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17 kwietnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w dziel-
nicy Niedobczyce oddano do użytku nowe boisko piłkarskie 
ze sztuczną murawą. 

To 23. szkolne boisko ze sztuczną trawą w Rybniku, ale największe 
jeśli chodzi o te powstałe przy szkołach podstawowych. Ma 60 m dłu-
gości i 30 szerokości. Bardzo przyda się szkole, która, od 2004 roku 
współpracując z miejscowym klubem piłkarskim KS Rymer, prowadzi 
klasy sportowe dla przyszłych piłkarzy.

— Trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno było tu zwykłe asfaltowe 
boisko. Nasza radość zaczęła się jak tylko zapadła decyzja o budowie 
nowego boiska. Szkoła rozwija się wielokierunkowo, ale sport udało nam 
się zakorzenić wśród uczniów wyjątkowo — mówiła w czasie uroczystego 
otwarcia boiska dyrektorka szkoły Ilona Holona-Czaja. Do kolejnej 
IV klasy sportowej o profilu piłka nożna zapisało się już 27 uczniów. 
Budowa nowego boiska kosztowała 444.741 zł.                           (WaT)

Sztuczna murawa zamiast asfaltu
Tradycyjną wstęgę przecięli: prezydent Adam Fudali, dyrektorka szkoły Ilona Holona-Czaja, radni z Niedobczyc Henryk 
Cebula i Henryk Ryszka oraz jeden z uczniów, czwartoklasista Tomasz Kowalczyk

Pierwszą bramkę na nowym obiekcie strzelił proboszcz miejscowej parafii ks. Stanisław 
Kołodziej

Szkolna uro-
czystość była 
okazją do za-
prezentowania 
nie tylko spor-
towych uzdol-
nień uczniów 
niedobczyckiej 
podstawówki

Otwarcie nowego szkolnego boiska z zadowoleniem przyjęli rodzice najmłodszych 
piłkarzy

Już po oficjalnym otwarciu odbyło się spotkanie uczniów z Marcinem Wodeckim i Gabrielem 
Nowakiem, wychowankami szkoły, którzy dziś są piłkarzami Górnika Zabrze. Do Niedobczyc 
zawitał też Jorguś, maskotka Górnika

Dużego boiska z dużymi piłkarskimi bramkami 
będą z pewnością zazdrościć Niedobczycom 
młodzi mieszkańcy innych dzielnic Zd
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Nowe boisko bardzo 
przyda się uczniom pił-
karskich klas sportowych



Drodzy Rybniczanie,

Po raz kolejny rząd zafundował nam niespodziankę w postaci nieodpowie-
dzialnych decyzji, wprowadzanych na ostatni moment. Tym razem cierpią na tym 
rodzice, którzy stanęli  przed problemem braku miejsca w przedszkolu dla swoich 
pociech. Skąd ten brak miejsc? Od kilku lat prowadziliśmy w Rybniku intensywną 
kampanię zachęcającą do posyłania 6-latków do klas I, powoli przygotowując bazę 
edukacyjną na wrzesień 2012 roku, kiedy to zgodnie z wcześniejszymi rządowymi 

decyzjami, w klasach pierwszych miały już obowiązkowo zasiąść wszystkie sześcioletnie dzieci. 
Tymczasem kilka miesięcy temu, zupełnie nieoczekiwanie Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wycofało się z wcześniejszej decyzji, ponownie odwlekając ją o kilka lat. Rodzice sześciolat-
ków, którzy nagle znaleźli się w centrum tego zamieszania, w większości zdecydowali się więc  
na przedszkola…  

W efekcie samorządy (bo przecież problem ten nie dotknął tylko Rybnika, ale większości miast 
i gmin w Polsce), od kilku lat realizujące inwestycje pod kątem przygotowania szkół na przyjęcie 
sześciolatków, nagle zostały postawione przed faktem dokonanym, i zmuszone do ponownego 
zapewnienia dzieciom sześcioletnim miejsc w przedszkolach. Przypomnę ponadto, że zgodnie  
z przepisami prawa, obowiązkowi przedszkolnemu podlegają również dzieci pięcioletnie. 
Pomimo więc mojej decyzji o uruchomieniu od września ośmiu nowych oddziałów przedszkol-
nych, w których znajdzie miejsce blisko dwieście dzieci, a także utworzeniu siedmiu oddziałów 
popołudniowych, problem braku miejsca dotknie około 480 najmłodszych rybniczan: cztero- 
trzy- i dwuipółlatków. Doskonale rozumiem rozgoryczenie ich rodziców; co gorsza, mam pełną 
świadomość, że - patrząc na dane demograficzne - z takim problemem borykać się będziemy 
jeszcze jakiś czas.   

Tymczasem, gdyby tak jak planowano wcześniej, sześciolatki – a mamy ich w Rybniku przeszło 
1400 – poszły od września do szkoły, w Rybniku zostałoby kilkaset wolnych miejsc (!) w przed-
szkolach i paradoksalnie mogłoby się okazać, że zamiast otwierać nowe oddziały, trzeba byłoby 
niektóre zamykać, bo po prostu nie byłoby w nich dzieci… 

Drodzy Rodzice sześciolatków, jeszcze raz zachęcam Państwa gorąco do ponownego rozwa-
żenia swojej decyzji i wysłania swojej pociechy do szkoły zamiast do przedszkola. Zapewniam, 
że warto. Rybnickie szkoły od kilku lat konsekwentnie przygotowywane były na przyjęcie dzieci 
sześcioletnich, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia, budowę przyszkolnych placów za-
baw, szkolenia nauczycieli. Dodam, że zachętę tę kieruję do Państwa z pełnym przekonaniem, 
mającym źródło w moim własnym, rodzinnym doświadczeniu: od września bowiem, naukę  
w  pierwszej klasie szkoły podstawowej, rozpocznie również mój 6-letni wnuk. 

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” - ukaże się 27 maja



Z życia miasta
Tradycyjne sprawozdanie z działań miasta 

prezydent Adam Fudali rozpoczął od informacji 
o zgłaszanych przez mieszkańców wnioskach  
o odszkodowania z tytułu uchwalenia lub zmian 
miejscowego planu przestrzennego zagospoda-
rowania oraz wydanych decyzjach o ustaleniu 
opłaty planistycznej. W ub. roku pobrano opłatę 
planistyczną na łączną kwotę w wysokości 4.436,29 zł;  
wpłynęły też trzy wnioski o odszkodowanie – za 
poniesione rzeczywiste szkody, wynikające ze zmian 
planu, wypłacono w sumie 218 tys. 900 zł. W tym 
roku wpłynął, jak dotąd, jeden wniosek o ustalenie 
opłaty planistycznej, na razie jednak do zbycia działki 
nie doszło. 

Prezydent przypomniał też o awansie dotychcza-
sowego komendanta miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej Erwina Jaworudzkiego na stanowisko za-
stępcy komendanta wojewódzkiego i podziękowaniu, 
jakie za dobrą pracę złożył mu nie tylko on, ale i radni. 

Wśród najważniejszych inwestycji prezydent 
wymienił dobiegający końca remont Domu Kultury  
w Niedobczycach. Obejmował on przebudowę wej-
ścia głównego oraz modernizację sal widowiskowej i 
bankietowej, zaplecza kuchennego i sanitariatów oraz 
zagospodarowanie terenu wokół budynku. Trwa mo-
dernizacja kąpieliska w Chwałowicach – remontowane 
jest zaplecze i stacja uzdatniania wody. Modernizacja 
zostanie zakończona w maju, przed sezonem letnim. 
Prezydent dodał, że podwyższenie standardu tego ba-
senu, remont hali widowiskowo-sportowej, oddanie do 
użytku basenu w Boguszowicach czy budowa nowego 
przedszkola w Paruszowcu-Piaskach, to świadome 
działania miasta na rzecz rewitalizacji dzielnic, które 
zostały najbardziej dotknięte skutkami przemian spo-
łeczno-gospodarczych. Uporządkowanie przestrzeni 
powinno mieć pozytywny wpływ na życie codzienne 
mieszkańców, którzy, w świetle badań socjologicznych, 
oczekują m.in. inwestycji sportowo-rekreacyjnych. 

Inne ważne inwestycje to dalsza termomoderni-
zacja placówek oświatowych – Zespołu Szkół Bu-
dowlanych i Zespołu Szkół nr 2 (II LO), co znacznie 
obniży koszty eksploatacyjne oraz da efekt ekologicz-
ny. Kolejne inwestycje to modernizacja sanitariatów  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, bu-
dowa boiska w sąsiedztwie Orlika w Niedobczycach, 
a także przystosowanie jednego z obiektów „Budow-
lanki” na nową siedzibę zespołu Przygoda.   

Na etapie wstępnej koncepcji znajduje się moder-
nizacja kąpieliska Ruda, powstaje też dokumentacja 
zadaszenia targowiska przy ul. Hallera i przystoso-
wania pomieszczeń internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla potrzeb nowego specjal-

nego przedszkola. Trwają też przygotowania prawie 
70 zadań remontowo-inwestycyjnych ujętych w planie 
zamówień publicznych na ten rok. 40 z nich będzie 
realizowanych w placówkach oświatowych, głównie  
w okresie wakacyjnym. Prezydent przedstawił też stan 
robót drogowych (więcej na str. 11).     

Sprawozdanie służb
W tym roku tradycyjnego i zgodnego z usta-

wowym obowiązkiem sprawozdania za rok 2011 
przedstawicieli prokuratury, policji czy straży 
pożarnej oraz powiatowych i miejskich służb  
i inspekcji radni wysłuchali, nie, jak dotąd, na 
sesji rady miasta, ale na specjalnym, wspólnym 
posiedzeniu komisji samorządu i bezpieczeństwa 
RM oraz komisji bezpieczeństwa i porządku przy 
prezydencie.  Na sesji przewodniczący komisji samo-
rządu i bezpieczeństwa Henryk Cebula (PiS) przypo-
mniał jedynie, kto takie informacje przedstawił. Była 
w tym gronie Sonia Karwot, urzędująca w Starostwie 
powiatowa rzecznik konsumentów. Ponieważ znaczna 
liczba składanych u niej skarg pochodzi z terenu Ryb-
nika, zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości 
zatrudnienia przez miasto dodatkowej osoby, która 
pomagałaby jej wypełniać statutowe obowiązki.

Zmiany w budżecie 
Zmiany w budżecie, a co za tym idzie,  

i w wieloletniej prognozie finansowej, przedsta-
wił tradycyjnie skarbnik Bogusław Paszenda. 
Radni zgodzili się na zwiększenie planowanych do-
chodów budżetu (o 1.170.214,20 zł), jak i wydatków 
budżetowych per saldo o 49.601,20 zł, a także na 
dokonanie przeniesień wydatków między działami w 
kwocie 283 tys. zł, co zmniejszyło per saldo wydatki 
bieżące i zwiększyło wydatki majątkowe o 157 tys. zł.  
O ponad 1 mln 120 tys. (do 66.653.383,56 zł) 
zmniejszono planowany deficyt budżetowy. Łączną 
kwotę planowanych przychodów ustalono na kwotę 
87.644.551,72 zł (przychody ze spłat pożyczek i kredy-
tów ze środków publicznych –  300 tys. zł i przychody 
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajo-
wym – 87.344.551,72 zł). Zmiany te związane są m.in.  
z projektami edukacyjnymi z udziałem środków unij-
nych, ale wynikają też ze zmian terminów płatności za 
opracowanie dokumentacji projektowej rybnickiego 
odcinka drogi Racibórz–Pszczyna. Kolejny powód 
zmian to wypłata przez ZGM odszkodowania na rzecz 
Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego 
za niedostarczenie przez miasto lokali socjalnych,  
a także przebudowa parkingu u zbiegu ul. Reymonta 
i Jankowickiej, adaptacja budynku ZSB na siedzibę 

Przygody czy remont dachu remizy OSP w Kamieniu.
Zainteresowanie radnej Krystyny Stokłosowej (PO) 

wzbudziły zmieniające się koszty budowy parkingu 
przy ul. Reymonta, a pełnomocnik Janusz Koper tłu-
maczył, że  kwota 818 tys. zł to spodziewany koszt in-
westycji. Jest on zdecydowanie niższy od wartości kosz-
torysu inwestorskiego wynoszącego ponad 1,7 mln zł,  
gdyż parking jest budowany tzw. systemem gospodar-
czym. Jednak ze względu na możliwe problemy (a już 
się takie pojawiły w postaci wymagającego przebu-
dowy ciepłociągu), zapisana w budżecie kwota jest 
wyższa. Ta sama radna poruszyła kwestię przesunięcia 
terminu opracowania dokumentacji technicznej na 
drogę Racibórz–Pszczyna, a tym samym płatności za 
tę usługę, na rok 2013 i niewprowadzenie tej zmiany 
do budżetu w 2011 r. Janusz Koper tłumaczył, że 
podpisanie umowy odbyło się nie w lipcu ub. roku, jak 
planowano, ale dopiero w listopadzie, a to za sprawą 
kilku odwołań uczestników przetargu. Nie było nato-
miast prawnej konieczności, by te zmiany wprowadzać 
do budżetu w roku ub. Radna Monika Krakowczyk-
Piotrowska (PO) prosiła o szersze przedstawienie 
problemu odszkodowań, jakie miasto musi płacić spół-
dzielniom mieszkaniowym za niedostarczenie lokali 
socjalnych osobom z postanowieniami eksmisyjnymi. 
Wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn poinformowała, 
że w kilku ostatnich latach kwota ta wyniosła ponad 
250 tys. zł, ale na wykonanie czeka jeszcze ok. 300 
wyroków eksmisyjnych. Dodała również, że kwoty te 
są efektem negocjacji. Prezydent Fudali ostrzegł, że  
w przyszłości koszty odszkodowań mogą iść w milio-
ny, co wynika z szeregu ustaw obciążających gminy.  
— Gospodarka zasobami mieszkalnymi gminy jest opar-
ta na chorym prawie i nie ma nic wspólnego z ekonomią 
— mówił. Obie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Dzielnica z pomysłem
Wiceprezydent Ewa Ryszka przedstawiła 

założenia kolejnego, realizowanego w mieście 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, programu 
aktywności lokalnej w ramach systemowego pro-
jektu „Skorzystaj z szansy”, współfinansowanego 
przez UE w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Program został przygotowany dla dzielnicy Paru-
szowiec-Piaski i nosi nazwę „Dzielnica z pomysłem”. 
Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności 
mieszkańców dzielnicy na rzecz samodzielnego 
rozwiązywania ważnych problemów społecznych, 
szczególnie tych dotykających osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i korzystających ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Programem objętych 
zostanie 30 osób wraz z rodzinami. Wcześniej podobne 
programy realizowane były (i nadal są) w Boguszowi-
cach, Niedobczycach i Niewiadomiu. Podobnie jak  
w tych dzielnicach, również w Paruszowcu-Piaskach 
w spotkaniach integracyjnych, warsztatach, wyjazdach 
czy  imprezach okolicznościowych przewidywany jest 
udział wolontariuszy, a także  psychologów i terapeu-
tów. Na realizację programu przewidziano 220 tys. zł, 
z możliwością przesuwania środków w ramach całego 
projektu. Pozytywnie o programie przeznaczonym dla 
osób najbardziej wymagających wsparcia w dzielnicy 

Punktem, który w porządku obrad marcowej sesji rady miasta budził bez 
wątpienia największe zainteresowanie, było ustalenie miesięcznego wynagro-
dzenia prezydenta miasta. Co ciekawe, radni obniżyli jedną z kwot składowych 
prezydenckiej pensji, a wszystko po to, by summa summarum pozostała ona 
w niezmienionej wysokości.   
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Miasto w skrócie

cd na stronie 6

w 1 kwietnia w niedzielę palmową w parku Na 
Górce w sąsiedztwie kościółka akademic-
kiego po raz pierwszy odbyła się harcerska 
droga krzyżowa, zorganizowana przez 
harcerzy z Gotartowic. Kolejne jej stacje 
tworzyły krzyże z gałęzi brzozy i kawałki 
białego płótna, na których wyrysowano 
sceny męki pańskiej. Teksty rozważań przy-
gotowali harcerze.

w 1 kwietnia to dzień tradycyjnych primaapri-
lisowych żartów. Na stronie internetowej 
urzędu miasta pojawiła się informacja, iż radni 
nadadzą dziesięciu rybnickim rondom nazwy 
pochodzące od gatunków ryb, co nada mocy 
promocyjnemu hasłu „Rybnik, miasto z ikrą”. 
Obok ronda Szczupaka, Suma czy Węgorza 
mielibyśmy się też doczekać rond Złotej Rybki 
i Taaaakkiej Ryby. Nie tylko ryba, ale i koń by 
się uśmiał.

w Po zimowej przerwie rybnickie starostwo 
powiatowe uruchomiło wypożyczalnię 
rowerów. W godzinach pracy urzędników 
można nieodpłatnie wypożyczyć i korzystać 
z czterech klasycznych rowerów górskich, 
wyposażonych w foteliki dla dzieci, a także 
z czterech jednośladów z napędem elek-
trycznym, które swego czasu podarował 
starostwu Vattenfall. By wypożyczyć jed-
noślad trzeba mieć ukończone 13 lat, być 
trzeźwym oraz posiadać dowód tożsamości 
ze zdjęciem. Rowerzyści otrzymują też kaski i 
zapięcia do roweru. Wypożyczalnia jest czyn-
na od poniedziałku do piątku od 7.30; od 
poniedziałku do środy do 15.30, w czwartki 
do 18, zaś w piątki do 13. Jednoślad można 
wypożyczyć tylko na czas pracy urzędu. 
Rezerwacji nie przewidziano. 

w 30-letnia rybniczanka Ewa Szymanel za 
pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Rybniku trafiła do 6. Batalionu 
Powietrznodesantowego w Gliwicach. 
Do WKU zgłosiła się w sierpniu ubiegłego 
roku. Po przejściu badań psychologicznych 
i lekarskich oraz testu sprawnościowego 
we wrześniu otrzymała powołanie do 
toruńskiego Centrum Szkolenia Artylerii 
i Uzbrojenia, gdzie przeszła niezbędne 
szkolenie i złożyła przysięgę wojskową. 
Kobiety służą już w gliwickim batalionie 
w korpusach oficerskim i podoficerskim, 
ale rybnicznka będzie pierwszym szerego-
wym żołnierzem płci niezmilitaryzowanej  
w historii batalionu. Służąc w grupie sztur-
mowej będzie członkiem dwuosobowego 
zespołu obsługującego lekki moździerz kali-
bru 60 mm. Kontrakt z wojskiem podpisała 
na 18 miesięcy.

mówił, znający jej problemy, radny Andrzej Oświe-
cimski (BSR), a że podobnego zdania byli pozostali 
radni – uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Rehabilitacja zawodowa 
i społeczna

Podobnie jak w latach poprzednich, miasto 
otrzymało środki z Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, a radni są 
zobowiązani do określenia zadań z zakresu reha-
bilitacji zawodowej i społecznej, na które można 
je przeznaczyć. Jak powiedziała referująca projekt 
uchwały wiceprezydent Ewa Ryszka, w tym roku środ-
ki te wyniosły nieco ponad 2,5 mln zł i kwota ta jest  
o ok. 600 tys. zł wyższa niż w dwu poprzednich, zde-
cydowanie „chudych”, latach. Choć potrzeby tej sfery 
są ogromne i na ich zaspokojenie można wydać prak-
tycznie każdą sumę, tegoroczne środki pefronowskie 
pozwolą na zrealizowanie najważniejszych  zadań.  
Z kwoty 2,5 mln zł ok. 1,2 mln zł przeznaczone 
zostanie na funkcjonowanie warsztatów terapii 
zajęciowych. Ponadto dofinansowywane zostaną tur-
nusy rehabilitacyjne, sport i  rekreacja osób niepełno-
sprawnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny czy 
likwidacja barier architektonicznych. Część środków 
można przeznaczyć też na zatrudnienie (pomoc oso-
bom niepełnosprawnym w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej czy dofinansowanie kredytów). Część 
środków przeznaczona jest dla pracodawców, którzy 
np. tworzą czy przystosowują stanowiska pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Jak wspomniała Ewa Rysz-
ka, te działania budziły dotąd  mniejsze zainteresowa-
nie. Ponieważ potrzeby w trakcie roku się zmieniają, 
prezydent został upoważniony do określenia kwot 
przeznaczonych na poszczególne zadania poprzez 
zarządzenie, co cały proces uelastyczni. Popartą wcze-
śniej przez radę ds. osób niepełnosprawnych uchwałę 
radni przyjęli jednogłośnie.

Pomyłka sprostowana
Kolejna uchwała, którą przedstawiła wicepre-

zydent Joanna Kryszczyszyn, miała jedynie na 
celu sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. 
Dotyczyła ona numeru uchylonej uchwały dotyczącej 
ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z bu-
dżetu miasta dla placówek oświatowych. W uchwale 
podjętej 30 listopada ub. roku omyłkowo zapisano 
uchylenie uchwały 148/XI/2011 zamiast 147/XI/2011. 
Ponieważ błąd dotyczył prawa miejscowego, pomyłkę 
należało sprostować w formie uchwały, którą radni 
przyjęli jednogłośnie.      

Nieruchomości w ruchu
Radni nie byli zgodni co do propozycji zby-

cia kilku miejskich nieruchomości. Najwięcej 
wątpliwości wzbudziły dwie propozycje. Pierwsza 
dotyczyła sprzedaży spółce Sego nieruchomości 
przy ulicy Kolberga w Boguszowicach Starych, na 
której znajduje się Zakład Przerobu Odpadów Ko-
munalnych. Spółka dzierżawiła teren, a teraz chce 
go kupić, bo przymierza się do kolejnej inwestycji. 
Najpierw wybudowała tam stację segregacji odpadów, 

teraz będzie budować kompostownię. W trakcie 
dyskusji Benedykt Kołodziejczyk przypomniał, że 
mieszkańcy posesji położonych przy ul. Kolberga 
skarżą się na uciążliwy fetor. Zdaniem radnego PO 
sprzedaż działki jest złym pomysłem, bo wówczas 
miasto straci możliwość wywierania wpływu na fir-
mę. — Pozbawiamy się możliwości zerwania umowy, 
gdyby okazało się, że nic się w tej sprawie nie zmieniło 
— mówił radny. Wiceprezydent Śmigielski tłumaczył, 
że Sego będzie budować kompostownię, a wielomi-
lionowa inwestycja usprawni funkcjonowanie stacji 
segregacji odpadów i problem z fetorem, na który 
skarżyli się mieszkańcy, zostanie rozwiązany. — Tzw. 
frakcja podsitowa (odpady przesiewane przez sito) 
umieszczona jest na wolnym powietrzu i zdarza się, że 
jej wzruszenie może powodować nieprzyjemne zapachy. 
Po wybudowaniu nowoczesnej kompostowni, frakcja 
zostanie zamknięta i uciążliwości znikną — wyjaśniał 
Śmigielski. Przypomniał też, że teren wokół zakładu 
jest systematycznie zalesiany. Jan Mura (BSR), radny 
z Boguszowic Starych stwierdził, że problem nieprzy-
jemnych zapachów nasila się wtedy, gdy odpady nie 
są na bieżąco wywożone. Przyznał też, że wiele osób 
chciałoby w tym rejonie wybudować nowe domy  
i tylko czekają na zmiany w planie zagospodarowa-
nia, więc panujące tam warunki nie mogą być aż tak 
uciążliwe, a po zrealizowaniu planowanej inwestycji 
sytuacja jeszcze się poprawi. Anna Gruszka (PiS) 
zastanawiała się, czy mieszkańców narzekających 
na uciążliwości nie udało by się wywłaszczyć, jednak 
wiceprezydent Śmigielski zapewnia, że nie ma takiej 
konieczności, bo po zastosowaniu nowoczesnych tech-
nologii powstanie hermetyczny obiekt z biofiltrami  
i problem nie będzie powracał. Radny Szymon Mu-
sioł (PO) ma obawy, że Sego stanie się monopolistą.  
W mieście widzą to inaczej. — To komfortowa sytuacja. 
Mamy nowoczesne wysypisko śmieci i stację segregacji, 
a będziemy mieć równie nowoczesną kompostownię  
i spełnimy wszystkie wymogi nowej ustawy „śmie-
ciowej”. Jednocześnie mamy podmiot gospodarczy, 
który płaci podatki, zatrudnia ludzi i się rozwija. Czego 
chcieć więcej? — pytał wiceprezydent. Tłumaczył 
też, że warto pomóc rybnickiej firmie, bo dzierżawa 
tego terenu nie ułatwia jej funkcjonowania, choćby  
w przypadku ubiegania się o kredyty. Również radny 
Stanisław Jaszczuk (PiS) zwrócił uwagę na „lokalny 
patriotyzm”: — Rybnicka firma za własne pieniądze, na 
własne ryzyko pomogła nam rozwiązać problem śmieci 
w mieście. Zatrudniła ludzi, utworzyła miejsca pracy i 
nadal będzie inwestować, a państwo dzielicie włos na 
czworo. Mamy obowiązek pomóc tej firmie, bo ona 
pomogła nam — mówił. 

Druga z propozycji, która wzbudziła wątpliwości 
radnych, dotyczyła firmy EKO, która chce dokupić 
0,0322 ha terenu przy ulicy Przemysłowej, by wybu-
dować bramę i ogrodzenie i w ten sposób usprawnić 
wjazd na posesję dużych samochodów. — Firma 
istnieje tak długo, a dopiero teraz ma taką potrzebę? 
— zastanawiał się Bronisław Drabiniok (PO). Michał 
Śmigielski przypomniał, że firma od lat gospodaruje 
budynkami i korzysta z zaplecza przy ul. Przemysłowej, 
ale fragment nieruchomości, o który chodzi, pozwoli 
usprawnić komunikację: — Zamiast dojazdu z jednej 
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Miasto w skrócie strony, będą mieli z dwóch — odpowiedział Śmigielski. 
W projekcie uchwały znalazł się również zapis 

o sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego 
na czwartym piętrze w budynku przy ulicy Kiliń-
skiego 36, w którym utworzona została wspólnota 
mieszkaniowa, oraz o wydzierżawieniu w trybie 
bezprzetargowym na okres dziesięciu lat części 
nieruchomości gminnej zabudowanej kompleksem 
garaży przy ulicy Kosmonautów. Całą uchwałę  
w sprawie nieruchomości poparło 15 radnych, 
dziesięciu było przeciw.

Krajobrazowo w Ochojcu
Jedna z dróg wewnętrznych Ochojca będzie 

się nazywać ul. Krajobrazową. Propozycja spodo-
bała się mieszkańcom i radzie dzielnicy, która wy-
dała w tej sprawie pozytywną opinię. Spodobała się 
również radnym, którzy jednogłośnie zagłosowali za 
nadaniem takiej właśnie nazwy ulicy przebiegającej 
przez nieruchomości położone w rejonie ul. Cyster-
sów, gdzie powstają nowe budynki jednorodzinne.   

Zmiany, zmiany, zmiany
Rady dzielnic z Paruszowca-Piasków, Śród-

mieścia i Smolnej zmieniły swoje siedziby. 
Musiało to znaleźć odzwierciedlenie w dziel-
nicowych statutach. Rada Paruszowca-Piasków 
przeniosła się z Przedszkola nr 3 do Szkoły Podsta-
wowej nr 3 przy ul. Wolnej 17, Śródmieście zamieniło 
budynek przy ul. Kościuszki 17 na pomieszczenie 
w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,  
a Smolna przeprowadziła się ze Szkoły Podstawowej 
nr 34 do Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych, który znajduje się w tym samym 
kompleksie budynków co SP nr 34, czyli przy ul. 
Reymonta 69. Propozycje zmian zostały poddane 
konsultacjom społecznym, a wszystkie trzy uchwały 
radni przyjęli jednogłośnie.  

Wypłata bez zmian
Radni ustalili miesięczne wynagrodzenia 

prezydenta miasta. Adam Fudali nadal będzie 
otrzymywać brutto 12.365 zł. Aby wynagrodze-
nie pozostało na dotychczasowym poziomie, radni 
musieli obniżyć o 62 zł dodatek specjalny, gdyż od 
maja o taką kwotę wzrośnie prezydencki dodatek 
za wysługę lat. Daniela Lampert przypomniała, że 
wynagrodzenie Adama Fudalego nie wzrosło od 
stycznia 2008 r. Nawet Benedykt Kołodziejczyk  
z opozycyjnej PO przyznał, że pensja prezydenta 
tak dużego miasta nie jest wygórowana. 

Ławnicy do uzupełnienia
23 marca w Rybniku ruszył uzupełniający 

nabór sześciu ławników Sądu Okręgowego  
w Gliwicach. Zanim jednak dojdzie do wyborów, 
rada miasta musi powołać zespół, który na sesji 
przedstawi radnym opinię o zgłoszonych kandy-
datach. Jednogłośnie zdecydowano, że w zespole 
pracować będą Stanisław Jaszczuk, Piotr Kuczera 
i Jan Mura. 

Poskarżyli się 
na dyrektorkę

Dziesięciu radnych nie podzieliło stanowiska 
komisji rewizyjnej, by uznać za bezzasadną 
skargę złożoną przez Stowarzyszenie Obrońców 
Praw Lokatorów na dyrektora Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej. Jej powodem miało być 
nieudostępnienie przez ZGM informacji na temat 
rozliczenia kosztów dostawy ciepła do budynków 
przy ul. Piownik 9 i 13. Członkowie komisji rewizyjnej 
rozmawiali ze skarżącą oraz z Danutą Kolasińską, 
dyrektorką ZGM-u, Joanną Kryszczyszyn, wicepre-
zydent miasta i Andrzejem Miziochem, naczelnikiem 
wydziału spraw obywatelskich. Ustalili, że w trakcie 
przygotowywania informacji o stanie liczników za 
okres grzewczy 2010/2011 i kserokopii faktur potwier-
dzających wysokość naliczeń związanych z opłatami 
za dostarczone ciepło do budynków, kilka rozliczeń 
zostało pominiętych. Przypadkowo. — Błąd powstał 
przy kserowaniu sporej ilości materiałów — wyjaśniał 
Leszek Kuśka, przewodniczący komisji rewizyjnej. 
Stwierdziła więc ona, że skarga jest bezzasadna, bo 
dyrektor ZGM-u nie zamierzała nie udostępnić infor-
macji. — Nie rozważamy intencji pani dyrektor, tylko 
fakt, że skarżący do 7 marca nie otrzymali brakujących 
dokumentów. Nie ma znaczenia, czy było to działanie 
celowe, czy omyłkowe — mówiła Monika Krakowczyk-
Piotrowska, a Bronisław Drabiniok dociekał skąd 
wiadomo, że działanie ZGM-u nie było zamierzone. 
Szef komisji rewizyjnej wyjaśniał, że skarżący dostali 
pełną dokumentację, a wiceprezydent Kryszczyszyn 
tłumaczyła, że ilość faktur i wyszczególnione kwoty 
były prawidłowe i znalazły się w piśmie przewodnim 
wystosowanym przez dyrektorkę ZGM, a jedynie  
w załącznikach, przy kserowaniu całej masy dokumen-
tów, omyłkowo znalazła się nieodpowiednia faktura. 
Stanisław Jaszczuk pytał jeszcze, czy po złożeniu 
skargi, skarżący wystąpili o uzupełnienie brakujących 
faktur. Przewodniczący Kuśka odpowiadał: — Wciąż 
nie odebrali z ZGM-u faktur, o które ubiegali się od 
października ub. roku. 15 radnych zagłosowało za 
odrzuceniem skargi, dziesięciu było przeciw. 

Garść pytań i wniosków 
na finał

W trakcie ostatniej części sesji poświęconej 
wnioskom, interpelacjom i zapytaniom radnych 
przewodniczący Andrzej Wojaczek tradycyjnie 
poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady 
Miasta. Przypomniał też o konieczności złożenia 
przez radnych oświadczeń majątkowych, dotyczących 
minionego roku. 

W swoich pytaniach radni skupili się głównie 
na inwestycjach drogowych. • — Mamy żabę, a w 
zasadzie potężną ropuchę, którą będziemy musieli 
zjeść — grzmiał Franciszek Kurpanik (PO) odnosząc 
się do remontu ulicy Wodzisławskiej. Winą za słaby 
postęp prac modernizacyjnych obarczył nie tylko wy-
konawcę, ale również urząd miasta: — Wiedzieliście, 
że cena oferowana przez firmę HAK Construction 
oscylowała w granicach 50 proc. ceny kosztorysowej 
— mówił. Pełnomocnik Janusz Koper przypomniał 

w W poświąteczny wtorek w jednym z budyn-
ków przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole 
nadużywający alkoholu 45-latek próbował 
popełnić samobójstwo. W łazience odkręcił 
butlę z gazem i podpalił. Wybuch naruszył 
konstrukcję domu, a on sam z ciężkimi ob-
rażeniami został przetransportowany heli-
kopterem do siemianowickiej oparzeniówki. 
Na szczęście w chwili eksplozji w domu nie 
było jego żony i dwójki dzieci. Gdy okazało 
się, że dom nie nadaje się do zamieszkania, 
schronienia domownikom udzielili sąsiedzi.

w Na początku kwietnia z przydrożnej  
groty-kapliczki przy ul. Gotartowickiej skradziono 
dwie figury – Maryi i św. Bernadety. Były warte 
łącznie ok. 700 zł, ale miały wartość głównie sen-
tymentalną. Kapliczkę w latach 60. minionego 
wieku wybudował Teodor Stajer. Postępowanie 
w sprawie kradzieży prowadzi rybnicka policja.

w Zorganizowany przez elektrownię Rybnik 
przetarg na sprzedaż ośrodka sportów 
wodnych i rekreacji w Stodołach nie doszedł 
do skutku, bo nie złożono ani jednej oferty 
kupna. Ośrodek ma ponad 5 hektarów po-
wierzchni, a na jego terenie są usytuowane 
m.in. cztery pawilony, w których jest łącznie 
129 miejsc noclegowych. Na początku maja 
elektrownia ma ogłosić drugi przetarg, który 
w przeciwieństwie do pierwszego, lokalnego, 
ma mieć zasięg ogólnopolski. Cena wyjściowa 
pozostanie bez zmian – 3,2 mln zł netto, ale 
tym razem będzie ona obejmować również 
należący do elektrowni sprzęt pływający. 
Zainteresowani inwestorzy mają też składać 
oferty nawet jeżeli proponowana przez nich 
kwota jest niższa od ceny wyjściowej.  

w W wielkanocny poniedziałek, 9 kwietnia  
w ośrodku w Kamieniu odbył się zlot merce-
desów, zorganizowany po raz siódmy przez 
MB Silesia Club Poland. Współczesnych sa-
mochodów ze srebrną gwiazdą było znacznie 
więcej niż zabytkowych limuzyn w stylu retro. 
W sumie doliczono się blisko 140 samocho-
dów. „Bez gwiazdy nie ma jazdy” – mawiają 
członkowie MB Silesia Club Poland.

w Piotr Kuczera (35 l.), szef klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej porzucił kawalerski stan. Ślub 
odbył się 14 kwietnia w kościele Świętej Trójcy w 
Popielowie, a zjawili się na nim m.in. prezydent 
Adam Fudali, przewodniczący Rady Miasta An-
drzej Wojaczek oraz delegacja miejskich radnych. 
Sakramentalną przysięgę pan Piotr złożył Patrycji 
Mazurek, rybniczance ze Śródmieścia, która w 
tym roku kończy studia prawnicze na Uniwersy-
tecie Śląskim. Młodzi małżonkowie zamieszkali 
w Popielowie. W radzie miasta zasiada już tylko 
jeden kawaler i jest on klubowym kolegą świeżo 
upieczonego żonkosia. 
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radnemu zasady związane z przeprowadzaniem pro-
cedur przetargowych, podkreślił również, że oferty 
czterech innych firm startujących w przetargu na 
remont Wodzisławskiej były bardzo zbliżone cenowo 
do propozycji wyłonionego wykonawcy. Do zarzutu 
radnego Kurpanika odniósł się także Stanisław Jasz-
czuk, prosząc go o wskazanie konkretnych zaniedbań 
ze strony magistratu. Radny, łagodząc nieco swoje 
stanowisko, stwierdził, że jego wątpliwości dotyczyły 
głównie tego, czy miasto zrobiło wszystko, co możliwe, 
by uniknąć opóźnień. Jednocześnie wyraził obawę o 
losy firm działających przy odcinku ul. Wodzisławskiej, 
który na kilka miesięcy ma być wyłączony z ruchu. 
(Kilka dni po zakończeniu sesji, podjęta została decyzja  
o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego). Franci-
szek Kurpanik zastanawiał się, czy zamknięcie drogi 
zmobilizuje wykonawcę do zakończenia prac w ter-
minie. Prosił również o położenie nowej nawierzchni 
na ul. Jankowickiej, która po planowanym zamknięciu 
Wodzisławskiej będzie bardzo obciążona. Po raz ko-
lejny zaproponował, by miasto przygotowało projekt 
nowego wiaduktu kolejowego nad remontowaną 
jezdnią. • Do sprawy modernizacji ul. Wodzisław-
skiej odniósł się również Piotr Kuczera (PO). Radny 
pochwalił Rybnickie Służby Komunalne za sprawne 
odnowienie ul. Chrobrego. • Bronisław Drabiniok 
pytał m.in. o to, kiedy wyremontowana zostanie  
ul. Pod Lasem (modernizację zaplanowano w tego-
rocznym budżecie miasta), a Józef Skrzypiec (BSR) 
chciał wiedzieć czy wzdłuż ul. Góreckiego w Orzepo-
wicach powstanie chodnik. • Henryk Cebula odniósł 
się do sprawy obcięcia etatów w rybnickiej komendzie 
Policji i możliwej likwidacji niedobczyckiego posterun-
ku. Radny apelował o jego utrzymanie, zaś prezydent 
zapewnił, że miasto zrobi wszystko, by nie dopuścić do 
jego zamknięcia. • Zygmunt Gajda (BSR) zapropono-
wał, by zastanowić się nad zasadnością utrzymywania 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które w ubie-
głym roku ani razu nie wyjechały do pożaru. Prosił też, 
by chodnik wzdłuż ul. Okulickiego został wykonany 
jeszcze w tym roku. • Z kolei Andrzej Oświecimski 
złożył podziękowania kilku jednostkom OSP za 
współpracę przy budowie lodowiska. Apelował, by 
po zakończonej już modernizacji sieci wodociągowej 
na ul. Wroniej, PWiK wykonało chodnik asfaltowy,  
a nie ograniczyło się jedynie do zaklejenia łat. Radny 

zaproponował też, by prace na ul. Przemysłowej 
miasto rozpoczęło nie w sierpniu, a już w lipcu tego 
roku. • Monika Krakowczyk-Piotrowska dziękowała 
za likwidację dziur na ul. Rybnickiego. Przypomniała 
również o piśmie, jakie skierowała do prezydenta  
w sprawie uchylenia uchwały podjętej na poprzedniej 
sesji, a dotyczącej uszanowania praw widzów telewi-
zji Trwam. • Henryk Ryszka (BSR) poinformował  
o uszkodzeniach, jakich, w wyniku marcowego tąp-
nięcia w kopalni Marcel, doznało kilka budynków 
na niedobczyckim osiedlu Andersa. W imieniu 
społecznej komisji mieszkaniowej, zaproponował, 
by lokatorom, którzy niszczą mieszkania komunal-
ne, zapewnić lokum w kontenerach. — Koncepcja 
stworzenia gett z kontenerami jest z punktu moralnego 
trudna do przyjęcia — odpowiadała wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn, dodając, że kontenery są 
ogrzewane centralnym ogrzewaniem doprowadzanym 
i finansowanym przez miasto, lub bardzo kosztownym,  
a więc nie do przyjęcia przez potencjalnych lokatorów, 
ogrzewaniem elektrycznym. • Do tej ostatniej kwestii 
odniosła się również Krystyna Stokłosa. Zapropono-
wała, by tzw. „trudnych lokatorów” mieszkań komu-
nalnych umieszczać w barakach. — Jeśli będą mieć 
perspektywę zamieszkania na odludziu w baraku, być 
może będą płacić za czynsz? — zastanawiała się radna. 

(r), (S), (D)

W czasie marcowej sesji radni zobowiązali prezy-
denta miasta do dalszej reorganizacji placówek oświa-
towych w mieście oraz podjęli jeszcze kilka innych 
uchwał, o czym szerzej piszemy na kolejnych stronach. 
Przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi (s. 44); zdecydowali o zaciągnięciu kredytu na 
projekt odcinka drogi Pszczyna-Racibórz (s. 14);  
zamienili dotychczasowego patrona podstawówki 
w Golejowie na nowych patronów powstałego tam 
zespołu szkolno-przedszkolnego (podstawówka-
+przedszkole) (s. 24); wprowadzili swoje zmiany do 
projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie 
parku krajobrazowego Rud Wielkich (s. 12) oraz 
powołali zespół ds. konsultacji z mieszkańcami Go-
tartowic w sprawie niewielkiej zmiany granic admi-
nistracyjnych pomiędzy Rybnikiem i Żorami (s. 10). 
Prezydent poinformował z kolei radnych o spółkach, 
w których swoje udziały ma miasto (s. 14).

w W nocy z 9 na 10 kwietnia w Niedobczycach ktoś 
zniszczył okolicznościową dekorację przygoto-
waną przez kilka osób z okazji drugiej rocznicy 
tragedii pod Smoleńskiem. Przygotowano ją 
przy tamtejszym pomniku powstańców śląskich. 

w 12 kwietnia z inicjatywy jednej z mieszkanek 
Kamienia Cecylii Piechaczek tamtejsza rada 
dzielnicy zorganizowała sprzątanie lasu  
w rejonie ul. Jodłowej. Mimo deszczu kilku-
nastu mieszkańców w różnym wieku zebrało 
40 worków śmieci, którymi zajęły się służby 
komunalne. Rada dzielnicy zamierza zorga-
nizować jeszcze kilka takich akcji w innych 
częściach Kamienia.

w 13 kwietnia w szkole muzycznej Regionalne 
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej i rybnicki 
sanepid zorganizowały międzynarodową 
konferencję „Więcej zdrowia – więcej życia”. 
Z ciekawym wykładem wystąpił m.in. prof. 
Leo Barić z Anglii, który przedstawił koncepcję 
nowego podejścia do edukacji zdrowotnej  
i promocji zdrowia. Jej uczestnicy dowiedzieli 
się również, jak znaleźć haka na raka i walczyć 
z uzależnieniami współczesnej cywilizacji. 

w Od 26 marca trwają konkursy na dyrektorów 
23 placówek oświatowych – sześciu przed-
szkoli, czterech podstawówek, czterech 
zespołów szkolno-przedszkolnych, pięciu 
gimnazjów, trzech szkół ponadgimnazjalnych 
i rybnickiej przychodni psychologiczno-pe-
dagogicznej. W większości przypadków do 
konkursów przystępują tylko obecni dyrek-
torzy szkół czy przedszkoli. Wiadomo już,  
że „Budowlanką” nadal będzie kierować Marek 
Florczyk i, że w IV LO odchodzącego na emery-
turę Mariana Groborza zastąpi pracująca tam 
od dwóch lat Małgorzata Wróbel, nauczy-
cielka biologii. Ostatnie dwa z zarządzonych 
do tej pory konkursów, na dyrektorów „Eko-
nomika” oraz przychodni miały się odbyć 25  
i 27 kwietnia już po zamknięciu tego wydania 
„GR”. Niezależnie od ilości kandydatów, by 
wygrać konkurs trzeba zdobyć większość 
głosów dziewięcioosobowej komisji.

w Na rynek wróciły letnie ogródki. W ubiegłym 
roku było ich 14, w tym będzie na razie 12, 
a po Dniach Rybnika pojawi się 13. – drugi 
ogródek restauracji Pizza Hut. Ogródków 
jest mniej bo od ubiegłego roku ubyło lokali 
(zniknęły kawiarnia Dolce Vita i pub Pod Do-
brą Duszą) funkcjonujących w samym rynku  
i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a tylko one 
mogą wystawiać letnie ogródki. Miesięczna 
stawka czynszu wynosi 30 zł + 23 proc.VAT 
za metr kw. płyty rynku (dla ogródków bezal-
koholowych 15 zł).

Nietypowo, bo we wtorek, 24 kwietnia  
(z powodu zaplanowanego na środę spek-
taklu teatru Scena STU) odbyła się kolejna 
sesja rady miasta. W jej trakcie radni m.in. 
wprowadzili zmiany do statutu Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej i zdecydo-
wali o powstaniu Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego nr 11 w dzielnicy Maroko-Nowiny, 
który stworzą Szkoła Podstawowa nr 11 przy  
ul. Hibnera i Przedszkole nr 36 przy ul. Winklera. 
Przy trzech głosach wstrzymujących się i jednym 

przeciwnym zapadła decyzja o nadaniu Gimna-
zjum nr 12 w Niewiadomiu imienia Górniczego 
Stanu. Radni zaktualizowali też obszerny „Pro-
gram Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika” 
oraz zmienili studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Rybnika dla 
34 określonych terenów miasta. Relację z sesji 
zamieścimy w majowym numerze GR.

(S) 

Kolejna sesja odbędzie się 

Sesja RM – 24 kwietnia 2012

Wtorkowa sesja
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Śródmieście
Nie licząc składu rady dzielnicy i zaproszo-

nych gości, na zebranie w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej przybyło niespełna 
30 osób. Problemów do omówienia było jednak 
sporo, a dyskusja z udziałem zastępców prezyden-
ta Joanny Kryszczyszyn (mieszkanki dzielnicy)  
i Michała Śmigielskiego, trwała jeszcze po wyjściu 
prezydenta Adama Fudalego, który udał się na 
kolejne zebranie. Rozpoczęto od sprawozdania  
z działalności rady dzielnicy, a przedstawiła je prze-
wodnicząca zarządu dzielnicy Urszula Pietruszek, 
wybrana na tę funkcję na początku br., po rezy-
gnacji Karola Paszka. Przedstawiono zrealizowane  
w ub. roku postulaty mieszkańców, m.in. zorga-
nizowanie parkingu dla rodziców przywożących 
dzieci do SP1, co, ze względu na fakt, że placówka 
ta posiada klasy integracyjne, było szczególnie 
pilne. W szkole wykonano częściowy remont (m. 
in. instalacji wodociągowej), ale mieszkańcy liczą 
na poszerzenie zakresu prac, tak by szkoła stała 
się dla uczniów bardziej przyjazna. Rada liczy 
również na rozwiązanie innych problemów, z jakimi 
borykają się mieszkańcy Śródmieścia – zakłócanie 
ciszy nocnej, szczególnie przez bywalców lokali na 
Rynku, w pasażach czy na ul. Kościelnej, niepra-
widłowo parkowanymi samochodami i śmieciami  
w miejscach, w których nie powinny się one znaleźć. 

W wizualnej formie zaprezentowane zostały 
zorganizowane przez dzielnicowy samorząd przed-
sięwzięcia kulturalno- społeczne: okolicznościowe 
spotkania seniorów, Mikołaj, w którym uczestniczy-
ło około setki dzieci, a także wspierane przez RD 
imprezy sportowe, w tym licznie obsadzony (ok. 300 
młodych piłkarzy) turniej piłkarski „Rybek”,  pro-
jekt „Cała Polska biega” (prawie 150 uczestników), 
„Olimpiada z sercem” w SP1 dla dzieci niepełno-
sprawnych (ok. 100 uczestników) czy turniej sza-
chowy im. Wł. Leciejewskiego. Urszula Pietruszek 
przedstawiła też bardzo skrupulatne rozliczenie ok. 
14 tys. zł, jakie RD otrzymała na swoje działania. 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. 

Prezydent Adam Fudali wraz z naczelnikiem 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Grzegorzem 
Nowakiem przedstawili związane z wdrażaniem 
nowej ustawy śmieciowej obowiązki mieszkańców 
oraz gminy, która od lipca 2013 r. stanie się właści-
cielem odpadów i będzie za nie odpowiedzialna. 
Prezydent Fudali zapoznał też mieszkańców dziel-
nicy z kilkoma danymi finansowymi z wykonania 
budżetu za 2011 r., m.in. z dobrą informacją o ponad 
70-milionowej tzw. nadwyżce operacyjnej (wskaźnik 
świadczący o dobrej kondycji finansowej miasta). 

Wiceprezydent Śmigielski przedstawił natomiast 

koncepcję budowy drogi regionalnej Racibórz–
Pszczyna, której dokumentacja (odcinka przebiega-
jącego przez Rybnik) jest w trakcie opracowywania. 

O swoich problemach związanych z gruntem 
wokół bloku nr 17 mówili mieszkańcy Dworka, 
nie po raz pierwszy oburzano się również na 
nieporządek na terenie dawnego placu zabaw 
naprzeciw urzędu miasta. Jak mówił Michał Śmi-
gielski, miasto usilnie stara się problem załatwić 
drogą urzędową, jednak możliwości wpłynięcia 
na pozostającą zagranicą właścicielkę posesji są 
niewielkie. Mieszkańcy skarżyli się również na 
brak zatoczki autobusowej na ul. Kościuszki koło 
„Żabki” oraz na brak koszy na śmieci. Zwrócono 
uwagę na zapadanie się kratek ściekowych (ul. 
Cegielniana), złą jakość nawierzchni asfaltowej 
(ul. Na Górze), niedokończony chodnik przy 
ul. Cmentarnej. Pojawiły się pytania o możli-
wość podłączenia się do sieci ciepłowniczej (ul. 
Łokietka) oraz o montaż c.o. w pojedynczych 
mieszkaniach w budynku komunalnym, gdzie 
istnieje wspólnota mieszkaniowa (ul. Kościuszki). 
Poruszono też kwestię otoczenia Zespołu Szkół 
Technicznych wraz z boiskiem i montażu tam 
kolejnej kamery. Wiele gorzkich słów padło pod 
adresem straży miejskiej, która według mieszkań-
ców powinna bardziej aktywnie reagować na wiele 
faktów i zdarzeń, podkreślano natomiast dobrą 
współpracę z policją – częste kontakty i szybkie, 
kompetentne interwencje. — Policjanci przyjęli 
nasze zaproszenie na zebranie, przedstawiciele stra-
ży, niestety, nie — mówili dzielnicowi samorządow-
cy. Krytykę SM starał się łagodzić wiceprezydent 
Śmigielski, przypominając o szerokim zakresie 
zadań i niewielkiej obsadzie kadrowej tej formacji.

Ożywioną dyskusję wzbudził problem „wymie-
rających”, jak mówią mieszkańcy, ulic Sobieskiego 
i Powstańców, które miasto zamierza zrewitali-
zować i przekształcić w trakt spacerowy. Jeden  
z mieszkańców pytał o szczegóły tej modernizacji 
i kwotę, jaka zostanie na nią przeznaczona. Prezy-
dent Fudali potwierdził plany, lecz dał do zrozu-
mienia, że nowa nawierzchnia, lampy czy ławeczki 
nie gwarantują właścicielom lokali handlowych  
i usługowych sukcesu prowadzonej działalności. 
— To państwo muszą znaleźć pomysł na własną 
działalność, tego miasto za was nie zrobi — mówił.

Rada dzielnicy Śródmieście pełni dyżury 
w czwartki od 16 do 17 w budynku Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy, ul. 
Kościuszki 23, tel. 512 99 88 53. W czasie 
dyżurów istnieje możliwość spotkania z poli-
cjantem i strażnikiem miejskim. 

(r)

18 kwietnia w Domu Kultury w Niedobczycach odbyło się ostatnie z cyklu 
dzielnicowych zebrań sprawozdawczych. Oto relacje ze spotkań, które od-
były się w Śródmieściu, Paruszowcu-Piaskach, Orzepowicach i  w największej 
rybnickiej dzielnicy Maroku-Nowinach.

Zebrania w dzielnicach
w Nie wiadomo jeszcze kiedy Sąd Najwyższy 

rozpatrzy kasację złożoną przez rybnickiego 
ginekologa Andrzeja K. Na razie, 3 kwietnia 
odrzucił on jego wniosek o wstrzymanie 
wykonania kary. Przypomnijmy, że wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach lekarz za 
dokonywanie nielegalnych aborcji został 
skazany w ubiegłym roku na cztery i pół roku 
więzienia. W ZK Andrzej Kupczak zameldował 
się 28 grudnia.

w Wkrótce Zarząd Transportu Zbiorowego ogłosi 
przetarg na obsługę linii autobusowych. 
Będzie wśród nich linia nr 43 do Rud. W wa-
runkach przetargu znajdzie się zastrzeżenie, 
że w weekendy autobus kursujący do Rud 
będzie musiał być wyposażony w przyczepę 
na rowery. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 
prawdopodobnie w maju.

w Magistrat ogłosił kolejne przetargi na sprzedaż 
dużych działek w samym centrum miasta. 
Cena wywoławcza działki przy ul. Hallera to 
9,99 mln zł (cena obniżona w stosunku do 
pierwszego przetargu o 3,5 mln zł). Oferty 
można składać do 4 września. Cena wywo-
ławcza działki między ulicami 3 Maja i Miejską 
to 6,315 mln zł (obniżona o 1,985 mln zł). 
Przyjmowanie ofert do 21 sierpnia.

w Poszpitalny kompleks Juliusz, jest już wła-
snością Starostwa Powiatowego w Rybniku, 
ale dawna szpitalna kaplica została z niego 
wyłączona i pozostawała pod opieką urzędu 
marszałkowskiego woj. śląskiego. Jej dotych-
czasowy właściciel sugerował, by ze względu 
na sakralny charakter, obiekt wrócił na łono 
Kościoła. I tak się stało – w połowie kwietnia 
sejmik województwa śląskiego zdecydował  
o przekazaniu kaplicy Archidiecezji Katowickiej. 
Śląski kościół był, rzekomo, już wcześniej zain-
teresowany kaplicą, ale obawiano się wysokich 
kosztów renowacji i utrzymania zabytku. Jak 
twierdzą pracownicy urzędu marszałkowskie-
go, istnieją jednak możliwości zdobycia pie-
niędzy na prace konserwatorskie. Nadal ważą 
się losy pozostałych poszpitalnych obiektów. 
Więcej będzie zapewne wiadomo po majowej 
sesji rady powiatu rybnickiego.

w 18 kwietnia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie z Robertem 
Gwiazdowskim, prezydentem Centrum im. 
Adam Smitha i prezesem rady nadzorczej 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 
Od lat w błyskotliwy sposób wytyka on 
mankamenty polskiego systemu podatko-
wego, systemu ubezpieczeń społecznych czy 
gospodarki. Tym razem zachęcał, by nie liczyć 
na rentę z ZUS-u, ale samemu dostatecznie 
wcześnie zacząć inwestować np. w złoto.
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Miasto w skrócieParuszowiec-Piaski
— Skoro sprawdza się to na całym świecie, 

czemu nie miałoby się sprawdzić również u nas? 
— zastanawiał się prezydent Adam Fudali  
w czasie dyskusji o nowej ustawie śmieciowej. 
Jej zasady przybliżono mieszkańcom Paru-
szowca-Piasków, a temat wywołał sporo pytań.   

Czy opłata za wywóz śmieci będzie taka sama 
w przypadku noworodka i osoby dorosłej? Jak 

traktowane będą osoby zameldowane, ale miesz-
kające obecnie za granicą? Jak w praktyce roz-
wiązany zostanie odbiór śmieci od mieszkańców? 
Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta ds. dróg 
i gospodarki komunalnej, wyjaśniał, że wszelkie 
szczegóły zostaną doprecyzowane w uchwałach  
i regulaminie, jakie w połowie roku przyjmie rada 
miasta. Pokazana w czasie zebrania prezentacja 
miała jedynie przybliżyć temat i wyjaśnić założe-
nia śmieciowej rewolucji. Koper tłumaczył też, że  
w Rybniku nie powstanie spalarnia (w wojewódz-
twie śląskim będą prawdopodobnie dwie), a miesz-
kańcy Paruszowca-Piasków apelowali, by skutecznie 
egzekwować nowe prawo i karać osoby, które nie 
będą przestrzegać przepisów. — Musimy wyelimino-
wać złe nawyki — mówił Koper. — Skoro i tak każdy 
mieszkaniec będzie musiał płacić za wywóz śmieci, 
nie będzie się już opłacało podrzucanie ich do lasu — 

Zebranie w Szkole Podstawowej nr 3 było okazją 
do rozmów na nurtujące mieszkańców tematy. 
Dotyczyły one m.in. możliwości wykupu mieszkań 
komunalnych z bonifikatą i poprawy bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniu ul. Stawowej i Groborza, 
gdzie doszło już do kilkudziesięciu kolizji. — Na ul. 
Wolnej 6 nie działa kanalizacja burzowa i po każdej 
ulewie nie możemy wejść do bloku — skarżyli się 
mieszkańcy, a Janusz Koper zapewnił, że kanali-
zacja zostanie naprawiona. Mowa była również  
o nieobecności służb mundurowych na zebraniach  
z mieszkańcami, koniczności obniżenia krawężni-
ków na wysokości wejścia do szkoły i utrudnieniach 
drogowych z jakimi zmagają się kierowcy dojeż-
dżający do Tesco i Praktikera. — Negocjacje z wła-
ścicielami sklepów nie przynoszą rezultatów. Nie na 
wszystko mamy wpływ — odpowiadał Janusz Koper. 

W czasie zebrania Helena Szuleka, przewodni-
cząca zarządu dzielnicy, podsumowała rok 2011  

w dzielnicy. Wydatki z budżetu miasta na Paruszo-
wiec-Piaski wyniosły prawie 7,5 mln zł. Najwięcej, 
ponad 2,7 mln zł, trafiło na oświatę, nieco ponad mi-
lion na drogi i gospodarkę mieszkaniową. 720 tys. zł  
wydatkowano na opiekę społeczną – 364 rodziny z tej 
dzielnicy są objęte pomocą społeczną. W ubiegłym 
roku ogrodzono plac zabaw przy ul. Kosmonautów 
i wykonano projekty kanalizacji deszczowej dla 
ul. Ptasiej i Przemysłowej. Zaplanowane na ten 
rok środki dla dzielnicy wynoszą 11 mln zł. Naj-

więcej pochłoną remonty dróg 
– ul. Wielopolskiej (1,75 mln zł)  
i Przemysłowej (1,3 mln zł), 
370 tys. zł wydanych zostanie 
na odnowienie dachu i elewacji 
kolejnego familoka przy ul. 
Słonecznej. — Jest jeszcze sporo 
do zrobienia – remont bloków 
przy ul. Wolnej, kamienicy przy 
ul. Przemysłowej 2, dworca ko-
lejowego na Paruszowcu, czy 
placów zabaw przy ulicach Ogro-
dowskiego i Przemysłowej, o które 
zabiegają mieszkające tam rodzi-
ny — wyliczała Helena Szuleka.  
W ubiegłym roku radzie dziel-
nicy udało się pozyskać 6.550 zł 

od sponsorów. Po raz pierwszy RD zorganizowała 
festyn majowy i tradycyjnie przygotowała spotkanie 
opłatkowe dla seniorów, a paczki świąteczne wręczo-
no również dzieciom z tutejszej placówki wsparcia 
dziennego.                                                                      (S)

Orzepowice
— W nocy i nad ranem przeżywamy prawdziwy 

koszmar. Najeżdżające na pasy spowalniające 
samochody robią ogromny hałas. Trudno to 
wytrzymać. Nawet pies zdziczał — skarżył się 
jeden z mieszkańców domu zlokalizowanego 
w pobliżu nowego odcinka obwodnicy, łączącej 
ulice Budowlanych z Rudzką. Temat tej drogi 
noszącej imię Henryka Mikołaja Góreckiego 
wzbudził sporo emocji.  

 Mieszkańcy narzekali na spaliny, pędzące samo-
chody i hałas. — Pasy najazdowe przed przejściem 
dla pieszych nie zdają egzaminu, bo kierowcy i tak nie 
zwalniają, a łomot, jaki wywołują jest ogromny — żalił 
się jeden z mieszkańców. — Zlikwidujmy pasy, bo od 
bladego świtu nie możemy spać. Lepiej sprawdzą się 
światła z przyciskiem dla pieszych — proponowała 
uczestniczka zebrania. — Pasy nie „budzą” kierow-
ców, tylko nas. Może warto ustawić wzdłuż tej drogi 
ekrany? — proponował ktoś inny. Prezydent Adam 
Fudali odpowiadał, że droga została wybudowana 
zgodnie z obowiązującymi wymogami, a zastoso-
wane rozwiązania miały zwiększyć bezpieczeństwo. 
Zapowiedział też, że ulicę częściej będą patrolować 
policjanci, by dyscyplinować kierowców, którzy nie 
stosują się do przepisów i obowiązującego na drodze 
ograniczenia prędkości. — Ulica Góreckiego nie 
jest obwodnicą, po której można pędzić 100 km/h — 
dodawał Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta 
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Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 3 było okazją do rozmów na nurtujące mieszkańców tematy

cd. na stronie 10

w Po pieniądze do bankomatu, po mleko do… 
mlekomatu. Pierwszy w mieście automat  
z mlekiem „prosto od krowy” stanął przy ulicy 
Marii Curie-Skłodowskiej 1 w pobliżu Biedron-
ki. Pełnowartościowe, nieodtłuszczone, świeże 
mleko, dostarcza rodzinne gospodarstwo rolne 
ze Zbytkowa (pow. cieszyński). Gospodarze za-
pewniają, że mlekomaty są pod stałą kontrolą 
sanepidu, a samochód-chłodnia gwarantuje 
utrzymanie odpowiedniej temperatury i hi-
gieny  mleka przywożonego do mlekomatu. 
Obsługa automatu nie jest trudna. Podobne 
mlekomaty ustawiono już m.in. w Katowicach, 
Siemianowicach, Sosnowcu, Tychach i Jastrzę-
biu. Są czynne całą dobę. 

w Amerykański zespół Guns’N’Roses, który 11 
lipca zagra na Stadionie Miejskim w Rybniku 
przedstawił już niektóre swoje wymagania. 
Muzycy zażyczyli sobie profesjonalnej masa-
żystki i czterech nieużywanych, 80-centyme-
trowych butli z tlenem. W osobnej garderobie 
wokalisty Axela Rose’a ma być 18 białych i 18 
czerwonych ciętych róż, a temperatura ma 
wynosić 22°C.

w 25 kwietnia każdy chętny mógł zarejestrować 
się w bazie potencjalnych dawców szpiku. 
Już po raz trzeci Fundacja DKMS Polska 
wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Rybniku 
zaplanowała akcję, podczas której szukano 
„genetycznych bliźniaków”, czyli osób, któ-
rych szpik może pomóc chorym oczekującym 
na przeszczep. W czasie poprzednich akcji w 
Rybniku zarejestrowano 743 potencjalnych 
dawców. W ubiegłym roku w bazie znalazł 
się ówczesny student UŚl., Karol Leśnikowski. 
Wkrótce okazało się, że może być dawcą. Pod-
jął decyzję i oddał szpik. W Polsce nie udaje 
się znaleźć dawcy dla co drugiego pacjenta 
zakwalifikowanego do przeszczepienia od 
dawcy niespokrewnionego.

w Rodzina z czwórką, czy piątką dzieci nie za-
wsze może sobie pozwolić na wspólne wyjścia 
do kina, teatru, restauracji, czy na zawody 
sportowe. — Stąd pomysł, by rozpocząć 
dyskusję na temat kompleksowego programu 
ulg dla rodzin wielodzietnych — mówił Piotr 
Masłowski z Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych podczas spotkania zachęcającego do 
wdrożenia w Rybniku programu typu „Duża 
Rodzina” lub „Rodzina 3+”. Realizowane w 
ościennych miastach pomagają rodzicom z co 
najmniej trójką dzieci. Spotkanie odbyło się 
17 kwietnia w cechu rzemiosł, a wzięli w nim 
udział przedstawiciele rodzin zastępczych, 
rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (więcej 
w następnym numerze).
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Miasto w skrócie ds. dróg i gospodarki komunalnej. Mieszkańcy 
zwrócili też uwagę na brakujące chodniki i ape-
lowali o umieszczenie przystanku autobusowego 
na wysokości szkoły medycznej. Pełnomocnik 
wyjaśniał, że dotychczas nie było takiej potrzeby, 
ale niewykluczone, że przystanek w tym rejonie 
powstanie. Od września bowiem w budynku „Me-
dyka” działać będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 32 i Przedszkole nr 35). 
Szkoła medyczna przeprowadzi się natomiast na 
ul. Łączną, do dotychczasowej podstawówki. — Ze 
względu na ruch nie chcemy, by dzieci chodziły wzdłuż  
ul. Góreckiego. Przygotujemy i odpowiednio oznaku-
jemy drogi boczne, tak, by mogły bezpiecznie dotrzeć 
do szkoły — wyjaśniał Koper. Jeden z mieszkańców 
zasugerował, by otworzyć bramy ogrodzenia dzielą-
cego szkołę i szpital: — To teren prywatny i dyrekcja 
szpitala musiałaby wydać zgodę, by dzieci tamtędy 
chodziły. Jednak ze względu na parkujące tam samo-
chody i ruch karetek trudno oczekiwać, że taka zgoda 
zostanie wydana — wyjaśniała Joanna Kryszczyszyn. 
Rozwiązania oświatowe zaproponowane dla tej 
dzielnicy wynikają m.in. z dynamicznego rozwoju 
Orzepowic i rosnącej liczby mieszkańców, o czym 
mówił również Tadeusz Michalski, przewodniczący 
zarządu dzielnicy. W swoim sprawozdaniu przypo-
mniał też o stronie internetowej (www.orzepowice.
info), gdzie znaleźć można najważniejsze informacje 
z życia dzielnicy. Mówił o interwencjach RD podej-
mowanych w roku ubiegłym na prośbę mieszkańców 
i tegorocznych planach. Dzielnica zabiega o większą 
liczbę latarni, udrażnianie rowów melioracyjnych, 
wykonanie nowych chodników przy ul. Rudzkiej, czy 
budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

Prezydent Fudali poinformował, że dotychczas 
tylko połowa domostw podłączyła się do kanali-
zacji. Są jednak tacy mieszkańcy, którzy żałują, że 
ich posesje nie zostały objęte projektem budowy 
sieci. — Wiele domów chciałoby się podłączyć do 
kanalizacji, ale nie mają takiej możliwości. Czasem 
wystarczyłoby kilkanaście metrów rurociągu, aby 
nowe budynki też z niej skorzystały — mówił jeden 
z uczestników zabrania. Prezydent tłumaczył, że to 
kwestia kosztów, a Janusz Koper dodał, że podobne 
przypadki są rozpatrywane indywidualnie.      (S)

Maroko-Nowiny
— Od kilkunastu lat biorę udział w zebraniach 

sprawozdawczych w dzielnicach, ale po raz pierw-
szy spotkałem się z tego rodzaju odniesieniami 
— mówił prezydent Adam Fudali do jednego 
z uczestników spotkania, który przytaczając 
fragmenty Biblii, krytykował uchwałę w spra-
wie uszanowania praw widzów telewizji Trwam, 
podjętą niedawno przez rybnickich radnych. 

Jednak to nie problemy biblijne, ale znacznie 
bardziej przyziemne kwestie zdominowały spotka-
nie w Zespole Szkół nr 3, w którym uczestniczyło 
niemal sześćdziesięciu mieszkańców Maroka-Nowin.  
— To największa i najbardziej zróżnicowana dzielnica  
w mieście — mówiła Jadwiga Lenort, przewodniczą-
ca zarządu dzielnicy, która przedstawiła sprawozda-

nie z działalności. W ubiegłym roku samorządowcy 
z Nowin dysponowali kwotą niemal 24 tys. zł. Więk-
szość tych pieniędzy wykorzystano na organizację 
różnorodnych spotkań mieszkańców, działalność 
klubu seniora, prowadzonego we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Maroko-No-
winy oraz na udział przedstawicieli tej części Rybnika  
w ogólnomiejskich imprezach. Jadwiga Lenort 
mówiła również o przedsięwzięciach, jakie udało się 
zrealizować w dzielnicy w minionym roku. Były to 
głównie inwestycje drogowe; wybudowano chodnik 
przy ul. Hibnera i Westerplatte, miejsca postojowe 
przy ul. Zgrzebnioka, naprawiono nawierzchnie 
ulic: Wawelskiej, Westerplatte i Hibnera, dojazd do 
marketu „Misztela” oraz fragmenty ulic Chabrowej  
i Broniewskiego. Maroko-Nowiny zostały objęte pro-
gramem „Bezpieczna dzielnica”, w ramach którego  
w godzinach nocnych piesze patrole policji, kontrolu-
ją najbardziej niebezpieczne rejony tej części miasta.  

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem, miesz-
kańcy wskazywali na problemy, które, ich zdaniem 
wymagają szybkiej interwencji władz miasta. Narze-
kali m.in. na zły stan ulic: Janke Waltera, Kawalca 
i Mieszka I. Pojawiły się prośby o przebudowę ul. 
Wandy oraz o zainstalowanie dodatkowej sygna-
lizacji świetlnej na ul. Zebrzydowickiej (w rejonie 
ulic Kominka i Zielonej), by zapewnić bezpieczeń-
stwo dzieciom uczęszczającym do SP nr 11. Jeden  
z uczestników spotkania apelował, by miasto 
przejęło od Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
boisko przy ul. Broniewskiego, ponieważ użytkujący 
je dotąd klub sportowy „Bobtrans” zakończył dzia-
łalność. Na trudny do zniesienia hałas, dobiegający 
z obwodnicy łączącej ul. Budowlanych z Rudzką, 
narzekali mieszkańcy osiedla Krakusa: — Kierowcy 
nie przestrzegają ograniczeń prędkości, dlatego prosi-
my o ustawienie tam fotoradaru oraz zamontowanie 
ekranów dźwiękochłonnych — apelowali. Prezydent 
poinformował o trwających pracach nad akustyczną 
mapą Rybnika, zapewnił też, że zwróci się do policji 
o poprawę bezpieczeństwa na niedawno powstałej 
drodze. W trakcie spotkania pojawiła się również 
prośba o ustawienie przystanku na życzenie dla 
autobusów komunikacji miejskiej na ul. Zebrzydo-
wickiej (w rejonie „Biedronki”). Pytano, czy miasto 
wesprze finansowo spółdzielnię, która planuje 
wymianę płyt azbestowych w kilku blokach przy  
ul. Dąbrówki. Adam Fudali odpowiadał, że przepisy 
prawa nie zezwalają gminie na współfinansowanie 
inwestycji realizowanych na obiektach należących do 
spółdzielni mieszkaniowych (sprawa dotyczy rów-
nież ul. Dąbrówki), zachęcał RSM do korzystania 
z programów pomocowych. — Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może 
przyznać spółdzielni nawet 100-procentową dotacę na 
likwidację azbestu — wyjaśniał prezydent, a Janusz 
Koper, pełnomocnik ds. dróg i gospodarki komunal-
nej, który przedstawił koncepcję budowy rybnickiego 
odcinka regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna i omó-
wił zasady nowego systemu gospodarki odpadami, 
zapowiedział modernizację kolejnego odcinka ul. 
Budowlanych oraz podjazdu do ośrodka dla dzieci 
niepełnosprawnych przy ul. Hibnera.

(D)

cd. ze strony 9

w Radni Benedykt Kołodziejczyk, Leszek Kuśka 
i Jan Mura zostali członkami zespołu, który 
przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami 
miasta w sprawie zmiany granic admini-
stracyjnych pomiędzy Rybnikiem i Żorami. 
Chodzi o obszar łąk o powierzchni 0,26 
ha w Gotartowicach, który ma zostać 
włączony do Żor. Wszystko za sprawą 
wybudowanej przez to miasto obwodnicy 
Rownia, która w niewielkim fragmencie 
przebiega przez Rybnik. Obwodnica jest 
pierwszym odcinkiem projektowanej do-
piero drogi Racibórz-Pszczyna, a zmiana 
ma charakter porządkowy – po jej wpro-
wadzeniu zarządcą całej drogi będzie 
prezydent Żor. W lipcu ubiegłego roku 
podobne konsultacje odbyły się w Żorach, 
a mieszkańcy Rownia nie wnieśli w tej 
sprawie żadnych uwag. Pozytywną opinię 
wydała też rada miasta Żory. Teraz pora 
na Rybnik. Po pozytywnym zakończeniu 
majowych konsultacji, rybnickim radnym 
pozostanie tylko przegłosowanie uchwały 
o przekazaniu Żorom gruntów i zmianie 
granicy. Potem trzeba będzie poczekać na 
podpis ministra ds. administracji. 

w — W maju rozpoczynamy nabór kandy-
datów na rodziny zastępcze — mówi 
Arkadiusz Andrzejewski, dyrektor ośrodka 
rodzinnej pieczy zastępczej w Rybniku. 
Placówka powstała w miejsce ośrodka ad-
opcyjno-opiekuńczego, ale z rewolucyjnych 
zmian wyszła obronną ręką, bo w budynku 
przy ul. Floriańskiej na Nowinach działa też 
filia wojewódzkiego ośrodka adopcyjne-
go. — Na szczęście konsekwencje nowej 
ustawy nas nie dotknęły, bo w Rybniku 
nadal zajmujemy się zarówno rodzinami 
zastępczymi, jak i adopcjami. Udało się nam 
zachować obie funkcje i to nasz sukces.  
W zależności od sytuacji dziecka jesteśmy 
w stanie rozwiązać każdy problem i to jest 
najistotniejsze — przyznaje dyrektor. — Pla-
nujemy dalszy rozwój i będziemy szukać ko-
lejnych kandydatów do opieki nad dziećmi 
(szczegóły w kolejnym numerze). Obecnie 
w Rybniku funkcjonuje 16 zawodowych 
rodzin zastępczych, w których przebywa 
prawie 70 dzieci.  

w W Urzędzie Miasta zapadła decyzja, że 
nabór do rybnickich gimnazjów, ale 
również szkół podstawowych odbędzie 
się za pośrednictwem specjalnej strony 
internetowej. Do tej pory tzw. nabór elek-
troniczny praktykowano w Rybniku przy 
naborze do szkół ponadgimnazjalnych i 
do przedszkoli.
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Miasto w skrócie
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w 25 i 26 kwietnia Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej nr 1 przy ul. Kościuszki zaprosi-
ły na dni otwarte zorganizowane pod 
hasłem „WTZ – warto tu zaglądać”. 
Aby pokazać osoby niepełnosprawne 
jako potencjalnych pracowników – 
uczestnicy WTZ opowiadali o swoich 
praktykach zawodowych, a praco-
dawcy o zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. W trakcie dni otwartych 
zaplanowano też zwiedzanie WTZ. 
Przedsięwzięcie zorganizowano w 
ramach programu „Chcę, potrafię, 
udowodnię” realizowanego przez 
rybnickie koło Polskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym.

w Motocykl ratunkowy, który kupiono dla 
szpitala wojewódzkiego w Rybniku Orze-
powicach po publicznej zbiórce pieniędzy, 
zainicjowanej przez Bractwo Kurkowe 
Miasta Rybnika stoi nieużywany. Brak 
przepisów uwzględniających ambulanse 
jednośladowe uniemożliwia podpisanie 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Nieoficjalnie mówi się też o kłopotach 
z dokumentacją osprzętu medycznego,  
w jaki go wyposażono. 

w 24 kwietnia w Cechu Rzemiosł odbyły 
się XIII Targi Pracy dla osób bezrobot-
nych i chcących zmienić pracę. — Za-
interesowanie jest dużo większe niż 
przed rokiem, zarówno pod względem 
liczby osób odwiedzających targi, jak  
i firm biorących w nich udział — mówi 
Małgorzata Tlołka, kierownik działu 
pośrednictwa pracy Powiatowego Urzę-
du Pracy w Rybniku. W „okrąglaku” 
wystawiało się 26 firm m.in. z Rybnika, 
Gliwic, Bielska-Białej, Żor, Raciborza, 
Czerwionki-Leszczyn, Katowic, Orzesza, 
czy Zabrza, a także powiatowe urzędy 
pracy i młodzieżowe biura pracy z całego 
regionu. Przygotowano ok. 800 ofert 
pracy, a poszukiwano głównie spawaczy, 
górników, operatorów frezarek i tokarek, 
ale też kasjerów, czy opiekunów osób 
starszych. Swoje oferty przedstawiły 
też dwie restauracje – McDonalds i KFC, 
a z propozycji pracy mogły skorzystać 
również osoby niepełnosprawne. Targi 
pod patronatem prezydenta Rybnika 
Adama Fudalego i starosty powiatu 
Damiana Mrowca odbyły się w ramach 
projektu „Nowa kadra wsparciem do 
przeciwdziałania bezrobociu – edycja 
III” współfinansowanego przez Unię 
Europejską. Zorganizowały je PUP w 
Rybniku i Cech Rzemiosł. 
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  By udało się utrzymać wyznaczony na ko-
niec roku termin zakończenie robót, konieczne jest 
zdecydowane ruszenie „z kopyta”, i o takich działa-
niach główny wykonawca 
zainteresowanych zapewnił. 
Wcześniejsze zwolnienie 
prac, pomijając problemy 
techniczne, o których pisali-

śmy wcześniej, spowodowane było nieporozumieniami 
generalnego wykonawcy z podwykonawcami, głównie 
firmami brukarskimi. Istniała nawet groźba zejścia nie-
których z nich z placu budowy. Ostre negocjacje, a także 
zapewnienie przez miasto bezpośrednich płatności za 
wykonane roboty podwykonawcom, sytuację poprawiły. 
Jak mówi pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospodarki 
komunalnej Janusz Koper, najbardziej czasochłonne  
i niewidoczne dla oka roboty jak przekładki mediów, za-
silanie oświetlenia ulicznego czy kanalizacja deszczowa 
są praktycznie ukończone. Najwięcej roboty będą miały 
teraz firmy brukarskie, a postęp prac przy konstrukcji 
drogi czy budowa chodników przy ruchu jednokierun-
kowym będą szybsze i łatwiej dostrzegalne. Całe zadanie 
czyli remont DK 78 na odcinku ulic Kotucza i Reymonta, 
przebudowa wiaduktu na ul. Gliwickiej oraz moderniza-
cja ul. Wodzisławskiej jest zaawansowane w ok. 50 proc. 
Na ul. Wodzisławskiej wykonano dotąd 20 proc. prac, 
najwięcej na odcinku przy granicy z Radlinem, gdzie 
gotowe są już dwa pasy jezdni oraz chodnik. Obecnie na 
odcinku od Hetmańskiej do Plebiscytowej, obok sprzętu, 
powinno być zaangażowanych ok. 40 osób; dziennie ma 
być budowanych ok. 100 m chodnika. Przypomnijmy, 
że wydłużenie terminu zakończenia inwestycji grozi 
utratą przynajmniej części unijnej dotacji, jaką miasto 
pozyskało na współfinansowanie modernizacji Drogi 
Krajowej 78. Na razie miasto dokłada wszelkich starań, 
by do tego nie doszło.

 Bez problemów przebiega modernizacja ul. Ra-
ciborskiej, a prowadzona przy ruchu jednokierunkowym 
inwestycja powinna się zakończyć do końca czerwca br. 

Oddanie tej drogi do użytku 
w terminie jest bardzo ważne, 
również ze względu na ko-
nieczność zapewnienia więk-
szej płynności tranzytu przez 
miasto, szczególnie z powodu 
prac na ul. Wodzisławskiej.

 Trwa przebudowa 
ul. Żorskiej, a generalny 
wykonawca, znana nam już 
firma HAK Construction, 
by dotrzymać terminu ukoń-
czenia inwestycji, a nawet 
przedterminowego oddania 
jej do użytku, jak niedawno 
zapowiadała,  była zmuszona 
do prowadzenia negocjacji 
z podwykonawcami. Roboty 
są zaawansowane w dwóch 
trzecich, na kilku odcinkach 
położono już warstwę ścieralną 

asfaltu i gotowe są chodniki. Na czas przebudowy wiaduktu w 
Gotartowicach ruch będzie się tam odbywał starą drogą przez 
tory kolejowe. Na tę okoliczność, po uzgodnieniach z PKP, 
stanie tam budka dróżnika, który będzie obsługiwał szlabany.

 Finalizowane są rozmowy miasta z elektrownią Rybnik na 
temat partycypacji w kosztach modernizacji układu komunikacyjnego 
miasta, szczególnie ul. Podmiejskiej. Aktualnie trwa remont pierw-
szego odcinka od punktu na wysokości ośrodka szkolenia kierowców 
do ul. Gliwickiej, gdzie u zbiegu ulic powstaje kolejne rondo. Połowa 
ronda jest już zbudowana, a ruch odbywa się wahadłowo. Zakończe-
nie prac nastąpi w połowie lipca. Oddanie do użytku całej inwestycji, 
łącznie z nowym mostem na Rudzie, planowane jest na koniec 2013 r.

.
 Przez kilka dni w trzeciej dekadzie kwietnia wpro-

wadzono ruch jednokierunkowy na ul. Miejskiej, a to ze 
względu na konieczność sfrezowania bardzo zniszczonej 
nawierzchni i położenia nowej warstwy asfaltu. Wydawało-
by się, że remont drogi powinna wyprzedzać budowa kana-
lizacji, szczególnie, że taka inwestycja jest tam planowana, 
jednak stan ul. Miejskiej wymagał szybszej interwencji. 
Jak stwierdzili fachowcy z Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji, obok budowy sieci kanalizacyjnej należy wyre-
montować biegnące tamtędy wodociągi, a to już inwestycja, 
która musi poczekać, przynajmniej do przyszłego roku. 

Roboty prowadzone przez Rybnickie Służby Komunalne 
wykazały, że można pracować szybko i profesjonalnie.   

(r)

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, miasto nie zdecydowało się na całkowite wyłączenie 
z ruchu odcinka od ul. Plebiscytowej do Hetmańskiej modernizowanej ul. Wodzisław-
skiej Wprowadzono tam natomiast ruch jednokierunkowy: możliwy jest wyjazd z miasta, 
natomiast ruch w kierunku Rybnika poprowadzono ulicami Hetmańską, Niedobczycką i 
Plebiscytową.    

Prowadzone w żółwim tempie prace na ul. Wodzisławskiej najbardziej denerwują właścicieli usytuowa-
nych przy niej sklepów i firm (40 obiektów działalności gospodarczej + dwie stacje paliw). W czasie zor-
ganizowanego specjalnie dla nich spotkania w magistracie Natalia Nowak pytała m.in. o odszkodowania 
dla firm tracących klientów. Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta odpowiedział, że rozmowy w sprawie 
ewentualnych odszkodowań mogą być prowadzone tylko indywidualnie z właścicielami konkretnych firm



Podczas marcowej sesji, radni pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Kra-
jobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 

Pozytywna opinia została jednak obwarowana kilkoma warunkami. 
Uchwała sejmiku ma wprowadzić zakaz realizacji na terenie parku 

przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. 
Ponieważ część terenów parku krajobrazowego znajduje się w obrę-
bie Rybnika (dzielnice: Ochojec, Grabownia, Golejów i Kamień), radni 
opowiedzieli się za wyłączeniem tych miejsc ze wspomnianego zakazu. 
— Dzięki temu, rejony objęte rybnickim planem zagospodarowania 
przestrzennego, nie będą podlegały parkowym restrykcjom. Będziemy 
mogli realizować tam inwestycje mieszkaniowe, budować wodociągi, 
kanalizację i drogi. Gdybyśmy nie postawili takiego warunku, prawdo-
podobnie dalsza urbanizacja tych miejsc byłaby niemożliwa — wyjaśniał 
wiceprezydent Michał Śmigielski. 

Uwagi przyjęte przez rybnickich radnych zostały zaakceptowane przez 
dyrektora parku krajobrazowego w Rudach i będą uwzględnione w pro-
jektowanej uchwale sejmiku. — Po przyjęciu jej przez sejmik, będziemy 
mogli swobodnie przekształcać te tereny, nie naruszając regulaminu 
parku — mówił Michał Śmigielski.                                                  (D)

Urbanizacja w zgodzie 
z regulaminem

Nasza Kochana Kasia… za życia była naszą podporą, powiernikiem, dobrym 
aniołem, który nas chronił. Była zawsze wtedy, gdy tego potrzebowaliśmy, 
nawet jeśli o tym nie mówiliśmy. Pomagała każdemu w potrzebie – czy to 
ukochanej osobie czy komuś zupełnie obcemu. Zawsze bezinteresownie. 

Dzisiaj nie ma jej już pośród nas… ale jej odejście wcale tego 
nie zmienia! Teraz jest naszym Aniołem Stróżem i będzie nas 
strzegła i wspierała tak samo mocno, a może nawet jeszcze 
bardziej niż dotąd.

A dlaczego była tak bardzo przez nas wszystkich kochana? 
Bo traktowała ludzi z ufnością, szanowała każdego i potrafiła 
bawić się całym sercem i całą duszą. Dlatego powinniśmy za-
chować piękne wspomnienia – szalonych tańców do świtu, jej 
ulubionych żartów, rozmów przy lampce wina i jej wrodzonej 
radości z bycia wśród ludzi. Kasia by sobie tego życzyła, byśmy 
zapamiętali ją właśnie taką – szczęśliwą.

Mama miała klasę. We wszystkim. Zawsze elegancko ubrana, 
perfekcyjnie przygotowana do spotkania, doskonale poinfor-
mowana. W pracy rzeczowa i zorganizowana. W domu zawsze 
chętna do rozmowy. Rodzina była dla niej bardzo ważna i 

kochała nas wszystkich bezgranicznie. Dla mnie była wzorem, do którego się 
dąży i którego nie sposób doścignąć. Byłam i jestem nadal z niej bardzo dumna. 
Jako Mama była niezawodna. Mogłam przyjść do niej z każdym pytaniem – 
jeśli sama nie znała na nie odpowiedzi, to wiedziała gdzie jej szukać. Kiedy 
odeszła, zastanawiałam się, kto teraz mi odpowie na każde pytanie. Uświado-
miłam sobie jednak, że przez 25 lat nauczyła mnie tak wiele, że dzisiaj znam 
mnóstwo odpowiedzi. Ludzie czasami przychodzą z pracy zmęczeni, chcą się 
położyć, odpocząć. Mama gotowała obiad, ogarniała dom, a potem biegła do 
ogródka. Nigdy nie była zbyt zmęczona, by zajrzeć do swoich rodziców albo 
spotkać się z koleżankami. Nawet kiedy zachorowała, nigdy się nie skarżyła, 
a o swoich bliskich martwiła się bardziej niż o siebie. Była dzielna do końca, 
po to, by nam nie dodawać trosk i smutków.  

Kasiu, wierzymy że jesteś w lepszym miejscu i że przytulasz nas do swojego 
serca. Pan Bóg zabierając Cię do siebie w tą Wielką Noc Zmartwychwstania 
dał nam do zrozumienia, że zabiera Cię prosto do siebie. 

Kasiu, Mamusiu, zawsze pozostaniesz w naszych myślach i sercach. 
Córka Zuzia

Wspomnienia o Katarzynie Konsek

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp.

KATARZYNY KONSEK
Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej  

i Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika 

RODZINIE I NAJBLIŻSZYM ZMARŁEJ
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Przewodniczący  Prezydent
 Rady Miasta Rybnika   Miasta Rybnika
 Andrzej Wojaczek Adam Fudali
 
oraz radni  z pracownikami  Urzędu Miasta Rybnika
 Rady Miasta Rybnika i jednostek miejskich
  

Sympatyczny uśmiech, pogoda ducha i wielka 
życzliwość – większość z nas tak właśnie zapamię-
ta Katarzynę Konsek – kobietę, która przez wiele 
lat stała na straży realizacji większości miejskich 
inwestycji w Rybniku. Skromna  
i wrażliwa, a jednak pełna niesamo-
witej wewnętrznej siły, która przez 
lata pozwalała Jej mierzyć się z nie-
łatwymi zawodowymi wyzwaniami. 

Wiadomość o Jej śmierci była dla 
nas wszystkich wstrząsem, nie tylko 
dlatego, że opuściła nas bliska przy-
jaciółka i koleżanka, ale dlatego, że 
wraz z Jej śmiercią również rybnicki 
Urząd Miasta stracił kawałek swojej 
duszy – tę część, na której swój 
ślad odcisnęła Kasia, przez wiele lat 
swojej ofiarnej działalności, w którą 
angażowała się całym sercem. 

Zapamiętamy Ją jako osobę wrażliwą na 
krzywdę ludzką, która nikomu nie odmówiła 
pomocy, zawsze z troską wysłuchała, doradziła, 
wsparła… Problemy innych były Jej problemami. 
Dla każdego miała zawsze dobre słowo, pociechę  
i zrozumienie. Była przyjaciółką. Była też dobrym 
duchem każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.. 

Odeszła od nas pokonana przez ciężką chorobę, 
a przecież wciąż pełna planów i marzeń, potrzeb-
na swoim najbliższym i i przyjaciołom. Mówi się, 
że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak Kasia  
z pewnością należy do grona tych, które trudno 
będzie zastąpić. Nasza pamięć o Niej, jak również 
Jej osiągnięcia i zasługi, zawsze przypominać nam 
będą o kimś, kto odszedł zbyt prędko...

Koleżanki i koledzy 
z Urzędu Miasta Rybnika
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Pomnik 
nieoblegany

W sąsiedztwie bazyliki św. An-
toniego stoi pomnik papieża Jana 
Pawła II, w moim przekonaniu 
jeden z bardziej udanych w Polsce. 
Umieszczony na jego cokole napis 
informuje: Wielkiemu Rodako-
wi Papieżowi Janowi Pawłowi II 
Mieszkańcy Ziemi Rybnickiej.

W poniedziałek 2 kwietnia  
w siódmą rocznicę jego śmierci ryb-
niczanie zapalili tam kilkadziesiąt 
zniczy. Około godziny 21.37, a więc 
w porze śmierci Naszego Papieża 
przy pomniku zebrało się 20 osób. 
Nie pojawił się żaden duchowny, 
który mógłby np. poprowadzić 
krótką modlitwę. Dzień wcześniej 
w bazylice w niedzielnych ogłosze-
niach duszpasterskich nawet nie 
wspomniano, że następnego dnia 
przypada rocznica śmierci papieża-
Polaka, rocznica tamtej pamiętnej 
soboty, gdy ze względu na jego 
konanie Polska i Europa na chwilę 
się zatrzymały.

Nie chodzi o wielkie celebrowa-
nie kolejnych rocznic śmierci Jana 
Pawła II, ale o ludzkie gesty, dowody 
pamięci i duchowego przywiązania. 
Spotkania rybniczan przy pomniku 
w kolejne rocznice np. w porze 
śmierci Naszego Papieża mogłyby 
się stać piękną i bardzo wymowną 
tradycją. 

Blisko sto osób obchodziło za 
to rocznicę śmierci Jana Pawła II 
w Stodołach, które ze względu na 
swoją ciocię Stefanię, młody ksiądz  
z Krakowa, przyszły papież, odwie-
dził po zakończeniu ostatniej wojny 
aż dwukrotnie. Jak co roku dotarli 
tu m.in. rowerzyści Sokoła Radlin, 
do których po drodze dołączyła spo-
ra grupa niezrzeszonych miłośników 
jednośladów. Obecni byli również 
księża z parafii w Rudach. Procesja 
z zapalonymi zniczami przeszła 
spod remizy tutejszej OSP pod dom 
państwa Piechów, na ścianie które-
go widnieje pamiątkowa tablica. Tu 
złożono wiązanki kwiatów. 

Wacław Troszka 

Pochodzący z Dąbrowy Górniczej, a miesz-
kający w Katowicach brygadier Krzysztof 
Ziaja (52 l.), strażak z 31-letnim doświadcze-
niem został nowym komendantem rybnickich 
strażaków. 

Wiosną 1981 roku przyjęto go do komendy  
w Będzinie. Na pierwsze strażackie szkolenie trafił 
do Raciborza. W grudniu 1981 roku rozpoczął już 
służbę w komendzie wojewódzkiej PSP w Katowi-
cach, gdzie ostatnio był zastępcą naczelnika wy-
działu operacyjnego i zajmował się prowadzeniem 
i koordynowaniem różnego rodzaju akcji ratun-
kowych. W 1983 roku ukończył Szkołę Chorążych 
Pożarnictwa w Krakowie, a w 1994 roku, uzyskując 
stopień oficerski, Szkołę Główną Służby Pożarniczej 
w Warszawie, zaś w ubiegłym roku w Katowicach 
Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy.

To doświadczony strażak, który koordynując 
działania różnych służb ratunkowych brał udział  
w największych akcjach, które w ciągu ostatnich lat 
miały miejsce w naszym regionie (1992 – pożar lasu 
w Rudach Raciborskich; 1997 – powódź w Racibo-

rzu; 2006 – zawalenie się hali MTK w Katowicach; 
2012 – katastrofa kolejowa w Szczekocinach).

— Największą siłą i wartością tej komendy są 
ludzie. Jednostka jest nie tylko dobrze wyposażona 
w sprzęt, ale ma przede wszystkim bardzo fachową  
i doświadczoną kadrę. Poprzedni komendant zawiesił 
poprzeczkę bardzo wysoko. Żadnej rewolucji nie bę-
dzie. Postaram się utrzymać ten wysoki poziom pracy 
komendy i zadbać o jej dalszy rozwój — mówi bryg. 
Krzysztof Ziaja. Do rybnickiej komendy wprowadził 
go zastępca komendanta wojewódzkiego bryg. Er-
win Jaworudzki, czyli jego poprzednik na stanowisku 
komendanta rybnickich strażaków.

Bryg. Krzysztof Ziaja jest żonaty i ma dwójkę 
dorosłych już dzieci – syna i córkę.             (WaT)

„Nie oddamy wam telewizji Trwam”, „Tu jest 
Polska” – to tylko niektóre hasła wznoszone 
przez uczestników marszu, który 10 kwietnia, 
w drugą rocznicę tragedii pod Smoleńskiem 
przeszedł ulicami miasta. 

W marszu zorganizowanym przez rybnicki klub 
„Gazety Polskiej” wzięło udział kilkaset osób, 
wśród których byli też przedstawiciele rybnickich 
struktur PiS-u i Solidarności, członkowie Rodziny 
Radia Maryja, a także przedstawiciele Związku 
Piłsudczyków. Jak zapowiadali organizatorzy, był to 
marsz w obronie mediów katolickich, w tym telewizji 
Trwam, ale i sprzeciwu wobec aborcji i propagowa-
nia zapłodnienia „in vitro”, wobec rugowania religii 
ze szkół, a także wobec antykatolickiej ofensywy.

Po krótkiej modlitwie w bazylice św. Antoniego  
i złożeniu kwiatów pod znajdującą się w niej tablicą 
smoleńską, a także pod pomnikiem papieża Jana 

Pawła II uczestnicy marszu przeszli na rynek, gdzie 
odczytano coś w rodzaju programowego apelu:

— Nikt nie będzie nam wmawiał, że ojczyzną 
Polaków jest Europa! Bo ojczyzną Polaków była, jest  
i będzie Polska. Polska żyjąca w przyjaźni z wszystkimi 
państwami i narodami, ale suwerenna i niepodległa, 
bo takiej chcemy i na taką zasługujemy! Taką widział 
ją św. pamięci pan prezydent Lech Kaczyński. Dlatego 
nie ma naszej zgody na to, by o sprawach elementarnie 
ważnych dla naszego państwa i narodu decydowała 
Bruksela, Moskwa czy Berlin! Kto i w czyim imieniu 
próbuje w Polsce zastępować tysiącletnią tradycję  
i naszą wspaniałą chrześcijańską kulturę? Kto myśli, 
ten wie — mówiła Beata Andrzejewska, przewodni-
cząca rybnickiego klubu „Gazety Polskiej”. 

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, ruszono 
w dalszą drogę, do kościoła Królowej Apostołów, 
gdzie odprawiono mszę świętą.                               (WaT) 

W obronie i przeciw

Rewolucji nie będzie
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Główna część manifestacji odbyła się na rybnickim rynku 

Nowy komendant rybnickich strażaków brygadier Krzysztof Ziaja

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

Ryba 
ma głos...



Opuszcza pan swoich podwładnych w trudnym 
dla nich momencie. Rybniczanie nie darzą swoich 
strażników dużą sympatią

Myślę, że ten brak sympatii dotyczy jednak niewiel-
kiej w gruncie rzeczy liczby osób. Skoro rybniczanie 
nas nie lubią, to dlaczego tak często do nas dzwonią? 
Rocznie przyjmujemy osiem tysięcy zgłoszeń, w tym 
ponad pięć i pół tysiąca od samych mieszkańców. 
Cztery lata temu były ich tylko trzy tysiące. 70 proc. 
zgłoszeń to skargi na nieprawidłowe postoje pojazdów. 
Na każdy taki sygnał musimy reagować. Czasem czuje-
my się jak w potrzasku, bo jedni proszą nas, by na ich 
ulicy postawić fotoradar, inni odsądzają nas za to od 
czci i wiary. Zdarzały się też sytuacje humorystyczne, 
jeden z mieszkańców skarżył się np., że w trakcie 
interwencji strażnik był bez czapki. Zawsze znajdzie 
się ktoś niezadowolony z naszych działań, to rzecz 
zupełnie normalna. 

Wielu rybniczan twierdzi, że jesteście zbyt 
represyjni

Nie mogę się z tym zgodzić. Rocznie zajmujemy 
się 18-20 tysiącami wykroczeń. Tylko co czwarte ka-
rzemy mandatem. Na dziesięć wykroczeń wręczamy 
maksymalnie trzy mandaty, mówimy zatem o repre-
syjności rzędu 25 proc. To bardzo mało w porównaniu 
z innymi służbami. My koncentrujemy się głównie na 
utrzymaniu porządku. Oprócz zajmowania się źle 
zaparkowanymi autami, sprawdzamy, czy ze swych 
obowiązków wywiązują się właściciele posesji – czy 
nie wylewają zawartości szamba do studzienki sąsiada, 
czy nie spalają śmieci, czy mają podpisane umowy 
na wywóz ścieków i śmieci, czy na domach widnieją 
właściwe numery porządkowe, a psy są zaszczepione.  
W ubiegłym roku skontrolowaliśmy niemal 800 pose-
sji. Policja tego nie zrobi. Liczba zadań straży miejskiej 
rośnie, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych regular-
nie poszerza zakres naszych obowiązków. 

Co pan myśli o pojawiających się propozycjach 
likwidacji straży miejskiej?

Przecież, jeśli przestaniemy zajmować się np. nie-
prawidłowym parkowaniem, zajmie się tym ktoś inny, 
bo miasto musi normalnie funkcjonować. W przypad-
ku likwidacji straży większość strażników miejskich 

przejdzie do policji. Represyjność 
policji jest większa, więc szanse na 
otrzymanie mandatu będą jeszcze 
większe. Utrzymanie jednego 
etatu policjanta jest zresztą nawet 
o połowę droższe od etatu straż-
nika. Ale policja i tak nie będzie  
w stanie nas zastąpić. Oprócz za-
dań, o których mówiłem są jeszcze 
dzikie wysypiska, zwykłe patrole, 
czy zabezpieczenie imprez sporto-
wych, manifestacji i uroczystości 
kościelnych. Staramy się zapobie-
gać, a nie karać. Popatrzmy też na 
siebie; dlaczego w Polsce nagminnie przekraczamy 
prędkość, gdy za granicą jeździmy przepisowo? 

Na stanowisku komendanta spędził pan 
pięć lat. W tym czasie w mieście wprowadzono 
kilka nowinek technicznych, które strażnikom 
pomagają w pracy. Czy któreś z nich okazały się 
strzałem w dziesiątkę?

Myślę, że były to minikamery, które strażnicy noszą 
przy sobie w czasie patroli. To pozytywnie wpłynęło 
nie tylko na zachowanie mieszkańców, ale również 
interweniujących funkcjonariuszy. Bardzo pomaga 
nam monitoring zainstalowany w Śródmieściu  
i w dzielnicy Maroko-Nowiny. Mamy również mobilną 
kamerę, którą możemy umieścić w dowolnym miejscu. 
Na bieżąco przesyła ona obraz do komendy. Obecnie 
umieszczona jest na ul. Reja i pomaga nam wyłapać 
osoby zakłócające porządek oraz amatorów spożywa-
nia alkoholu na świeżym powietrzu. Już wkrótce bę-
dzie wykorzystywana przy zwalczaniu dzikich wysypisk 
śmieci. Mamy też słynne już czarne kule, fotografujące 
kierowców przejeżdżających przez skrzyżowanie na 
czerwonym świetle i przekraczających prędkość. 

Z czego po tych pięciu latach jest pan najbar-
dziej dumny?

Przede wszystkim z samych strażników. To grupa 
osób, które mogą na sobie polegać. Myślę, że udało 
mi się zbudować wzajemne zaufanie. Szkolenia, czy 
obecność kamerek uświadomiły strażnikom, że można 
inaczej podejść do interwencji. Nie wstydzimy się tego 

co robimy, mamy swoje wyniki, a część pracowników 
jest bardzo kreatywna. W rybnickiej komendzie za-
trudnione są dzisiaj 53 osoby, w tym blisko 20 kobiet. 
Wielu strażników dla lepszego wynagrodzenia i przy-
wilejów emerytalnych, o których w SM nie ma mowy 
przechodzi do policji. Oczywiście są tacy, dla których 
jesteśmy „nierobami”, ale przypomnę tylko owych 20 
tys. interwencji rocznie.  

Zdecydował się pan na zmianę posterun-
ku, bo uznał, że w Rybniku misja została już 
zakończona?

Absolutnie nie. Przed rybnickimi strażnikami jesz-
cze sporo pracy. W tym miejscu pragnę podziękować 
prezydentowi Adamowi Fudalemu za doświadczenie, 
jakie przez te lata zdobyłem w Rybniku. Zanim 
rozpocznę pracę w Gliwicach, chciałbym dokończyć 
uruchamianie monitoringu na skrzyżowaniach ulic 
Kotucza-Rudzka i Gliwicka-Wielopolska. W umiesz-
czonych tam czarnych kulach znajdują się jeszcze 
aparaty fotograficzne, ale wkrótce zamienimy je na 
kamery, które na bieżąco będą rejestrować to, co 
dzieje się na skrzyżowaniu. Na razie czekamy jednak 
na zgodę Inspekcji Transportu Drogowego.

Zdecydowałem się wystartować w konkursie, bo 
lubię nowe wyzwania. To duża jednostka, więc pracę 
w niej traktuję właśnie jak takie wyzwanie, a zarazem 
kolejny szczebel mojej kariery.

Rozmawiała: 
Dominika Ingram-Nowaczyk

Komendant odchodzi

Janusz Bismor, komendant straży miejskiej, po pięciu latach 
kierowania pracą rybnickich strażników opuszcza Rybnik. Wygrał 
konkurs na szefa strażników w Gliwicach. 

Janusz Bismor będzie pracował w Rybniku do końca maja. Prezydent Adam Fudali zdecydował 
już, że do końca roku obowiązki komendanta straży miejskiej będzie pełnić Arkadiusz Kaczmar-
czyk, obecnie zastępca Bismora. W SM pracuje on od 14 lat.

Hossa na plusie
W czasie marcowej sesji prezydent Adam Fudali poinformował radnych 

o aktywach miasta w spółkach. Najbardziej znaczące udziały gmina posiada 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku (98,9 proc. udziałów 
wartych łącznie blisko 581 mln zł) i w należącej w całości do miasta spółce 
Hossa (2326 udziały warte 1,163 mln zł). Co ciekawe, Hossa po raz pierwszy 
od wielu lat zakończyła ubiegły rok z wynikiem dodatnim. O tym, co stanie się  
z wypracowanym zyskiem, zdecyduje właściciel, czyli miasto. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że zostanie on przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

50 tys. zł warte są udziały miasta w Spółce Obrotu Energią. Rybnik posiada też mało 
znaczące udziały w będącej w stanie upadłości spółce Maćko z siedzibą w Zabrzu  
(668 udziałów wartych 33,4 tys. zł) oraz w katowickiej spółce PRInż (76,9 tys. zł).          (WaT) 
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Tanie pieniądze
W czasie marcowej sesji rada miasta zdecydowała, że w Banku Go-

spodarstwa Krajowego miasto zaciągnie kredyt w wysokości jednego 
miliona. Pieniądze te zostaną przeznaczone na sfinansowanie dokumentacji 
projektowej rybnickiego odcinka drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz. W te-
gorocznym budżecie zabezpieczono co prawda środki na ten projekt, ale BGK 
oferuje bardzo atrakcyjne warunki. Umowę na opracowanie dokumentacji 
technicznej odcinka strategicznej dla całego subregionu drogi podpisano  
w urzędzie w listopadzie ubiegłego roku; ma kosztować blisko 1,670 mln zł.  
Kredyt, który z założenia musi zostać przeznaczony na przygotowanie 
projektu inwestycji, której realizacja będzie współfinansowana przez Unię 
Europejską miasto spłaci w latach 2014-2017.                                  (WaT)
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Nowego animatora kultury pytamy o 
przyszłość placówki:   

Zastąpił Pan na tym stanowisku 
Danutę Dronszczyk, która przeszła na 
emeryturę, ale z budynkiem klubu przy 
ul. Zakątek nie do końca się pożegnała, 
bo pełni funkcję przewodniczącej rady 
dzielnicy, mającej tu swoją siedzibę.

I na pomoc mojej poprzedniczki oraz 
rady dzielnicy bardzo liczę, szczególnie 
jeśli chodzi o planowany remont sali 
widowiskowej, połączony z gruntowną 
izolacją fundamentów i wymianą parkietu. 
Konieczne jest też stworzenie koncepcji 
dalszej modernizacji klubu, głównie sceny, 
gdzie najpilniejszym jest przygotowanie 
instalacji oświetleniowej. 

Siedzimy w gabinecie, gdzie wy-
strój jednej ze ścian stanowią półki 
z kasetami video. Czy jeszcze ktoś je 
wypożycza?

Filmy na nośniku VHS odziedziczyli-
śmy po macierzystej jednostce i przez kilka 
lat ich wypożyczanie przynosiło niewielki, 
ale zawsze dochód, dziś z powodu postę-
pującej cyfryzacji, niestety, coraz mniejszy,  
a przecież filmoteka ciągle jest imponują-
ca. W tej chwili myślimy o ich wyprzedaży, 
co jest jednym z najpilniejszych zadań.  

W najbliższych dniach zostaną ustalone jej 
zasady. Chętnych zapraszamy!

Co Pan planuje w sferze arty-
stycznej?

Chciałbym się skoncentrować na 
małych formach teatralnych z udziałem 
młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z całego miasta. Mam już 
pewne plany, ale nie chciałbym zdradzać 
szczegółów, żeby nie zapeszyć. Stąd też 
moje zabiegi o modernizację sceny.

Rozumiem, że planowane przed-
sięwzięcie wzbogaci istniejącą ofertę 
klubu?

Oczywiście. Nadal w Harcówce swoje 
miejsce będą mieli odnoszący sukcesy 
„szkaciorze”, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Koło Emerytów i Rencistów i zespół 
folklorystyczny „Ligocianki”, a także koła 
zainteresowań dla najmłodszych. Nadal też 
będziemy wynajmować salę na prywatne 
uroczystości. Działa również komputerowe 
telecentrum. Myślimy też o krótkich, ale in-
tensywnych kursach językowych, np. przed 
sezonem urlopowym. Jesteśmy otwarci 
na „wsparcie lokalowe” RCK – niedawno 
próby w naszej sali miała grupa taneczna 
pod kierunkiem Izy Barskiej. Chcielibyśmy 
w naszej placówce gościć uczestników festi-

walu orkiestr dętych „Złota Lira”, w zamian 
mamy nadzieję na koncert dla mieszkańców 
dzielnicy. A z działań bieżących: uruchomi-
liśmy już profil na Facebooku, w przygoto-
waniu jest strona internetowa. 

Najbliższe plany?
Na przełomie maja i czerwca wraz  

z Przedszkolem nr 4 planujemy wspólny 
koncert z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Czy w nowej pracy wykorzysta pan 
swoje wokalne i prezenterskie talenty?

Jestem przekonany, że będzie niejedna 
okazja do zaprezentowania się przed 
tutejszą publicznością.

Czego panu serdecznie życzymy.
(r)

Rybnickie świętowanie
Od 15 do 17 czerwca po raz kolejny obchodzić będziemy Dni Rybnika. Trzy 

dni święta miasta upłyną pod znakiem wielu ciekawych imprez. W programie m.in. 
Jarmark Śląski, XXI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira”, Piłkarski 
Turniej Dzielnic oraz „strefa kibica” na rynku, czyli wspólne oglądanie meczu Polska 
– Czechy. Finał imprezy z udziałem gwiazd – rybniczanina, rapera Grubsona oraz 
jednego z najbardziej znanych zespołów rockowych Lady Pank, tradycyjnie odbędzie 
się na rybnickim stadionie. Więcej informacji już wkrótce na: www.rybnik.eu

18 kwietnia w urzędzie miasta odbyła się 
konferencja „Inwestorzy.biz – inwestycje drogą 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”. 

Wzięło w niej udział kilkanaście osób – obok 
przedsiębiorców również studenci, przedstawiciele 
Powiatowego Urzędu Pracy i Izby Przemysłowo-
Handlowej ROP. Jeden z prelegentów, Luk Palmen, 
zachęcał do skorzystania z elektronicznej platformy 
usługowej LEM, która wspiera przedsiębiorców, in-
stytucje naukowe, inwestorów, czy doradców i za-
prezentował portal internetowy www.innowacje.
biz. — Znajdziemy tam potencjalnych partnerów 
do współpracy, propozycje szkoleń, czy informacje, 
jak sfinansować nasz projekt — mówił Palmen. 

Inny z prelegentów Rafał Pałgan, analityk finanso-
wy i przedsiębiorca mówił o tym, jak pozyskiwać 
inwestorów i wprowadzać do przedsiębiorstwa 
kapitał zewnętrzny. Organizatorem konferencji 
była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 
Krajowa Izba Gospodarcza oraz miasto. Wśród jej 
uczestników był też laureat konkursu na lokalnego 
lidera biznesu – Przemysław Ekiert, prezes rybnic-
kiej firmy Nexum, która od 2006 r. działa w branży 
usług doradczych. Konkurs zorganizowany przez 
RIG skierowany był do małych przedsiębiorców, 
którzy prowadzą działalność o zasięgu gminnym 
i powiatowym, a ich firmy mogą budzić zaintere-
sowanie inwestorów.                                          (S)  

Przedsiębiorcy na platformie

Program obchodów w Rybniku
godz. 9.30 – RYNEK
• zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji  

i mieszkańców miasta
godz. 9.45 – RYNEK
• wysłuchanie hymnu państwowego
• wciągnięcie flagi państwowej na maszt
• okolicznościowe wystąpienie Prezydenta Miasta 

Rybnika
• złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi 

(Muzeum)
• przemarsz do bazyliki św. Antoniego
• złożenie hołdu pod pomnikiem Jana Pawła II
godz. 10.30 – BAZYLIKA św. Antoniego
• uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny
Oprawa muzyczna w wykonaniu chóru im. Ada-
ma Mickiewicza z Niedobczyc oraz Miejskiej 
Orkiestry Dętej Rybnik

Mieczysław Błaszczyk urodził się w Radlinie, jest związany z zie-
mią rybnicko-wodzisławską, mieszka w Popielowie. Jest absolwentem 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 
gdzie uczęszczał również na zajęcia do Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej. Zawodowo związany jest ze scenami muzycznymi 
Warszawy, Lublina, Łodzi, Szczecina, Wrocławia, Bytomia i Gliwic. 
Koncertował w wielu miastach całej Europy, rybniczanom jest znany 
z wielu koncertów i spektakli muzycznych w Rybnickim Centrum 
Kultury, gdzie przez kilka miesięcy pracował w dziale artystycznym.   

Nowy szef Harcówki
Nie chodzi oczywiście o nowego druha ZHP, ale Mieczysława Błaszczyka, od niedawna 

kierownika Klubu Kultury „Harcówka” w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia, działającego 
w strukturach Rybnickiego Centrum Kultury.

Święto Konstytucji 
   3 maja

Klub Kultury Harcówka
Rybnik, ul. Zakątek 19, 

tel. 32 423 40 80
e-mail: harcowka.rck@gmail.com

www.facebook.com/Harcowka
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Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 15

Barbara Gawryluk, tłumaczka i dziennikarka, a przede wszystkim jedna 
z najbardziej znanych autorek książek dla dzieci będzie gościć w klubie 
Harcówka. Autorskie spotkanie rozpocznie się 8 maja o 9. W jego trakcie będzie 
można porozmawiać z pisarką oraz zdobyć jej autograf.   

Autorka bajek w Harcówce



— To technika, którą cechuje duża wiarygod-
ność zebranego materiału. Jest czasochłonna  
i wymaga sporego nakładu pracy, ale nasi stu-
denci świetnie sobie z tym poradzili — mówi 
dr Agata Zygmunt z Uniwersytetu Śląskiego. 
Wśród ankietowanych było mniej więcej tyleż 
samo kobiet i mężczyzn. Te same pytania usły-
szeli przedstawiciele różnych grup wiekowych 
(18-30 lat; 31-40 lat; 41-50 lat; 51-60 lat i powy-
żej 60 lat), co pozwoliło porównać opinie osób  
w różnym wieku.

Pytano o wiele różnych aspektów jakości 
życia, począwszy od ogólnych pytań o to, czy 

dobrze się mieszka w Rybniku, po szczegó-
łowe dotyczące infrastruktury drogowej czy 
komunikacji autobusowej. Pytania dotyczyły 
też dostępności placówek handlowych, usłu-
gowych, opieki zdrowotnej czy edukacyjnych, 
a także standardu mieszkań i zadowolenia 
ze swojej sytuacji materialnej i zawodowej.  
W ankiecie znalazły się również pytania zwią-
zane ze stanem środowiska naturalnego. 

— Generalny wniosek jest taki: rybniczanie są 
bardzo zadowoleni z życia w Rybniku. 80 proc. 
ankietowanych odpowiedziało, że są zadowoleni 
z życia w swoim mieście. Prawie 38 proc. z nich 
było bardzo zadowolonych, a nieco ponad poło-
wa zdeklarowała, że jest raczej zadowolona. Co 
ciekawe najbardziej zadowoleni są respondenci 

najstarsi i najmłodsi, czyli ci, mający powyżej 60 
lat i między 18. a 30. rokiem życia. Zapytaliśmy 
również rybniczan, o to, czy w przyszłości chcie-
liby mieszkać w Rybniku. I ponownie 80 proc. 
respondentów odpowiedziało, że tak. Nieco ina-
czej ma się sprawa z oczekiwaniami dotyczącymi 
dzieci. Na pytanie, czy chciałbyś, by twoje dzieci 
mieszkały w przyszłości w Rybniku, twierdząco 
odpowiedziało dwie trzecie respondentów (ok. 
66 proc.). Najwyraźniej mieszkańcy miasta 

dostrzegają jednak występujące tu ograniczenia 
związane z pracą czy możliwościami awansu 
zawodowego. Część rodziców chce, by ich dzieci 
mieszkały w przyszłości po prostu w większym 
mieście. Dziś jesteśmy na tyle mobilni, że fakt, 
iż ktoś mieszka 100 km od swoich rodziców 

nie stanowi już większego problemu — mówi  
o wynikach badań dr Agata Zygmunt.

Ponad 80 proc. ankietowanych mieszkańców 
poleca Rybnik jako miejsce stałego zamiesz-
kania. 75 proc. stwierdziło, że jest to również 
dobre miejsce na emeryturę; 50 proc., że dobre 
miejsce na studiowanie i 43 proc., że dobre 
miejsce na robienie kariery zawodowej. Przy 
czym w przypadku tych ostatnich pytań, sporo 
też było odpowiedzi, z których wynikało, że 

respondenci w tej materii się nie orientują. 
— Było to na ogół związane z ich dojrzałym 
wiekiem; ich te sprawy po prostu już nie inte-
resują — wyjaśnia. Rybniczanie pozytywnie 
oceniają też swój materialny poziom życia. 
Prawie połowa pytanych odpowiedziała, że żyje 

Rybniczanie zadowoleni z Rybnika
Młodzież studiująca w rybnickim 

ośrodku Uniwersytetu Śląskiego socjo-
logię w ramach praktyk studenckich 
zbadała, jak żyje się rybniczanom  
w ich mieście. Ankieterami byli obecni 
studenci trzeciego roku, którzy w cza-
sie ubiegłorocznych wakacji przepytali 
ponad 400 osób; ostatecznie do opra-
cowania wyników badań wykorzystano 
398 wywiadów kwestionariuszowych.

Pozostałe pytania:
• Jaki jest stan dróg w Rybniku w porównaniu 
z sąsiednimi miejscowościami?

32 proc. – lepszy niż u sąsiadów; 30 proc. – 
gorszy niż u sąsiadów; 25 proc. – nie widzi 
różnicy (odpowiedzi mogą być w dużym 
stopniu uzależnione od miejsca zamieszkania 
i trybu życia)

• Stan chodników?
42 proc. – lepszy niż u sąsiadów; 16 proc. – 
gorszy niż u sąsiadów; 30 proc. – nie dostrzega 
różnic.

• Działania władz miasta na rzecz modernizacji 
dróg?

52 proc. – zadowolonych; 25 proc. – niezado-
wolonych

• Dbałość o czystość i porządek w mieście?
87 proc. – wysoka lub dość wysoka ocena dzia-
łalności służb miejskich w tym zakresie

• Stan środowiska naturalnego w mieście?
80 proc. – ocenia go wysoko bądź dość wyso-

ko (spory odsetek respondentów deklarował 
działania proekologiczne m.in.: segregowanie 
odpadów, chodzenie z własną torbą na zakupy

• Przeciętna wielkość mieszkania ?
między 51 a 70 m kw; zamieszkiwana przez 
trzy, cztery osoby (75 proc. – zadowolonych  
i raczej zadowolonych z komfortu mieszkań; 
70 proc. – zadowolonych z metrażu mieszkań;  
66 – proc. zadowolonych ze stanu technicz-
nego; 75 proc. – zadowolonych z lokalizacji 
mieszkania bądź domu)

• Wyposażenie mieszkań bądź domów?
80 proc. - komputer z dostępem do internetu; 
73 proc. –telewizor z płaskim ekranem; 50 proc. 
– kino domowe 

• Ilość placówek edukacyjnych?
75 proc. – wystarczająca liczba szkół podsta-
wowych i gimnazjów; 50 proc. – wystarczająca 
liczba uczelni wyższych (respondenci, zwłaszcza 
ci, którzy posiadają małe dzieci, podkreślali, że 
jest za mało przedszkoli i żłobków)

• Zakupy?
Rybniczanie rzadko robią zakupy poza Rybni-
kiem; najrzadziej kupują w Rybniku materiały 
budowlane. Najczęściej robią zakupy w hiper-
marketach (34 proc.) i w dyskontach (34 proc.). 
Małe zainteresowanie (niespełna 13 proc.) 
zakupami w małych sklepach

• Korzystanie z restauracji i teatru?
Przeciętny rybniczanin bywa w restauracji bądź 
w innym lokalu z obsługą raz, góra kilka razy  
w roku; w teatrze rzadziej niż raz w roku;  
w kinie raz bądź kilka razy w roku; w pubie lub 
w barze co najmniej raz w miesiącu

• Wakacje
60 proc. – było w ciągu ostatniego roku na, 
minimum tygodniowych wakacjach; najczęściej  
w kraju bądź u rodziny (niezbyt luksusowe 
formy wypoczynku)

• Kontakty z najbliższymi sąsiadami?
73 proc. zadowolonych 

Z badań socjologicznych wynika, że rybniczanie lubią miasto, w którym przyszło im żyć
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Pod koniec marca, podczas kon-
ferencji zorganizowanej w auli Uni-
wersytetu Śląskiego, podsumowano 
projekt pod hasłem: „Małe spo-
łeczności – wielkie problemy. Skala  
i specyfika wykluczenia społecznego 
w wybranych dzielnicach miasta Ryb-
nika”. Miał on na celu poznanie pro-
blemów, z jakimi na co dzień borykają 
się mieszkańcy czterech rybnickich 
dzielnic: Boguszowic, Niedobczyc, Pa-
ruszowca-Piasków oraz Maroka-No-
win wraz ze Śródmieściem. — Dane 
statystyczne z poprzednich lat pokazały, 
że właśnie w tych rejonach skumulo-
wanych jest najwięcej problemów. To 
tutaj odnotowano najwięcej negatyw-
nych zjawisk społecznych — mówił dr 
Andrzej Górny z UŚ, który wraz z dr 
Agatą Zygmunt przedstawił wnioski 
płynące z projektu. Od października 
do grudnia ubiegłego roku, ankieterzy 
rozmawiali nie tylko z mieszkańcami 
wspomnianych rejonów miasta, ale 
także z tzw. ekspertami społeczny-
mi – członkami poszczególnych rad 
dzielnic, policjantami i strażnikami 
miejskimi, pedagogami, księżmi  
z tamtejszych parafii – słowem osoba-
mi, które dysponują sporą wiedzą na 
temat badanych społeczności. 

Kluczowe problemy
Alkoholizm, narkomania, bezrobo-

cie, patologie rodzinne i bezdomność 
to najpoważniejsze problemy dręczą-
ce analizowane dzielnice. Największy 
z nich to bezrobocie, które najbardziej 
dotknęło Boguszowice. Nie lepiej jest 
w Niedobczycach i w Paruszowcu-Pia-
skach, gdzie również sporo osób po-
zostaje bez pracy. Alkoholizm, uznany 
za problem uniwersalny, występuje we 
wszystkich badanych zbiorowościach. 
To najczęściej rezultat bezrobocia  
i ubóstwa. Z kolei na zjawisko narko-
manii najczęściej wskazywali młodzi 
ludzie, co może świadczyć o poważ-
nym zagrożeniu tą patologią właśnie 
w środowisku młodzieży. 

Enklawy biedy i underclass
Badania jednoznacznie pokazały, 

że miasto nie jest wolne od tzw. 
enklaw biedy. Najtrudniejsze rejony 
to w Boguszowicach ulice Lompy  
i Patriotów, w Niedobczycach m.in. 

Andersa, Paderewskiego i Rymera,  
a na Paruszowcu-Piaskach ulice Prze-
mysłowa, Ogrodowskiego i ich najbliż-
sze okolice. Na Maroku-Nowinach 
problematyczne są ulice: Zielona, 
Westerplatte i Komuny Paryskiej,  
a w Śródmieściu kamienice, w których 
znajdują się mieszkania komunalne. 
Właśnie w tych miejscach dominują 
tzw. obszary underclass, czyli osób 
żyjących na marginesie społeczeństwa 
i borykających się z podobnymi życio-
wymi trudnościami. Tutaj poważnym 
zagrożeniem jest alkohol, zaspoka-
janie jedynie podstawowych potrzeb 
egzystencjonalnych, dorywczej pracy 
„na czarno”, łamania prawa. — Za-
sadniczym problemem jest wyuczona 
bezradność i odtwarzanie się nega-
tywnych wzorców i postaw życiowych  
w kolejnych pokoleniach. Dzieci  
z enklaw biedy mają znikome szanse 
na wyrwanie się z marginesu życia spo-
łecznego — mówił dr Andrzej Górny. 

Cyber wykluczeni
Ankieterzy sprawdzali m.in., jak 

żyje się mieszkańcom badanych dziel-
nic, jak wyposażone są ich mieszkania, 
ile zarabiają, w jaki sposób radzą 
sobie z codziennością. Okazuje się, 
że standard i wyposażenie mieszkań 
osób korzystających ze wsparcia 
ośrodka pomocy społecznej, prak-
tycznie nie różni się od mieszkań osób 
nie będących klientami tej instytucji. 
Telewizory plazmowe, zestawy kina 
domowego, aparaty cyfrowe, a nawet 
zmywarki to sprzęty, które można 
znaleźć w domach sporej części 
ankietowanych, również tych, którzy 
pobierają różnego rodzaju zasiłki. — 
To było dla nas zaskakujące. Co więcej, 
okazuje się, że dzisiaj synonimem 
wykluczenia jest brak umiejętności 
korzystania z komputera i internetu. To 
nowe zjawisko. Wielu ankietowanych, 
którzy nie regulują opłat za prąd czy 
wodę, nie wyobraża sobie życia bez 
laptopa i opłaconego abonamentu za 
internet i telefon komórkowy — wyja-
śniają naukowcy.

Do pracy czy po zasiłek?
Choć podstawowym źródłem 

dochodów ankietowanych jest praca 
zarobkowa, to niewiele osób mogło 

pochwalić się umową na pełen etat. 
— Tylko 40% ankietowanych jest 
zatrudnionych na etacie. To szokująco 
niski odsetek — przyznają autorzy 
raportu. Dlatego sporo miejsca  
w domowych budżetach zajmują 
środki płynące ze świadczeń pomocy 
społecznej, zasiłki z urzędu pracy, 
a także emerytury i renty. Cieszyć 
mogą relatywnie wysokie aspiracje 
życiowe młodych ludzi. Wielu z nich 
chce się uczyć i pracować jednocze-
śnie. Ale jest też sporo młodych, 
którzy nie zamierzają kontynuować 
edukacji, a jedynie znaleźć pracę.  
— W ten sposób sami ograniczają 
sobie szanse na przyszłość. To niepo-
kojące zjawisko — mówi dr Agata 
Zygmunt. Niepokoić może również 
postawa sporej części osób w star-
szym wieku. Bierność, brak chęci do 
podnoszenia kwalifikacji, nastawie-
nie roszczeniowe to postawy charak-
terystyczne dla wielu ankietowanych 
czterdziesto- i pięćdziesięciolatków. 
Wielu z nich jest uzależnionych od 
pomocy społecznej. — Część z tych 
osób  dotknięta jest tzw. analfabety-
zmem funkcjonalnym. Mają problem 
z załatwianiem spraw urzędowych, 
zrozumieniem podpisywanych do-
kumentów, obsługą komputera, wy-
syłaniem maili. A przecież większość 
potencjalnych pracodawców chce 
CV otrzymać drogą elektroniczną — 
dodaje dr Agata Zygmunt. 

To tylko część wniosków z raportu 
przedstawionego przez naukowców  
z Uniwersytetu Śląskiego. Dokument 
będzie punktem wyjścia do kolej-
nych działań, mających wpłynąć na 
poprawę jakości życia mieszkańców 
nie tylko analizowanych dzielnic, ale 
i  całego miasta. — Raport pokazał, że 
miasto jest zainteresowane problemami 
społecznymi i chce je rozwiązywać. 
Od lat staramy się zmieniać otoczenie 
również w tzw. trudnych dzielnicach. 
Budujemy kompleksy sportowe, re-
montujemy placówki kultury. W ten 
sposób chcemy wymusić zmianę zacho-
wań tych społeczności. To duży wysiłek 
inwestycyjny, ale mamy świadomość, że 
jeszcze wiele pracy przed nami — mó-
wił obecny na konferencji prezydent 
Adam Fudali.

Dominika Ingram-Nowaczyk 

oszczędnie, ale, że na wszystko 
im starcza. 23 proc. badanych 
odpowiedziało, że pieniędzy 
wystarcza im na wszystko bez 
specjalnego oszczędzania, a 20 
proc. odpowiedziało, że żyje 
bardzo oszczędnie, by odłożyć 
na poważniejsze zakupy. Tylko 
5,5 proc. odpowiedziało, że 
pieniędzy starcza im wyłącznie 
na tanie jedzenie i ubrania. 
Zostaje 2 proc. badanych, któ-
rzy przyznają, że mają kłopot  
z zaspokojeniem elementar-
nych potrzeb bytowych. 

— Problem ubóstwa na 
pewno dotyka mieszkańców 
Rybnika, ale raczej nie naszych 
respondentów. Ludzie mają 
też opory z przyznawaniem się 
do biedy i pewnie często wolą 
odpowiedzieć, że jakoś sobie 
radzą, niż że mają trudności  
w zaspokajaniu elementarnych 
potrzeb — komentuje socjolog. 
Padło też pytanie o zapożycze-
nie rybniczan. 31 proc. bada-
nych spłaca pożyczkę w banku, 
a 19 proc. jest zapożyczonych 
u rodziny bądź znajomych. 
W bankach zapożyczone są 
na ogół osoby, które żyją 
na nieco wyższym poziomie 
niż większość mieszkańców.  
53 proc. badanych ma oszczęd-
ności, ale większość z nich 
zbiera pieniądze na „czarną 
godzinę”. Dotyczy to jednak 
głównie osób starszych. 

— To pozytywne wyniki, 
które pokazują, że Rybnik jest 
przyjaznym miejscem do życia. 
Są oczywiście i mankamenty, 
które dostrzega pewien odsetek 
osób niezadowolonych czy to  
z infrastruktury drogowej, czy  
z dostępu do konkretnych 
usług. Obraz ogólny Rybnika 
rysuje się jednak korzystnie. Jak 
pokazują wyniki badań, nie jest 
to miasto, z którego młodzi lu-
dzie będą uciekać. Oczywiście 
nie jest idealnie i wypowiedzi 
badanych świadczą o tym, 
że trzeba wciąż podejmować 
starania, by w mieście żyło się 
coraz lepiej, niemniej wydaje 
się, że podejmowane przez wła-
dze miasta działania zmierzają 
we właściwym kierunku — ko-
mentuje wyniki badań socjolo-
gicznych dr Agata Zygmunt.

Wacław Troszka

Zapomoga  na  in terne t
Cztery dzielnice, ponad 1200 respondentów, czterdziestu ekspertów, dwa miesiące badań  

i wiele interesujących, czasem zaskakujących, wniosków. To efekt projektu badawczego współfi-
nansowanego ze środków unijnych, a zrealizowanego na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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W Bośni rozbijał namiot na polu peł-
nym min. W Kolumbii na wiejskiej farmie 
doił krowy, a w Indiach trzymał za rękę 
umierających. Mieczysław Bieniek w wy-
padku na kopalni częściowo stracił wzrok 
i słuch. Mimo to, chłonie świat wszystkimi 
zmysłami. Swoimi doświadczeniami z po-
dróży dzielił się z uczniami Zespołu Szkół 
Budowlanych. 

— Nie słyszy pan na jedno ucho, nie widzi na 
jedno oko i ma pan pylicę — potwierdził diagnozę 
lekarz. Mieczysław Bieniek, były górnik, który 
po tym jak runęła ściana w kopalni Wieczorek, 
gdzie przepracował 27 lat, musiał pożegnać się  
z fedrowaniem. — To było jak grom z jasnego nieba. 
Kiedy po kilku miesiącach po wypadku doszedłem 
do siebie, stwierdziłem, że muszę zastanowić się nad 
moim dalszym życiem — wspomina. Powiedział 
żonie, że jedzie na trzy dni w Beskidy, kupił bilet 
na samolot i wkrótce wylądował w Indiach. To był 
początek wielkiej pasji, która szybko stała się sen-
sem jego życia. Były górnik został podróżnikiem, 
który z plecakiem, kilkudziesięcioma dolarami  
w kieszeni i plikiem wycofanych z obiegu polskich 

banknotów przemierza świat. — Indie były dla 
mnie terapią. Przestałem użalać się nad sobą, kiedy 
w schroniskach zakładanych przez Matkę Teresę 
zobaczyłem, jak niewiele potrzeba, by pomóc innym. 
Trzymałem umierających za rękę. Nie rozumiałem 
co do mnie mówili, ale im i mnie było wtedy jakoś 
lżej — wspomina. Odwiedził ponad siedemdziesiąt 
krajów. Był w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. 
Wszędzie zabiera swoje zdjęcie w galowym, górni-
czym mundurze. Przekonuje, że jest „very impor-
tant person”, a na dowód wskazuje na zawieszone 
na piersi medale. Te odznaczenia otwarły mu nie-
jedne drzwi, również te, za którymi rezyduje sam 
Dalajlama. Właśnie skończył 50 lat i chciał uczcić 
przysłowiowego „Abrahama”: — Pomyślałem, że 
pojadę do Rzymu, ale nasz papież już nie żył, więc 
wybrałem się do Dalajlamy. To spotkanie zmieniło 
moje życie. Warto poznać człowieka, który mówi tyl-
ko o rzeczach dobrych. Ktoś taki daje niesamowitego 
kopa do przodu. Ale tak naprawdę kogoś takiego 
można znaleźć w każdym miejscu — przyznaje.  

O podróżach mógłby opowiadać godzinami. 
Wspomina Papuę-Nową Gwineę, gdzie nabawił 
się malarii, latające kondory w Peru, Boliwię, 
gdzie pracował w kopalni rud srebra czy Tajlandię,  
w której zajadał się karaluchami i robakami. Fan-
tazji i odwagi mu nie brakuje. Udawał już misjo-
narza, polskiego generała na wakacjach, kolegę ze 
studiów ambasadora Sudanu. Swoje wspomnienia 
opisał w dwóch, cieszących się dużą popularnością, 
książkach, w których zachwyca się światem oddalo-
nym od utartych, turystycznych szlaków. — Warto 
podróżować i zobaczyć, że istnieje inny świat, inni 
ludzie. Nie ma ludzi złych, są tylko głupi i mądrzy. 
Na szczęście tych drugich jest więcej — przekony-
wał niedawno uczniów rybnickiej „budowlanki”. 
Przed Mieczysławem Bieńkiem kolejna wyprawa.  
W maju wybiera się na rowerze do oddalonego od 
Katowic o 13 tysięcy kilometrów Władywostoku. 
Zaplanował nawet spotkanie z prezydentem Pu-
tinem. Czy mu się to uda? — Jasne! Przeca jestem 
hajer nie do zajechania !                                     (D)

 — Tegoroczni wystawcy to w więk-
szości firmy, które korzystają z najno-
wocześniejszych technologii — mówił 
Andrzej Żylak, prezes Izby Prze-
mysłowo-Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, która po 
raz siedemnasty, wspólnie z miastem, 
przygotowała Giełdę Budownictwa  
i Wyposażenia Dom.  

Tradycyjnie zorganizowano ją w Ze-
spole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, 
a odwiedziło niemal dziesięć tysięcy 
osób. W jej uroczystym otwarciu wzięli 
udział m.in. przedstawiciele chińskiej 
firmy wytwarzającej nowoczesne ogniwa 
elektrogalwaniczne, wykorzystywane do 
produkcji solarów. Chińczycy przybyli 
do Rybnika na zaproszenie jednego z 
wystawców, firmy Technosolar, której 

mikroelektrownia słoneczna do samo-
dzielnego montażu Techno-Tracer-Solar 
została uznana za najlepszy produkt 
targów. — Giełdy organizowane przed 
kilkunastu laty kierowaliśmy przede 
wszystkim do firm z regionu. Dzisiaj, po 
raz pierwszy przekroczyliśmy kontynent — 
mówił prezydent Adam Fudali podczas 
uroczystego otwarcia imprezy. Po raz 
drugi, za najlepszą usługę oferowaną 
przez uczestników giełdy uznano kredyt 
hipoteczny „Własny kąt” banku PKO 
BP. Zdaniem zwiedzających, najciekaw-
sze stoisko przygotowała firma Maxbud, 
która pokonała pozostałych wystawców 
prezentujących materiały budowlane, 
technikę grzewczą i sanitarną oraz ele-
menty wyposażenia wnętrz i ogrodów.

(D)

Poprzednie wydanie „GR” ukazało się 1 kwietnia  
i w związku z tym pozwoliliśmy sobie na kilka, a dokładnie 
trzy żarty primaaprilisowe. By rozwiać ewentualne wątpli-
wości wyjaśniamy. 

Strzeliste wieże rybnickiej bazyliki św. Antoniego pozostaną 
oczywiście na swoim miejscu, a podobieństwo naszej neogotyckiej 
świątyni do paryskiej katedry Notre Dame można dostrzec od 
dawna. Bywa, zwłaszcza wieczorami, że przy odpowiednim kolorze 
nieba kryte miedzianą blachą wieże zupełnie się z nim zlewają  
i wtedy Antoniczek rzeczywiście przypomina swym kształtem cud 
architektury znad Sekwany.

Nieprawdziwe były też informacje o rychłym wyposażeniu uczniów 
rybnickich szkół w laptopy oraz o greckich piłkarzach, którzy w czasie 
mistrzostw Europy w piłce nożnej mieliby stacjonować w ośrodku  
w Kamieniu. Mamy nadzieję, że nasze żarty nikogo nie uraziły. 

Redakcja 

25 kwietnia, już po zamknięciu tego wydania „GR” kra-
kowski teatr Scena STU miał wystawić w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej „Zemstę” Aleksandra Fredry. 

Przed spektaklem prezydent Adam Fudali miał wręczyć swoje 
doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Mieli je 
otrzymać: Olek Krupa, grający w przedstawieniu rybniczanin, 
mieszkający na stałe w Nowym Jorku i tam uprawiający aktorstwo 
filmowe i teatralne. Michał Marcol, skrzypek, absolwent rybnickiej 
szkoły muzycznej Braci Szafranków, uczestnik ubiegłorocznego 
konkursu im. Henryka Wieniawskiego oraz Zenon Keller, fotografik  
i fotoreporter, który przez długie lata pracował w tygodniku „Nowi-
ny”. Następnego dnia, 26 kwietnia krakowski teatr miał wystawić 
w TZR kolejną sztukę „Króla Leara” Szekspira również z udziałem 
Olka Krupy.                                                                           (WaT)

Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej, prezydent Adam Fudali oraz przewodniczący Rady 
Miasta Andrzej Wojaczek zwiedzili stoiska wystawców prezentujących swoją ofertę na giełdzie Dom
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Hajer u Dalajlamy

Giełda z chińskim akcentem

Primaaprilisowe sprostowanie

Spektakle z nagrodami
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10 maja  2011 r. Urząd Miasta Rybnika podpisał z Wojewódz-
twem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „Budowa boiska 
piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku-
Kamieniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (priorytet IX „Zdrowie 
i rekreacja”, działanie 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa”).
 Całkowita wartość projektu: 4.011.067,03 zł; 
 Całkowite wydatki kwalifikowalne: 4.011.067,03 zł; 
 Środki funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 1.999.793,64; 
 Okres realizacji: październik 2008 - lipiec 2011; 
 Data oddania do użytku: 27.12.2010 r.

Inwestycja obejmowała budowę pełnowymiarowego boiska do piłki 
nożnej ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, na terenie dzielnicy 
Kamień w Rybniku.

Wybudowane boisko daje możliwości korzystania z obiektu również 
w okresie jesienno-zimowym.

Zakres zrealizowanej inwestycji:
- boisko piłkarskie ze sztucznej nawierzchni o wymiarach 68 x 105 m 

ze strefą ochronną
- 2 bramki stałe o szerokości 7,32 i wysokości 2,44 m,
- 2 bramki przenośne o szerokości 5,00 i wysokości 2,00 m,
- zadaszona trzyosobowa kabina dla sędziów,
- 2 zadaszone dziesięcioosobowe kabiny dla zawodników rezerwowych,
- piłkochwyty o wymiarach 6 m x 42 m,
- 2 zadaszone trybuny – każda na 124 osoby,
- oświetlenie boiska – 4 maszty oświetleniowe o wysokości 25 m i mocy 

od 120 kW do 1200 kW.
Cele projektu:

1. Podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców
2. Możliwość organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych dla 

mieszkańców

3. Możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu
4. Upowszechnianie sportu i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

i patologiom społecznym
5. Większa integracja mieszkańców
6. Zwiększenie atrakcyjności miasta

Na terenie ośrodka w Kamieniu znajduje się również baza nocle-
gowa – Hotel Olimpia wraz z zapleczem sportowym. Ośrodek ten ma 
tradycje sięgające lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy to właśnie w nim 
przygotowywały się do najważniejszych imprez piłkarska reprezentacja 
Polski prowadzona przez Kazimierza Górskiego, a potem Antoniego 
Piechniczka. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Oficjalnego otwarcia boiska dokonano w połowie listopada 2010 r.

Boisko z dotacjami

W piątym już przetargu na sprzedaż 
działek inwestycyjnych przy Obwiedniej 
Północnej, w sąsiedztwie Carrefoura, 
sieć, która od dawna przyglądała się Ryb-
nikowi złożyła wreszcie wiążącą ofertę  
i za 4,411 mln zł (cena wywoławcza  
4 mln zł) kupiła działkę o powierzchni 
33,5 tys. m kw. Jeszcze w ostatnim kwar-
tale tego roku, zamierza tam otworzyć 
swój sklep. Jeśli wszystko będzie prze-
biegać zgodnie z planem, stanie się to już  
w październiku. 

Castorama nie będzie bezpośrednim 
sąsiadem Carrefoura; oba sklepy będzie 
dzielić działka, która nie znalazła jeszcze 
nabywcy. Obecnie dobiega końca projek-
towanie sklepu; jego wygląd oczywiście 
nie będzie odbiegać od firmowego 
wzorca. Jeśli inwestor rychło otrzyma 
pozwolenie na budowę, ta rozpocznie 
się już w maju. Główne wejście do sklepu  
i wjazd na jego parking będą usytuowane 

od strony Obwiedniej Północnej. Casto-
rama wybuduje też biegnącą równolegle 
do obwodnicy drogę łączącą jej włości  
z drogą wyjazdową z Carrefoura, dzięki 
czemu, jak podkreśla prezydent Adam 
Fudali, wzrośnie wartość działki poło-
żonej pomiędzy oboma sklepami. Nie 
jest tajemnicą, że nowy inwestor będzie 
musiał zadbać o poprawę stabilności 
gruntu, a także uregulować na swojej 
działce gospodarkę wodną, gdyż przez 
jej środek przepływa ciek wodny.

W nowym markecie pracować ma 
ok. 130 osób (80 mężczyzn i 50 kobiet), 
ale kadrę zarządzającą będą stanowić 
doświadczeni pracownicy Castoramy. 
Kiedy ruszy nabór jeszcze nie wiadomo, 
ale przedstawiciele firmy otrzymali już 
od kierownika działu pośrednictwa pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 
zaproszenie do współpracy.

(WaT)

sąs iadem 
Carrefoura

Zanim na dobre rozpocznie się piłkarska gorączka, 
w filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski można oglądać 
wystawę fotografii sportowej Macieja Przygody „Nie 
tylko dla kibiców”, fotoreportera związanego m.in.  
z tygodnikiem „Piłka Nożna”. 

Wystawę, którą otwarto 2 kwietnia, zorganizowano przy 
wsparciu Rady Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, w ramach Ty-
godnia Bibliotek, który w tym roku odbywać się będzie pod 
hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. 9 maja o 17 w placówce 
na Paruszowcu miłośnicy 
piłki nożnej i fotografii 
spotkają się z Maciejem 
Przygodą. Będzie okazja 
do rozmów na temat 
sportu widzianego z per-
spektywy fotoreportera i 
spotkania z fanami piłki 
nożnej. Wystawę „Nie 
tylko dla kibiców” można 
oglądać w bibliotece na 
Paruszowcu-Piaskach do 
końca czerwca. 

(S)

Euro na Paruszowcu

Maciej Przygoda opowie o swojej 
pracy i sportowej pasji  
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Castorama będzie kolejnym supermarketem budowlano-technicznym, 
który otworzy swe podwoje w Rybniku.  
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Jadą do Francji!
Uczniowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa 

„Pancernik” ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Ze-
brzydowic zwyciężyli w ogólnopolskim konkur-
sie „Twój pomysł, twoja inicjatywa”. Nagrodę 
główną – kilkudniowy wyjazd do Francji – wy-
walczyli podczas krajowego finału 17 kwietnia 
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Do konkursu przystąpiło 75 szkół podstawowych 
z całego kraju, a pięć najlepszych zakwalifikowało 
się do finału. W Warszawie uczniowie pokazali pro-
gramy artystyczne, ilustrujące zrealizowane przez 
nich lokalne kampanie na rzecz bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym. Zdaniem jurorów najlepsi oka-
zali się rybniczanie i w nagrodę pojadą do Francji 
(8-10 czerwca), gdzie będą reprezentować Polskę 
na międzynarodowym finale konkursu i zwiedzą 
EuroDisneyland pod Paryżem. Uczniowie z „Pan-
cernika” są autorami kampanii pn. „Pasy. Odblaski. 

Chodnik”, trwającej od listopada 2011 do lutego br. 
Swoją akcję skierowali do mieszkańców Zebrzydo-
wic, rodziców, dzieci oraz władz miasta. Zachęcali 
do zapinania pasów, noszenia odblasków, organi-
zowali happeningi i zbierali podpisy pod petycją 
w sprawie wybudowania chodnika, by poprawić 
bezpieczeństwo dzieci. I byli skuteczni! W projekcie 
budżetu na ten rok zarezerwowano środki finanso-
we na wykonanie projektu przebudowy tej drogi  
i budowę chodnika na odcinku ulicy Granicznej do 
ulicy Norwida. — Nagroda pokazuje dzieciom, że 
ich działanie ma sens i przynosi pozytywne efekty. 
Dzięki naszym akcjom zwiększa się bezpieczeństwo 
dzieci — podsumowuje Teresa Zielonka, opiekunka 
zwycięskiej grupy. Przypomnijmy: szkolny klub 
bezpieczeństwa „Pancernik” rozpoczął działalność 
w  SP 12 Rybnik pod koniec 2010 roku. 

Wybierają przyszłość
W Gimnazjum nr 10 w Ligockiej Kuźni odbyła 

się kolejna impreza w ramach projektu unijnego 
„Mój wybór – moja przyszłość”. Tym razem był 
to maraton „Z zawodami za pan brat”. 

W trakcie dziesięciu godzin uczniowie obejrzeli 
cykl filmów przybliżających specyfikę poszcze-
gólnych zawodów i wzięli udział w spotkaniach  
z prawnikiem, kosmetyczką, informatykiem, leka-
rzem i policjantem. Pokazano też filmy nakręcone 
podczas wycieczek gimnazjalistów do zakładów 
pracy, a każdy z uczestników maratonu zjadł ciepły 
posiłek. Impreza cieszyła się sporym zainteresowa-
niem uczniów, którzy w ten ciekawy sposób spędzili 
pierwszy dzień wiosny. 

„Kopernik” na koncercie
4 kwietnia uzdolnieni muzycznie uczniowie 

IV LO z Chwałowic zorganizowali dla swych 
kolegów i koleżanek koncert wiosenny. Szkolne 
występy mają już dziesięcioletnią tradycję.  

Zabrzmiały m.in. brazylijskie kompozycje na 
gitarę klasyczną, utwory na waltornię i ukulele oraz 
piosenki Adele czy Cranberries. Koncert odbył się 
w dzielnicowym domu kultury, a na scenie zapre-
zentowali się: Przemek Kadłubek, Piotr Kiljańczyk 
z akompaniamentem nauczycielki Małgorzaty 
Szołtysek, Kasia Reclik, Marcin Brzezinka, Paulina 
Krusberska, Anna Robek, Żaneta Szczepaniak, Rafał 
Gembalczyk, Julia Machoczek, Kamila Naczyńska, 
Jonatan Marek, Magdalena Bartnicka i Patrycja 
Preiniger, a także gościnnie dwie uczennice Gim-
nazjum nr 2 – Agata Jonderko i Marta Kuczok oraz 
szkolny chór kameralny „Copernicus” pod dyrekcją 
Aleksandry Orzechowskiej-Niedzieli. Koncert popro-
wadził Bartosz Kaczorowski, a występy obejrzeli 
również młodzi Holendrzy, którzy przebywali w na-
szym mieście w ramach międzyszkolnej wymiany. 

Anielska szkoła
14 kwietnia przed Zespołem Szkół Urszulań-

skich stanęły figury pięciu aniołów. Wykonali 
je gimnazjaliści w ramach zajęć artystycznych 
prowadzonych pod okiem Joanny Kucharczak. 

Anioły wykonano z przezroczystej taśmy klejącej. 
Powstały z inspiracji twórczością Marka Jenkinsa, 

amerykańskiego artysty, który wykorzystuje taśmę 
i tworzy zaskakujące instalacje na ulicach miast. 
Prowokujący przechodniów Jenkins stał się jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych twórców street 
art-u. Podobną rolę miały spełniać anioły przed 
szkołą Urszulanek. Miały też zachęcać do odwie-
dzenia szkoły, bo ta 14 kwietnia otworzyła swoje 
podwoje dla przyszłych uczniów. Akcji przyświecało 
hasło „Aniołowie są wśród nas”. — Jeżeli wierzyć, 
że każdy ma swojego anioła stróża, to w naszej 
szkole tłoczy się z pięćset duchów — zapewniają 
w Urszulankach.

Kochać, jak to łatwo powiedzieć
15 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-

gowych odbył się finał piątej edycji regionalne-
go konkursu recytatorskiego „Miłość niejedno 
ma imię – poezja miłosna XX i XXI wieku”.

W tegorocznej edycji wzięło udział 13 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z Rybnika, Jastrzę-
bia Zd., Rydułtów i Czerwionki-Leszczyn. Jury  
w składzie – Mirosław Ropiak z Domu Kultury  
w Chwałowicach, Agnieszka Piotrowska-Do i Mo-

nika Dzierżęga z ZSE-U – postanowiło przyznać  
I miejsce Dagmarze Daniel z Zespołu Szkół Ponad-
gimazjalnych w Jastrzębiu Zdroju, a II – Darii Jageła, 
reprezentującej rybnicki „Ekonomik”. Wyróżnienie 
otrzymała Paulina Średniawa, inna uczennica tej 
placówki. 

Rosną zdrowo
Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Niewia-

domiu ubiega się o certyfikat szkoły promującej 
zdrowie. 

Najpierw w placówce odbyła się prezentacja 
z udziałem zaproszonych gości, wzbogacona 
o informacje dotyczące mocnych stron szkoły  
i problemów wymagających rozwiązania, którą 
połączono z występem artystycznym uczniów. 
Małgorzata Grabowska z rybnickiego Sanepidu 
dziękowała Ewie Florczyk, dyrektorce zespołu 
za prozdrowotną działalność placówki. 

W połowie marca zorganizowano tu tydzień 
promocji zdrowia. Dla pracowników szkoły oraz 
rodziców zorganizowano spotkanie z dietetykiem  
z poradni Amarena w Gliwicach i szkolenie na 
temat profilaktyki wad postawy u dzieci. Ucznio-
wie wzięli udział też w programach edukacyjnych 
„Pierwszy dzwonek” i „Radosny kibic”, wykonali 
plakaty promujące zdrowe odżywianie i przygo-
towali poczęstunek. 21 marca odbył się międzysz-
kolny konkurs pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”,  
a podsumowaniem był apel na temat zdrowia i hi-
gieny. Koordynatorem programu jest nauczycielka 
Wiesława Kudla. 
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Dramat w parku
Nieznany sprawca zaatakował w parku przy 

ul. Chrobrego dwie dziewczyny. Jedną z nich 
ciężko ranił. Na szczęście w pobliżu przechodziła 
grupa młodych ludzi i na szczęście był to tylko 
pozorowany wypadek. Jeden z sześciu, na jakie 
musieli zareagować młodzi ratownicy w czasie 
rejonowych mistrzostw pierwszej pomocy 
przedmedycznej, które 19 kwietnia zorganizo-
wało rybnickie PCK. 

— Z roku na rok uczestnicy są coraz lepiej przygoto-
wani — mówi Dawid Kazaniecki, ratownik medyczny 
i sędzia zawodów, który od trzech lat przygląda się 
szkolnej rywalizacji. Tym razem uczniowie ośmiu 
ponadgimnazjalnych placówek z Żor, Rybnika i Czer-
wionki-Leszczyn musieli rozwiązać test sprawdzający 
wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej i historii PCK oraz udzielić pomocy ofia-
rom pozorowanych wypadków. Pomagali turystom 
porażonym piorunem w górach, dziewczynie, która 
spadła z huśtawki i nastolatkom, które przedawkowały 
środki odurzające. Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie 
Zespołu Szkół Budowalnych, drugie – III LO w Żorach, 
a trzecie – Zespołu Szkół Technicznych. „Budowlanka” 
będzie reprezentować region podczas kolejnego etapu 
mistrzostw, jaki odbędzie się 2 czerwca w Katowicach. 
Nagrody w zawodach ufundowali prezydent Rybnika 
i starosta rybnicki. Mistrzostwa odbyły się 19 kwietnia, 
a zorganizowały je PCK w Rybniku. 

„Budowlanka” z patronatem 
W Zespole Szkół Budowlanych gościł Grze-

gorz Łubczyk, były ambasador RP na Węgrzech, 
autor publikacji i książek na temat życia Henryka 
Sławika, który od września już oficjalnie będzie 
patronem szkoły.

— Sławik był Ślązakiem, który w swych dzia-
łaniach wyszedł poza region i Polskę. Ludzie byli 
dla niego najważniejsi. Oddał życie za drugiego 
człowieka. Czy można zrobić coś więcej? — 
zastanawiał się Łubczyk w trakcie spotkania  
z uczniami. Chwalił decyzję szkoły, by patronem 
placówki został pochodzący z Jastrzębia Szero-
kiej Henryk Sławik, uczestnik powstań śląskich, 
aktywny działacz plebiscytowy, delegat do Ligi 
Narodów i poseł Sejmu Śląskiego. W 1939 r. 
zagrożony aresztowaniem przez hitlerowców, 
Sławik wyjechał na Węgry, gdzie pomagał 
uchodźcom z Polski. Szacuje się, że uratował 
ok. 30 tys. osób, w tym 5 tys. Żydów, m.in. 
wystawiając im fałszywe dokumenty potwier-
dzające katolickie pochodzenie oraz organizując 
sierociniec dla żydowskich dzieci, który funkcjo-

nował pod nazwą Dom sierot oficerów polskich. 
Zaprzyjaźnił się i współpracował z Józsefem An-
tallem, pełnomocnikiem rządu węgierskiego d/s 
uchodźców, nazywanym „ojczulkiem Polaków”. 
Kiedy w 1944 r. Sławik został aresztowany przez 
hitlerowców, nie zdradził swojego węgierskiego 
przyjaciela i całą odpowiedzialność za rato-
wanie Żydów wziął na siebie. Zginął w obozie  
w Mauthausen. Pośmiertnie uhonorowano go 
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, 
a dwa lata temu – Orderem Orła Białego. Podczas 
spotkania Grzegorz Łubczyk pokazał młodzieży 
i nauczycielom film dokumentalny, w którym  
H. Sławika wspominają nieżyjący już świadkowie 
tamtych wydarzeń. 

ZSB do oficjalnego nadania nazwy przygo-
towuje się od ubiegłego roku. Zorganizowano 
już debatę „Cisi bohaterowie”, a w ramach 
współpracy z instytutem historii Uniwersytetu 
Śląskiego młodzież wysłuchała w rybnickim 
kampusie dwóch poświęconych Sławikowi wy-
kładów. W lutym odbył się konkurs pt. „Henryk 
Sławik – Ślązak, bohater trzech narodów”,  
a miejscy radni przyjęli na sesji uchwałę o nadaniu 
szkołom wchodzącym w skład ZSB imię Hen-
ryka Sławika. Młodzież zwiedziła też wystawę 
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i wzięła 
udział w warsztatach tolerancji organizowanych  
w Oświęcimiu przez Centrum Żydowskie. 

Przygoda z techniką
12 kwietnia w Zespole Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych odbył się finał ósmej edycji kon-
kursu wiedzy technicznej „Przygoda z techniką” 
dla gimnazjalistów z regionu. W kategorii indywi-
dualnej zwyciężył Michał Grzegorzek z Gimnazjum 

nr 1 w Wodzisławiu, a w klasyfikacji drużynowej 
bezkonkurencyjny okazał się zespół z tego właśnie 
gimnazjum. Jednak na „pudle” znaleźli się też 
rybniczanie – Grzegorz Szymaszek z gimnazjum 
sióstr urszulanek zajął miejsce trzecie, a wspólnie  
z Krzysztofem Kowalczykiem i Adamem Gańczo-
rzem – drugie miejsce w kwalifikacji drużynowej. 
Uczestnicy „Przygody z techniką” wiedzieli co to 
jest warikap i kwerenda, ile bitów ma znak ASCII, 
jaką pojemność ma kondensator, w którym pod 
napięciem 50 V zgromadził się ładunek elektryczny o 
wartości 300 μC, a nawet jaki nowy kierunek kształ-
cenia zostanie otwarty w roku szkolnym 2012 / 2013 
w ZSM-E. Konkurs zorganizowano pod honorowym 
patronatem prezydenta Rybnika, Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich oraz koncernu Tauron GZE S.A. 

Roboty na start 
88 robotów z trzech krajów, 31 miast oraz 29 

szkół i instytucji wzięło udział w IV międzynaro-
dowym turnieju robotów zorganizowanym 24 
marca w Zespole Szkół Technicznych.

— To drugi pod względem wielkości turniej robo-
tów w Polsce — mówi Grażyna Kohut, dyrektor szkoły. 
W rywalizacji wzięły udział drużyny z Czech i Słowacji 
oraz zawodnicy z Rybnika, Opola, Krakowa, Warszawy, 
Katowic, Poznania, Wałbrzycha, Wrocławia, Łodzi, czy 
Szczecina. Uczestnicy turnieju musieli zaprojektować, 
zbudować i zaprogramować autonomicznego robota. 
Zespół Szkół Technicznych reprezentowało pięć robo-
tów wykonanych pod okiem Piotra Tokarza, w ramach 
zajęć Koła Robotów Mobilnych. Najlepsze, drugie 
miejsce w jednej z siedmiu kategorii – Sumo for LEGO 
– zajęli Dawid Baranowski, Przemysław Jeremicz i Piotr 
Żyro. W kategorii LineFollower, trzecią nagrodę zdobyli 
Dawid Harazim i Paweł Sekuła z robotem Wolverine. 
Ponadto drużyny ZST zajęły czwarte, piąte i dziewiąte 
miejsca. Uzyskany wynik jest sporym sukcesem ryb-
nickich mechatroników, bo większość zawodników 
reprezentowała środowiska akademickie. Podczas 
turnieju nasi uczniowie zaprezentowali też swoją 
szkołę gościom, wśród których byli też właściciele firm 
proponujący młodzieży pracę. — Tego typu turniej daje 
młodym ludziom możliwość zaprezentowania swojej 
wiedzy, kreatywności i umiejętności, również poten-
cjalnym pracodawcom — tłumaczy Grażyna Kohut. 

Najpierw kiermasz potem piknik 
Zainteresowanie, jakim cieszył się kiermasz wiel-

kanocny w Szkole Podstawowej nr 5 w dzielnicy 
Północ, przeszło najśmielsze oczekiwania organiza-
torów. Ze sprzedaży przygotowanych przez uczniów  
i ich rodziców ozdób świątecznych i wypieków zebrano 
aż 8.767 zł! Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. 
na organizację szkolnego pikniku, który odbędzie się  
w czerwcu. W czasie kiermaszu zabiegano też o finan-
sowe wsparcie dla jednej z ciężko chorych uczennic 
„piątki”, pozyskano 1.727 zł. W konkursie na najład-
niejsze klasowe stoisko zwyciężyła I „c”.

Ekspresem przez szkoły
*Aleksandra Sapok, uczennica klasy gitary 

Franciszka Wieczorka zdobyła Grand Prix na Ogól-
nopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Gitary 
Szkół Muzycznych II stopnia w Warszawie * 24 
kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się 
XVI „Olimpiada z sercem” z udziałem ok. 100 za-
wodników ze szkoły życia, Zespołu Szkół nr 7, klas 
integracyjnych rybnickich szkół oraz Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.                                             (S)
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Gwiazdą koncertu będą Bracia, którzy 
wspólnie z Filharmonią Rybnicką zagrają 
symfoniczne wersje swoich utworów i najwięk-
sze rockowe covery, m.in. z repertuaru grupy 
Queen. — Część osób będzie zdziwionych, bo 
nie będzie to muzyka, do której przyzwyczaiła 
się publiczność juwenaliów. Nie wszystkim 
jednak odpowiada rockowy charakter naszej 
imprezy, dlatego postanowiliśmy spróbować 
czegoś nowego. Zamarzyło się nam wydarzenie 
innowacyjne, ale na wysokim poziomie, więc 
zaproponowaliśmy Braciom koncert z filhar-
monikami. Mamy nadzieję, że występ zostanie 
dobrze odebrany — mówi Agnieszka Romań-
ska, główny koordynator studenckiej imprezy, 
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Koncert zaplanowano na plenerowej estradzie 
kampusu przy ul. Rudzkiej 11 maja. — Chcie-

liśmy, aby z występów mogli cieszyć się nie tylko 
studenci i miłośnicy mocniejszego brzmienia, 
ale i mieszkańcy regionu. Dla tych pierwszych 
zagra popularna rockowa kapela Happysad, dla 
pozostałych – grupa PomaU, Bracia z filharmo-
nikami oraz Hania Hołek, znana z telewizyjnych 
programów „Must be the music” i „Bitwa na gło-
sy” — wyjaśnia Romańska. Koncert rozpocznie 
się o 16.30 od występu grup Ossa z Dąbrowy 
Górniczej i Absynth z Tarnowskich Gór – laure-
atów Juwenaliowego Amatorskiego Przeglądu 
Artystycznego JAPA. Imprezę zorganizowano 
z myślą o mniej znanych i debiutujących na 
muzycznej scenie grupach. W przesłuchaniach 
konkursowych wzięło udział 12 głównie rocko-
wych zespołów z Rybnika i okolic. Publiczność 
posłucha też trzech wyróżnionych kapel tego 
przeglądu – Averside, Substancja i Queen of 

Spades zagrają 10 maja na rynku (g. 18.30). 
Wcześniej na rynkowej płycie odbędą się 
pokazy tańca break dance, warsztaty zumby, 
a artyści uprawiający street art malować będą 
obrazy. Przed południem ulicami miasta 
przejdzie tradycyjny uczelniany korowód, 
który poprowadzą członkowie stowarzyszenia 
wschodnich sztuk walki Tao, orkiestra oraz 
majoretki Tęcza z Raciborza. Studenci przejmą 
od prezydenta klucze do miasta, a następnie na 
terenie kampusu odbędzie się wielobój uczel-
niany. Rozegranych zostanie sześć konkurencji, 
m.in. rzut indeksem do celu, jedzenie chrupek 
na czas, czy wyścigi w wózkach sklepowych.  
9 maja na „Rudzie” odbędzie się akademicki 
dzień sportu, a studenci spróbują swych sił 
m.in. w badmintonie, piłce nożnej, koszykówce 
i siatkówce (szczegóły: www.ads.rybnik.pl).  
W trakcie juwenaliów studenci będą też pro-
wadzić zbiórkę charytatywną na rehabilitację 
rybnickiego żużlowca Kamila Cieślara. 

Szczegółowy program tegorocznych 
juwenaliów na stronie internetowej (www.
juwenalia.rybnik.pl).                                 (S)

Uczniów takich jak Piotrek, Monika i Bartek 
w województwie śląskim jest 20. Trzykrotnych 
laureatów wojewódzkich konkursów przed-
miotowych dla gimnazjalistów jest prawie 50, 
a pięciokrotnych tylko dwóch. W ubiegłym 
roku Piotr Chodyko odniósł sukces w dwóch 
konkursach wojewódzkich; w tym już w czte-
rech – z fizyki, geografii, języków angielskiego 
i niemieckiego. — W dzisiejszych czasach bez 
znajomości języków trudno cokolwiek osiągnąć. 
Fizyka bardzo mnie interesuje i najprawdopo-
dobniej wybiorę klasę o profilu matematyczno-
fizycznym w I LO. Jeszcze nie wiem, co chciał-

bym robić w przyszłości. Interesuję się również 
sportem, szczególnie żużlem i koszykówką. 
Uprawiam też gimnastykę sportową — opowiada 
Piotr. — To był pracowity rok, ale udało mi się 
zrealizować cele, pogłębić zainteresowania, a co 

najważniejsze uwierzyć we własne możliwości — 
Języka angielskiego uczy Piotra Zuzanna Pa-

sierbek, która również okazała się rekordzistką 
i to nie po raz pierwszy. Tym razem nauczyciel-

ka G 17 działającego 
w ramach Zespołu 
Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Śląskich 
przygotowała  aż 
dziewięciu gimnazja-
listów, którzy zostali 

laureatami wojewódzkich konkursów. — Uczę 
już wiele lat, a zaczęłam… w dzieciństwie od 
lalek i misiów. W siódmej klasie szkoły pod-
stawowej zdecydowałam, że będę nauczycielką 
języka angielskiego. Zainspirowana swoimi 

nauczycielkami – Bożeną Stankiewicz i Ewą 
Gatnar – krok po kroku dążyłam do tego celu. 
Dziś wielu moich licealistów poszło w moje ślady, 
a gimnazjaliści chcą korzystać z wiedzy, jaką 

im przekazuję i słuchają moich wskazówek. To 
cieszy — mówiła Zuzanna Pasierbek podczas 
uroczystości w TZR. W gali wzięło udział 312 
laureatów – uczniów ze szkół podstawowych  
i gimnazjów, nad którymi nadzór pedagogicz-
ny sprawuje Delegatura Kuratorium Oświaty  
w Rybniku. Listy gratulacyjne wręczyli uczniom 
i ich nauczycielom Piotr Spyra, wicewojewoda 
śląski i wicekurator Tadeusz Żesławski. 

W samym Rybniku uczy się 81 laureatów,  
w tym sześciu zwycięzców wojewódzkiego kon-
kursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół 

Laureaci do potęgi

Piotr mówi, że ważna jest praca, ale i dobra organizacja czasu. Tylko tak może 
łączyć uprawianie sportu z sukcesami w nauce. Piotr Chodyko z Gimnazjum nr 17 
w Rybniku wie, co mówi. Jest czterokrotnym laureatem wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. Wspólnie z Moniką Kulig z Jastrzębia i Bartoszem Radzyńskim  
z Wodzisławia był gwiazdą gali, jaka 17 kwietnia odbyła się w Teatrze Ziemi Ryb-

Piotr Chodyko, czterokrotny laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych, ze swoimi nauczycielkami 
z G nr 17, od lewej: Iloną Fejklowicz, Marią Mrozek, Beatą Mokrzycką i Zuzanną Pasierbek

W województwie śląskim zorganizowano 14 wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych * W szkołach podstawowych najchętniej wybierano ma-
tematykę z elementami przyrody, w gimnazjach – język polski * Na obsza-
rze działania delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku jest 312 uczniów  
z tytułami laureata (27 w szkołach podstawowych) * W samym Rybniku 
jest ich 81 – 75 gimnazjalistów i sześciu uczniów podstawówek * W gronie 
wyróżnionych są rekordziści – jeden czterokrotny i trzech trzykrotnych laure-
atów. Łącznie przyznano 103 tytuły laureata * Najwięcej laureatów uczy się  
w Gimnazjum nr 17 (22), Gimnazjum nr 18 (17) i Gimnazjum Sióstr Urszulanek 
(14) * W Raciborzu jest 40 laureatów, w Wodzisławiu – 39, Mikołowie – 28, 
a w Jastrzębiu – 23. 

Juwenalia z filharmonią
Tegoroczne juwenalia powinny zadowolić miłośników muzyki młodzieżowej, jak 

i melomanów. — Tym razem proponujemy uczestnikom koncertu plenerowego coś orygi-
nalnego i śmiałego — zapowiadają organizatorzy. 
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Spotkanie po latach
Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i Zespołu 

Szkół Technicznych w Rybniku zaprasza wszystkich maturzystów z rocznika 
1952 na spotkanie organizowane z okazji 60-lecia matury. 

Odbędzie się ono 5 czerwca o 14 w ZST. Zgłoszenia: tel. 32 4221813 email: 
sekretariat@zstrybnik.pl  lub tel.: 32 423 9178, email: sp9ru@plusnet.pl. 

Miejsc brakuje, bo rząd wycofał się z za-
powiadanej wcześniej reformy i sześciolatki 
nie muszą we wrześniu iść do szkoły, na co 
miasto było przygotowane. W konsekwencji 
w przedszkolach muszą pomieścić się od no-
wego roku szkolnego i objęte obowiązkiem 
przedszkolnym pięciolatki, i te sześciolatki, 
których rodzice nie wyślą z własnej woli do 
pierwszej klasy.

W tej sytuacji prezydent Adam Fudali zde-
cydował o otwarciu siedmiu dodatkowych, w 
większości 25-osobowych oddziałów przed-
szkolnych, które będą jednak funkcjonować 
w szkołach podstawowych: SP-16 (P-18, Bo-
guszowice Stare); SP-5 (P-5, Północ); SP-22 
(P-25, Niedobczyce); SP-34 (P-17, Smolna, 20 
miejsc, oddział integracyjny dla dzieci niepeł-
nosprawnych ruchowo); SP-28 (P-32, Kamień); 
SP-29 (ZS-P-4, Golejów); SP-32 (P-35, Orzepo-
wice). Ósmy dodatkowy oddział powstanie w 

Przedszkolu nr 36 w dzielnicy Maroko-Nowiny. 
Przystosowanie szkolnych sal do potrzeb 

przedszkolaków ma nastąpić w czasie wakacji. 
W kolejnych pięciu przedszkolach (P-3  

w Paruszowcu-Piskach; P-14 w Chwałowicach; 
P-12 w Zebrzydowicach; P-22 w Gotartowicach; 
P-23 w Niedobczycach), a także w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Niewiadomiu 
i w Szkole Podstawowej nr 24 w Popielowie 
zostaną otwarte pięciogodzinne oddziały popo-
łudniowe. Dziś jedyny taki oddział funkcjonuje 
w Przedszkolu nr 18 w Boguszowicach (otwarty 
od 13 do 18; uczęszcza 25 dzieci). Znajdzie się 
w nich miejsce dla 175 chętnych dzieci. Zapisy 
do oddziałów popołudniowych nastąpią w na-
borze uzupełniającym (od 30 kwietnia).   

Jak wylicza magistrat, od 2007 roku w miej-
skich przedszkolach przybyło miejsc dla 582 
dzieci, a wydatki z budżetu miasta na edukację 
przedszkolną wzrosły o 7,8 mln zł.      (WaT)

To już wiosenna tradycja „Powstańców” – co 
roku przez dwa dni młodzież klas humanistycz-
nych i ich koledzy z innych szkół biorą udział  
w wykładach, spotkaniach, dyskusjach i warsz-
tatach poświęconych wybranemu zagadnieniu. 
Hasło „prowincja” nasuwa wiele skojarzeń. Naj-
częściej koncentrują się one na przeciwstawieniu 
„prowincji” „centrum” i przypisaniu każdej z tych 
kategorii pozytywnych i negatywnych wartości. 
Jak się okazało podczas inaugurującego warsz-
taty wykładu – są też inne, ciekawsze sposoby 
rozumienia tego, czym jest „prowincja”. Prof. 
Tadeusz Sławek zachęcał, by dostrzec w niej 
bardziej sposób bycia i organizowania świata, 
jego oswajania, zagospodarowywania, czynienia 
miejscem nieobojętnym (w opozycji do rzeczy-
wistości obiektywnej, obojętnej, nieczułej).  
W tym znaczeniu drugorzędną rolę pełni kate-
goria geograficzna, czyli to, jak liczne jest mia-
sto/miasteczko/wieś, w której żyjemy. To zresztą 

zrozumiałe w dobie, kiedy świat de facto jest 
globalną wioską. Tworzenie swojej prowincji to 
uważność na szczegóły otaczającej rzeczywistości, 
chęć poznania historii i kultury swojego miejsca, 
budowanie trwałych relacji z ludźmi, z którymi 
w tej przestrzeni współistniejemy. Kolejny gość 
warsztatów, prof. Ryszard Koziołek, przedstawił 
zagadnienie prowincji na przykładzie bohate-
rów „Lalki” i „Quo vadis”. Literaturze była też 
poświęcona „Lekcja czytania z Tygodnikiem 
Powszechnym”, którą prowadził redaktor Mi-
chał Olszewski. — Rozmowa o „Dukli” Stasiuka 
była bardzo ciekawa, młodzież zaangażowała się 
w dyskusję, co na pew-
no ułatwił prowadzący, 
stawiając w rozmowie 

konkretne pytania. Dobrze został także przyjęty 
film Andrzeja Jakimowskiego pt. „Sztuczki”, który 
pokazuje, że ludzie na prowincji (akcja filmu 
dzieje się w Wałbrzychu) potrafią być szczęśliwi 
— mówi Joanna Mikszta, polonistka z I LO, 
która od sześciu lat razem z Aleksandrą Kotas 
organizuje warsztaty humanistyczne. Nie brako-
wało też chętnych na towarzyszące im warsztaty 
fotograficzne, które w tym roku prowadziła Anna 
Burek, fotograf i garfik, absolwentka I LO, ASP 
we Wrocławiu oraz Instytutu Sztuki przy PWSZ 
w Raciborzu. — Ania zabrała uczniów w plener, 
i choć wszyscy szli tą samą drogą, każdy robił inne 
zdjęcia, zwracał uwagę na odmienny, niezauwa-
żony przez kolegów szczegół — dodaje Joanna  
Mikszta.

(m)

podstawowych: Bartosz Wiszniowski (SP 11), 
Jeremi Zając (SP 16), Dagmara Wójcik (SP 1), 
Ramona Siódmok (SP 22), Adam Bednorz (SP 6)  
i Paweł Maciończyk ze Społecznej Szkoły 
Podstawowej (dwukrotny laureat konkursu).  
W gronie uczniów rybnickich gimnazjów naj-
więcej, cztery tytuły zdobył wspomniany już 
Piotr Chodyko, a o jeden mniej: Marta Chlu-
bek z ZSU (fizyka, matematyka, jęz. rosyjski), 
Maciej Piotrowski z G 2 (fizyka, biologia, 
matematyka) i Łukasz Ćwięczek z G 17 (WOS, 
biologia, chemia). 

Co daje tytuł laureata? Szóstkę na świadec-
twie, zwolnienie ze sprawdzianu lub odpowied-
niej części egzaminu gimnazjalnego, a także 
gwarancję przyjęcia do wybranego gimnazjum 
lub szkoły ponadgimnazjalnej. Galę laureatów 
poprowadzili Zofia Golińska i Jan Bochenek 
z rybnickiej delegatury kuratorium oświaty. 

(S)
•   •   •

Uczniowie, którzy odbierali dyplomy nie 
tylko w tym roku, ale również przed rokiem, 
otrzymali też cenną lekcję wiedzy nie tyle  
o społeczeństwie, co o politykach. Ubiegłorocz-
na uroczystość odbywała się w roku wyborczym, 
kilka miesięcy przed wyborami parlamentarny-
mi, więc laureaci konkursów przedmiotowych 
otrzymali nie tylko dyplomy, ale i listy gratula-
cyjne od kilku posłów z naszego okręgu. Były 
one adresowane również, a może zwłaszcza, do 
rodziców uzdolnionych uczniów.

W tym roku, gdy nie czekają nas żadne wy-
bory, żaden z parlamentarzystów o laureatach 
już nie pamiętał. Nie padły wzniosłe słowa, a 
do rodziców nie trafiły listy gratulacyjne. Mło-
dzieży, warto tę lekcję zapamiętać. 

(WaT)

Przy okazji warsztatów humani-
stycznych przeprowadzono kon-
kursy literacki i fotograficzny. 
Na zdjęciu ich laureatki z orga-
nizatorkami 

Nadwyżka przedszkolaków

Określenie „prowincja” ma wiele znaczeń i budzi wiele kontrowersji. Nad owymi 
znaczeniami zastanawiali się uczestnicy VII Warsztatów Humanistycznych w I LO.

Prowincja – przestrzeń zagospodarowana
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Po pierwszym podsumowaniu elektronicznego naboru do rybnickich przedszkoli 
okazało się, że brakuje miejsc dla blisko 850 dzieci. 

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



Dzieci proponowały Adama Małysza, ale 
ostatecznie zbiorowym patronem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Golejowie 
zostali Kawalerowie Orderu Uśmiechu. Tym 
samym w Rybniku pozostała tylko jedna 
podstawówka nosząca imię pisarza Leona 
Kruczkowskiego.   

Kruczkowski patronował Szkole Podstawowej nr 29 
w Golejowie od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, 
gdy otwarto tam nową szkołę. W roku 2003 podsta-
wówkę połączono z Przedszkolem nr 33 i utworzono 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. Wkrótce okazało 
się, że dotychczasowy patron przestał być „przyjazny” 
maluchom. Dlatego zdecydowano się na zmianę. 
Z wnioskiem rady pedagogicznej, rady rodziców  
i samorządu uczniowskiego o uchylenie imienia Leona 
Kruczkowskiego i nadanie nowego patrona, dyrekcja 
placówki zwróciła się do miasta. Tłumaczono, że  
z grona wielu laureatów Orderu Uśmiechu, ucznio-
wie i przedszkolaki bez trudu wybiorą autorytety,  
z którymi łatwiej będą się utożsamiać. — To laureaci 
międzynarodowego odznaczenia, które nadawane 
jest za działania przynoszące dzieciom radość. Wybór 
takiego patrona pozwoli maluchom łatwiej zrozumieć 
takie pojęcia, jak tolerancja, szlachetność, dobroć — 
przekonują pomysłodawcy. Podczas marcowej sesji 
rady miasta, w czasie której zapadła decyzja w tej 
sprawie, radny Benedykt Kołodziejczyk pytał, czy 
spadek popularności Kruczkowskiego ma związek  
z jego dramatem „Niemcy”, który może być odbiera-
ny, jako „niepoprawny politycznie”. Wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn wyjaśniała, że Kruczkowski 
nie budzi zainteresowania młodszych dzieci. — Co 
roku placówka może przybliżać dzieciom jedną z osób 
posiadających Order Uśmiechu, a do tego grona wciąż 
dołączać będą kolejni. Laureaci tego odznaczenia 
mogą stanowić wzór dla dzieci i pomagać w ich wy-
chowaniu — mówiła wiceprezydent. Podsumowując 
dyskusję radny Piotr Kuczera przypomniał, że imię 
Kruczkowskiego nosi jeszcze Szkoła Podstawowa nr 
24 w Popielowie, a radny Andrzej Oświecimski życzył 
placówce, by doczekała się wychowanka, który kiedyś 
zostanie kawalerem Orderu Uśmiechu.                (S)

12 i 13 kwietnia w Młodzieżo-
wym Domu Kultury odbyły się 
przesłuchania recytatorów ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych  
w ramach wojewódzkiego konkursu 
recytatorskiego. 

Do udziału zgłosiło się 23 uczniów 
podstawówek i 26 gimnazjalistów. Jurorzy 
oceniający młodszych uczestników – Boże-
na Paczuska, Aleksandra Kotas i Tadeusz 
Kolorz – postanowili przyznać I miejsce 
Bogusławowi Mańce ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Pszowie. W gronie laureatów 
znalazła się też Aleksandra Ochocińska 
ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Boguszowic 
(opiekun Jolanta Niebrzydowska), która 
również awansowała do Ogólnopolskie-
go Małego Konkursu Recytatorskiego  
w Starachowicach. 

Występy gimnazjalistów oceniali Jadwi-

ga Demczuk-
B r o n o w s k a , 
Zofia Paszenda 
i Mateusz Ba-
n a s z k i e w i c z . 
Ty m  r a z e m 
wśród nagro-
dzonych zabra-
kło przedsta-
wicieli naszego 
miasta, a dwa 
pierwsze miej-
sca przyznano 
Annie Bendu-
skiej z Będzina 
i Martynie Baryś z Czerwionki-Leszczyn. 
Laureatki wezmą udział w ogólnopolskim 
konkursie recytatorskim „Przebudzeni do 
życia”, jaki odbędzie się pod koniec maja 
w Bielsku-Białej.                                   (S)

35 prezentacji tanecznych przygo-
towanych przez 30 zespołów obejrza-
ła publiczność biorąca udział w festi-
walu Magia tańca zorganizowanym 
przez Młodzieżowy Dom Kultury. 

Festiwal odbył się na gościnnej scenie 
Domu Kultury w Chwałowicach, a w jury 
zasiedli Katarzyna Grzegorzek oraz Agata  
i Roman Sitarkowie. Kategorię show dance 
w najmłodszej grupie wiekowej zdominowa-
ły zespoły Młodzieżowego Domu Kultury, 
zajmując trzy pierwsze miejsca. Zwyciężyły 
„Tańczące pingwiny”, czyli grupa Mini 
Flex prowadzona przez Monikę Floryszak. 
Kategorię street dance wygrał Promyk z 
Fundacji Elektrowni Rybnik, który zachwycił 
jurorów i publiczność występem „Alvin i 

wiewiórki”. Grupę prowadzi Maja Wolfard, 
będąca też instruktorem zespołu Artis, lau-
reata pierwszego miejsca w kategorii show 
dance (11-15 lat). „Kosmiczna rewolucja” 
– tak zatytułował swój występ zespół Figiel  
z MDK, który okazał się bezkonkurencyj-
ny w kategorii street dance. Prowadzi go 
Marzena Butyłkin, która tego dnia miała 
powody do radości również po występie ko-
lejnej swojej grupy. Efekt z MDK występem 
zatytułowanym „W rytmie serca” zwyciężył 
w kategorii street dance w najstarszej grupie 
wiekowej (powyżej 15 lat), a formację Infiniti 
z Fundacji Elektrowni Rybnik nagrodzono 
za występ „W głębinach ciemności”. Magia 
tańca odbyła się 30 marca. 

(S)

Kawalerami Orderu Uśmiechu jest blisko 900 osób 
z ponad 40 krajów świata. W gronie laureatów są 
politycy, aktorzy, piosenkarze, koronowane głowy, 
sportowcy, pisarze i wybitne osobistości, których dzia-
łania przynosiły dzieciom radość. Odznaczenie otrzy-
mali m.in.: Jan Paweł II, Dalajlama, Sarah Ferguson, 
Irena Sendlerowa, Anna Dymna, Irena Kwiatkowska, 
Hanna i Antoni Gucwińscy, Jolanta Kwaśniewska, 
Majka Jeżowska, Wanda Chotomska, Astrid Lindgren, 
Joanne Rowling, czy Alfred Szklarski. Od 2005 roku 
odbywają się ogólnopolskie zloty szkół i placówek 
noszących imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. W 2013 
roku Order Uśmiechu będzie miał 45 lat.

Młodzieżowe recytacje   
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Aleksandra Ochocińska ze Szkoły 
Podstawowej nr 18 z Boguszowic 
zajęła II miejsce

Wyginam śmiało ciało

Dynamiczny występ grupy „Promyk”  
spodobał się publiczności i jurorom

Uśmiechnięci
patroni
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— Wolimy postrzelać niż spędzać czas 
przy browarze — mówią „Sieku”, „Holly” 
i „PiKej”. W Boguszowicach Osiedlu od 
pięciu lat działa Jednostka Specjalna 
Dragon Rybnik, specjalizująca się w tzw. 
rekonstrukcji współczesnego pola walki. 

Skrót ASG (ang. Air Soft Gun) oznacza 
pneumatyczną replikę broni w skali 1:1. Używa 
się jej w rozgrywkach terenowych symulujących 
działania wojenne. Liczy się realizm, taktyka  
i duch walki. ASG powstało w latach 70. i 80. 
XX w. w Japonii na potrzeby wojska i policji. 
Na świecie rozpropagowali je Amerykanie. 
W niektórych krajach, np. w Niemczech, 
ASG w tej formie jest prawnie zakazane.  
— Tam repliki muszą 
być pomalowane na 
jaskrawe kolory, co 
wygląda jak z „Hel-
lo Kitty” — żartują  
w Dragonie. Sami 
dysponują dziś nie-
złym sprzętem, na 
który składają się: 
mundur, buty woj-
skowe, kamizelka 
taktyczna z miejscem 
na wodę, zasobnik na 
granaty, apteczka, 
magazynki, krótko-
falówki, mapniki, 
czapki, hełmy. Śred-
nia cena takiego ze-
stawu to ok. 4 tys. zł.  
Do tego trzeba jesz-
cze doliczyć repliki 
broni (zakres ceno-
wy od 300 zł do 10 
tys. zł). Te najlep-
sze są wykonywane  
z tych samych ma-
teriałów, co oryginały. Laik nie jest w stanie 
dostrzec różnicy. — Do strzelania używamy 
plastikowych kulek o średnicy 6 mm, dlatego 
mówi się, że paintball to „malarze”, a ASG – 
to „kompozytowcy” — tłumaczy Piotr Polak 
„Camel”, dowódca i opiekun grupy. Dragon 
powstał pięć lat temu. — Nazwę wziął od 
oddziałów dragonów, które niosły prawdziwy 
pogrom — dodaje. Dziś boguszowicki team 
liczy osiem osób. Są jeszcze Adam Pinocy „Kre-
pel” – dowódca operacyjny, Łukasz Rzewnicki 
– „Bishop”, Błażej Szczęsny – „Piernik” i Karol 
Ociepka – „Ściop”. Obowiązuje ukierunko-
wanie na polskie mundury – to jedyna zasada 
dotycząca stroju. Inicjatorem powstania grupy 
był Mariusz Motyka „Sieku”: — Zaczynaliśmy 
od strzelania w piwnicy, wyposażeni w napędy 
sprężynowe za kilka złotych z targu — Zabawa 
stała się pasją. — Chłopcy chcieli się strzelać. 
Mierzyliśmy się z innym i nie zniechęcał nas 
fakt, że mieli lepszy sprzęt i strzelali do nas 
jak do kaczek — mówi Piotr Polak. Wkrótce  
w Dragonie pojawiły się AEG-i (elektrycznie 

napędzane repliki). Po jakimś czasie znaleźli 
sposób na wygraną – zaczęli wykańczać prze-
ciwników taktyką. Płynnie zmieniali sposoby 
działania w zależności od sytuacji. Pomógł  
w tym reżim treningowy: raz w tygodniu zjawia-
ją się w pełnym rynsztunku, ćwiczą kondycyjne 
podejścia, wspinaczkę, taktykę, obsługę broni. 
Jedno wyjście w teren to ok. 10 km. Podczas 
treningów obowiązują zasady bezpieczeństwa: 
nie strzela się z odległości mniejszej niż 10 m, 
unika celowania w okolice twarzy. Dragon 
ćwiczy w lesie, na łąkach, w ruinach oraz  
w budynku udostępnionym przez sponsora 
grupy Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe”. 
Zasady są proste – kto został trafiony, zakłada 

specjalną kamizelkę, spędza określony czas 
na tzw. respie. Wyjątkiem są gry z udziałem 
„medyka”, którego zadaniem jest pomaganie 
rannym. — Ale jakoś tak się dzieje, że „me-
dyk” zawsze musi polec pierwszy — śmieje 
się Karol Polak „PiKej”, który w Dragonie 
jest medykiem. Prawdziwym sprawdzianem 
jest ogólnopolski Combat Alert, na którym 
w ostatni weekend maja spotyka się ok. 500 
fanów ASG. — Na tę imprezę jedzie się z całym 
sprzętem, namiotami, akcja rozgrywa się według 
ustalonego scenariusza. W ubiegłym roku było to 
oblężenie Georgii przez wojska Republiki Wscho-
du, z którymi walczyła Koalicja Zachodu. Walkę 
i działania prowadziliśmy ponad 24 godziny bez 
przerwy, na spanie zostały jakieś cztery… Swoją 
drogą ciekawie było zobaczyć jak jedna z uczest-
niczek krzyczała na swoje 18-letnie dziecko, że 
przez tydzień nie dostanie obiadu, bo źle strzela 
— śmieje się  „Camel” (zdjęcia z imprezy na 
stronie www.combatalert.com). 

W Dragonie nie tylko umundurowanie  
i sprzęt zostały zapożyczone z wojska. Przejęto 

także wojskowy dryl i regulaminy. Na polu wal-
ki obowiązują zasady wojskowe. Demokracja 
w wojsku nie istnieje. Polecenia w akcji wydaje 
Adam – dowódca operacyjny. Musi szybko  
i pewnie podejmować decyzje, nie ma czasu 
na wahanie. — Każdy z nas daje z siebie maksi-
mum. Musi dać — mówi „Sieku” i z jego twarzy 
znika na chwilę szelmowski uśmiech. Tej mor-
derczej zasadzie nie każdy podoła. Przez Dra-
gon Team przewinęło się już kilkanaście osób. 
Każdy kandydat jest testowany i sprawdzany. 
— Dragon rozrasta się przez osoby, którym 
spodobało się to, jak działamy. Dragon to coś 
więcej niż pasja. To styl życia i bycia, forma spę-
dzania wolnego czasu — podkreśla Krzysztof 

Raszka „Holly”. Re-
akcje wśród rówieśni-
ków są różne; są tacy, 
którzy uważają, że 
to dziecinne zabawy, 
inni chcą spróbować 
swoich sił. Póki co 
grupa ma w stu pro-
centach męski skład, 
ale to się jeszcze może 
zmienić. Dragoni są 
w Rybniku coraz 
bardziej widoczni – 
umundurowani zbie-
rali pieniądze na Or-
kiestrę Owsiaka, bio-
rą udział w różnych 
pokazach, organizują 
strzelnice na festynie 
w Boguszowicach. 
Mieszkańcy dzielni-
cy kojarzą zapewne 
fakt, że kiedyś czte-
rech „uzbrojonych” 
chłopaków goniło po 
parku dziewczynę (za 

swoją zgodą była celem pościgu). — Udział  
w Dragonie daje nam wyszkolenie, dobrą zaba-
wę, możliwość spotkania ciekawych ludzi, dużo 
śmiechu, wyjazdy, wspomnienia — zgodnie 
deklarują chłopcy. „Sieku” na długo pewnie za-
pamięta, jak w trakcie manewrów techniczno-
obronnych z harcerzami podczas „czyszczenia 
budynku” z terrorystów (czerwone baloniki) 
„zabił” cywila (biały balonik). — Pomyliłem 
cele. Był spory kac moralny, bo do cywili się 
nie strzela — wspomina winowajca. Zabawa 
zabawą, ale przynależność zobowiązuje do 
honorowego postępowania. — Inaczej niż w 
paintballu, gdzie wyraźnie widać trafienie. My 
nigdy nie mamy tej pewności i dlatego stosujemy 
zasady kodeksu honorowego. Trzeba być uczci-
wym – jeśli zostałeś trafiony, musisz się przyznać. 
To nie jest łatwe, ale z pewnością kształtuje cha-
rakter i osobowość młodych ludzi — uważa Piotr 
Polak. Zainteresowanym ASG i działalnością 
grupy polecamy stronę www.dragon-rybnik.cba 

Małgorzata Tytko

Realizm, taktyka i plastikowe kulki
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Ekipa Dragona podczas tegorocznej zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
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W Rybniku zagraliście podczas koncertu 
„Głosy dla Hospicjum”. Zarówno pan jak 
i cały zespół często pomagacie potrzebują-
cym angażując się w akcje charytatywne? 

Tak, staram się pomagać i oddawać odrobi-
nę tego, co dostałem od życia. Uważam, że to 
jest obowiązek nie tylko mój, ale wszystkich 
ludzi, którym w życiu udało się osiągnąć jakiś 
sukces, którzy robią to, co kochają. Wszyst-
kich tych, których pasja stała się zawodem. 

Wasza najnowsza płyta „Boso” porusza 
trudne tematy, mówi o umieraniu, odcho-
dzeniu, przemijaniu. To sprawy, które 
dzisiaj wielu z nas stara się odrzucić, a 
przynajmniej odsunąć na bok. Mimo to 
płyta świetnie się sprzedaje. W czym tkwi 
tajemnica jej sukcesu?

Najwidoczniej ludzie jednak potrzebują ta-
kich treści. Nie jest z nami tak źle, jeszcze nie 
staliśmy się zupełnie konsumpcyjnym, pozba-
wionym refleksji, społeczeństwem. Zresztą 
jak popatrzymy na ostatnie lata, i na to, czyje 
płyty najlepiej się sprzedawały, to widać, że 
byli to wykonawcy, którzy mówią o sprawach 
ważnych, a nie o rzeczach błahych i o tym, że 
„majteczki są w kropeczki”. Dlatego jestem 
pełen nadziei i uważam, że wbrew pozorom 
wszystko zmierza w dobrym kierunku. Teksty 
na płycie odzwierciedlają nasze postrzeganie 
świata. Na przemijanie zwracamy szczególną 
uwagę. To nieodłączna część naszego życia. 
Śmierć też jest częścią naszej egzystencji, 
więc dlaczego o niej nie śpiewać? To przecież 
nic złego, nienaturalnego. Każdego z nas to 
dotyczy. Ale śpiewamy też o miłości. 

Rozpoczynaliście pracę nad płytą przed 
dwoma laty, tuż po tragedii 10 kwietnia. 
Czy to wydarzenie odbiło się na zawartości 
krążka?

Po części tak. Ta tragedia bardzo nas poru-
szyła, zresztą wszystkimi wtedy „tąpnęło”. Nie 
było chyba człowieka, na którym ta katastrofa 
w jakiś sposób by się nie odbiła. Na płycie zna-
lazły się więc pewne wątki, inspiracje płynące 
z tego wydarzenia. Większość tekstów wynika 
jednak z naszych doświadczeń, ze spraw  
o których myślimy, które przeżywamy. 

Często podkreśla pan, że jest dumny 
ze swoich podhalańskich korzeni i gó-
ralskiej tożsamości. Ale to są wartości, 
które w show-biznesie, którego pan i ze-
spół jesteście częścią, nie są cenione. Czy 
to przywiązanie do tradycji pomaga czy 
przeszkadza?

Nie wiem, nigdy się na tym nie koncentruję. 
Jestem takim, jakim lubię być, jak czuję. Nie 
obchodzi mnie zbytnio, co w show biznesie 
jest modne, a co nie. Dla mnie to są sprawy 
zupełnie mało istotne. Robię swoje, gram mu-
zykę, która mi się podoba, mam wspaniałych 
kolegów–muzyków w zespole, bawimy się tym, 
co robimy i to jest dla mnie najważniejsze. 

W wielu wywiadach ubolewa pan nad 
tym, w jaki sposób, pod kątem archi-
tektonicznym, zmienia się Zakopane. Te 
zmiany, pana, dyplomowanego architekta, 
chyba szczególnie rażą? 

Na cóż, dobrze nie jest. W Zakopanem jest 
bałagan, powstają budowle, które w ogóle 

nie powinny się tam pojawić. Krupówki są 
chaotyczne, pełne przypadkowej zabudowy, 
często zupełnie dla mnie niezrozumiałej. 
Widzisz baconalda, góralburgera i strzelnicę 
do misiów, która stoi na miejscu budynku 
Karpowicza, gdzie kiedyś znajdował się słynny 
zakopiański Coctail. Chciałbym, żeby Zako-
pane było takim szwajcarskim Saint Moritz – 
miastem z klasą. By przypominało Zakopane 
z dwudziestolecia międzywojennego. Niestety, 
w tej chwili, przez dziki kapitalizm, to trochę 
wymknęło się spod kontroli. Ale może ktoś 
kiedyś się zreflektuje i wpadnie na pomysł, 
by nad tym wszystkim zapanować? Oby nie 
było za późno.

A czy mieszkańcy Podhala też się  
zmieniają?

Dla Podhalańczyków wciąż bardzo ważne 
są tradycje. Można mówić nawet o modzie 
na ich podtrzymywanie, na góralszczyznę, na 
chodzenie w kierpcach i ubraniu góralskim, 
na granie góralskiej muzyki. Dla mnie to nie 

obciach. Tradycję ludzie mają w sercu i pewnie 
nigdy z niej nie zrezygnują. W Zakopanem 
pojawił się nawet pomysł wprowadzenia do 
szkół góralskiej gwary. Absolutnie się pod tym 
podpisuję, bo to część naszej polskiej kultury. 
Uważam, że trzeba to podsycać, pielęgnować. 
Górale powinni dobrze posługiwać się gwarą, 
choć powinni też znać polski język literacki. 

Skąd wziął się pański przydomek – Bu-
łecka?

Na Podhalu przydomki są przyznawane po 
to, by rozróżnić rody. To element góralskiej 
tożsamości. Nadawane są często z zupełnie 
błahych powodów. Moja prababcia leżała  
w szpitalu w Kościelisku. Jej matka, która  

pracowała w piekarni, przynosiła jej świeże 
bułki. Koleżanki z sali zazdrościły jej tych bu-
łek, bo wtedy na Podhalu była straszna bieda. 
Przezywały ją „bułecka”, i taki przydomek 
przylgnął do naszej rodziny. 

Za dziesięć, piętnaście lat widzi pan  
siebie bardziej jako muzyka, czy archi-
tekta?

Nie wiem, nie mam tak odległych planów. 
Zobaczymy jak mi będzie szło. Zawsze mogę 
być architektem, zawsze mogę też grać. Czas 
pokaże co się wydarzy i w którym kierunku 
pójdę.

W tej chwili znajduje pan czas na  
projektowanie?

Tak, od czasu do czasu coś narysuję. Na 
Podhalu powstało kilka domów na podstawie 
moich projektów. Mam kontakt z zawodem  
i nie zamierzam tego zmarnować. 

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk    

Nosić kierpce to nie obciach

Nie skończył szkoły muzycznej, a na 
skrzypcach gra jak z nut. Jest dyplo-
mowanym architektem, ale projektuje 
tylko w wolnych chwilach. Sebastian  
Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakopo-
wer, to przywiązany do swoich korzeni 
góral z dziada pradziada. Choć grał  
i śpiewał na największych scenach mu-
zycznych, mówi o sobie, że jest zwykłym 
muzykantem. 

Muzycy z Zakopower i lider grupy Sebastian Karpiel-Bułecka, dali porywający koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej
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Ponad 25 tys. złotych uzyskano sprzedając bilety na kon-
cert „Głosy dla hospicjum”, jaki pod koniec marca odbył 
się w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Gwiazdą koncertu zorganizowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach oraz rybnickie 
hospicjum domowe „Puls Med” była grupa Zakopower. Zebra-
ne pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego 
sprzętu medycznego przeznaczonego do pielęgnacji chorych 
będących pod opieką gliwickiego hospicjum. — W Rybniku nie 
mamy hospicjum stacjonarnego, więc gdy zachodzi taka potrzeba, 
naszych podopiecznych z Rybnika i okolic kierujemy do placówki 
w Gliwicach. Tam otrzymują profesjonalną opiekę — mówi Sylwia 
Figura z działającego od roku hospicjum domowego „Puls Med”. 
Rybnickie hospicjum dysponuje profesjonalnym sprzętem me-
dycznym, a chorym pomaga sześciu lekarzy, sześć przeszkolonych 
w zakresie domowej opieki paliatywnej pielęgniarek oraz trzech 
fizjoterapeutów i psycholog. W pierwszym roku działalności 
medycy udzielili pomocy 118 pacjentom oraz ich rodzinom,  
a 40 osób objęli opieką poprzez poradnię medycyny paliatywnej. 
— Z tego grona dwudziestu chorych wymagało stacjonarnej opieki 
paliatywnej, którą zapewniło im hospicjum gliwickie — dodaje 
Sylwia Figura. 

Dłużej, bo już od pięciu lat, w Rybniku działa hospicjum 
domowe im. św. Rafała Kalinowskiego. Powstało z inicjatywy 
duszpasterstwa akademickiego, a przed trzema laty otrzymało 
status stowarzyszenia. W działalność organizacji zaangażowanych 
jest trzydziestu przeszkolonych wolontariuszy, w tym lekarz  
i pielęgniarka. Zajmują się oni osobami chorymi onkologicznie 
w ich domach wtedy, gdy leczenie nie przynosi rezultatu, a chory 
wymaga troskliwej opieki. Pomagają w zabiegach higienicznych, 
zmieniają opatrunki, robią zakupy, załatwiają formalności 
w urzędach. Odciążają w ten sposób rodzinę chorego, która 
może zająć się innymi sprawami i choć na chwilę zapomnieć  
o cierpieniu bliskiej osoby. Bezpłatnie wypożyczają też specjalne 
łóżka i materace, podnośniki do wanny, kule i wózki inwalidzkie 
oraz koncentratory tlenu. — W tej chwili szukamy lekarza, który 
chciałby zaangażować się w działalność naszego stowarzyszenia,  
a z czasem przejąć kierownictwo hospicjum stacjonarnego — mówi 
Danuta Godziek, szefowa hospicjum. Szanse na powstanie w mie-
ście oddziału stacjonarnego są realne, bo starostwo powiatowe 
przekazało wolontariuszom oraz Stowarzyszeniu Zastępczego 
Rodzicielstwa „My dzieciom” budynek dermatologii w byłym 
szpitalu Juliusz. Na adaptację obiektu potrzeba jednak niemal 
700 tysięcy zł. — Otrzymaliśmy go na 25 lat, a na przeprowadzenie 
prac mamy trzy lata. Na początek chcemy przygotować oddział na 
cztery, pięć miejsc; docelowo planujemy osiem łóżek. Myślimy też  
o dwuosobowej sali dla dzieci. Najmłodsi źle czują się w hospicjach, 
ale np. w trakcie podawania chemii, muszą przebywać na oddziale. 
Dzisiaj na miejsce w hospicjum w Żorach czy w Gliwicach trzeba 
czekać nawet kilka miesięcy, a przecież dla chorych każdy dzień 
jest ważny — wyjaśnia Danuta Godziek.

W tym roku hospicjum im. św. Rafała Kalinowskiego po raz 
pierwszy zaangażowało się w organizowaną od 15 lat ogólnopol-
ską akcję „Pola nadziei”. Wolontariusze przeprowadzili zbiórkę 
na zakup ssaka medycznego.  Uświadamiali też rybniczan, czym 
jest hospicjum i na czym polega ich praca. — Hospicjum to też 
życie. Z pewnością inne, wolniejsze. Chorzy, pomimo ogromnego 
cierpienia potrafią przekazać nam wiele życzliwości i ciepła. To oni 
dodają nam siły do innego spojrzenia na życie — przyznaje Danuta 
Godziek.                                                                                        (D)

Na scenie Teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie wręczono nagrody naj-
lepszym niepełnosprawnym aktorom 
w kraju. Wśród nich byli uczniowie 
i absolwenci Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rybniku, 
aktorzy zespołu Remedium. 

Najpierw były eliminacje regionalne 
Albertiany – Ogólnopolskiego Festiwalu 
Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie. 
Wzięły w nich udział 62 zespoły teatralne 
i 26 solistów z 72 ośrodków w całej Polsce. 
Grupa teatralna z rybnickiego SOSW 
wystąpiła w eliminacjach w Chrzanowie, 
a spektakl teatru ruchu pt. „Poszukiwa-
nie wolności” przyniósł im drugie miejsce  
i zaproszenie na uroczystą galę finałową do 
teatru Słowackiego. Poprowadziła ją Anna 
Dymna z Fundacji „Mimo Wszystko”, która 
wspólnie z Fundacją im. Brata Alberta 
zorganizowała festiwal. Aktorka wręczyła 
rybniczanom nagrody. Zespół szczególnie 
ucieszył się z nagrody rzeczowej – oświe-
tlenia scenicznego, które posłuży aktorom  
w czasie kolejnych przedstawień. 

Zespół teatralny Bajka działa w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Rybniku od 2000 r. Od niedawna wy-
stępuje również pod nazwą Remedium 
(w ramach projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie Razem). Aktorzy to osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną  
w wieku od 14 do 25 lat, które na scenie 
opowiadają o sobie i swoich uczuciach, wy-
korzystując ekspresję ruchową. Instruktora-

mi zespołu są Danuta Muras i Aleksandra 
Bugla, oligofrenopedagodzy ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Grupa 
teatralna ćwiczy raz w tygodniu. Wspólnie 
bawią się rytmem, muzyką, gestem. — W 
czasie pracy tworzą się między nimi silne 
więzi pozwalające im odkrywać emocje, 

z których nie zawsze zdają sobie sprawę. 
Krótkie etiudy teatralne są podstawą do 
przygotowania spektaklu, którego scenariusz 
powstaje zwykle dzięki całej grupie — mówią 
instruktorki.   

Tylko w czasie ostatnich dwóch lat 
grupa odnosiła sukcesy m.in. na Przeglą-
dzie Przedstawień Bożonarodzeniowych  
w Chwałowicach, międzynarodowych Ra-
dlińskich Betlejkach, czy podczas przeglądu 
teatrów osób niepełnosprawnych Para-Buch 
w Wodzisławiu. Czego poszukują w teatrze? 
— Zrozumienia, wolności od schematów i 
po prostu prawdy — przekonują opiekunki 
grupy. W Albertianie wzięli udział po raz 
pierwszy, a gala odbyła się 12 marca. Po tym 
sukcesie rybniccy aktorzy nie odpoczywali 
zbyt długo. Kolejnym artystycznym wyzwa-
niem był Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
„Galimatias” w Teresinie.                        (S)

Muzykoterapia, rehabilitacja, aro-
materapia i dogoterapia – to tylko nie-
które zajęcia zaplanowane w ramach 
projektu „Pobudzić świat zmysłów”. 
Od marca realizuje go stowarzyszenie 
Oligos, które działa na rzecz osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie. 

Projekt dofinansowany przez miasto, 
adresowany jest do 14 dzieci z niepełno-
sprawnością w stopniu znacznym, a zajęcia 
odbywają się w szkole życia na Nowinach. 
Muzykoterapia, rehabilitacja, aroma- i dogo-

terapia, wizyty klowna i zabawy integracyjne  
z udziałem rodziców, zajęcia z wolontariu-
szem grającym na gitarze, mają korzystnie 
wpłynąć na rozwój psychiczny i fizyczny dzie-
ci oraz poprawić ich predyspozycje życiowe. 
Korzystają nie tylko najmłodsi, z którymi 
pracują wykwalifikowani specjaliści, głównie 
z dziedziny rehabilitacji relaksacyjnej, ale też 
rodzice, którzy zyskują trochę wolnego czasu 
dla siebie, bo, jak mówi Elżbieta Piotrowska, 
prezes stowarzyszenia Oligos, opieka nad 
upośledzonym umysłowo dzieckiem to wy-

siłek na okrągło. — Dla rodziców 
przewidziano też udział w grupie 
wsparcia — mówi Piotrowska. 
Projekt zakończy się 29 maja. 

(S)

Chorzy dodają nam siły

Nasi w finale 
Albertiany

Aktorzy „Remedium” przed teatrem Słowackiego w Kra-
kowie

W ramach projektu „Pobudzić świat zmysłów” 
odbywają się zajęcia dogoterapii

W świecie zmysłów
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Po raz siódmy Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rybniku włączył się w międzynarodową już 
akcję zainicjowaną przez czeskich bibliotekarzy. 
Noce z Andersenem są organizowane z okazji 
światowego dnia książki dziecięcej, który przy-
pada 2 kwietnia, w dniu jego urodzin. W naszej 
bibliotece spotkanie zorganizowano pod hasłem: 
„Żeglując między światami”.

Bibliotekarze wspierani przez radę dzielnicy 
Śródmieście solidnie się napracowali i przygo-
towali bogaty program, a że pomogli im wierni 
sprzymierzeńcy, dzieciaki nie tylko dobrze się 
bawiły, ale też sporo dowiedziały się nie tylko  
o żeglarstwie. Beniamin Piksa z żeglarskiego 
klubu Kuźnia Rybnik opowiadał kolejnym gru-
pom małych piratów o zasadach bezpieczeństwa  
w czasie żeglowania i o tym, jak w razie potrzeby 
wzywać na wodzie pomocy. Każdy przymierzył 
też kapok i poznał podstawowe węzły żeglar-

skie. Przypilnować wesołą i rozbrykaną zgraję 
pomogli wolontariusze z rybnickiego hufca ZHP,  
a w postać mistrza Andersena nie po raz pierwszy 
wcielił się druh Damian Legierski.

Zadbano również o „scenografię”; w bibliotece 
pojawiły się łódki, żagle, żeglarskie chorągiewki 
sygnalizacyjne, a nawet efektowna palma (kwia-
ciarnia Ewa).  

Dzieci śpiewały szanty z grupą Bebiki i dzie-
cięcą formacją Czelodka, rywalizowały w kon-
kurencjach sprawnościowych przygotowanych 
przez Małgorzatę Błaszczyk z akademii zdrowia 
Fikołek, a już po kolacji słuchały opowieści 
wilków morskich, czyli rybnickich żeglarzy. Ta-
deusz Szostok przybliżył im żeglarskie tradycje  
i pochodzenie pokładowego ceremoniału, a Józef 

Gromysz opowiedział o swoim rejsie na Wyspy 
Kanaryjskie. Później dzieci bawiły się jeszcze  
w pirackie podchody i obejrzały pierwszą część 
filmowej serii o piratach z Karaibów. Na zakoń-
czenie, już do snu, bibliotekarze czytali zasypia-
jącym dzieciom baśnie Andersena.

— Nasz trud włożony w przygotowanie tej 
imprezy zwraca się po tysiąckroć w uśmiechach 
dzieci. Liczymy, że te z nich, które nie były wcześniej 
naszymi czytelnikami, nimi zostaną. Obudziliśmy 
w nich, mam nadzieję, ciekawość świata i przygody, 
a w jej zaspokojeniu mogą pomóc znajdujące się 
w naszym księgozbiorze książki — podsumowuje 
koordynator całego przedsięwzięcia Małgorzata 
Wojaczek, kierownik bibliotecznego działu dla 
dzieci i młodzieży.                                     (WaT)

                  z księgozbioru

a Beniamin Piksa uczył je, jak zadbać na wodzie o własne bezpieczeństwo

25 maja o 18 w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej rozpocznie się 
wieczór poetycko-muzyczny „W obronie 
róży”. Utwory Janiny Podlodowskiej 
prezentować będą Jadwiga Demczuk-
Bronowska i Wojciech Bronowski oraz 
Franciszek Wrana. Muzykę przygotował 
Czesław Gawlik.

Mija 20. rocznica śmierci Janiny Podlo-
dowskiej, poetki, absolwentki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i nauczycielki. Podlodowska 
uczyła polskiego, logiki, propedeutyki i filo-
zofii w Liceum Pedagogicznym i II Liceum 

Ogólnokształcącym w Rybniku. Była współpra-
cownikiem Nowin, a potem Gazety Rybnickiej, 
gdzie zamieszczała wiersze, opowiadania, 
recenzje i reportaże. Działała w Domu Kultury 
„Ryfamy”, w zarządzie Klubu Literackiego 
„Kontakty” i przez kilka lat współorganizo-
wała Rybnickie Dni Literatury. Była też lau-
reatką Złotej Honorowej Lampki Górniczej. 
— Koncert w bibliotece ma być wyjątkowym 
podziękowaniem za wychowanie wielu pokoleń 
w miłości do słowa ojczystego — wyjaśniają 
pomysłodawcy koncertu. 

(S)

Majowy „Tydzień bibliotek” upłynie 
pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. 
W trakcie: spotkania z autorami książek 
dla dzieci i piłkarzami, akcja „Biblioteka na 
trzepaku”, fantastyczny piknik, ciekawe 
wystawy oraz „amnestia” dla czytelników 
przetrzymujących książki. Szczegóły na 
www.biblioteka.rybnik.pl
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Pamiętamy panią Janinę

Tadeusz Szostok i Józef Gromysz raczyli dzieci żeglarskimi opowieściami...

120 dzieci w wieku od siedmiu do 13 lat spędziło w rybnickiej bibliotece publicznej 
cudowną noc z 30 na 31 marca. Noc pełną opowieści o morskich wyprawach i piratach, 
pełną żeglarskich pieśni i przygód. Chętnych było przynajmniej raz tyle. 
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Prawie 60 młodych pianistów, skrzyp-
ków i wiolonczelistów zgromadziło na 
początku kwietnia Ogólnopolskie Forum 
Młodych Instrumentalistów, które już po 
raz ósmy odbyło się w rybnickiej szkole 
muzycznej Szafranków.

Było ono okazją do skonfrontowania umie-
jętności najbardziej utalentowanych uczniów 
szkół muzycznych z całego kraju, wyróżnia-
jących się dodatkowo ciekawą osobowością 
artystyczną. Uczestnicy konkursu reprezento-
wali zarówno duże miasta, jak  
i szkoły z mniejszych ośrod-
ków. Muzyczną młodzież oce-
niło powołane przez Centrum Edukacji Arty-
stycznej jury, któremu przewodzili prof. Moni-
ka Sikorska-Wojtacha (fortepian) i prof. Paweł 
Głombik (skrzypce, wiolonczela). Poziom 
rybnickiego forum jury oceniło jako bardzo 
wyrównany, a spośród kilkunastu uczestników  
z rybnickiej szkoły, szczególne mocno w konkur-
sie zaistniał 16-letni skrzypek Piotr Rachwał,  
z klasy prof. Adama Mokrusa, również pe-
dagoga Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Piotr Rachwał zdobył I miejsce w najstarszej 
grupie skrzypków i został wyróżniony za naj-
lepsze wykonanie utworu obowiązkowego. 
Otrzymał on nagrodę rektora katowickiej 
akademii w postaci udziału w warsztatach 
muzycznych, a dyrektor rybnickiego Muzeum 
zaprosił go na recital do rynkowego ratusza 

— Naukę gry na skrzypcach rozpocząłem 
w klasie prof. Urszuli Łuckiej w Państwowej 
Szkole Muzycznej I st. im. W. Kilara w Wodzi-
sławiu Śląskim, gdzie mieszkam — powiedział 
Piotr Rachwał. — Od czterech lat uczę się 
w rybnickiej „szkole Szafranków”, w klasie 
profesora Adama Mokrusa, uczącego również  
w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach. Kształcenie pod kierunkiem 

prof. Mokrusa, przynosi mi wiele satysfakcji,  
a każda lekcja jest dla mnie wyjątkowym 
doświadczeniem, przede wszystkim dzięki 
osobowości artystycznej mojego pedagoga 
oraz niezwykle ciekawej, twórczej i inspirującej 
do pracy nad własnym rozwojem artystycznym 
formy prowadzenia zajęć na poziomie akade-
mickim. Udział w tegorocznym Ogólnopolskim 
Forum Młodych Instrumentalistów sprawił 
mi wielką radość. Szczególnie cieszę się, że 
wszystkie moje wysiłki zostały docenione przez 

jury. Szczególnie cenna jest dla mnie nagroda 
rektora katowickiej Akademii Muzycznej im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach, bo jestem 
z tą uczelnią poniekąd związany jako słuchacz 
Młodej Muzycznej Akademii – pilotażowego pro-
gramu uczelni, obejmującego opieką artystycz-
ną wyróżniających się uczniów śląskich szkół 
muzycznych II stopnia. W tym roku, reprezen-

towałem też Makroregion Śląski (Śląsk, Dolny 
Śląsk, woj. opolskie) na Ogólnopolskim Finale 
Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej  
w Warszawie, w którym uczestniczyło 71 skrzyp-
ków, uzyskując wyróżnienie. Od tego roku jestem 
również uczniem I klasy II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Andrzeja F. Modrzewskiego w Rybniku,  
z czego jestem bardzo dumny. Moje najbliższe 
plany? Chcę jak najlepiej przygotować się do 
majowego koncertu, w którym wystąpię jako 
solista wykonując Koncert skrzypcowy e-moll 

Mendelssohna-Bartholdy’ego 
z towarzyszeniem Rybnickiej 
Filharmonii im. Braci Sza-

franków pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka 
— zdradził Piotr.

W skrzypcowej grupie II wyróżniono uczen-
nicę prof. Renaty Mielimąki Zuzannę Remiorz, 
która wspólnie z koleżanką z rybnickiej szkoły 
Alicją Ptasiński, otrzymały nagrodę dyrektora 
Rybnickiego Centrum Kultury, w którym zo-
stanie zorganizowany ich występ. 

Partnerami w organizacji imprezy był Urząd 
Miasta oraz Towarzystwo Przyjaciół Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola  
i Antoniego Szafranków.    

Forum zainaugurował koncert „Szyma-
nowski im Memoriam” w 75. rocznicę śmierci 
kompozytora, w wykonaniu pianistki Joanny 
Domańskiej i pedagoga rybnickiej szkoły, 
skrzypka Adama Mokrusa, a zakończył 
koncert laureatów. Jak mówiła dyrektor 
rybnickiej szkoły Romana Kuczera, nadszedł 
czas na zastanowienie się nad nową formułą 
imprezy, a to w związku z mniejszą niż w la-
tach poprzednich frekwencją. Podobną opinię 
zaprezentowali jurorzy, podkreślając, że stan 
ten spowodowany jest zbyt wielką liczbą po-
dobnych konkursów organizowanych w tym 
samym czasie.          (r)
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Forum muzycznej młodzieży

Uczeń rybnickiej szkoły muzycznej, Piotr Rachwał, odbiera dyplom  
z rąk prof. Pawła Głombika

III DYKTANDO
pod honorowym patronatem prezydenta Rybnika 

Adama Fudalego oraz starosty rybnickiego 
Damiana Mrowca o tytuł 
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20 kwietnia w Domu Kultury  
w Chwałowicach odbył się koncert 
laureatów Festiwalu Muzyki In-
strumentalnej zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Ognisk Mu-
zycznych. 

W przesłuchaniach wzięło udział 141 
uczniów – 76 solistów, 16 duetów i siedem 
zespołów, a zaprezentowali się uczniowie 
placówek muzycznych z Wodzisławia 
Śl, Cieszyna, Rybnika, Żor, Rydułtów, 

Książenic, Łazisk Górnych, Chorzowa, 
Tarnowskich Gór i Jastrzębia, a także 
wychowankowie zaprzyjaźnionej z SOM, 
artystycznej szkoły z czeskiego Hlučína. 
Uczestników przesłuchań oceniało jury, 
w którym zasiedli Jadwiga Baron, Kata-
rzyna Popek, Elżbieta Stawarska i Robert 
Czech. Przyznali oni po kilkanaście wy-
różnień w każdej z pięciu festiwalowych 
kategorii (lista laureatów na stronie www.
somrybnik.pl.).                                     (S) 
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Grupa uczestników festiwalu ze szkoły artystycznej w Hlucinie

Instrumentalnie…



Dwie teatralne premiery jednego popo-
łudnia na tej samej scenie? Kiedy pracu-
je się z dziećmi i młodzieżą, nie ma rzeczy 
niemożliwych. Wiedzą o tym nauczyciele 
i przynajmniej jedna pani reżyser. Zofia 
Paszenda, bo o niej mowa, od czterech 
lat prowadzi w Młodzieżowym Domu 
Kultury kilka teatralnych zespołów.

Bajkowe spektakle w Domu Kultury  
w Boguszowicach zawsze cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Nie inaczej było 24 marca, 
gdy na gościnnej scenie DK zaprezentowały 
się dwa teatry działające w Młodzieżowym 
Domu Kultury na Nowinach. Teatr Dratewka 

wystawił bajkę „W królestwie 
Króla Lula”, a teatr Cicho-
Sza – „O królewnie Śnieżce  
i krasnoludkach”. Na co dzień, 
z młodymi aktorami pracuje 
Zofia Paszenda, instruktor  
i reżyser teatralny. Dratewkę 
tworzą głównie uczniowie ryb-
nickich podstawówek. Część 
osób uczestniczy w zajęciach 
od czterech lat. Jednak dla 
większości bajka była scenicz-
nym debiutem. — W ubiegłym 
roku do zespołu dołączyło wiele 
dzieci. Pierwszy raz miałam okazję pracować  
z tak liczną, 27-osobową grupą. Było to dla mnie 
i dla nich, spore wyzwanie. Chciałam stworzyć 
spektakl, w którym każdy z moich aktorów bę-
dzie mógł pochwalić się efektami swojej pracy  
i poczuć, że jego rola jest równie ważna, jak 
inne. Wspólnie wykreowaliśmy świat króla Lula, 
bajkę która bawi, uczy, a czasem wzrusza. Pod-
czas pracy nad spektaklem dzieci nauczyły się 
współpracy i stworzyły zgrany zespół. Premiera 
była dla nas sporym sukcesem. Jestem dumna 
z moich aktorów! — mówi reżyserka. Spektakl 
powstał na podstawie wierszowanej bajki  

„O stu Królach Lulach” Danuty Wawiłow  
i Olega Usenki. Opowiada ona o zapatrzonym 
w siebie królu Lulu Doskonałym, który wytyka 
błędy innym i najlepiej czuje się we własnym 
towarzystwie. Buduje więc zamek z luster, w któ-
rych odbija się jego doskonałe oblicze. Szybko 
jednak dopada go samotność i odkrywa wartość 
przyjaźni. Prace nad spektaklem rozpoczęły się 
we wrześniu, ale intensywne próby ruszyły trzy 
miesiące przed premierą. Stroje dla aktorów 
zaprojektowała i wykonała Ilona Myszka z 
MDK. — Kostiumy nas zachwyciły. Stworzyły 
klimat bajki i ułatwiły moim aktorom tworzenie 
scenicznych postaci — mówi Zofia Paszenda.  

W Teatrze Cicho-Sza grają rybnickie 
gimnazjalistki oraz jeden uczeń piątej klasy 
szkoły podstawowej. Ćwiczą również pod 
okiem Zofii Paszendy od czterech lat, ale 
w przeciwieństwie do Dratewki, pracują  
w kameralnym, siedmioosobowym składzie. 
Ich wersja bajki „O królewnie Śnieżce i kra-
snoludkach” znacznie odbiega od historii, 
którą znamy. To rodzaj parodii – role się 
odwracają, bo Śnieżka-feministka nie za-
mierza gotować i sprzątać, a swoje domowe 
obowiązki zleca krasnoludkom. — Bawimy 
się konwencjami, a teatr łączymy z kabaretem. 

Na scenie jest miejsce na komizm i żart. To 
Śnieżka na wesoło — tłumaczy reżyserka. 
Gimnazjaliści długo nie mogli znaleźć dla 
siebie odpowiedniego spektaklu. Dopiero 
zabawny scenariusz „Śnieżki…” okazał się 
tym, czego szukali. 

Obydwie bajki rybniczanie pokazali na 
przeglądach teatralnych w Miedźnej oraz na 
Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „Jawor” 
w Jaworznie, gdzie Dratewka i Cicho-Sza zaję-
ły pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Re-
żyserka tłumaczy, że dzięki takim występom 
dzieci mogą pochwalić się swoimi umiejętno-
ściami i zdobyć kolejne, aktorskie doświad-
czenia. Zofia Paszenda wie, jak są ważne. 
Sama gra w Teatrze Rondo, który działa pod 
auspicjami Rybnickiego Centrum Kultury. 

Ostatnio publiczność mo-
gła ją oglądać w spekta-
klu „Nowe wyzwolenie” 
w trudnej roli Joanny, 
matki głównego bohate-
ra. Również podopiecz-
ni Zofii Paszendy mieli 
okazję zobaczyć swoją 
panią reżyser na scenie. 
— Dostrzegli we mnie nie 
tylko reżysera, ale i ak-
tora. Uświadomili sobie,  
że wiem, jakim wyzwa-
niem jest wyjście na scenę, 
i że czasem tworzenie po-
staci wymaga pokonania 
własnych słabości. Teatr 
nas wzbogaca, rozwija 

i bawi. Nawzajem się nakręcamy. To spirala 
pozytywnej energii — wyjaśnia Zofia Paszen-
da. Pracuje nie tylko z teatrami Cicho-Sza 
i Dratewka. W MDK prowadzi też zespół 
teatralny Pacynki, który tworzą dzieci sześcio-, 
siedmioletnie, a także zabawy teatralne dla 
najmłodszych – pięcio-, sześciolatków, którzy 
dopiero stawiają pierwsze kroki na scenie.  
W sumie na jej zajęcia uczęszcza blisko 90 
dzieci: — Mogę skupić się na tym, co napraw-
dę lubię, czyli na teatrze. No i rozwijam pasje  
u innych — mówi o swojej pracy w MDK nasza 
bohaterka.                                                     (S)

Cicho-Sza Dratewka gra!
Teatr Dratewka „W królestwie Króla Lula”: Mariusz Szafrański, Karolina 
Stenzel, Natalia Szafrańska, Wiktor Śliwiński, Oliwia Gajewska, Piotr Ko-
łek, Martyna Szymura, Jakub Szczegielniak, Zuzanna Wieczorek, Maciej 
Skatuła, Milena Więcek, Alicja i Inga Jacuńskie, Wiktoria Kocik, Karolina 
Szymura, Magda Sitko, Anna Depta, Amelia Kubat, Natalia Szymborska, 
Martyna Kobielusz, Paulina Stachak, Alicja Słupik, Mateusz Niemiec, 
Katarzyna Sitko, Wiktoria Groborz, Wiktoria Lasończyk, Kinga Janik.
Reżyseria: Zofia Paszenda. Kostiumy: Ilona Myszka. Scenografia: Tomasz 
Butyłkin. Światło i dźwięk: Tomasz Paszenda.
Teatr Cicho-Sza „O królewnie Śnieżce i krasnoludkach”: 
Agata Piontek, Agata Czech, Zuzanna Andrzejewska, Katarzyna Kapa, 
Honorata Müller, Weronika Pilipiec i Patryk Rajchel.
Reżyseria: Zofia Paszenda. Kostiumy: Anna Bizgwa. Scenografia: Danuta 
Sarna, Tomasz Butyłkin. Światło i dźwięk: Tomasz Paszenda.

Zofia Paszenda po spektaklu z grupą teatral-
ną Cicho-sza

Teatr Dratewka wystawił bajkę „W kró-
lestwie króla Lula”
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Na wystawie „PKS-em po świecie” w Domu 
Kultury w Chwałowicach znalazły się zdjęcia 
wykonane przez członków Polskiego Klubu 
Stereoskopowego podczas wędrówek wzdłuż 
i wszerz ziemskiego globu. Zaskoczyły nie tyle 
tematem, ale techniką jaką zostały wykonane. Na 
czterdziestu tzw. anaglifach prezentowano obrazy, 
które dzięki zastosowaniu techniki obrazowania 
stereoskopowego pozwalały zwiedzającym „wejść” 
w zdjęcie. Uczestnicy festiwalu nie tylko obejrzeli 
trójwymiarowe zdjęcia i filmy, ale mieli też okazję 
wziąć udział w warsztatach fotografii stereosko-
powej. W czasie „Rozjazdów” podsumowano 
również konkurs „Podróże małe i duże”, w którym 
internauci i jurorzy oceniali filmiki z wycieczek, 
wczasów i wypraw podróżników-amatorów. 
Zwycięskie filmy można obejrzeć na YouTube, 
a laureatami zostali Marcin Szołtysek, Anna 
Lessaer oraz Marcin Obałek i Krzysztof Bogacz.

— Dwudniowa impreza ciszyła się sporym 
zainteresowaniem — podsumowuje „Rozjazdy” 
Krzysztof Łapka z DK w Chwałowicach. Było 
ono tak duże, że na sobotnie atrakcje zabrakło 
biletów, a najbardziej oczekiwanym gościem 
imprezy był Roberty Makłowicz. Jeśli jednak 

po spotkaniu z gotującym gawędziarzem, czy 
jak chce on sam, popularyzatorem kuchni, ktoś 
spodziewał się fajerwerków egzotyki i mocnych 
podróżniczych wrażeń, srodze się zawiódł. 
Gość przyznał wprawdzie, że w Andach 
był na 5 tys. m n.p.m., ale... na czterech 
kółkach, a z egzotycznym pająkiem „miał 
przyjemność” tylko w hotelowym basenie. 
Makłowicz traktuje kuchnię jako element 
kultury określający poczucie tożsamości, i to 
regionalnej, a nie narodowej. I jako historyk 
z wykształcenia, w swoich programach ten 
aspekt podkreśla najbardziej. Sam wyrósł 
z tradycji wielu narodów (przyznaje się 
do korzeni polsko-ukraińsko-ormiańsko-
węgiersko-austriackich) i jego spojrzenie 
na kuchnię poprzez pryzmat historii jest 
bardzo szerokie. Na przykładzie oscypka, 
do którego przyznają się i Polacy i Słowacy, 
udowodnił, że kuchnia przekracza granice, a sam 
oscypek nie jest narodowy, a raczej wywodzi się  
z kultury pasterskiej górali karpackich. — Kuchnia 
to historia — mówi Makłowicz. Uczestniczący w 
spotkaniu dowiedzieli się również, jaki jest sto-
sunek pana Roberta do sieciowych restauracji, 

konserwantów, klatkowego chowu drobiu i byleja-
kości w kuchni. Pytany o swoją pozycję we własnej 
kuchni przyznał, że jest dyktatorem, bo kuchnia  
z założenia nie jest demokratyczna i rządzić w niej 
może jedna osoba. Poradził też jak wybrać dobrą 
oliwę i gdzie w Krakowie najlepiej zjeść. — Byle 
daleko od Rynku, najlepiej na Kazimierzu — radził. 
Propozycję zrobienia programu na kopalnianej 
hałdzie uznał za interesującą. — Bardzo podobnie 

było na Lanzarotte, jednej z wulkanicznych Wysp 
Kanaryjskich — radził, uznając oryginalność  
i regionalizm kuchni śląskiej. Organizatorami IV 
festiwalu podróżników „Rozjazdy” był Dom Kul-
tury w Chwałowicach i Stowarzyszenie Podróżni-
ków Mahakam.                                                         r, (S)

Podróże w trzecim wymiarze

— W Polsce odbywa się rocznie ponad 100 festiwali 
teatralnych. To znak, że teatr dalej dzieje się i czuje się 
potrzebny. Czysta alternatywa, czy służba pod skrzydła-
mi opiekuńczej tradycji, czy teatr dla ludu, czy wreszcie  
z każdego coś po trochu? Wybór należy do nas. Nie może 
zabraknąć tylko jednego – wolności tworzenia bez żad-
nych zobowiązań, bo tylko wtedy sztuka sprzyja poznaniu 
rzeczywistości. I właśnie z takim nastawieniem tworzyłem 
program tegorocznego festiwalu. Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą zobaczyć dzieła twórców, dla których religia, 
miłość, śmierć, ekologia, życie społeczne i filozofia to na-
dal ważne źródła inspiracji — mówi Marian Bednarek, 
dyrektor  rybnickiego Festiwalu. Już pierwszego dnia,  
w piątek 11 maja o 22 na rybnickim rynku Teatr Novogo 
Fronta z czeskiej Pragi wystawi plenerowe widowisko 
zatytułowane „Dopppelganger”. Wszystkie pozostałe 
przedstawienia będą prezentowane na dużej bądź kame-
ralnej scenie Klubu Energetyka. Wyniki festiwalowego 
konkursu zostaną ogłoszone w niedzielę 13 maja o 19. 
Po wręczeniu nagród, o 20 na dużej scenie „Żywoty 
świętych osiedlowych” wystawi jeszcze Teatr Ad Spec-
tatores z Wrocławia. Wstęp na wszystkie spektakle jest 
bezpłatny. Program festiwalu na stronie internetowej 
(www.fundacjarybnik.pl).                                       (WaT)

Festiwal Teatralny w KE

Zrealizowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Projekt dotowany jest z budże-
tu Samorządu Województwa 
Śląskiego

Zdjęcia wykonane przez członków Polskiego Klubu Stereoskopowego  
trzeba było oglądać w specjalnych okularach
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Uczestnicy festiwalu podróżników „Rozjazdy” zapamiętają tegoroczną edycję nie 
tylko ze względu na ciekawe opowieści o wyprawach w najdalsze zakątki świata, ale też 
z powodu niecodziennej wystawy, do oglądania której potrzebne były specjalne okulary. 

W dniach od 11 do 13 maja w Klubie Energetyka Fundacji Elektrowni 
Rybnik odbędzie się 14. Festiwal Sztuki Teatralnej, w czasie którego 
zostanie wystawionych 17, nie tylko konkursowych spektakli.

Aż 350 dzieci, m.in. z Bielska-Białej, Będzina, 
Czerwionki, Jastrzębia, Gliwic, Krakowa, Radlina, 
Pszowa, Turzy Śl., Świerklan, Jejkowic i Rybnika 
wzięło udział w IX Przeglądzie Teatrów Dziecię-
cych „Scenka”, który odbył się w Domu Kultury  
w Niewiadomiu.

Jury – Janusz Majewski, reżyser Studia Teatralnego 
działającego w DK w Niewiadomiu, Katarzyna Chwałek, 
instruktor teatralny z Rydułtowskiego Centrum Kultury 
i Grzegorz Stanisławiak, aktor Teatru Własnego – przez 
dwa dni oceniało spektakle 25 dziecięcych zespołów. Za 
najlepszy uznali Siódemeczkę z Przedszkola nr 7 w Czer-
wionce-Leszczynach nagrodzoną za spektakl „Złota rybka”. 
W pozostałych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Asy z III 
klasy za przedstawienie „Czerwone kapturki” (klasy I-III)  
z Jastrzębia Zdroju oraz Kurtynka z podstawówki w Turzy 
Śl, nagrodzoną za „Awanturę w muzeum” (klasy IV-VI). 
Najlepszymi aktorami przeglądu zostali Paweł Kapłon, 
grający wilka w spektaklu „Czerwone kapturki” i Gabriela 
Hanzlik z Czańca za rolę Euzebii w przedstawieniu „To 
tylko ja”. Laureaci otrzymali nagrody „Scenoludka”. Impre-
zie towarzyszyła wystawa afiszy i plakatów do dziecięcych 
spektakli teatrów „Ateneum”, „Rabcio” i Teatru Dzieci 
Zagłębia.              (S)

Scenka
opanowana
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w W ramach programu artystycznego „Tęsknota 
za wschodem” 15 kwietnia w Domu Kultury 
w Chwałowicach wystąpiła ukraińska woka-
listka Mariia Guraievska z zespołem Etno Jazz 
Synthesis oraz grupa Zawiało z Mariolą Rodzik-
Ziemiańską. Rybniczanin Jacek Komorowski po-
kazał swoje fotografie, a publiczność poznała 
też laureatów konkursu na rzeźbę ceramiczną. 

w 20 kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej poka-
zano widowisko „To nie koniec świata” oparte 
na poezji Czesława Miłosza. W jego realizacji 
wzięli udział tancerze Teatru Tańca Navras, 
Studia Tańca Vivero i Formacji Ingenium oraz 
grupa muzyczna Zawiało. W oparciu o wier-
sze Miłosza, teatr tańca i nowoczesne formy 
muzyczne artyści opowiadają historię ludzkie-
go życia. Prapremiera widowiska odbyła się  
w październiku w ramach 42. Rybnickich Dni 
Literatury. Projekt powstał z inicjatywy „Portu 
Sztuki” przy wsparciu Rybnickiego Centrum 
Kultury, a spektakl wyreżyserowały Mariola Ro-
dzik-Ziemiańska i Izabela Barska-Kaczmarczyk. 

w 22 kwietnia w Domu Kultury w Boguszowicach 
odbyła się premiera bajki „O Wawelskim Smo-
ku” w wykonaniu teatru „Fik-Mik” działającego 
w tej placówce. Spektakl na podstawie tekstu 
Anny Onichimowskiej, wyreżyserowała Iza-
bela Karwot. Wcześniej, 1 kwietnia na scenie  
w Boguszowicach, teatr Supeł pokazał „Świat 
widziany z ziarenka maku” przygotowany  
na podstawie cyklu wierszy Czesława Miłosza.

w Fokus, czyli Wojciech Alszer, pochodzący  
z Katowic raper i producent muzyczny, który 
współtworzył legendarną Paktofonikę i Po-
kahontaz promował w Rybniku swoją nową 
płytę „Prewersje”. Spotkanie z fanami odbyło 
się w salonie Empiku w Focus Parku. 

w Dom Kultury w Boguszowicach organizuje  
X Regionalny Przegląd Przedszkolnych Grup Ta-
necznych „Roztańczone pantofelki”. Rozpocznie 
się on 22 maja o 9 w budynku DK. Regulamin 
i karta zgłoszenia na www.dkboguszowice.pl

w Na 10. Międzynarodowym Festiwalu Chó-
ralnym „Musica Religiosa”, który odbył się 
na przełomie marca i kwietnia w czeskim 
Ołomuńcu znaczące sukcesy odniosły dwa 
rybnickie chóry prowadzone przez rybniczankę 
Joannę Glenc. Złoty medal w kategorii chórów 
kameralnych zdobył Chór Duszpasterstwa 
Akademickiego DAR. W jego konkursowym 
programie znalazły się m.in. utwory Palestrina, 
Nowowiejskiego i Jacka Glenca, prywatnie 
męża dyrygentki. Z kolei w kategorii młodzie-
żowej jurorzy przyznali srebrny medal chórowi 
Dominanta z rybnickiej szkoły muzycznej 
drugiego stopnia, który zaśpiewał utwory 
m.in. Gorczyckiego i Brucknera. Konkursowe 
przesłuchania odbywały się w uniwersyteckiej 
kaplicy Bożego Ciała w Ołomuńcu.

Ten znakomity gitarzysta, wielki fan i popu-
laryzator muzyki Hendriksa, czerpiąc również 
z klasyki, zaaranżował jego utwory na swój ze-
spół z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej 
i sprawił, że muzyka zyskała nowe, oryginalne 
brzmienie. Filharmonię Rybnicką poprowadził 
znakomity dyrygent Jerzy Kosek,  
a wokalnie instrumentalistów wsparli 
Jorgos Skolias i młody, „dobrze 
rokujący”, pełen emocji Łukasz 
Łyczkowski. — Jimi, jak ty chciałbym 
grać — marzyli słowami piosenki 
wykonawcy... — Mieli swoje symfo-
niczne granie Metallica, Sting czy nasz 
Markowski, powinien mieć i muzyczny 
geniusz Hendrix — stwierdził Leszek 
Cichoński i taki projekt 40 lat po 
śmierci Jimi’ego ze znakomitym 
skutkiem zrealizował 

Jak się dowiedzieliśmy, projektem 
Cichońskiego zainteresował się pre-
zydent Adam Fudali, w młodości fan 
Hendriksa, i zasugerował włączenie 
się do niego naszej orkiestry. Pre-
zydent był na rybnickim koncercie 
oczywiście obecny i podobnie jak 
jego pozostali uczestnicy, zrobiła 
na nim wrażenie ponadczasowość 
muzyki Hendrixa i możliwości aran-

żacyjnych, jakie ona stwarza. Mile zapewne dla 
prezydenckich uszu zabrzmiało też określenie  
Rybnika przez prowadzącego koncert Woj-
ciecha Zamorskiego z Radia Katowice, jako 
miasta dużych wydarzeń muzycznych. Oby było 
ich jak najwięcej!                                          (r)

Śląskie Centrum Muzyczne zaprasza 
młodych instrumentalistów, wokali-
stów i kompozytorów do udziału w XIII 
Rybnickim Festiwalu Młodych Talentów 
im. Ireneusza Jeszka. Impreza odbędzie 
się 1 i 2 czerwca. Dzień później po-
znamy laureatów innego dziecięcego 
festiwalu.  

W festiwalu młodych talentów wezmą 
udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 
16 lat, uczniowie państwowych i prywat-
nych szkół muzycznych, ośrodków kultury, 
placówek zajęć pozaszkolnych, ognisk 
społecznych i artystycznych. (regulamin 
uczestnictwa na www.republika.pl/centrum-
muzyczne., tel. 32 4224434, 601837815,  
693554930, 667030353 – zgłoszenia kom-
pozytorów do 30 kwietnia, pozostałe – 15 
maja). Najlepsi instrumentaliści, wokaliści 
oraz młodzi kompozytorzy wystąpią 2 
czerwca o 18 w szkole muzycznej podczas 
koncertu laureatów. Zdobywca Grand Prix 
odbierze statuetkę Diamentowej Rybki  

i w nagrodę pojedzie na „Tropikalną wyspę” 
do Niemiec. Wyjazd ufundowała dyrektor 
biura podróży Firo – Tour, Mirella Jeszka, 
mama uzdolnionej rybnickiej wokalistki 
Sabiny. Warto dodać, że ubiegłoroczna 
laureatka festiwalu Jagoda Krzemińska, 
15-letnia flecistka, zwyciężyła w pol-
skim finale konkursu Młody Muzyk Roku  
w Warszawie i będzie reprezentować Polskę 
podczas majowego konkursu Eurowizji dla 
młodych muzyków w Wiedniu.

17 i 18 maja w Domu Kultury w Chwało-
wicach odbędą się przesłuchania uczest-
ników XXX edycji Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej im. Tadeusza Paprotnego. Mogą 
wziąć w nim udział dzieci i młodzież  
w wieku od 6 do 16 lat, które wykonują 
utwory w języku polskim z własnym akompa-
niamentem. Laureatów poznamy 3 czerwca  
o 16 podczas „Chwałowickiego dnia dziec-
ka”. (regulamin http://www.dkchwalowi-
ce.pl/index.php/pobieralnia/category/3-
festiwale).                                   (S)

Dziecięce festiwale tuż, tuż

Jimi, jak ty chciałbym grać!

Na ten jeden, wyjątkowy wieczór w Teatrze Ziemi Rybnickiej, rybniccy filharmo-
nicy zrzucili wytworne fraki, a włożyli luzackie, czarne koszule. Smoking natomiast 
miał na sobie sprawca całego zamieszania, inicjator projektu „Hendrix symfonicz-
nie”, Leszek Cichoński. 
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Inicjator projektu Leszek Cichoński (z prawej) oraz solista Jorgos Skolias; w środku 
szef Filharmonii Rybnickiej, wiolonczelista Antoni Smołka
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Rybnickie placówki kultury rozstrzy-
gnęły swoje konkursy.

W Domu Kultury w Niedobczycach podsu-
mowano konkurs plastyczny „Moja kolorowa 
pisanka i stroik wielkanocny”. Prace oceniały 
Michaela Sczansny i Katarzyna Brachaczek,  
a pierwsze nagrody zdobyli: Patryk Dzida, Nata-
lia Bąk i Mateusz Pukowiec z Przedszkola nr 26  
(opiekun: Katarzyna Pyszny) oraz Paulina Pytel 
ze SP nr 21 (opiekun: Grażyna Więckowska). 
Prace można oglądać na wystawie pokonkur-
sowej w DK Niedobczyce do 11 maja. 

Do 20 maja w holu niedobczyc-
kiego domu kultury można też 
oglądać wystawę prac plastycz-
nych wykonanych przez uczniów 
Szkoły Życia, czyli Specjalnego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
Powstały one w czasie zajęć kółka 
plastycznego, odbywających się 
w ramach realizowanego tam 
projektu edukacyjnego „Bardziej 
aktywni – Bardziej sprawni”, 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Pod okiem 
prowadzącej zajęcia Doroty Bajak, 

uczniowie wykonali swe prace stosując różne 
techniki plastyczne.

Do 11 maja w Domu Kultury w Niewiadomiu 
można zwiedzać wystawę w galerii „W Hallu”, 
których tematem są czworonogi. „Kocham psa, 
bo…” był pierwszym konkursem fotograficznym 
zorganizowanym przez niewiadomską placówkę. 
Jury postanowiło przyznać I miejsce – Jarosła-
wowi Zadorze, II miejsce – Malwinie Porębskiej, 
a III – Martynie Trybuś. Wyniki konkursu ogło-
szono i nagrody wręczono 16 kwietnia. 

(S)

— Studenci posługując się palcami, skrawkami 
papieru, kawałkami drewna czy plastiku nadają 
kształt luźno rozsypanym na papierze ziarnkom maku, 
tworząc rzeczywiste i abstrakcyjne obrazy — mówi 
Jerzy Pustelnik, który fotografuje studenckie 
prace i przekształca na swój artystyczny sposób.  

Jakie są efekty tych działań można będzie się prze-
konać 7 maja o 17 w Galerii Smolna, gdzie odbędzie 
się wernisaż wystawy fotografii Jerzego Pustelnika 
„Wszystko inne”. Pustelnik mieszka w Ustroniu; od 
lat '70. łączy zainteresowania fotograficzne z jazzem. 
Jest autorem kilku wystaw indywidualnych o tematyce 
jazzowej, zdjęć do płyt i czasopism jazzowych. Wysta-
wę jego fotografii do 6 lipca można oglądać w filii nr 8 
rybnickiej biblioteki, przy ul. Reymonta 69 (przy Szko-
le Podstawowej nr 34).                                                 (S)

w Klub Filmu Niezależnego z Rybnika rusza  
z dwoma oryginalnymi projektami. Co prawda 
wszystkie role w filmie o kolejnych przygodach 
agenta Mariusza Blonda pt. „MB2012. Całkowita 
zagłada” są już obsadzone, ale wciąż poszuki-
wany jest sobowtór Kiefera Sutherlanda. Ruszył 
też otwarty casting internetowy do niezależnej 
telenoweli „Kaśka”. — Serial realizowany będzie 
przez nas od lipca. Pierwszy odcinek pokażemy 
we wrześniu na specjalnie utworzonym kanale 
YouTube. Kolejne odcinki pojawiać się będą raz 
w tygodniu — zdradza Mirosław Ropiak, szef 
KFN. Informacje: tel. 694 432 676, www.kfn.
org.pl, klubkfn@wp.pl.

w 14 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury 
odbył się kolejny wernisaż. Tym razem, młodzi 
artyści z pracowni Kontrasty, prowadzonej 
przez Zuzannę Śmieję, przedstawili swoje prace 
rodzicom i zaproszonym gościom. Wystawie 
towarzyszyła prezentacja multimedialna, po-
kazująca działalność pracowni i osiągnięcia 
wychowanków w konkursach ogólnopolskich  
i międzynarodowych. 

w Miłośników filmu i muzyki alternatywnej za-
interesują imprezy organizowane przez Dom 
Kultury w Boguszowicach. 5 maja o 18 odbędzie 
się koncert rybnickich zespołów alternatyw-
nych – Tran-Sfer, Mad Midlle Fingers i October 
Leaves (bilet w cenie 5 zł). 6 maja również o 18  
w ramach „Spotkania z kinem off-owym” kinoma-
niacy obejrzą filmy Kamila Matusia „Gdzieś tam”  
i „Odnaleźć siebie”.

w 23 maja od 17 do 20 w Domu Kultury w Niewia-
domiu potrwają warsztaty artystyczne „Deco-
upage  sospeso”. Sospeso to technika, w której 
stosuje się specjalną termofolię do tworzenia 
dekoracji trójwymiarowych. Zgłoszenia telefo-
niczne i wpłaty (125 zł od osoby) przyjmowane 
będą do 16 maja. Warsztaty odbędą się jeżeli 
zgłosi się minimum dziesięć osób; poprowadzi 
je Beata Wośkowiak.

w Ponad sto osób wzięło udział w spotkaniu „Azja 
okiem podróżników amatorów” w Domu Kultury 
w Niedobczycach. O swojej podróży po Azji opo-
wiadali Ewa i Tadeusz Marcolowie. Ewa Marcol 
jest nauczycielką w Zespole Szkół Specjalnych nr 
7, a jej mąż pracuje na kopalni. Ich podróżnicza 
pasja rozpoczęła się tuż po ślubie, od wyjazdu 
„na własną rękę” do Bułgarii. Od tego czasu 
zwiedzili już spory kawałek świata. Podróż do 
Azji, o której opowiadali na spotkaniu, odbyli  
w 2011; obejmowała: Laos, Tajlandię, Kam-
bodżę i Wietnam. Spotkanie połączone było  
z prezentacją zdjęć, krótkich filmów i pamiątek  
z podróży. Uczestnicy mogli zobaczyć jak wyglą-
dała kąpiel podróżników ze słoniami i jaką siłę 
ma monsunowy deszcz. Wystawę zdjęć autor-
stwa podróżników-amatorów można oglądać w 
holu DK w Niedobczycach do 18 maja. 

Pies w galopie – zwycięska praca Jarosława Zadory

Konkursy rozstrzygnięte
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19 kwietnia w Galerii Sztuki Teatru Zie-
mi Rybnickiej otwarto wystawę „Kirgizja 
i góry Tien Szanu – wyprawa na Chan 

Tengri 7010 m n.p.m”. 
W wyprawie organizowanej przez Klub 

Wysokogórski w Jastrzębiu Zdroju brali udział 
Darek Mildner, Leszek Kopczyński, Jarek Ba-
liński i Piotr Lilla. Dwóch ostatnich stanęło 
na szczycie 6 sierpnia ub. roku. Publiczność 
obejrzała nie tylko wystawę, ale też pokaz 
slajdów z wyprawy w „góry wysokie” i wy-
słuchała wspomnień ze zwiedzania Kirgizji. 
Wystawę można oglądać do końca maja. 

(S)

O Kirgizji w Rybniku  

Wszystko inne

Ziarenka maku w obiektywie Jerzego Pustelnika
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Kulturalnym skrótem



Program zajęć na maj

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

Karnety miesięczne 39 zł, wejściówki na pojedynczy seans w cenie 13 zł 
do nabycia w kasie teatru przed projekcją. 

Seanse odbywają się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

7 maja, g. 19
WSTYD
prod. Wielka Bryta-
nia, 2011 r., dramat, 
czas 99 min., reż.: 
Steve McQueen, 
wyk.: Michael Fass-
bender, Carey Mulli-
gan, Nicole Beharic.
Brandon, 30-letni 
atrakcyjny singiel 
z Nowego Jorku, nie potrafi zapanować nad swym 
życiem erotycznym. Sytuacja jeszcze bardziej wymyka 
się spod kontroli, kiedy niespodziewanie wprowadza 
się do niego siostra. Nominowany do Złotych Globów, 
pulsujący emocjami dramat erotyczny bada naturę 
seksu, bliskości i związków we współczesnym świecie. 

14 maja , g. 19
RZEŹ
prod.: Francja/Hisz-
pania/Niemcy/Polska, 
2011 r., dramat/kome-
dia, czas 79 min, reż.: 
Roman Polański, wyk.: 
Jodie Foster, Kate Win-
slet, Christoph Waltz, 
John C. Reilly.
Dwie nowojorskie 
pary: Alan i Nancy oraz Michael i Penelope. Zdawałoby 
się, że wszystko je łączy. Nienaganne maniery, wysoki 
standard życia i satysfakcja z uczących się w najlepszych 
szkołach dzieci. Kiedy jednak te dzieci wszczynają 
bójkę, na pozór niewinne spotkanie rodziców, zor-
ganizowane celem wyjaśnienia sprawy, przerodzi się  
w lawinę potyczek i wzajemnych złośliwości. 

21 maja, g. 19
HAPPY, HAPPY
prod.: Norwegia, 
2010 r., dramat/ko-
media, czas 88 min., 
reż Anne Sewitsky, 
wyk.: Agnes Kittelsen, 
Joachim Rafaelsen, 
Maibritt Saerens, Hen-
rik Rafaelsen.
Kaja jest niepopraw-
ną optymistką, dla której rodzina jest najważniejsza. 
Trudno jej jednak utrzymać emocje na wodzy, kiedy 
obok wprowadza się idealna para. Taka, jaką sama 
chciałaby stanowić ze swoim mężczyzną. Są zgrani, 
zakochani, rozumiejący się bez słów i mają adopto-
wane etiopskie dziecko. Nowi sąsiedzi otwierają jej 
oczy na wiele spraw. 

28 maja, g. 19
SZPIEG
prod.: Francja/Niem-
cy/Wielka Brytania, 
2011 r., thriller/szpie-
gowski, 127 min., 
reż.: Tomas Alfred-
son, wyk.: Gary Old-
man, Colin Firth, Tom 
Hardy, John Hurt.
Po raz pierwszy 
brytyjski wywiad zdradza tak wiele tajemnic, z pracy 
swoich najlepszych agentów. Przygody Jamesa Bonda 
przy tym filmie to opowieści dla grzecznych dziewczy-
nek. George Smiley – agent mający dostęp do najpilniej 
strzeżonych tajemnic wywiadu, tocząc walkę z czasem 
rozpocznie śledztwo, które ujawni największy skandal 
w historii MI6.

środa, 9 maja
Spotkanie autorskie z Józefem Krzykiem, dzienni-
karzem Gazety Wyborczej na  temat: „Śląska dusza 
artystyczna” oraz otwarcie wystawy malarstwa Ka-
zimiery Drewniok pt. „Słownik Śląski w obrazkach”. 
Teatr Ziemi Rybnickiej, g. 19

czwartek, 10 maja
Koncert zespołu Tomas Kocko&Orchestr z Czech
Kulturalny Club, g. 19

piątek, 11 maja
Koncert „Muzyka świata” z udziałem formacji Zawiało 
oraz ukraińskiej grupy Atmasfera, uznanej za najbardziej 
„eksportowy” obecnie zespół ukraińskiej sceny muzycznej.
Teatr Ziemi Rybnickiej, g. 18 (bilety w cenie 10 

i 5 zł (dzieci 7-15 lat). Dzieci do lat 6 wstęp wolny.

sobota, 12 maja
• Happening muzyczny z udziałem połączo-
nych sił trzech orkiestr: Górniczej Orkiestry 
Dętej kop. „Chwałowice”, Orkiestry Dudziarzy 
Szkockich oraz Orkiestry Bałkańskiej. Prze-
marsz orkiestr z rynku na kampus
Rynek, g. 16

• Koncert zespołu Carrantuohill z gościnnym 
udziałem orkiestry symfonicznej Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. Braci Szafranków. W programie 
klasyczne opracowania celtyckiej muzyki folkowej.
Kampus, g. 18

• Prezentacja Orkiestry Górniczej kop. „Chwa-
łowice” 
Kampus, g. 18.30 

• Koncert Carrantuohill & Salake
Kampus, g. 18.45 

• Prezentacja Szkockiej Orkiestry Pipes & 
Drums
Kampus, g. 19.30

• Koncert finałowy „Balkan-Celtic Power Pro-
ject” z udziałem bałkańskiej orkiestry Fanfare 
Ciocarlia i grupy Carrantuohill.  Muzyczna 
„bitwa”, w trakcie której po stronie Carran-
tuohill wystąpią artyści rybniccy oraz muzycy  
z popularnych zespołów folkowych.
Kampus, g. 20

Na muzycznych szlakach Europy
Koncerty, spotkanie autorskie i barwne show szkockiej orkiestry to atrakcje Dni Wojewódz-

twa Śląskiego organizowanych pod hasłem „Śląsk środkiem muzycznych szlaków Europy”. 
W dniach 9 do 12 maja impreza zagości w Rybniku. 

Szczegółowy program rybnickich obchodów Dni Województwa Śląskiego

34 Nr 4/490; kwiecień 2012

• 3.05., czwartek – udział w miejskich uro-
czystościach Święta 3 Maja;

• 7.05., poniedziałek, g. 10 – dyżur praw-
nika – mec. Gerard Kuźnik;

• 9.05., środa, g. 13.30 – warsztaty psy-
chologiczne: „Jak skutecznie porozumiewać 
się z innymi” – dr Stanisława Mielimąka (ilość 
miejsc ograniczona);

• 10.05., czwartek, g. 11 – 
wykład: „Józef Gawlina – biskup 
polowy WP” – płk T. Dłużyński

• 12.05., sobota, g. 8 – zbiór-
ka w Kampusie – wyjazd zespołu 
„Moderato”na przegląd chórów 

do Rudy Śląskiej;
• 16.05., środa, g. 12 – wykład: „Mecha-

nizmy starzenia się” – dr Aniela Kempińska;
•17.05., czwartek, g. 11 – wwykład: „Fun-

dusze europejskie dla Rybnika” – Marcin Jung; 
• 21.05., poniedziałek, g. 10 – dyżur praw-

nika – mecenas Szczepan Balicki;

• 22.05., wtorek: wycieczka na Suwalszczy-
znę i Litwę – wyjazd godz. 1 spod Kampusu;

• 24.05., czwartek, g. 11 – wykład z cyklu 
Są wśród nas – „Wanda Błeńska – Matka trę-
dowatych” – U. Motyka;

• 31.05., czwartek, g. 11 – wykład: „Ener-
getyka-stan aktualny,perspektywy,wyzwania” 
– Bogusław Biegesz.

W każdą środę dyżury w pracowni kompu-
terowej – R.Senczyna i R.Pustołka; Gimnastyka 
w pawilonie judo Klubu Polonia – wtorek  
i czwartek g. 14; Pozostałe zajęcia wg planu 
wywieszonego w siedzibie UTW.



POLECA!
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

piątek, 1 czerwca
• Hol główny – Legolandia – pokaz budowy  

i programowania robotów Lego Mindstorms  
– g. 17 i 18.30

• Sala kameralna - „Pomaluj swój świat” – otwar-
te warsztaty plastyczne dla dzieci. Wstęp wolny 
pod opieką dorosłych. Zapisy: tel. 32 433 27 24 
lub artystyczny@rck.rybnik.pl – g. 17

sobota, 2 czerwca
• Galeria „Oblicza” – warsztaty budowania ro-

botów Lego Mindstorms: g. 10-12 – dzieci 7-8 
lat; g. 12-14 – dzieci 9-10 lat; g. 14-16 – dzieci 
powyżej 10. roku życia  Zapisy: tel. 32 433 27 24 
lub artystyczny@rck.rybnik.pl. Bilety: 5 zł

• Sala kameralna – „Dziecięcy karnawał trwa” – 
balik dla najmłodszych. Mile widziane kostiumy. 
Wstęp wolny pod opieką dorosłych. Zapisy: tel. 32 
433 27 24 lub artystyczny@rck.rybnik.pl – g. 16

 • Sala widowiskowa – „Świat dorosłych  
w oczach dziecka” –  spektakl w wykonaniu 
Teatru Dziecięcego Supełek działającego pod 
kierunkiem Izabeli Karwot. Bilety: 5 zł – g. 18

niedziela, 3 czerwca
• Sala widowiskowa – „Królewna Śnieżka” – 

spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Zagłębia 
z Sosnowca. Bilety: 30 zł – g. 16
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U Franciszkanów w Rybniku...
Koncert zespołu Gang Marcela przygotowa-

ny z okazji jubileuszu 90-lecia obecności zako-
nu ojców Franciszkanów w naszym mieście.

6 maja, niedziela, g. 17  

Irek Głyk & Jam Session
Kolejny jubileusz na scenie RCK. Tym 

razem zapraszamy do świętowania z Ire-
neuszem Głykiem, który obchodzi jubileusz 
20. lecia pracy artystycznej. Wraz z jubilatem 
na scenie wystąpią m.in. Ireneusz Dudek, ze-
spół Krzak oraz Jorgos Skolias Orkiestra. 

10 maja, czwartek, g. 19     

Zwierzęta doktora Dolittle
Barwnie opowiedziana historia Jana 

Dolittle, rozpoczęta w wiktoriańskiej 
Anglii, a zakończona na czarnym lądzie. 
Spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru 
Dzieci Zagłębia z Będzina.

13 maja, niedziela, g. 16

Koncert na Ogrodowej
Koncert folkowej grupy Chwila Nie-

uwagi oraz Adama Ziemianina. Grupa 
sięgająca do korzeni folkloru górnośląskiego 
oraz nietuzinkowy głos wokalistki, Martyny 
Czech.

22 maja, wtorek, g. 19  

Klimakterium i już...
Po raz kolejny na rybnickiej scenie spek-

takl komediowy o czterech kobietach  
w wieku menopauzalnym. Poważne tema-
ty podane w niepoważny sposób.

23 maja, środa, g. 19

Koncert z filharmonią
Koncert symfoniczny poświęcony pa-

mięci Eugeniusza Stawarskiego. Na scenie 
Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków 
pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka 
oraz dyplomanci szkoły muzycznej. 

29 maja, wtorek, g. 18

Spotkanie z gliną
Barbara Budka zaprasza na kolejne warsztaty artystyczne do Teatru Ziemi 

Rybnickiej. Tym razem uczestnicy pięciogodzinnego spotkania poznają podstawowe 
techniki pracy z gliną. W programie lepienie przedmiotów ceramicznych według 
własnego pomysłu. Warsztaty odbędą się w sobotę, 12 maja od 9 do 14. Zapisy 
do 7 maja w dziale reklamy RCK, tel. 32 42 23 246



Prawie 40 najstarszych mieszkańców 
Chwałęcic wzięło udział w spotkaniu zorga-
nizowanym przez tamtejszą Radę Dzielnicy. 

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat spotkali się 14 
kwietnia w salce pod kościołem, by porozmawiać, 
powspominać dawne czasy, zjeść przygotowany dla 
nich poczęstunek i obejrzeć program artystyczny w 
wykonaniu uczniów miejscowej pod-
stawówki i dzieci związanych z parafią 
św. Jana Nepomucena. Wystąpiły m.in. 
Natalia Paprotna i Mirosława Kozik ze 
Szkoły Podstawowej nr 27 (opiekun: 
Lidia Brachaczek), które śpiewały  
i w gwarze śląskiej opowiadały  
o pieczeniu kołocza. 

Najstarszymi mieszkankami Chwa-
łęcic są 95-letnie Bronisława Magiera  
i Zofia Gaszka, które jednak ze wzglę-
du na stan zdrowia nie wzięły udziału  
w spotkaniu. Dzielnicowi samo-
rządowcy odwiedzają też seniorów 
świętujących urodziny oraz jubile-
usze małżeńskie; nie zapominają też  
o świątecznych upominkach dla trzech 

podopiecznych domu pomocy społecznej.
31 marca w podobnym spotkaniu wzięli udział naj-

starsi mieszkańcach Kłokocina, których do wspólne-
go biesiadowania zaprosiła tamtejsza rada dzielnicy. 
23. już takie spotkanie poprzedziła msza święta  
w kościele św. Józefa. W remizie OSP seniorzy zjedli 
poczęstunek przygotowany przez restaurację Ame-
lia i obejrzeli prace kłokocińskich przedszkolaków; 
czas umilali im uczniowie miejscowej podstawówki.

 (S)

Zardzewiały orzełek, strzęp żołnierskiego płaszcza, zbu-
twiała kartka z niewysłanym listem – tylko tyle i aż tyle prze-
trwało w „nieludzkiej ziemi” i w słowach wiersza recytowanego 
przez uczniów Gimnazjum nr 1, gdzie odbyły się uroczystości  
72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  

— To w Rybniku najbardziej odpowiednie 
miejsce do takiego spotkania — mówił Bogdan 
Kloch, dyrektor Muzeum, które wsparło szkołę 
w organizacji uroczystości. Przypomnijmy, że 
ofiarami Golgoty Wschodu byli trzej nauczy-
ciele tej przedwojennej szkoły, dziś siedziby 
gimnazjum – jej kierownik Antoni Janik oraz 
Jan Skoczeń i Alojzy Borgowiec. Pod tablicą 
im poświęconą kwiaty złożyli przedstawiciele miasta, organizacji spo-
łecznych, narodowościowych i związkowych, a także rybnickiej Rodziny 
Katyńskiej. To jej członkowie, potomkowie zamordowanych oficerów  
i policjantów, przeżywają każdą rocznicę najbardziej. Jadwiga Mandera 
straciła w Twerze ojca, Teodora Swobodę, którego nie zdążyła poznać. 

Podobnie Eugenia Zdrzałek, której ojca Pawła Sachsa jeszcze przez kilka 
lat po wojnie rodzina poszukiwała przez PCK. — Zmarła w 1978 roku 
matka nigdy nie dowiedziała się, że nazwisko jej męża znajduje się na „liście 
katyńskiej” — mówi pani Eugenia. Stanisław Rduch z Bełku stracił ojca 

Franciszka, który dziś patronuje tamtejszej szkole podstawo-
wej. Przewodnicząca rybnickiej Rodziny Katyńskiej Krystyna 
Lelowicz również straciła tam ojca, a jej rodzina, w tym matka, 
która przed wojną była przewodniczącą Towarzystwa Polek w 
Niedobczycach, była prześladowana nawet po wojnie. 

Losy ofiar Katynia, Ostaszkowa, Starobielska i kilku 
innych miejsc kaźni przybliżyła dyrektor gimnazjum 
Mirosława Ćwięczek, a polityczny kontekst podkreślił 
przewodniczący rybnickiego koła Związku Piłsudczyków  

płk Tadeusz Dłużyński. — Dopiero po latach zmowy milczenia słowu 
Katyń przywrócono właściwe znaczenie — mówił. Nie mogło również 
zabraknąć odniesienia do dzisiejszej rzeczywistości i drugiej rocznicy 
smoleńskiej katastrofy. Ofiary sprzed siedemdziesięciu dwóch oraz 
sprzed dwóch lat uczczono minutą ciszy i pokłonem pocztów sztanda-

rowych z kilku rybnickich szkół. Wierszem i muzyką tamte dni 
przywołali gimnazjaliści przygotowani przez Aleksandrę Stężałą. 
— I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy... 

Mszę w intencji ofiar Golgoty Wschodu odprawiono 15 kwiet-
nia w bazylice św. Antoniego. Po zakończeniu nabożeństwa jego 
uczestnicy, w tym liczne poczty sztandarowe szkół oraz organizacji 
społecznych i niepodległościowych, złożyli kwiaty pod płaskorzeź-
bą przedstawiającą Matkę Boską Katyńską. 

W tle tegorocznych ogólnopolskich uroczystości katyńskich 
toczyła się dyskusja wokół oczekiwanego wyroku Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jeden z najważniejszych 
zarzutów rodzin, które skierowały pozew do Strasburga dotyczył 
nieprzeprowadzenia przez władze Rosji skutecznego śledztwa  
w sprawie zbrodni katyńskiej. W poniedziałek 16 kwietnia Trybu-
nał uznał, że Rosja nie wywiązała się ze współpracy z rodzinami 
ofiar Katynia. 

(r)
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Spotkanie z udziałem najstarszych mieszkańców Chwałęcic, rada dzielnicy organizuje raz w roku 

Seniorem być

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

W
ies

ła
wa

 R
óż

ań
sk

a

Rybnicka biblioteka zaprasza mi-
łośników literatury na kolejne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 
które będzie poświęcone powieści 
„Powracający głód” autorstwa fran-
cuskiego noblisty J.M.G. Le Clézio. 
Historia Ethel zaczyna się w 1931 
roku. Dziesięcioletnia dziewczynka 
jeszcze nie przeczuwa, że za kilka 
lat jej młodość zostanie brutalnie 
wplątana w tragizm drugiej wojny 
światowej, a jedyny znany świat bę-
dzie już na zawsze tylko wspomnie-
niem. Krytycy uznają „Powracający 
głód” za jedną z najlepszych książek 
tego autora.

16 maja g. 17, Oddział Zbiorów 
Muzycznych PiMBP.

Le Clézio 
w maju
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Historia rybnickich fabrykantów
XIX wiek to okres rozwoju kapitalizmu. Podobnie było w Rybniku. Gdyby spojrzeć na ówczesnych rybnickich  

przedsiębiorców, to tu na pierwszy plan wybija się żydowska rodzina Fabisch-Haase. 

część 1

Dlaczego właśnie ona? Otóż wydaje się zasadne 
postawienie tezy, iż nikt inny nie osiągnął w Rybniku 
tak szybko industrialnej fazy rozwoju swej firmy. 
Kiedy w odrodzonej Rzeczpospolitej fabrykę Ha-
asego przejęła rodzina Żurków była to już solidna, 
nowoczesna na tamte czasy firma, a nie manufak-
tura, jakich wiele jeszcze funkcjonowało w tamtym 
okresie. Była to również jedna z dwóch najstarszych 
w mieście firm rodzinnych. Drugą było przedsiębior-
stwo Sobtzik, które podobnie jak Fabisch-Haase 
pojawiło się już w XVIII wieku, nie osiągnęło ono 
jednak w XIX stuleciu tych rozmiarów, co firma 
będąca tematem naszej enuncjacji. Jedynie historię 
rodziny Muellerów związanej z rybnickim browarem 
można ewentualnie przyrównać do tego, co zdziałała 

familia Fabisch-Haase, aczkolwiek jedynie w okre-
ślonych sferach i w pewnym czasie.

Fabisch-Haase stworzyli z rzemieślniczej manu-
fakturki fabrykę, która dawała ludziom pracę, a 
także przynosiła najczęściej dobry dochód, co było 
także korzystne dla miasta, jak i jego mieszkańców. 
Chodząc w rejonie ulic Rudzkiej i Marii Skłodow-
skie-Curie zamkniętym biegiem Nacyny, możemy 
przyjrzeć się terenowi, na którym w XVIII w. wznie-
siono pierwsze zabudowania przyszłej fabryki oraz 
dom jej właścicieli. Tu nie sposób uniknąć pewnej 
dygresji. Póki jeszcze istnieją jakiekolwiek pozosta-
łości po tamtych czasach, warto byłoby pokusić się 
o stworzenie animacji komputerowej przedstawia-
jącej, jak wyglądały dawniej te tereny. To możliwe, 
bo pozostało wiele obrazów dawnych posiadłości 
rodziny Haase. Podobne animacje mogłyby zresztą 
prezentować historię innych części Rybnika. 

Słowo o źródle, dzięki któremu możemy poznać 
niezwykłą historię rodziny Haase. Książkę „Lederfa-
brik F. Haase 1766-1916” wydano w Berlinie z okazji 
150-lecia tej rodzinnej firmy. Napisał ją dr Ezechiel 
Zivier, który badał też m.in. historię Pszczyny. Co 
ważne, w rybnickim Muzeum trwa właśnie wystawa 
poświęcona historii rybnickich Żydów, a za nami 
ciekawa konferencja. Z referatu rybniczanki Mał-
gorzaty Płoszaj mogliśmy dowiedzieć się m.in. co 
działo się z rodziną Haase po 1916 roku. Z tego, co 
wiem przygotowywana jest książka o rodzinie Żur-
ków, która prowadziła rybnicką garbarnię w okresie 

międzywojennym. Tym bardziej warto poznać jej 
twórców i pierwszych właścicieli.

XVIII wiek to początek kapitalizmu w państwie 
pruskim. Niemcy, a potem Francuzi, brali przykład 
z Anglików, którzy najwcześniej rozpoczęli zmianę 
systemu gospodarczego w całym kraju. Śląsk, który 
zagarnęli Prusacy za rządów Fryderyka Wielkiego, 
zaczął powoli zmieniać swe oblicze. Z zapusz-
czonej gospodarczo krainy zaczął się zmieniać w 
region bogacącej się ludności. Śląska gospodarka 
nabierała więc dla Prus coraz większego znaczenia. 
Wraz z rozwijającym się na Śląsku górnictwem i 
hutnictwem rosły inne potrzeby. Budowano nowe 
lub restaurowano stare gałęzie gospodarki. Jedną 
z nich stało się garbarstwo. Zasłużył się tu minister 

d/s Śląska w pruskim rządzie Schlabrendorf, który 
zadbał o rozwój tkactwa, szklarstwa, ceramiki i pa-
piernictwa. Jak pisze E. Zivier za czasów Fryderyka 
Wielkiego (1763-1786) na Śląsku powstały ogółem 
1302 zakłady przemysłowe. Było wśród nich 131 
garbarni o różnym profilu; autor książki wymienia 
je bardzo skrupulatnie. Początkowo skóry maso-
wo importowano, m.in. z Anglii i Rosji. Wkrótce 
jednak starano się jak najbardziej uniezależnić od 
importu. Gdy w 1765 roku Schlabendorf dowiedział 
się, że wielu Żydów na Śląsku wyraziło chęć two-
rzenia i otwierania garbarni, tym bardziej poparł 
rozbudowę tej gałęzi gospodarki. Kładł przy tym 
duży nacisk na ulepszanie metod produkcji i po-
zwolił na sprowadzanie doświadczonych fachowców 
z zagranicy. I tak np. w 1767 we Wrocławiu zjawił 
się Anglik Puddifoot. 

Żydzi na Śląsku już od XVII wieku w dużym 
stopniu zajmowali się gorzelniami, browarnictwem, 
cegielniami i warzelniami węglanu sodu. Było to dla 
nich korzystne ze względu na pomoc państwa, wspie-
rającego ich za to, że zajmowali się branżami, które 
nie interesowały innych przedsiębiorców. Mistrzo-
wie garbarskiego fachu wciąż szukali najlepszego 
garbnika. Stosowano wtedy wrzos i ług z tranu oraz 
tzw. tłuszcz wenecki. Przed 1765 rokiem do znanych 
garbarzy należeli Samuel Saul z Wrocławia i Baruch 
Salomon z Gliwic.

Następca Schlabrendorfa minister Hoym w roku 
rewolucji francuskiej wyznaczył nawet nagrodę 200 

talarów dla tych, którzy na Jarmarku Elżbietańskim 
w Marburgu w Hesji pokażą skóry wygarbowane 
metodą Irlandczyka Macbridge’a, czyli za pomocą 
wody wapiennej i witriolu (siarczan miedzi). Metoda 
ta skróciła czas garbowania z 15 do siedmiu miesięcy. 
Z różnymi rezultatami garbarstwo na Śląsku stale 
się rozwijało. Ilość i wartość produkcji rosła, a naj-
większym odbiorcą była armia.

16 stycznia 1783 radca wojenny i podatkowy 
Schroeder, do którego rejonu inspekcji należał 
także okręg rybnicki, przedstawił propozycję, 
by producenci skór nie śpieszyli się z gotowymi 
produktami, póki nie będą mieli zapewnionych 
zamówień stacjonującej na Śląsku kawalerii. Już 
dwa lata później stwierdził z zadowoleniem, że 
spośród wszystkich podległych mu fabryk najlepiej 
prosperują garbarnie. Znaczący udział mieli w tym 
Żydzi. „Znana była garbarnia Daniela Itziga z 
Poczdamu, któremu Fryderyk Wielki w 1765 roku 
dał specjalny przywilej zakupu bez cła i bez akcyzy 
surowych skór i garbników, a także wolnej sprzeda-
ży wytworzonych towarów na Śląsku.”  

Dystrybucją koncesji na Śląsku zajmowała się 
Wrocławska Izba Wojenna i Ziemska, która czasami 
odmawiała przyznania koncesji. Odnotowano przy 
okazji, że chrześcijańscy i żydowscy przemysłowcy 
nawzajem się wspierali. Zanim otrzymało się kon-
cesję, trzeba było odpowiedzieć na szereg skrupulat-
nych pytań. We wrocławskim archiwum państwowym 
w odpowiednich dokumentach możemy np. znaleźć 
tego typu pytania: „Czy otrzymał (ubiegający się) 
dom albo prezent łaski, albo zaliczkę, z której kasy 
i na jak długo.” Przyszły właściciel garbarni w Ryb-
niku na tego rodzaju pytania odpowiedział „nie”, co 
znaczy, że fabryka w Rybniku powstała bez zapomóg 
państwowych.

Jacob Fabisch dostał swą koncesję, gdy Rybnik 
należał jeszcze do hrabiego Węgierskiego. Miastem 
zarządzał wtedy tzw. burmistrz policyjny (zatrud-
niany i opłacany przez miasto), którym podówczas 
był Fellner. Jego to doradca wojenny i podatkowy 
Gregorii, reprezentujący Wrocławską Izbę Wojen-
ną i Ziemską, upoważnił do spisania protokołu z 
Jakubem Fabischem, co miało miejsce 30 paździer-
nika 1766. Ani w Rybniku, liczącym wtedy 700-800 
mieszkańców, ani w sąsiednim Wodzisławiu, Żorach 
czy Pyskowicach, nie było żadnej garbarni. Najbliż-
sza, garbarnia Kordnauera, działała w Raciborzu; 
wkrótce miał jej przybyć konkurent. W Rybniku 
istniały tylko manufakturki: tkacka (len) – od 1692 
i pończosznicza – od 1739. W mieście było jednak 19 
szewców oraz innych rzemieślników, którzy do pracy 
potrzebowali skór. Zużywali ich rocznie: 308 woło-
wych, 76 cielęcych, 320 kozich oraz 15 skór baranich. 

Na podstawie opracowania Ezechiela Ziviera 
„Garbarnia F. Haase 1766-1916” w tłumaczeniu 
Eleonory Kosik

Michał Palica

Zdjęcie garbarni i willi rodziny Haase pochodzące z 1916 roku
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Jubilaci świętowali w towarzystwie prezyden-
ta Adama Fudalego oraz kierowniczki Urzędu 
Stanu Cywilnego Marii Cwenar. Wszyscy ode-
brali medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznane im przez Prezydenta RP, wysłuchali 
też programu muzycznego w wykonaniu 
zespołu Gama, który tradycyjnie towarzyszy 
„złotym” małżonkom podczas uroczystości  
w magistracie. Prezydent gratulował jubila-
tom, wśród których byli m.in. mieszkający  
w Kamieniu Róża i Jerzy Kubeccy. Małżon-
kowie wspominali początki swej znajomości. 
Ich drogi przecięły się w Orzeszu-Zawiści. 
Jerzy, jadąc na motorze, stanął na drodze 
podróżującej rowerem Róży. — Zajechał mi 
drogę więc musiałam się zatrzymać. Porozma-
wialiśmy i wsiadłam na jego motor, by pokazać, 
gdzie mieszkam. Ależ byłam odważna, miałam 
przecież tylko szesnaście lat! — wspomina pani 
Róża. Po trzech latach znajomości wzięli ślub, 
po którym zamieszkali w Kamieniu. Niemal 
przez ćwierć wieku pan Jerzy pracował jako 
taksówkarz. Przejeździł ponad 3,5 miliona kilo-
metrów, z czego siedemset tysięcy białą wołgą. 
— To była ciekawa 
praca. Przez dziesięć 
lat przywoziłem do 
Rybnika pieniądze 
z jednego z banków 
w Czerwionce. Wo-
ziłem pracowników 
urzędu miasta, któ-
rzy na podrybnic-
kich wsiach nama-
wiali rolników do 
przekazywania zwie-
rząt hodowlanych 
do uboju. W tych 
czasach mięsa ciągle 
było mało. W mojej 
taksówce urodziło 
się też dwoje dzieci! 
— mówi z dumą. 
Państwo Kubeccy 
doczekali się też 
własnego potom-
stwa. Mają trzech 
synów i sześcioro 
wnucząt. Z kolei Ja-
dwigę i Wojciecha 
Kuźników połączy-
ła wspólna praca  
w kopalni Jankowi-
ce, gdzie przepra-
cowali trzydzieści 
lat. — Jako stażyst-
ka, tuż po studiach, 

przygotowywałam projekt w pracowni kreślar-
skiej. Podsłuchałam  Wojtka, który zachwycał 
się moją osobą. Gdy wychynęłam zza deski, nie 
pozostało mu nic innego, jak zaproponować mi 
randkę — mówi z uśmiechem pani Jadwiga.  
Z nostalgią wspomina też czasy młodości. Jako 
gimnazjalistka występowała w amatorskim te-
atrze prowadzonym w liceum im. Powstańców 
Śląskich. — Pamiętam arcybiskupa Zimonia, 
który jako uczeń liceum również grał w tym 
teatrze. Znakomicie radził sobie na scenie. 
Przecież żeby być księdzem, trzeba też być dobrym 
aktorem — Jednak czas, który szczególnie 
utkwił jej w pamięci to studia na wydziale gór-
niczym: — Nauki było sporo, ale nie brakowało 
też świetnej zabawy. Przy jednej lemoniadzie 
potrafiliśmy przetańczyć całą noc. Po studiach, 
wraz z koleżankami, obsadziłyśmy chyba wszyst-
kie kontrole jakości i laboratoria na tutejszych 
kopalniach. Po ślubie państwo Kuźnikowie za-
mieszkali w Chwałowicach, a pracę zawodową 
łączyli z wychowywaniem dwóch synów. Docze-
kali się też jednego wnuka. — Jesteśmy jeszcze  
z pokolenia, które pamięta wojnę, powojen-

ną biedę, czasy komunizmu  
i transformacji ustrojowej. 
Dzięki temu, że żyliśmy  
w tak ciekawych czasach, mieliśmy niesamowicie 
bogate życie. Dla jednych to przekleństwo, dla 
nas to dar, dzięki któremu potrafimy docenić 
to, co udało nam się osiągnąć — podsumowuje 
pani Jadwiga.

Wraz z państwem Kubeckimi i Kuźnikami 
jubileusz Złotych Godów świętowali : 
Edeltrauda i Paweł Cicheccy, Maria  
i Stanisław Czarny, Anna i Leon Dobiasowie, 
Małgorzata i Jan Dworaczkowie, Jadwiga 
i Czesław Frelichowie, Krystyna i Henryk 
Fröhlichowie, Anna i Antoni Fuchsowie, 
Inga i Czesław Grabcowie, Elżbieta 
i Jan Hajzykowie, Ernestyna i Jan 
Holonowie, Gerda i Henryk Kempy, 
Anna i Ewald Kuczerowie, Genowefa 
i Eugeniusz Kulikowie, Klara i Jerzy 
Laryszowie, Joanna i Leszek Skoczeniowie, 
Magdalena i Jan Staniszewscy, Gertruda  
i Henryk Szopowie, oraz Jadwiga i Gerard 
Witoszowie.          (D)

Rozwód? To nie dla nas...
Złote Gody

... zapewniają małżonkowie obchodzący jubileusz 50-lecia wspólnego życia. W kwietniu, na uroczyste 
spotkanie w Urzędzie Miasta, zaproszonych zostało 20 par małżeńskich świętujących Złote Gody.
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16 kwietnia pilarze ścięli pomnikową wierzbę kruchą ro-
snącą na placu kościelnym ojców franciszkanów, w dzielnicy 
Smolna. 

Liczące blisko 160 lat drzewo do niedawna było pomnikiem przy-
rody, ale jakiś czas temu zaczęło obumierać, a nawet się rozpadać.  
W zgodnej opinii dendrologów nie należało do gatunków długowiecz-
nych i normalną koleją rzeczy podlegało intensywnym procesom roz-
kładu i gnicia. Jego uratowanie okazało się niemożliwe.

Pień wierzby miał w obwodzie 605 cm i bez wątpienia była to najgrub-
sza roślina rosnąca w mieście. Niestety, z okazałego drzewa pozostał 

jedynie niespełna ośmiometrowy kikut. Z wnioskiem o usunięcie drzewa 
wystąpili do magistratu zakonnicy. By można je było wyciąć, jeszcze  
w ubiegłym roku radni podjęli uchwałę o wykreśleniu wierzby kruchej 
z rejestru zabytków przyrody.

Pilarze ścinali wierzbę po kawałku, rozpoczynając od wierzchołka. 
Z byłym już pomnikiem przyrody zmagali się prawie przez cały dzień. 

(WaT)  

Dom Kultury w Niedobczycach i Stowarzyszenie Miłośników 
Niedobczyc zapraszają na dzielnicowe obchody Święta Kon-
stytucji pod hasłem „Cały Śląsk gra i śpiewa”. Na plenerowych 
imprezach bawić się będą również mieszkańcy Popielowa  
i Paruszowca Piasków.

6 maja o g. 16 w parku w Niedobczycach wystąpią zespoły należące 
do Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Woj. Śląskiego i Zaolzia, m.in. 
orkiestra kop. Jankowice,  Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, orkiestra 
z Ostrawy, czy chór im. Adama Mickiewicza z Niedobczyc. Imprezę 
poprzedzi V Rejonowy Bieg Krwiodawców, który wystartuje o 13. Na 
20 zaplanowano biesiadę śląską z Piotrem Szeferem. W Niedobczycach  
w ramach XIII Międzynarodowego Integracyjnego Pikniku Muzycznego  
– 20 maja o 16. wystąpią polskie oraz czeskie zespoły muzyczne i taneczne. 

12 maja na festynie bawić się będą mieszkańcy Paruszowca-Pia-
sków, a dzień później – Popielowa. Na rybnickich błoniach zabawa 
rozpocznie się o 14 koncertem orkiestry dętej kop. Chwałowice. W progra-
mie majówki przewidziano występy dzieci i młodzieży, artystów estrady 
śląskiej, ogniowe show, wesołe miasteczko, a całość zakończy zabawa 
taneczna. Koło Miłośników Fantastyki i Grupa Inicjatyw Twórczych przy-
gotują piknik fantasy z pokojem gier, strzelnicą łuczniczą i strzelnicą ASG 
(bezpiecznych replik broni palnej), a w meczu fantasy spotkają się brodate 
krasnoludy, zachmurzeni magowie, dzicy barbarzyńcy i dzielni rycerze. 

Mieszkańcy Popielowa tradycyjnie już biesiadować będą na placu 
przy kościele Trójcy Przenajświętszej. „Majówka w Popielowie” potrwa 
od 16 do 22. 

(S)

Po wycince drzew w rejonie 
ul. Dworcowej przedstawiciele 
środowiska artystycznego za-
protestowali przeciwko wycina-
niu drzew w mieście i umieścili  
w internecie Protest-spot. 

By przedstawić protestującym racje 
miasta, prezydent Adam Fudali za-
prosił ich na spotkanie do magistratu, 
na którym zjawiła się jedynie Mariola 
Rodzik-Ziemiańska. Oprócz prezy-
denta również jego branżowy zastępca 
Michał Śmigielski, a także naczelnik 
magistrackiego wydziału ekologii 
Jarosław Kuźnik przekonywali ją oraz 
obecnych dziennikarzy, że miasto 
prowadzi w tym względzie racjonalną 
politykę, opierając się na ustawie  
O ochronie przyrody.  

Wnioski o pozwolenie na ścięcie 
drzew składają w magistracie m.in. 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, podmioty gospodar-
cze i mieszkańcy. Samemu urzędowi 
pozwolenia takie mogą wydać jedy-
nie tzw. organy zastępcze, czyli inne 
urzędy, wskazane przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze. Naczelnik 

Kuźnik zapewnił, że każdą wycinkę 
poprzedza wizja w terenie, a każdy 
kto takowe pozwolenie otrzyma, za 
jedno ścięte drzewo musi posadzić 
jedno młode drzewko (minimum 
2 m wysokości i 12 cm w obwodzie 
pnia). — Zachowujemy w mieście 
równowagę — zapewniał Jarosław 
Kuźnik. Zwrócono uwagę, że konary, 
a zwłaszcza korzenie drzew, najczęściej 
topól, niszczą komunalną i techniczną 
infrastrukturę. Drzewa zagrażają też 
czasem bezpieczeństwu na drogach  
i utrudniają życie samym mieszkańcom.

4 kwietnia w herbaciarni White 
Monkey protestujący zorganizowali 
spotkanie, w czasie którego z wykła-
dem „Usługi ekosystemów dla miast 
– ile naprawdę warta jest roślinność 
w betonowym świecie” wystąpił Piotr 
Dominiak, socjolog, trener edukacji 
ekologicznej, dziennikarz wydaw-
nictwa Nowa Energia. Uczestnicy 
spotkania na znak protestu przeciw-
ko wycinaniu drzew zapalili przy ul. 
Dworcowej znicze i usłyszeli przy 
okazji argumenty mieszkańców, którzy 
domagali się ścięcia drzew.        (WaT)    

Majówki tuż, tuż
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Zachowują równowagę

Ścięcie pomnikowego kikuta było dla pilarzy całkiem poważnym wyzwaniem

Ścięli były pomnik
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Madonna z Knurowa

Zagadnienie cudów, to dla chrześcijan nie 
jest jakaś tam ciekawostka z dziedziny magii, 
lecz bardzo poważne zagadnienie z pogranicza 
wiary i rozumu. Problem polega bowiem na 
tym, że jeżeli Ponboczek stworzył świat, to 
stworzył również rządzące nim prawa natury. 
Więc dlaczego Bóg czyniąc cuda, dopuszcza 
zjawiska niezgodne z prawami natury, której 
to prawa sam stworzył. Więc doskonały Bóg, 
w którym nie ma sprzeczności, zaprzecza sam 
sobie chodząc po wodzie czy lecząc z nieule-
czalnych chorób? I nad tym zagadnieniem 
myśliciele chrześcijańscy głowią się już dwa 
tysiące lat. Jedni tłumaczą, że Ponboczek 
może wszystko i prawa natury go nie krępują w 
działaniu. Inni zaś chcą pogodzić logikę Boga 
i prawa natury, więc sądzą, że cuda można 
wytłumaczyć naukowo, tylko nasz rozum nie 
potrafi tego jeszcze zrozumieć.

Z zagadnieniem cudów są też związane opo-
wieści o przeróżnych sanktuariach, które 
ciągle chętnie są odwiedzane. Spotykamy 
tam zazwyczaj dwie odmiany cudów. Są to 
cudowne początki oraz cudowne uzdrowie-
nia. Ponieważ jednak sprawa cudownych 
uleczeń nie leży w kompetencjach moich 
rozważań, więc przejdźmy do cudownych 
początków. A chodzi mi o stare legendy, 
które w przypadku początków kultu obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej mówią: 
Namalował ten obraz św. Łukasz Ewan-
gelista na desce ze stołu Świętej Rodziny  
z Nazaretu, a jak trzynaście wieków później 
ten obraz wieziono do Polski, to konie 
nagle stanęły i nie chciały iść, więc był 
to cudowny znak, z powodu którego ten 
obraz Madonny pozostał w Częstochowie. 
Również opowieść o obrazie z Lubecka 
pod Lublińcem pokazuje, że z tymi unie-
ruchomionymi końmi to jakaś cudowna 
epidemia. Tam też konie nie potrafiły 
ruszyć z wozem pełnym gnoju. I dopiero 
kiedy na wozie znaleziono obraz Madonny 
na blasze, to wszystko się wyjaśniło.

Owszem, takie cudowne legendy są cie-
kawe, jednak jest w nich trochę pesymizmu 
i niewiary w ludzkie możliwości. A przecież 
Ponboczek powiedział do ludzi poprzez 
tekst biblijny: Czyńcie sobie ziemię podda-
ną! A chodziło mu nie tylko o udomowienie 
owcy i zrobienie pola z wykarczowanego lasu, 
ale chciał też, byśmy tworzyli chrześcijańską 
kulturę, czyli żebyśmy między innymi stawiali 
przydrożne kapliczki i tworzyli sanktuaria. Że-
byśmy się potem w nich modlili i o coś prosili, 
by w ten sposób dać Ponboczkowi szansę na 

dokonanie prawdziwych cudów. Oczywiście 
nie takie ludzkie początki miało Sanktuarium 
w Lourdes czy w Fatimie, ale większość pozo-
stałych sanktuariów zbudowano ludzką ręką. 
Spójrzmy więc na niektóre śląskie sanktuaria 
pod kątem ludzkiego budowania. 

Zacznijmy od 
Pszowa. Prze-
cież początki 
p s z o w s k i e g o 
s a n k t u a r i u m 
Matki Boskiej 
Uśmiechniętej 
były prozaicz-
ne. Po prostu 
w 1722 roku 
pszowiki poszli 
na pielgrzymkę 
do Częstocho-
wy, kupili sobie 

obraz, umieścili go w swym kościele i tam 
sami się modlili oraz innych do tego zachęcali. 
Jakie to proste i takie wspaniałe zarazem. Po-
dobnie zwyczajne początki ma bardzo młode 
Sanktuarium Matki Boskiej w Bujakowie, we 
wiejskiej dzielnicy Mikołowa. Byłem zresztą na 
koronacji tego obrazu we wrześniu 2000 roku,  
kiedy ks. proboszcz Jerzy Kempa ze wzrusze-

niem opowiedział: Znalazłem tę starą figurkę 
w kapliczce na szwedzkiej mogile na skraju 
Bujakowa i zwyczajnie wziąłem ją pod pachę  
i przyniosłem do kościoła. 

Dzisiaj, na naszych oczach, tworzy się kult 
Pięknej Madonny z Knurowa. Jest aż do bólu 

zwyczajny i ociekający potem tych, którzy 
w sprawę się zaangażowali. Jest wśród nich 
emerytowany górnik Boguś Szyguła. Bo co 
z tego, że figura Madonny z dzieciątkiem 
pochodziła ze starego drewnianego knurow-
skiego kościoła, który jednak przeniesiono 
do Chorzowa. Co z tego, że ta średnio-
wieczna Madonna należy do najstarszych  
w Polsce, skoro ludzie się przed nią nie tłoczyli  
w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowi-
cach. W końcu jednak zaczęto robić knurow-
skiej Madonnie promocję. Wydrukowano  
z jej wizerunkiem obrazek, medal i wreszcie 
wykonano jej dokładną kopię. Ale knurow-
skie parafie nadal skopiowanej Madonnie się 
nie naprzykrzały. I stał się cud – ktoś powie. 
Ja jednak powiem, że w końcu grupa knu-
rowskich zapaleńców tak wypromowała swo-
ją Piękną Madonnę, że 6 czerwca 2009 roku  
wprowadzono ją na stałe do kościoła  
św. Antoniego w Knurowie-Krywałdzie. I tak 

zwyczajnie powstało tam prawdziwe religijne 
centrum tego miasta. Choć może niektórzy nie 
poważają takiej zwyczajności i woleliby, żeby 
aniołowie przynosili święte obrazy i figury,  
a nie pszowscy pielgrzymi, bujakowski farorz 
albo górnik Boguś.  

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

Średniowieczna Piękna Madonna z Knurowa należy do najstarszych w Polsce

Ciężko pracowano, by przywieźć Madonnę  z Dzieciątkiem do 
Knurowa. Więc stał się cud? 
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Jeżeli szukacie pomysłu na długi majowy weekend czy po prostu na majówkę, to proponuję odwiedzić mały kościół  
św. Antoniego w niedalekim Knurowie-Krywałdzie, gdzie budzi się kult średniowiecznej Pięknej Madonny z Knurowa.



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

(cz. 97)Wielki album Rybnika
O

pr
ac

ow
an

ie
 i 

fo
to

ko
pi

e:
 M

ar
ek

 S
zo

łty
se

k

UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcia 97/2 
To zdjęcie z około 1940 

roku mamy od Józefa 
Martinusa z Niedobczyc. 
Przedstawia ono pracow-
ników firmy budowlanej 
„HERGER”, która realizo-
wała wiele budów w Ryb-
niku i w okolicy. Między 
innymi budowała rybnicką 
kamienicę z kinem Apollo 
obok poczty. Firma ta 
zatrudniała wielu pra-
cowników z dosyć dale-
kich podraciborskich wsi. 
Raciborzanie cały tydzień 
mieszkali gdzieś kątem  
u znajomych w Rybniku 
albo w wynajętych po-
kojach. A kiedy w soboty 
dostawali wypłaty, wracali 
na niedzielę do domu. 

Zdjęcie 97/1
Fotografię udostępnił nam 

Pan Bolesław Pierchała z 
Rybnika, który w młodości 
uczył się w szkole na Pia-
skach, czyli w dzisiejszej 
Szkole Podstawowej nr 3 im. 
św. Stanisława Kostki, która 
mieści się przy ulicy Wolnej 
17. Na zdjęciu jest klasa łą-
czona dzieci urodzonych w 
1939 i 1940 roku. Najpraw-
dopodobniej zdjęcie zosta-
ło zrobione w 1950 roku.  
Jest to bardzo dobrze tech-
nicznie wykonana fotogra-
fia przy pomocy aparatu 
ze świetnym obiektywem; 
widać też mistrzowską rękę 
przedwojennego fotografa. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 41
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Dobrze spisują się walczący  
o utrzymanie w II lidze piłkarze 
Energetyka ROW-u Rybnik. 

W pierwszych siedmiu wiosennych 
meczach zdobyli 13 pkt (trzy zwycięstwa 
na swoim boisku, a na wyjazdach dwie 
porażki, remis i wgrana w Kaliszu)  
i na siedem kolejek przed końcem 
sezonu z 32 pkt zajmowali 13. miejsce  
w liczącej 18 drużyn 
tabeli (spadają dwie 
ostatnie drużyny). Mie-
li wtedy cztery punkty 
przewagi nad 14. Calisią 
i jeden punkt straty do 
13. Czarnych Żagań.

27 kwietnia, już po 
zamknięciu tego wyda-
nia „GR” podopieczni 
trenera Ryszarda Wie-
czorka mieli zagrać na 
rybnickim stadionie  
z czwartym w tabe-
li Chrobrym Głogów  
(43 pkt). 

Kolejne mecze na 
Stadionie Miejskim 
w Rybniku: w środę 9 

maja z GKS-em Tychy (1 m. 51 pkt);  
w środę 16 maja z Bytowią Bytów (3 m. 
46 pkt); w sobotę 26 maja z Jarotą Jaro-
cin (9 m. 38 pkt) – ostatni mecz sezonu! 

Mecze wyjazdowe: sobota 5 maja z 
Rakowem Cz-wa (10 m. 37 pkt); sobota 
12 maja z Górnikiem Wałbrzych (7 
m. 42 pkt); sobota 19 maja z Miedzią 
Legnica (2 m. 50 pkt).   

Pierwsze dwa mecze ligowe 
żużlowców ROW-u Rybnik, wy-
stępujących w II lidze zakończyły 
się identycznym wynikiem 54:36. 

Tyle, że rybniczanie najpierw 
przegrali wyjazdowy mecz w Opolu, 
a potem na swoim torze wygrali  
z Victorią Piła, w której występuje 
weteran żużlowych torów gorzowia-
nin Piotr Świst. Jak na razie filarem 
drużyny „rekinów” jest doświadczo-
ny Roman Chromik, który w obu 

meczach zdobył łącznie 24 punkty  
i dwa bonusy. Słabiej spisują się jego 
młodsi koledzy Patryk Pawlaszczyk 
(5+1, 8+3) i Bartosz Szymura 
(3+1, 6).

W maju rybniczan czekają aż trzy 
mecze na własnym torze: 6 maja o 16 
zmierzą się z KSM Krosno; 12 maja  
o 16 z Wandą Kraków (mecz zale-
gły), zaś 20 maja podejmować będą  
w Rybniku Kolejarzy z Rawicza.  

Krótko i szybko
Mateusz Mazik z RMKS-u, ale też żaden inny polski pięściarz, nie będzie boksować na 

olimpijskich ringach w Londynie. Choć rybniczanin krótko po powrocie na ring (skrócona 
dyskwalifikacja) w cuglach zdobył w swojej wadze mistrzostwo Polski, sztab szkoleniowy 
kadry nie powołał go na turniej kwalifikacyjny do tureckiego Trabzonu, w którym można 
było wywalczyć ostatnie już kwalifikacje olimpijskie. Żadnemu z siedmiu Polaków star-
tujących w Turcji olimpijskiej przepustki zdobyć się nie udało. Wszystko wskazuje na to,  
że wkrótce wychowanek RMKS-u zostanie wypożyczony do ligowej drużyny.

w
15 kwietnia w hali sportowej hotelu Olimpia w Kamieniu, odbył się VI Otwarty Turniej 

Tenisa Stołowego “Olimpia Cup” o Puchar Prezydenta Rybnika, zorganizowany przez 
radę dzielnicy Kamień i spółkę “Hossa”. Zawody rozegrano w czterech kategoriach.  
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Sebastian Płaczek (mistrzowie); Aneta Trętow-
ska (dziewczęta); Błażej Bugla (chłopcy) Artur Nosiadek (amatorzy).

w
28 marca prezydent Adam Fudali spotkał się z Andrzejem Zygmuntem, trenerem 

koszykówki, obchodzącym w tym roku 50-lecie swej pracy trenerskiej. Sam jubilat 
zwracał uwagę, że wyspecjalizował się w szkoleniu najmłodszych sportowców i wy-
ławianiu prawdziwych talentów. Blisko 50 jego wychowanków grało w kadrze bądź 
w reprezentacyjnych drużynach poszczególnych roczników. Andrzej Zygmunt był też 
współautorem strategii rozwoju sportu dla Rybnika na lata 2004-2010. 

w
1 maja na rybnickim rynku odbędzie się 17. edycja turnieju koszykówki ulicznej Rynek 

Basket 2012. Koszykarze i koszykarki będą rywalizować w kilku kategoriach wiekowych.
w

W dniach od 11 do 13 maja w hali „Ekonomika” z udziałem drużyny Volley’a Ryb-
nik odbędzie się półfinałowy turniej mistrzostw Polski kadetów siatkówce. Rywalami 
rybniczan będą zespoły z Olsztyna, Wrocławia i Białegostoku. Wcześniej podopieczni 
Lecha Kowalskiego wygrali turniej ćwierćfinałowy pokonując AZS Olsztyn oraz drużyny z 
Lublina i Skarżyska-Kamiennej. Nagrodę dla najlepszego siatkarza turnieju odebrał Radek 
Niestrój z Volley’a;  indywidualne wyróżnienie potrzymał też nasz libero Wojciech Wowra.

w
19 maja w tej samej hali „Ekonomika” odbędzie się finałowy turniej tegorocznej edycji 

amatorskiej ligi piłki siatkowej. O 14 rozpocznie się mecz o pierwsze miejsce w II lidze, 
o 15.30 mecz o trzecie miejsce w I lidze, zaś na 17 wyznaczono początek finałowego 
pojedynku o mistrzostwo ligi. Po pierwszych pojedynkach półfinałowych (do dwóch 
wygranych) wiele wskazywało na to, że podobnie, jak w ubiegłym roku zagrają w nim 
obrońca tytułu Jedynka II Jankowice i Dwójka Świerklany.

w
Koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr 2 wygrali w Katowicach finał wojewódzki 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej „Energa Basket Cup 2012” i otrzymali już zaproszenie na finał 
krajowy, który w końcu maja odbędzie się w Gdańsku i Sopocie. Mistrzowską drużynę 
tworzą uczniowie koszykarskiej klasy sportowej prowadzonej przez MKKS w Szkole 
Podstawowej nr 2, a ich trenerami są Iwona Szymik i Jakub Krakowczyk.

Podobny sukces odniosły również szachistki z SP-2 Wiktoria Cieślak i Katarzyna 
Pokrzywa, podopieczne Agnieszki Matras-Clement. Wygrały one w rybnickim Klubie 
Energetyka finał wojewódzki i zagrają w mistrzostwach Polski szkół podstawowych.

w
14 kwietnia w hali w Boguszowicach odbył się 13. Międzynarodowy Turniej Bokserski 

o Puchar Dyrektora MOSiR-u Rybnik. Wystąpiło w nim 75 młodych zawodników z 17 
klubów. W klasyfikacji drużynowej zdecydowanie zwyciężyli pięściarze RMKS-u Rybnik, 
którzy wygrali osiem pojedynków. Na drugim miejscu uplasowali się bokserzy z Knurowa, 
a na trzecim z Żywca.

w
Szachista  MKSz Rybnik Kamil Kozioł na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  

w Sportach Umysłowych w Solinie zdobył tytuł mistrza Polski do lat 12. W dziewięciu 
rundach uzbierał osiem punktów.   

w
Na rozegranych w Jastrzębiu Zdroju (21-22 kwietnia) mistrzostwach Polski juniorek 

i juniorów w dżudo, dobrze wypadli zawodnicy Polonii Rybnik. Ania Porwoł (78 kg)  
i Ania Borowska (57 kg) zdobyły brązowe medale, a ich koledzy Adrian Wala (60 kg)  
i Piotr Kuczera (81 kg) srebrne.

W zaciętym pojedynku z Elaną Toruń piłkarze Energetyka ROW-u Rybnik 
wywalczyli komplet punktów

Rybnickie „rekiny” 2012, czyli drużyna spółki ROW Rybnik

Żużlowcy w normie

Zwycięstwa piłkarzy
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W połowie kwietnia na wodach zalewu od-
były się otwierające sezon żeglarski w Polsce 
Rybnickie Regaty Żeglarskie organizowane 
przez TS Kuźnia Rybnik. 

Młodzież rywalizowała w klasach sportowych: 
Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Europa i Ok 
dinghy. Przy bardzo dobrym średnim wietrze ro-
zegrano osiem wyścigów. Dla zawodników Lasera 
4.7 były to eliminacje do Mistrzostw Europy, 
które w tym roku odbędą się w Austrii.  
W eliminacjach tych czołowe lokaty zajęli 
żeglarze TS Kuźnia. Wśród dziewcząt zwy-
ciężyła Agnieszka Dubiel, a za nią na podium 
stanęła Julia Stefaniak. W konkurencji chłop-
ców trzecie miejsce zajął Cyprian Błaszczyk, 
a czwarte Paweł Winecki. W najmłodszej 
konkurencji, w klasie Optimist także domi-
nowali rybniczanie. Wśród chłopców wygrał 
Wojciech Bartoniek, a tuż za podium znalazł 
się Kacper Błaszczyk, natomiast w rywalizacji 
dziewcząt całe podium zajęły zawodniczki 
TS Kuźnia. Wygrała Kasia Harc, druga była 
Martyna Malich a trzecia Agata Nowara. Świetnie 
pożeglowali też Jakub Bajor i Mateusz Giemza, 
pierwszy wygrał klasę Europa, a drugi zajął w niej 
trzecią pozycję.

Głównym celem trenerów i zawodników TS 
Kuźnia w tym sezonie jest udany start w Mistrzo-
stwach Europy w klasie Laser 4.7. Zdaniem szko-
leniowca Jacka Błaszczyka szansę na udział w tej 
najważniejszej imprezie sezonu ma pięciu, może 
sześciu rybnickich żeglarzy. W przygotowaniach do 
tej imprezy pomagać będzie rybnicki olimpijczyk 
z Atlanty żeglarz-deskarz Mirosław Małek. Jego 

olbrzymie doświadczenie na pewno przyda się mło-
dym żeglarzom. Poza mistrzostwami kontynentu, 
jak zwykle ważny będzie start w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w klasach Optimist i Laser.

Na szóstym miejscu zakończyły udział 
w rozgrywkach Ford Germaz Ekstrakla-
sy koszykarki KK ROW Rybnik. 

W pojedynkach o piąte miejsce podopiecz-
ne Kazimierza Mikołajca dwukrotnie prze-
grały z Matizolem Liderem Pruszków–  63:84  
w Pruszkowie i po bardzo zaciętej i emo-
cjonującej końcówce 56:57 w Rybniku. Do 
walki o obronę zajmowanego przed fazą 
play-off piątego miejsca rybniczanki przy-
stępowały bez dwóch podstawowych ame-
rykańskich zawodniczek: kontuzjowanej 
Racheli Fitz i Sybil Dosty, która odmówiła 
gry ze względu na sprawy pozasportowe. 
Ale szóste miejsce to i tak najlepsza pozycja  
w najnowszej, pięcioletniej historii wy-
stępów rybniczanek w ekstraklasie. — 
Mieliśmy się znaleźć w ósemce, a mamy 
szóste miejsce. Trudno narzekać — mówił 
trener Kazimierz Mikołajec. Na konferen-

cji prasowej po ostatnim meczu nie tylko 
chwalił drużynę za ambitną grę i osiągnięty 
wynik, ale też dziękował urzędowi miasta, 
sponsorom i Darkowi Deji. Temu ostat-
niemu nie tylko za pomoc finansową, ale 
i budowanie atmosfery wokół zespołu. 
Szczególnie gorąco dziękował rybnickiej 
publiczności. — Nasi kibice to ewenement na 
skalę całego kraju. Nie tylko kibicowali nam  
w Rybniku ale jeździli za nami po całej Polsce 
— podkreślał trener. Pytany o przyszłość 
koszykówki w Rybniku, wyraził nadzieję 
że będzie się ona dalej rozwijała i to być 
może jeszcze na wyższym poziomie. Już  
w tym sezonie drużyna KK ROW bliska 
była wywalczenie miejsca w pierwszej 
czwórce. Ale  budowanie drużyny na ko-
lejny sezon rozpocznie się od mozolnego 
gromadzenia budżetu, a to w przypadku 
rybnickich drużyn rzecz najtrudniejsza. 

W zakończonym 
sezonie punkty dla 
KK ROW Rybnik 
zdobyły: R.Harris 
419, A.Rack 342, 
S.Dosty 328, R.Fitz 
313, M.Valentine 
162, M.Skorek 
161, M.Radwan 
147, K.Suknarow-
ska 121, L.Rickevi-
ciute 77, K.Gawor 
69, A.Morawiec 
49, J.Kocon 1.

Kwietniowe regaty na Zalewie Rybnickim otworzyły sezon żeglarski w Polsce

Młodsza część kibiców zgotowała koszykarkom serdeczne pożegnanie

Koszykarki zakończyły sezon

Pierwsze regaty

Działający przy Szkole Życia Promyk, klub będący 
sekcją terenową Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie, co 
roku organizuje regionalny mityng pływacki, a że robi to 
perfekcyjnie, w tym roku, już po raz drugi, powierzono mu 
organizację ogólnopolskich zawodów pływackich dla spor-
towców niepełnosprawnych intelektualnie z całej Polski. 

Mityng, który w dniach od 20 do 22 kwietnia odbył się na pły-
walni MOSiR-u w Boguszowicach zorganizowano pod auspicjami 
śląskiego oddziału regionalnego OS, ale najbardziej napracowali 
się przy nim działacze i trenerzy Promyka, nauczyciele Szkoły 
Życia oraz grupa trenerów sekcji terenowej Halembianka  
z Rudy Śląskiej. W sprawne i bezpieczne przeprowadzenie im-
prezy zaangażowało się też 35 trenerów oraz 80-osobowa grupa 
wolontariuszy rekrutujących się m.in. spośród studentów katowic-
kiego AWF-u oraz z grona słuchaczy rybnickiego zespołu szkół 
medycznych. W mityngu startowali sportowcy niepełnosprawni 
reprezentujący 18 oddziałów regionalnych Olimpiad Specjalnych. 
By rywalizacja przebiegała w zgodzie z zasadą równych szans, po 
wyścigach eliminacyjnych podzielono ich na grupy sprawnościowe 
Konkurencją, na którą szczególnie czekali były kończące mityng 
niedzielne sztafety. Rozpoczął je nieco rozrywkowy wyścig,  
w którym zmierzyły się drużyny: trenerów, sędziów, wolontariu-
szy, ratowników i samych zawodników. Zwyciężyli oczywiście ci 
ostatni. W czasie mityngu zorganizowano również akcję Zdrowi 
Sportowcy – niepełnosprawnych sportowców przebadali lekarze 
m.in. stomatolodzy i okuliści.

W piątkowej ceremonii otwarcia udział wzięli m.in. nasi i pra-
wie nasi olimpijczycy – złoty medalista igrzysk w Pekinie Leszek 
Blanik z sąsiedniego Radlina oraz dwaj rybniczanie: chodziarz 
Jacek Bednarek (Seul 1988) oraz Mariusz Prudel, siatkarz 
plażowy, który wystąpi na tegorocznych igrzyskach w Londynie.  
W części artystycznej wystąpił zespół wokalny „6na6”, grupa Łzy 
oraz Kabaret Młodych Panów.
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Mityng z olimpijczykami

Gwiazdy 
w turnieju Romanka
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Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 43

W sobotę 5 maja o 18 na Stadionie Miej-
skim przy ul. Gliwickiej rozpocznie się 6. 
Międzynarodowy Turniej Żużlowy Pamięci 
Łukasza Romanka. 

Największymi jego gwiazdami będą byli mi-
strzowie świata Tomasz Gollob i Australijczyk 
Jason Crump, aktualny wicemistrz Jarosław 
Hampel, a także: Szwed Andreas Jonsson, lider 
częstochowskiego Włókniarza Grigorij Łaguta, 
młody Australijczyk Chris Holder czy Anglik Tai 
Woffinden. Publiczność zobaczy też byłych repre-
zentantów rybnickiego klubu: Petera Karlssona  
i Daniel Nermarka oraz Chrisa Harrisa.

Turniej organizuje Krzysztof Mrozek, mena-
dżer i przyjaciel Romanka wespół z miniżużlo-
wym klubem Rybki Rybnik.

Publiczność zobaczy: skoki spadochronowe 
(g.17.30), efektowny pokaz sztucznych ogni, 
a wszyscy ci, którzy kupią program zawodów, 
wezmą udział w losowaniu skutera. 

Ceny biletów: amfiteatr – 20 zł; trybuna kryta – 
45 zł; dla dzieci i młodzieży do lat 16 wstęp wolny!



Ponad 305 tys. zł będzie kosztować 
miasto realizacja przyjętego w czasie 
marcowej sesji Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt. 

Miasto musi teraz nie tylko zadbać o bez-
domne zwierzęta, czyli łożyć na utrzymanie 
schroniska dla nich, ale też finansować steryli-
zowanie trafiających tam psów i kotów, a nawet 
dokarmianie wolnożyjących kotów. 

Nowe obowiązki, które mają ograniczyć 
niekontrolowane mnożenie się psów i kotów 
nałożyła na gminy znowelizowana ustawa  
O ochronie zwierząt. Jednym z nich jest co-
roczne uchwalanie wspomnianego Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi (do końca 
marca). Jak podkreśla prezydent Adam Fudali, 
ustawodawca po raz kolejny nałożył na miasta 
i gminy nowe obowiązki, ale po raz kolejny na 
ich realizację nie otrzymają z budżetu państwa 
ani złotówki. Program, który wszedł w życie  

z chwilą, gdy radni jednogłośnie podjęli uchwałę 
w tej sprawie, obejmuje zwierzęta domowe, 
głównie psy i koty, a także zwierzęta gospodar-
skie. Bezpańskie psy i znacznie rzadziej koty 
od dawna trafiają do schroniska dla zwierząt 
w dzielnicy Wielopole, prowadzonego przez 
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Teraz po 
odbyciu obowiązkowej dwutygodniowej kwa-
rantanny, zwierzęta te będą tam na miejscu 
sterylizowane bądź kastrowane. Koszty tych 
zabiegów będzie oczywiście pokrywać miasto. 
By w razie potrzeby zapewnić właściwą opiekę 
koniom bądź krowom, które mogą być na przy-
kład odebrane głodzącemu je właścicielowi, 
miasto podpisało umowę z jednym z rybnickich 
gospodarzy, mieszkającym przy ul. Niedobczyc-
kiej. W razie potrzeby przyjmie je do swej obory 
i otoczy opieką.

Jedną z nowości wprowadzo-
nych przez znowelizowaną ustawę,  
a w konsekwencji również przez 
Program ochrony nad zwierzętami 
są regulacje dotyczące kotów wolno 
żyjących.

Określone mianem „karmicieli” 
osoby opiekujące się bezpańskimi 
kotami, mogą teraz ubiegać się  
w wydziale gospodarki komunalnej 
magistratu z jednej strony o karmę 
dla swoich podopiecznych, z drugiej 
o skierowanie na zabieg sterylizacji 
bądź kastracji kota bądź kotów. Wy-
pełniając stosowny wniosek trzeba 

podać podstawowe informacje dotyczące opieki 
nad tymi zwierzętami, czyli miejsce, w którym 
przebywają, ich liczbę i ewentualnie pory kar-
mienia. Urzędnicy, którzy będą rozpatrywać 
wnioski nie wykluczają wizji lokalnych w terenie. 

Po przyznaniu skierowania na sterylizację 
bądź kastrację taki opiekun kotów powinien te-
lefonicznie umówić się na zabieg ze wskazanym 
gabinetem weterynaryjnym, z którym miasto 
podpisało umowę. Potem musi w umówiony 
dzień dostarczyć kota do gabinetu i odebrać 
go kilka dni po zabiegu. W mieście jest kilku 
„karmicieli”, którzy już wcześniej na własną rękę 
zdobywali fundusze i sterylizowali koty, którymi 
się opiekowali. 

Czas pokaże, jakie będzie zainteresowanie 
karmą i owymi zabiegami oraz, na jak długo 
wystarczy urzędowi pieniędzy. Nigdy wcześniej 
miasto czymś podobnym się nie zajmowało, więc 
wszelkie poczynania w tym względzie będą miały 
charakter pilotażowy. Do 23 kwietnia w urzędzie 
miasta złożono siedem wniosków; trzy z nich do-
tyczyły sterylizacji i dokarmiania, trzy wyłącznie 
sterylizacji, a jeden samego dokarmiania.

Już w lutym rozpoczęto w rybnickim schro-
nisku dla zwierząt sterylizowanie i kastrowanie 
przebywających tam psów. W sumie jest ich tam 
ok. 270, ale tylko ok. 100 to czworonogi pocho-
dzące z Rybnika. Te są poddawane zabiegom 
dopiero od początku kwietnia; do tej pory na stół 
zabiegowy trafiło ich blisko 20. W schronisku 
przebywa też 14 kotów.

Wacław Troszka

będą wypoczywać…
ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej, jak co roku 

organizuje letni wypoczynek dla zuchów i harcerzy, 
a także dla dzieci niezrzeszonych. Odpłatność za 
uczestnictwo w 7-dniowym turnusie wynosi 350 zł,  
a w 14-dniowym od 550 do 700 zł. Uczestnicy wy-
poczynku w wieku do lat dziesięciu zakwaterowani 
są w kampingach lub w Domu Zucha, a pozostali w 
namiotach z drewnianymi podłogami i wyposażeniem.

Szczegółowych informacji udziela skarbnik hufca, 
hm. Teresa Knura, tel. 602 387 316.

Sterylizacja i dokarmianie

Kwota przeznaczona na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobiegania bezdomności zwierząt: 305.084 zł, w tym: 
234.972 zł – na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz ich wyłapy-
wanie na terenie miasta; 
45.360 zł – na obligatoryjną sterylizację i kastrację psów i kotów z Rybnika przeby-
wających w schronisku;
4.320 zł – na sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących, usypianie ślepych 
miotów oraz na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszko-
dowanym w wypadkach;
4.000 zł – na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym
11.000 zł – na dokarmianie kotów wolno żyjących;
5.432 zł – rezerwa na dodatkowe wydatki.

Harcerze
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W rybnickim schronisku zabiegi przeprowa-
dzają doświadczeni weterynarze Stanisław 
Szynol (z lewej) i Józef Szczekała

… i świętować
Obchody Jubileuszu 50-lecia Harcerskiej 

Akcji „Klimczok” odbędą się 7 lipca w Ja-
worzu i Wapienicy. Osoby zainteresowane 
udziałem w jubileuszowych obchodach pro-
szone są o kontakt do 30 maja br. z Komendą 
Hufca Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa Pukowca, 
44-200 Rybnik, ul. J. Szafranka 7, tel. 32 422 
19 84, lub z komendantem hufca hm. Janem 
Bochenkiem, tel. 604 119 697.
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Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie

Skrócone sprawozdanie finansowe 
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2011 rok

Obejmuje ono:
budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych z dochodami w wysokości 

633.596.816,33 zł i wydatkami w wysokości 582.253.779,42 zł, zamykający się 
nadwyżką w kwocie 51.343.036,91 zł,

dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe 
jednostki budżetowe, których dochody wyniosły 1.156.899,05 zł, a wydatki 
1.132.254,24 zł.

Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w 102,81% założonego planu. 
Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne Miasta 34,37%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
    (w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) 22,44%
C. Subwencja ogólna 21,86%
D. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 0,95%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa 9,22%
F. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 10,95%
G. Inne dotacje 0,21%
Realizacja dochodów własnych Miasta w 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie 
I. WPŁYWY Z PODATKÓW 89 546 528,89
Podatek rolny 284 617,10
- od osób prawnych 8 439,69
- od osób fizycznych 276 177,41
Podatek leśny – od osób prawnych 62 621,80
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opła-
cany w formie karty podatkowej 179 945,52
Podatek od nieruchomości 81 272 423,10
- od osób prawnych 62 616 889,03
- od osób fizycznych 18 655 534,07
Podatek od spadków i darowizn 843 288,22
Podatek od środków transportowych 2 563 789,14
- od osób prawnych 1 182 962,89
- od osób fizycznych 1 380 826,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 250 319,01
- od osób prawnych 188 821,58
- od osób fizycznych 4 061 497,43
Rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów z tytułu 
zwolnień w podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej) 89 525,00
 II. WPŁYWY Z OPŁAT 21 066 701,12
Targowej 1 324 466,50
Skarbowej 2 094 841,94
Eksploatacyjnej 1 739 569,52 
Za koncesje 3 127 382,31
Od posiadania psów 240,00
Komunikacyjnych 3 070 947,53
Produktowej 40 875,38
Planistycznej – wzrost wartości nieruchomości 4 436,29
Za zajęcie pasa drogowego 1 269 780,83
Za korzystanie ze środowiska 8 337 574,26
Za wycinkę drzew 53 705,60
Za koncesje na poszukiwanie złóż metanu 2 187,96
Wpis do rejestru żłobków 693,00
III. WPŁYWY Z MAJĄTKU MIASTA 34.618.645,36
IV. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 47 953 590,18
 V. DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 039 814,05
 VI. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH 
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 142 165 512,57
VII. INNE DOCHODY 24 573 031,32

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowią-
cym o ich samodzielności, są dochody własne, które obejmują również udziały w 
podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie dochodów 
własnych w okresie sprawozdawczym to kwota 365.963.823 zł, która stanowi 58% 
dochodów ogółem. W dochodach własnych dochody bieżące stanowią 94%, zaś 
dochody majątkowe 6%.

Wpływy z podatków zamknęły się kwotą 89.546.529 zł (104,5% planu).
Największym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości. 

Wykonanie wyniosło 81.272.423 zł, co stanowi 105% planu rocznego. Na uzyskaną 
kwotę składa się podatek pobierany: 

• od osób prawnych – 62.616.889 zł (105,42%); uzyskane dochody obejmują 
wpływy dotyczące przypisu roku bieżącego – 58.177.927 zł oraz wpłaty zaległo-
ści – 4.438.962 zł (w tym 3.341.967 zł od budowli usytuowanych w wyrobiskach 
górniczych za 2005 rok),

• od osób fizycznych – 18.655.534 zł (103,64%); wpływy dotyczące przypisu roku 
bieżącego wyniosły 17.551.269  zł, natomiast wpłaty  zaległości – 1.104.265 zł.
Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 2.563.789 zł,  

co stanowi 96,38% planu rocznego. W celu utrzymania korzystnych warunków do 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stawki 
podatkowe na rok 2011 ustalono (podobnie jak w latach poprzednich) na poziomie 
niższym od maksymalnych stawek ustawowych.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 4.250.319 zł 
(101,20% planu rocznego). Plan pierwotny został zmniejszony o 1,8 mln zł. Wy-
sokość wpływów zależy od ilości zawieranych transakcji oraz od wartości rynkowej 
przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku.

Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie 
karty podatkowej wyniosło 99,97%, natomiast od spadków i darowizn 105,41%. 
Są to dochody, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierane i 
przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe. 

Wpływy z opłat wyniosły 21.066.701 zł, co stanowi 102,63% planu rocznego. 
Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wyniosły 3.070.948 zł (120,43%). Opłaty 

te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart 
pojazdów i pozwoleń czasowych. Od sierpnia 2010 roku rozpoczęto zwracanie, na 
wniosek, nadpłaconych kwot za wydanie karty pojazdu w okresie od 21.8.2003 r. do 
14.4.2006 r., w wysokości 425 zł. Łączna kwota zwrotów wyniosła 691.900 zł (liczba 
pojazdów: 1.628), w tym w 2011 roku 136.850 zł (liczba pojazdów: 322). Zwracane 
kwoty pomniejszają bieżące wpływy z tego tytułu. Obawiano się, że zwroty będą dużo 
większe, dlatego pierwotny plan dochodów przyjęto w wysokości 250 tys. zł. W ciągu 
roku dokonano zwiększenia planu o 2.300 tys. zł. 

Uchwałą nr 134/X/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku Rada Miasta Rybnika wyraziła 
poparcie dla działań Prezydenta Miasta zmierzających do uczestnictwa Miasta w orga-
nizowanym przez Związek Powiatów Polskich pozwie grupowym przeciwko Skarbowi 
Państwa – Ministrowi Infrastruktury, zmierzającym do ustalenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej Skarbu Państwa tytułem doznanej szkody w związku z niedosto-
sowaniem rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu do wymogów 
prawa wspólnotowego. Prezydent Miasta 9 czerwca 2011 roku zgłosił Zarządowi 
ZPP chęć uczestniczenia Miasta w tym procesie, składając stosowne oświadczenie.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły 
3.127.382 zł (104,25% planu rocznego). Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży 
wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga 
przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma wpływ na 
uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.094.842 zł 
(97,43% planu rocznego). Opłata uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i 
zezwoleń od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. 

Wpływy z opłaty targowej w ostatnich dwóch latach wynosiły:

Wykonanie
2010 Plan 2011 Wykonanie

2011

% 
wykonania
planu 2011

% 
wykonania 
w stosunku 

do 2010

1.472.362 zł 1.350.000 zł 1.324.467 zł 98 90

Spadek dochodów związany jest ze zmniejszającą się liczbą osób zainteresowanych 
prowadzeniem handlu na targowisku. 

Z opłat za zajęcie pasa drogowego uzyskano 1.269.781 zł (89,77% planu).
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 8.337.574 zł (101,10%).
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w ostatnich dwóch latach kształtowały się 

następująco:

Wykonanie
2010 Plan 2011 Wykonanie

2011

%
wykonania
planu 2011

% 
wykonania 
w stosunku 

do 2010

2.399.851 zł 1.739.570 zł 1.739.570 zł 100 72

Plan pierwotny przyjęto szacunkowo, ustalając kwartalne wpływy na poziomie roku 
2010 – w wysokości 550 tys. zł. W ciągu roku zmniejszono plan o 460.430 zł dostoso-
wując go do prognozowanego wykonania rocznego. Opłatę eksploatacyjną ustala się 
jako iloczyn stawki dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie 
rozliczeniowym. Gminie przysługuje 60% naliczonej opłaty. Pomimo wzrostu w 2011 r. 

cd. na str. 46

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



stawki opłaty dla węgla kamiennego o 0,11 zł/t w stosunku do roku ubiegłego (stawka na 
2011 r. – 2,13 zł/t; stawka  na 2010 r. - 2,02 zł/t) wpływy należne miastu zmalały. Powodem 
jest zmniejszające się wydobycie, spowodowane głównie trudnościami eksploatacyjnymi 
KWK Chwałowice na terenie Paruszowca I (większa eksploatacja prowadzona była na 
terenie południowym, należącym do Gminy Świerklany).

Dochody bieżące z majątku miasta zasiliły budżet kwotą 25.685.798 zł, co stanowi 
98,01% założonego planu. Podstawowym źródłem tych dochodów są wpływy:
• z czynszów mieszkaniowych i z lokali użytkowych, pobieranych przez Zakład Go-

spodarki Mieszkaniowej – dochody włączone do budżetu w związku z przekształ-
ceniem Zakładu, z dniem 1 stycznia 2011 r., z zakładu budżetowego w jednostkę 
budżetową; plan 23 mln zł; wykonanie 22.442.870 zł (97,58%),

• z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości; plan 1,2 
mln zł; wykonanie 954.328 zł (79,53%),

• z najmu i dzierżawy składników majątkowych; plan 2.006.754 zł; wykonanie: 
2.288.600 zł (114,04%).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie 

sprawozdawczym wyniosły 122.738.500 zł, co stanowi 104,2% planu przyjętego przez 
Radę Miasta i 101,7% kwoty wynikającej z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa 
Finansów. Na uzyskaną kwotę składają się udziały gminy 96.180.140 zł (37,12%) i 
powiatu 26.558.360 zł (10,25%). 

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 
19.427.013 zł (176,61% planu rocznego, przyjętego na poziomie o ponad 1 mln zł 
wyższym od wykonania za 2010 r.). Przekroczenie wynika m.in. ze znacznie wyższych 
wpływów (łącznie 6,4 mln zł) przekazanych przez Urzędy Skarbowe za marzec, po 
dokonaniu przez podatników rozliczeń za rok poprzedni. Rozliczanie się podatników, 
szczególnie tych największych, w uproszczonej formie (w wysokości 1/12 podatku 
należnego wykazanego w zeznaniu roku poprzedzającego - 2010) mogło spowodować 
większe wpływy do budżetu w 2011 roku. Jeżeli jednak w 2011 roku nie wypracowali 
oni dochodu podlegającego opodatkowaniu na poziomie zbliżonym do wykonania 
w 2010 roku, to – po rozliczeniu rocznym za 2011 rok - może okazać się, że w 2012 
roku  będzie trzeba zwrócić nadpłacone zaliczkowo udziały.

Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu reali-
zacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
wyniósł łącznie 1.210.627 zł (140,37% planu).

Dochody majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 94.514 tys. zł (97,16% planu 
rocznego, wynoszącego 97.280 tys. zł). Obejmują one dochody własne (łącznie 20.760 
tys. zł) – m.in. z majątku gminy (8.933 tys. zł) i niewykorzystane środki WNW z 2010 roku 
(11.824 tys. zł) oraz dotacje z budżetu państwa (14.461 tys. zł) i Unii Europejskiej (59.293 
tys. zł). Dochody z majątku gminy obejmują m.in. sprzedaż nieruchomości (3.936 tys. 
zł), mieszkań (1.808 tys. zł) oraz lokali użytkowych (1.461 tys. zł). W związku z tym, że 
część planowanych sprzedaży nieruchomości nie doszła do skutku, zmniejszono plan o 
9.500 tys. zł. Pełna realizacja dochodów w zakresie dotacji  z budżetu UE uzależniona 
jest od postępu prac na zadaniach współfinansowanych tymi środkami oraz sprawności 
instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o płatność.

2. Planowane wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane w 94,47%, w tym:
 – wydatki bieżące 94,82% 

    (plan 491.794.175,80 zł,   wykonanie 466.339.909,38 zł)
 – wydatki majątkowe 93,09% 
         (plan 124.513.542,10 zł,   wykonanie 115.913.870,04 zł)

W wydatkach ogółem mieszczą się wydatki, które nie wygasły z końcem roku bu-
dżetowego, stosownie do uchwały Rady Miasta Nr 221/XVII/2011 z dnia 28 grudnia 
2011 roku, w wysokości 33.404.395,34 zł.
Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
• transport i łączność 25,37%
• gospodarka mieszkaniowa 6,14%
• administracja publiczna 5,44%
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,00%
• obsługa długu publicznego 1,01%
• oświata i wychowanie 33,87%
• edukacyjna opieka wychowawcza 1,57%
• ochrona zdrowia 1,44%
• pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

11,39%
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,73%
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,19%
• kultura fizyczna 2,71%
• pozostałe 1,14%

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 80,09 %, a 
wydatki majątkowe 19,91 %.

Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na następujące wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 226.572.782,77 zł
- dotacje 34.875.434,33 zł

* dla miejskich instytucji kultury 11.820.949,00 zł

*

dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach na dofinansowanie 
ponoszonych opłat za media oraz kosztów remontów 
bieżących placówek w Rybniku

450.000,00 zł

* udzielone jednostkom spoza sektora finansów pu-
blicznych (stowarzyszenia, fundacje, parafie i inne) 7.806.803,66 zł

*

udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, 
szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym 
prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora 
finansów publicznych 11.966.314,80 zł

* dla gmin za dzieci z terenu Rybnika uczęszczające do 
niepublicznych przedszkoli w innych miastach 55.089,01 zł

*
dla Miasta Sosnowiec za ucznia uczęszczającego na 
naukę religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego w Sosnowcu

3.635,12 zł

*

dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Karola i Antoniego Szafranków – nagroda Miasta za 
organizację w 2010 roku wydarzeń muzycznych na 
terenie Miasta Rybnika, upamiętniających 200-lecie 
urodzin Fryderyka Chopina

4.000,00 zł

* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.809.377,38 zł

* dla powiatów za dzieci z Rybnika przebywające w 
rodzinach zastępczych 550.134,69 zł

* dla  Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 56.650,00 zł

*

dla Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śl. w Ka-
towicach na realizację projektu „Ochrona walorów 
przyrodniczych wybranych obszarów wodno-błotnych na 
terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego”

3.000,00 zł

*
powierzenie Miastu Tychy zadań z zakresu Izby 
Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu 
Miasta Rybnika

33.000,00 zł

* inne wpłaty zaliczane do dotacji

▪wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji 
w Rybniku 182.406,49 zł

▪wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej w 
Raciborzu 1.000,00 zł

▪wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzy-
skanych wpływów z podatku rolnego 5.755,06 zł
▪ zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych 123.955,38 zł

▪

uzupełniający odpis do wysokości 20% przychodów 
własnych zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospo-
darki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kw. 
2010 roku na rzecz funduszy wojewódzkiego i centralnego

3.363,74 zł

- finansowanie oświaty 56.483.767,91 zł
- utrzymanie, modernizacje i remonty dróg 26.454.278,07 zł
- gospodarka mieszkaniowa 25.269.732,10 zł
- transport lokalny 24.626.282,62 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego 23.726.161,53 zł

-
gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka 
odpadami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz 
oświetlenie uliczne 13.911.625,36 zł

- obsługa długu publicznego 5.851.285,14 zł
- dodatki mieszkaniowe 4.066.958,79 zł

-
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

4.000.716,00 zł

- zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki spo-
łecznej 3.623.977,17 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.026.565,49 zł

-
remonty budynków szkół, przeszkoli oraz obiektów 
kultury,
zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej 2.788.194,98 zł

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.785.042,64 zł
- rodziny zastępcze 2.479.026,84 zł

cd. ze str. 45

46 Nr 4/490; kwiecień 2012



Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowanych 
z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad 26.460.224 zł (bez nakładów na remonty 
i inwestycje oświatowe). Wydatki poniesione na wynagrodzenia, składki naliczane od 
wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (129.750.295 zł) 
stanowiły 99% otrzymanej subwencji (130.762.711 zł). Ponadto ze środków unijnych, 
w ramach realizowanych projektów, przeznaczono na te wydatki 2.550.827 zł.  

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

Placówka 
oświatowa

Średni koszt
na 1 ucznia

w tym: średnia dopłata 
miasta do 1 ucznia
zł %

szkoły 
podstawowe

7.126 zł 1.992 zł 28%

gimnazja 7.569 zł 1.868 zł 25%
szkoły 

ponadgimnazjalne
6.347 zł 404 zł 6%

szkoły specjalne 31.479 zł 3.882 zł 12%

Ponadto wydatki bieżące obejmują dopłaty ze środków własnych do realizacji 
zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych przez budżet państwa, 
ogółem 2.512.456 zł.

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2011 roku przeznaczono 
115.913.870 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: 
transport i łączność (88.656.883 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
(8.510.992 zł), oświata i wychowanie (5.749.725 zł), kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego (4.979.582 zł), administracja publiczna (2.465.629 zł) i kultura fizyczna 
(2.450.025 zł), między innymi na następujące zadania inwestycyjne (w nawiasach 
podano kwoty wydatków niewygasających):

OGÓŁEM w tym: WNW
WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

- Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasa-
żerskiej na terenie Miasta 1.855.764,75 zł (4.456,47 zł)

- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ru-
chu drogowego poprzez przebudowę DK 78 18.458.809,23 zł (3.621.551,74 zł)

-
Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 
na odcinku od ronda Boguszowickiego do 
granic Miasta

17.703.325,77 zł (3.700.058,84 zł)

- Przebudowa ulicy Podmiejskiej 5.611.379,93 zł (2.568.225,59 zł)

- Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachow-
skiego tzw. „Zwał Północny” 5.022.656,34 zł (2.672.496,69 zł)

- Przebudowa ulicy Niepodległości 1.618.440,65 zł 
- Przebudowa ulicy Budowlanych 5.169.062,47 zł
- Przebudowa ulicy Raciborskiej 7.328.900,75 zł (4.571.657,89 zł)

- Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotarto-
wicach – etap I 5.031.817,06 zł

INWESTYCJE WIELOLETNIE ZA-
KOŃCZONE W 2011 ROKU

-
Termomodernizacja placówek eduka-
cyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34,  ZS 3, 
ZSE-U)

2.206.733,22 zł (4.674,00 zł)

- Budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz  
z modernizacja DW 935,  w tym: 17.010.586,44 zł (1.395.595,47 zł)

*
odcinek od ul. Budowlanych do ron-
da na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej  
i Podmiejskiej

12.952.002,45 zł (1.395.595,47 zł)

*
przebudowa układu komunikacyjnego w 
dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego 
dostęp do terenów inwestycyjnych

2.822.524,98 zł

* przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. 
Raciborskiej w ciągu DW 935 1.236.059,01 zł

INWESTYCJE JEDNOROCZNE ZRE-
ALIZOWANE W 2011 ROKU

- M o d e r n i z a c j a  b u d y n k u  Z e s p o -
łu Szkół Nr 2 – instalacja elektryczna  1.550.128,97 zł

- Przebudowa Domu Kultury w Rybniku-
Niedobczycach 4.949.603,25 zł  (1.292.020,58 zł)

- II etap modernizacji kąpieliska w dz. 
Chwałowice – budowa stacji uzdatniania 1.795.515,86 zł (1.467.455,83 zł)

- Kanalizacja deszczowa i sanitarna w ul. 
Nadbrzeżnej 2.451.312,95 zł

3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe zadania z 
zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obejmowały głównie opiekę 
społeczną (świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyj-
nego, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie i funkcjonowanie 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”) oraz administrację. Zadania 
powiatowe, oprócz administracji,  obejmowały wypłatę składek na ubezpieczenia 
zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz zadania realizowane przez 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Sprawozdanie 
obejmuje także budżet jednostek organizacyjnych administracji rządowej zespolonej 
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego). Miasto realizowało także zadania wynikające z porozumień z admi-
nistracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Rok budżetowy 2011 zamknął się nadwyżką w kwocie 51.343.036,91 zł.
Na ten wynik złożyły się ponadplanowe dochody (17.289.098,43 zł) oraz niezre-

alizowane wydatki (34.053.938,48 zł). 
W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe, w 

pięciu ostatnich latach, kształtowały się następująco:

 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.
dochody ogółem 3.281 zł 3.724 zł 3.894 zł 3.506 zł 4.302 zł 4.641 zł
dochody bieżące 2.708 zł 2.914 zł 3.191 zł 3.407 zł 3.807 zł 3.949 zł

dochody majątkowe 573 zł 810 zł 703 zł 99 zł 495 zł 692 zł

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

wydatki majątkowe 1.153 zł 1.683 zł 1.288 zł 1.027 zł 974 zł 849 zł

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko 
stopień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede 
wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty 
zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych. Wynik operacyjny, 
liczony jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, w przypadku 
osiągania dodatnich wartości, stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt 
operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). 

Warunek wynikający z art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych został w 2011 
roku spełniony tak w budżecie pierwotnym, w planie po zmianach, jak i w wykonaniu 
rocznym. Warunkiem wystarczającym jest występowanie nadwyżki operacyjnej, którą 
jeszcze wzmocniły wolne środki według stanu na 31 grudnia 2010 roku, służące do 
bilansowania budżetu w 2011 roku.

Lp. Wyszczególnienie Plan
pierwotny

Plan
po zmianach Wykonanie

1 nadwyżka 
operacyjna 10.707.840 zł 27.233.425 zł 72.743.190 zł

2 wolne środki 
na 31.12.2010 r. - 46.910.272 zł 63.602.327 zł

3 Razem 10.707.840 zł 74.143.697 zł 136.345.517 zł

Wygenerowana nadwyżka operacyjna stanowi 11,5% dochodów ogółem i 
13,5% dochodów bieżących. W 2010 roku średnia dla miast na prawach powiatu 
(bez metropolii) wynosiła 4,5% (Rybnik – 19,5%) w stosunku do dochodów ogółem 
(odpowiednio: w 2008 roku – 10,2 % [Rybnik – 15,6%] i w 2009 roku – 5,5% [Rybnik 
– 16,8 %]). Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości 
zaciągania nowych zobowiązań w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa 
jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa 
możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Na wielkość nadwyżki operacyjnej wpływają wpłaty o charakterze jednorazowym. 
W zrealizowanych dochodach bieżących 2011 roku były takie wpływy na łączną kwotę 
3.656 tys. zł (dywidenda PWiK – 1.484 tys. zł, środki zlikwidowanego PFGZGiK – 
1.031 tys. zł, niezrealizowane wydatki WNW z 2010 r. – 1.141 tys. zł), jednak stanowiły 
one tylko 5% nadwyżki operacyjnej. 

Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach inwesty-
cd. na str. 48
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cyjnych wyznacza stopień samofinansowania. W poszczególnych latach udział ten 
kształtował się następująco:

Lp. Wyszczegól-
nienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 Wydatki in-
westycyjne 160.303.350 232.661.485 177.535.871 141.328.134 133.606.832 115.913.870

2 Nadwyżka 
operacyjna 70.336.266 66.378.582 83.502.607 81.146.952 114.890.561 72.743.190

3 Dochody 
majątkowe 79.682.279 111.938.253 96.995.662 13.619.962 67.917.039 94.513.717

w
tym

dochody 
własne 4.801.727 6.584.006 13.335.818 7.744.120 40.322.864 20.756.890

dotacje na 
inwestycje

74.880.552 105.354.247 83.659.844 5.875.842 27.594.175 73.756.827

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

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

6
Wskaźnik 

(%) samofi-
nansowania 

93,6 76,6 101,7 67,0 136,8 144,3

Z powyższych danych wynika, że w 2011 roku stopień samofinansowania kształto-
wał się na bardzo wysokim poziomie i wynosił 144,3%, przede wszystkim ze względu 
na wypracowaną (wysoką) nadwyżkę operacyjną i pozyskane dochody majątkowe 
oraz nieco niższe niż w latach poprzednich nakłady poniesione na inwestycje. War-
tość wskaźnika obrazuje stopień finansowania inwestycji środkami własnymi, czyli 
zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze jest ryzyko 
utraty płynności finansowej w związku z kosztami obsługi zadłużenia.

Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

wskaźniki zadłużenia
zobowiązania ogółem*/dochody bieżące 37,3% 30,9% 25,1% 20,9%

obsługa zadłużenia*/dochody bieżące 4,6% 5,7% 4,6% 4,5%

wydatki bieżące+spłata zadłużenia*/dochody bieżące 84,0% 87,3% 81,6% 90,1%

wskaźniki dochodów
dochody podatkowe+opłaty/dochody bieżące 50,1% 48,3% 44,6% 46,9%

dochody bieżące/dochody ogółem 81,9% 97,2% 88,5% 85,1%

wskaźniki wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne/wydatki bieżące 49,0% 49,3% 50,4 % 48,6%

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

wydatki majątkowe/wydatki ogółem 33,2% 26,7% 24,7% 19,9%
* po wyłączeniach zgodnych z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja miasta jest od szeregu lat  stabilna. Wskaźniki 
zadłużenia oraz obsługi długu liczone do dochodów bieżących (które są bardziej miarodaj-
ne od wskaźnika ustawowego, bazującego na dochodach ogółem), kształtują się znacznie 
poniżej obowiązujących limitów (odpowiednio 60% i 15%). Dochody bieżące pokrywają z 
naddatkiem wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). O potencjale Miasta świadczy również to, iż prawie 
połowę (46,9%) dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze. 

Wśród wydatków bieżących, które w 41,6 % sfinansowane zostały poprzez transfery 
z budżetu państwa oraz ze środków unijnych, dominują wydatki na wynagrodzenia 
i pochodne, stanowiące 48,6%. W 2010 roku średnia dla miast na prawach powiatu 
(bez metropolii) wynosiła w tym zakresie 46,7% (Rybnik – 50,4%, łącznie z OZB), 
a więc o 1,9 punktu procentowego mniej niż w Rybniku w 2011 roku.

Na uwagę zasługuje nadal wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (19,9%), co 
jest kontynuacją wyników budżetowych ostatnich lat (w latach 2003-2010 wskaźnik ten 
wynosił odpowiednio: 19,2%,  23,5%, 29,7%, 34,4%, 40,88%, 33,2%, 26,7% i 24,7%).

W 2011 r. miasto korzystało ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania 
inwestycji w kwocie 922.227 zł. Obejmowały one preferencyjne pożyczki z WFO-
ŚiGW na instalacje kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych (600.000 
zł), modernizację kotłowni i instalację c.o. w SP 19 (138.961 zł) i P 12 (114.716 zł) 
oraz preferencyjny kredyt z BGK (FRIK) na dokumentację II etapu miejskiej sieci 
szerokopasmowej (68.550 zł). Przychody te, wraz z wolnymi środkami w kwocie 
63.602.327 zł, w całości pokryły potrzeby finansowe Miasta.

Wysoce preferencyjne oprocentowanie pożyczek zarówno z WFOŚiGW (0,2 stopy 
redyskonta weksli dla pożyczek ISPA/FS, a dla pozostałych 0,3 - 0,6, lecz nie mniej 
niż 3%), jak i z NFOŚiGW (0,8 stopy redyskonta weksli), a także kredytu z BGK 
(0,5 stopy redyskonta weksli), jest elementem efektywnego zarządzania środkami 
własnymi przez Miasto.

Oprocentowanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyniosło miastu 
dochody w kwocie 5.575 tys. zł. Składały się na nie odsetki od lokat bankowych  
(5.567 tys. zł), a także odsetki bankowe przekazywane przez Urząd Marszał-
kowski od opłat za korzystanie ze środowiska (8 tys. zł). Dochody te pokryły 
95% kosztów obsługi długu, które wyniosły 5.870 tys. zł, w tym odsetki od 
obligacji – 3.986 tys. zł i koszty ich obsługi (prowizje i opłaty) – 18,5 tys. zł, od-
setki od pożyczek WFOŚiGW – 480 tys. zł, od pożyczki płatniczej NFOŚiGW –  
1.385 tys. zł oraz kredytu w rachunku bieżącym – 465 zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 47.589.742 zł; kwota ta obejmowała wykup 
kolejnej serii obligacji (8.500.000 zł), spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW (10.730.134 zł) 
 i pożyczki płatniczej z NFOŚiGW (28.359.608 zł). 

Ponadto Miasto udzieliło pożyczki Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego  
w kwocie 300.000 zł na renowację bazyliki, z terminem spłaty do końca maja 2012 roku.

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2011 roku wyniósł 143.848.042 zł.  
W strukturze zadłużenia obligacje komunalne (73,5 mln zł) stanowią 51,1%, pożyczki 
z WFOŚiGW (38.842.332 zł) i kredyt BGK (68.550 zł) – łącznie 27%, natomiast 
pożyczka z NFOŚiGW (31.435.457 zł) - 21,9%. 

Wskaźniki finansowe zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie: wskaźnik zadłu-
żenia wyniósł 17,74% (bez wyłączeń, o których mowa w ustawie o finansach publicz-
nych – 22,7%), a wskaźnik obsługi długu – 3,74% (bez wyłączeń – 8,44%). Również 
indywidualny wskaźnik zadłużenia, który będzie miał zastosowanie dopiero od 2014 r., 
kształtował się na dopuszczalnym poziomie (maksymalnie 19,38%) i wyniósł 3,96%.

Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2011 
roku aktualizacja ratingu nadanego po raz pierwszy w 2002 roku przez agencję ratin-
gową Fitch Ratings.  Rating został potwierdzony na poziomie A(pol), natomiast dłu-
goterminowa perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną. Agencja 
podała w uzasadnieniu, że rating odzwierciedla dobre zarządzanie strategiczne oraz 
finansowe, bardzo dobre wyniki operacyjne, które wraz z wysokimi dochodami ma-
jątkowymi zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji. Rating 
bierze także pod uwagę wysoką płynność, relatywnie niskie zadłużenie bezpośrednie 
oraz pośrednie Miasta, a także bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia. Zmiana 
perspektywy ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że wyniki operacyjne pozo-
staną dobre w średnim okresie, ze średnią marżą operacyjną wynoszącą około 13%,  
a wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną bezpieczne, pomimo spodziewanego 
jego wzrostu.

Obecnie sytuacja finansowa Miasta jest stabilna, głównie dzięki wypra-
cowywanym w poprzednich latach nadwyżkom operacyjnym. Utrzymanie 
jej w dłuższej perspektywie wymagać będzie stałej bazy dochodowej oraz 
ograniczania wydatków bieżących. Dzięki tym racjonalnym działaniom bę-
dzie można zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia, 
a równocześnie  kontynuować rozwój Miasta, w szczególności wykorzystując 
szansę, jaką dają środki unijne - w aktualnej (lata 2007–2013) i kolejnej 
(2014-2020) perspektywie finansowej. Zagrożeniem mogą jednak być: ogólno-
światowy kryzys, recesja gospodarcza, zamieszanie na rynkach finansowych 
i rosnący dług publiczny. Ograniczanie długu przez Ministra Finansów często 
odbywa się kosztem samorządów, będąc zagrożeniem dla niezależności i sa-
modzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Na  samorządy 
nakładane są od lat kolejne nowe zadania bez zapewnienia dostatecznego ich 
finansowania. Ostatnim tego przykładem jest zmiana w organizacji opieki 
zastępczej nad dzieckiem.

5. Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki 
budżetowe w 2011 roku wyniosły 1.157 tys. zł i obejmują głównie:

• przychody z nieruchomości oddanej jednostkom w trwały zarząd (903.879 zł),
• odszkodowania z tyt. szkód górniczych oraz od firm ubezpieczeniowych 

(90.052 zł),
• darowizny sponsorów (83.618 zł).
Wydatki finansowane tymi dochodami wyniosły 1.132 tys. zł i zostały przeznaczone 

na cele wskazane przez darczyńców, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, 
remonty, a także na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz imprez rekre-
acyjno-sportowych. Pozostałość tych środków (24.645 zł), zgodnie z ustawą o finan-
sach publicznych, wpłacona została z początkiem stycznia 2012 roku na rachunek 
dochodów budżetu miasta.

Pełne sprawozdanie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta Rybnika za 2011 rok oraz materiały uzupełniające dostępne są w BIP

y
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1. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA 
W 2011 ROKU

I. Miejskie instytucje kultury 11.820.949,00 zł 
Lp. Instytycja kultury Kwota dotacji
1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 741 900,00
2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 894 950,00
3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 1 474 539,00
4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 456 810,00
5. MUZEUM 1 269 570,00

6. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA 4 386 320,00

7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 2 596 860,00

II. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświa-
towo-wychowawcze prowadzone przez podmioty spoza sektora 
finansów publicznych 11.966.314,80 zł

Lp. Rodzaj placówki Kwota dotacji
1. SZKOŁY PODSTAWOWE 421 344,00
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 27 351,60
3. PRZEDSZKOLA 315 293,20
4. GIMNAZJA 2 270 442,00
5. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 278 363,00
6. SZKOŁY ZAWODOWE 4 590 875,00
7. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 62 646,00

III. Jednostki spoza sektora finansów publicznych (stowarzysze-
nia, fundacje, parafie i inne) 9 397 310,20 zł

Lp. Realizowane zadania Kwota dotacji

1. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI - krajoznaw-
cze aspekty turystyki regionalnej 7 000,00

2.
DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI 
EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA 
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI 219 900,00

3. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 174 000,00
4. RATOWNICTWO WODNE 20 000,00

5.

PROJEKTY „Azymut – moja pasja, moja szkoła, 
mój zawód, moja praca”, „Jasny horyzont – kwa-
lifikacje na przyszłość” – Śląskie Stowarzyszenie Dy-
rektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów 
Kształcenia Praktycznego 141 288,27

6. ZWALCZANIE NARKOMANII 317 478,61

7. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 
profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych 1 057 950,00

8.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, DZIA-
ŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNO-
SPRAWNYCH 72 594,74

9.

PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY W RYBNIKU PRZY ULICY 
KARŁOWICZA 48 – Stowarzyszenie „Oligos” na 
Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku 458 460,00

10.

PROJEKTY „Przekroczyć próg”- Polski Związek 
Niewidomych – Okręg Śląski, „T:RAF – Twój Rozwój, 
Aktywność, Forma” – Centrum Rozwoju Inicjatyw  
Społecznych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika 
– Boguszowic „17-tka”, Rybnicki Klub Piłkarski Szkółka 
Piłkarska ROW Rybnik 378 279,10

11.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZ-
NA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Rybniku - dofinansowanie pro-
wadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rybniku: 
nr 1 przy ul. T. Kościuszki 55  i nr 2 przy ul. Andersa 14 136 452,00

12. POMOC SPOŁECZNA 145 260,00

13.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
- działalność kulturalna oraz organizacja imprez kul-

turalnych
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicz-

nych oraz języka regionalnego

233 470,00

229 970,00

3 500,00

14.
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 
ZABYTKAMI – dofinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 753 000,00

15. KULTURA FIZYCZNA - działalność sportowa wśród 
dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych 3 676 710,94

16.
GOSPODARKA ODPADAMI –  dofinansowanie 
inwestycji polegającej na usuwaniu, transporcie i uty-
lizacji azbestu 57 577,00

17.

OCHRONA ŚRODOWISKA
- dofinansowanie:
•	 modernizacji źródeł ciepła budynków indywidual-

nych poprzez instalację kolektorów słonecznych,
•	 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
•	 modernizacji systemów grzewczych i wykorzystanie 

energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych i 
mieszkaniach,

- propagowanie działań proekologicznych

1 547 889,54

654 806,54
80 031,00

798 092,00
14 960,00

IV. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w innych gminach  
za dzieci uczęszczające z terenu Rybnika  55 089,01 zł

V. Dotacje dla powiatów za dzieci z terenu miasta Rybnika przeby-
wające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach 
zastępczych 2 359 512,07 zł

VI. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie Powia-
towego Rzecznika Konsumentów  56 650,00 zł  

VII. Dotacje dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach na dofinansowanie opłat za media oraz kosztów 
remontów bieżących placówek w Rybniku  450 000,00 zł

VIII. Dotacja dla Miasta Sosnowiec za ucznia uczęszczającego na 
naukę religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
w Sosnowcu 3 635,12 zł

IX. Dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ka-
rola i Antoniego Szafranków – nagroda Miasta za organizację w 2010 
roku wydarzeń muzycznych na terenie Miasta Rybnika upamiętniających 
200-lecie urodzin Fryderyka Chopina 4 000,00 zł

X. Dotacja dla Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śl. w Kato-
wicach na realizację projektu „Ochrona walorów przyrodniczych 
wybranych obszarów wodno-błotnych na terenie parków krajobra-
zowych województwa śląskiego”  3 000,00 zł

XI. Dotacja dla Miasta Tychy na realizację zadań z zakresu Izby Wy-
trzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Miasta Rybnika 

  33 000,00 zł

XII. Dotacja dla Miasta Żory na sfinansowanie robót drogowych 
wykonywanych na terenie Miasta Rybnika (ul. Żorska) 90 033,57 zł

XIII. Wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej w Raciborzu 
(zakup części zamiennych do samochodów służbowych) 1 000,00 zł

XIV. Wpłaty na fundusz celowy Policji dla Komendy Miejskiej 
w Rybniku: 182 406,49 zł

• dodatkowe patrole policyjne 60 000,00 zł
• remont pionu sanitarnego w budynku KMP 37 406,49 zł
• remont budynku sali gimnastycznej 40 000,00 zł
• wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach służbowych  45 000,00 zł

2. POŻYCZKA UDZIELONA PRZEZ MIASTO PARAFII PW. ŚW. 
ANTONIEGO PADEWSKIEGO NA RENOWACJĘ BAZYLIKI  

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

empik

Hity na kwiecień

2 pozycje książkowe

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 53 400

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

Zaproszenie do Gabinetu 
Kosmetycznego Professionalline 

na profesjonalny makijaż
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

Hanna Grykałowska
„Smakowita kolekcja przysmaków”

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

Rybnik, Rynek 6, tel. 32 422 64 62
www.damiani.pl

3 zestawy kosmetyków

ul. Powstańców 6, Rybnik

Porcelanowy kubek z kalkomanią
wyprodukowany w Niemczech

w okresie międzywojennym

Galeria
„Pod Manekinem”

Fundatorzy nagród 
w Świątecznym Konkursie 

„Gazety Rybnickiej”:

Pamiątki z Rybnika

3 rośliny ozdobne w pojemnikach

Zarząd Zieleni Miejskiej, 
ul. Pod Lasem 64, 
Rybnik Zamysłów
tel. 32 42 48 838

Rozwiązanie 
konkursu wielkanocnego

Aleksander Żukowski

„Sławne drzewa
województwa 

Śląskiego”

Marek Szołtysek

„Godki śląskie 
fest ucieszne”

 z audiobookiem 
na CD”

Po odbiór nagród należy zgłaszać się do redakcji od poniedziałku 30 kwietnia w ciągu miesiąca.

Igor Ostachowicz, Noc ży-
wych Żydów (Wydawnictwo W.A.B, 
Warszawa 2012)

Czy można pisać o warszawskich 
Żydach zgładzonych w getcie w kon-
wencji sensacji, horroru, z wątkami 
zombie i fantasy? Książka zaskakująco 
i fantastycznie (w obu znaczeniach tego 
słowa) łączy tragiczną przeszłość war-
szawskiego getta z życiem współcze-
snego, zblazowanego trzydziestokilkulatka. Dramatyczna przeszłość staje 
się ważnym, nierozwiązanym problemem nawet dla zdystansowanego 
wobec niej cynika. W gruncie rzeczy to inteligentna i poważna powieść  
o tym, że bólu i cierpienia nie można zapomnieć ani wymazać, tylko trzeba 
im pozwolić przeminąć.

•   •   •
Milesaway Travel (nr 6 wiosna 

2012, wyd. Polandevents)
Prestiżowy magazyn o podróżach 

i luksusie. Polecamy bez względu na 
zawartość portfela. To coś więcej niż 
wymuskany folder reklamowy – w kwar-
talniku znajdziemy zaskakująco ciekawe 
teksty, którym czasem blisko do zajmują-
cego reportażu, jak w przypadku rzeczy 
o Afryce i kanadyjskim grizzly safari. Dla 

zainteresowanych modą i stylem coś o kapeluszach Yvette Jelfs, dziełach 
mistrzów zegarmistrzostwa, helikopterach w stylu „mercedes-benz”  
i dążącym do perfekcji Lamborghini. 

•   •   •
CD Janusz Radek, Z ust do 

ust (Magic Records 2012)
Janusz Radek świetnie odnajduje 

się w repertuarze z pogranicza piosenki 
poetyckiej i kabaretu. Tą sprawdzoną 
drogą artysta poszedł w najnowszym 
projekcie. Recital „Z ust do ust” miał 
premierę podczas tegorocznego Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wro-
cławiu. Skala głosu, zabawa formą, lekkość każdej nuty – znajdziemy 
tu wszystko to, co dobrze kojarzy się z Januszem Radkiem. Tym razem  
w wersji do słuchania i tańczenia.

•   •   •
DVD Skóra, w której żyję (reż. 

Pedro Almodovar, Gutek Film 2012)
Hiszpański reżyser nie potrzebuje re-

komendacji i od lat budzi skrajne emocje. 
„Skóra w której żyję” to film zainspiro-
wany powieścią „Tarantula” Thierry’ego 
Jonqueta. Fabuła jest nieprawdopodobna 
i przerażająca: demiurgiczny profesor 
przeprowadza niebezpieczny ekspery-
ment, w którym tworzy kopię swojej 

zmarłej żony. Bohater nie tylko łączy motywy Pigmaliona i Frankensteina, 
ale idzie o krok dalej… Warto także zobaczyć ze względu na jedną  
z lepszych ostatnio ról Antonio Banderasa. 

Rozwiązaniem konkursu świątecznego było hasło: Idzie wiosna. 
Nagrody otrzymują: Urszula Golla (porcelanowy kubek z kalkomanią), Emilia 

Niewelt (książka „Smakowita kolekcja przysmaków”), Maria Posłuszny, Beata 
Tymińska i Adam Harazim (zestawy kosmetyków Damiani), Maria Burda (pięć 
sadzonek), Rafał Kołodziej (książka „Sławne drzewa województwa Śląskiego), Ha-
lina Popek (zaproszenie do gabinetu kosmetycznego), Wojciech Szczyrba (książka 
„Godki śląskie fest ucieszne”), Anna Kołodziej-Reguła (woda), Radosław Filiński 
i Agnieszka Górka (książka z empiku), Adam Szymiczek (pamiątki z Rybnika), 
Katarzyna Błąkała (rośliny ozdobne w pojemniku). Gratulujemy!
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Na odpowiedzi czekamy do 18 maja. 

Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą 

do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12 a) 

lub e-mailem na adres gazeta@um.ryb-

nik.pl (prosimy o podawanie w e-mailu 

imienia, nazwiska, adresu pocztowego  

i telefonu), 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

3 kwietnia
Mają oko na Reja
Są już efekty pracy pierwszego w mie-

ście mobilnego monitoringu. W minionym 
roku strażnicy przyjęli ponad 400 zgłoszeń 
z okolicy ul. Reja, głównie dotyczących 
dzikich wysypisk śmieci, zakłócania ciszy 
nocnej, dewastacji mienia i spożywania 
alkoholu. Po zamontowaniu na tym ob-
szarze kamery pierwsi amatorzy napojów 
wyskokowych zostali już wylegitymowani 
i ukarani. 

9 kwietnia
L a n y  P o n i e d z i a ł e k  

– było spokojnie
Ten staropolski zwyczaj każdego roku 

jest chętnie kultywowany, szczególnie 
przez ludzi młodych. Kiedy tradycji staje 
się zadość, zdarza się, że mamy do czy-
nienia ze zwykłym chuligaństwem. W tym 
roku na szczęście dyngus nie przekroczył 
granic dobrej zabawy i żadnych zgłoszeń 
nie odnotowano.

12 kwietnia
Pieskie życie
Pi lnowanie szczepień i  dbanie  

o zwierzęta to obowiązek właścicieli. 
Niestety, nie wszyscy rybniczanie chcą o 
tym pamiętać. W każdym miesiącu straż-
nicy podejmują interwencje w sprawie 
zaniedbywanych czworonogów. Na jednej 
z prywatnych posesji w Ligocie-Ligockiej 
Kuźni funkcjonariusze odnaleźli psa kule-
jącego wskutek dawnego potrącenia przez 
samochód. Zwierzę nie miało aktualnych 
szczepień, więc strażnicy wyznaczyli ter-
min ich realizacji i zapowiedzieli kolejną 
kontrolę. Tego samego dnia mandatem 
został ukarany mieszkaniec dzielnicy 
Smolna, który także zaniedbywał swo-
jego psa. Skoro tak chętnie dyskutujemy 
o przydatności straży miejskiej, może 
warto zastanowić się, co w tej sprawie 
mogą mieć do powiedzenia zaniedbywane 
zwierzęta...

15 kwietnia 
Bronili przed reklamą
Strażnicy miejscy odebrali zgłoszenie  

o zagrażającym bezpieczeństwu prze-
chodniów zerwanym banerze reklamo-
wym na ul. Gliwickiej.

Wiadomo, że celem reklamy jest jak 
najszybsze i najtrafniejsze dotarcie do 
konsumenta – lecz nie należy tego brać aż 
tak dosłownie! To już wolimy manipulację 
i przekaz podprogowy.

15 kwietnia
Podpalić i uciec
Nie udało się ustalić sprawców podpa-

lenia ławki w parku przy ul. Chrobrego. 
Osoba zgłaszająca sama ugasiła pożar 
jeszcze przed przyjazdem patrolu. Funk-
cjonariusze na miejscu zdarzenia odnaleźli 
wskazaną przez zgłaszającego grupę męż-
czyzn, ci jednak nie przyznali się do dewa-
stacji. Albo byli rzeczywiście niewinni, albo 
odwaga poszła z dymem…

(m)

„Religioso e poetico – Jacek Glenc – autograf 
kompozytora” – to tytuł koncertu, który z okazji 
90. rocznicy przybycia do Rybnika franciszkanów 
odbędzie się we wtorek 1 maja w kościele fran-
ciszkańskiej parafii św. Józefa Robotnika. Wystą-
pią w nim: orkiestra smyczkowa rybnickiej szkoły 
muzycznej Szafranków pod batutą Romany Kuczery 
oraz chóry Duszpasterstwa Akademickiego DAR i Do-
minanta ze szkoły Szafranków pod dyrekcją Joanny 
Glenc. Program koncertu wypełnią twory orkiestrowe 
i chóralne skomponowane przez parafianina Jacka 
Glenca. Koncert rozpocznie się o 17.30. Wstęp wolny!

Niecodzienna 
lekcja historii

3 maja o 15 w Parku Górnika za Domem Kultury 
w Chwałowicach rozpocznie się I festyn historycz-
ny „Obrońcy naszej ziemi”.  

Prezentować się będą grupy rekonstrukcyjne, a zo-
baczyć będzie można również samochody historyczne. 
Wystąpią: orkiestra dęta kop. Chwałowice, zespoły 
Przygoda, Karlik i Sweet. Rybnickie Muzeum przygotuje 
wystawę historyczną, Bractwo Rycerskie Ziemi Ryb-
nickiej pokaże życie obozowe, broń czarnoprochową  
i szermierkę, a Grupa Rekonstrukcji Historycznej Karpaty 
umundurowanie i wyposażenie Polskich Sił Zbrojnych 
z okresu II Wojny Światowej. A to tylko część atrakcji.

(S) 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 51

Lubisz i znasz swoje miasto? Je-
steś spostrzegawczy, znasz historię  
i interesujesz się zachodzącymi  
w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź 
udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć 
się publikowanemu obok zdję-
ciu i odgadnąć, co przedstawia  
i gdzie znajduje się uwieczniony na 
nim obiekt. 

Foto–zagadka

Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl

Z notatnika strażnika miejskiego

Koncert na jubileusz 
franciszkanów



44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a, tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta 

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

Serdeczne podziękowania 
za pomoc przy organizacji Kiermaszu Wielkanocnego, 

wszystkim darczyńcom, w szczególności tym,  
którzy przynieśli dary na rzecz loterii,  

pani Eulalii Czaja - właścicielce kwiaciarni „KWIATY I UPOMINKI„ 
oraz Chórowi Duszpasterstwa Akademickiego „DAR”

składa Hospicjum Domowe 
im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Rybniku
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Lepszy plon! 
Piękniejsze kwiaty!

Zarząd Zieleni Miejskiej oferuje w sprzedaży całkowicie 
ekologiczny nawóz organiczny „Lepszy plon”, zwany potocznie 
ziemią kompostową.

Uzyskał on pozytywną opinię Ministerstwa Rolnictwa i został do-
puszczony do sprzedaży i do stosowania w uprawach ogrodniczych. 
Nawóz wytwarzany w rybnickiej kompostowni poprawia właściwości 
fizyko-chemiczne gleby i wzbogaca ją w próchnicę i podstawowe 
składniki mineralne. Sypki nawóz jest sprzedawany luzem; odbiór 
wyłącznie transportem własnym. Cena: 78,06 zł za tonę.

Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, Rybnik Zamy-
słów (tel. 32 42 48 838)   

DYREKTOR 
RYBNICKIEGO CENTRUM KULTURY

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na ustalenie stawki miesięcznej czynszu 
z tytułu dzierżawy kompleksu gastronomicznego 

w budynku Rybnickiego Centrum Kultury w Rybniku 
przy ul. Saint Vallier 1.

Termin składania ofert konkursowych: 
do 30 maja 2012 r. do godz. 10.00.

Informacje szczegółowe: www.bip.kultura.rybnik.pl 
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Legra Sp z.o.o. 
30-716 Kraków
ul. Albatrosów 10c

Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 32/42 23 666
Straż Miejska 986 32/42 27 254
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112, 32/42 23 666
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 324 260 070, fax 324 332 160

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka(WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz), 
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów. Za treść ogłoszeń redakcja 
nie od po wia da. Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 324 228 825, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

Z A R Z Ą D  Z I E L E N I  M I E J S K I E J

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

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

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-

14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32/42 26 245 (ul. 

Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą 

środę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Sto-
warzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umó-
wieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

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

21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 

10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla 

Osób Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku ul. Kościuszki 17, tel. 694 978 123 – 

spotkania wtorki 11-13, czwartki 16-17.30) 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 śro-

da m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie posła na Sejm RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/4228453

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: czwartek 14-18 (zapisy – telefoniczne lub osobiste). 

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

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko-Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i 

czwartek 14.30-17 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

Oferuje następujące usługi cmentarne: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach  

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

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

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

Biuro Poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak - II piętro)
czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16 www.krzakala.pl

Bezpłatne porady prawne: środa 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)
Dyżur Biura Senatorskiego Antoniego Motyczki – piątek 10-12

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

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

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
czynne w godz. 8-16, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax 32/433 16 76

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada dzielnicy śródmieście pełni dyżury w czwartki (16-17) ul. Kościuszki 23 (ZSME) Tel. 512 99 88 53, 

w czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem i strażnikiem dzielnicowym .



Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, 

audiometria, tympanometria

tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 509 796 766

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

dr n. med. Adam Sarzyński
Specjalista

Chorób Oczu

tel. 32 432 77 94 od 14.00



www.artdent.org

Oddziały gabinetów stomatologicznych:
ul. Korfantego 1, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

ul. Raciborska 175, 44-285 Kornowac
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

NIE MASZ PIENIęDZY?
A NIE CHCESZ 

BYć SZCZERBATY?
U NAS ZROBISZ 
ZęBY NA RATY!Zd
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PRZED WIZYTĄ PO WIZYCIE


