok śląski”. Znajdziemy tu, ułożone w porządku 
chronologicznym i opatrzone szerokim komentarzem oraz 
ilustracjami, najważniejsze dni w roku i związane z nimi 
święta i zwyczaje, niekiedy 
bardzo zaskakujące i w części 
zapomniane. Czy wiedzieli-
śmy np. że 5 lutego święci się 
chleb św. Agaty, który strzeże 
przed pożarem? Albo że 23 
kwietnia był obchodzony na 
Śląsku jako święto konia,  
z obowiązkową konną piel-
grzymką do Ostropy koło 
Gliwic? Albo, że już 5 grudnia 
śląskie gospodynie „rychto-
wały” ciasto na świąteczne 
pierniki?

Z książki Marka wynika, 
że praktycznie każdego dnia jest jakiś powód do świętowa-
nia, co wcale nie jest złe pod warunkiem, że nie będziemy 
nadużywać jedzenia i picia „(…) bo umiar jest cnotą wszyst-
kich cnót” oraz, że pozostanie nam trochę czasu na pracę…

Jak zawsze u Marka – książka jest kolorowa i pełna cie-
kawostek, choćby informacja kiedy przypadnie Wielkanoc 
od 2011 aż do… 2063 roku, bo od tych dat obliczać należy 
daty innych świąt ruchomych jak Zielone Świątki czy Boże 
Ciało. W książce znajdziemy również daty odpustów wielu 
śląskich parafii, charakterystyki  poszczególnych miesięcy 
i dużo, dużo ilustracji. Zachęcamy zatem do świętowa-
nia, a najbliższą okazją będzie Święto Niepodległości 
11 listopada. Ta ważna dla wszystkich Polaków data 
w książce pod hasłem: „Cysorz raus, Polska dran!  

(r)

Rok śląski według 
Marka Szołtyska

Diamentowe Gody

Amalia i Karol Galusowie wspólną życiową drogę rozpoczęli 
od wspólnej przejażdżki... furmanką. 

Wspólną drogą...

Jubilaci wraz z córką Marią Gmerek (pierwsza z lewej), przewodniczącą RD Li-
gota–Ligocka Kuźnia Danutą Dronszczyk oraz radnymi Janem Murą i Jerzym  
Lazarem (prywatnie zięciem jubilatów).                                                      Zdj.: arch. pryw.

S t u l a t k ę  
Helenę Kost 
o d w i e d z i ł 
p r e z y d e n t 
miasta. 

Zdjęcia: s
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Złote Gody

Razem od pół wieku
Prezydent Adam Fudali podejmował w reprezentacyjnej sali Urzędu Miasta 16 par małżeńskich obchodzących 

w tym roku Złote Gody, by wręczyć im przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie”. W uroczystości tradycyjnie wzięła udział kierownik USC Maria Cwenar. 

Nie wszyscy jubilaci stawili się na uroczy-
stość, bo zaproszenie na okolicznościowe spo-
tkanie wysłano do 18 małżeństw z półwiecznym 
stażem. Tym, którzy przyszli, z ust nie schodził 
uśmiech. Wśród rozmów przy kawie i ciastku 
więcej było żartów niż wspomnień. Prezydent 
Adam Fudali, witając i składając życzenia 
zacnym gościom, mówił: — Jesteście tu w roli 
jubilatów odbierających medal prezydenta kraju 
po raz pierwszy, ale pewnie większość z Państwa 
pojawi się tutaj na kolejnych jubileuszach. 
Rekordziści mogą się pochwalić 70–letnim 
stażem. Mamy w Rybniku chyba 10 stulatków. 
A dostosowując się do atmosfery stworzonej 
przez zebranych dodał: — W tym roku podczas 
okolicznościowej wizyty u jednej ze 100–letnich 
mieszkanek miasta usłyszałem od niej: „Dzisiej 
tu jest tak dużo ludzi. Przyjdźcie kiedy indziej, 

jak żodnego nie bydzie. Jo tak lubia chopów”. 
Małżonkowie prócz medali i życzeń otrzymali 

kwiaty i upominki. Wśród wyróżnionych  
w ten szczególny sposób zostali: Krystyna 
i Hubert Salamonowie, Łucja i Leon 
Greszlowie, Krystyna i Edwar Gąsiorowie, 
Maria i Rajmund Beerowie, Stanisława 
i Marian Jabłońscy, Halina i Alojzy 
Karwotowie, Helena i Teodor Kotulowie, 
Gertruda i Paweł Gaszkowie, Zofia  
i Marian Kozikowie, Maria i Joachim 
Fojcikowie, Kazimiera i Piotr Kazirodowie, 
Teresa i Roman Bortniczukowie, Amalia  
i Hubert Pośpiechowie, Lidia i Władysław 
Tomczakowie, Renata i Jan Rojkowie, 
Teresa i Alfred Skrobolowie, Jadwiga 
i Ludwik Wałachowie, Urszula i Jan 
Wieczorkowie.

O podzielenie się z nami refleksjami na 
temat wspólnie przeżytych 50 lat poprosiliśmy 
Renatę i Jana Rojków z Maroka,

— Dzisiaj, co zrozumiałe, jesteście Państwo 
bardzo zadowoleni, ale chyba nie zawsze tak 
jest w małżeństwie?

— Ja jestem zawsze bardzo zadowolona… — 
zaczęła pani Renata — …ona jest dobrze wycho-
wana — przerwał jej małżonek. — Przy mnie 
nie będzie narzekać. Ale proszę zadać to samo 
pytanie, kiedy mnie tu nie będzie. Najważniejsze, 
żeby w małżeństwie się nie kłócić. Z wiekiem myśli 
się też o tym, żeby jak najdłużej zdrowie zachować 
i żeby, tak jak jest, było jak najdłużej. Jak żona 
mówi, żeby się nie kłócić, to myśli o sobie, bo jo 
sie nigdy nie kłóca — dodaje pan Jan.

— W jakich okolicznościach Państwo się 
poznali?

— Nic szczególnego. To 
było powszechne w tamtych 
czasach – szło się niby na 
majowe, a tak naprawdę 
z kolegami na dziewczyny. 
— Jak do niej chodziłem, 
mówiłem, że idę na ulicę 
„gnojną”. Mieszkała przy 
Wiejskiej, gdzie nie było 
kanalizacji, więc wszelkie 
brudy lądowały na drodze 
albo w Nacynie — wspomi-
na pan Jan. — Wychowa-
liśmy dwójkę dzieci – syna 
Bogusława i córkę Joannę 
i doczekaliśmy trzech wnu-
ków: Lukę, Tima i Moritza 
— dodaje żona.

— Czy czegoś w życiu 
żałujecie?

— Żałuję, że nie wziąłem 
sobie nazwiska po żonie, któ-
ra jest z domu Baron. Teraz 
mógłbym napisać książkę 
„Jak zostałem baronem… 
— żartuje pan Jan. — Jak 
mąż przeszedł na emeryturę, 
mówił, że teraz ma czas, 
żeby zostać śpiewakiem — 
opowiada pani Renata. 
— Jechaliśmy akurat długą 
trasą samochodem, więc 
całą drogę śpiewał...

— W ciągu tych 50 lat 
nie zmęczyła Pani nieusta-
jąca pomysłowość męża?

— Nie zawsze taki jest,  
a poza tym to mi się też w 
nim podoba!  

Tekst i zdj.: (gr)
40 Nr 10/472; październik 2010



Jej autorami są mieszkańcy Niewiadomia. 
To oni udostępnili prawie 400 najróżniejszych 
zdjęć oraz 100 dokumentów i innych materia-
łów archiwalnych dotyczących Niewiadomia, 
dokumentujących przede wszystkim ważne 
dla nich i ich przodków wydarzenia z ostatnich 
100 lat. Wystawę zorganizowano dla uczczenia 
dwóch jubileuszy – 670–lecia Niewiadomia i 55. 

rocznicy istnienia Domu Kultury, którego hi-
storia jest nierozerwalnie związana z kopalnią 
„Ignacy” (czytaj poniżej). — Zastanawialiśmy 
się jak uczcić jubileusz placówki i 670–lecie 
dzielnicy. Pomysłów było wiele, ale zwyciężyła 
koncepcja wystawy. I dobrze się stało… — mó-
wiła dyrektor DK Aleksandra Liniany–Zejer 
podczas uroczystego otwarcia. — Nie chcieli-
śmy stworzyć muzealnej, faktograficznej wystawy, 
ale duży album Niewiadomia, ze zdjęciami  
i dokumentami. Miała to być wystawa o małej 
ojczyźnie, miejscu najukochańszym i najbliższym 
sercu, o jakim Żeromski mówił… ojczyzna 

duszy. Dlatego chcieliby-
śmy, aby obejrzeli ją starsi  
i młodsi, bo przedstawiona 
tutaj historia może łączyć 
mieszkańców w różnym 
wieku. Na wystawie zna-
lazły się m.in. pamiąt-
ki chrztu i dokumenty 

urodzin, mapy oraz zdjęcia ślubne, szkolne  
i komunijne, a także fotografie przedstawiające 
kapłanów i siostry zakonne pochodzące z Nie-
wiadomia. Są świadectwa szkolne i czeladnicze, 
książeczki PKO, a nawet… dokument zakupu 
i rejestracji odbiornika radiowego „Maraton” 
z 1936 r. Wśród zwiedzających ekspozycję był 
również Andrzej Adamczyk – jeden z kilku 
mieszkańców, którzy udostępnili najwięcej 
materiałów ze swoich prywatnych zbiorów: — 
Interesuję się historią dzielnicy, dlatego zbieram 
najróżniejsze pamiątki, zdjęcia i mapy z nią 
związane. Zdarzyło mi się już publikować teksty 

o Niewiadomiu w lokalnych gazetach, piszę też 
do pisemka parafialnego i kończę spisywać hi-
storię kopalni „Ignacy” — mówi A. Adamczyk, 
który na „Hoym Grubie” przepracował 23 
lata. Sporą wiedzą na temat tej kopalni, jak 
i samej dzielnicy, podzieliła się z zebranymi 
Maria Zofia Smołka, nauczycielka, była radna, 
autorka książki pt. „Dzieje kopalni „Ignacy” 
(„Hoym”) 1792–2001”, w której napisała: 
„Niewiadom to moja ziemia rodzinna, tu się 
urodziłam, wzrastałam i pozostałam…”. Pani 
Maria z kronikarską dokładnością przypo-
mniała wszystkie najważniejsze wydarzenia 
dzielnicy, a w swojej prelekcji sięgnęła do źró-
deł. — Pierwsza wzmianka o Niewiadomiu, do 
jakiej dotarłam, pochodzi z XIV wieku. Jest ona 
związana z proboszczem rybnickim o imieniu 
Piotr, który tocząc spór z Mikołajem Gołąbkiem 
o dziesięcinę snopową składaną przez wieś 
Niewiadom dowodził, że jest ona pobierana już 
od 40 lat, czyli od 1340 r. Tak więc w tym roku 
obchodzimy 670–lecie tej miejscowości. Jednak 
nie istnieją żadne dokumenty potwierdzające 
te przypuszczenia — mówiła. — Nie mamy 
też pewności skąd wzięła się nazwa dzisiejszej 
dzielnicy – czy pochodzi od imienia Niewiadom, 
a może od nazwiska Niewiadomiski, lub też od 
pojawiającego się na mapach zapisu tej wsi jako 
„Noviedomie”, czyli nowe domy. M. Z. Smołka 
przedstawiła też kilka lokalnych ciekawostek, 
a dotyczących m.in. urodzonej w Niewiadomiu 
Luizy von Larisch, która została żoną znanego 
niemieckiego poety doby romantyzmu Josepha 
von Eichendorffa czy sztandaru towarzystwa 
śpiewaczego, pociętego przez Niemców  
w wąskie paski, którymi później obwiązano 

Dla jednych – podróż sentymentalna, dla drugich – miłe wspo-
mnienia, a dla wszystkich – niecodzienna lekcja historii. Tyle ról 
spełniła jedna jubileuszowa wystawa pt. „Niewiadom – ludzie, 
miejsca, wydarzenia”, którą otwarto w tamtejszym Domu Kultury.

670 lat Niewiadomia i 55 – Domu Kultury

Mieszkańcy Niewiadomia chętnie przyglądali się zgromadzonym w DK zdjęciom 
i snuli wspomnienia…                                                                    Zdjęcia: s. 

Początki DK sięgają 1945 r. – wtedy to w zabudowaniach dawnego szybu „Sobieski” powstała świetlica zakładowa, 
którą opiekował się Ewald Brzezinka – inicjator powstania kółka teatralnego i zespołu estradowego. Z czasem jednak 
pomieszczenia świetlicy okazały się zbyt ciasne, więc zarząd kopalni postanowił wybudować Zakładowy Dom Kultury, 
z obszerną salą widowiskową. Placówka została oddana do użytku w 1955 r., a jej pierwszymi kierownikami byli Zofia 
i Stanisław Pielowie. Rok później kierownik artystyczny Jerzy Skowronek powołał do życia „brygadę artystyczną” – 
prężnie działały zespoły: teatralny, recytatorski, pięknego czytania, taneczny i muzyczny. W latach 78–81 placówka 
była remontowana, a ZDK wznowił działalność pod kierownictwem Teresy Pośpiech. W 1996 r. Zakładowy Dom Kultury 
przekształcono w placówkę podlegającą Rybnickiemu Centrum Kultury i Urzędowi Miasta. Dzisiaj Dom Kultury w Nie-
wiadomiu jest samodzielną, miejską placówką kultury. Od 2007 r. dyrektorem obiektu jest Aleksandra Liniany–Zejer, 
która przejęła dyrektorską pałeczkę od Stanisława Jeszki. Obecnie placówka przeżywa „drugą młodość” – uruchomiono 
nieczynną od ponad 18 lat salę widowiskową, unowocześniono aparaturę kina „Marzenie”, a w Domu Kultury działają 
liczne koła zainteresowań. Placówka organizuje koncerty, biesiady, zabawy taneczne, seanse filmowe i konkursy. Nie 
brakuje konkursów, przeglądów i turniejów sportowych oraz wycieczek, a dzieci z chęcią spędzają tu wakacje i ferie.  
W DK organizowane są cieszące się sporą popularnością cykliczne imprezy, jak Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”, 
czy konkurs gawędziarzy „W Niewiadomiu po Śląsku” (www.dkniewiadom.eu). Odbywają się też spotkania z cieka-
wymi ludźmi oraz… wystawy.

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

Program zajęć na listopad
• 1 i 2. 11. 2010 – Przerwa świąteczna;
• 3.11., środa, godz. 13.00 – Msza Św. za zmar-
łych studentów UTW w kościele akademickim;
• 4.11., czwartek – Spotkanie brydżowe;
• 5.11., godz. 11.00 – Co Polsce i Ślą-
s k o w i  d a ł o  I I I  P o w s t a n i e  Ś l ą s k i e  

– dr Józef Musioł; 
• 10.11., środa, godz. 10.00 – Dy-
żur prawniczy mec. Gerard Kuźnik; 
• 10.11., środa, godz. 12.30 – 
Radość i smutek – Karol Wilaszek;

• 11.11. – Udział w uroczysto-
ściach Dnia Niepodległości;
• 17.11., środa, godz. 12.00 – Zdrowie  
i choroba w oczach psychologa – dr Stanisława 
Mielimąka;
• 18.11., czwartek, godz. 11.00 – Uniwersytety 

Trzeciego Wieku dynamiczną formą aktywizacji 
seniorów – inż. Edmund Korzuch;
• 22.11., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy – mec. Szczepan Balicki;
• 24.11., środa, godz. 14.00 – Spotkanie an-
drzejkowe;
• 25.11., czwartek, godz. 11.00 – Aktualne 
oblicze Wielkiej Brytanii – mec. Gerard Kuźnik.
Zajęcia stałe odbywać się będą wg tygodniowe-
go harmonogramu – umieszczonego na tablicy 
ogłoszeń w UTW.

Album dzielnicy

dokończenie na str. 42
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Kierowany przez ratownika medycznego motocykl, będzie miał szansę 
wcześniejszego niż karetka pogotowia dotarcia na miejsce zdarzenia. Podjęta 
wcześniej akcja reanimacyjna lub ratunkowa, mająca na celu podtrzymanie 
najważniejszych procesów życiowych, może uchronić wiele osób przed 
kalectwem lub uratować im życie.

Pomysłodawcą przeprowadzenia akcji zbierania pieniędzy na zakup 
odpowiednio przystosowanego i specjalistycznie wyposażonego motocykla 
był Lech Gęborski z Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika. Jego inicjatywie 
przyklasnęli nie tylko kurkowi bracia, ale i lokalne media, rybniccy harce-
rze, liczni przedsiębiorcy, artyści, w tym szczególnie kabareciarze, a także 

Uczestnicy marszu nazwanego „Szczupakiem 
ku autonomii” zaopatrzeni w żółto–niebieskie 
flagi i transparenty nawoływali rybniczan do 
włączenia się w manifestację, wznosząc przy tym 
okrzyki podobne temu: „Autonomia jest wspania-
ła, bo Śląsk syty, Polska cała”.

Konstytucja z 1920 roku przewidywała autono-
mię województwa śląskiego, dlatego rocznica jej 
uchwalenia jest tak istotna dla osób stowarzyszo-
nych w RAŚ. „Szczupak” w haśle rybnickiego mar-
szu to nawiązanie do herbu miasta, zaś sam pomysł 
jego przeprowadzenia to powielenie cieszącej się 
z roku na rok coraz większym zainteresowaniem 
podobnej imprezy odbywającej się w Katowicach.

Autonomiści poza wznoszeniem haseł pro-
mujących ich dążenia, rozdawali ulotki prze-
chodniom, a na Rynku pokroili tort z napisem 
wyznaczającym hipotetyczną datę powrotu do 

zapisów konstytucyjnych II RP: 1920–2020.
Kolejnym przejawem aktywności Ruchu 

Autonomii Śląska jest obywatelska inicjatywa 
nadania jednemu z rybnickich rond nazwy „Ron-
do Autonomii Śląska 1920–1945”. Pismo z takim 
postulatem oraz jego uzasadnieniem zostało 
przesłane na ręce przewodniczącego Rady Miasta. 
Ku ubolewaniu autorów – przedstawicieli zarządu 
RAŚ Rudolfa Kołodziejczyka, Pawła Helisa i Jana 
Rducha – sprawa nie trafiła dotąd pod obrady 
Rady Miasta. 

Przypomnijmy, że RAŚ jest organizacją  
z siedzibą w Rybniku i zrzesza osoby, którym 
bliska jest idea śląskiej autonomii i nawiązania 
do statusu Śląska w II Rzeczpospolitej. Nazwanie 
ronda postulowanym imieniem miałoby uczcić 
90. rocznicę przyjęcia przez Sejm II RP ustawy o 
Statucie Organicznym Województwa Śląskiego.  

Na marginesie: rozumiemy daty skrajne 1920–1939,  
ale co z czasem 1939–1945?

(gr), (r)

Kurek na sygnale

Szczupakiem w autonomię

W ramach obchodów 90. rocznicy uchwalenia konstytucji RP w 1920 roku, 
blisko dwustu sympatyków i członków Ruchu Autonomii Śląska wzięło udział  
w marszu od dworca kolejowego w Rybniku ulicami Kościuszki, Chrobrego, 3 Maja,  
pl. Wolności, Łony i Sobieskiego na Rynek. 

W ostatnią sobotę września na terenie kampusu odbyła się 
uroczystość przekazania motocykla ratowniczego Wojewódz-
kiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 Rybniku. Zakupiony 
z pieniędzy zebranych przez rybniczan pojazd od przyszłego 
roku będzie wykorzystywany do niesienia pomocy ludziom, 
którzy ulegli nagłym wypadkom.

W marszu członków i sympatyków Ruchu Autonomii  
Śląska wzięło udział ok. 200 osób.                     Zdj.: gr

dokończenie ze str. 41

nowo posadzone drzewka. Ważną 
datą w dziejach Niewiadomia był 
z pewnością rok 1792, kiedy to na 
granicy z Radlinem powstała ko-
palnia „Hoym” (później „Ignacy”), 
w której eksploatację prowadzono 
aż do 1995 r. Węgiel wydobywano 
również w kopalni „Szczęście 
Beaty”, która powstała w połowie 
XIX w Niewiadomiu Dolnym. 
Zamknięto ją w 1919 r. z powodu 
wyczerpania się złóż. Po II wojnie 
światowej gminę Niewiadom włą-
czono do sąsiednich Niedobczyc. 
Reforma administracyjna z roku 
1975, odbierała Niedobczycom 
prawa miejskie i spowodowała ich 

włączenie – wspólnie z Niewia-
domiem – do Rybnika. Niewia-
dom stał się w ten sposób jedną  
z dzielnic miasta. (O historii czytaj 
również w „GR” z sierpnia 2008,  
w cyklu Elżbiety Bimler–Mackie-
wicz „Rybnik. Znaki samorządnych 
wspólnot”). Dziś Niewiadom liczy 
ok. 5000 mieszkańców, a Zabyt-
kowa Kopalnia „Ignacy” znalazła 
się na liście obiektów na „Szlaku 
zabytków techniki województwa 
śląskiego”. Kopalnię i przystoso-
waną na wieżę widokową wieżę ci-
śnień można zwiedzać, koniecznie 
zaś trzeba zwiedzić wystawę w DK  
w Niewiadomiu, która czynna 
będzie do 26 listopada. Zachę-
camy…

(S)

parlamentarzyści, między innymi marszałek Sejmu RP, a obecnie prezydent 
Bronisław Komorowski. Najistotniejsze było jednak – jak podkreśla Lech 
Gęborski – że w akcję włączył się prezydent Rybnika Adam Fudali. — Po-
parcie uzyskane od prezydenta uwiarygodniło nasze działania, stało się krokiem 
milowym w naszych staraniach i na poziomie organizacyjnym, i promocyjnym.

Ideą przyświecającą inicjatorowi akcji było dokonanie czegoś, co jest właści-
we istocie reaktywowania bractw kurkowych w znaczeniu historycznym, czyli 
służba dla dobra miejskiej społeczności. Ten cel z pewnością udało się osiągnąć. 

Najlepszym dowodem na to był zakończony sukcesem kolejny etap 
realizacji pomysłu, a jednocześnie rozmach organizacyjny, towarzyszący 
przekazaniu motocykla. Z tej okazji odbyła się między innymi motocyklowa 
parada, której kolumna ruszając spod kampusu przez śródmieście dotarła 
do Stodół. Tam w Ośrodku Sportów Wodnych odbył się koncert z udziałem 
kilku wykonawców, który zamknął wyjątkową imprezę. W głównej uroczy-
stości odbywającej się w amfiteatrze kampusu wzięli udział prezydent Adam 
Fudali, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku Tomasz Zejer, kierownik pogotowia 
ratunkowego Piotr Unger oraz licznie przybyli parlamentarzyści i samo-
rządowcy. Przekazaniu kluczyków do motocykla towarzyszyły salwy z broni 
czarnoprochowej, o które postarali się niezawodni rybniccy bracia kurkowi.

(gr)

Motocykl ratunkowy wyruszy do pierwszej akcji na wiosnę przyszłego roku. Póki co, 
nadano mu imię Kurek i służy ratownikom do nauki jazdy na sygnale.          Zdj.: gr

Album dzielnicy

42 Nr 10/472; październik 2010



Pierwsze zwycięstwo
Po czterech ligowych porażkach w rozgrywkach 

Ford Germaz Ekstraklasy koszykarki UTEX ROW 
Rybnik odniosły pierwsze w tym sezonie zwycię-
stwo. W Łodzi, w pojedynku drużyn, które w tym 
sezonie jeszcze nie wygrały, pokonały tamtejszy 
ŁKS Siemens AGD 62:55.

Zespół przystąpił do tegorocznych rozgrywek ekstra-
klasy z tygodniowym poślizgiem, rozpoczynając sezon 

2010/11 od porażki po dogrywce w Brzegu z miejscową 
Odrą 70:73. W kolejnych trzech – również przegranych 
spotkaniach – przewaga rywali UTEX–u wynosiła już 
znacznie więcej: z CCC Polkowice UTEX przegrał 
40:82, w Krakowie Wisła wygrała 75:50, a ubiegłoroczny 

beniaminek z Pruszkowa ograł w Rybniku podopieczne 
Mirosława Orczyka 75:67. W tym spotkaniu emocje roz-
poczęły się dopiero w ostatniej kwarcie, w której Utex 
dominował na parkiecie, wygrywając ją 25:4; jednak na 
odrobienie straty zabrakło już czasu.

Spotkanie w Łodzi rozpoczęło serię 4 spotkań wy-
jazdowych. 30 października UTEX zmierzył się z Wi-
dzewem Łódź, dzień później rozegrał zaległe spotkanie  
z 2. kolejki w Gorzowie, a 7 listopada w Toruniu zagra  
z brązowym medalistą poprzedniego sezonu. Po serii 

wyjazdów rybniczanki rozegrają 
trzy spotkania z rzędu przed wła-
sną publicznością. 14 listopada 
będą podejmować Artego Byd-
goszcz, 19 listopada zmierzą się 
z Mistrzem Polski Lotosem Gdy-
nia, a 27 listopada z Super Pol  
Leszno. Meczem w Poznaniu  
4 grudnia UTEX zakończy  
I rundę rozgrywek.

Po 5 rozegranych spotka-
niach w klasyfikacji najlepiej 
punktujących na pierwszy plan 
wysuwają się dwie Amerykanki: 
L. Koehn zdobyła 73 punkty,  
w tym 17 trafień za 3 punkty,  
R. Harris ma na swoim koncie 68 

punktów. Z polskich zawodniczek najlepiej punktują 
najmłodsze w zespole – K. Suknarowska (31 punktów) 
i K. Stanek (24). Poniżej oczekiwań prezentują się 
pozostałe dwie zawodniczki zza oceanu, które zdobyły 
łącznie 49 punktów.

Utrzymali się
Sportowa przyszłość żużlowców z Rybnika 

jest już jasna. Dzięki zwycięstwu w dwumeczu 
barażowym utrzymali się w I lidze.

Boksują w Eurolidze
W kolejnym meczu bokserskiej Eu-

roligi, który odbył się w hali sportowej 
w Boguszowicach RMKS Minkus 
Rybnik pokonał drużynę z Rumu-
nii. Mateusz Mazik (na zdj.) po bardzo 
zaciętym pojedynku na punkty poko-
nał mistrza Rumunii w wadze piórko-

wej, w wadze lekkiej Patryk Cichocki nie 
dał żadnych szans mistrzowi Rumunii  
w tej kategorii i wygrał na punkty 3:1. Dwie 
następne walki to popis medalistów świata  
z Rumunii. Swoje walki przegrali Ka-

mil Młodziński i Mariusz Kaczmarek.  
W następnej walce młodzieżowiec z Ryb-
nika Kamil Romański pokonał na punkty 
młodzieżowego wicemistrza Rumunii.  
W wadze półciężkiej Marek Matyja pokonał 
swojego rywala przed czasem. W ostatniej 
walce wieczoru Krzysztof Kowalski uzyskał 
remis. Po tym meczu drużyna z Rybni-
ka w tabeli Euroligi zajmuje 4. miejsce  
na 8 zespołów występujących w tych roz-
grywkach, w których startują drużyny  
z Węgier, Słowacji, Rumunii, Kosowa, 
Czech i Polski (Rybnik). Zawodnikom 
sekundowali Anatolii Jakimczuk, Zbyszek 
Gąsiorowski i Wojciech Podgórny. 

Sekcja bokserska zaprasza kibiców 
na turniej bokserski o Puchar Prezy-
denta Miasta Rybnika im. Józefa Cy-
rana do hali w Boguszowicach. Udział 
potwierdzili pięściarze z Niemiec, 
Kosowa, Słowacji i Czech. 

Sobota, 30 października, godz. 
16.00; finały od 11.00 w niedzielę  
31 października. Wstęp bezpłatny.

Złota Agata
Na Indywidualnych Mistrzostwach Polski 

Kobiet i Mężczyzn w Judo w Koszalinie, Agata 
Perenc z „Polonii” Rybnik wywalczyła złoty medal  
– 50 krążek w historii rybnickiego judo w kategorii 
seniorów, zdobyty na 50–lecie pojawienia się judo 
w Rybniku. Medal Agaty to drugi tak cenny medal wy-
walczony przez dżudoczkę, a pierwszy pod patronatem 
„Polonii”. Pierwszy złoty medal w 1989 roku dla klubu 
ROW -Rybnik zdobyła Gabrysia Ostrzołek. Agata star-

tująca jako młodzieżowiec wszystkie walki w drodze do 
finału wygrała pewnie i z najwyższą punktacją. W finale 
również kontrolowała walkę, rzucając przeciwniczkę  
z AZS Opole na yuko i wazari.

Drugim zawodnikiem Polonii występującym w MP 
był Ariel Kuśka, który pierwsze dwie walki pewnie wy-
grał, lecz dwie kolejne przegrał, zajmując  ostatecznie 5. 
miejsce. Rafał Kowalczyk jako junior uzyskał  prawo do 
pierwszego startu w tak ważnych zawodach. Pomimo 
ambicji i sporych umiejętności, los postawił przed nim 
bardziej doświadczonych zawodników – Rafał przegrał 

obie walki i odpadł z turnieju. W mistrzostwach Polski 
młodzieży w judo w Luboniu k. Poznania Agata Perenc 
zdobyła potrójną koronę, kończąc przed czasem wszyst-
kie walki i okazała się najlepszą zawodniczką zawodów. 
Ponadto we wrześniu zwyciężyła w silnie obsadzonym 
Pucharze Rumunii, a jej wyniki docenili trenerzy kadry 
Polski powołując Agatę do kadry na Mistrzostwa Europy 
młodzieży, jakie odbędą się w listopadzie w Sarajewie.

Srebrny medal w MP młodzieży zdobył Ariel Kuś-
ka, rehabilitując się niejako za słaby występ w gronie 
seniorów. 

Ostatnie regaty
Ostatnie w sezonie regaty  

organizowane przez Górniczy Klub 
Żeglarski Koga–Kotwica od 2007 
poprzedza uroczysty apel i złożenie 
kwiatów pod tablicą Pro Memoriam, 
upamiętniającą kolegów, którzy 
odeszli na wieczną wachtę. Zwycięz-
cą tegorocznych zmagań w rywalizacji 
jachtów kabinowych została załoga 
„Gnoma” ze sternikiem Kazimierzem 
Lapinem, na drugim miejscu dopłynął 
„Drops 2” z Marią Logą za sterem, na 
trzecim „Kufel” ze sternikiem 
Markiem Szwajkowskim. Rega-
ty zorganizowane przez GKŻ 
Koga–Kotwica odbyły się pod 
patronatem posła na Sejm RP 
Grzegorza Janika. Najliczniej 
obsadzone były zawody Pucharu 
Rybnika – Interpuchar zorga-
nizowane przez sekcję żeglar-
ską TS Kuźnia. Wystartowało  
w nich 141 zawodników z Polski, 

Czech i Słowacji. Miejsca gospodarzy 
w rywalizacji w klasie Optimist, gr. B: 
1. Katarzyna Harc, 2. Agata Nowara;  
w grupie chłopców 3. Kacper Błaszczyk; 
gr. A: 1. Igor Fojcik; wśród dziewcząt: 2. 
Agnieszka Dubiel. Klasa Cadet: Rafał 
Winecki, Szymon Sobik, 3. Bartek Chru-
pek, Marcin Kozubowicz. Laser 4.7: 2. 
Nikola Ojcowicz (brązowa medalistka 
tegorocznych MP), a Agnieszka Dubiel 
(aktualna mistrzyni Polski zawodniczek 
do lat 13) wygrała rywalizację Interpu-
charu w swojej kategorii wiekowej. 

(gr)

Sekcja Szermiercza RMKS Rybnik prowadzi  
nabory dzieci w wieku od 8 lat. 

Zajęcia odbywają się przy ul. Powstańców 
Śląskich 40/42 obok pływalni krytej MOSiR 
Rybnik od poniedziałku do piątku od godziny 
16.00 – 20.00. Zapraszamy do trenowania tej 
pięknej olimpijskiej dyscypliny sportu. Adres 
strony internetowej: www.rmks.rybnik.pl; e-mail: 
rmks_szermierka@interia.pl tel. kontaktowy: 
503037386.

Koszykarki UTEX ROW Rybnik gościły w Urzędzie Miasta, gdzie spotkały się z prezy-
dentem Adamem Fudalim i z dziennikarzami na przedsezonowej konferencji prasowej.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 43
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Hity na październik
Agata Tuszyńska, Oskar-

żona: Wiera Gran, Wydaw-
nictwo Literackie, Kraków 
2010.

Wspaniale napisana, niezwykle 
przejmująca biografia Wiery Gran – 
Żydówki, utalentowanej piosenkarki, 
tragicznej emigrantki. Tuszyńska pro-
wadzi czytelnika po trudnych losach 
bohaterki, przez lata podejrzewanej 
o kolaborację z Niemcami. Starzejąca się Gran żyje w lęku, w świecie 
pełnym obsesji i urojeń, w którym czasem pojawiają się wspomnienia 
minionej sławy. Książka nie przynosi jednoznacznej oceny osób  
i wydarzeń. Pokazuje, z jakim okrucieństwem historia wdzierała się 
w życie ludzi, i jak wyzwalała w nich okrucieństwo względem innych.

•   •   •
Focus Ekstra, Scenariu-

sze przyszłości, nr 3/2010 
październik-listopad 2010.

Jaka czeka nas przyszłość? Czy 
Internet okaże się narzędziem totalnej 
inwigilacji? Czy medycyna wynajdzie 
sposób na nieśmiertelność? Kto nie 
lubi czasem snuć futurystycznych 
scenariuszy… Odpowiedzi na te 

pytania szuka Focus Ekstra. Przyszłość to nie tylko domena wyobraźni, 
ale też umiejętne przewidywanie rozwoju nauki, który przyspiesza  
z każdym rokiem.

•   •   •
Szalone serce, reż. Scott 

Cooper, Imperial CinePix 
2010.

Bad Blake, gasnąca gwiazda 
country, koncertuje w podrzędnych 
klubach, barach i kręgielniach. Czło-
wiek złamany życiem i alkoholem, 
który zmarnował ileś szans i nie 
dostrzega kolejnych, pogrąża się 
w nałogach i impasie do dnia, gdy 
spotyka młodą dziennikarkę… Wzruszająca historia, prosto opo-
wiedziana i rewelacyjnie zagrana przez Jeffa Bridgesa (nagrodzonego 
za tę rolę Oscarem) i Maggie Gyllenhaal. Im trudniejsze życie, tym 
słodsza piosenka...

•   •   •
Monika Brodka, Granda, 

Sony Music Polska 2010.
Nowa płyta Moniki Brodki, na 

którą przyszło nam czekać aż cztery 
lata, okazała się istotnym – choć 
różnie ocenianym – wydarzeniem ar-

tystycznym. Czy za dużo w niej cudzych inspiracji, czy od Brodki należy 
oczekiwać więcej? To pop wymagający uwagi, nie dla każdego, który 
momentami (zbyt) mocno nawiązuje do muzyki Nosowskiej, Kulki czy 
Peszek. Ale jednak to utwory niepozbawione oryginalności i góralskich 
brzmień. W sumie ważny krok, na pewno w dobrym kierunku…

Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś 
spostrzegawczy, znasz historię i in-
teresujesz się zachodzącymi w Ryb-
niku zmianami? Jeśli tak, weź udział  
w konkursie. Wystarczy uważnie przyj-
rzeć się publikowanemu obok zdjęciu i 
odgadnąć fragment jakiego budynku, 
ubranego w jesienne barwy prezentu-
jemy i gdzie on się znajduje?

Na odpowiedzi na kartkach pocz-
towych czekamy do 19 listopada 
br. Wśród osób, które przyślą lub 
przyniosą do redakcji (Rynek 12 a)  
kartkę pocztową z prawidłowym rozwią-
zaniem, rozlosujemy nagrody.  

2 pozycje książkowe 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Rozwiązanie „Foto – zagadki” z nr 9: zdjęcie przedstawia oszkloną kopułę z kurem na 
budynku Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II.

Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: Katarzyna Sobolewska i Izabela 
Kurach z Rybnika – Empik;  Marzena Urbanek z Rybnika – Świat Wody. 

Foto
–zagadka

Benedyktyni z Tyńca prowadzą w kraju 
i zagranicą sieć sklepów, oferujących sze-
roki asortyment artykułów spożywczych, 
leczniczych oraz płyt i książek. Miłośni-
kom oryginalnych, klasztornych receptur 
polecamy odwiedzenie sklepu w Rybniku 
przy ul. Kościel-
nej. Produkty 
benedyktyńskie 
swoją renomę 
zawdzięczają 
przestrzeganiu 
tradycyjnych 
p r z e p i s ó w  
i  dobieraniu 
najwyższej ja-
kości składni-
ków. Znajdzie-
my tu przetwo-
ry warzywne  
i  o w o c o w e , 
soki, pieczywo, 
nabiał, wędliny, 

a także duży wybór wina i piwa. Zakup produk-
tów benedyktyńskich jest formą wsparcia opac-
twa w Tyńcu i podejmowanych przez nie dzieł. 
Dla stałych klientów przygotowano liczne na-
grody, w tym pobyty w klasztorach żyjących wg 
reguły św. Benedykta.                                            (m)

Poznaj klasztorne smaki
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W hospicjum ważną rolę odgry-
wają nie tylko wolontariusze bez-
pośrednio opiekujący się chorymi. 
Potrzebne są osoby do prowadzenia 
księgowości, prac biurowych, organi-
zacji kiermaszy, zbiórek pieniężnych 
i akcji charytatywnych. Hospicjum 
chętnie nawiąże też współpracę 

ze specjalistami z branży medycz-
nej i dietetykami, którzy mogliby 
przeprowadzić bezpłatne kursy dla 
wolontariuszy. A wolontariuszem 
może zostać każdy, niezależnie  
od wieku – mile widziani są również 
emeryci, którzy mogą swój wolny czas 
poświęcić chorym – porozmawiać 
z nimi i wspierać ich w trudnych 
chwilach. — Cieszę się „radością 
dawania”. Tym, że mogę pomóc w nie-
jednokrotnie prostych czynnościach 
takich jak mycie, ubieranie, czy zaku-
py. Czasem wystarczy tylko potrzymać 
za rękę i po prostu być — mówi 
Daniela, która pracuje w hospicjum 
już od 3 lat. Matka trzech prawie 
dorosłych już synów, sama miała 
problemy zdrowotne. Jest po opera-
cji onkologicznej i doskonale wie, jak 
ważne jest wsparcie w chorobie, choć 
otwarcie przyznaje, że początki były 
trudne: — Byłam pełna obaw. Czy 

dam radę? Czy będę umiała pomóc? 
Jak z moją odpornością psychiczną? 
— wspomina Daniela. — Ale wiem, 
że nikt nie powinien zostać sam  
w chorobie, bez pomocy, czy ducho-
wego wsparcia. Dlatego zachęca 
innych, by poczuli radość dawania, 
bo obecność wolontariusza może 

pomóc nie tylko chorym, ale również 
jego bliskim, zarówno w trakcie ich 
choroby, jak i podczas żałoby. 

Przypomnijmy: na pomysł powsta-
nia domowego hospicjum wpadł  
ks. Rafał Śpiewak, kiedy został dusz-
pasterzem akademickim. Jak wówczas 
tłumaczył, pomoc możemy nie tylko 
chorym, ale również sobie, bo każdy  
z pacjentów przekazuje nam jakąś 
prawdę i porządkuje nasze życie.  
A to może być lekarstwem we współ-
czesnym, zagmatwanym świecie.  
(O hospicjum pisaliśmy w paździer-
nikowym numerze GR z 2008 r.). 
Zasadą hospicjum jest nieodpłatna 
opieka nad chorym w terminalnej fazie 
choroby nowotworowej w jego domu, 
w miejscu przyjaznym i bezpiecznym. 
Obecnie z hospicjum współpracują 
osoby czynne i bierne zawodowo, są 
studenci i uczniowie szkół średnich. 
Ale placówka szuka kolejnych…  (S)

Zostań wolontariuszem!

Radość dawania
— Nie pomagamy umierać, lecz godnie żyć… — przekonują 

osoby związane z Hospicjum Domowym im. Św. Rafała Kali-
nowskiego, które powstało ponad trzy lata temu z inicjatywy 
Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku. Jego członkami 
są wolontariusze medyczni, ale i osoby nie posiadające wy-
kształcenia medycznego, bo pomocni mogą okazać się wszyscy. 

Informacje o terminach spotkań z osobami, które chcą zostać wolontariuszami 
umieszczone są na tablicy informacyjnej przed budynkiem DAR przy ul. Brudnioka 5,  
gdzie w każdą środę, w godz. od 19.00 do 20.00 trwają dyżury (I piętro, wejście 
od tyłu budynku.). Szczegóły pod nr tel. 663 123 246 i na stronie internetowej: 
www.hospicjum.miastorybnik.pl. 

UCHWAŁA NR 797/LVI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 20 października 2010 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 
Na podstawie: – art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) – art. 5 ust.1 i 2, art. 6 ust. 12 i 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 
r. Nr 95, poz. 613) – art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity –Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, 
Rada Miasta Rybnika postanawia: 

§ 1. 
Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2011 wynoszą: 
1) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne (od 1 m2 
powierzchni 

użytkowej) – 0,66 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków 

mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 
po-

wierzchni użytkowej) – 21,00 zł, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-

nym materiałem siewnym (od 1 m2 
powierzchni użytkowej) – 9,55 zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych (od 1 m2 

powierzchni użytkowej) – 4,26 zł, 
e) gospodarczych osób fizycznych (od 1 m2 

powierzchni użytkowej) – 5,32 zł, 
f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni 
użytkowej) – 7,05 zł, 

2) od budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) – 0,07%, 

3) od budowli pozostałych (od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) – 2%, 

4) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (od 1 m2 
powierzchni) – 0,79 zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
(od 1 ha powierzchni) – 4,15 zł, 

c) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno–
wypoczynkowe (oznaczone symbolem „Bz”) i nie związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (od 1 m2 

powierzchni) – 0,22 zł, 
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 
powierzch-

ni) – 0,39 zł. 
§ 2. 

Przez „budynki gospodarcze osób fizycznych” rozumie się budynki lub ich części, 
będące własnością lub znajdujące się w samoistnym posiadaniu osób fizycznych, zwią-
zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności: składy opału, narzędzi  
i plonów oraz budynki inwentarskie. 

§ 3. 
Zwolnić od podatku od nieruchomości: 

1) budynki i grunty komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów, 
2) budynki, budowle i grunty komunalne będące we władaniu miejskich jednostek or-

ganizacyjnych działających w formie zakładów budżetowych, jednostek budżetowych 
i instytucji kultury oraz miejskich służb, inspekcji i straży, z wyjątkiem części odda-
nych w najem, dzierżawę lub inną formę posiadania zależnego celem prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

3) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem 
części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 

4) grunty, oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują się 
one w posiadaniu przedsiębiorców, 

5) budynki i grunty znajdujące się w posiadaniu publicznych i niepublicznych jednostek 
organizacyjnych objętych systemem oświaty, 

6) te części budynków i gruntów, gdzie prowadzona jest działalność objęta systemem 
oświaty, które zajęte są na prowadzenie działalności innej niż oświatowa, jednak 
związanej z funkcjonowaniem jednostki objętej systemem oświaty, 

7) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzy-
stywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 

8) budynki, grunty i budowle cmentarzy komunalnych, 
9) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie przez organizacje 

pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

Obecnie z hospicjum współpracują osoby czynne i bierne zawodowo, są studenci  
i uczniowie szkół średnich, ale placówka wciąż szuka kolejnych wolontariuszy. 

Zdj.: arch. org. 
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UCHWAŁA NR 796/LVI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 20 października 2010 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów 
Na podstawie: – art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) – art. 18 ust. 2 
pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, 

Rada Miasta Rybnika postanawia 
§ 1. 

Traci moc uchwała nr 440 / XXXIII / 2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 
2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. po uprzednim ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

UCHWAŁA NR 798/LVI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011
Na podstawie: – art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) – art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)

§ 1. 
Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2011 wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie, spełniającego normy emisji EURO – 
640 zł,

b) od powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie, nie spełniającego norm emisji EURO 
– 726 zł,

c) od powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie, spełniającego normy emisji EURO – 810 zł,
d) od powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie, nie spełniającego norm emisji EURO – 

896 zł,
e) od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton, spełniającego normy emisji EURO – 980 zł,
f) od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton, nie spełniającego norm emisji EURO – 1.066 zł,
g) od 12 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.098 zł,
h) od 12 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 

1.610 zł,
i) od 12 ton, trzech osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.438 zł,
j) od 12 ton, trzech osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 

1.898 zł,
k) od 12 ton do poniżej 29 ton, czterech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 
2.132 zł,

l) od 12 ton do poniżej 29 ton, czterech i więcej osiach jezdnych, innym systemie 
zawieszenia osi jezdnych – 2.762 zł,

m) od 29 ton, czterech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2.132 zł,

n) od 29 ton, czterech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi 
jezdnych – 2.858 zł,

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do poniżej 12 ton, spełniającego normy emisji EURO – 1.322 zł,
b) od 3,5 ton do poniżej 12 ton, nie spełniającego norm emisji EURO – 1.386 zł,
c) od 12 ton do poniżej 31 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.674 zł,

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z później-
szymi zmianami), nieodpłatnej działalności statutowej w sferze pożytku publicznego, 

10) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez 
stowarzyszenia statutowej działalności w zakresie hodowli gołębi pocztowych i drob-
nego inwentarza, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

11) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby obrony cywilnej, z wyjąt-
kiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 4. 
Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez przepisy 

podatkowe: 
1) osoby fizyczne – informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzo-

nej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, 
2) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – deklaracji na podatek od 
nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. 
1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa  

w dzielnicach Orzepowice, Rybnicka Kuźnia i Zebrzydowice. 
2. Wyznaczyć na inkasentów: 

1) panią Helenę Jakubiak – dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia, 
2) panią Bernadetę Wojaczek – dla dzielnicy Zebrzydowice. 
3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3% pobranych kwot. 

4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot podatku na rachunek 
Urzędu Miasta Rybnika, w terminie do 7 dni od pobrania podatku. 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. po uprzednim ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

d) od 12 ton do poniżej 31 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi 
jezdnych – 2.196 zł,

e) od 31 ton do 36 ton włącznie, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.684 zł,

f) od 31 ton do 36 ton włącznie, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia 
osi jezdnych – 2.196 zł,

g) od powyżej 36 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.790 zł,

h) od powyżej 36 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 
– 2.420 zł,

i) od 12 ton do poniżej 40 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawie-
szeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.844 zł,

j) od 12 ton do poniżej 40 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawie-
szenia osi jezdnych – 2.068 zł,

k) od 40 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 2.196 zł,

l) od 40 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 
– 2.858 zł,

3) od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do poniżej 12 ton – 396 zł,
b) od 12 ton, jednej osi jezdnej, osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równoważne – 404 zł,
c) od 12 ton, jednej osi jezdnej, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 650 zł,
d) od 12 ton do poniżej 28 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 416 zł,
e) od 12 ton do poniżej 28 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi 

jezdnych – 758 zł,
f) od 28 ton do poniżej 33 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 756 zł,
g) od 28 ton do poniżej 33 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi 

jezdnych – 992 zł,
h) od 33 ton do poniżej 38 ton, dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.140 zł,
i) od 33 ton do poniżej 38 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi 

jezdnych – 1.492 zł,
j) od 38 ton, dwóch osiach jednych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.450 zł,
k) od 38 ton, dwóch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych – 1.962 zł,
l) od 12 ton do poniżej 38 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z za-

wieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 884 zł,
m) od 12 ton do poniżej 38 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawie-

szenia osi jezdnych – 1.098 zł,
n) od 38 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1.332 zł,
o) od 38 ton, trzech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 

– 1.536 zł,
4) od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
a) poniżej 30 miejsc, spełniającego normy emisji EURO – 928 zł,
b) poniżej 30 miejsc, nie spełniającego norm emisji EURO – 992 zł,
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc, spełniającego normy emisji EURO – 1.728 zł,
d) równej lub wyższej niż 30 miejsc, nie spełniającego norm emisji EURO – 2.078 zł.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. po uprzednim ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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ZMIANY W OBWODACH GŁOSOWANIA
Głosować będzie można w zasadzie w tych samych 

lokalach wyborczych, w których odbywało się głosowanie 
w czerwcu br. podczas wyborów Prezydenta RP, z wyjątkiem: 
• obwodowych komisji wyborczych nr 52 

i 53, usytuowanych w dzielnicy Niedo-
bczyce, gdzie dotychczasowe ich siedziby (w Domu 
Kultury przy ul. Barbary 23) zostały przeniesione do 
Zespołu Szkół nr 5 na ul. Rymera 24a;

• mieszkańców ul. Gliwickiej 33, zamiesz-
kałych w budynkach mieszkalnych 
administrowanych przez Dyrektora 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych, którzy będą głosować 
w obwodowej komisji wyborczej nr 8, z siedzibą 
w Szkole Podstawowej nr 5 na ul. 
Różańskiego 14a.
Pełny wykaz obwodów głosowania oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych znajduje się na ob-
wieszczeniach Prezydenta Miasta o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komi-
sji wyborczych oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej www.rybnik.eu.

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
Spisy wyborców
W dniach od 8 listopada do 19 listopada w Urzędzie 

Miasta Rybnika będzie możliwość wglądu do spisu 
wyborców Miasta Rybnika. Spis wyborców udostępniony 
będzie zainteresowanym osobom w Wydziale Spraw 
Obywatelskich w pok. 158, w godzinach pracy urzędu. 

Głosowanie przez pełnomocnika 
Do 11 listopada należy składać wnioski  

o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
Uprawnieni do złożenia wniosku są: wyborcy posia-
dający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu 
rentowego bez względu na datę jego wydania oraz 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 
75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba 
wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,  
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełno-
mocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej 
osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można 
przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich 
jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba 
pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem 
nie może być osoba wchodząca w skład komisji 
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także 
mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również 
kandydaci na radnych. Wyborca ma prawo do cofnięcia 
udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie 
pełnomocnictwa do głosowania następuje przez 
złożenie osobie upoważnionej przez Prezydenta Miasta 
Rybnika najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. 
do dnia 19 listopada br.) stosownego oświadczenia lub 
doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej 
komisji wyborczej w dniu głosowania. Głosowanie 
za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone  
w przypadku głosowania w obwodach utworzonych  
w szpitalach oraz ośrodku pomocy społecznej. 

Wzory wniosków dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej www.rybnik.eu oraz  
w Kancelarii Urzędu Miasta. 

Wyborcy Niepełnosprawni
W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału 

w głosowaniu, na terenie Miasta Rybnika wyznaczono 
10 lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych. Mieszczą się one w: 
• Szkole Podstawowej nr 34, ul. Reymonta 

69 (obwodowa komisja Nr 3)
• Filii Młodzieżowego Domu Kultury,  

ul. Chabrowa 9 (obwodowa komisja Nr 19)
• Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Wodzisławska 

123 (obwodowa komisja Nr 23)
• Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wolna 17 

(obwodowa komisja Nr 24)
• Przedszkolu Nr 3, ul. Za Torem 3B (obwodowa 

komisja Nr 26)
• Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Włościańska 

39 D (obwodowa komisja Nr 33)
• Przedszkolu Nr 39, Osiedle Południe 20 

(obwodowa komisja Nr 38)
• IV Liceum Ogólnokształcące, ul.1 Maja 93 

(obwodowa komisja Nr 47)
• Zespole Szkół Budowlanych, ul. Świerklań-

ska 42 (obwodowa komisja Nr 49)
• Zespole Szkolno–Przedszkolnym Nr 4, ul. 

Komisji Edukacji Narodowej 29 (obwodowa komisja Nr 66). 
Wyborcy zainteresowani głosowaniem w jednym z wyżej 

wymienionych lokali powinni do 16 listopada br. złożyć wnio-
sek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. 
Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale 
Spraw Obywatelskich, pokój 158, w godzinach pracy urzędu. 
Wyborca, który dopisze się do jednego z wyżej wymienionych 
obwodów głosowania zostanie jednocześnie skreślony ze spisu 
wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat 
spisu osób uprawnionych do głosowania, składania wnio-
sków o dopisanie do spisu oraz o sposobach głosowania 
udzielane są w Urzędzie Miasta Rybnika ul. Bolesława 
Chrobrego 2, w Wydziale Spraw Obywatelskich pok. 158 
lub tel. 43 92 178, 43 92 000 wew. 7160 w godzinach 
pracy urzędu, tj.

poniedziałek – środa 7:30–15:30; 
czwartek 7:30–18:00; piątek 7:30–13:00

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
W wyborach do organów samorządu terytorialnego 

na terenie Miasta Rybnika każdy wyborca otrzyma  
3 karty do głosowania:

W wyborach do Rady Miasta Rybnika: 
karta do głosowania jest koloru białego – wyborca 
głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy 
kandydatów

W wyborach do Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego: karta do głosowania jest koloru 
niebieskiego – wyborca głosuje stawiając znak „x” 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata 
z jednej tylko listy kandydatów

W wyborach Prezydenta Miasta Ryb-
nika: karta do głosowania jest koloru różowego 
– wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska tylko jednego kandydata.

Dodatkowe informacje na temat wyborów do organów 
samorządu terytorialnego zamieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika na stronie 
http://bip.um.rybnik.eu link: Wybory samorządowe 2010.

W dniu 21 listopada br. zostaną przeprowadzone wybory do organów samorządu terytorialnego. 
Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 8.00 do 22.00.

B
ezpłatne ogłoszenie w

yborcze

48 Nr 10/472; październik 2010

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010



B
ez

pł
at

ne
 o

gł
os

ze
ni

e 
w

yb
or

cz
e

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



                 Artur  Stroka

Prawo i SprawiedliwośćPrawo i Sprawiedliwość
Kandydaci do Rady Miasta Rybnika

OKRĘG NR 1

OKRĘG NR 2

         Wojciech Piecha
dz. Śródmieście

lat 52, radny RM
Miejsce nr 1

                 Ginter Zaik
dz. Golejów

lat 68, emeryt
Miejsce nr 2

                 Jerzy Lazar
dz. Orzepowice

lat 58, radny RM
Miejsce nr 3

      Tadeusz Szostok
dz. Rybnicka Kuź.
lat 61, nauczyciel

Miejsce nr 4

          Wiktor Mandrysz
dz. Chwałęcice
lat 56, technik

Miejsce nr 5

        Tadeusz Musioł
os. Dworek

lat 61, emeryt
Miejsce nr 6

         Ksawery Fojcik
dz. Wielopole

lat 42, nauczyciel
Miejsce nr 7

          Marcin Wójcik
dz. Śródmieście

lat 39, nauczyciel
Miejsce nr 8

        Dariusz Wróbel
dz. Rybnik Północ

lat 47, górnik
Miejsce nr 9

dz. Rybnik Północ
lat 45, przedsiębiorca

Miejsce nr 10

                     Jan Sobiś
dz. Rybnik Północ

lat 64, inżynier
Miejsce nr 11

         Anna Gruszka
dz. Boguszowice
lat 48, nauczyciel

Miejsce nr 1

    Grażyna Brzózka
dz. Boguszowice

lat 49, ławnik
Miejsce nr 2

           Mirela Szutka
dz. Gotartowice

lat 38, nauczyciel
Miejsce nr 3

               Adam Pałka
dz. Kłokocin

lat 35, strażak
Miejsce nr 4

dz. Ligota
lat 63, masażysta

Miejsce nr 5

  Stanisław Przeliorz
dz. Boguszowice

lat 61, inż. górnik
Miejsce nr 6

        Marian Karwot
dz. Ligota

lat 47, tech. górnik
Miejsce nr 7

          Dariusz Rugor
dz. Kłokocin

lat 45, inż. górnik
Miejsce nr 8

  Bogumiła Ochojska
dz. Boguszowice
lat 52, nauczyciel

Miejsce nr 9

                            Ewelina
    Marszołek-Polańczyk

dz. Ligota
lat 34, doradca zaw.

Miejsce nr 10

                Zenon Jarka
dz. Piaski

lat 52, geodeta gór.
Miejsce nr 11

 Kazimierz Jonderko
dz. Boguszowice
lat 53, mechanik

Miejsce nr 12

              Piotr Dudek
dz. Paruszowiec
lat 30, technik
Miejsce nr 13

   Korlnelia Maroszek
dz. Kamień

lat 56, artysta
Miejsce nr 14

         Edward Kiszka

       Gabriel Cyrulik
dz. Śródmieście

lat 37, nauczyciel
Miejsce nr 12
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OKRĘG NR 4

Prawo i Sprawiedliwość
Czesław Sobierajski
Naszymi kandydatami do Sejmiku Województwa Śląskiego są:

OKRĘG NR 3

        Kornelia Cincio

Materiały wyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Wa-wa

      Łukasz Kwiotek Grzegorz Cichecki     Marek Medalion             Stefan Zydek   Krzysztof Morawiec

          Piotr  Zmuda Hanna Wieczorek         Bolesław Cyran  Dariusz Kowalczyk      Teresa Zielonka  Stanisław Jaszczuk

                Ewa Kolorz  Tadeusz Szczepanek      dr. Jan Krajczok           BogusławLalko   Andrzej Matuszek

        Józef Kurcbart     Paweł Gańczorz  Bolesław Mazurek             Henryk Sibila         Henryk Cebula Andrzej Wojaczek

dz. Niewiadom
lat 44, trener
Miejsce nr 8

dz. Niedobczyce
lat 26, informatyk

Miejsce nr 7

dz. Smolna
lat 54, prawnik

Miejsce nr 1

dz. Zebrzydowice
lat 52, nauczyciel

Miejsce nr 2

dz. Nowiny
lat 48, inż. górnik

Miejsce nr 3

dz. Maroko-Nowiny
lat 78, emeryt

Miejsce nr 4

dz. Zamysłów
lat 44, związkowiec

Miejsce nr 5

dz. Nowiny
lat 55, przedsiębiorca

Miejsce nr 6

dz. Niedobczyce
lat 44, animator

Miejsce nr 11

dz. Radziejów
lat 63, przedsiębiorca

Miejsce nr 10

dz. Chwałowice
lat 41, nauczyciel

Miejsce nr 9

dz. Chwałowice
lat 58, radny RM

Miejsce nr 1

dz. Niedobczyce
lat 53, radny RM

Miejsce nr 2

dz. Niedobczyce
lat 66, emeryt

Miejsce nr 3

dz. Niewiadom
lat 60, związkowiec

Miejsce nr 4

dz. Popielów
lat 20, student

Miejsce nr 5

dz. Chwałowice
lat 64, emeryt

Miejsce nr 6

dz. Zamysłów
lat 49, górnik
Miejsce nr 7

dz. Zamysłów
lat 55, emeryt

Miejsce nr 8

dz. Nowiny
lat 55, nauczyciel

Miejsce nr 9

dz. Smolna
lat 28, nauczyciel

Miejsce nr 10

dz. Zamysłów
lat 54, związkowiec

Miejsce nr 11

dz. Smolna
lat 23, pedagog

Miejsce nr 12

Urszula Grzonka
Miejsce nr 1 Miejsce nr 3
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Wojciech Piecha
Prawo i Sprawiedliwość

Lat 52, wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Śląskiej, wydział 
Górnictwo i Geologia. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy w przemyśle.

Żona Aleksandra jest nauczycielką; dwie córki: starsza Monika uczy się              
w liceum ogólnokształcącym, młodsza Małgorzata uczęszcza do szkoły pod-
stawowej. Mam troje rodzeństwa. Starszy brat Bolesław jest posłem na Sejm 
RP, siostra Krystyna emerytowaną nauczycielką, młodszy brat Krzysztof pracuje 
w Szpitalu Wojewódzkim nr 3 w Rybniku.

Od 1985 do 2007 roku byłem związany z KWK „Jankowice”, rozpoczyna-
jąc pracę od stanowiska stażysty, a na stanowisku nadsztygara górniczego 
kończąc. W latach 2005-2007 byłem pełnomocnikiem dyrektora do spraw 
zarządzania bezpieczeństwem pracy. Od 2007 roku pracuję w Centrum Wydo-
bywczym Południe na stanowisku Kierownika Zespołu Zarządzania Środkami 
Produkcji. W 2006 roku zostałem wybrany do Rady Dzielnicy Śródmieście, 
gdzie pełnię funkcję członka zarządu. W roku 2007 zostałem radnym miasta 
Rybnika. W Radzie Miasta zasiadam w Komisji Zdrowiai Opieki Społecznej, 
Komisji Finansów oraz Komisji Przemysłu Górniczego i Ochrony Środowiska.

Chciałbym kontynuować podjęte działania na rzecz: rozwoju sieci nowych 
dróg w mieście , edukacji, kultury, sportu oraz pomocy osobom niepełno-
sprawnym.                                                                                                                     
Materiały wyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa Miejsce nr 1                           Okręg nr 1

Kandydat do Rady Miasta Rybnika

Stanisław Jaszczuk
Prawo i Sprawiedliwość

Przewodniczący Rady Miasta Rybnika w kadencji 2006-2010
Lat 54, prawnik, żonaty, dwie córki.
Dlaczego startuję w wyborach samorządowych z listy PiS? 
Nie lubię narzekania i liczenia, że ktoś inny załatwi nasze problemy 

za nas. Wolę sam próbować zmieniać naszą rzeczywistość. Uważam, że 
miejsce, w którym żyjemy, jest dla nas najważniejsze. Jakość naszego życia 
zależy od tego, jak o nie dbamy i nie ma co liczyć, że te sprawy załatwi za 
nas ktoś inny, czy Warszawa. Umiemy liczyć? - liczmy na siebie! 

PiS to ugrupowanie, które jako jedyne ma program dla ogółu społe-
czeństwa. Reprezentuje wartości narodowo-chrześcijańskie, które są mi 
najbliższe. To za rządów PiS sytuacja gospodarcza kraju była najlepsza, 
rozwarstwienie społeczne zaczęło się zmniejszać, bezrobocie praktycznie 
zniknęło. Była realna nadzieja na stworzenie warstwy średniej naszego 
społeczeństwa, której powstanie jest warunkiem koniecznym do stabiliza-
cji gospodarczej w kraju. To za rządów PiS prości ludzie zaczęli odzyskiwać 
nadzieję, a złodzieje i łapówkarze zaczęli się bać. To za rządów PO sytuacja 
odwróciła się o 180 stopni. Za nieudolność rządzących płacą prości ludzie 
i jeszcze im się wmawia że to dla ich dobra.

DBAJMY O NASZE MIASTO! 
ZAMIAST OBIECYWAĆ CUDA - RÓBMY SWOJE!

Materiały wyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa   Miejsce nr 1                          Okręg nr 4

  Kandydat do Rady Miasta Rybnika
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Miejsce nr 3                    Lista nr 3 

Prawo i Sprawiedliwość

Urszula Grzonka

Kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego
                                                                                                    Materiały wyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

Startuję z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ ta Partia i jej 

program jest najbliższa moim poglądom i ideałom, w których byłam wychowywana (tzn. 

patriotyzm, sumienność, wiara, sprawiedliwość, uczciwość, pracowitość, pomoc ludziom             

i miłość do nich). Będę dbała o przywrócenie godności Ślązaka w Polsce, pomagając                   

i jednocząc wszystkich według ich potrzeb,  nie biorąc pod uwagę ich pochodzenia. Bądźmy 

solidarni ze wszystkimi - nie tylko w obliczu klęsk - w każdym momencie naszego życia!

PRAWDZIWI  ŚLĄZACY  TO  PRAWDZIWI  POLACY
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Miejsce nr 1                                               Okręg nr 2

Prawo i Sprawiedliwość

Anna
Gruszka

Twój kandydat do Rady Miasta Rybnika
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Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Gotartowice,
Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Paruszowiec-Piaski, Kamień
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Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz 

powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski

1

2

3

4

5

6

77

Paweł HELIS

Rudolf KOŁODZIEJCZYK

Jan Marek FIAŁKOWSKI

Bartosz Adam WIECZOREK

Henryk MIKA

Krzystof HANUSEK

MMarcin Erhard BARTOSZ

1

2

3

4

5

6

77

Ludwig Piotr LUBSZCZYK

Iwona SOBIKKADŁUBOWSKA

Zbigniew Andrzej IWAN

Andrzej NOSIADEK

Jan RDUCH

Ilona MATIC’

ŁŁukasz STEMPIN

1

2

3

Romana GAMOŃ

Lucyna WAGNER

Hieronim MORGAŁA

1

2

3

4

5

Jerzy PYTLIK

Tadeusz PISKUŁA

Andrzej HELIS

Krystyna KLIMEK

Franciszek MARKIEWKA

OKRĘG NR 1 OKRĘG NR 4 

OKRĘG NR 2 OKRĘG NR 3 

Janusz WITA

Ewa KLUCZNIOK

Paweł POLOK

Karol SIKORA

1

2

3

4

Michał BUCHTA

Stanisław KOCUR

Łukasz MORCINEK

Jerzy BUCZYŃSKI

5

6

7

8

Marek GOŁOSZ

Alina KONSEK

Krzysztof GAWLICZEK

Marek POLOK

9

10

11

12

Przemysław BARCHAŃSKI

Stefan WOWRA

Roman WIENCIERZ

Janusz GRABIEC

13

14

15

16

KANDYDACI DO SEJMIKU
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KANDYDACI SLD DO SEJMIKU WOJ. ŚLĄSKIEGO Z RYBNIKA

LISTA KANDYDATÓW DO RADY MIASTA RYBNIKA

1. GRAŚ GRAŻYNA 2. FILIPIAK WŁADYSŁAW 3. BARTEL TOMASZ 4. KRÓL ADAM 5. WEBER BRYGIDA 

6. STOLARZ JANINA 7. PAŁKA LUDWIKA 8. IMIOLCZYK KRYSTIAN 9. REKAS JÓZEF 10. BUJAK  JAN

OKRĘG NR I

OKRĘG NR II

1. ZAWADZKI WIESŁAW 2. KUŹNIK STANISŁAW 3. MAREK GRAŻYNA 4. DUKAŁA STANISŁAW 5. KUSZ PIOTR

6. MOLENDA JULIA 7. PAJĄK WŁADYSŁAWA 8. KLEJNOT MAREK 9.  NAGLIK KATARZYNA

OKRĘG NR III

1. KORZENIOWSKI BOLESŁAW 2. SZCZEPANEK PRZEMYSŁAW 3. LASOTA ZYGMUNT 5. ZWIERZYŃSKI
STANISŁAW

6. RACHWAŁ MARCIN 7. ORŁOWSKI KAROL 8. SANDECKA OKTAWIA 9. WAWRZYNIAK HALINA

4. ŚMIGOWSKA ELŻBIETA 

OKRĘG NR IV

1. KORYTEK KORDIAN 2. ZIĘBA KAZIMIERZ 3. DĄBKOWSKI STEFAN 4. DZIADEK ZBIGNIEW 5. PRZYBYŁA BRYGIDA

6. KIRSZA WŁADYSŁAW 7. JASZEK ANDRZEJ 9. ZNISZCZOŁ MAŁGORZATA 10. PRUSZKOWSKA
BARBARA

1. SAJEWICZ KRZYSZTOF POZ. 3. 2. DERA ARKADIUSZ POZ. 7. 3. BARAŃSKI JAN POZ. 10.

8. ROJEK MARCIN
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NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE
Biuro: Rybnik, ul. Karłowicza 2b/4, tel. 32/422 44 34,  

693 55 49 30, 601 83 78 15, 667 030 353

www.republika.pl/centrummuzyczne

ZESPOŁY WOKALNE: DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT
Kursy taneczne: 
tańce latynoamerykańskie i standardowe

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

SMERFETKOWO
2, 3, 4-latki ćwiczą 

z opiekunem
(muzyka i plastyka)

STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy (emisja głosu,dykcja, solfeż, praca nad repertuarem wykonawczym)

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

Wykonujemy zdjęcia:
•	 wewnątrzustne	-	

w	technice	kąta	prostego
•	 zgryzowo-osiowe
•	 pantomograficzne
•	 cefalometryczne
•	 skroniowo-żuchwowe
•	 zatok

Naszymi atutami są:
•	 bogate	doświadczenie	

obrazowania	
•	 miła,	profesjonalna	

obsługa
•	 krótki	czas	wykonania	

usługi	(oczekiwanie	na	
odbiór	zdjęcia	 
ok.	10-15	minut)

Rybnik
ul.	Piłsudskiego	18
tel:	032	710	85	07

pn.-	pt.	9:00-19:00

www.rentgen-rybnik.pl
info@rentgen-rybnik.pl

bezpłatny parking

Rentgen 
stomatologiczny

B
ezpłatne ogłoszenie w

yborcze
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Gabinety
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, 
tel. 32 432 77 94

w
w

w
.g

ab
in

et
y-

re
ym

o
n

ta
50

.p
l

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, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Holter ekg, Holter ciśnieniowy

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. med. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Ogólnej

USG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 509 796 766

lek. med. Nawar Banout
Specjalista Ortopedii i Traumatologii

USG stawów biodrowych  

noworodków

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382

Niniejszym informuję, że z powodów osobistych nie kandyduję obecnie do Rady Miasta Rybnika. Przez 4 kolejne kadencje 
od 1994 roku byłem radnym, z tego aż 12 lat w opozycji. Nie szczędziłem sił w pracach komisji problemowych i w debatach na 
sesjach rady. Zawsze popierałem rozsądne inicjatywy służące rozwojowi miasta i dobru Rybniczan, zaś potępiałem działania 
szkodliwe. Na ogół nie zgadzałem się z polityką finansową prowadzącą do nadmiernego zadłużenia. Uważam, że potrzebne 
są zmiany w zarządzaniu miastem. Sprzyjającą okolicznością są wybory samorządowe. Przez uczestnictwo w wyborach można  
i należy odnowić również skład Rady Miasta. Stawiam na nowe pokolenie i zachęcam do udziału w wyborach.

    Z poważaniem Stanisław Stajer 
P.S. Dziękuję moim Wyborcom i wszystkim, którzy wspierali mnie w życiu publicznym oraz przepraszam tych, których być 

może dotknęła moja szczerość i hołdowanie prawdzie.

Geo-Com
GEODEZJA

OBSŁUGA  INWESTYCJI
PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTY  BUDOWA

503 317 087
32 755 88 78

Rybnik, pl. Kopernika 3 lok. 2
obok Urzędu Miasta

w w w. g e o c o m . n e t . p l

• LO EKSTERNISTYCZNIE • OBSŁUGA KOMPUTERA • KADROWO-PŁACOWY 
• KSIĘGOWO–PODATKOWY • jĘZYKA ANGIELSKIEGO • jĘZYKA NIEMIECKIEGO

K U R S Y
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470

Zapraszamy w godz. 10.00 – 17.00
e-mail: rybnikatena@wp.pl

KOREP TYTOR---
tel. 506 175 437, www.korepetytor.home.pl

Przygotowanie do matury
z języka niemieckiego
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Drukarnia 
NARODOWA S.A. 
ul. Półłanki 18, 
30-740 Kraków, 
tel. 12/652 85 08

Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEń: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (r) (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (S), Dominika Ingram–Nowaczyk (D) (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: Marek 
Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko, Grzegorz Kowalczyk.
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, 32/42 60 070, fax 32 43 32 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze od godz. 11.00 do 13.00 

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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17(Okrąglak), 

tel/fax. 32/42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10.00–17.00
Dyżury radnych w każdy wtorek 16.00–18.00; 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7.00–15.00)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.–pt. 7.00–15.00)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.–pt. 7.00–15.00)

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. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
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., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 
po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)
Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”

ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16.00–20.00
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10.00–12.00 

Spotkania „Amazonek” w każdy 2 poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób

Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku, 

ul. Kościuszki 17, tel. kom. 502 31 79 92 – zaprasza na spotkania 
wtorki 11.00–13.00, czwartki 16.00–17.30, tel. 032/42 36 180 (czynny w czasie dyżurów) 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, Rybnik, ul. 3 Maja 11 (Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki)

62 Nr 10/472; październik 2010

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00),  

ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), tel. 32/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów). 
W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Prawo i Sprawiedliwość 
Biuro Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 32/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 32/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 32/42 22 909,  ul. Sobieskiego 1. 

www.pis-rybnik.com.pl
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Bezpłatne porady prawne: środy 16.30-18.30 i czwartki 16.00–18.00

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym  

biurze SLD, ul. Saint Vallier 6.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 
w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek 10.00–12.00, czwartek 16.00–18.00 i w piątek 15.00–17.00,  

ul. Białych 7/311, tel./fax 32/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki
ul. 3 Maja 11, 44–200 Rybnik, tel. 32/42 31 337 kom. 512 078 423

Porady prawne w każdy poniedziałek od 17.30–19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)
Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14.00–16.00
Dyżur Biura Poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13.00–15.00

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

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
czynne w godz. 8.00-16.00, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax  32/433 16 76



• zajęcia dla kobiet w ciąży przygotowujące do porodu i połogu  

oraz opieki nad noworodkiem 

• opieka nad matką i noworodkiem po porodzie 

• porady laktacyjne 

• pielęgnacyjna opieka ginekologiczna nad kobietami w każdym wieku  

• promocja zdrowia

ZAPRASZAMY KOBIETY W KAŻDYM WIEKU DO SKORZYSTANIA 

Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ 
POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ / RODZINNEJ

W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

Szczegółowe informacje:

NZOZ „PRO FEMINAE” S.C. 
OPIEKA POŁOŻNICZO–PIELĘGNIARSKA

44-200 Rybnik, ul. Reymonta 60
tel. 032/422 65 82, 607 677 320

e-mail: profeminae@poczta.onet.pl

R E J E S T R A C J A :  3 2 / 4 3 0  4 1  5 9

Gabinet Endokrynologiczny 
Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), 
osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8
ŻORY/RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1

RYBNIK, NA GÓRZE 8 
REJESTRACJA: 506 387 385

G A B I N E T  I  P R A C O W N I A

O S T E O P O R O Z Y
Badanie densytometryczne:
- kręgosłupa
- szyjki kości udowej (biodra)
- całego kośćca (Total Body)

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX”
mgr rehabilitacji ruchowej Adam Zostawa

www.relax-med.pl






