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Drodzy Rybniczanie, losy Święta Konstytucji 3 Maja były tak burzliwe, jak 
burzliwa na przestrzeni lat była nasza historia. Zakazane w czasie rozbiorów, 
zdelegalizowane najpierw przez hitlerowców, a potem przez władze komu-
nistyczne. Od przeszło 20 lat obchodzone jest jako jedno z największych  
i najbardziej uroczystych świąt narodowych. Pierwsza w Europie, druga  
w świecie – bo za taką zwykło się uważać uchwaloną w 1791 roku ustawę 
zasadniczą – choć nigdy nie weszła w życie, była i jest wielkim i ważnym 
symbolem naszej tożsamości.

Dla nas, mieszkańców Śląska, trzeciomajowe święto ma swój dodatkowy, 
wyjątkowy wymiar. Przypomina nam powstańczy zryw, niegodzących się  
z wynikami Plebiscytu mieszkańców Górnego Śląska. Wspominając minione, 
dramatyczne losy, uczestniczących w III powstaniu śląskim mieszkańców na-
szego miasta, mamy świadomość tego, jak bardzo to historyczne dziedzictwo 
potrzebne jest każdemu, kto chce odpowiedzialnie tworzyć teraźniejszość. 

To ogromna, choć często przez nas niedoceniana, wartość, że możemy 
cieszyć się życiem, bez – tak często obecnych w sercach naszych przodków 
- obaw o bezpieczne i pewne jutro. Święto Konstytucji 3 Maja to święto naro-
dowej dumy i radości z tego co posiadamy. To święto naszej ludzkiej godności,  
o którą musieliśmy długo walczyć. 

(fragment wystąpienia prezydenta Rybnika Adama Fudalego)

Kwiaty zło-
ż o n o  r ó w -
nież pod po-
mnikiem pa-
pieża-Polaka 
Jana Pawła II

Trzeciomajowe świętowanie

Prezydent miasta, jego współpracownicy, przedstawiciele wojska, policji i innych służb mundurowych, parlamentarzyści, radni, członkowie organizacji kombatanckich i przedstawiciele różnych instytucji złożyli  
wiązanki kwiatów pod ścianą ratusza, na której widnieją tablice upamiętniające powrót w 1920 roku Śląska do Polski oraz ofiarę krwi złożoną przez rybniczan zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny 
światowej i przez komunistów już po jej zakończeniu

Miejskie uroczystości trzeciomajowe tradycyjnie rozpoczęły się 
na rybnickim rynku

W czasie mszy poświęcono i przytwierdzono 
do ściany bazyliki ufundowaną przez rybnicką 
„Solidarność” pamiątkową tablicę poświęconą  
śp. ks. prałatowi Alojzemu Klonowi, wieloletniemu 
proboszczowi parafii św. Antoniego i kapelanowi 
NSZZ „Solidarność”. – W dowód wdzięczności  
za odwagę, poświęcenie i pomoc internowanym, 
uwięzionym i ich rodzinom – głosi tablica.

Uczestnicy uroczystości 
przeszli świątecznym po-
chodem z rynku do bazy-
liki św. Antoniego, gdzie 
odprawiono uroczystą 
mszę w intencji Ojczyzny 

Zdjęcia Wacław Troszka



Drodzy Rybniczanie,

Wraz z nadejściem wiosny Rybnik zatętnił życiem kulturalnym. Imprezy, kon-
certy i happeningi przeniosły się spod dachów placówek kulturalnych na sceny 
plenerowe: rynek i kampus. Za nami uliczny spektakl w ramach Festiwalu Sztuki 
Teatralnej, wspaniałe koncerty – jak choćby występ rybnickich filharmoników, 
towarzyszących na scenie rockowym Braciom Cugowskim w trakcie studenckich 
Juwenaliów, czy Leszka Cichońskiego w rewelacyjnie przyjętym projekcie mu-
zycznym „Hendrix symfonicznie”. Za nami także huczny happening orkiestrowy 

w wykonaniu orkiestr górniczych oraz szkockich, irlandzkich i bałkańskich muzyków, świę-
tujących z nami Dni Województwa Śląskiego.

A to dopiero początek. Tradycyjnie bowiem, od kilku już lat, na połowę czerwca przypada 
czas radosnych obchodów Dni Rybnika. I tym razem od 15 do 17 czerwca nie zabraknie  
w mieście atrakcji, zwłaszcza, że rybnickie świętowanie zbiega się z imprezą, o której przypo-
minać nikomu nie trzeba – z piłkarskimi Mistrzostwami Europy Euro 2012. Nic więc dziwnego, 
że i na tegorocznym Święcie Miasta nie zabraknie odniesień do piłki nożnej. 

Będziemy mogli zatem kibicować nie tylko słynnym drużynom europejskim grającym na 
wielkich stadionach, ale i przedstawicielom naszych rybnickich dzielnic, którzy powalczą  
o zwycięstwo w Piłkarskim Turnieju Dzielnic. Sportową atmosferę uzupełni Strefa Piłkarza 
na rybnickim rynku, w której będzie można spróbować swoich sił w przeróżnych turniejach, 
grach i zabawach, a także Dziecięcia Wioska Kibica, gdzie w zajęciach artystyczno-sportowych 
będą mogli wziąć udział nasi najmłodsi kibice.  

W trakcie trzydniowej zabawy będzie oczywiście coś dla ciała – jak na przykład Święto 
Chleba, będzie i coś dla ducha: o muzyczne wrażenia zadbają przedstawiciele różnych, dość 
od siebie odległych gatunków muzycznych, jak: Avocado, Vlado Kumpan, Grubson czy 
Lady Pank. Nie zabraknie imprez na stałe już wpisanych w kalendarz Dni Rybnika: Jarmarku 
Śląskiego, Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira”, Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II czy 
Nocy Świętojańskiej. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Święto Miasta ściśle związane jest z „imieninami” 
patrona Rybnika, św. Antoniego, dlatego też nie byłoby Dni Rybnika bez tradycyjnej sumy 
odpustowej i biesiady u „Antoniczka”.

Szanowni Państwo, 
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w obchodach Dni Rybnika – jestem przekonany,  

że wśród licznych imprez i atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Zaproście do Rybnika rodzinę, 
znajomych – spędźmy ten czerwcowy weekend wspólnie! Zapewniam, że warto! 

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny, czerwcowo/lipcowy numer „GR” - ukaże się 1 lipca



To druga z rzędu sesja, w czasie której radni musieli podjąć decyzję  
w sprawie nadania imienia kolejnej rybnickiej szkole. Ostatnio Kruczkowskie-
go zamienili na Kawalerów Orderu Uśmiechu, a teraz zajęli się Górniczym  
Stanem. Taką właśnie nazwę wybrała dla swojej szkoły społeczność  
gimnazjum w Niewiadomiu. 

Sesja RM – 24 kwietnia

Patron bez życiorysu

Drogie drogi
W krótkiej informacji o pracach w mieście 

prezydent mówił o kłopotach z modernizacjami 
ulic Żorskiej i Wodzisławskiej. Adam Fudali 
poinformował o cyklicznych spotkaniach z przedsta-
wicielami firmy HAK Construction, która realizuje 
obydwa zadania i zobligowaniu jej do nadrobienia 
opóźnień. — Jest pewien postęp prac, choć oczywiście 
trudno mówić o stuprocentowej satysfakcji. Jeżeli 
firma sobie nie poradzi, staniemy przed trudną decy-
zją — mówił prezydent. Konsekwencje odstąpienia 
od umowy oznaczają konieczność przeprowadzenia 
inwentaryzacji dotychczas wykonanych prac, uru-
chomienia procedur przetargowych i wyboru nowej 
firmy, czyli kolejne opóźnienia w realizacji tych 
inwestycji. Dlatego w mieście wszyscy mają nadzieję, 
że uda się nadgonić zaległości i pomyślnie zakończyć 
obydwie inwestycje. Prezydent poinformował też  
o rozstrzygnięciu przetargu na budowę wiaduktu przy 
ul. Żorskiej oraz o spotkaniu zorganizowanym przez 
Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw. 
Dotyczyło ono lokalnych lotnisk znajdujących się 
na terenie województwa śląskiego, które mają być 
rozbudowane o obsługę samolotów biznesowych.  
— Sytuacja prawna jest dość skomplikowana. Brakuje 
kilku przepisów umożliwiających rozbudowę takich 
lotnisk, jak nasze. Jednak zainteresowanie i presja 
samorządów, by te inwestycje móc realizować, jest 
spora — mówił Adam Fudali. — Obecnie jesteśmy na 
etapie opracowania projektu technicznego rozbudowy 
gotartowickiego lotniska — dodał.

Wystąpienie prezydenta było krótsze niż zwykle, 
ze względu na problemy z aparaturą nagłośniającą 
w sali obrad.  

Budżetowe poprawki
Rzadko się zdarza, by zmiany w budżecie 

nie wywołały dyskusji, a tak było tym razem. 
Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie, podobnie 
jak zmiany w wieloletniej prognozie finanso-
wej. Do budżetu wprowadzono ostatnią transzę 
dofinansowania z UE, jakie Rybnik pozyskał na 
budowę zakładu odzysku odpadów. W trakcie dwóch 
kolejnych lat do miasta ma wpłynąć też inna unijna 
dotacja przeznaczona na realizację Ogólnodostęp-
nego Systemu Komunikacji Administracji Rybnickiej 
OSKAR, który ma usprawnić dalsze zarządzanie 
miastem. Ponadto rada dzielnicy Paruszowiec-Piaski 
pozyskała od sponsorów darowiznę w wys. 6500 zł, 
a 64 tys. zł przeznaczono na opracowanie projektu 
budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
przy ul. Gliwickiej (boisko sportowe/lodowisko, 

plac zabaw, zagospodarowanie terenu – parking, 
chodniki i elementy małej architektury). — Kiedy 
opracowana zostanie dokumentacja dowiemy się, 
jaki jest ewentualny koszt budowy kompleksu spor-
towo-rekreacyjnego na terenie pomiędzy boiskiem 
piłkarskim a kąpieliskiem Ruda — mówił referujący 
uchwałę skarbnik Bogusław Paszenda. 136 tys. zł 
oszczędności na adaptacji pomieszczeń w Zespole 
Szkół Budowlanych na potrzeby OPP „Przygoda”, 
posłuży na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
piwnic w budynku kampusu przy ul. Rudzkiej 13.  

Konieczność wprowadzenia zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej, wynikała z przyjętych chwilę 
wcześniej zmian w budżecie.  

Biblioteka uszczuplona
W czasie grudniowej sesji przyjęta została 

uchwała zapowiadająca likwidację biblioteki  
w Stodołach. Upłynęły wymagane trzy miesiące 
i likwidacja stała się faktem. Zmianę tę trzeba 
było jeszcze tylko uwzględnić w statucie Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przy 
dziewięciu głosach wstrzymujących się, radni wykre-
ślili więc ze statutu PiMBP filię nr 14 mieszczącą się  
w Stodołach przy ul. Rudzkiej. Placówkę zamknięto, 
bo z roku na rok spadała liczba czytelników i ilość 
wypożyczeń. Zdecydowały też względy ekonomiczne 
i lokalowe – wzrosły koszty utrzymania placówki,  
a sytuacja w budynku przy ul. Rudzkiej była trudna 
– filia zajmowała małe pomieszczenie o powierzchni 
33 m kw., z toaletą na zewnątrz budynku. (O sprawie 
pisaliśmy szerzej w styczniowym numerze GR). 

Wespół w zespół
Na Nowinach powstanie Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 11. Ma być taniej, ale efektyw-
niej. W skład zespołu wejdą Szkoła Podstawowa 
nr 11, mieszcząca się przy ulicy Hibnera oraz 
Przedszkole nr 36 z ul. Winklera, znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie filii SP 11, w której 
uczą się uczniowie klas pierwszych. Utworzenie 
zespołu pozwoli m.in. na wykorzystanie kuchni 
przedszkola i placu zabaw na potrzeby uczniów. 
Ale to nie jedyne powody jego powstania. Nie 
bez znaczenia były względy finansowe. Ustalono,  
że w czterech istniejących dotychczas zespołach 
szkolno-przedszkolnych średni miesięczny koszt 
kształcenia jednego dziecka wynosi 512,37 zł, pod-
czas gdy w samodzielnych przedszkolach – 542,64 zł. 
Zakupy pomocy dydaktycznych, środków czystości 
czy artykułów żywnościowych dla zespołu są znacz-
nie tańsze. Radna Monika Krakowczyk-Piotrowska 

(PO) pytała jeszcze o opinie rad pedagogicznych 
tych placówek. Wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn wyjaśniała, że pedagodzy SP nr 11 poparli 
propozycję połączenia niejednogłośnie – za były 
43 osoby, przeciw – jedna, a trzy wstrzymały się od 
głosu. W przypadku przedszkola wszyscy pracownicy 
jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą. Równie 
jednomyślni okazali się radni, którzy 24 głosami za 
przyjęli uchwałę powołującą z dniem 1 września tego 
roku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11.  

Niech żyje nam górniczy stan?
Dyskusji nie było, ale wynik głosowania 

potwierdził, że nie wszystkim radnym spodo-
bała się propozycja nadania Gimnazjum nr 12  
w Niewiadomiu imienia Górniczego Stanu. 
Społeczność szkoły wybrała tę nazwę ze względu 
na wciąż żywą pamięć o kopalni Hoym. „200 lat 
historii kopalni Ignacy trwale wpisuje się w historię 
mieszkańców dzielnicy Niewiadom. Mimo zamknięcia 
zakładu, pod koniec XX-w., nadal kultywuje się tutaj 
tradycje związane z górnictwem. (…) Poprzez nadanie 
szkole imienia Górniczego Stanu gimnazjaliści utoż-
samiają się z własną historią i miejscem zamieszka-
nia” – czytamy w uzasadnieniu. Społeczność szkoły 
postanowiła uczcić jej 100-lecie nadając jej imię,  
a pod uwagę brano m.in.: Jana Pawła II, Fryderyka 
Chopina, Henryka Sienkiewicza i Czesława Miłosza, 
ale również postaci związane ze Śląskiem – Gustawa 
Morcinka, Stanisława Ligonia, Wojciecha Korfante-
go i Krystynę Bochenek. Zastanawiano się również 
nad imieniem Śląskich Olimpijczyków lub wyborem 
poszczególnych sportowców z tego grona, jak choćby 
pochodzącego z Radlina Pawła Gacę, gimnastyka, 
uczestnika olimpiady w Helsinkach w 1952 r. Osta-
tecznie zdecydowano jednak, że imię powinno mieć 
związek z górnictwem, które najbardziej kojarzy się 
z tą dzielnicą. I wybrano... Górniczy Stan. Propozycja 
nowej nazwy spodobała się 20 radnym. Jeden był 
przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. 25 maja, 
już po zamknięciu tego wydania „GR”, w Gimnazjum 
nr 12 miano świętować obchody jubileuszu 100-le-
cia szkoły, wtedy też miały się odbyć uroczystości 
związane z nadaniem szkole imienia i przyjęciem 
jej sztandaru. 

O zanieczyszczeniu powietrza 
i nocku wąsatku  

— Program kompleksowo odnosi się do zagadnień 
ochrony środowiska i koordynuje działania w tym za-
kresie — mówił Michał Śmigielski o „Programie 
ochrony środowiska dla miasta Rybnika”, który 
radni jednogłośnie zaktualizowali. Założenia 
programu oraz raport z realizacji poprzedniego 
omówiła Joanna Gabzdyl, przedstawicielka bielskiej 
firmy Ekokonsulting. W programie znalazły się m.in. 
informacje na temat pól elektromagnetycznych, 
hałasu, ochrony powietrza i wód. Przeanalizowane 
zostały również kwestie bezpieczeństwa chemicznego 
i biologicznego, racjonalne gospodarowanie zasoba-
mi naturalnymi oraz edukacja ekologiczna. Program 
ma pomóc gminie w poprawie jakości powietrza, 
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Miasto w skrócie

cd na stronie 6

w 180 osób zarejestrowało się 25 kwiet-
nia w bazie potencjalnych dawców 
szpiku podczas akcji „Rybnik wspól-
nie przeciw białaczce”. — Przeważali 
mieszkańcy Rybnika, osoby młode  
i w średnim wieku. Niestety, obserwu-
jemy, że liczba rejestrujących się maleje 
— podsumowuje Aleksandra Korba-
siewicz, współorganizatorka akcji.  
W ubiegłym roku w Rybniku zarejestro-
wały się 292 osoby, a najwięcej – 451 
– podczas pierwszej akcji na kampusie 
w 2010 r. Dlatego organizatorzy zasta-
nawiają się nad przyszłoroczną edycją; 
być może roczna przerwa podziała mo-
bilizująco na potencjalnych dawców? 
Akcję zorganizowała Fundacja DKMS 
Polska wspólnie z Uniwersytetem 
Śląskim, a prezydent miasta został jej 
honorowym patronem.  

w 20 i 23 kwietnia w Niedobczycach 
i Niewiadomiu mieszkańcy wybrali 
najlepsze pomysły, które zostaną 
zrealizowane w ramach unijnego 
projektu „TRAF – Twój: Rozwój, Ak-
tywność, Forma”. Na dofinansowanie 
zadań z trzech dziedzin – wydarzenie, 
edukacja i mała inwestycja – pomysło-
dawcy otrzymają po 4 tys. zł. W Nie-
dobczycach zostanie zorganizowany 
festiwal planszowych gier logicznych  
i układanek, przegląd kabaretowy oraz 
akcja „Zielona Re:animacja – nasza 
skarpa – nasza inwestycja”, w ramach 
której zrewitalizowane zostaną tereny 
wokół domu kultury, a w szczególności 
skarpa przed głównym wejściem do 
budynku. W Niewiadomiu wygrała 
akcja „Kolonie czas zacząć!” – zajęcia 
sportowo–edukacyjne dla młodzieży, 
Industriada organizowana na terenie 
kop. Ignacy oraz budowa małej sceny 
przy boisku w Niewiadomiu.

w 28 kwietnia w Boguszowicach, w są-
siedztwie komunalnego składowiska 
odpadów odbyły się zorganizowane 
po raz pierwszy od wielu lat ćwiczenia 
ochotniczych straży pożarnych. Wzięło 
w nich udział wszystkich 13 jednostek 
OSP, działających w rybnickich dzielni-
cach, czyli ponad 100 strażaków. Ich 
zadaniem było ugaszenie, pozorowa-
nego oczywiście, pożaru, który wybuchł 
w zakładzie segregacji odpadów, akcją 
kierował Marek Zniszczoł, komendant 
gminny OSP. Po udanych ćwiczeniach ich 
organizator – Zarząd Miejski OSP zapro-
sił ochotników na spotkanie integracyjne 
z okazji zbliżającego się dnia św. Floriana 
(4 maja), patrona strażaków.

ograniczeniu niskiej emisji, większym wykorzystaniu 
energii ze źródeł odnawialnych oraz podnoszeniu 
świadomości ekologicznej mieszkańców, bo prócz 
dokładnej analizy, zawiera też harmonogram dzia-
łań i zadania, jakie warto zrealizować, by osiągnąć 
wszystkie założone cele.  

Radni dowiedzieli się z programu, że głównym 
źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie 
miasta jest elektrownia Rybnik, że wydano 45 po-
zwoleń na budowę stacji telefonii komórkowej, ale 
nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych norm 
promieniowania pola elektromagnetycznego; że 
największe zagrożenie wystąpienia rzeki z brzegów 
występuje w nieuregulowanej części Rudy poniżej 
Zalewu Rybnickiego, że źródłem potencjalnych awarii 
może być zakład Messer Polska, zaliczony formalnie 
do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
awarii (przedmiotem działalności firmy jest produkcja  
i dystrybucja gazów technicznych), a nawet, że urząd 
miasta, na wniosek mieszkańców, zlecił wykonanie 
trzech słupów z drewnianymi platformami na gniazda 
dla bociana białego. W programie mowa jest również o 
bogatej florze Rybnika (najwięcej roślin naczyniowych 
– 1102 gatunki i mchów – 156 gatunków), o ochronie 
kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowco-
wiaczkiem oraz o występujących na terenie miasta,  
a objętych ochroną: płazach, jak ropucha szara, gadach 
(m.in. żmija zygzakowata), ptakach (np. gąsiorek), 
wreszcie ssakach, spośród których najcenniejsze ga-
tunki to gacek szary i nocek wąsatek. — Prezentacja, 
jaką obejrzeliście, jest uogólniona i skrótowa, a część 
zagadnień potraktowana została hasłowo — odpowia-
dał Michał Śmigielski tym radnym, którzy twierdzili, 
że w programie zabrakło wielu informacji, m.in. na 
temat koszów na psie odchody, ograniczania hałasu, 
prowadzenia działań przeciwpowodziowych, ewidencji 
budynków z azbestem czy długości kanalizacji deszczo-
wej. Dlaczego nie wymieniono ruchliwej ul. Zebrzydo-
wickiej i Ryfamy, jako zakładu emitującego hałas i nie 
podano odnawialnych źródeł energii – pytali radni,  
a wiceprezydent ponownie tłumaczył, że prezentacja 
miała jedynie w skrótowy sposób zapoznać radnych  
z obszernym dokumentem, do którego mogą zajrzeć, by 
znaleźć szczegółowe informacje. Radni mieli też obawy  
o monitorowanie celów założonych w programie oraz 
o nakłady finansowe na realizację zaproponowanych 
zadań i działań. W programie szacuje się je na ok. 
407 mln zł. — To gigantyczne pieniądze — mówił 
Piotr Kuczera (PO). — To szacunkowe dane związane  
z wieloletnią realizacją tego programu — odpowiadał 
wiceprezydent. Tłumaczył też Krzysztofowi Szafrań-
cowi (PO), że zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
miasto nie ma wpływu na umiejscowienie na terenie 
Rybnika stacji bazowych telefonii komórkowych.  
— Nie wolno nam wprowadzać w tym zakresie żadnych 
ograniczeń i zakazów, ale żadne pomiary nie wskazują na 
szkodliwość tych stacji. Ich moc ze względu na ich zagęsz-
czenie maleje — tłumaczył wiceprezydent Śmigielski.

 

Studium do zmiany
Radni jednogłośnie zmienili studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 34 terenów miasta.  

— Najistotniejsze z nich dotyczą inwestycji, jakie 
realizować będzie elektrownia Rybnik. Aby umożliwić 
jej rozwój, konieczne są zmiany w studium, a następie  
w planie zagospodarowania przestrzennego — wy-
jaśniał wiceprezydent Michał Śmigielski. Zmiany 
studium oraz nieuwzględnione przez prezydenta 
uwagi zgłoszone do projektu przez mieszkańców 
szczegółowo omówił Paweł Czuczwara z firmy Geo-
plan. Wszystkie 26 uwag (m.in. w sprawie utworzenia 
terenów budowlanych) rada odrzuciła. 

Nieruchomości nabyte
Uchwałę w sprawie nabycia, zbycia oraz wy-

dzierżawienia nieruchomości przyjęto jednogło-
śnie. Radni wyrazili zgodę m.in. na nabycie od osoby 
fizycznej nieruchomości niezabudowanej położonej 
przy ul. Witosa, pod drogę dojazdową do nowego 
osiedla domów jednorodzinnych. W przetargu 
zostanie sprzedana zbędna miastu zalesiona, nieza-
budowana działka położona przy ulicy Raciborskiej 
w pobliżu restauracji Leśna Ostoja, bezprzetargowo 
zaś nieruchomości niezabudowane położone przy 
ul. Prostej, dzięki czemu poprawią się warunki za-
gospodarowania przyległych działek. Radni wyrazili 
też zgodę na wydzierżawienie na okres dziesięciu 
lat części nieruchomości z kompleksem garaży przy 
ulicy Wolnej. Omawiając uchwałę Michał Śmigielski, 
jak zwykle, posługiwał się prezentacją multimedial-
ną, która miała ułatwić radnym zorientowanie się  
w użytkowaniu przedmiotowych działek. — Pracuje-
my na nieaktualnych mapach — zauważył Franciszek 
Kurpanik (PO). Wiceprezydent wyjaśnił, że aktualne 
mapy będą dostępne najprawdopodobniej we wrze-
śniu lub październiku. 

Boisko do skomunalizowania
Kolejna uchwała dotyczyła wystąpienia  

z wnioskiem do wojewody śląskiego o komunali-
zację boiska przy ulicy Sygnały w Gotartowicach. 
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, 
na której znajduje się boisko i murowany budynek 
szatni, gmina nabyła od osoby fizycznej w styczniu 
tego roku. Aktualnie nieruchomość została użyczona 
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ka-
mieniu. Jeżeli wojewoda wniosek uwzględni, gmina 
zostanie właścicielem nieruchomości i nie będzie mu-
siała płacić za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz 
skarbu państwa. Propozycję przyjęto jednogłośnie. 

Wątpliwy prezent
Miasto „wzbogaciło” się o dwa porzucone fia-

ty marki Tipo. Pierwszy odholowano w czerwcu 
ub. roku z ul. Wyzwolenia, drugi został usunięty 
z ul. Jankowickiej we wrześniu.

Porzucone pojazdy zostały odholowane na par-
king, gdzie stały przez pół roku. W tym czasie ich 
właściciele nie zgłosili się po odbiór swoich samo-
chodów. Jak wyjaśnił Janusz Koper, pełnomocnik 
prezydenta miasta do spraw dróg i gospodarki 
komunalnej, w takiej sytuacji pojazd uznaje się za 
porzucony i z mocy ustawy przechodzi na własność 
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Miasto w skrócie gminy. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy nie 
udaje się ustalić osoby uprawnionej do odbioru auta. 
Miasto może samochody sprzedać, ale najczęściej 
nadają się one wyłącznie na złom. Koper tłumaczył, 
że procedura przejmowania aut do tanich nie należy 
– holowanie kosztuje 352 zł, postój pojazdów na par-
kingu strzeżonym ok. 750 zł miesięcznie i ok. 9 tys. zł  
rocznie, a do tego dochodzi jeszcze opłacenie bie-
głego, który wycenia auta oraz komornika, który ma 
pomóc w wyegzekwowaniu należności od ich właści-
cieli. Jednak postępowanie komornicze najczęściej 
zostaje umorzone, bo właścicieli, nawet kiedy uda się 
ich ustalić, nie stać na ogół na odbiór auta i pokrycie 
związanych z tym kosztów – zwykle nie pracują i nie 
mają dochodów. Jednak straty udaje się zrekompen-
sować. — Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej przekazuje gminom cztery tys. zł 
za każdy zezłomowany pojazd. W roku 2011 na złom 
trafiły trzy takie pojazdy. Czekamy więc na 12 tys. zł 
zwrotu z NFOŚiGW — tłumaczy Koper. 

Rocznie na parking trafia średnio ok. 150 porzuco-
nych pojazdów, które są usuwane z rybnickich dróg. 
Zdecydowana większość (ponad 130) jest odbierana 
przez właścicieli po uiszczeniu opłaty za przechowa-
nie. Prawie 20 właścicieli nie decyduje się na odbiór 
swojego auta; a części z nich nie udaje się ustalić. 

Ławnicy pod lupą
Jan Mura (BSR), przewodniczący zespołu 

opiniującego kandydatów na ławników do 
Sądu Okręgowego w Gliwicach, poinformował 
radnych o dalszych procedurach związanych 
z wyborami. Przypomnijmy: 23 marca w Rybniku 
ruszył uzupełniający nabór sześciu ławników do SO 
na kadencję 2012-2015. Wpłynęło 11 wniosków, 
które zostały już sprawdzone przez członków ze-
społu opiniującego. — Pod względem formalnym 
wszystkie są prawidłowe. Teraz musimy zwrócić się do 
komendanta wojewódzkiego policji o informacje na 
temat kandydatów. Jeżeli otrzymamy je w najbliższym 
czasie, już na następnej sesji będziemy mogli wybrać 
ławników — tłumaczył radny Mura. Uchwałę przy-
jęto jednogłośnie.

Drogowe dylematy
W ostatnich miesiącach punkt sesji poświęco-

ny pytaniom, wnioskom i interpelacjom radnych 
zdominowany został przez temat remontów 
rybnickich dróg. Nie inaczej było podczas kwietnio-
wych obrad rady miasta. Po przekazaniu przez prze-
wodniczącego Andrzeja Wojaczka (PiS) informacji 
o pismach, jakie w ostatnich tygodniach wpłynęły 
do rady miasta, głos zabrała Monika Krakowczyk-
Piotrowska. Radna mówiła o wątpliwościach, jakie, 
jej zdaniem, budzi sposób, w jaki modernizowane 
są miejskie arterie. Pytała o szczegóły dotyczące 
umów na remonty ulic Wodzisławskiej, Żorskiej  
i Raciborskiej. Janusz Koper, pełnomocnik ds. dróg 
i gospodarki komunalnej odpowiadał, że dla każdej 
z tych inwestycji wybrany został inżynier kontraktu, 
czyli specjalistyczna firma, która wspierając urząd 
miasta, sprawuje nadzór nad prawidłowością, jako-

ścią i terminowością prac. — Kontrakt na moderniza-
cję ul. Raciborskiej nie jest zagrożony. Przeprowadzone 
niedawno badania laboratoryjne wykazały, że poszcze-
gólne warstwy nawierzchni są zgodne z normami — 
wyjaśniał pełnomocnik. Wszystko wskazuje na to, że 
również na ul. Żorskiej prace zostaną zakończone 
zgodnie z terminem (do końca listopada br.). Naj-
większym problemem pozostaje wciąż modernizacja, 
a właściwie budowa od nowa ul. Wodzisławskiej. Ja-
nusz Koper wyjaśniał jednak, że wdrożono program 
naprawczy, który pozwoli na terminowe zakończenie 
remontu. Podkreślił, że zaktualizowany projekt 
zakłada wykonanie podbudowy drogi, w co wątpiła 
radna Krakowczyk-Piotrowska. • „Ciepło, cieplej, 
gorąco” – tak w skrócie można podsumować przebieg 
dyskusji, jaka wywiązała się pomiędzy Franciszkiem 
Kurpanikiem a prezydentem po tym, jak radny po 
raz kolejny poruszył sprawę przebudowy tej samej ul. 
Wodzisławskiej. Franciszek Kurpanik pytał m.in. o 
wysokość kwoty unijnego dofinansowania na remont 
tej drogi oraz o szczegóły techniczne związane z jej 
konstrukcją. Radny chciał wiedzieć, dlaczego prace 
nie są prowadzone w systemie dwuzmianowym. 
Pytał o powody, dla których miasto nie dokonało 
wykupu gruntów, co umożliwiłoby poszerzenie ul. 
Jagodowej na Zamysłowie. — Tereny te nie zostały 
wcześniej wykupione prawdopodobnie z powodu 
braku środków finansowych. Ulica Jagodowa zostanie 
udrożniona, by część kierowców mogła z niej korzystać 
do czasu pełnego otwarcia ul. Wodzisławskiej. Niestety 
ta droga nie spełnia wymogów technicznych, by można 
nią poprowadzić oficjalny objazd — wyjaśniał Janusz 
Koper. Kontynuując swoją wypowiedź, radny Kurpa-
nik wyliczał m.in., że różnica w punktacji przetargu 
pomiędzy zwycięską firmą remontującą Wodzisław-
ską HAK Construction, a przedsiębiorstwem Drog-
Bud, które zajęło drugie miejsce wyniosła jedynie 
5,5 punkta, przy czym ta druga firma zaoferowała 
kwotę wyższą o niemal 250 tys. zł. — Nie będę tego 
komentował, nie wiem, dlaczego tak się stało, myślę, 
że do tego tematu kiedyś dojdziemy — mówił radny, 
a jego słowa wzburzyły prezydenta, który zarzucił 
radnemu manipulowanie faktami. — Chce pan wy-
wołać atmosferę podejrzliwości. Czy zna pan ustawę 
o zamówieniach publicznych? Czy zamawiający może 
wybrać firmę, która przedstawiła droższą ofertę? Po 
co rzuca pan bezpodstawne oskarżenia? Trzeba mieć 
bardzo dużą wiedzę, by mówić o tej ustawie. To jest 
manipulacja! Może chciałby pan coś zasugerować, 
niech pan powie do końca o co chodzi? Gwarantuję, 
że znajdzie się pan w prokuraturze! — grzmiał prezy-
dent. • Pozostałe poruszane przez radnych tematy 
nie wywołały już tak wielkich emocji. Dariusz Laska 
(PO) podziękował za zainstalowanie bagażników na 
rowery w autobusach kursujących na linii Rybnik-
Rudy. Na wniosek kilku wspólnot mieszkaniowych 
z dzielnicy Smolna, poprosił o przygotowanie 
kompleksowego programu, mającego zniwelować 
problem usuwania zanieczyszczeń pozostawianych 
w miejscach publicznych przez zwierzęta domowe. 
O konieczności edukacji mieszkańców w tej kwestii 
mówił też Henryk Cebula (PiS), a Janusz Koper 
wyjaśniał w jaki sposób funkcjonuje w mieście sys-
tem zbierania psich i kocich odchodów. Podkreślił,  

w 19 maja w siedzibie PCK odbył się pik-
nik zdrowotny zorganizowany przez 
rybnicki sanepid i Regionalne Towarzy-
stwo Oświaty Zdrowotnej. Mieszkańcy 
miasta mieli możliwość skorzystania 
z wielu bezpłatnych badań m.in. 
poziomu cukru, cholesterolu, wydol-
ności płuc i mięśnia sercowego, mogli 
zmierzyć ciśnienie, poprawić urodę 
zabiegami kosmetycznymi, spróbować 
zdrowej żywności i nauczyć się, jak 
udzielać pierwszej pomocy. Jak zwykle 
zainteresowanie imprezą było spore.

w Z początkiem maja pierwsze cztery 
osoby podjęły pracę, by odpracować 
swoje czynszowe zaległości w miejskim 
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. 
W pierwszym rzucie wnioski o media-
cje w sprawie zadłużenia (w rachubę 
wchodzi też spłacanie zadłużenia  
w ratach) złożyło 37 dłużników. Umo-
wy w sprawie odpracowania długu, 
określające rodzaj zajęcia, miejsce  
i okres jego wykonywania podpisano 
dotąd z dziesięcioma dłużnikami, któ-
rzy wykonują różnego rodzaju prace 
porządkowe. Mogą pracować góra trzy 
dni w tygodniu; stawka za godzinę 10 zł;  
w miesiącu mogą odpracować 640 zł. 
Dyrektor ZGM-u Danuta Kolasińska 
przyznaje, że spodziewała się większego 
zainteresowania tą formą zniwelowa-
nia czynszowych zaległości ze strony 
dłużników. Plakaty informujące o takiej 
możliwości pojawiły się m.in. na klatkach 
schodowych. — Dla większości dłużni-
ków to realna szansa na odpracowanie 
zadłużenia — podkreśla Kolasińska. 
Zasoby komunalne liczą ok. 5300 miesz-
kań. Każdego miesiąca czynszu nie 
płaci dziesięć proc. lokatorów. Średnie 
zadłużenie większości dłużników wynosi 
od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. 

w Prezydent Adam Fudali wziął udział  
w IV Europejskim Kongresie Gospodar-
czym, który w połowie maja odbył się 
w Katowicach. Uczestniczył w dyskusji 
poświęconej finansom samorządów 
oraz partnerstwu publiczno-prywat-
nemu. — Obostrzenia dotyczące fi-
nansów samorządów, które zapisano  
w nowelizowanej ustawie O finansach 
publicznych doprowadzą do spo-
wolnienia gospodarki. Gminy będą 
mniej inwestować, a to przełoży się 
na większe bezrobocie w gminach  
i na mniejsze wpływy budżetu państwa 
z podatków. Większość inwestycji  
w kraju realizują przecież samorządy 
— komentuje prezydent. 

6 Nr 5/491; maj 2012



że za zgodą radnych możliwe będzie zwiększenie licz-
by koszy na zwierzęce nieczystości. Zaznaczył jednak, 
że wiele spośród zamontowanych już w dzielnicach 
pojemników nie jest w pełni wykorzystywanych,  
a tekturowe zestawy do zbierania odpadów są często 
niszczone. • O pomoc w wyznaczeniu śladu drogi 
ul. Pniowskiej prosił Józef Skrzypiec (BSR). Oka-
zuje się, że skomplikowane sprawy własnościowe 
skutecznie utrudniają rozwiązanie tego problemu.  
• Michał Chmieliński (BSR) prosił o uporządkowa-
nie pasa zieleni w rejonie ul. Wawelskiej, a Andrzej 
Oświecimski (BSR) o to, by straż miejska zwracała 
większą uwagę na coraz liczniejsze dzikie wysypiska. 
Zaapelował też o wprowadzenie zmian w projekcie 
mostu na Rudzie, które umożliwiłyby przejazd rów-
nież większych pojazdów. • Jan Mura wyraził radość 
z organizacji w mieście kolejnej edycji Mityngu Olim-
piad Specjalnych, a Krystyna Stokłosa (PO) mówiła o 
konieczności uporządkowania terenu przylegającego 
do posesji przy ul. Mahoniowej (od strony Nacyny)  
i wprowadzeniu tam patroli straży miejskiej. — Teren 
jest zarośnięty i zaśmiecony, a bezdomni postawili tam 
prowizoryczne namioty — mówiła radna. • Zygmunt 
Gajda (BSR) był ciekaw, czy kopalnia Jankowice 
zadeklarowała konkretną kwotę, która zasiliłaby 
budżet przeznaczony na remont ul. Niepodległości 
oraz tamtejszego wiaduktu. Radny mówił o koniecz-
ności wyremontowania skrzyżowania ulic Śląskiej  
z Okulickiego, na którym często dochodzi do kolizji. 
Propozycję przebudowy skrzyżowania poparł Piotr 
Kuczera. Jak wyjaśniał prezydent, miasto prowadzi 
rozmowy z Kompanią Węglową, które mają spre-
cyzować udział kompanii w planowanych pracach 
remontowych • Krzysztof Szafraniec zabrał głos  
w imieniu mieszkańców północnych dzielnic miasta, 
którzy w ostatnim czasie odczuwają częste przerwy 
w dostawie prądu. Radny prosił prezydenta o inter-
wencję u dostawcy energii elektrycznej. — W styczniu 
prawie codziennie wieczorem był wyłączany prąd. 
Myślę, że te przerwy nie są jakąś świadomą polityką 
prorodzinną — podsumował radny. 

(S), (D) 

Największe zainteresowanie wzbudzają 
nowe światła zamontowane na skrzyżowaniu 
u zbiegu ulic: Łony, Gliwickiej, Powstańców 
Śl. i Sobieskiego. Oprócz zastąpienia dotych-
czasowych sygnalizatorów nowymi, pojawiły 
się tam również nowo utworzone przejścia 
dla pieszych ze światłami, przecinające wyloty 
ul. Sobieskiego i Powstańców Śl. Po nowemu 
ułożono tam wysokie chodniki, dzięki czemu 
oddzielono przejście dla pieszych od przejazdu 
dla samochodów. Do tej pory piesi mieli tam 
do swej dyspozycji całą szerokość ulic, a wyjeż-
dżające bądź wjeżdżające w ulice Powstańców 
i Sobieskiego samochody przejeżdżały często 
między nimi. — Taka sytuacja była niedopusz-
czalna dlatego odseparowanie ruchu pieszych od 
ruchu pojazdów było głównym celem tych zmian 
— mówi Jacek Hawel, naczelnik magistrac-
kiego wydziału dróg. Jak w praktyce spisze się 
urządzone na nowo skrzyżowanie czas pokaże.

Nowe przejścia ze światłami zbudowano też 
na ulicach: Gliwickiej, Raciborskiej, 1 Maja  
i Energetyków; wszędzie tam mają się przyczy-
nić do poprawy bezpieczeństwa. 

(WaT)

Nowe światła

23 maja, już po zamknięciu tego wydania 
„GR”, odbyła się kolejna sesja rady miasta.  
W jej trakcie radni mieli zatwierdzić spra-
wozdanie z wykonania budżetu i udzielić ab-
solutorium prezydentowi miasta za 2011 rok.  
W programie sesji znalazły się też uchwały w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo 
– Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Umysłowo, ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek i udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej 
oraz Uniwersytetowi Ekonomicznemu i Śląskiemu. 
Odbyły się też wybory uzupełniające ławników do 
Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2012-
2015. Relacja w kolejnym numerze. 

(S)

Nowa sygnalizacja świetlna ma poprawić bezpieczeństwo pieszych na 
ruchliwym skrzyżowaniu u zbiegu ulic: Łony, Gliwickiej, Sobieskiego  
i Powstańców Śl.

Sesja absolutoryjna

Następna sesja 
odbędzie się 20 czerwca o 16. 

Do końca maja gotowe mają być nowe 
sygnalizacje świetlne instalowane w pięciu 
punktach Rybnika. 
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w Już od 22 marca na lotnisku w Gotar-
towicach stacjonuje zaangażowana 
przez katowicką dyrekcję Lasów Pań-
stwowych eskadra przeciwpożaro-
wa z Zakładu Usług Agrolotniczych  
w Mielcu. Czterech pilotów wspiera-
nych przez jednego mechanika ma 
do dyspozycji dwa dromadery; każdy 
z nich może jednorazowo zabrać do 
zbiornika dwie tony wody. Na szczęście 
do chwili zamknięcia tego wydania 
„GR” latający strażacy nie musieli gasić 
w Rybniku i najbliższej okolicy żadnego 
dużego pożaru lasu.

w 1 maja, w dniu odpustu parafialnego 
we franciszkańskiej parafii św. Józefa 
Robotnika (dzielnica Smolna) odbyły 
się główne uroczystości związane  
z jubileuszem 90-lecia przybycia fran-
ciszkanów do Rybnika. Odpustowo-
jubileuszowej sumie przewodniczył 
metropolita katowicki ks. abp Wiktor 
Skworc, a koncelebrował m.in. ordy-
nariusz kijowsko-żytomierski ks. abp 
Herkulan Piotr Malczuk. Po południu 
w kościele św. Józefa odbył się koncert 
muzyki chóralnej skomponowanej 
przez rybniczanina i parafianina Jacka 
Glenca, a 6 maja w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej wystąpił związany z ruchem 
franciszkańskim zespół Gang Marcela. 
W kwietniu w sąsiedztwie klasztoru 
Franciszkanów posadzono jubile-
uszowy dąb poświęcony bł. Janowi 
Pawłowi II.

w  Jeszcze w czerwcu ma zostać ogło-
szony przetarg na przebudowę ryb-
nickiego targowiska przy ul. Hallera. 
W planach jest zadaszenie i oświetlenie 
placu targowego oraz ułożenie nowej 
nawierzchni. Prace, których zakończe-
nie przewidziano na 2013 rok, mają 
ruszyć w drugiej połowie tego roku.

w Na terenie budowy nowego bloku elek-
trowni Rybnik trwają prace przygoto-
wawcze. Swe położenie muszą zmienić 
nie tylko wodociągi i kable energetycz-
ne, ale też bocznica kolejowa. Trwają 
też budowa pompowni pomocniczej 
oraz dodatkowe badania geologiczne. 
Poza placem budowy trwa  budowa 
drogi dojazdowej od strony budynku 
kolejowego oraz budowa dróg dojaz-
dowych do placu budowy od bramy 
głównej elektrowni. Prace ziemne 
związane z budową fundamentów 
dla kotła i turbiny – głównych urzą-
dzeń przyszłego bloku rozpoczną się  
w pierwszym kwartale 2013 roku.
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Miasto w skrócie
— W ten świąteczny dzień majowy na biało-

czerwono zakwitła ulica. Powiało narodową 
dumą, Konstytucji Trzeciomajowej rocznica 
— recytowali Emilka, Madzia i Karol  
z chwałowickiego Przedszkola nr 13, pod 
pomnikiem poświęconym „Bohaterom  
i męczennikom, bojownikom o wolność  
i niepodległość Polski, poległym i pomor-
dowanym w latach 1939-1945”. 

Tradycyjnie już dzielnicowe obchody Kon-
stytucji 3 Maja rozpoczęły się od mszy św.  
w intencji Ojczyzny w sanktuarium św. Teresy, 
po czym delegacje, poczty sztandarowe, miesz-
kańcy i orkiestra dęta kop. Chwałowice przeszli 
pod pomnik, gdzie złożono kwiaty i zapalono 
znicze, a wartę honorową zaciągnęli harcerze 
ze Szkoły Podstawowej nr 13. Ks. prałat Teodor 
Suchoń wspólnie z mieszkańcami Chwałowic 
modlił się za poległych w obronie ojczyzny oraz 
narody, które wciąż walczą o swoją wolność, 
a Andrzej Wojaczek, przewodniczący rady 
miasta, dziękował za udział w uroczystościach 
wszystkim zebranym; szczególnie zaś, dzieciom 
i młodzieży: — Najmłodsi patrioci są naszą 
dumą i przyszłością — mówił. Wiedzą o tym 
w SP nr 13, gdzie uczniowie uczcili nie tylko 
święto konstytucji, ale i obchodzony 2 maja 
Dzień Flagi oraz pamiętali o patronach swojej 
szkoły – bohaterskich harcerzach z Chwało-
wic. — Staramy się by ojczyzna, honor, godło, 
hymn, flaga narodowa nie były dla dzieci wy-
łącznie pustymi hasłami. Uczniowie uczestniczyli  
w happeningu na temat symboli narodowych  

i apelu poświęconym historii Konstytucji 3 Maja 
oraz w zabawach harcerskich — podsumowuje 
majowe obchody Grażyna Szarpak-Jondro, 
dyrektor SP nr 13.                                        (S)

Chwałowickie obchody trzeciomajowego święta zakończył festyn historyczny w parku 
za domem kultury. 

Organizatorzy postanowili wykorzystać rosnące zainteresowanie plenerowymi imprezami  
z udziałem grup rekonstrukcji historycznych i przygotowali festyn pod hasłem „Obrońcy naszej 
ziemi”. Zwiedzający mogli wdziać rycerską zbroję i dobyć miecza, usiąść za kierownicą dawnych 
pojazdów wojskowych, czy obejrzeć naboje i broń śląskich policjantów z lat 1922-1939. Atrak-
cyjne prezentacje przygotowało m.in. Bractwo Rycerskie Ziemi Rybnickiej, Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej 73. pułku piechoty z Katowic, Grupa rekonstrukcji Karpaty, czy Sto-

warzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej Policja Woje-
wództwa Śląskiego 1922-
1939. Niecodzienna lekcja 
historii spodobała się nie 
tylko najmłodszym. Festyn 
historyczny w Chwałowi-
cach odbył się po raz pierw-
szy, ale sądząc po sporym 
zainteresowaniu, nie po raz 
ostatni. 

(S) 

Świątecznie w Chwałowicach

Lekcja historii w parku
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Najmłodsi uczestnicy festynu mieli 
sporo frajdy

Emilka, Madzia i Karol z chwałowickiego Przedszkola nr 13 święto-
wali w trakcie dzielnicowych obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja

w Ratownicy medyczni z Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 3 zajęli 
trzecie miejsce w zorganizowanych 
w połowie maja na Jurze Krakow-
sko - Częstochowskiej, VII Otwartych 
Mistrzostwach Śląska w Ratownic-
twie Medycznym. Rybniccy medycy 
startowali w sześciu konkurencjach,  
a pokonali ich jedynie ratownicy ze 
szpitala w Nakle i Szubinie oraz z cen-
trum ratownictwa w Kielcach. 

w  9 maja uczniowie podstawówki  
w Golejowie wyjechali na wycieczkę 
do Warszawy ze sporym opóźnie-
niem. Gdy funkcjonariusze rybnickiej 
drogówki kazali 49-letniemu kierowcy 
autobusu neoplan zaangażowanemu 
przez biuro podróży dmuchnąć w alko-
mat, pokazał on 0,26 promila (stan po 
użyciu – wykroczenie). Dzieci pojechały 
w końcu do stolicy z innym, trzeźwym 
kierowcą. 49-latek za alkoholowe wy-
kroczenie może stracić prawo jazdy 
na pół roku.

w 12 maja w katedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach metropolita ks. abp. 
Wiktor Skworc wyświęcił nowych ka-
płanów. Wśród 24 neoprezbiterów jest 
czterech rybniczan. To księża Michał 
Harnasz i Sebastian Mandrysz z parafii 
NSPJ (Boguszowice Stare), ks. Tomasz 
Gojny z parafii św. Józefa (Smolna)  
i Szymon Kocur z parafii Królowej 
Apostołów (Śródmieście).

w 25 maja, już po zamknięciu tego wy-
dania „GR”, w Raciborskim Centrum 
Kultury miała się odbyć gala wręczenia 
Narcyzów 2012, wyróżnień przyzna-
wanych przez Izbę Przemysłowo-Han-
dlową Rybnickiego Okręgu Przemy-
słowego kobietom zasłużonym dla 
regionu i jego mieszkańców. W gronie 
dziesięciu tegorocznych laureatek nie 
znalazła się tym razem żadna rybni-
czanka. Statuetki miały za to odebrać 
m.in. Jolanta Kopiec, dyrektorka Ślą-
skiego Ogrodu Zoologicznego i Joanna 
Strzelec-Łobodzińska, prezes Kompanii 
Węglowej. Nagrodę honorową otrzy-
mała Jasna Jaklin Majetić, prezes Izby 
Gospodarczej w Puli (Chorwacja).

w Przy głównym wejściu do Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Szafranka powstaje podjazd dla 
niepełnosprawnych. Obecnie mogą oni 
korzystać tylko z podjazdu na tyłach 
budynku, prowadzącego wprost na 
pierwsze piętro biblioteki.
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Tomek był jednym z 11 młodych rybniczan, 
którzy zakończyli swoją przygodę z młodzieżo-
wą radą. Był sekretarzem MRM i przepracował 
w radzie półtora roku. — Dużo rzeczy się nam 
udało, choćby impreza z okazji Dnia Dziecka 

zorganizowana w ubiegłym roku w rybnickim 
Domu Dziecka. Będę też pamiętać jubileusz 
10-lecia MRM oraz pomoc w roli wolontariusza, 
podczas koncertu Bryana Adamsa. To cenne 
doświadczenia — mówi Tomek. Właśnie skoń-
czył liceum profilowane nr 4 w „Budowlance” 
i planuję dalszą edukację w szkole policealnej, 
na kierunku technik-informatyk w Rybnickim 
Centrum Edukacji Zawodowej. Choć prezy-
dent Adam Fudali zachęcał młodych radnych, 
by spróbowali swoich sił również w dorosłej 
radzie miasta i współdecydowali o losach Ryb-
nika, Tomek nie wie jeszcze, czy doświadczenia 
z MRM wykorzysta w przyszłości. Prezydent 

dziękował osobom zdającym mandaty za za-
angażowanie i pracę w młodzieżowej radzie 
miasta. Potem wspólnie z Anetą Bokuniewicz, 
opiekunką młodzieżowych radnych, wręczył im 
pamiątkowe dyplomy i upominki.  

W  c z a s i e 
roboczej czę-
ści sesji mło-
dzieżowi radni 
dy skutowa l i 
nad szczegó-
łami wyjazdu 
integracyjnego 
i programem 
Dnia Dziecka, 
który organi-
zują dla wy-
c h o w a n k ó w 
ośrodka wspar-
cia dziennego 
na Nowinach. 
Zaplanowano 
występ iluzjo-
nisty i zespołu 
t a n e c z n e g o 
Enigma, pokaz 

futbolu amerykańskiego, naukę tańca, zabawy  
i rozgrywki sportowe oraz puszczanie latawców. 
Radna Sabina Smołka z IV LO podsumowała 
marcowe targi edukacyjne w „Ekonomiku”,  
a Szymon Nieszporek z Zespołu Szkół Tech-
nicznych przypomniał o konkursie fotograficz-
nym „Ekologiczny Rybnik oczami młodych”  
i sponsorach, jakich udało się pozyskać. Radni 
mówili też o korzyściach ze szkolenia na temat 
wolontariatu, które dla młodzieży poprowadzi-
ła Anna Pytlik z Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych.

(S)

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MATKI
naszej koleżanki URSZULI GRZONKI

kierownika Biura Terenowego NSZZ Solidarność w Rybniku
członka Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłej

składają koleżanki i koledzy z Biura Terenowego NSZZ Solidarność 
Ziemi Rybnickiej, Raciborskiej i Orzeskiej

 a także przyjaciele z NSZZ Solidarności Pracowników Oświaty

Prezydent Adam Fudali wręczył podziękowania młodym ludziom, którzy zakończyli pracę w młodzieżowej radzie miasta

Pożegnania kilka słów

Maturzysta Tomek Jabłonka przekonuje, że to cenne doświadczenie.  
— Polecam młodym ludziom, by zaangażowali się w pracę młodzieżowej rady miasta,  
bo daje to naprawdę wiele satysfakcji — mówi. Na uroczystej sesji MRM, która odbyła 
się 30 kwietnia w urzędzie miasta, złożył mandat radnego. 
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w W urzędzie miasta rozstrzygnięto prze-
targ na dostarczenie komputerowych 
tabletów, z których w niedalekiej przy-
szłości będą korzystać w czasie sesji 
rady miasta rybniccy radni. 35 kom-
pletnych urządzeń za łączną kwotę 
96.604 zł dostarczy spółka z Warszawy. 
Jej oferta była tańsza od 14 innych zło-
żonych w tym przetargu (oferty złożyły 
m.in. dwie firmy; dwie oferty ze wzglę-
dów formalnych odrzucono; najdroż-
sza oferta opiewała na 120.827 zł).  
Dziesięciocalowe tablety (wybrane po 
konsultacjach z szefami klubów) mają 
bez dodatkowego oprogramowania  
i akcesoriów współpracować z popu-
larnymi komputerowymi systemami 
operacyjnymi. Radni będą mogli też 
korzystać z bezprzewodowego inter-
netu i innych sieci, a przy użyciu kabla 
będą mogli np. prezentować w czasie 
sesji przygotowane przez siebie pre-
zentacje czy zdjęcia.

w Komendant miejski policji postanowił 
zreorganizować policyjne struktury. 
Z początkiem lipca likwidacji ulegnie 
posterunek policji w dzielnicy Niedo-
bczyce i siedziba rewiru dzielnicowych 
przy ul. Zebrzydowickiej (obok reala). 
Komendant insp. Krzysztof Sowula 
przekonuje, że zmiany pozwolą zwięk-
szyć ilość patroli prewencyjnych i ge-
neralnie skuteczniej działać policji. 24 
maja zmiany te miały być przedmiotem 
obrad komisji samorządu i bezpieczeń-
stwa rady miasta. 

w Prokuratura Rejonowa w Rybniku 
umorzyła postępowanie w sprawie 
niedoszłej aukcji obrazów, która w 
styczniu miała się odbyć w jednej z ryn-
kowych restauracji. Policjanci z komen-
dy wojewódzkiej wkroczyli do lokalu  
i zabezpieczyli wystawione na sprzedaż 
obrazy, zanim jeszcze sfinalizowano 
jakąkolwiek transakcję. Nikt więc nie 
czuł się ani oszukany, ani pokrzywdzo-
ny. Zdaniem biegłej, która przyjrzała 
się 22 zabezpieczonym obrazom, 20  
z nich było nieautentycznych – podpisy 
nie odpowiadały faktycznym autorom. 
Okazało się, że choć są to stare obrazy 
nie przedstawiają one większej warto-
ści artystycznej. Wśród 22 malowideł 
był tylko jeden naprawdę cenny obraz, 
ale organizator aukcji się na nim nie 
poznał i przypisał jego autorstwo inne-
mu malarzowi. Biegła podkreśliła też, 
że katalog aukcji został sporządzony 
nierzetelnie i niefachowo, a zawarte w 
nim opisy obrazów mijały się z prawdą. 
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 Mobilizująco-naprawczy harmonogram został 
przygotowany po kolejnych rozmowach miasta  
z firmą HAK Construction. Jak mówi pełnomoc-
nik prezydenta d/s dróg i gospodarki komunalnej 
Janusz Koper, oczekiwania miasta są jasne – za-
kończenie inwestycji ma nastąpić w listopadzie, 
choć istnieje możliwość dwutygodniowego, 

uzasadnionego poślizgu. Dodać trzeba jeszcze 
odbiory i procedury związane z dopuszczeniem 
nowej jezdni do ruchu. Droga powinna być prze-
jezdna do końca roku. Najbardziej intensywne 
prace trwają na odcinku od ul. Plebiscytowej 
do Hetmańskiej, gdzie stabilizowany jest grunt, 
by droga miała odpowiednią nośność. Od ul. 
Puszkina do Konarskiego robiona jest z kolei 
podbudowa asfaltowa, a powyżej Konarskiego 
– montowane są stalowe siatki wzmacniające 
konstrukcję drogi. Jednocześnie układane są 
krawężniki i chodniki. — Największą przeszkodą 
jest niezinwentaryzowana infrastruktura, nieujęta 
w dokumentacji sporządzonej w latach 2004-2006. 
W dobie PRL-u decydenci kazali budować, ale nie 
zawsze odnotowywali to w dokumentach. Nie-
dawno znów odkryte zostały prowadzące donikąd 
rury. Takie niespodzianki najbardziej zagrażają 
terminowi zakończenia budowy. Wiele też zależeć 
będzie od pogody jesienią — mówi Janusz Koper. 

 Dwa zadania realizowane są w ramach mo-
dernizacji ul. Żorskiej (DW 935). Przestał istnieć 
wiadukt kolejowy w Gotartowicach, rozbierane 
są przyczółki, a objazd prowadzi by-pasem – starą 
drogą przez przejazd kolejowy. Powstaje też 
pobliskie rondo. Na wysokości lotniska jeden 
pas drogi już został pokryty asfaltem, przybyło 
ok. kilometra chodnika, powstają zatoki auto-
busowe. Roboty idą zgodnie z harmonogramem.

 W szybkim tempie postępują prace na ul. 
Raciborskiej; ich kresu należy się spodziewać  
z końcem czerwca. Na modernizowanym odcin-
ku nadal obowiązuje ruch jednostronny. Droga 
będzie całkowicie przejezdna prawdopodobnie 
w lipcu.

 Kształtu nabiera 
rondo na skrzyżowaniu 
ulic Gliwickiej i Pod-
miejskiej, budowane  
w ramach modernizacji 
tej ostatniej. Zrobiono 
już podbudowę asfalto-
wą, a ruch na ul. Gliwic-
kiej odbywa się wahadło-
wo. Trwa asfaltowanie 
odcinka drogi od skrzy-
żowania z ul. Gliwicką do 
ośrodka egzaminowania 
kierowców (WORD).

 Ze względu na 
oczekiwanie miasta na 
uzgodnienia środowi-
skowe z urzędem wo-
jewódzkim (wynik ba-
dań mających określić,  
w jakim stopniu inwesty-
cja zagraża środowisku 

naturalnemu), opóźnia się planowany remont ul. 
Rudzkiej. Problemy te wydają się tu co najmniej 
dziwne, bo ta konkretna droga istniała od dawna 
i nie wyznacza nowego śladu.

 Dobiega końca budowa parkingu u zbiegu ulic 
Jankowickiej i Reymonta. Budowa była realizo-
wana metodą półgospodarczą, z udziałem za-
równo firmy zewnętrznej, jak i Rybnickich Służb 
Komunalnych. Położony w pobliżu ważnych 
instytucji – policji, ZUS-u, urzędu skarbowego, 
starostwa i sądu – bezobsługowy (podobnie jak 
na ul. Skłodowskiej-Curie) parking, będzie liczył 
kilkaset stanowisk. 

 Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z 
firmami, które zajmą się naprawą pozimowych 
przełomów i innych ubytków w drogach, m.in. 
na ul. Zebrzydowickiej oraz odnową oznako-
wania poziomego malowanego na powierzchni 
jezdni. Drogi już naprawiają Rybnickie Służby 
Komunalne. 

 
 Prezydent Adam Fudali postanowił opubli-

kować szczegółowe harmonogramy najważ-
niejszych robót drogowych. Będą one dostęp-
ne na stronie www.rybnik.eu. To materiały  
o charakterze roboczym, mogące podlegać bie-
żącym modyfikacjom, wynikającym z aktualnego 
postępu prac. 
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w PKS w Pszczynie uruchamia wakacyjne 
kursy autobusowe  z Jastrzębia Zdroju 
przez Rybnik do nadmorskich kuror-
tów. Autobusy będą kursować od 29 
czerwca do końca sierpnia. Rybnik – 
Sarbinowo – Kołobrzeg – Dźwirzyno 
- Mrzeżyno (wyjazdy: czwartki, piątki, 
soboty i niedziele – powroty: piątki, 
soboty, niedziele i poniedziałki); Ryb-
nik – Mikołajki – Mrągowo – Giżycko 
(piątki, niedziele – soboty, poniedział-
ki); Rybnik – Sztutowo – Kąty Rybackie 
– Krynica Morska (piątek – sobota) i 
dodatkowo Wisła – Rybnik – Sopot 
– Gdynia – Władysławowo – Jastrzę-
bia Góra (czwartki, piątki – soboty, 
niedziele). Więcej informacji: www.
pks-pszczyna.pl

w Przedstawiciel rybnickiej Nowej Prawi-
cy złożył w urzędzie miasta wniosek  
o przeprowadzenie w Rybniku referen-
dum w sprawie likwidacji straży miej-
skiej. Na razie wiadomo, że wniosek 
ów nie spełnia ustawowych wymogów 
formalnych stawianych takim doku-
mentom. Jeśli jego autorzy złożą w 
urzędzie prawomocny wniosek będą 
mieć 60 dni czasu na zebranie niezbęd-
nej liczby podpisów mieszkańców (10 
proc. uprawnionych do głosowania). 
Prezydent Adam Fudali jest przekona-
ny, że chodzi o wypromowanie partii, 
a nie działanie na rzecz mieszkańców. 
Zwraca też uwagę na koszty ewen-
tualnego referendum, które obciążą 
budżet miasta. — Nie znam miasta 
w Polsce liczącego ponad 100 tys. 
mieszkańców, w którym zlikwidowano 
by straż miejską — komentuje Adam 
Fudali.

w Na wniosek rybnickiej prokuratury sąd 
wysłał do aresztu dwóch 26-letnich 
włamywaczy Artura S. ze Świerklan  
i Mateusza D. z Rybnika. Pierwszy z nich 
w dwie kolejne noce na początku maja 
włamał się najpierw do pomieszczeń, 
a potem do samochodów ciężarowych 
specjalistycznej firmy przygotowującej 
i serwisującej profesjonalne samocho-
dy rajdowe. Wartość skradzionych 
część, narzędzi i urządzeń wyliczono 
na 150 tys. zł. Razem złodzieje włamali 
się do jednego z rybnickich salonów 
motoryzacyjnych skąd ukradli dziewięć 
skuterów wartych w sumie 27 tys. zł. 
Po zatrzymaniu złodziei wszystkie ich 
łupy odzyskano. Grozi im do dziesięciu 
lat więzienia. 

Całkowity koszt przebudowy wiaduktu na ul. Żorskiej wynosi ponad 5,2 mln zł, jednak dzięki otrzymanym 
środkom z rezerwy Ministerstwa Finansów, miasto wyda z budżetu tylko połowę tej kwoty
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Na Wodzisławskiej aż roi się od maszyn i ludzi, co budzi nadzieję, że nowy har-
monogram zostanie dotrzymany.  



Miasto w skrócie

Trudno nie zauważyć, jak bardzo ono wypięk-
niało. Co ciekawe, odnowione budynki świecą 
przykładem i właściciele kolejnych kamienic 
czują się zobowiązani do poprawienia ich wglą-
du i przeprowadzenia kolejnych remontów. 
Niedawno rozpoczęto remont kolejnej dużej 
kamienicy przy ul. Korfantego. Właściciel 
zdecydował się ją odnowić,  mimo, że na podat-
kową ulgę nie ma już szans. Termin składania 
stosownych wniosków i rozpoczęcia remontu 
minął bowiem z końcem czerwca ubiegłego 
roku. Ci, którzy zdążyli do tego czasu rozpocząć 
roboty muszą je skończyć do końca czerwca 
tego roku. Jak informuje urząd miasta, prace 
remontowe trwają jeszcze w budynkach usytu-
owanych przy ulicach Kościelnej i Powstańców 
Śl. oraz przy Pl. Wolności. Wszystko wskazuje 
też na to, że wymogów dotyczących terminu 
remontu nie spełni dwóch wnioskodawców, 
którzy ubiegali się o miejską remontową ulgę 
podatkową.

Obecnie ze zwolnienia z podatku od nieru-
chomości korzysta już 36 właścicieli i współwła-
ścicieli 26 wyremontowanych kamienic. Przy-
pomnijmy, że w zamian za remont budynku, 
którego zakres precyzyjnie określała uchwała 

rady miasta z marca 2009 roku, właściciel 
kamienicy może być zwolniony z podatku od 
nieruchomości nawet na dziesięć lat, pod wa-
runkiem jednak, że wysokość owego zwolnienia 
nie przekroczy poniesionych i udokumento-
wanych kosztów remontu. Warto pamiętać, że 
wysokość stawek podatku jest uzależniona od 
sposobu użytkowania konkretnych pomiesz-
czeń w danym budynku, a ten w okresie trwania 
zwolnienia może się zmieniać, co może mieć 
również wpływ na jego ostateczną długość. 

W tym roku kwota podatkowych zwolnień za 
remonty kamienic ma wynieść łącznie 205.555 zł,  
a w sumie zastosowane w 2010, 2011 i w 2012 
roku zwolnienia dadzą łączną kwotę 339.838 zł. 
Tymczasem łączny koszt remontów 26 budyn-
ków, których właściciele już nie płacą podatku, 
to ponad 1,1 mln zł. 

Obecnie trwa remont jednej z kamienic 
przy prowadzącej do rynku ul. Korfantego. 
To okazała kamienica z końca XIX wieku. Co 
ciekawe jej elewację, wykonaną w większej 
części z czerwonej cegły zdobią symbole jed-
noznacznie kojarzące się z wolnomularstwem  
i lożami masońskimi. Prace remontowe mają 
się zakończyć do końca czerwca.               (WaT)

Ostatnie remonty z ulgą

Zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicieli zabytkowych kamienic, którzy 
je wyremontowali bez wątpienia przyczyniło się do poprawy wizerunku historycznego 
centrum Rybnika. 

Odrestaurowana, efektow-
na fasada hotelu Rynkowe-
go, cieszy oczy rybniczan 
już od początku roku
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w Decyzją prezydenta Krzysztof Soiński 
został nowym naczelnikiem magistrac-
kiego wydziału infrastruktury miejskiej i 
inwestycji. Zastąpił on na tym stanowisku 
zmarłą w kwietniu Katarzynę Konsek, 
którą zastępował już od wielu miesięcy. 
Jego zastępcą będzie Piotr Wieczorek.

w W połowie maja służbę w rybnickiej 
komendzie policji rozpoczęło sześciu 
nowych funkcjonariuszy – sześciu 
mężczyzn i jedna kobieta. Teraz świeżo 
upieczonych policjantów czeka kilku-
miesięczne szkolenie w szkole policji, 
po którym trafią do wydziału prewencji

w Rybnicka prokuratura odmówiła Stowarzy-
szeniu Obrony Praw Lokatorów wszczęcia 
postępowania w sprawie rzekomego nie-
udostępnienia informacji publicznej przez 
dyrektorkę Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej. Chodzi o sprawę kserokopii 
rozliczeń dostaw ciepła do mieszkań przy 
ul. Piownik. Jak wyjaśnia prokurator rejo-
nowy Jacek Sławik, stowarzyszenie otrzy-
mało kserokopie, ale gdy zorientowało się, 
że są one niekompletne, nie zwróciło się 
do ZGM-u o ich uzupełnienie, ale złożyło  
w urzędzie miasta skargę na dyrektorkę 
ZGM-u. Nieudostępnienie informacji 
publicznej jest działaniem umyślnym,  
a tu o czymś takim nie ma mowy. Sprawę 
badała już komisja rewizyjna rady miasta. 
Ostatecznie na marcowej sesji radni 15 
głosami przeciwko dziesięciu odrzucili 
skargę stowarzyszenia. Przed głosowa-
niem przewodniczący komisji rewizyjnej 
Leszek Kuśka zauważył, że członkowie 
Stowarzyszenia Obrony Praw Lokatorów 
wciąż nie odebrali kserokopii, o które 
zabiegali w październiku ub. roku.

w Drogowcy z Rybnickich Służb Ko-
munalnych ustanowili nowy rekord.  
W końcu kwietnia w ciągu trzech dni 
sfrezowali starą i ułożyli nową asfaltową 
nawierzchnię większej części ul. Miejskiej 
(dwa pasy jezdni – 270 i 250 m) w samym 
centrum miasta. Przed asfaltowaniem wy-
regulowano też studzienki i kratki ściekowe.

w Arkadiusz Trzebuniak z Golejowa, został 
uznany najlepszym studentem wojewódz-
twa śląskiego w konkursie Studencki Nobel 
2012, organizowanym przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów. Rybniczanin stu-
diuje zarządzanie w rybnickim ośrodku 
Uniwersytetu Ekonomicznego i anglistykę 
w Częstochowie, jest również doktoran-
tem literaturoznawstwa na Uniwersytecie 
Śląskim. Teraz będzie reprezentować nasze 
województwo na szczeblu ogólnopolskim 
Studenckich Nobli.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 11



Przeprowadzka czeka też 
dyrekcję miejskiego Za-
kładu Gospodarki Miesz-
kaniowej. Obecnie mieści 
się ona w budynku przy ul. 
3 Maja, który sąsiaduje z 
rozległą działką inwestycyj-
ną, którą miasto próbuje od 
dłuższego czasu sprzedać. 

Nową siedzibą popularnej 
„Komunalki” jeszcze w tym 
roku zostanie budynek przy 
ul. Kościuszki 17, który jesz-
cze do niedawna był siedzibą 
m.in. hufca ZHP, Związku 
Kynologicznego w Polsce czy 
Młodzieżowego Biura Pracy.

ZGM będzie docelowo zaj-
mować parter i pierwsze piętro 
budynku. Od połowy kwietnia 
trwa tu gruntowny remont 
parteru, gdzie zmieni się układ 

Zespół „Przygoda”, który w tym roku świętuje ju-
bileusz 40-lecia działalności artystycznej, już wkrótce 
opuści zajmowane dotąd pomieszczenia przy ul. 
Szkolnej, w sąsiedztwie SP 2 w dzielnicy Smolna. 
Po wakacjach ma przeprowadzić się do nowej sie-
dziby. — To będzie dla nas prawdziwa rewolucja,  
bo z dwustu metrów przenosimy się na 1700 — mówi Ani-

ta Geratowska, dyrektor „Przygody”. Do tej pory ogni-
sko dysponowało jedynie dwoma pomieszczeniami,  
w których prowadzone były zajęcia muzyczne, ta-
neczne i plastyczne dla ponad 800 dzieci. W nowym 
budynku znajdą się po trzy pracownie muzyczne i pla-
styczne, przestronne magazyny na stroje, a także salka 
do rytmiki dla małych dzieci oraz kawiarenka z miej-

scem zabaw dla maluchów. W planach jest 
również zagospodarowanie terenu wokół 
budynku. — Będzie brakowało nam jedynie 
sali koncertowej, na której mogłyby odbywać 
się profesjonalne występy. Duża sala ze sceną 
i miejscem wystawienniczym, gdzie będziemy 
prezentować prace naszych plastyków, ma 
zostać dobudowana w przyszłości — dodaje 
Anita Geratowska.  

Koszt prac adaptacyjnych prowadzonych 
przez konsorcjum firm Tombud i Toman 
wyniesie niemal 2,4 mln zł. 

(D)

Remontują dla ZGM-uPrzeprowadzka do Meksyku
Trwają prace przy adaptacji części budynku byłego internatu Zespołu Szkół Budowlanych przy 

ul. Świerklańskiej na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”.  

Łączy pan dwie funkcje samorządowe – 
czy to nie za dużo obowiązków jak na jedną 
osobę?

Daję sobie radę. Jestem emerytem, więc cza-
su mi nie brak, chyba że dla siebie i rodziny...  
W samorządzie działam wiele lat i wiem, że peł-
nienie tych funkcji, to przede wszystkim obowiązki 
i odpowiedzialność. Jeśli uda się coś osiągnąć  
i pojawiają się konkretne, korzystne dla mieszkań-
ców rozwiązania, daje to wiele radości i satysfakcji. 
Ale nie ukrywam, że na co dzień to ciężka praca, 
której nie można dobrze wykonywać bez pasji  
i zaangażowania. 

Frekwencja podczas zebrań sprawozdaw-
czych nie była zbyt wielka. Czy to oznacza, 
że rybniczanie nie interesują się tym, co się 
dzieje w ich dzielnicach?

Frekwencja była różna w różnych dzielnicach, 
ale to prawda, że z roku na rok ona maleje. Moim 
zdaniem, to dobrze świadczy o radach dzielnic. 
Ludzie nie mają potrzeby osobiście zgłaszać 

problemów prezydentowi bądź jego zastępcom, 
ponieważ ufają w tych kwestiach swoim przed-
stawicielom. 

Czym zajmują się rady dzielnic, a czym 
ich zarządy?

Rady przygotowują materiały i przyjmują 
uchwały, które zarządy mają wykonywać. Krótko 
mówiąc są od tego, żeby „robić”. Stanowią łącznik 
między mieszkańcami i władzami miasta. Muszą 
wytrwale zabiegać o załatwianie spraw dzielnicy. 
Członkowie rad powinni pełnić regularne dyżury, 
słuchać mieszkańców, decydować, które sprawy 
są priorytetowe.

Według jakich kryteriów dzielnicom są przy-
znawane środki finansowe z budżetu miasta?

Zależy to od liczby mieszkańców. Przyznane 
pieniądze są przeznaczane na działalność rad 
dzielnic: od zakupu materiałów biurowych po 
organizowanie spotkań integracyjnych, odwiedzin 
seniorów, festynów czy innych imprez we współ-
pracy ze szkołami, domami kultury itd. 

Mija pierwszy rok kadencji nowych rad 
dzielnic. Jak ocenia pan ich pracę?

Jestem zadowolony z tego, że w dzielnicach 
dzieje się tyle dobrych rzeczy. Rok temu w wielu 
radach pojawili się nowi ludzie, samorządowi 
debiutanci, więc tym bardziej chciałbym wyrazić 
uznanie dla ich zaangażowania. Poszczególne 
części miasta mają inne problemy i potrzeby.  
W południowych dzielnicach jest to np. niska 
emisja, szkody górnicze, psujące się drogi itp. 

Słuchając sprawozdań byłem pod wrażeniem 
efektów. Dzięki determinacji samorządowców 
powstają miejsca parkingowe przy szkołach, 
kościołach, chodniki, drogi, sadzi się drzewa. 
Kluczem do sukcesu jest współpraca. Instytucje 
i większe zakłady pracy powinny włączać się  
w działania dla dobra mieszkańców. Tak jest  
w mojej dzielnicy Chwałowice, i to zdaje egzamin. 
Dyskusja, kompromis, porozumienie – bez tego 
nic się nie uda.

Czy wszędzie współpraca układa się tak 
dobrze?

Z tym różnie bywa, choć wydaje mi się, że w 
tej kadencji jest lepiej niż w poprzedniej. Ludzie 
dorośli do tego, żeby wspólnie działać. Jeżeli coś 
czasem przeszkadza, to nadmierny indywidualizm, 
który rodzi konflikty.

W jaki sposób dzielnice współpracują  
z miastem?

Rady dzielnic prowadzą konsultacje, przygoto-
wują pisma, które są kierowane do władz Rybnika 
bądź komisji rady miasta. Wiele spraw jest zała-
twianych szybko. Uważam, że współpraca i komu-
nikacja między miastem a dzielnicami jest dobra. 

W RM rządzi koalicja BSR-PiS, a kto rzą-
dzi w dzielnicach? Czy podziały polityczne 
sięgają także tego szczebla samorządu?

Nie obserwuję w rybnickich dzielnicach ostrych 
podziałów politycznych i mam nadzieję, że to się 
nie zmieni. Im samorząd będzie dalej od partyj-
nych interesów, tym lepiej. Znamy przysłowie, 

Bez polityki w dzielnicach
Zakończył się cykl wiosennych spotkań sprawozdawczych w dzielnicach. O znaczeniu 

i zadaniach rad dzielnic rozmawiamy z Andrzejem Wojaczkiem, przewodniczącym 
Rady Miasta Rybnika i Zarządu Dzielnicy Chwałowice
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Prace przy adaptacji pomieszczeń „Budowlanki” 
na potrzeby Przygody idą pełną parą

— Jestem pod ogromnym wrażeniem efektów działań  
samorządowców w dzielnicach — mówi Andrzej Wojaczek
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Z kolei wydział ekologii magistratu zachę-
ca do pozbycia się zużytych baterii i tonerów 
z drukarek komputerowych. Każdy, kto  
w dniach od 29 do 31 maja przyniesie do 
tego wydziału (pokój nr 012 na parterze sta-
rej części urzędu, wejście od ul. Chrobrego) 
co najmniej dziesięć zużytych baterii lub pięć 
zużytych tonerów, będzie mógł w zamian 

otrzymać ufundowaną przez Nadleśnictwo 
Rybnik sadzonkę sosny pospolitej (odbiór 
sadzonek w szkółce leśnej nadleśnictwa przy 
ul. Wielopolskiej 6, do dnia 30 czerwca). 
Niezależnie od ilości oddanych tonerów czy 
baterii, jedna osoba będzie mogła otrzymać 
maksymalnie dziesięć sadzonek.

Remontują dla ZGM-u

Zbiórka elektrośmieci, 
zużytych baterii i tonerów

Urząd miasta wspólnie z firmą EKO zor-
ganizował w poszczególnych dzielnicach 
zbiórkę niepotrzebnych już mieszkańcom 
urządzeń i akcesoriów elektrycznych  
i elektronicznych. Można się ich pozbyć 
za darmo, wystarczy w wyznaczonym dniu 
między godziną 11.30 a 16 dostarczyć je 
we wskazane miejsce w swojej dzielnicy. 
Do elektrośmieci zalicza się m.in.: pralki, 
lodówki, mikrofalówki, czajniki, miksery, 

żelazka, suszarki, zegary, wagi, telewizory, 
magnetowidy, radia, odtwarzacze, głośniki, 
telefony, monitory, drukarki, komputery, 
myszki, klawiatury, kalkulatory, wiertar-
ki, piły, szlifierki, nożyce, zużyte baterie  
i akumulatory, a także wszelkiego rodzaju 
urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz 
sprzęt oświetleniowy: świetlówki oraz 
żarówki energooszczędne (z wyłączeniem 
zwykłych żarówek).

DZIELNICA KONTAKT MIEJSCE ZBIÓRKI
CHWAŁĘCICE
28.05.2012

Bogdan Kloch
502208881 ul. Czecha parking przy kościele

ORZEPOWICE
29.05.2012

Ewa Pietrzak
32 4247259

ul. Storczyków, obok pojemnika na 
odzież PCK

ZEBRZYDOWICE
30.05.2012

Bronisław Drabiniok
609697220 ul. Buhla 3 przy szkole

MAROKO NOWINY
31.05.2012

Maria Polanecka 
721953443

ul.  Broniewskiego pawilon Wanda lub ul. 
Chabrowa 21 Plac RSM; ul. Grunwaldzka-
Dąbrówki

WIELOPOLE
01.06.2012

Wojciech Sobczak
507817895

ul. Podleśna  przy boisku 
Ochotniczej Straży Pożarnej

RYBNICKA KUŹNIA
04.06.2012

Jan Rorat
324330334

Plac naprzeciwko Biedronki, róg ul. 
Maksymiliana i Podmiejskiej

OCHOJEC
05.06.2012

Krzysztof Szafraniec
6958899269

Parking przed kościołem ul. Milenijna 55 lub 
ul. Rybnicka 23 przed Domem Kultury

GOLEJÓW
06.06.2012

Józef Ibrom 
324246661 Parking przed cmentarzem ul. KEN

KAMIEŃ
11.06.2012

 Dawid Strupowski
511723002

Rondo Ukraińskie ul. Szewczyka
przy szkole i parafii 

RYBNIK PÓŁNOC
12.06.2012

Dorota Bienek
605113253

Przed stadionem róg Gliwickiej i 
Karłowicza lub przy kąpielisku Ruda

LIGOTA-LIGOCKA KUŹNIA
13.06.2012

Danuta Dronszczyk
324224796

ul. Zakątek naprzeciw Harcówki; ul. Żorska 
naprzeciw sklepu z motocyklami, koło 
kościoła św. Wawrzyńca

MEKSYK
14.06.2012

Marian Fojcik
32 4227976

Przy rondzie Kamyczek, róg ul. 
Świerklańskiej i Lelewela

SMOLNA
15.06.2012

Ryszard Mazurek 
606627693

Plac przy ulicy Zebrzydowickiej  
za Domusem

BOGUSZOWICE STARE
18.06.2012

Jan Mura 
697271150 ul. Małachowskiego 21-25

BOGUSZOWICE OSIEDLE
19.06.2012

Mariusz Wiśniewski
503153374 Obok Stokrotki ul. Lompy 10

GOTARTOWICE
20.06.2012

Mirela Szutka 
604526671

ul. Gotartowicka naprzeciw 
przedszkola

KŁOKOCIN
21.06.2012

Wiesława Brząkalik
324215689

ul. Włościańska obok straży 
pożarnej

CHWAŁOWICE
22.06.2012

Joanna Cichecka
607083188

Z ul. 1 Maja zjazd za wiaduktem na ul. 
Ogrodową (za ogrodzonym terenem)

W każdym z wymienionych miejsc 
odpady będą odbierane w godzinach od 11.30 do 16.00.

że zgoda buduje – i to jedyna właściwa droga.  
W dzielnicach koncentrujemy się na konkretnych 
wyzwaniach: dziura w drodze czy brak chodnika 
nie mają szyldu partyjnego. Rady dzielnic mają 
być skuteczne w dostrzeganiu i rozwiązywaniu 
tego typu problemów. Nie są dobrym miejscem 
dla realizowania sympatii i ambicji politycznych. 
Ich praca ma służyć mieszkańcom a nie czyimś 
partyjnym interesom. 

Sprawą budzącą wiele kontrowersji jest 
tzw. ustawa śmieciowa. Czy trwają już prace 
nad koniecznymi uchwałami i regulaminem? 
Jak przekona pan mieszkańców miasta do 
tych zmian?

Stoimy przed dużym wyzwaniem, któremu 
towarzyszą obawy, czy nie będzie za drogo, jak 
będą naliczane opłaty. Jestem przekonany, że jeśli 
zaakceptujemy nowe rozwiązania, będzie lepiej. 
Przydrożne wysypiska śmieci wyglądają żałośnie. 
Musimy zrozumieć, że nie dbając o środowisko, 
sami sobie szkodzimy. Nie chodzi tylko o zmianę 
prawa, lecz także mentalności i nawyków. Obrzeża 
Chwałowic to powód do wstydu, ale żadna dziel-
nica nie jest wolna od tego problemu. Do połowy 
2013 roku gminy muszą wziąć pełną odpowiedzial-
ność za odbiór odpadów komunalnych. Ustawa 
zakłada, że wszyscy mieszkańcy będą płacili 
jednakową stawkę, więc nikomu nie będzie się 
opłacało pozbywanie śmieci na własną rękę. Choć 
nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, jestem 
pewien, że kierunek zmian jest dobry.

Na koniec proszę zdradzić, kto pana zda-
niem wygra Euro?

Oczywiście wygrają najlepsi. Kibicuję naszej 
reprezentacji, ale wiem, że będzie to dość trudne 
do osiągnięcia… Solidną drużynę mają Niemcy. 
Jest duża szansa, że zagrają w finale. 

Rozmawiała Małgorzata Tytko

pomieszczeń. Pojawi się też dźwig dla osób 
niepełnosprawnych, z pomocą którego będą 
się one mogły dostać na półpiętro. 

Jak zapowiada Danuta Kolasińska, dyrek-
torka ZGM-u, na parterze będą się mieścić 
dwa najczęściej odwiedzane przez lokatorów  
i petentów działy – lokalowy i windykacji.

Cały remont (346.409 zł brutto), zgodnie  
z umową ma potrwać do połowy września, 
ale do połowy czerwca powinny się zakończyć 
prace budowlanych, po których rozpocznie się 
urządzanie i wyposażanie biur. Przeprowadzka 
ZGM-u ma się rozpocząć planowo w połowie 
lipca. W pierwszym jej etapie trafi tu m.in. 
archiwum zakładu, obejmujące m.in. histo-
ryczną już dokumentację dawnego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej. W budynku przy ul. Kościusz-
ki w dalszym ciągu będzie się mieścić Admini-
stracja nr 1, obejmująca zasoby mieszkaniowe 
centrum miasta i dzielnicy Paruszowiec.

(WaT)
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Wzięli w nich udział zawodowi stra-
żacy z rybnickiej komendy PSP, a także 
strażacy ochotnicy i poczty sztandarowe 
z jednostek ochotniczych straży pożar-
nych z Rybnika i z rybnickiego powiatu 
ziemskiego oraz zaproszeni goście, wśród 
których znaleźli się m.in. 
prezydent Adam Fudali, 
starosta rybnicki Damian 
Mrowiec, burmistrz Czer-
wionki-Leszczyn Wiesław 
Janiszewski oraz wójtowie 
gmin powiatu rybnickiego. 
Zabierając głos w imieniu 
samorządowców Adam 
Fudali, dziękując stra-
żakom za ofiarną służbę  
i niesienie pomocy miesz-
kańcom, podkreślił, jak 
bardzo swoich strażaków 
i to zarówno tych zawo-
dowych, jak i ochotników 
wspierają, również mate-
rialnie właśnie samorzą-
dowcy.

Jak co roku, uroczystość 
była okazją do wręczenie 
strażakom resortowych 
odznaczeń i wyróżnień 
oraz nominacji na wyższe 
stopnie. Nadane przez 
prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego srebrne 
medale Za Długoletnią 
Służbę otrzymali st. ognio-
mistrz Zbigniew Gresz  
i st. ogn. Zenon Jordan, a 
brązowe odznaki Zasłu-
żony Dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej przyznane przez ministra 
spraw wewnętrznych i administracji asp. 
sztab. Marek Braitkopf, kpt. Krzysztof 
Rozmyślak oraz mł. bryg. Rafał Stenclik. 
Złotym Znakiem Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych uhonorowano też 
81-letniego strażaka-ochotnika Czesława 
Słomkę z OSP Wielopole. 

Z okazji 20-lecia Państwowej Straży 
Pożarnej, jej komendant główny osobom 
szczególnie zasłużonym we wspieraniu 
strażaków i ich poczynań przyznał 
okolicznościowe medale. Obecny na 
rynku bryg. Erwin Jaworudzki, zastępca 
komendanta wojewódzkiego PSP, a do 
niedawna komendant rybnickich stra-
żaków, przekazał je m.in. prezydentowi 

Adamowi Fudalemu, jego zastępcom: 
Joannie Kryszczyszyn, Ewie Ryszce  
i Michałowi Śmigielskiemu, a także sta-
roście Damianowi Mrowcowi, prezesowi 
elektrowni Rybnik Jerzemu Chachule  
i Bogusławowi Biegeszowi. 

Zwieńczeniem uroczystości był pokaz 
ratownictwa drogowego w wykonaniu 
strażaków z rybnickiej komendy. 

(WaT) 

Zanim w środę 11 lipca o 21 na scenie Stadionu 
Miejskiego pojawi się gwiazda wieczoru, amery-
kański zespół rockowy Guns N’Roses wystąpią 
tam trzy inne grupy. Jednym z głównych sponso-
rów koncertu została elektrownia Rybnik.

Bramy stadionu zostaną otwarte o 17, ok. 18 swój koncert 
powinna rozpocząć rybnicka pop-rockowa grupa Bloo, któ-
rej wokalistą jest Dawid „Ostry” Ostrzołek. Ok. 19 scenę 
przejmie formacja Symetria z Jastrzębia Zdroju, a jako 
ostatni support wystąpi zespół Złe Psy, najmłodsze dziecko 
gitarzysty Andrzeja Nowaka, który w 1979 roku założył 
legendarną grupę TSA. — To będzie nie tylko koncert Guns 
N’Roses, ale mały festiwal rockowy z udziałem amerykańskiej 
supergrupy. Będzie można posłuchać zespołów grających 
naprawdę dobrego rocka — zapowiada Janusz Stefański  
z agencji Prestige MJM, która wspólnie z miastem i radiem 
Złote Przeboje organizuje lipcowy koncert. 

Wszystkie trzy zespoły zaaprobowało już kierownictwo 
amerykańskiej grupy. Nie jest tajemnicą, że udział w ich 
doborze miał m.in. prezydent Adam Fudali, który od 
początku zabiegał o to, by przed Gunsami zagrał przynaj-
mniej jeden z rybnickich zespołów. Muzycy Bloo zapowia-
dają, że specjalnie na ten koncert przygotują ostrzejsze 
wersje swoich utworów i jedną muzyczną niespodziankę.

Tymczasem kierownictwo Guns N’Roses poinformowa-
ło już organizatorów, że koncert tego zespołu w Rybniku 
potrwa trzy godziny, więc prawdopodobnie skończy się już 
po północy. — Mam nadzieję, że rybniczanie mieszkający w 
sąsiedztwie stadionu okażą się wyrozumiali i ten jeden raz 
przymkną oczy, a raczej uszy. To będzie ważny dla naszego 
miasta, wyjątkowy koncert; muzyczne wydarzenie sezonu 
— mówi Adam Fudali, prezydent Rybnika.

Agencja Prestige MJM informuje, że sprzedano już ok. 
dziesięciu tys. biletów, chce, by w czasie koncertu na ryb-
nickim stadionie było 15 tys. widzów. By to wszystko dobrze 
się prezentowało, scena w stosunku do ubiegłorocznego 
koncertu Bryana Adamsa, zostanie przesunięta o ok. 30 m w 
stronę środka piłkarskiej murawy. Do agencji Prestige MJM 
spływają kolejne pisma dotyczące nie tylko strony technicznej 
organizacji koncertu i przygotowania sceny, ale też wymagań 
kulinarnych zespołu, czyli menu posiłków, jakie zamierzają 
skonsumować w Rybniku amerykańscy rockmeni. Wokalista 
Guns N’Roses Axl Rose zażyczył sobie np. pieczonego kur-
czaka, rosołu z kury i czterech cheeseburgerów. 

Bilety na koncert Guns N’Roses w Rybniku można 
kupić poprzez strony: www.imprezyprestige.com. www.
ticketpro.pl oraz www.ticketportal.pl, a także w salonach 
Empik, sklepach Media Markt oraz Saturn na terenie 
całego kraju.       (WaT)

W strażackich uroczystościach na rynku wzięły udział m.in. poczty sztandarowe 
ochotniczych straży pożarnych z miasta i powiatu
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Pistolety, róże 
  i rosół z kury

Zawodowcy i ochotnicy
Tradycyjnym już podniesieniem biało-czerwonej flagi na strażackiej 

drabinie i odegraniem Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęły się 17 maja 
na rynku uroczystości z okazji Dnia Strażaka, połączone w tym roku ze 
świętowaniem 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. 

W sobotę 9 czerwca o 10 na 
boisku lekkoatletycznym Stadio-
nu Miejskiego przy ul. Gliwickiej 
rozpoczną się miejskie zawody 
sportowo-pożarnicze organizo-
wane przez Zarząd Miejski OSP 
z pomocą państwowej straży 
pożarnej. Obok ochotników  
z dzielnic Rybnika, wystartują  
w nich również strażacy z Czech. 
Publiczność mile widziana. 

Wstęp wolny!
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Jak w tej chwili wygląda sytuacja finansowa 
szpitala?

Mamy prawie 21,5 mln zł zobowiązań krótko-
terminowych. Przy przychodach na poziomie 120 
milionów rocznie nie jest to zatrważająca kwota, 
niemniej jednak spora. Szpital nie ma płynności 
finansowej. Po tym, co stało się w wojewódzkim 
szpitalu w Tychach, który praktycznie przestaje 
funkcjonować, nasi wierzyciele obawiają się, czy 
odzyskają swoje należności. Najwięksi z nich 
to hurtownie i firmy farmaceutyczne. Niektóre 
straszą nas sądem i komornikiem, co dla szpitala 
jest potężnym zagrożeniem. Przekonuję ich, że 
jesteśmy w stanie stopniowo spłacać długi. Musimy 
też zabezpieczyć bieżącą działalność, bo bez leków, 
środków opatrunkowych czy sprzętu jednorazowe-
go nie możemy funkcjonować. Nie wspomnę o pła-
cach. Dług rośnie, a wszystko drożeje. Kupujemy 
benzynę droższą z miesiąca na miesiąc, a stawka  
z NFZ na jej zakup jest niezmienna. Wiele pro-
cedur medycznych jest przez fundusz niedosza-
cowanych. NFZ to monopolista, w rozmowach z 
którym nie mamy większych możliwości negocjacji.  

Czy jest więc jakaś skuteczna recepta na 
uzdrowienie sytuacji w szpitalu?

Ważne by pracownicy, a głównie związki za-
wodowe, zrozumiały, że trzeba zaciągnąć pasa. 
Wiele kroków, które chcę podjąć, wymaga ich 
zgody, a czasem mam wrażenie, że nikomu na tym 
nie zależy. Uważam np., że opłaca się szpitalowi 
realizować nadwykonania, bo przekroczenie limitu 
określonego w kontrakcie z NFZ o 20-30% nie 
generuje dużych kosztów, a przy kolejnych nego-
cjacjach z funduszem mam argument, dzięki któ-
remu będzie szansa na większy kontrakt. Staram 
się to tłumaczyć załodze. Szpital ma dobrą renomę, 
większość oddziałów jest na bardzo wysokim po-
ziomie, pacjenci chcą się u nas leczyć, więc warto 
tę możliwość wykorzystywać. 

Jedne z pierwszych pańskich decyzji to 
zwolnienia. Ilu pracowników szpitala zostało 
bez pracy?

Kilkanaście sanitariuszek, ale nie z dnia na 
dzień, bo ten proces trwa. Ciągle analizujemy 
strukturę zatrudnienia. Mamy wystarczającą liczbę 
lekarzy. Szkolimy też młodych medyków. Mamy 
ponad 40 rezydentów, których pensje opłaca mi-
nisterstwo zdrowia. Wielu z nich to już praktycznie 
samodzielni lekarze. Nie oznacza to jednak, że 
po ukończeniu specjalizacji wszyscy będą u nas 
pracować. Wybierzemy najlepszych. Pod względem 
obsady lekarskiej kuleje jedynie oddział urazowo-
ortopedyczny. To jeden z największych oddziałów 
w szpitalu, realizujący duży kontrakt. W ostatnich 
latach kilku lekarzy opuściło ten oddział, a pięciu 

jest w trakcie szkolenia. Mamy odpowiednią 
liczbę pielęgniarek, ale nie mogę zagwarantować, 
że zwolnień już nie będzie. Podsuwam różne 
rozwiązania związkom zawodowym, pytam o to 
gdzie widzą możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. 
Niestety, ich propozycje są śladowe. A przecież 
bez pomocy załogi niewiele zdziałam. Walczę  
o utrzymanie szpitala; jeżeli wszyscy chcemy mieć 
pracę, to wszyscy musimy włączyć się w tę walkę.  

W szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy pielę-
gniarki pełnią rolę menedżerek i np. sprawują 
kontrolę nad zakupem artykułów medycznych. 
Dzięki temu placówka zaoszczędziła 10 mln zł. 
Czy ten pomysł mógłby zostać wprowadzony 
w Rybniku?

Dla mnie takimi menedżerami są ordyna-
torzy i pielęgniarki oddziałowe. Mam nadzie-
ję, że własnymi siłami i współpracą dojdzie-
my do podobnych efektów. Ciągle szukamy 
oszczędności. Dzisiaj za sprzątanie szpi-
tala płacimy firmie zewnętrznej 330 tys. zł  
miesięcznie. Rezygnacja z niej, czego domagają 
się niektóre związki, wiązałaby się z konieczno-
ścią przyjęcia 200 osób. Po obliczeniu wszystkich 
kosztów z tym związanych, co miesiąc na sprzątanie 
szpitala musielibyśmy wydać około pół miliona zł.   

Czy w rachubę wchodzi też poszerzenie 
katalogu usług medycznych?

Tak, chcemy od przyszłego roku uruchomić 
nowe przyszpitalne poradnie: kardiologiczną  
i ginekologiczno-położniczą. Myślimy też  
o stworzeniu poradni genetyki klinicznej. Porad-
nia taka prowadzi badania w zakresie zależności 
genetycznej w onkologii, neonatologii i badania 
prenatalne. Zależy mi na podniesieniu prestiżu 
szpitala i jego rangi naukowej. W planach jest też 
stworzenie pododdziału wczesnej rehabilitacji 
poudarowej. Staramy się o nowy sprzęt. Szpital 
ma już 12 lat, a to w medycynie bardzo dużo. 
Wystąpiliśmy więc do Ministerstwa Zdrowia reali-
zującego Narodowy Program Walki z Chorobami 
Nowotworowymi w konkursie na zakup rezonansu 
magnetycznego i tomografu komputerowego.  
W pierwszej edycji nie zostaliśmy zakwalifikowani, 
ale złożyliśmy odwołanie i czekamy na decyzję. 
Do Ministerstwa Zdrowia wystąpiliśmy również w 
programie Polkardu o zakup aparatu do badania 
echa serca, do funduszy europejskich o poprawę 
infrastruktury informatycznej szpitala. Chcemy 
być przygotowani do pełnej informatyzacji, która 
czeka nas za dwa lata.  

Od marszałka otrzymaliśmy 558 tys. zł na 
zakup sprzętu na oddział noworodków. Dzięki 
temu znacznie poprawi się standard opieki nad 
naszymi najmłodszymi pacjentami. Szukamy 

kolejnych oszczędności, więc nieekonomiczny  
i niefunkcjonalny budynek dyrekcji chcemy oddać 
marszałkowi. Myślę też o oddaniu w outsourcing 
laboratorium. Póki co rada społeczna nie przyjęła 
wyliczeń, według których na tym posunięciu  po-
winniśmy zaoszczędzić nawet 1,5 mln zł rocznie. 

 
Na koniec nie mogę nie zapytać o stojący 

w szpitalnym garażu motocykl ratowniczy…
Nie jeździ i jeździł nie będzie. Ustawa o ratow-

nictwie medycznym nie przewiduje, by ratownik 
medyczny poruszał się tego typu pojazdem. Wy-
stąpiłem o przyznanie środków na ten cel do wo-
jewody, który jest odpowiedzialny za ratownictwo 
medyczne, ale otrzymałem negatywną odpowiedź. 
Dyrektor NFZ też kontraktu na motocykl nie 
zamierza przekazać. Ratownicy medyczni działają 
np. przy wojewódzkim pogotowiu w Katowicach, 
ale są to wolontariusze, którzy jeżdżą na swoich 
motocyklach i ponoszą wszelkie koszty z tym 
związane. Rozmawiałem z nimi, ale przyznali, że 
nie stać ich na utrzymanie naszego jednośladu. 

To może warto byłoby poszukać sponsorów?
Gdyby znaleźli się sponsorzy, to przedstawiłbym 

im inne, znacznie ważniejsze potrzeby szpitala – 
zakupy sprzętu,  konieczne remonty. Pozostaje 
jeszcze kwestia bezpieczeństwa. Jeśli wyślę na 
motocyklu pracownika, który będzie miał wypa-
dek, to prokurator zapyta mnie na jakiej podstawie 
prawnej to zrobiłem, a takiej podstawy nie ma. 
Owszem, motocykl czasem dotrze gdzieś szybciej, 
tylko czy ratownik sam wiele zdziała? Jego moż-
liwości ograniczają się praktycznie do udzielenia 
pierwszej pomocy. Poza tym bractwo kurkowe 
przekazało nam jedynie faktury zakupu motocykla. 
Brakuje certyfikatów dopuszczających do użytku 
sprzęt medyczny, w który jest on wyposażony, a bez 
nich nie możemy go używać. Rozumiem intencje, 
jakimi kierowali się organizatorzy zbiórki na zakup 
motocykla, ale muszę przyznać, że większy pożytek 
mielibyśmy np. z nowej karetki.

Rozmawiała Dominika Ingram-Nowaczyk

Przed czterema miesiącami Jerzy Kasprzak został dyrektorem Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Dzisiaj, jak mówi, walczy o utrzymanie 
lecznicy.  
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Od czterech miesięcy Jerzy Kasprzak stara się wyprowadzić rybnicki  
szpital na prostą
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W dwudniowym spływie wzięło udział 130 kajakarzy 
z Rybnika i ościennych miejscowości. Znalazł się wśród 
nich jeden Czech i jeden Hiszpan. Na odcinku od ryb-
nickich Stodół do Kuźni Raciborskiej zebrali śmieci, 
które wypełniły blisko 40 dużych worków. Wyciągnęli 
z rzeki m.in.: szklane i plastikowe butelki, reklamówki, 
opony, kołpaki, a nawet dziecięcy rowerek. Wywozem i 
utylizacją wszystkich tych nieczystości zajął się rybnicki 
Transgór.

Jacek Kluczniok z grupy Aktywni zapowiada,  
że w ciągu miesiąca szlak kajakowy na rzece Rudzie 
zostanie oznakowany zgodnie z zasadami i wzorcami 
PTTK. Będą one m.in.  przestrzegać kajakarzy przed 
miejscami niebezpiecznymi i wskazywać, którą stroną 
najlepiej płynąć, by pokonać tą czy inną przeszkodę.

— W ubiegłym roku w organizowanych przez nas spły-
wach Rudą wzięło łącznie udział 3,5 tys. osób. Niestety, 
rybniczanie stanowili w tej grupie nie więcej niż pięć 
procent. Przyjeżdżają do nas ludzie z Katowic, Chorzowa, 
Częstochowy czy z Bielska-Białej i są zaskoczeni, że tu 
w Rybniku mamy taką piękną, urokliwą rzekę, po której 
można pływać kajakiem — mówi Jacek Kluczniok.

Kolejny sezon został otwarty – na spływy organizowa-
ne 3, 10 i 17 czerwca już można się zapisywać. 

(WaT)

Kajakarze sprzątali rzekę

Zastąpiły one wiekowe, betonowe rybnickie 
witacze, z których jeden, odnowiony, zdobi dziś 
rondo na najmłodszym odcinku obwodnicy bie-
gnącym z osiedla Nowiny do Orzepowic. Odtąd 
więc osoby wjeżdżające do Rybnika będą witać 
nie do przegapienia dwustronne i podświetlane 
billboardy zwiastujące najważniejsze imprezy, 
odbywające się w naszym mieście.

Zgodnie z planem projektu „Kultura.rybnik.
eu” hurtem wydarzenia te mają zapowiadać 

też zawierające repertuar 
na cały miesiąc plakaty, 
umieszczane w 70 alumi-
niowych, podświetlanych 
gablotach, które do końca 
marca miały się pojawić nie 
tylko w centrum miasta, ale przede wszystkim  
w dzielnicach. Gabloty, a potem afisze pojawiły 
się w kwietniu i wszystko wskazuje na to, że fir-
ma, która wygrała przetarg na ich dostarczenie 
i montaż oraz wywieszanie plakatów odstawiła 
prawdziwą fuszerkę. Po kilku dniach większość 
plakatów zaczęła opadać i zwijać się w harmoni-
kę. Okazało się też, że same gabloty pozostawiają 
wiele do życzenia. 

— Po trzech nieudanych próbach odbioru gablot 
z udziałem wykonawcy (12 kwietnia, 18 kwietnia 
i 26 kwietnia br.) odstąpiliśmy od umowy z jego 
winy. Powodów nieodebrania gablot jest wiele. 
Przedstawiona przez wykonawcę niekompletna 
dokumentacja, niezgodność dostarczonych ga-
blot z ich projektem, przetargową specyfikacją 
oraz umową, ogólny stan gablot, czy zastosowany 
nieskuteczny sposób wywieszania plakatów.  
W związku z odstąpieniem od umowy, wykonawca 
nie otrzymał żadnego wynagrodzenia — podkreśla 
Krzysztof Jaroch, naczelnik wydziału promocji 
i informacji urzędu miasta. Nie dość, że wyko-
nawca gablot nie otrzymał zapłaty, to jeszcze 

urząd miasta nałożył na niego karę umowną  
w wysokości 641 tys. zł (za zamontowanie gablot, 
ich oświetlenie i wyklejanie plakatów firma miała 
otrzymać 719 tys. zł). Magistrat zobowiązał już 
firmę do usunięcia gablot i przywrócenia terenu 
do stanu poprzedniego. Wkrótce ogłoszony zo-
stanie kolejny przetarg na montaż nowych gablot. 

To nie pierwszy niesolidny wykonawca, który 
miał realizować inwestycje ujęte w projekcie 
„Kultura.rybnik.eu”. Nie udało się też uruchomić 
kulturalnej strony internetowej, na wykonanie 
której przygotowywany jest obecnie kolejny 
przetarg. I w tym przypadku miasto odstąpiło 
od umowy z winy wykonawcy, któremu nie 
zapłacono ani grosza i naliczono karę umowną  
w wysokości ponad 20 tys. zł. Pieniądze wpłynęły 
już na konto magistratu.

Z kolei uruchomienie dużego telebimu za-
wieszonego na ścianie frontowej Teatru Ziemi 
Rybnickiej odbyło się ze sporym poślizgiem. 
Telebim miał kosztować urząd ok. 235 tys. zł, ale 
za 41dni spóźnienia urzędnicy zgodnie z umową 
naliczyli wykonawcy 147 tys. zł kary.        (WaT) 

Po raz trzeci kajakarze z Rybnika i z ościennych miejscowości, otwierając 
sezon spływów, sprzątali Rudę. Przed spływem sprzątaczy, już tradycyjnie 
Wodnik wespół z Utopkiem i panną Wiosną dokonali oficjalnego otwarcia 
rzeki. Mające swój początek w Stodołach wyławianie śmieci przygotowała grupa 
Aktywni, organizująca cieszące się coraz większą popularnością spływy Rudą.

Billboardy witają,
     gabloty znikają

Przy głównych drogach prowadzących do Rybnika pojawiły się już 
duże, solidne billboardy, na których widnieją obecnie afisze zapo-
wiadające lipcowy koncert amerykańskiego zespołu Guns N’Roses. 

Kierowców wjeżdżających do miasta witają teraz sporych rozmiarów billboardy zapowiadające 
najważniejsze miejskie imprezy

Kulturalne afisze prezentowały się w felernych gablotach z dnia 
na dzień coraz gorzej

Pierwszy tegoroczny spływ 
miał charakter wiosennych 
porządków
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Podczas weekendu 24 i 25 marca, w niemal 
40 rybnickich lokalach gastronomicznych można 
było spróbować serwowanych tam specjałów za 
połowę ceny. Po zakończeniu posiłku, konese-
rzy dobrego jedzenia, ale miłośnicy jedzenia  
w ogóle, którzy w tych dniach tłumnie odwiedzili 
uczestniczące w akcji restauracje i kawiarnie 
wypełniali ankiety, w których oceniali wystrój 
lokalu, panującą w nim atmosferę, jakość ob-
sługi, a przede wszystkim smak i jakość potraw. 
Wskazywali również, które z tych miejsc, ich 
zdaniem, najlepiej nadaje się na lunch, spotka-
nie z przyjaciółmi i romantyczny wieczór. Mieli 
też wymyślić hasło zachęcające do odwiedzenia 
jednej z knajpek. — Głównym celem akcji było 
zwiększenie aktywności oraz wsparcie rozwoju  
i promocja lokalnej gastronomii na terenie Rybni-
ka. Pomysł został bardzo dobrze przyjęty zarówno 
przez mieszkańców, jaki i właścicieli restauracji. 
W tym dniu, w lokalach biorących udział w akcji 
trudno było znaleźć miejsce bez wcześniejszej 
rezerwacji, bo klienci zamawiali stoliki na długo 
przed konkursowym weekendem — mówi Janusz 
Burdak, dyrektor rybnickiej hali Makro Cash 
and Carry. Organizatorzy otrzymali niemal 
cztery tysiące ankiet, na podstawie których 
wyłonili zwycięzców w dziewięciu kategoriach. 
W konkursie bezapelacyjnie zwyciężyła pizzeria 
Hajda, pokonała konkurentów w najważniejszej 
kategorii – „open multi”, w której punktowano 
liczbę głosów oddanych w pozostałych ośmiu 
kategoriach. Hajda serwuje przede wszyst-

k i m  p i z z ę , 
ale można tu 
zjeść również 
smaczne ryby, 
d a n i a  m i ę -
sne i sałatki.  
— Nasze menu 
t o  p r z e g l ą d 
kuchni regio-
nalnej i euro-
pejskiej. Klienci 
coraz częściej 
sięgają po ma-
karony i sałatki — przyznaje Zbigniew Karwat, 
który od siedmiu lat, wraz z żoną Hanną, pro-
wadzi restaurację. Podkreśla, że Ślązacy, którzy 
tradycyjnie preferują ciężką i obfitą kuchnię 
mięsną, zaczynają zmieniać przyzwyczajenia.  
— Śląsk jest tradycyjnym regionem z tradycyjną ro-
dziną, gdzie obiad jada się w domu. Jednak coraz 
więcej ludzi przychodzi zjeść niedzielny posiłek do 
restauracji. Pojawiają się całe rodziny. Zmienia się 
kultura jedzenia, klienci poszukują nowych sma-
ków, a to z kolei inspiruje nas do pracy nad nowy-
mi potrawami, niekoniecznie mięsnymi — dodaje  
Hanna Karwat. Przyznaje, że zdarzały się dania, 
które nie trafiały w gust klientów: — Kiedyś 
wprowadziliśmy do karty pizzę z grzybami leśnymi, 
która jednak nie miała wzięcia.

Akcję „Korona smakosza” podsumowa-
no pod koniec kwietnia w Urzędzie Miasta.  
W trakcie spotkania z udziałem prezydenta 

Adama Fudalego, który objął przedsięwzięcie 
honorowym patronatem, wręczono przedsta-
wicielom zwycięskich lokali gastronomicznych 
efektowne statuetki. Cenne nagrody odebrali 
też uczestniczący w głosowaniu klienci restau-
racji. Pierwsza nagroda, telewizor plazmowy, 
trafiła do rąk Andrzeja Teodorowicza, który 
skorzystał z oferty restauracji Leśna Ostoja. Jak 
przyznają organizatorzy, „Korona smakosza” to 
początek długofalowej współpracy z rybnickimi 
restauratorami: — Jeszcze w tym roku planujemy 
przeprowadzenie w restauracjach degustacji win, 
a w przyszłym chcemy powtórzyć weekend za pół 
ceny. Chcielibyśmy zaprosić do przedsięwzięcia 
instytucje kulturalne. Planujemy też wydanie 
przewodnika, gdzie zaprezentowane zostaną 
zwycięskie lokale ze wszystkich miast, w których 
nasza firma organizowała akcję — zapowiada 
Janusz Burdak.                                                (D) 

Będą to już ostatnie miesiące miejskiego 
kąpieliska w starym kształcie i jeśli wszystko 
będzie przebiegać zgodnie z planem, w przy-
szłym roku będziemy się już kąpać na nowej 
Rudzie. Zaraz po zakończeniu tegorocznego 
sezonu rozpocznie się gruntowna modernizacja 
miejskiego kąpieliska i latem 2013 roku będzie 
ono już wyglądać zupełnie inaczej. Radykalnie 
zmieni się układ basenów; nie będzie już jednej 
dużej niecki, a brodzik zostanie wybudowany  
w zupełnie innym miejscu. Wszystkie niecki będą 
wyłożone nierdzewną blachą, na którą producenci 
udzielają 20-letniej gwarancji. Obecnie biuro 
projektowe z Gliwic, mające doświadczenie w 
projektowaniu tego typu kompleksów, kończy już 
opracowywanie dokumentacji technicznej nowej 
Rudy. Przygotowanie wiekowego kąpieliska do 

tegorocznego sezonu wymagało sporo pracy 
począwszy od uzupełnienia ubytków w betonowej 
niecce basenu, a skończywszy na wymalowaniu 
murków okalających duży basen. By dno nadawało 
się do użytku, zużyto 15 m sześc. betonu; uzupeł-
niono też wiele innych ubytków.

Miejskie kąpielisko będzie otwarte w pogodne 
dni od 9 do 19 (od 18 za darmo). Ceny biletów 
takie, jak w ubiegłym roku (normalny – 6,50 zł; 
ulgowy – 4,50 zł; ulgowy dla dzieci do lat 14 – 2,50 
zł; dzieci do lat czterech – wstęp wolny)

Czynna będzie również wypożyczalnia kaja-
ków, którymi będzie można popływać na sąsied-
nim stawie z wyspą. Starą wysłużoną keję ma tam 
zastąpić nowy pomost pływający. 

(WaT)

Korona ze smakiem
Rybniczanie wybrali swoje ulubione restauracje.  

W ramach akcji „Korona smakosza”, zorganizowanej 
przez rybnicką halę „Makro Cash and Carry”, w jeden 
z marcowych weekendów tłumnie odwiedzili rybnickie 
restauracje, pizzerie i kameralne kawiarnie.

Zwycięzcy rybnickiej edycji 
„Korony smakosza”

Pizzeria Hajda (Meksyk) 
– kategoria Open Multi

Restauracja Renatka (Niewiadom) 
– smak potraw

Zajazd pod Wesołą Kobyłką (Stodoły) 
– lokal na wyjścia rodzinne

Restauracja Wierzbowe Zacisze (Śródmieście) 
– jakość obsługi

Kawiarnia Amelia Caffe (Śródmieście) 
– wystrój lokalu

Karczma Sękata (Śródmieście) 
– atmosfera

Restauracja Sake (Śródmieście) 
– lokal na lunch 

Cafe Bosco (Śródmieście) 
– lokal na romantyczny wieczór 

Restauracja Maryna (Północ) 
– lokal na spotkania z przyjaciółmiZbigniew Karwat, szef pizzeri Hajda nie ukrywał radości 

ze zwycięstwa w „Koronie smakosza”

Ostatni sezon starej Rudy
Jeśli pogoda dopisze, a rybnicki sanepid, podobnie jak w latach ubiegłych, nie będzie miał 

zastrzeżeń do czystości wody i do infrastruktury sanitarnej, w piątek 1 czerwca na Rudzie, 
największym i najpopularniejszym kąpielisku w Rybniku rozpocznie się kolejny sezon. 

Ostatni lifting starej Rudy
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Niedziela, 17 czerwca

g. 12-20 – Jarmark Śląski (ul. Ryn-
kowa)
g. 10.30 – uroczysta suma odpu-
stowa i procesja z figurą św. Anto-
niego, patrona miasta – bazylika św. 
Antoniego 
g. 13.30 – VII Rybnicki Rajd Rowe-
rowy im. Jana Pawła II (start: bazy-
lika św. Antoniego – meta: Stadion 
Miejski)
g. 16.30 – biesiada u Antoniczka 
g. 18 – koncert galowy festiwalu 
Złota Lira – Teatr Ziemi Rybnickiej

Noc Świętojańska 
g. 18 – Stadion Miejski przy ul. Gli-
wickiej

GRUBSON 
LADY PANK 

Bilety: w maju 10 zł, w czerwcu 15 zł; 
dzieci od 6 lat – 5 zł, dzieci do 6 lat 
bezpłatnie 
g. 16 – otwarcie kas biletowych, 
bram stadionu i dmuchanego mia-
steczka dla dzieci na boisku lekko-
atletycznym

Przed nami doroczne dni miasta, okres w którym w Rybniku nudzić 
się zwyczajnie nie można. Program różnorodnych imprez jest bogaty  
i obejmuje koncerty, rozgrywki sportowe, turniej dzielnic czy uroczysto-
ści religijne, związane z odpustem w bazylice św. Antoniego. Darzony 
przez rybniczan szczególną czcią Antoniczek jest patronem miasta. 
Dzień odpustu, niedziela 17 czerwca to dzień, w którym rybniczanie 
mogą poczuć się szczególnie dumni ze swego miasta i mogą to za-
manifestować wywieszając rybnickie, niebiesko-biało-niebieskie flagi.

Wart polecenia jest kolejny już Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych „Złota Lira”, który w piątek 15 czerwca po południu z wielką 

pompą rozpocznie się na rynku. Zaprezentują się orkiestry i formacje 
taneczne m.in. z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier, a zaraz po-
tem rozpocznie się tam niezwykły turniej – III Międzynarodowy Puchar 
Polski Mażoretek. Galowy koncert finałowy Złotej Liry rozpocznie się 
w niedzielę 17 czerwca o 18 w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W tym samym 
czasie na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej będzie się rozpoczynać 
koncert nocy świętojańskiej z rybnickim raperem Grubsonem, który 
przygotował kilka niespodzianek oraz legendą polskiego rocka zespołem 
Lady Pank w rolach głównych. 

Gorąco plecamy!

Piątek, 15 czerwca

g.  10-20 –  Jarmark Ś ląsk i  
(ul. Rynkowa)
g. 11-14 – Święto Chleba – pre-
zentacja wypieków regionalnych  
i konkurs na najsmaczniejszy chleb 
(rynek)

XXI Międzynarodowy 
Festiwal Orkiestr 

Dętych „Złota Lira”

rynek
g. 10 – koncerty orkiestr festiwa-
lowych
g. 15 – przemarsz orkiestr oraz 
inauguracja festiwalu
g. 16 – prezentacja zespołów 
festiwalowych; Międzynarodowy 
Puchar Polski Mażoretek i Cheer-
leaderek o Puchar Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

koncert Vlado Kumpan 
und seine Musicanten 

g. 20.30, rynek

Sobota, 16 czerwca

g. 10-20 – Jarmark Śląski (ul. Rynkowa)

Piłkarski Turniej Dzielnic:
g. 10 – prezentacja dzielnic na płycie rynku; przejście 
korowodu na boisko przy Gimnazjum nr 1 
g. 11 – rozpoczęcie Turnieju Piłki Nożnej (boisko G 1) 

koncert zespołu AVOCADO
g. 17, rynek
wcześniej ogłoszenie wyników Piłkarskiego Turnieju 
Dzielnic i wręczenie nagród

g 13-17 – strefa piłkarza: sportowe rozgrywki dla dzie-
ci i dorosłych (rynek) – gry i zabawy dla mieszkańców, 
dmuchańce, slalomowy pojedynek i inne konkurencje 
piłkarskie

g. 13-17 – Dziecięca Wioska Kibica (ul. Zamkowa) – 
stanowiska artystyczno-sportowe dla dzieci, malowanie 
twarzy, wykonanie wspólnego transparentu itp. 

Imprezy towarzyszące:
16 czerwca, g. 10-18 – wystawa w rybnickim Muzeum:
„Na rybnickich boiskach” (wydanie „Rybnickiego Ku-
riera Muzealnego” poświęconego historii rybnickiego 
sportu)
16 czerwca, g. 10-15 – Dzień Otwarty Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Rybniku

i rybniczan
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Repliki broni z czasów powstania, m.in. 
karabin maszynowy na gaz sprowadzono aż 
z Nowego Targu. Całe zaś przedsięwzięcie 
zorganizowało rybnickie Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych w ramach kampa-
nii wspierającej rewitalizację podupadłej  
w ostatnich latach ul. Powstańców Śl. Kie-
dyś praktycznie przez cały dzień przemie-
rzał ją strumień mieszkańców, ale odkąd  
w centrum otwarto dwie galerie handlowe 
Focus i Plazę, ludzi pojawia się tu znacznie 
mniej, co najbardziej odczuwają właściciele 
sklepów. Część z nich stawia diagnozę, że 
ul. Powstańców Śl. po prostu umiera. By 
temu zapobiec, CRIS co pewien czas przy-
pomina rybniczanom o tej ulicy, organizując 
tu nietuzinkowe przedsięwzięcia. Majowa 
powstańcza potyczka była bez wątpienia 
najgłośniejszym z nich, bo huk strzałów 
odbijał się echem w przestrzeni zamkniętej 
pierzejami kamienic. Ten iście bitewny zgiełk 
źle zniosło kilku najmłodszych widzów, któ-
rych płacz był bardzo naturalnie brzmiącym 
dopełnieniem całości.

Magistrat przymierzając się do urządzenia 
na ul. Powstańców Śl. atrakcyjnego dla miesz-
kańców i przyjezdnych deptaka powołał do 
życia zespół roboczy, w skład którego, oprócz 
urzędników, weszli m.in. urbaniści i właśnie 
przedstawiciele CRIS-u, którzy mają wziąć na 
siebie ciężar konsultacji społecznych.

Trzeba nie tylko znaleźć 
optymalny sposób zagospo-
darowania ul. Powstańców 
Śl., ale również odpowied-
nio zaplanować niezbędne 
roboty, tak, by utrudnienia 
w ruchu nie doprowadziły 
do zamknięcia kolejnych 
sklepów.

— Wkrótce ogłosimy 
przetarg na projekt dep-
taka na ul. Powstańców 
Śl. Chcemy, by dzięki pracy 
zespołu roboczego projek-
tant otrzymał konkretne 
wytyczne dotyczące sposo-
bu funkcjonowania tej ulicy 
po jej modernizacji, więc 
i sposobu jej urządzenia 
czy zagospodarowania — 
mówi Janusz Błaszczyński, 
naczelnik magistrackiego 
wydziału architektury.  

— Przykładów, by podobne do naszej 
organizacje brały udział w planowaniu prze-
strzeni publicznej wciąż jest w Polsce niewie-
le — mówi Piotr Masłowski z CRIS-u. Zapo-
wiada kolejne, a niewymagające wielkich 
nakładów finansowych, przedsięwzięcia, 
które nie pozwolą rybniczanom zapomnieć 
o ul. Powstańców Śl. Interesujących pomy-

słów nie brakuje. Według jednego z nich, ta 
podupadła nieco ulica miałaby się zmienić 
w deptak pełen knajpek i klubów muzycz-
nych, stanowiący alternatywę dla rynku. 
Jedna z propozycji mówi też o stworzeniu 
tu rybnickiej alei gwiazd i upamiętnieniu 
wywodzących się z Rybnika gwiazd muzyki 
klasycznej, jazzowej czy rozrywkowej. 

Wacław Troszka    

Powstańcy na Powstańców
8 maja po południu na ul. Powstańców Śl. Ślązacy biorący 

udział w III powstaniu śląskim starli się z nieco zaskoczonymi 
atakiem żołnierzami Selbschutzu i Reichswehry, ubranymi  
w cywilne stroje. Strzelanina zakończyła się walką wręcz i wy-
graną powstańców, co całkiem spora grupa widzów skwitowała 
brawami. Tą historyczną inscenizację wystawiła wodzisławska 
grupa rekonstrukcji Powstaniec Śląski. 

Powstańczej potyczce przyglądała się całkiem spora grupa widzów

Stanowisko żołnierzy Selbschutzu i Reichswehry w cywilu zaatakowali nadciągający od 
strony rynku powstańcy. Niestety, nie obeszło się bez ofiar
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Mają takie same prawa jak osoby zdrowe, 
podobne marzenia i mnóstwo talentów, które, 
ze względu na mniejsze możliwości, nie zawsze 
mogą pokazać światu. Ale to świat coraz 
częściej przychodzi do nich. Obchodzony  
w całym kraju Dzień Godności Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną ma zwrócić 
uwagę na ich problemy oraz na wszelkie 
bariery, które uniemożliwiają im normalne 
życie. — To święto ma przypominać o ludzkiej 
godności i uwrażliwiać społeczeństwo na po-
trzeby osób bardziej potrzebujących. Chodzi 
o to, by zapobiegać zjawisku wykluczenia, na 
które nadal ta grupa jest narażona — mówił 
Paweł Mitura-Zielonka, w trakcie uroczystości 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Rybnickie święto osób niepełnosprawnych, 
ich opiekunów i rodzin połączone zostało  
z podwójnym jubileuszem. Warsztat Terapii 
Zajęciowej nr 1, który proponuje szero-
ki wachlarz zajęć terapeutycznych dla 45 
uczestników obchodził 15-lecie działalności,  
a prowadzące placówkę rybnickie koło PSOUU 

świętowało 30-lecie istnienia. — To, co dzieje się 
w rybnickich warsztatach oraz w środowiskowym 
domu samopomocy, to kawał dobrej roboty, 
która może być realizowana dzięki przychylności 
wielu osób. Kilka lat temu przekonywaliśmy 
się nawzajem, że musimy aktywizować pod-

opiecznych, wychodzić z nimi na zewnątrz, dać 
większą swobodę. Byliśmy pełni obaw. Dzisiaj 
widać, że nasza praca nie poszła na marne — 
mówiła obecna na uroczystości Ewa Ryszka, 
wiceprezydent miasta. Rolę Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej doceniają również rodzice 

Początki rybnickiego koła Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym sięgają 1981 r., kiedy to za sprawą 
Marii Raróg oraz Wandy Zacnej, dyrektorki Przed-
szkola nr 11, powstało Koło Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski. Koło działało w ramach struktur 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jego pierwszą 
przewodniczącą została Maria Raróg, po niej 
funkcję tę pełnili kolejno: Maria Lelonek, Stani-
sław Kulpa, Jan Motyka i Janina Pohl. Obecnie 
na jego czele stoi Lidia Moc. Po trzech latach 
działalności koło liczyło już 50 członków. 

W lutym 1984 r. Rybnicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa przekazała organizacji lokal przy ul. 
Orzepowickiej, w którym urządzono świetlicę. 
Cztery lata później zarząd rybnickiego koła 
wystąpił do władz miasta z propozycją zorgani-
zowania w Rybniku ośrodka pobytu dziennego 
z możliwością rehabilitacji dzieci z zespołem 
Downa, niedowładem kończyn i po porażeniu 
mózgowym. Idea budowy tego typu placówki 
spotkała się z ciepłym przyjęciem proboszcza 
parafii św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach – nie-
żyjącego już ks. Henryka Jośki, który włączył  
w to przedsięwzięcie Komisję Charytatywną Epi-
skopatu Polski. W pomoc przy budowie ośrodka 
na osiedlu Nowiny zaangażowały się także 
ówczesne władze Rybnika, sponsorzy oraz ro-

dzice, którzy pracowali przy wznoszeniu murów  
i pomagali przy gromadzeniu materiałów oraz 
środków finansowych. Dzięki temu, w 1990 r.  
przy ul. Hibnera otwarto Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Intelektualnie im. Jana Pawła II. Rok 
później komitet i koła Pomocy Dzieciom Specjal-
nej Troski oddzieliły się od Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, rejestrując sądownie organizację pozarzą-
dową, o nazwie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W 1992 r. Stanisław Kulpa, ówczesny prze-
wodniczący rybnickiego koła PSOUU, wraz  
z nieżyjącym już Henrykiem Taraburą rozpoczęli 
starania o pozyskanie budynku z przeznaczeniem 
na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wkrótce roz-
poczęto adaptację budynku dawnej przychodni 
przy ul. Kościuszki 55. W realizację tego przed-
sięwzięcia zaangażowali się ze strony miasta 
Maria Kufa-Skorupa i wiceprezydent Józef Cyran, 
a także Jerzy Kajzerek, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Elżbieta Frydrych – wówczas 
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego. W styczniu 1997 r., Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Przystań” został otwarty dla 
35 niepełnosprawnych osób. Jego kolejnymi 
kierownikami byli: Leszek Frydrych, Jadwiga 
Buchta i Danuta Reclik. Obecnie funkcję tę pełni 

Agata Marszałek, a w zajęciach bierze udział 45 
podopiecznych stowarzyszenia. Do ich dyspozycji 
jest dziewięć pracowni: techniczna, ceramiczna, 
ekspresji artystycznej, witrażu i biżuterii artystycz-
nej, komputerowa, plastyczna, gospodarstwa 
domowego, tkactwa i rękodzieła włókienniczego 
oraz krawiectwa, haftu i koronkarstwa. 

Z racji dużego zainteresowania zajęciami 
warsztatowymi, w 1999 r., rozpoczęto starania 
o pozyskanie drugiego budynku na potrzeby 
WTZ. Warsztaty otrzymały budynek przy ul. An-
dersa 14 w Niedobczycach, gdzie w lipcu 2003 r.  
otwarto kolejną placówkę. Przed sześcioma 
laty zainaugurował też działalność znakomicie 
wyposażony Środowiskowy Dom Samopomocy 
przy ul. Karłowicza. 

Obecnie rybnickie koło PSOUU liczy 133 człon-
ków, zatrudnia 41 pracowników i prowadzi dwie 
placówki WTZ. Koło organizuje turnusy rehabi-
litacyjne, imprezy o charakterze rekreacyjnym, 
sportowym i kulturalnym, prowadzi warsztaty  
i szkolenia oraz do niedawna dwa mieszkania tre-
ningowe. Zostało wyróżnione m.in. przez Fede-
rację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz kapitułę 
konkursu Pro Publico Bono, która uhonorowała 
stowarzyszenie tytułem „Instytucji Roku 2002”. 

(D)

Na końcu są otwarte drzwi
Po raz czternasty w Rybniku ob-

chodzony był Dzień Godności Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
Jubileusz 30-lecia istnienia świętowało 
też rybnickie koło Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym oraz Warsztat Terapii Za-
jęciowej nr 1, który już od piętnastu lat 
pomaga niepełnosprawnym.

Zajęcia prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowej są dla osób niepełnosprawnych znakomitą terapią
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osób niepełnosprawnych. Wiesława Jarosz, 
której 33-letnia córka Elwira od 13 lat bierze 
udział w zajęciach przyznaje, że te bardzo ją 
rozwinęły. Jednak gdyby nie zaangażowanie  
i poświęcenie matki, nie byłoby takich efektów. 
— Przez pierwszych dwadzieścia lat życia Elwiry 
pracowałam nad tym, by stała się w miarę samo-
dzielna. Chodziłam z nią do kina, teatru czy do 
restauracji, by zobaczyła jak wygląda normalne 
życie. Od początku była rehabilitowana. Gdyby 
nie to, pewnie teraz byłaby na wózku — opo-
wiada pani Wiesława. Dzisiaj Elwira sama 
porusza się po mieście, łatwo nawiązuje kon-
takt z otoczeniem, potrafi zrobić podstawowe 
zakupy: — Do niedawna był to dla niej ogromny 
problem. Gdy po raz pierwszy zapytała w sklepie 
o cenę jakiegoś produktu, nie posiadałam się  
z radości — wyznaje pani Wiesława. O swoim 
życiu z niepełnosprawną córką opowiadają 
również państwo Jadwiga i Jan Jadaccy. O tym, 
że 34-letnia dzisiaj Katarzyna, cierpi na pora-
żenie mózgowe dowiedzieli się kilka miesięcy 
po jej narodzinach: — Zauważyliśmy, że córka 
gorzej się rozwija, w końcu dotarło do nas, że 
coś jest nie tak — mówi pan Jan. Jego żona nie 
chce wracać do trudnych chwil, które przyszły 
po tym jak usłyszeli diagnozę. Podkreśla jed-
nak, że wspólnie z mężem zawsze walczyli o to, 
by córka prowadziła w miarę swobodne życie:  
— Nigdy nie wstydziliśmy się naszego dziecka. 

Nie zamykaliśmy jej w domu, nie izolowaliśmy 
od otoczenia — Kasia od piętnastu lat uczęsz-
cza na warsztaty, a przyjaciele i zaprzyjaźnieni 
lekarze, którzy czuwają nad jej zdrowiem 
sprawiają, że opieka nad córką nie stanowi już 
dla rodziców większego problemu. Ci przyznają 
jednak, że ciągle odczuwają brak tolerancji 
ze strony otoczenia: — Kasia wiele rozumie  
i czasem pyta dlaczego ktoś przygląda jej się na 
ulicy — mówią.

W tej chwili o przyjęcie do rybnickich WTZ 
ubiega się około 20 osób. — Czas oczekiwania 
na przyjęcie jest bardzo różny. Aktywizacja za-
wodowa nie do końca przebiega tak jak byśmy 
chcieli, więc niewielu naszych podopiecznych 
znajduje pracę. Miejsce się zwalnia, gdy uda się 
kogoś zatrudnić, lub gdy ktoś jest przenoszony 
do środowiskowego domu samopomocy. Cza-
sem w ciągu roku przyjmujemy trzy osoby, ale 
zdarza się, że przez kilka lat nie przyjmujemy 
nikogo — wyjaśnia Agata Marszałek, kierow-
nik WTZ nr 1.        

Lidia Moc, szefowa rybnickiego koła 
PSOUU, wyjaśnia, że rybnicki system opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi jest ciągle 
udoskonalany. Jest szansa na to, że w mie-
ście powstanie wreszcie zakład aktywności 
zawodowej, który dla niepełnosprawnych 
jest znakomitą szansą na zdobycie zawodu 
i znalezienie pracy. Tego typu placówki 

funkcjonują już w Żorach oraz Wodzisławiu 
Śląskim i są znakomitym uzupełnieniem zajęć 
prowadzonych w ramach tamtejszych WTZ.  
W planach jest również uruchomienie w Ryb-
niku mieszkalnictwa chronionego. 

Póki co, WTZ chce pokazać, że osoby 
niepełnosprawne mogą być oddanymi pra-
cownikami. W trakcie zorganizowanych pod 
koniec kwietnia dni otwartych prezentowano 
działalność rehabilitacyjną warsztatu, a tak-
że niepełnosprawnych jako potencjalnych 
pracowników. Oni sami opowiadali o swoich 
praktykach zawodowych w Rybnickim Cen-
trum Kultury, restauracji Pizza Hut, Zarządzie 
Zieleni Miejskiej oraz biurze posła Marka 
Krząkały. 

Jubileuszowa uroczystość w TZR była oka-
zją do wręczenia statuetek wszystkim, którzy 
od lat wspierają działania stowarzyszenia. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. ryb-
niccy parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych: wiceprezydent Ewa Ryszka, 
były prezydent Józef Makosz, a także osoby, 
które przyczyniły się do powstania warsztatu 
przy ul. Kościuszki. Prezydent Adam Fudali 
został włączony w poczet honorowych człon-
ków stowarzyszenia. — Statuetka symbolizuje 
schody, które pokonujemy codziennie. Na 
końcu są otwarte drzwi, czyli to, do czego cały 
czas dążymy — mówiła Lidia Moc.             (D)

Ruszyła trzecia edycja programu „Razem 
dla rozwoju – aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób dorosłych niepełnosprawnych, w tym cho-
rych na stwardnienie rozsiane”. W jego trakcie 
zaplanowano spotkania z doradcą zawodowym 
oraz warsztaty, podczas których uczestnicy 
będą szkolić się w zawodach stolarz, kucharz  
i florysta. Dla osób chorujących na stwardnie-
nie rozsiane i inne dolegliwości narządu ruchu, 
przewidziano zajęcia rehabilitacyjne. 

W ramach projektu „Sztuka, edukacja, 
terapia – by doświadczyć i odnaleźć” przy-
gotowano zajęcia promujące zdrowy styl 
życia, przy wykorzystaniu terapii przez sztukę. 
Niepełnosprawna młodzież uczestniczyła już  
w warsztatach teatralnych w Tychach, gdzie pod 
okiem aktora ćwiczyła proste etiudy teatralne.

Kolejne projekty to „Akademia wolon-
tariatu” i „Wolontariat w Klubie Rodzica”, 
które mają zachęcać do pracy na rzecz innych. 
Wolontariusze zostaną odpowiednio prze-
szkoleni, dzięki czemu będą mogli w sposób 
profesjonalny pomagać niepełnosprawnym  
w zajęciach terapeutycznych i rehabilita-
cyjnych. Jak wyjaśnia Joanna Tarnowska, 
wiceprezes Razem, stowarzyszenie chce przy-

gotowywać grupę wolontariuszy do kolejnych 
wyzwań, jak pomoc w prowadzeniu zajęć 
podczas integracyjnych półkolonii, turnusu 
rehabilitacyjnego, czy spotkań w ramach Klubu 

Rodzica. Wolontariusze będą też przyprowa-
dzać niepełnosprawnych na zajęcia, wychodzić 
z nimi na imprezy kulturalne i rekreacyjne oraz 
pomagać w rehabilitacji.

Programy i projekty opracowane przez 
stowarzyszenie Razem udaje się realizować 
dzięki dofinansowaniu ze strony miasta oraz ze 
środków pozyskanych z 1 proc. podatku (www.
stowarzyszenierazem.org.pl ).                     (S) 

Razem na wiosnę

W ramach projektu „Sztuka, edukacja, terapia – by doświadczyć i odnaleźć”, młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych w Tychach

Stowarzyszenie Razem realizuje kolejne projekty skierowane zarówno do osób 
niepełnosprawnych, jak i wolontariuszy, wspierających ich w codziennym życiu. 
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Dla siedmioosobowej rodziny wspólne wyjście 
do kina, na basen czy do cukierni oznacza znaczne 
uszczuplenie domowego budżetu. — Za seans 

w Multikinie zapłacimy 160 zł, a za film w 3D – 
180 zł, bez popcornu. Lody dla nas wszystkich to 
wydatek 84 zł. Jedno wejście na żużel – 125 zł, 

nie licząc dojazdu,  
a na kąpielisko Ruda 
– 35,50 zł — wylicza 
czternastoletni Filip 
Urbanek. Oczywiście 
to tylko część wydat-
ków. Oprócz swoich 
biologicznych dzieci 
– Filipa i 12-letniej 
Nadii, Urbankowie 
wychowują też Ad-
riannę, Dominika  
i Eryka, którzy trafili 
do nich z domu dziec-
ka i z innej rodziny 
zastępczej. — Jeste-
śmy zgraną paczką  

i cieszymy się z rodziny zastępczej, ale chcieliby-
śmy korzystać z takich samych atrakcji, jak nasi 
rówieśnicy — mówi Filip. Rodzina Urbanków 
otrzymuje z miasta tysiąc zł miesięcznie na każde 
z dzieci. Pani Asenata podkreśla, że gros wydat-
ków pochłaniają koszty jedzenia i leczenia dzieci.  
— Rezygnujemy z tego, co nie jest konieczne, ale dzie-
ci, które do nas trafiły mają pewne deficyty. Musimy 
je niwelować i nie możemy pozwolić, by nastolatki 
nie poszły do kina, teatru, czy na basen. One powin-
ny poznawać, obserwować, doświadczać, uczyć się  
i odpowiednio rozwijać — tłumaczy. — Nie chcemy 
jednak wyłącznie narzekać. Znaleźliśmy rozwiąza-
nie, które sprawdza się w innych miastach — 

Mowa o kartach rabatowych, które umożliwiają 
rodzinom wielodzietnym i zastępczym korzystanie 
z szeregu usług i produktów. O prorodzinnych 
ulgach rozmawiano podczas spotkania, jakie  
w połowie kwietnia zorganizował CRiS. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele rodzin zastępczych, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej oraz miasta. Programy typu 
„Duża rodzina” i „Rodzina 3+” realizowane 
są w Żorach, Wodzisławiu, czy Raciborzu i po-
magają rodzinom z co najmniej trójką dzieci. 
— Warto przyjrzeć się programowi w Tychach. Jest 
rozbudowany i obejmuje nie tylko infrastrukturę 
miejską. Dla Rybnika, miasta o podobnej wielkości, 

Jakich osób szukacie? 
Najbardziej zależy nam na osobach, które 

byłyby gotowe zostać rodziną zastępczą dla 
dzieci w wieku szkolnym i z nieuregulowaną 
sytuacją prawną, czyli takich, które przebywają 
w domu dziecka, bądź mogą tam trafić.   

Jakie warunki muszą spełniać kandy-
daci?

Powinny to być osoby niekarane, zdrowe  
i takie, które dają rękojmię prawidłowej opieki 
nad dziećmi. Przynajmniej jeden z członków 
rodziny powinien mieć stałe źródło dochodu. 
Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo, 
ale również osoba samotna – niezamężna lub 
rozwiedziona. Kandydaci na rodziców zastęp-
czych mogą być bezdzietni lub mieć własne 
dzieci, mogą być spokrewnieni z przyjmowa-
nym pod opiekę dzieckiem, lub dla niego obcy. 
Często łatwiej jest małżeństwu, które może 
podzielić się obowiązkami i rodzicom z dzieć-
mi, bo zdobyli już doświadczenie wychowując 
swoje pociechy, ale nie ma reguł. Kandydaci 
na rodziców mogą mieszkać poza Rybnikiem. 
Mamy rodziny w Katowicach i Zabrzu, które 
opiekują się rybnickimi dziećmi. Każda z nich 
wychowuje troje rodzeństwa. Cieszymy się, bo 
taka sytuacja nie zdarza się często. Co najważ-
niejsze, trójka dzieci opuściła dom dziecka,  
a kolejna trójka w ogóle tam nie trafiła. 

Kiedy osoba, bądź rodzina już zdecyduje 
się na ten krok, co ją czeka?

Rozpoczyna się od rozmowy z psychologiem 
i pedagogiem, by ocenić powody, jakimi kierują 

się kandydaci na rodziców zastępczych. Następ-
nie, w naszym ośrodku odbywa się szkolenie 
(dziesięć sesji szkoleniowych po cztery godzi-
ny). Przeprowadzamy też wywiady w miejscu 
zamieszkania, a kandydaci muszą dostarczyć 
wymagane dokumenty i zaświadczenia, m.in.  
o dochodach, niekaralności, czy stanie zdrowia. 
Proces kwalifikacji i szkoleń trwa ok. pół roku. 
Jeżeli po tym okresie kandydaci nadal chcą 
zostać rodzicami zastępczymi, następuje dobór 

rodziny do dziecka. Doskonale znamy sytuację 
tych dzieci i wiemy, w jakim domu będzie im 
najlepiej. Robimy wszystko, by jak najszybciej 
trafiły do nowej rodziny. Jednak na tym nasza 
praca się nie kończy, bo rodziny nadal mogą 
liczyć na wsparcie rybnickiego ośrodka. Poma-
gamy im w opiece nad dzieckiem, zapewniamy 
dalszą pomoc psychologiczną i pedagogiczną, 
wspieramy w relacjach z rodziną biologiczną. 
Zapewniam, że rodzina zastępcza nie jest po-
zostawiona sama sobie. Zdarza się, że w trakcie 
szkolenia ktoś ma wątpliwości i rezygnuje, bo 
dochodzi do wniosku, że sobie nie poradzi. 
Świadczy to o jego odpowiedzialności. Znam 
jednak przypadki, że po jakimś czasie kandyda-
ci dojrzewają do tej decyzji i wracają. Pamiętam 
pewną rodzinę, która wróciła do nas po roku. 
Dziś wychowuje jednego chłopca i rewelacyjne 
spełnia się w tej roli.

A co dzieje się w sytuacji kiedy rodzina 
zastępcza sobie nie radzi? 

Oczekiwania i potrzeby dzieci nie zawsze idą 
w parze z wyobrażeniami rodzin, ale nie zała-
mujemy rąk. Kiedy dochodzimy do wniosku, 
że lepszym rozwiązaniem będzie pobyt dziecka  
w innej rodzinie, podejmujemy takie kroki. 

Duży może (oczekiwać) więcej?

— Są moje, choć nie wszystkie urodziłam — mówi o piątce swoich dzieci Asenata 
Urbanek, która od grudnia ubiegłego roku wspólnie z mężem Arturem tworzy 
zawodową rodzinę zastępczą. Wie, jak trudno zaspokoić potrzeby gromadki na-
stolatków. Dlatego razem z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych zachęca do 
pomocy rodzinom wielodzietnym. 

Asenata Urbanek z synem Filipem, który będzie bohaterem internetowej akcji „Rybnik trzy plus”

— Dzieci potrzebują normalnego domu, z mamą i tatą, choinką na Boże Narodzenie i wspól-
nymi wycieczkami na basen w czasie wakacji — mówi Arkadiusz Andrzejewski, dyrektor 
ośrodka rodzinnej pieczy zastępczej. Placówka poszukuje kandydatów na rodziców 
zastępczych. 
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— Wciąż więcej jest dzieci niż rodzin, które chciałyby się nimi za-
opiekować — mówi Arkadiusz Andrzejewski
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Potrzebni mama i tata
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Rodzina może się nie sprawdzić w roli opiekunów 
dla jednego dziecka, ale uda się jej stworzyć rewe-
lacyjną rodzinę dla innego. Tak bywa. 

Ile rybnickich dzieci czeka na swoją rodzinę 
zastępczą? 

Wciąż więcej jest dzieci niż rodzin, które chciałyby 
się nimi zaopiekować. Nowa ustawa i jej nieczytelne 
zapisy sprawiły, że zainteresowanie potencjalnych 
rodziców zastępczych znacznie spadło. Uspokajam 
jednak – nie ma żadnego ryzyka i jeżeli osoby tylko 
chcą, mogą bez obaw podjąć się opieki nad dzieć-
mi. Mówimy tu o dzieciach w wieku szkolnym, bo 
starsze mogą liczyć na pomoc miasta w procesie 
usamodzielniania się i w miarę możliwości kiero-
wane są do dwóch mieszkań, w których uczą się, jak 
samodzielnie prowadzić dom. Dlatego koncentru-
jemy się głównie na dzieciach w wieku od ośmiu do 
13 lat. Poszukujemy też rodzin zainteresowanych 
pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego dla ma-
łych dzieci, które docelowo mogą być umieszczane  
w rodzinach adopcyjnych. W placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych wciąż przebywa blisko 100 
dzieci, które powinny znaleźć miejsce w rodzinach. 
Kładziemy też nacisk na tożsamość dziecka, aby 
mogło ono podtrzymywać więzi ze swoją biologiczną 
rodziną. Podkreślam – rodzina zastępcza zawsze 
może na nas liczyć – podzielić się swoją radością, ale 
też kłopotami. I tak jest w Rybniku od lat.

Rodziny zastępcze mogą też liczyć na wsparcie 
finansowe ze strony miasta.

Nie ma obaw, że ktoś, kto zaopiekuje się dziec-
kiem będzie cierpieć niedostatek. To świadczenie na 
wysokim poziomie, bo według nowych przepisów, od 

stycznia tego roku rodziny spokrewnione z dziec-
kiem (dziadkowie lub dorosłe rodzeństwo) otrzymu-
ją 660 zł miesięcznie na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka, a rodzina niespokrewniona  
z dzieckiem – tysiąc złotych na każde dziecko. Moim 
zdaniem to kwota wystarczająca, by pokryć koszty 
związane z pobytem obcego dziecka w naszym domu. 

Co zatem sądzi pan o propozycji wprowadze-
nia w mieście programu typu „Rodzina 3+”? 

To cenna inicjatywa, ale powinna być skierowana 
głównie do wielodzietnych rodzin biologicznych, 
bo może pomóc im w lepszym funkcjonowaniu. 
Warto też zwrócić uwagę na niematerialną stronę 
pomocy, która powinna trafiać do takiej rodziny. 
Niejednokrotnie może okazać się cenniejsza od 
zakupów z rabatami. 

Jak nakłonić osoby, by chciały zostać rodzi-
cami zastępczymi?       

Najlepszą zachętą jest widok, jaki oglądam każde-
go dnia, gdy spotykam szczęśliwe dzieci, które cieszą 
się z przebywania w normalnym domu. W tej pracy 
uśmiech dziecka przynosi największą satysfakcję.

Rozmawiała Sabina Horzela-Piskula 

Pomoc pieniężna
przysługująca

 rodzinie zastępczej

Zgodnie z ustawą O wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, od stycznia rodziny 
zastępcze otrzymują na każde 
dziecko świadczenie na pokrycie 
kosztów jego utrzymania nie 
niższe niż:

• 660 zł miesięcznie – w przy-
padku dziecka umieszczonego 
w rodzinie spokrewnionej

• 1000 zł miesięcznie – w przy-
padku dziecka umieszczonego 
w rodzinie zastępczej zawodo-
wej i niezawodowej 

Rodzinom zastępczym przy-
sługuje też dodatek za spra-
wowanie opieki nad dziećmi  
z orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności w wysokości 200 zł  
miesięcznie.
W Rybniku jest 15 zawodowych 
rodzin zastępczych oraz dwa Ro-
dzinne Domy Dziecka, w których 
wychowuje się 78 dzieci. 

W okresie od 1 do 18 czerwca  
w urzędzie miasta ankieterzy rybnickiej 
firmy BioStat będą pytać petentów, czyli 
mieszkańców o to, co sądzą o funkcjono-
waniu magistratu i pracy urzędników.

Badania te, mające formę wywiadu an-
kietowego będą przeprowadzane jeszcze  
w 19 innych miastach i powiatach na zlece-
nie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 
Zdobył on dofinansowanie Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację projektu, które-
go głównym celem jest podniesienie jakości 
tzw. usług publicznych. Przedstawiciele 
związku apelują do mieszkańców o udział 
w badaniach, które mogą przyczynić się 
do tego, że ich urzędy miast i starostwa 
powiatowe będą pracować po prostu lepiej. 
Więcej informacji o projekcie na stronie 
internetowej (www.benchmarking.sile-
sia.org.pl). 

(WaT)

może być inspirujący — mówił Piotr Masłowski  
z CRiS-u. Do tyskiego programu „Liczna rodzina 
3+” włączyło się jednak nie tylko miasto, ale  
i wielu prywatnych przedsiębiorców, m.in. szkoły 
językowe, zakłady fotograficzne, sklepy, kluby 
fitness, restauracje, a nawet biura nieruchomości, 
oferujące rabaty przy wynajmie, bądź zakupie 
mieszkania. W Rybniku o ulgi nie jest łatwo. 
Asenata Urbanek zabiegała o sfinansowanie 
aparatu ortodontycznego dla jednego z dzieci; 
bezskutecznie. Jedynie Cyrk Warszawa zafundo-
wał rodzinie cyrkowe przedstawienie. O tym, jak 
trudno zainteresować lokalnych przedsiębiorców 
programem typu „Rodzina 3+” wie doskonale 
Joanna Hawel z wydziału polityki społecznej 
rybnickiego magistratu. — Właśnie pracujemy 
nad programem umożliwiającym rodzinom wie-
lodzietnym łatwiejszy dostęp do kultury, rekreacji 
i sportu. Zabiegamy, by do współpracy włączył się 
również sektor prywatny, aby ciężar wsparcia nie 
spadał wyłącznie na miasto. Prezydent zwrócił się  
w tej sprawie do lokalnych przedsiębiorców – na 128 
firm, tylko pięć odpowiedziało pozytywnie – dwie 
apteki, kwiaciarnia, księgarnia i studio fotograficzne 
— mówiła. Jak wynika z uchwalonego w czerwcu 
ub. roku „Lokalnego Programu Rozwoju Systemu 
Pomocy Rodzinie dla Miasta Rybnika na lata 
2011-2016”, z pomocy społecznej korzystają tutaj 

204 rodziny wielodzietne (1180 osób), a w 177 
rodzinach zastępczych wychowuje się 281 dzieci. 
Zdaniem Masłowskiego ulgi dla takiej grupy nie 
powinny nadmiernie obciążyć budżetu Rybnika, 
jednak Joanna Hawel uważa, że należy dokładnie 
oszacować koszty wprowadzenia w mieście takie-
go programu. Przypomina też o ulgach już stoso-
wanych w Rybniku: — Rodziny wielodzietne mogą 
korzystać ze zniżkowych przejazdów autobusami, 
a niektórzy dyrektorzy miejskich placówek kultury 
wprowadzają ulgowe bilety na spektakle i oferują 
darmowy udział w kółkach zainteresowań — mówi. 
Zdaniem Arkadiusza Andrzejewskiego, dyrektora 
ośrodka rodzinnej pieczy zastępczej, pomysł pro-
gramu jest cenną inicjatywą. Jednak powinien być 
skierowany przede wszystkim do wielodzietnych 
rodzin biologicznych. Zwraca też uwagę na nie-
materialną stronę pomocy, jaka powinna trafiać 
do takich rodzin, bo niejednokrotnie może okazać 
się cenniejsza od zakupów z rabatami. 

— Myślimy o przyjęciu do naszej rodziny ko-
lejnych dzieci, ale na razie nie mamy warunków. 
Mieszkamy w czteropokojowym mieszkaniu. Gdyby 
udało się nam przeprowadzić do własnego domu… 
— zamyśla się Asenata Urbanek. Zapytana  
o powody, dla których zdecydowała się stworzyć 
rodzinę zastępczą mówi: — To potrzeba serca.  

(S)

Ośrodek 
rodzinnej pieczy zastępczej 

(ul. Floriańska 28, tel. 42 40 435) 
zaprasza wszystkich, 

którzy chcą zostać 
rodzicami zastępczymi. 

Dzieci czekają!

Badania 
w magistracie

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



 

Turystycznie w Kłokocinie
28 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 19 w Kłokocinie odbyły 

się eliminacje wojewódzkie 40. Ogólnopolskiego Młodzieżowe-
go Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.

Wzięło w nich udział 60 uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Na rybnickie zawo-
dy przyjechały ekipy z Częstochowy, Gliwic, Katowic, Pszczyny, Rudy 
Śląskiej, Sosnowca i Żywca. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą 
na temat atrakcji turystycznych regionu i województwa, zagadnień 
topograficznych, a nawet znajomości drzew, zasad udzielania 
pierwszej pomocy i ruchu drogowego. Pokonali też rowerowy tor 

przeszkód i masze-
rowali na orientację 
(szczegóły na www.
rybnik.pttk.pl). Do 
finału centralnego 
zakwalifikowały się 
trzy rybnickie druży-
ny – ze Szkoły Pod-
stawowej nr 19 oraz 
dwa szkolne koła 
krajoznawczo-tury-

styczne PTTK „Kamzik”, działające przy Gimnazjum nr 7 i przy I LO 
im. Powstańców Śl. Turniej zorganizował oddział PTTK w Rybniku. 

W krainie tulipanów
Uczniowie Gimnazjum nr 2 z Maroka-Nowin nawiązali współ-

pracę z holenderską szkołą z Brabancji. 
Na przełomie marca i kwietnia młodzi Holendrzy gościli  

w polskich domach, 
a w drugiej połowie 
kwietnia doszło do 
rewizyty. Poza wy-
jazdami w miejsca 
ważne dla obu kultur, 
jak Kraków i Oświę-
cim oraz Amsterdam  
i Rotterdam, mło-
dzież aktywnie reali-
zowała zaplanowane 

zajęcia. Uczono się autoprezentacji i wykonywania biżuterii oraz 
zadbano o kondycję. Rybniccy gimnazjaliści wzięli również udział 
w dziesięciokilometrowym maratonie w Rotterdamie. W projekcie 
uczestniczyli Czesi, Duńczycy, Francuzi i Włosi, a w nawiązaniu 
kontaktów z holenderską szkołą pomogły Mariola Ordon z G nr 2 
i Katarzyna Siwczak z IV LO. 

Historycznie rzecz biorąc
19 kwietnia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integra-

cyjnymi nr 1 w Śródmieściu odbył się III Powiatowy Konkurs 
Historyczny. 

Wzięło w nim udział 41 uczniów z 23 szkół podstawowych z Ryb-
nika, Lysek, Jejkowic, Palowic i Czerwionki. Jednak laureatami zostali 

uczniowie z naszego 
miasta. Dwa pierwsze 
miejsca zajęli reprezen-
tanci Szkoły Podstawo-
wej nr 35 z Chwałowic 
– Robert Rudol i Eliasz 
Banasiewicz, zaś trzecie 
Jeremi Zając ze Szko-
ły Podstawowej nr 16  
w Boguszowicach. 

Popielów w krainie kangurów
W Szkole Podstawowej nr 24 w Popielowie zorganizowano 

tydzień australijski. 
Uczniowie spo-

tkali się z podróż-
n i k i e m  B o l e s ł a -
wem Grabowskim, 
który  opowiadał  
o wyprawie do Au-
stralii, poznali spe-
cyfikę i  przyrodę 
tego kraju, wzięli też 
udział w konkursie 
wiedzy o Australii  
i przedstawieniu „Krótka historia Australii”. Inicjatorką imprezy była 
anglistka Barbara Kubina-Lepich, a w jej przygotowanie zaanga-
żowały się również Barbara Szymczyk i Izabela Syrek. W ubiegłych 
latach w placówce zorganizowano tydzień brytyjski i amerykański. 

Mistrzowski umysł
Kamil Kozioł, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 na Smolnej 

zwyciężył w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Spor-
tach Umysłowych i zdobył tytuł Mistrza Polski w szachach 
klasycznych do lat 12.

W rozgrywanych w połowie kwietnia zawodach w Solinie, 
Kamil, zawodnik Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik, zdobył 
osiem z dziewięciu możliwych punktów – po siedmiu kolejnych 
zwycięstwach, w ósmej partii wywalczył remis, który zapewnił 
mu mistrzowski tytuł na rundę przed zakończeniem rywalizacji.  
W zawodach wzięło udział 46 zawodników. 

Wrócili z lampką
Uczniowie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych 

po raz kolejny zostali laureatami Olimpiady Wiedzy Górniczej  
„O Złotą Lampkę ”. 

Szkołę reprezento-
wali Karol Witoszek 
i Krystian Kaczmar-
czyk, którzy w finale 
w Bieruniu pokonali 
ekipy m.in. ze szkół 
w Brzeszczach, Paw-
łowicach, Jastrzębiu 
Zdroju i  Łęcznej. 
Uczniowie ZST zdo-
byli złotą lampkę po 
raz piąty z rzędu. W nagrodę laureaci zostali zwolnieni z części 
pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w zawodzie technik górnik, otrzymali indeksy na Politechnikę Śląską 
oraz nagrody ufundowane przez Kompanię Węglową i starostę 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Opiekunką reprezentacji była 
Małgorzata Kunka. Warto dodać, że Krystian Kaczmarczyk zdobył 
też I miejsce w IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy w Bytomiu. 

Wolontariusze są wśród nas
2 3  k w i e t n i a  

w Zespole Szkół nr 2 
rozstrzygnięto kon-
kurs zorganizowany 
przez rybnicki od-
dział Towarzystwa 
Nauczycieli Biblio-
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tekarzy Szkół Polskich, Zespół Szkół Urszulańskich i ZS nr 2. 
Pierwsze miejsca przyznano ex equo Zuzannie Pander z IV LO  

w Chwałowicach i Krzysztofowi Jarczokowi z Zespołu Szkół nr 2 (na 
zdj.), a konkurs nawiązywał do ubiegłorocznego roku wolontariatu 
i obchodzonego obecnie roku Janusza Korczaka i księdza Piotra 
Skargi, zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną. 
Do takiej właśnie działalności miały zachęcać plakaty, które wy-
konali uczestnicy konkursu. Więcej na http://www.rybnik.pl/bsip/
wolontariat.htm .

Są super!
49 seniorów z województwa śląskiego odebrało z rąk wice-

wojewody Piotra Spyry dyplomy „Superdziadków”. Najwięcej 
wyjątkowych babć i dziadków, bo aż 28 – zgłosili wnukowie-
uczniowie popielowskiej podstawówki.   

Akcję zorganizował Śląski Urząd Wojewódzki w ramach obcho-
dów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej, a celem projektu była promocja osiągnięć 
osób starszych, które wciąż są aktywne i udowadniają, że jesień 

życia nie musi być 
szara. Uczniowie pod 
kierunkiem polonistki 
Sabiny Malgrab napi-
sali prace literackie, 
w których przed-
stawili pasje swoich 
dziadków i babć. 
Piotr Pysz, dyrektor 
szkoły, nie kryje zado-
wolenia, że tak wielu 

uczniów jego placówki włączyło się do tej niecodziennej akcji. 19 
kwietnia superdziadkowie wraz ze swoimi wnukami spotkali się  
w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie otrzymali okolicznościowe dy-
plomy. Wśród „Superdziadków” były również osoby angażujące 
się w pracę na rzecz innych, jak 78-letnia Małgorzata Gruczelak, 
emerytowana nauczycielka I LO w Rybniku, która od kilku miesięcy 
jest wolontariuszką stowarzyszenia Oligos i pracuje z niepełno-
sprawnymi (więcej na str. 30).

Dawid i Stuart
21 kwietnia w Bratysławie odbył się XII Międzynarodowy 

Turniej Robotów. W stawce 94 robotów ze Słowacji, Czech, 
Niemiec i Polski rywalizowało pięć wykonanych przez uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych. 

I miejsce w kategorii MicroMouse zajął Dawid Harazim. Bezkon-
kurencyjny w labiryncie jego robot Stuart pokonał inne maszyny 
wykonane nawet przez studentów wyższych uczelni. Jak mówi Dawid, 
konstruując go przesunął środek ciężkości bliżej osi kół, poprawiając  
w ten sposób jego dynamikę. Zastosował też tzw. mapowanie co skró-
ciło czas marnowany dotychczas na wjeżdżanie w ślepe uliczki. Inni 
uczniowie ZST Paweł Chruszcz, Patryk Przybysławski i Paweł Strzelczak 
zakwalifikowali się do finału w kategorii LineFollower. Reprezentację 
szkoły stanowili uczniowie klasy I i II mechatronicznej, przygotowujący 
się do udziału w turniejach w ramach zajęć Koła Robotów Mobilnych, 

pod opieką Piotra To-
karza. W czasie zawo-
dów uczniowie ZST po 
raz pierwszy zetknęli 
się z kilkoma nowymi 
turniejowymi kate-
goriami, jak Ketchup 
House oraz Freescale 
Race Challenge. 

Matematyczno-przyrodnicze podchody
Jeszcze w kwietniu Szkoła Podstawowa nr 16 z Boguszowic 

zorganizowała 11. edycję plenerowego Międzyszkolnego 
Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego „Leśne podchody”. 

Co pięć minut na konkursową trasę poprowadzoną ścieżkami kło-
kocińskiego lasu wyruszały trzyosobowe zespoły. Na kolejnych sta-
nowiskach uczniowie odpowiadali pisemnie na wylosowane pytania 
z matematyki i przyrody (na przemian). Z kolei między stanowi-
skami wypełniali tzw. 
kartę pracy. Jeszcze 
przed wyruszeniem 
na konkursowy szlak 
uczniowie spotka-
li się z Krzysztofem 
Brożyną, leśniczym 
leśnictwa Kłokocin, 
który opowiedział 
im m.in. o tym, jak 
powinni zachowy-
wać się w lesie.

W konkursie wzięły udział drużyny 14 rybnickich podstawówek 
i trzech zespołów szkolno-przedszkolnych. Zwyciężyli uczniowie 
SP-34: Julia Goszyk, Julia Wawoczny oraz Bartek Wieczorek, pod-
opieczni nauczycielki Janiny Zielonki. Drugie miejsce zajęła trójka 
SP-11, a trzecie gospodarze, uczniowie SP-16. Po zakończonej 
rywalizacji, uczestnicy podchodów spotkali się przy ognisku,  
w ogniu którego upiekli kiełbaski, a te po wyczerpującej wędrówce 
ze sprawdzianami, smakowały dzieciakom wybornie.

Policja na rozdaniu świadectw
Krzysztof Sowula, komendant rybnickiej policji i Aleksandra 

Nowara, rzecznik prasowy jednostki, wzięli udział w uroczy-
stości rozdania świadectw absolwentom pierwszej w historii 
rybnickiej edukacji klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne 
w VII LO w Zespole Szkół nr 5 w Niedobczycach. 

To pierwsi uczniowie, którzy zakończyli trzyletnią edukację  
w klasie potocznie nazywanej „policyjną”. Uczyli się m.in. zagadnień 
z wiedzy o społe-
czeństwie, przyspo-
sobienia obronnego, 
podstaw prawa i kry-
minologii, udzielania 
pierwszej pomocy,  
a także podstaw ter-
minologii policyjnej 
i prawnej w języku 
angielskim. W ra-
mach zajęć bezpie-
czeństwa publicznego pod okiem Roberta Rapacza, policjanta KMP 
w Rybniku, zdobywali wiedzę z zakresu prawa karnego, przestępstw 
i wykroczeń, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zasad służ-
by w policji i jej struktur oraz poznawali podstawy samoobrony. 
Świadectwa 32 absolwentom, w tym 19 dziewczynom, wręczył 
komendant Sowula. — Dwie osoby złożyły już podanie o pracę 
w policji. Część myśli o pracy w agencjach ochrony, część wybiera 
się na studia, choć niekoniecznie związane z profilem klasy jaką 
ukończyli, czyli humanistyczne albo językowe — mówi Mirosława 
Materzok, wicedyrektor placówki i wychowawczyni klasy. Warto 
dodać, że kierunek bezpieczeństwo publiczne ciszy się w ogólnia-
ku ZS nr 5 stałą popularnością, choć największe zainteresowanie 
naborem miało miejsce trzy lata temu, kiedy to po raz pierwszy  
w ofercie szkoły pojawiła się klasa „policyjna”. 
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Ekspresem przez szkoły
Marcin Wydra, uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, 

zajął szóste miejsce w olimpiadzie logistycznej. Wzięło w niej udział 
ponad 5,5 tysiąca uczniów z całej Polski • 23 kwietnia w SP nr 19 
w Kłokocinie odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny 
„Eko-Rybnik 2012”, a zwyciężyła Oliwia Wyleżoł z ZSP nr 3, którą do 
konkursu przygotowała Agata Sączek • Gimnazjum nr 5 noszące 
imię Władysława Webera z Boguszowic zaplanowało na 25 maja 
w Domu Kultury w Boguszowicach konferencję naukową z okazji 
130. rocznicy urodzin Władysława Webera, burmistrza Rybnika • 
24 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbyła 
się trzecia edycja konkursu „Mistrz i uczeń – najlepszy duet ku-
charski”, a uczniowie szkoły doskonalili swoje umiejętności u boku 
szefów kuchni restauracji z regionu • 9 maja w Chorzowie odbyła 
się gala XIV edycji konkursu „Śląska nagroda jakości” połączona z 
wręczeniem certyfikatów II edycji programu „Stawiamy na jakość”, 
zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.  
W kategorii „Stawiamy na jakość w edukacji” laureatem został 
Zespół Szkół Technicznych, który zdobył już w tym roku certyfikat 
jakości ISO i tytuł „Pozytywisty Roku 2011”. Certyfikat odebrała 
Grażyna Kohut, dyrektorka szkoły. 

Przedszkolak potrafi
Dbają o zdrowie
Jedno zdrowie mam, bardzo o nie dbam – to hasło II edycji 

Powiatowej Olimpiady Ekologicznej zorganizowanej przez 
Przedszkole nr 14 w Chwałowicach. 

Około stu pięcio- i sześciolatków z Rybnika i Czerwionki-Leszczyn 
rywalizowało „po sąsiedzku” – w gościnnej sali IV LO. Olimpiada 
miała nauczyć dzieci bezpieczeństwa i higieny, wyrobić nawyki 

proekologiczne, za-
chęcić do uprawia-
nia sportu i zdrowe-
go odżywiania się. 
Przedszkolaki udo-
wodniły, że potrafią 
segregować odpady, 
wyposażyć apteczkę, 
przygotować zdro-
we kanapki i znają 
numery alarmowe. 

Rywalizacji przyglądało się jury, w którym zasiedli Joanna Cichecka, 
przewodnicząca rady dzielnicy Chwałowice, Henrietta Front-Sikora, 
dyrektorka Przedszkola nr 14 i Andrzej Wojaczek, przewodniczący 
rady miasta. Wszystkie grupy przedszkolaków uzyskały tę samą ilość 
punktów i spisały się na medal. — Przyświecało nam powiedzenie 
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Wpajanie 
dzieciom zasad prozdrowotnych od najmłodszych lat ma szansę 
zaowocować w przyszłości. Dla tej idei warto organizować takie 
imprezy — wyjaśniają Wioletta Galecka i Barbara Stankiewicz, 
organizatorki olimpiady. 

Czysto i zdrowo
W boguszowickim Przedszkolu nr 15 w odbył się między-

przedszkolny turniej wiedzy o zdrowiu pod hasłem „Każdy 
przedszkolak dobrze wie, jak o zdrowie troszczyć się”. 

— Nauka zdrowego stylu życia powinna rozpoczynać się od naj-
młodszych lat, czyli już w przedszkolu — tłumaczy Renata Jurczyk, 
dyrektorka placówki. Dlatego boguszowickie przedszkolaki brały 
już udział w kilku programach, m.in.: Kubusiowi Przyjaciele Natury, 
Akademia Zdrowego Przedszkolaka czy Czyste powietrze wokół nas. 
Turniej pod nazwą Czysto i zdrowo podsumował dotychczasowe 

działania i współpracę P nr 15 z przedszkolami nr 19 i 20. Drużyny 
z tych placówek miały do wykonania szereg praktycznych zadań – 
segregowały śmieci, rozwiązywały quiz na temat czystości osobistej 
i zagadki związane z leczeniem i profilaktyką. Turniejowe zmagania 
obserwowało jury – Marzena Palarz z rybnickiego sanepidu, radny 
Leszek Kuśka, Roman Pinoczek, dyrektor SP18 oraz dyrektorki 
Grażyna Paś (P19), Grażyna Kupczyk (P20) i Renata Jurczyk (P15). 
Imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych nadesłanych na 
ogólnopolski konkurs „Radosny przedszkolak – to zdrowy przed-
szkolak”, którego organizatorem było P nr 15. Na konkurs wpłynęło 
167 prac z 46 przedszkoli z całej Polski.

Bajkowe życie
9 maja w Domu Kultury w Chwałowicach odbył się IV regio-

nalny konkurs literacko-plastyczny przedszkolaków pod hasłem 
„Bo z bajkami iść przez życie jest wesoło!”

Konkurs twórczo-
ści  przedszkolnej 
skierowany był do 
placówek, których 
patronami są wy-
bitni polscy twórcy 
literatury dziecięcej 
– Kownacka, Konop-
nicka, Korczak, Tu-
wim czy Brzechwa. 
Oprócz pięciu rybnic-
kich przedszkoli (P-11, P-13, P-14, P-17, P-37) uczestniczyły w nim 
również placówki z Żor. Przedsięwzięcie odbywało się w dwóch 
etapach – w pierwszym oceniano prace plastyczne nadesłane na 
konkurs „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” inspiro-
wany twórczością Janusza Korczaka, a wszystkie wyróżnione prace 
zaprezentowano w domu kultury. W drugim, teatralno-muzycznym 
etapie, dzieci prezentowały na scenie DK fragmenty utworów na-
wiązujących do postaci patrona swojego przedszkola.

Na festynach jest wesoło
11 maja w Przedszkolu nr 11 na Nowinach odbył się rodzinny 

festyn nawiązujący 
do zbliżającego się 
Euro. Oprócz wystę-
pów artystycznych, 
nie zabrakło konkur-
sów dla maluchów  
i ich rodziców, malo-
wania buziek i zabaw 
w dmuchanym zam-
ku. Z kolei 19 maja 
na innym festynie 
bawiła się społeczność Przedszkola nr 10. Hasło rodzinnego ple-
neru brzmiało „Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence”, a atrakcją 
imprezy była bajka „Złota rybka” w wykonaniu rodziców dzieci 

uczęszczających do 
przedszkola. Poza 
tym dla dzieci i ich 
rodziców przygoto-
wano szereg atrakcji 
i konkursowych zma-
gań z nagrodami.

(S), (WaT)
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W 12 placówkach różnego szczebla, pozostali na 
swoim stanowisku dotychczasowi szefowie, którzy 
albo nie mieli konkurentów, albo otrzymali większą 
od niech liczbę głosów członków dziewięcioosobowej 
zazwyczaj komisji. I tak Urszula Warczok będzie  
w dalszym ciągu dyrektorką Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych, czyli popularnego „Ekonomika”, a Ma-
rek Florczyk będzie nadal zawiadywał „Budowlanką”.

W kilku przypadkach trzeba było zastąpić dyrekto-
rów odchodzących na emeryturę. I tak w IV Liceum 
Ogólnokształcącym w Rybniku Chwałowicach, Ma-
riana Groborza, który kierował nim od chwili jego 
powstania w 1990 roku, zastąpi Małgorzata Wróbel, 
pracjąca tam od dwóch lat, nauczycielka biologii. 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski będzie doświadczony wuefista 
tej podstawówki Krzysztof Kucjas, który otrzymał 
więcej głosów niż trzy jego konkurentki. Kucjas 
zastąpi odchodzącą na emeryturę Elżbietę Migas. 
Zmiana warty nastąpi również w Przedszkolu nr 39 
w Boguszowicach Osiedlu. Schedę po Róży Grünberg 
przejmie Gabriela Froehlich, która obecnie dyrekto-
ruje jeszcze Przedszkolu nr 18. Otrzymała ona więcej 
głosów niż startująca w konkursie wicedyrektorka 

P-39. Z końcem roku szkolnego na emeryturę przej-
dzie też Lidia Wróbel, zawiadująca Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną. Jej nowym dyrektorem 
będzie Adam Kocjan, wieloletni kierownik internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy 
ul. Mikołowskiej. W głosowaniu komisja konkursowa 
obdarzyła go większym zaufaniem niż dwóch innych 
kandydatów na to stanowisko.

W konkursach wybrano również dyrektorów 
mających funkcjonować od nowego roku szkolnego 

zespołów szkolno-przedszkolnych. Teresa Uchyła 
kierująca obecnie Szkołą Podstawową nr 16 w dziel-
nicy Boguszowice będzie też dyrektorem zespołu 
szkolno-przedszkolnego, który szkoła ta stworzy  
z Przedszkolem nr 18. Zespół taki stworzą również 
podstawówka i przedszkole z Orzepowic, które  
w dodatku przenoszą się do budynku szkół medycz-
nych, usytuowanego w sąsiedztwie szpitala wojewódz-
kiego, położonego w tej samej dzielnicy. Członkowie 
komisji konkursowej stanowisko dyrektora tej 
zespołowej placówki powierzyli Mirelli Krakowczyk, 
dyrektorce orzepowickiego przedszkola. Obecna 
dyrektorka SP-32 do konkursu nie przystąpiła,  
a inna kandydatka wywodząca się z grona nauczycieli 
tej szkoły nie znalazła uznania w oczach członków 
konkursowej komisji.

W Szkole Podstawowej nr 24 w Popielowie kon-
kurs nie został rozstrzygnięty (żaden z kandydatów 
nie otrzymał wymaganej, bezwzględnej większości 
głosów) i prezydent Adam Fudali, korzystając ze 
swoich uprawnień powierzył to stanowisko obec-
nemu dyrektorowi tej szkoły Piotrowi Pyszowi. Po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty oraz 
rad pedagogicznych poszczególnych szkół, prezydent 
Fudali powierzył też stanowiska obecnym dyrektorom 
szkół podstawowych: nr 12 w Zebrzydowicach, nr 19 
w Kłokocinie, nr 20 w Gotartowicach i nr 27 w Chwa-
łęcicach. Wszystkie te podstawówki w niedalekiej 
przyszłości wraz z sąsiadującymi z nimi przedszkolami 
mają stworzyć zespoły szkolno-przedszkolne. 

Wacław Troszka  

Średnie miesięczne wynagrodzenie 
brutto dyrektorów placówek oświato-
wych (maj 2012) bez dodatków moty-
wacyjnych. (Wyliczenia nie uwzględniają 
wynagrodzeń dyrektorów: Ogniska Pracy 
Poza Szkolnej „Przygoda”, Młodzieżowe-
go Domu Kultury i Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej).
• przedszkola – 4663,31 zł
• szkoły podstawowe – 5056,92 zł
• zespoły szkolno-przedszkolne – 5259,40 zł
• gimnazja – 4961,97 zł
• szkoły ponadgimnazjalne – 5572,45 zł

Konkursy na dyrektorów

W marcu i kwietniu odbyły się konkursy na dyrektorów 23 placówek oświatowych 
prowadzonych przez miasto. Kandydaci, którzy zdobyli bezwzględną większość gło-
sów konkursowych komisji rozpoczną swe pięcioletnie urzędowanie z początkiem 
nowego roku szkolnego, czyli od początku września.

Machina ruszyła 3 kwietnia, kiedy swój pierwszy po-
ważny egzamin napisali szóstoklasiści. Test sprawdzał ich 
wiedzę z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzy-
stania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 
W 27 szkołach podstawowych w Rybniku do sprawdzianu 
przystąpiło ponad 1290 szóstoklasistów. 20 dzieci napisało 
test w Społecznej Podstawówce, której uczniowie od kilku 
lat osiągają najlepsze wyniki ze sprawdzianu w gronie 
wszystkich szkół podstawowych działających w mieście. 
W ubiegłym roku średni wynik w tej placówce wyniósł 
29,5 pkt. na 40 możliwych. Dobrze poradzili sobie również 
uczniowie SP nr 2 (28,6 pkt.) i SP nr 5 (28,2 pkt.), słabiej – 
SP nr 22 (21,4 pkt.) i SP nr 26 (21,6 pkt.). Jak będzie tym 
razem? — Mam nadzieję, że wynik będzie wysoki, ale nie 
chcę zapeszać. Uczniowie często po sprawdzianie mówią, że 
było łatwo, a potem okazuje się, że rezultaty nie są takie, na 
jakie liczyli. Myślę, że osoby, które systematycznie się uczą, 
nie miały problemów — mówi Katarzyna Jarska, dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej. — Sprawdzianu nie można 
nie zdać, więc moim zdaniem to trochę „sztuka dla sztuki”. 
Może idzie o to, by oswoić młodych ludzi z testami, ze stresem? 
Pojawiają się też propozycje, by wprowadzić sprawdzian już 
po trzeciej klasie, ale mam wątpliwości, czy oficjalny egzamin 
na tym etapie jest konieczny. W naszej szkole uczniowie po 
trzeciej klasie piszą wewnętrzne testy, aby mieli świadomość, 
że sprawdzamy ich wiadomości. Podobnie jest też w innych 
podstawówkach. 

Oficjalne wyniki sprawdzianu szóstoklasistów szkoły 
poznają 22 czerwca. 9 maja ruszył elektroniczny nabór do 
rybnickich gimnazjów (www.edukacja.miastorybnik.pl). 
Wydrukowane podanie absolwenci podstawówek muszą 
dostarczyć  do wybranego gimnazjum do 11 czerwca (w 

przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do gim-
nazjum dwujęzycznego należało to zrobić do 18 maja). Od 
29 czerwca do 3 lipca przyszli gimnazjaliści muszą dostarczyć 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Publikacja list 
osób przyjętych – 5 lipca.

***
Od 24 do 26 kwietnia trwały egzaminy w 14 rybnickich 

gimnazjach publicznych oraz w Gimnazjum Społecznym i 
Urszulańskim. Przystąpiło do nich ponad 1270 uczniów, któ-
rzy po raz pierwszy pisali egzamin w nowej formule. Część 
humanistyczna składała się z dwóch części – historii i wiedzy 
o społeczeństwie oraz z języka polskiego, do którego gimna-
zjaliści przystąpili po 45 minutowej przerwie. Część mate-
matyczno–przyrodnicza również podzielona była na zadania 
z zakresu matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych 
– biologii, chemii, fizyki i geografii. Trzeciego dnia gimnazja-
liści sprawdzali znajomość jednego z sześciu języków obcych. 
Tegoroczni uczniowie ostatnich klas gimnazjów będą pierw-
szym rocznikiem, którego wynik uzyskany na egzaminie  
z języka obcego będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do 
szkół ponadgimnazjalnych. Jak mówili gimnazjaliści część 
humanistyczna i matematyczna nie sprawiła im większych 
problemów, trudniejsza okazała się część przyrodnicza. 
Wyniki – 22 czerwca. W ubiegłym roku część humanistyczną 
i przyrodniczo-matematyczną najlepiej w całym mieście 
napisali gimnazjaliści Sióstr Urszulanek przed G 18 i G 17,  
których uczniowie byli bezkonkurencyjni w części językowej. 

14 maja rozpoczął się proces rekrutacji uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych – wybór szkół i składanie podań 
potrwa do 25 czerwca.

***
W Rybniku chęć przystąpienia do matury zadeklarowało 

2188 osób. 1808 z nich to tegoroczni absolwenci (195 osób to 
absolwenci z lat poprzednich, po raz kolejny ubiegający się o 
świadectwo dojrzałości, 185 – osoby, które mają świadectwa 
dojrzałości, ale chcą poprawić uzyskany wcześniej wynik lub 
zdać egzamin z przedmiotów dodatkowych). W Rybniku 
najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym był 
język angielski (396 osób), geografia (344), biologia (257), 
wiedza o społeczeństwie (166) i chemia (164). Najmniej osób 
(4) wybrało historię muzyki, a tylko po jednej – hiszpański  
i włoski. — Stosunkowo mało osób zdaje w Rybniku informa-
tykę. Tylko 11 na 1808 osób, ale to ogólnopolska tendencja. 
W całym województwie śląskim tylko 360 osób wybrało ten 
przedmiot, a to dlatego, że to dość trudny egzamin — wyjaśnia 
Roman Dziedzic, dyrektor Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Jaworznie. Egzaminy dojrzałości zdawano w pięciu 
rybnickich liceach ogólnokształcących, pięciu technikach 
oraz dwóch liceach profilowanych – w LP w Zespole Szkół 
Budowlanych po raz ostatni. Rezultaty matur trafią do szkół 
29 czerwca. W 2011 r. najlepiej egzamin dojrzałości zdali 
uczniowie II LO (na 225, którzy przystąpili do matury bez 
poprawek zdało 224), I LO (na 228 – 225 bez poprawek) 
oraz liceum sióstr urszulanek (na 41 – 38).                       (S)

Sprawdzali wiedzę
Kwiecień i maj to czas egzaminów. Najpierw test napisali uczniowie szóstych klas 

podstawówek, potem sprawdzono wiedzę gimnazjalistów i maturzystów.  
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Polski jak zwykle łatwy, czyli egzamin w ZS nr 5
— W naszej szkole egzamin maturalny przebiegał bez 

zakłóceń. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. 
Nikt nie wniósł ściąg, a maturzyści przed wejściem na 
salę pozostawili w „depozycie” ok. 100 komórek — 
mówi Mirosława Materzok, wicedyrektor Zespołu 
Szkół nr 5 w Niedobczycach. Szkoła ma 107 absol-
wentów, ośmiu z nich do matury nie przystąpiło. Ze 
względu na stan zdrowia dwie osoby swój egzamin 
rozpoczną w czerwcu; mają na to zgodę Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej. Maturę z polskiego pisało 
ok. 160 osób, nieco więcej matematykę, ale do 
egzaminów przystąpiły też osoby, którym nie udało 
się zdać w poprzednich latach lub chciały poprawić 
uzyskany wcześniej wynik. Ośmioro uczniów z klasy 
bezpieczeństwo publiczne wybrało maturę z wiedzy  
o społeczeństwie, a ich opinie były zgodne – tym razem 
było trudno. W przeciwieństwie do języka polskiego 

na poziomie podstawowym, który wybrali wszyscy 
piszący egzamin w tej szkole. — Jestem polonistką więc 
ubolewam nad poziomem matury z języka polskiego; co 
roku jest zbyt łatwa — ocenia Mirosława Materzok. 
Wicedyrektor żartuje, że uczniowie zwykle są zado-
woleni, do czasu kiedy pojawią się wyniki.

Muzyczny pasjonat, czyli technikum uszla-
chetnia 

— Mieliśmy już ucznia, który zdawał maturę z historii 
sztuki, ale po raz pierwszy zdarzyło się, by w naszej 
szkole ktoś wybrał historię muzyki. To z pewnością wielki 
pasjonat muzyki — mówi Grażyna Kohut, dyrektorka 
Zespołu Szkół Technicznych. W tej szkole do matury 
przystąpiło 229 uczniów technikum. Tylko jeden zde-
cydował się pisać maturę z jęz. polskiego na poziomie 
rozszerzonym, z matematyki – ponad 50. — Nikt się nie 
spóźnił, nikomu nie zadzwoniła komórka, a uczniowie 

wychodzili z sali raczej zadowoleni. Komentowano, że 
matematyka na poziomie podstawowym była dosyć 
łatwa — mówi dyrektorka. Jako przedmiot dodatko-
wy uczniowie tej szkoły najchętniej wybierali fizykę 
i geografię.

Bez łez trzeba przeżyć tę … maturę, czyli 
egzamin w I LO

— Nikt nie płakał... — komentuje Tadeusz 
Chrószcz, dyrektor I LO w ZS nr 1. — Matematyka po-
noć była łatwa, ale rozmawiałem z uczniem, który wcale 
tego nie potwierdził. Maturzyści muszą więc poczekać do 
29 czerwca, wtedy wszystko będzie jasne. Szkoła ma 217 
absolwentów, wszyscy przystąpili do egzaminu na po-
ziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i 
języka obcego. Polski na poziomie rozszerzonym pisa-
ło – 55 osób, matematykę – 98, a angielski – 143 osoby. 
Najmniejszą popularnością cieszyły się historia sztuki 
(trzy osoby) i historia muzyki (jedna). W placówce 
matury przebiegły bezproblemowo, nie odnotowano 
przypadków ściągania. Dyrektora Chrószcza dziwią 
zdarzenia nagłośnione przez media w sprawie inter-
netowych próśb o rozwiązanie zadań z matematyki i 
tzw. spy shopów, czyli sklepów z gadżetami dla detek-
tywów, do których zaglądają maturzyści, by „pomóc” 
sobie na egzaminie. — To nie do pomyślenia, że młodzi 
ludzie gotowi są zapłacić kilkaset złotych za taki sprzęt. 
Jak ogromna musi być ich determinacja? — zastanawia 
się dyrektor. — To przejaw demoralizacji i mam na-
dzieję, że to tylko incydentalne przypadki, które nie będą 
miały miejsca, bo uderzają one w zdających i komisje.  
W trakcie matur pozostali uczniowie ZS nr 1 (licealiści 
i gimnazjaliści G nr 17) nie brali udziału w lekcjach. 
Część nauczycieli była zaangażowana w prace komisji 
egzaminacyjnych, co uniemożliwiało prowadzenie 
lekcji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor 
danej placówki może ustalić dodatkowe dni wolne od 
zajęć szkolnych. — Wykorzystujemy je zwykle właśnie 
w czasie egzaminów — wyjaśnia dyrektor.

(S)

Nie inaczej było i tym razem. 10 kwietnia 
w bibliotece zebrało się ponad 30 pedagogów 
szkolnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z Rybnika i okolic, a także z domu 
dziecka. Jak mówi bibliotekarka, gdyby sala była 
bardziej przestronna, uczestników z pewnością 
byłoby więcej, bo temat prelekcji – prostytucja 
wśród dzieci i młodzieży – wzbudził spore zain-
teresowanie. — Problem występuje i będzie się po-
głębiać, a dotyczy coraz młodszych dzieci — mówił  
rybniczanin Krzysztof Kazek pracujący  
w Komendzie Wojewódzkiej Policji. — Za-
grożenia czyhają w internecie, a dzieci często,  
w przeciwieństwie do swoich rodziców, doskonale 
posługują się komputerem i poruszają w wirtualnym 

świecie. Często są jednak nieświadome zagrożeń  
i zbyt ufne — mówił policjant. Dlatego zachęcał, 
by śledzić strony internetowe, jakie odwiedzają 
dzieci. Tak jak mama pewnego dziesięciolatka, 
dzięki której udało się schwytać pedofila, który 
na komunikatorze Gadu Gadu podszywał się pod 
rówieśnika jej synka. Jednak nie tylko dziecięca 
naiwność może prowadzić do nieszczęścia. Są 
jeszcze: ciekawość, perspektywa łatwego zarobku 
i „prezenty”. Kazek mówił o panującej wśród 
gimnazjalistów modzie na doładowania telefo-
nów komórkowych w zamian za udostępnienie 
obscenicznych zdjęć oraz o „galeriankach”, czyli 
nastolatkach, które w centrach handlowych polują 
na „sponsorów”. Dlatego jego zdaniem film „Ga-

lerianki” może narobić więcej złego niż dobrego. 
— Nowe ciuchy, perfumy, bielizna, gadżety, nagły 
przypływ „kieszonkowego” mogą być dla rodziców 
ważnym sygnałem — zwracał uwagę podinspek-
tor. — Nastolatki zapewniają, że spędzają czas  
u koleżanek, a tymczasem bawią się w dyskotekach, 
w nieodpowiednim towarzystwie. Często wychodzą 
z domu w ubraniu, które szybko ląduje w plecaku,  
a zastępuje je skąpy, wyzywający strój — przestrzegał  
policjant. Tylko w czasie długiego majowego 
weekendu, w województwie śląskim odnotowano 
60 ucieczek z domu. 

Podczas spotkania podinspektor Kazek omówił 
założenia projektu „Falochron na rzecz młodzieży 
województwa śląskiego”, który adresowany jest do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Ma on chronić młodzież przed zagrożeniami 
współczesnego świata (szczegóły na stronie www.
falochron.metis.pl). Prawdopodobnie jesienią 
podinspektor Krzysztof Kazek ponownie przy-
bliży temat dziecięcej prostytucji kolejnej grupie  
pedagogów.                                                              (S)

Zbudować falochron
— To kolejne nasze spotkanie. Poprzednie związane były m.in. z problemem narkomanii, za-

grożeń internetowych, czy tzw. niebieską kartą, dotyczącą przemocy domowej. Z podinspektorem 
Krzysztofem Kazkiem współpracujemy od 2004 roku, a jego prelekcje zawsze cieszą się sporym 
zainteresowaniem — mówi Helena Ratajczak z Biblioteki Pedagogicznej w Rybniku.  

Matura 2012 w wybranych placówkach

Angelika Zieleźny i Michalina Pieńkosz zdawały maturę w I LO im. Powstańców Śl.
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Tańce, hulanki, swawole
Na ten gest stać było także prezydenta Adama Fudalego i od 9 maja 

Rybnikiem zawładnęli studenci. Kilkudniową imprezę zorganizowali przy 
finansowym wsparciu uczelni, miasta i sponsorów. Atrakcji nie brakowało. 

Dzień sportu dostarczył wiele adrenaliny i dobrej zabawy, był też świetną 
promocją zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. — Jestem szczególnie 
zadowolony z imprezy na rynku. Pogoda dopisała i wiele osób, które tamtędy 
przechodziły bądź spędzały czas w ogródkach udało się zainteresować i prze-
konać, że robimy coś fajnego. Niektórzy dali się zaprosić do wspólnej zabawy. 
Zumba czy breakdance z pewnością mają w Rybniku nowych amatorów — 
mówi Łukasz Budziński, jeden z organizatorów i przewodniczący samorzą-
du studentów politechniki. Koncert finałowy przyciągnął tłumy. — Rybnic-
kie juwenalia to święto miasta, nie tylko studentów. To dobrze, że wzięło w nich 
udział tyle osób, także  
z bliższej i dalszej okolicy 
— podkreśla Łukasz. 
Publiczność rozgrzewał 
Happysad i po reak-
cjach można sądzić, że 
dla wielu (szczególnie 
młodszych) był gwiaz-
dą wieczoru. Zespół 
pokazał, że ma duży 
potencjał koncertowy, 
a publika odwdzięczała 
się znajomością niemal 
wszystkich tekstów. Po 
nich na scenie pojawili 
się Bracia Cugowscy 
wraz z rybnicką filharmonią. 
— Cieszymy się, że do wspól-
nego występu dali się namówić 
przedstawiciele różnych gatunków i stylów w muzyce. Mieliśmy okazję po-
słuchać ciekawego połączenia rocka z subtelną muzyką klasyczną. Bracia są 
otwarci na współpracę i przyjęli ten pomysł bez problemu — dodaje Łukasz. 
Zdradza, że Piotr i Wojciech Cugowscy znaleźli czas, by zwiedzić miasto. 
Podobno polubili Rybnik, co z pewnością ucieszy tych, którym jeden ich 
koncert nie wystarczy. 

Akademik integruje
— Zanim tu przyjechałem, mia-

łem dość stereotypowe wyobrażenie 
o Śląsku. Spodziewałem się brudu  
i szarości, a trafiłem do zadbanego, 
zielonego miasta — mówi pocho-
dzący z Żywca Marcin Zyzak, 
przewodniczący rady mieszkań-
ców akademika „Jedynaczek”. 
Lokalizacja domu studenckiego 
jest dobra, bo to samo centrum 
(ul. Chrobrego). Plusem rybnic-
kich uczelni jest także fakt, że nie studiują tu anonimowe tłumy. Mniej osób 
daje szansę na lepszy kontakt z wykładowcami. Wszyscy na roku się znają, 
co, znając realia polskich uczelni jest ewenementem. Więzi towarzyskie 
zacieśnia akademik. Ponad 70 mieszkańców „Jedynaczka” żyje w zgodzie  
i harmonii. — Integracja jest częsta i pozytywna. Po prostu się lubimy. Nie 
ma konfliktów w sprawie kolejek do prysznica czy piecyka. Są za to spotka-
nia, rozmowy, imprezy, długie odwiedziny w pokojach — deklaruje Marcin. 
Zdarzają się także typowo studenckie rozrywki jak wchodzenie do pokoju 
po linie czy spontaniczne gaszenie ścian (jak się później okazało, pożaru nie 
było…). Do dyspozycji jest siłownia, stół pingpongowy i świetlica z telewizo-
rem. Poza juwenaliami życie studenckie organizują sobie sami. Rybnik ma 
wiele zalet, lecz przyszli inżynierowie są zgodni, że na co dzień nie czuje się 
tu studenckiego klimatu, który „wisi w powietrzu” Wrocławia czy Krako-
wa. — W tygodniu mało się dzieje, w lokalach można co najwyżej posiedzieć  
i pogadać, brakuje imprez — uważają Ela i Bartek. Marcin podziela tę opinię, 
choć chwali miasto za to, że potrafi organizować wydarzenia na światowym 
poziomie. Był Bryan Adams, będą Guns N’Roses, ale jest też, niestety, jedna 
poważna niedogodność: — Koncerty i spektakle są dla nas za drogie. Oferta 
kulturalna Rybnika jest ciekawa, w wielu wydarzeniach chcielibyśmy uczest-

niczyć, jednak płacenie kilkudziesięciu złotych za 
bilet przekracza możliwości studenckiej kieszeni. 
W Toruniu czy Krakowie dzięki legitymacji udaje 
mi się zobaczyć dużo więcej za dużo mniej — 
przyznaje Marcin. Teraz jednak największym 
wyzwaniem i zmartwieniem studentów jest sesja. 
Po zabawie czas przysiąść do nauki. Życzymy, by 
wpisy w indeksach były jak najlepsze!           (m)

Studenci mieli władzę

W średniowiecznych miastach uniwersyteckich żacy na kilka dni w roku porzucali naukę 
i organizowali na ulicach i miejskich placach wielkie, radosne święto. Stara europejska 
tradycja żyje dziś w kilkudniowych juwenaliach, które rozpoczyna przekazanie studentom 
symbolicznych kluczy do miasta.

Happysad okazał się strzałem w dziesiątkę. Złośliwi twierdzą, że 
grają utwory trzyakordowe. Podobno sami o sobie mówią, że są 
„totalnymi, romantycznymi bezideowcami”. Nawet jeśli to wszyst-
ko prawda, to robią to w tak szczery i bezpretensjonalny sposób, 
że trudno ich nie lubić

Bracia Cugowscy zagrali z rybnicką filharmonią pod dyrekcją 
Mateusza Walacha. Szkoda tylko, że w decybelach rock nie 
dał szans smyczkom…

Symboliczny klucz do miasta nawiązuje do średnio-
wiecznej tradycji żakowskich juwenaliów

Studenci rozpoczęli zabawę od tradycyjnego korowodu i wizyty u prezydenta miasta w magistracie, gdzie 
dopełnili formalności związanych z przejęciem władzy
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Babcia Małgosia chętnie opowie o planecie 
Mars, wielorybach, fokach i katastrofie Ti-
tanica. Przeczyta bajkę Andersena i pomoże 
zrozumieć jej morał. Przyniesie słodki prezent 
na Walentynki. Upiecze ciasto. Przytuli. Otrze 
łzy. — Nie wiedziałam, czy sprawdzę się w tej 
pracy, ale słyszę zewsząd, że emanuję ciepłem 
— mówi z uśmiechem Małgorzata Gruczelak. 
Filigranowa rybniczanka zawładnęła sercami 
podopiecznych placówki i jej pracowników. 
— Jest niesamowita — mówią o niej w Oligo-
sie. Trafiła tam przypadkowo. Wspomina, że 
propozycja zostania wolontariuszem bardzo 
ją zaskoczyła. Myślała, że to żart. Jednak 
poradziła się swoich synów, którym pomysł 
się spodobał. — Co ja miałabym tutaj robić? 
— zastanawiała się pani Małgorzata. Oczy już 
nie te, by zająć się nauką robótek ręcznych, do 
których namawiała ją Piotrowska. Ale przecież 
podopieczni Oligosu tak bardzo lubią słuchać. 
Mogłaby więc opowiadać o świecie, przyrodzie 
i zwierzętach, rzeczach wielkich i zupełnie 
prostych. I została. Od listopada ub. roku Mał-
gorzata Gruczelak, emerytowana nauczycielka 
geografii i astronomii z I LO im. Powstańców 
Śląskich, prowadzi w Oligosie niecodzienne 
lekcje dla osób z głębszym stopniem niepełno-
sprawności. Nigdy nie obawiała się tej pracy. 
Martwiła się jedynie, jak zostanie odebrana  
i czy się sprawdzi. — Przecież dziś świat należy 
do młodych i przebojowych — mówi.  

Lekcje babci Małgosi

Na dzisiejsze zajęcia Małgorzata Gruczelak 
zaprosiła Wiesława Dziubę, emerytowanego 
pilota „Lotu”. Kapitan opowiadał niepełno-
sprawnym o lotach pasażerskich, szkoleniu 
pilotów, pokazał wykonane przez siebie modele 
i zaprosił swoich słuchaczy na lotnisko w Go-
tartowicach. Dzieci były zachwycone, co chwila 
przerywały opowieści głośnymi komentarzami 
i brawami. To tylko część lekcji; w kolejnej, 
babcia Małgosia przeczyta dwie baśnie braci 
Grimm i wspólnie ze swoimi dziećmi, bo tak 
właśnie nazywa podopiecznych placówki, 
rozmawiać będą o tym, co jest dobre, a co 
złe. 78-latka prowadzi zajęcia raz w tygodniu. 
Swoim dzieciom opowiedziała już o żyrafach  
i pingwinach, górach lodowych i tworzeniu się 

mgieł, o gwiazdach, kometach 
czy planetach. — Mówiłam im  
o Ziemi, która krąży wokół Słońca 
i o tym, że dawniej ludzie myśleli, że 
jest inaczej. Wtedy Marek rzucił ha-
sło: Mikołaj Kopernik. Na kolejne 
zajęcia przyniosłam dzieła mistrza 
Kopernika — opowiada Małgorzata Gruczelak.

Na lekcje zawsze przychodzi przygotowana. 
Nie ukrywa, że część zagadnień, szczególnie z 
dziedzin, których nie uczyła w „Powstańcach”, 
musi sobie odświeżać. Sięga do książek i cza-
sopism. Na lekcje przynosi ilustracje, zdjęcia 
i pomoce naukowe; od globusa po żywe zwie-
rzęta. Dzieci nie wiedziały jak wygląda żółw. 
Nic prostszego; pani Małgosia przyniosła na 
zajęcia żywego żółwia. Co zrobić, by Elka 
przestała bać się kota? Przydał się mruczek 
Bartuś, pupil pani Małgosi. — Na zajęcia przy-
wiózł go mój syn. Bartuś bardzo się spodobał. 
Agnieszka, niewidoma dziewczyna na wózku, 
głaskała go swoimi powykręcanymi rękami. To 
niesamowite, jak oni kochają zwierzęta; bezwa-
runkowo. Chcą o nich wiedzieć jak najwięcej — 
opowiada. — Cała rodzina jest zaangażowana 
w moje nowe zajęcie. Siostrzeniec był kolarzem 
i dostał kiedyś w nagrodę drewnianego żubra. 
Przydał się na zajęciach, bo dzieci były na 
wycieczce w Pszczynie, gdzie widziały żubry. 
Tylko niewidoma Agnieszka nie mogła go sobie 
wyobrazić — Dzięki babci Małgosi, już wie, 
jak mniej więcej wygląda. Dzieci uwielbiają 
jej słuchać. Wpatrują się w nią, łowią każde 
słowo, uśmiechają się, klaszczą. To właśnie 
niewidoma Agnieszka chętnie przytula się do 
niej i mówi: — Pani Małgosiu, ja panią tak ko-
cham! Zdaniem naszej bohaterki to ogromne 
wyróżnienie móc usłyszeć takie słowa. Zna hi-
storię każdego ze swoich dzieci; ich cierpienia 
i walkę o każdy dzień. — Jestem szczęśliwa, 
że mogę prowadzić te zajęcia — mówi nasza 
bohaterka. Lubią ją podopieczni, personel 
ośrodka i inni wolontariusze, którzy cenią 
jej zapał, zaangażowanie i pomysłowość. Nic 
dziwnego, że została kandydatką w konkursie 
organizowanym przez Śląski Urząd Woje-
wódzki w ramach obchodów Europejskiego 
Roku Aktywności Osób Starszych i Solidar-
ności Międzypokoleniowej. W Katowicach, 
w gronie 49 seniorów z całego województwa 

śląskiego, Małgorzata Gruczelak odebrała  
z rąk wicewojewody Piotra Spyry dyplom „Su-
perbabci”. Projekt miał promować aktywność 
osób starszych, które udowadniają, że jesień 
życia może być kolorowa. — To piękna lekcja 
wychowawcza, dzięki której młodzi ludzie 
dowiadują się, jak szanować osoby starsze — 
mówi o tytule superbabcia.

Już nie mogę bez nich żyć 

Zawsze taka była. Miała wyjątkowe podej-
ście do swoich uczniów. Była wyrozumiałym 
i tolerancyjnym nauczycielem. Od zawsze też 
pomagała innym. — Taka już jestem — mówi 
skromnie. Od kilku lat regularnie wysyła 
paczki z odzieżą, słodyczami i drobnymi 
datkami do jednej z potrzebujących rodzin  
w Bieszczadach. — Dziś idę na pocztę z kolejną 
— mówi. Wspólnie ze znajomą nauczycielką 
zorganizowała pogrzeb dla bezdomnego, a jej 
trzyipółletnia prawnuczka Lenusia, już wie, że 
należy się dzielić zabawkami z innymi dziećmi 
babci Małgosi. Pełna werwy i pomysłów super-
babcia udowadnia, że wiek nie musi być prze-
szkodą. Mówi, że praca z niepełnosprawnymi 
przynosi jej wiele satysfakcji. — Ja ich kocham 
i chyba już nie mogę bez nich żyć — zamyśla 
się, a po chwili już planuje kolejne zajęcia. 
— Chcę ich zabrać nad Rudę, by zobaczyli jak 
meandruje rzeka. Chcę im pokazać mój dom  
i ogród. Pewnie razem coś upieczemy. Zaproszę 
też do Oligosu nowych gości. Może uda mi się 
przekonać znajomą dentystkę? Obawiam się, 
że jestem coraz bardziej „zakręcona” na tym 
punkcie — mówi używając młodzieżowego 
powiedzenia. — Robię to, by sprawić moim 
dzieciom trochę radości, by zobaczyć uśmiech 
na ich twarzach. O to właśnie tutaj chodzi, bo 
przecież nie chodzi o mnie — mówi skromnie 
superbabcia Małgosia. 

Sabina Horzela-Piskula

Babcia
do zadań specjalnych

Małgorzata Gruczelak z jedną ze swoich podopiecznych. Superbabcia Małgosia przytuli, 
otrze łzy, opowie o zwierzętach i roślinach… 

— Właśnie takiej babci nam trzeba! — usłyszała 78-letnia Małgorzata 
Gruczelak od Elżbiety Piotrowskiej, szefowej stowarzyszenia Oligos. Nie 
wiedziała, co myśleć. Przyszła do placówki ze swoim 17-letnim wnukiem, 
który chciał zostać wolontariuszem. Mateusz spełnił swoje marzenie,  
a jego babcia spełnia dziś marzenia innych; te najzwyklejsze, codzienne. 
Pomaga niepełnosprawnym poznawać świat.  
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W Polsce jest po raz pierwszy. Zna już kilka 
prostych słów, jak „dzień dobry”, „do widze-
nia”, „smacznego” i „mów po polsku”. Tego 
ostatniego zwrotu nauczyła go pewna dziew-
czyna, którą poznał przypadkowo, gdy zwiedzał 
Warszawę. Oprócz stolicy, Fabio był na Helu 
i w Oświęcimiu. Kraków go nie zachwycił – za 
tłoczno i zbyt wielu Włochów. Polubił za to 
naszą kuchnię; szczególnie pierogi z rybnickiej 
Pierogarni pod Aniołami. — Spośród krajów 
Europy Środkowej, Polska jest nam najbliższa 
kulturowo — mówi Fabio. — Rybnik bardzo mi 
się podoba. Polubiłem to miasto. Oczywiście nie 
jest ono tak znane, jak Kraków czy Warszawa, 
ale za to okazało się bardzo przyjazne — dodaje.

26-letni Włoch przyjechał do Rybnika  

w marcu, w ramach tzw. Asystentury Come-
niusa. Program umożliwia przyszłym nauczy-
cielom zdobycie doświadczeń pedagogicznych  
w europejskich szkołach. Korzyści są jednak 
obustronne; zyskuje również placówka, która 
gości asystenta. W Społecznym Gimnazjum 
Fabio prowadzi w języku angielskim zajęcia 
z historii, historii sztuki i geografii. — Jest 
pierwszym asystentem, którego gościmy w naszej 
placówce, ale z pewnością nie ostatnim, bo do-
strzegamy wiele korzyści. Na początku uczniowie 
musieli przełamać pewien opór przed posługi-
waniem się językiem angielskim, ale teraz są 
zadowoleni z zajęć. Fabio jest skromnym, sympa-
tycznym i przyjaznym człowiekiem. Chcieliśmy, 
by został z nami dłużej i wziął udział w lipcowych 

półkoloniach w społecznej podstawówce, ale 
niestety, nie udało się przedłużyć jego kontraktu 
— mówi Katarzyna Jarska, dyrektor Społecz-
nego Gimnazjum. Koordynatorem programu 
jest anglistka Agata Malik. W Rybniku Fabio 
uczy również języka włoskiego. W jego lekcjach 
biorą udział uczniowie Społecznej Szkoły Pod-
stawowej oraz rodzice i nauczyciele z SSP i SG. 
— Nie mam tak dużego doświadczenia w pracy 
w szkole, ale chcę zostać nauczycielem, więc 
ten program okazał się dla mnie idealny. Cieszę 
się, że trafiłem właśnie do tej szkoły. Uczniowie 
we włoskich placówkach najchętniej spędzaliby 
czas na zabawach i rozmowach. Tymczasem 
rybniccy gimnazjaliści są grzeczni i ułożeni, wiele 
ich interesuje i z zaciekawieniem słuchają tego, 
co mam im do powiedzenia. Dzieci z tutejszej 
podstawówki, mimo swojego młodego wieku, 
z chęcią uczą się włoskiego, bo wiedzą, że dziś 
warto znać wiele języków — mówi Fabio. Włoch 
dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy  
w rybnickich szkołach. Pochodzi z Genui, 
portowego miasta nad morzem Liguryjskim, 
w pobliżu Monaco i Francji. Przez pewien czas 
mieszkał w Mediolanie. Mówi, że u nich zawsze 
świeci słońce i jest piękna pogoda. Podkreśla, 
że na temat Włochów krąży wiele stereotypów 
i tak naprawdę mało wiemy o ich charakterze  
i prawdziwym życiu. Fabio interesuje się poezją 
i literaturą, lubi żeglować, ale najbardziej – 
poznawać nowych ludzi i inne kultury. Między 
innymi dlatego przyjechał do Polski. — We 
Włoszech nie jest łatwo zostać nauczycielem ze 
względu na sporą rywalizację, ale lubię to zajęcie 
i pracę z młodymi ludźmi. To właśnie chcę robić 
w życiu — tak Fabio mówi o swoich planach.  
W Rybniku pozostanie do czerwca. Społecz-
ność obydwu szkół pożegna go pewnie włoskim 
– arrivederci Fabio. 

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy 
Włoch, który przyjechał do miasta w ramach 
Asystentury Comeniusa. Dwa lata temu szkoła 
w Golejowie gościła Guido Ludvico Radognę 
(więcej w numerze z maja 2010)                 (S)

26 kwietnia w pedagogicznej biblio-
tece wojewódzkiej w Rybniku odbyło 
się spotkanie dyrektorów rybnickich 
szkół z nauczycielem z Wysp Kana-
ryjskich.

Jorge Manuel Vega Hernandez przyjechał 
do Rybnika jako wolontariusz unijnego 
programu Gruntviga, dotyczącego edukacji 
dla osób dorosłych. Zaprosiła go Maria Mar-
gońska, dyrektor szkoły językowej Logmar, 
a podczas spotkania z dyrektorami Jorge 
przedstawił prezentację na temat Hiszpanii 
i odpowiadał na pytania dotyczące szkolnic-
twa na Wyspach Kanaryjskich. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. Roman Miruk-Mirski, 

dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 
„WOM”, Hanna Grzelec, przewodnicząca 
MOZ NSZZ „Solidarność” pracowników 
oświaty oraz zaprzyjaźnieni z biblioteką 
pedagogiczną dyrektorzy rybnickich szkół. 
Tłumaczeniem z języka hiszpańskiego zajęły 
się Magdalena Milej i Helena Ratajczak. 
41-letni Jorge pozostanie w Rybniku do 
końca czerwca. Uczy języka hiszpańskiego 
w Logmarze. 

(S)

Fabio Delucchi chwali gimnazjalistów za ich podejście do nauki i stosunek do nauczycieli

Italiano vero w Rybniku

— Nie czuję się tutaj jak ktoś obcy — mówi Fabio Delucchi o pracy w Społecznym 
Gimnazjum. Włoch uczy w Rybniku nie tylko młodych ludzi, ale również ich rodziców 
i nauczycieli. 
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Jorge spotkał się z dyrektorami

Nauczyciel z Wysp Kanaryjskich przyjechał do Rybnika jako  
wolontariusz programu Gruntviga
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Rozmowa ze Stanisławą Adamek 
wicedyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Konstantego 
Prusa w Rybniku

Według opinii znawców tematu, rynek 
książki wciąż się kurczy. A „rynek” biblio-
teczny?

Rynek kurczy się jakościowo, bo chętnie 
kupowane są pozycje lekkie, łatwe, przyjemne, 
kolorowe i... dobrze wypromowane. Ale dobre 
i to. O dziwo, od ubiegłego roku zauważamy, 
że u nas czytelniczy trend spadkowy zwolnił,  
a nawet nastąpiła lekka poprawa. I to pomimo 
likwidacji trzech filii!

A może to efekt akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”, bo czego się Jaś nie nauczy... itd.

Coś w tym jest. Czytanie nie może jednak być 
akcyjne, bo najważniejsze to wyrobienie nawy-
ku czytania od dziecka, potrzeby sięgnięcia po 
książkę, od tej najlżejszej, by w miarę dorastania, 
dojrzewała z nami i lektura. 

Zgodzi się pani, że współczesna biblioteka to 
w dużej mierze po prostu publiczna placówka 
kultury, gdzie też można wypożyczyć książkę?

Oczywiście, bo takie są oczekiwania, którym 
staramy się sprostać. W naszej bibliotece ani-
mowanie kultury czyli organizowanie spotkań 
z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi, a także 

wystawy, koncerty czy oferta skierowana do 
dzieci, jak „ferie w bibliotece” czy tematyczne, 
„nocne” imprezy, a nawet wycieczki, mają długą 
tradycję. Dodatkowe środki na ich realizację 
pozyskujemy z pomocą fundacji przy instytucjach 
finansowych. A dodać trzeba również spotkania 
klubowe dla „moli książkowych”. 

Czyli działania takie spełniają nie tylko 
funkcję edukacyjną, ale często również 
integracyjną?

 Tak, cieszy też fakt, że wiele dzieje się również 
w małych filiach. W oddziale na osiedlu Nowiny 
np., w lokalu o powierzchni ledwie 37 m. kw. na 
parterze zwykłego bloku odbywają się koncerty, 
spotkania z pisarzami i inne wydarzenia. Miesz-
kańcy te działania chyba docenili, skoro liczba 
czytelników w tej filii w ciągu kilku lat wzrosła o 

100 procent! Dla prowadzącej ją Teresy Garbas 
nie ma rzeczy niemożliwych! Wszystko zależy za-
tem od kreatywności i pasji takich właśnie ludzi.

Znakiem czasów jest wkroczenie do biblio-
tek cyfryzacji i innych nośników niż papier?

Tak, ale to tylko wzbogacenie formy prze-
kazu informacji oraz rozbudzania wyobraźni  
i wrażliwości. Natomiast cyfryzacja katalogów 
ułatwia życie zarówno czytelnikom jak i biblio-
tekarzom. Nasz księgozbiór skomputeryzowany 
jest praktycznie w 100 procentach. Czytelnicy za 
pośrednictwem internetu mogą przeglądać kata-
logi, a także zamawiać i rezerwować interesujące 
ich tytuły.                                                           (r)

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska impreza 
promująca czytelnictwo. W obchody święta 
książek i ich czytelników angażuje się również 
rybnicka biblioteka, która wraz ze swoimi fi-
liami przygotowała niezwykle bogaty program. 
Hasło tegorocznej imprezy nawiązywało do 
Euro 2012, dlatego w jej trakcie nie mogło 
zabraknąć akcentów sportowych, czyli spotkań 
z popularnymi piłkarzami (m.in. z Dariuszem 
Dudkiem) oraz wystaw prezentujących piłkar-

skie gadżety i fotografie z największych imprez 
sportowych w kraju. Siedem majowych dni 
wypełniły również spotkania z popularnymi 
autorami książek dla dzieci, Dorotą Gawry-
luk, Pawłem Beręsewiczem i Ewą Chotomską,  
a także wycieczki, warsztaty i konkursy plastycz-
ne. Sporą atrakcją były zabawy w plenerze. Na 
boisku przy ul. Orzepowickiej pojawiło się kil-
kaset przedszkolaków z Maroka-Nowin, które 
w nieszablonowy sposób poznawały tajemnice 

książek. Najmłodsi, przebrani w barwne stroje, 
odgrywali krótkie scenki na podstawie zna-
nych im bajek, poznali też podstawy tańców 
latynoamerykańskich. Nie zabrakło oczywiście 
wspólnego czytania. Zabawa była wyśmienita, 
a o tym, że czas spędzony z książką w ręku nie 
jest czasem straconym nie trzeba już będzie 
przekonywać chyba żadnego z uczestników 
tegorocznego Tygodnia Bibliotek. 

(D) 

Ciągle w grze!
Pod takim hasłem Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku po raz 

dziewiąty zorganizowała dla swoich czytelników Tydzień Bibliotek. 

Rok 2011 w statystyce – biblioteka cen-
tralna wraz z 21 filiami
Liczba czytelników – 27.738 
Liczba odwiedzin (część biblioteczna, bez 
imprez kulturalnych) – 205.102 
Wypożyczenia książek i czasopism – 
536.028
Użytkownicy internetu – 17.766
Wypożyczenia płyt CD do odtwarzania 
tylko w komputerze (np. dodatki do cza-
sopism) – 3.431 
Wypożyczenia audiobooków i płyt – 20.162
Liczba odwiedzin strony internetowej bi-
blioteki centralnej w kwietniu br. – 17.296

W spotkaniu z Dorotą Gawryluk w klubie Harcówka wzięli udział uczniowie SP 3 w Paruszowcu-Piaskach 
oraz ich rówieśnicy z podstawówki w Jejkowicach

Przedszkolaki z Maroka-Nowin w niebanalny sposób poznawały tajemnice książek
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„Galeria sztuki w jaskini” – wystawa z 
Muzeum Śląskiego w Katowicach, została 
wzbogacona o eksponaty ze zbiorów muze-
alnych placówek w Raciborzu i Rybniku. Na 
potrzeby ekspozycji sale wystaw w jaskinie 
zamienili Henryk Wojtala i Marek Sieradzki. 
Kopie malowideł naskalnych w rzeczywistych 
rozmiarach wykonali Andrzej Cioska, Mariusz 
Madej i Mariusz Paluchiewicz, plastycy z Mu-
zeum Śląskiego, a pochodzą one z czternastu 
jaskiń, które w większości nie są udostępniane 
turystom. — Dominują poglądy, że malowidła 
były niezbędne w magii łowieckiej, stanowiły 
element wierzeń religijnych lub miały określać 
miejsce, gdzie odbywały się szamańskie obrzędy 
— wyjaśnia Studnik. Ludzie z epoki kamienia 

malowali materiałami organicznymi, jak węgiel 
drzewny czy ochra, wykonywali też ryty i reliefy 
kamienne, a uwieczniali konie, byki, antylopy, 
nosorożce, czy mamuty; rzadko sylwetki ludzi. 
Uczestnicy Nocy Muzeów wykonywali własne 
malowidła na imitacji ściany jaskini, przyglądali 
się, jak powstawały przedmioty z kości i poroży, 
a także mieli okazję wykonać kościane igły, czy 
szydła. Na bębnach grał zespół Surya-drums, 
Grzegorz Kuśpiel, podróżnik i grotołaz z Dą-
browy Górniczej prezentował sprzęt i fotogra-
fie z wypraw, a o dobre humory uczestników 
zadbał kabaret Puk z Krakowa. 

Wystawa „Galeria sztuki w jaskini” będzie 
czynna w naszym muzeum do 28 października. 

(S)

Wychowankowie Młodzieżo-
wego Domu Kultury zdomino-
wali XII Festiwal Kultury Dzie-
ci i Młodzieży „Jawor 2012”  
w Jaworznie. 

Kwietniowa impreza podsu-
mowuje artystyczne dokonania 
młodych ludzi w trzech dziedzi-
nach – plastyce, teatrze i tańcu.  
W konkursie plastycznym pierwsze 
miejsce zdobyła Daria Osumek, 
drugie Wiktoria Kaczmarek, a trze-
cie Zuzanna Gomola z pracowni 
„Kameleon”. W rozwijaniu talen-
tów pomaga im Danuta Sarna.  
W przeglądzie form teatralnych 

zaprezentowało się 29 grup,  
a pierwsze miejsca zdobyły teatry 
Dratewka i Cicho-Sza, których spek-
takle wyreżyserowała Zofia Paszen-
da (więcej w poprzednim numerze).  
Z kolei w rywalizacji tanecznej wzię-
ły udział 74 zespoły z całego wo-
jewództwa. W kategorii widowisk 
tanecznych drugie miejsca zdobyły 
Mini Flex i Reflex (choreografia Mo-
niki Floryszak), a trzecie – Inspiracja 
(choreografia Marzena Butyłkin). 
Inny zespół tej ostatniej – Figiel 
zdobył trzecie miejsce w kategorii 
taniec nowoczesny. 

(S)
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Zespół Reflex wytańczył drugie miejsce na festiwalu 

22 maja z filii Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej nr 14 mieszczącej 
się w Stodołach przy ul. Rudzkiej wy-
wieziono meble i prawie 7 tys. książek. 

Placówka została oficjalnie zamknięta. 
Bibliotekarka Agnieszka Wengrzik, która 
pracowała w bibliotece w Stodołach 20 lat, 
będzie teraz pracownikiem filii PiMBP nr 2 
w dzielnicy Maroko-Nowiny. (O zamknięciu 
biblioteki piszemy w relacji z sesji). 

(S) 

Podczas Nocy Muzeów zwiedzający 
przenieśli się w czasy prehistorycz-
nych łowców
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Jawor wzięty

Biblioteka 
zamyka drzwi

Między nami

Wchodzimy do rybnickiego muzeum, a tam… jaskinie pełne stalaktytów i stalagmitów, 
na ścianach wyjątkowe malowidła, a w tle dźwięki kapiącej wody. — To kopie malowideł 
naskalnych z okresu paleolitu, odkryte w jaskiniach północnej Hiszpanii i południowej Fran-
cji. Do dziś specjaliści spierają się na temat znaczenia tych malowideł — mówi Sławomir 
Studnik z muzeum. 18 maja podczas Nocy Muzeów zwiedzający przenieśli się w czasy 
prehistorycznych łowców.  

jaskiniowcamijaskiniowcami
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Zrealizowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Projekt dotowany jest z budże-
tu Samorządu Województwa 
Śląskiego

Tym razem konkursowe przedsta-
wienia oceniano w męskim gronie. 
Jurorzy Marian Glinkowski, Krzysztof 
Sielicki i Dariusz Skibiński podkreślili 
podsumowując festiwal, że Festiwal 
Sztuki Teatralnej w Rybniku nadal jest 
jednym z najważniejszych  spotkań mło-
dych polskich teatrów poszukujących i, 
że zarówno spektakle konkursowe, jak  
i te prezentowane poza konkursem dały 
widzom szansę spotkania z wieloma 
nurtami i stylami teatralnymi, ale też  
z różnymi postawami wobec świata.

— W Polsce panuje teraz przedziwna 
tendencja nieprezentowania polskich 
teatrów na festiwalach teatralnych. 
Przoduje w tym poznańska Malta i kilka 
innych festiwali. To sytuacja przedziwna, 
której nie mogę zaakceptować. Polskie 
zespoły zupełnie pozbawia się szans 
na skonfrontowanie tego, co potrafią  
w zderzeniu z innymi grupami. To kosz-

mar. Tym bardziej cieszę się, że instytucje, 
które opiekują się rybnickim festiwalem 
pozwalają mu trwać, bo to jedno z nie-
licznych miejsc, gdzie taka konfrontacja 
może mieć miejsce. Dlatego rzetelnie 
dziękuję, że te zespoły i te teatry mogły się 
w Rybniku spotkać i mam nadzieję, że 
nadal będą mogły się spotykać — mówił 
już po ogłoszeniu werdyktu Marian 
Glinkowski, reżyser teatralny, twórca 
teatralnego ruchu alternatywnego  
w Polsce, członek jury.

Pierwszej nagrody w tym roku jurorzy 
nie przyznali. Dwie 
równorzędne dru-
gie nagrody otrzy-
mały Teatr Reali-
styczny ze Skier-
niewic za spektakl 
„Jes tem” oraz 
teatr Przedmie-
ście z Rzeszowa za 
„Obietnicę”. Trze-
cią nagrodę rów-
nież podzielono na 
dwie grupy teatral-
ne; jedna trafiła do 
rybnickiej grupy 
Wahadło, która 
pokazała „Soczy-
wistość”, druga do 
Anny Piotrowskiej 

z Warszawy („Keine Eier”).
Jurorzy przyznali również wyróżnienia 

indywidualne. Za monodram „Ślub, 
czyli ja sam” nagrodę specjalną otrzymał 
Romuald Krężel z Warszawy. Z kolei 
członkowie grupy Próg z Wadowic ode-
brali wyróżnienie za wartości muzyczne 
przedstawienia „Sex War”.

Jak co roku, teatr wyszedł też do ludzi. 
Późnym wieczorem w piątek 11 maja na 
rybnickim rynku rosyjski Teatr Novogo 
Fronta z Pragi wystąpił z plenerowym 
spektaklem „Doppelganger”. Tytułowa 
postać wywodzi się z mitologii germań-
skiej; może przemieniać się w różne 
postaci i rzeczy, ale też być duchem bez 
materialnej powłoki. W sztuce pojawiły 
się wyraźne odwołania do wydarzeń 
biblijnych, ale mimo to dla większości 
widzów zamysł jej twórców pozostał 
chyba zagadką.

Poza konkursem Teatr Mariana Bed-
narka wystawił „Upy” i przedstawił per-
formance „Ojojoj w akcji”, a na zakoń-
czenie festiwalu teatr Ad Spectatores  
z Wrocławia zaprezentował przejmujące 
„Żywoty świętych osiedlowych”. W fe-
stiwalu swoje przedstawienia pokazały 
też rybnickie teatry Rondo („Nowe 
wyzwolenie”) i teatr tańca Navras („Bab-
ili – Brama Boga”).

(WaT)

Działający przy Rybnickim 
Centrum Kultury teatr mło-
dzieżowy Tara-Bum zdobył 
Drewnianą Maskę, główną 
nagrodę 39. Wadowickich 
Spotkań Teatralnych „Zgra-
ja”, a grająca w nim Anna 
Nowak otrzymała nagrodę dla 
najlepszej aktorki festiwalu.

Młodzi aktorzy prowadzeni 
przez Izabelę Karwot wystawili  
w Wadowicach sztukę „Jedna sza-
fa… ubrań wiele”. Przedstawienie 
zrealizowane w konwencji teatru 
ruchu jest dziełem całego zespo-
łu. W konkursie Wadowickich 
Spotkań wystąpiło 12 najlepszych 
grup teatralnych spośród 34, które 
zgłosiły się do udziału. Poczynania 

sceniczne młodych aktorów 
oceniali: reżyser i sceno-
graf Leszek Mądzik, aktor 
Andrzej Bienias oraz aktor  
i reżyser Leszek Zdybał.  
W połowie kwietnia za „Sza-
fę” Tara-Bum otrzymał jed-
ną z dwóch równorzędnych 
pierwszych nagród na 22. 
Bielskich Spotkaniach Te-
atralnych. — W Wadowicach 
odczuwa się bardzo przyjazną 
atmosferę, żałujemy tylko, że 
nie mogliśmy być na całym 
festiwalu, bo odbywał się on 
w okresie egzaminów gimna-
zjalnych i matur — mówi Izabela 
Karwot. 

Nagrodę finansową otrzymaną 

w Wadowicach Tara-Bum prze-
znaczy na wyjazd na 9. Festiwal 
Teatrów Młodzieżowych „Inny”, 

który w końcu maja odbędzie się 
w Krośnie. 

(WaT)

Młodzieżowy teatr Tara-Bum ze swoim najnowszym trofeum, przywiezioną z wadowickich spotkań teatralnych 
Drewnianą Maską

Plenerowe przedstawienie rosyjskiego Teatru Novogo Fronta okazało się sztuką dość trudną w odbiorze
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Festiwal teatrów, jakich mało
Tuzin spektakli pokazano w konkursowej części 14. Festiwalu 

Sztuki Teatralnej, który w drugi weekend maja odbył się w Klubie 
Energetyka Fundacji Elektrowni „Rybnik”. Różnorodność oraz 
młodzieńczy zapał, otwartość i determinacja to największe atuty 
festiwalu, którego program zestawia Marian Bednarek. 

„Szafa” najlepsza
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Niekwestionowane wydarzenie artystyczne, jakim były Dni Teatru STU, stało się również znakomitą okazją do wręczenia 
dorocznych nagród Miasta Rybnika w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury zwłasz-
cza, że w obu krakowskich przedstawieniach zagrał jeden z nagrodzonych. Nim sceną Teatru Ziemi Rybnickiej zawładnął 
Fredro, pojawili się na niej tegoroczni laureaci: aktor Aleksander Krupa, fotoreporter Zenon Keller i skrzypek młodego 
pokolenia Michał Marcol, którzy nagrodę odebrali z rąk prezydenta Adama Fudalego.    

Michał Marcol urodził się w 1988 r. w Rybniku, 
mieszka w Popielowie. Jest absolwentem rybnickiej 
szkoły muzycznej Szafranków, obecnie kończy rok 
dyplomowy w Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach. Gry na skrzypcach uczył 
go początkowo Eugeniusz Stawarski, a następnie 
prof. Renata Mielimąka. W klasie maturalnej arty-
styczną opieką objął go prof. Adam Mokrus, będący 
również jego pedagogiem w katowickiej AM. Michał 
jest jednym z największych talentów, jakie pojawiły 
się w rybnickiej szkole. Był dwukrotnym stypendystą 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymał 
także stypendium Marszałka Województwa Śląskiego 
oraz amerykańskiej Fundacji Idyllwild Arts Summer 
Program. Był laureatem przesłuchań i konkursów 
młodych skrzypków, a także solistą koncertów Szkol-
nej Orkiestry Symfonicznej i Filharmonii Rybnickiej, 
biorąc udział w wielkich wydarzeniach, m. in. jako 
solista galowego koncertu w czasie ubiegłoroczne-
go Europejskiego Kongresu Obywatelstwa i Miast 
Bliźniaczych w Rybniku. Jest też wyróżniającym się 
studentem: czterokrotne i zdobył I miejsca w uczelnia-
nym konkursie skrzypcowym Ad libitum, przez cztery 
lata pełnił też prestiżową funkcję koncertmistrza 
orkiestry akademickiej, pracując pod batutą znanych 
dyrygentów. Jak dotąd, największym sukcesem 
Michała Marcola jest zakwalifikowanie się w 2011 r. 
do Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. 
Henryka Wieniawskiego, jednego z najbardziej presti-
żowych konkursów skrzypcowych na świecie. Wśród 
pięćdziesięciu uczestników konkursu z całego świata, 
Michał był jednym z dziewiętnastu zakwalifikowanych 
do niego Polaków. I ta właśnie kwalifikacja przyniosła 
mu nagrodę Miasta Rybnika.                               (r)

Zenon Keller urodził się w 1943 r. we Wło-
dzimierzu Wołyńskim. Po powojennej repatriacji 
rodzina zamieszkała w Gliwicach, gdzie laureat 
ukończył szkołę średnią. Przez 2,5 roku studiował 
na Wydziale Górniczym Politechniki Gliwickiej, ale to 
fotografia stała się jego zawodową pasją. Zetknął się 
z nią w studenckich klubach Gwarek i Spirala oraz 
w Studenckim Teatrze „Gliwice”. Wpływ na rozwój 
fotograficznych zainteresowań miał też kontakt  
z bardzo prężnym Gliwickim Towarzystwem Fotogra-
ficznym. Jako zawodowy fotoreporter przepracował 
w sumie 48 lat i mimo przejścia na emeryturę, rzadko 
jest widywany bez aparatu fotograficznego. Od 
początku zawodowej drogi współpracował ze śląską 
prasą, a na początku lat 70. również z TV Katowice. 
W 1977 roku zamieszkał w Rybniku. Od 1974 roku 
aż do przejścia na emeryturę związany był z tygo-

dnikiem regionalnym „Nowiny”. Przez trzydzieści 
lat pracy zrobił tysiące zdjęć aparatem analogowym  
i cyfrówką, do której się w końcu przekonał. Jak 
mówi, nie sprzęt jest jednak najważniejszy, ale zdję-
cie, które ma budzić emocje czytelnika czy widza. 
Zenon Keller wydał kilka albumów o Rybniku, a jego 
zdjęcia prezentowane były w kilku miastach Śląska, 
a także we Wrocławiu i Holandii. Dokumentując 
wydarzenia w regionie przejechał kilkunastoma 
samochodami milion kilometrów. A kierowcą był 
znakomitym, bo kiedyś z powodzeniem ścigał się  
w rajdach. Praca, a także fakt, że jest w mieście osobą  
rozpoznawalną, lubianą i docenianą, przynosi mu 
dużą satysfakcję. Zenon Keller kulturalną nagrodę 
indywidualną otrzymał za 30-letnią działalność 
dokumentującą historię Rybnika.  

Olek Krupa urodził się w Rybniku 18 marca  
1947 roku. Ukończył I LO im. Powstańców Śląskich oraz 
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie.  
W połowie lat 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie zetknął się z amerykańskim środowiskiem arty-
stycznym. Po powrocie związał się z teatrem STU w Kra-
kowie. W 1981 roku ponownie wyjechał do USA, gdzie 
od ponad 30 lat pracuje w swoim zawodzie. Mieszka  
w Nowym Jorku. Jest aktorem teatralnym, telewizyjnym 
i filmowym. Ma na koncie ok. 60 ról filmowych, w tym 
w filmach tak uznanych reżyserów, jak Woody Allen 
czy bracia Coen. Szczególnie ceniony jest za dorobek 
na deskach teatrów nowojorskich, a za rolę hrabiego 
Almavivy w sztuce „Figaro Gets Divorce” otrzymał presti-
żową nagrodę Stowarzyszenia Amerykańskich Krytyków 
Teatralnych Drama – Logue Critics Award. 

Od jakiegoś czasu ponownie występuje, tym ra-
zem gościnnie, w Krakowskim Teatrze STU, gdzie gra 
Papkina w „Zemście” Fredry i Kenta w „Królu Learze” 
Szekspira. Rybnicką nagrodę otrzymał za całokształt 
osiągnięć aktorskich na światowej scenie filmowej  
i teatralnej. Dziękując za jej przyznanie wyraził radość  
z możliwości zagrania w rodzinnym mieście i spotkania 
z dawnymi kolegami i osobami, które w młodości miały 
wpływ na wybór życiowej drogi, wśród nich Wojciecha 
Bronowskiego i Czesława Gawlika. 

Olek Krupa bywa w Rybniku co najmniej dwa razy 
w roku, ale  dotąd były to prywatne odwiedziny miesz-
kającej nadal w domu rodzinnym przy ul. Strzeleckiej 
matki, która w tym roku kończy 90 lat. Można go 
spotkać na żużlowych meczach i na rowerze, który 
w Rybniku jest jego ulubionym środkiem lokomocji.

(Więcej o laureacie na stronach 36-40).

Artystyczne nagrody Miasta Rybnika

Doceniono kunszt, doświadczenie i młodość
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Gdy okazało się, że właściwie nieznany w Rybniku 
rybniczanin Olek Krupa, grający na co dzień w amery-
kańskich filmach, występuje od pewnego czasu gościnnie 
w krakowskim teatrze, jego kolega Norbert Gamoń, ryb-
nicki przedsiębiorca postanowił sprowadzić do Rybnika 
jedno z przedstawień z jego udziałem. Adam Świerczyna, 
dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury poszedł krok 
dalej i zaproponował wystawienie w TZR przez Scenę 
STU dwóch różnych spektakli i zorganizowania tu Dni 
Teatru Stu. Z finansową i logistyczną pomocą Norberta 
Gamonia oraz Róży Korbel sztuka ta się udała i krakusi 
pokazali w Rybniku dwa swoje spektakle.

Na scenie publiczność zobaczyła nie tylko Olka 
Krupę, ale też gigantów polskiej sceny Daniela Ol-
brychskiego i Jerzego Trelę. W pamięć zapadła też 
zapewne rola Beaty Rybotyckiej, która w „Zemście” 
zagrała Podstolinę.

Szkoda tylko, że oba spektakle obejrzała niewielka 
liczba młodzieży. Bilety kosztowały od 100 do 140 zł,  
a biletów szkolnych nie było. Dni Teatru Stu kosztowały 
w sumie nieco ponad 100 tys. zł. Z grubsza rzecz bio-
rąc po połowie pokryło te koszty Rybnickie Centrum 
Kultury oraz przedsiębiorcy Róża Korbel i Norbert 
Gamoń. Przykład godzien naśladowania.

W wystawienie „Króla Leara” zaangażowały się rów-
nież Rybnickie Służby Komunalne, które dostarczyły 
blisko dziesięć ton płukanego piasku, który pokrył sce-
nę TZR. Swój specjalny piasek w workach przywiózł też 
sam teatr. To nim zasypano Olbrychskiego, grającego 
tytułowego bohatera, by w pierwszej scenie sztuki mógł 
się powstać z piasku. Po krótkiej przygodzie z wielką 
sztuką, piasek zostanie wykorzystany przez RSK do 
budowy dróg. 

(WaT)

W „Zemście”, którą 
mogła obejrzeć ryb-
nicka publiczność, 
zagrały największe 
gwiazdy polskiej 
sceny – Daniel Ol-
brychski (1 góra)  
i Jerzy Trela (2) oraz 
Beata Rybotycka, 
Marcin Zacharzew-
ski (3) i rybniczanin 
Olek Krupa (1 dół)

Po występach scenicznych przyszła 
pora na spotkanie Olka Krupy z pre-
zydentem miasta Adamem Fudalim

Występ Aleksandra Krupy przyszłe-
go zawodowego aktora (pierwszy  
z lewej) u boku Narcyzy Szczepanik 
w rybnickim amatorskim Teatrze 
Poezji. Przy fortepianie bracia Sta-
nisław i Czesław Gawlikowie
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Tego jeszcze nie było. Cieszący się wielkim 
uznaniem krakowski teatr Scena STU, stwo-
rzony w roku 1966 i wciąż prowadzony przez 
Krzysztofa Jasińskiego pokazał na scenie Te-
atru Ziemi Rybnickiej, i to dzień po dniu, dwa 
znakomite spektakle. 25 kwietnia „Zemstę”, 
komedię Aleksandra Fredry, a dzień później 
„Króla Leara”, dramat Szekspira.

Dni Teatru STU

1

2

3
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Krzysztof Jasiński, dyrektor Krakowskiego Teatru 
Scena STU opowiada o rybnickich przedstawieniach, 
roli Olka Krupy i jego związkach z teatrem STU.

– Zawsze, gdy gramy taki repertuar, to musi być święto 
teatru. Przeniesienie na inną scenę, z jednej przestrzeni w 
inną, takich sztuk kosztuje nas wiele godzin pracy i prób, 

ale gdy potem publicz-
ność odbiera te spektakle 
tak, jakbyśmy tego chcieli, 
jesteśmy naprawdę szczę-
śliwi, bo okazuje się, że 
nasze zmęczenie miało 
sens. Nasz teatr jest bar-
dziej kameralny, bliższy 
widzowi, a tu, w dużo 
większej sali wszystko musi 
być nieco przerysowane, 
by ten czy inny gest aktora 
i jego spojrzenie dostrzegł 
też widz siedzący w ostat-
nim rzędzie. Ta zmiana 
przestrzeni, w której gramy 
to dla nas bardzo cenne 

doświadczenie, bo na jesieni jedziemy z „Królem Learem” 
do Petersburga, a tam zagramy w sali, która jest jeszcze 
trzy razy większa niż ta w Rybniku i mieści 2 tys. widzów –

– Chciałem zrobić Olkowi Krupie taki prezent. Przyjechał 
tu jako Papkin, a to jedna z najtrudniejszych ról w polskim 
repertuarze. Wymaga od aktora odpowiednich predyspo-
zycji i komediowego esprit. Chciałem więc wprowadzić do 
jego roli jakiś regionalizm-lokalizm i stąd pojawiła się kwe-
stia: „O wy łotry, o wy tchórze, jutro cały Rybnik zburzę!” 

Jest rzeczą oczywistą, że najbardziej te dwa rybnickie 
przedstawienia przeżywał właśnie Olek Krupa, który już od 
jakichś dziesięciu dni zmagał się z prawdziwą adrenalinową 
bombą. Po przedstawieniach będzie przez dwa, trzy dni 
dochodził do siebie.

– Olek Krupa był aktorem teatru STU zanim wyemigro-
wał. Prawdziwi artyści takich związków nie zrywają. Będąc 
w Polsce zawsze nas odwiedzał. Jakieś 12 lat temu, gdy 
jeszcze żyła Elżbieta Czyżewska, zaproponowałem mu rolę 
Klaudiusza w „Hamlecie”. Do roli Gertrudy miał namówić 
właśnie Elżbietę. Tak naprawdę do dziś nie wiem dlaczego 
wtedy nie przylecieli ze Stanów Zjednoczonych, by popra-
cować nad tym spektaklem.

Gdy Olek dowiedział się, że wystawiam kolejnego 
Szekspira, sam dopytywał, czy nie było by dla niego jakiejś 
roli. Dodatkowym powodem stało się spotkanie Krupy  
z Danielem Olbrychskim na planie filmu „Salt” w Hollywo-
od. Olbrychski był przekonany, że samotnie reprezentuje 
nasz kraj, tymczasem Angelina Jolie powiedziała mu, że 
już mają jednego Polaka na planie… Spotkali się następ-
nego dnia. Olek pytany przez Olbrychskiego skąd jest, 
odpowiedział, że z krakowskiego teatru STU, co wprawiło 
Olbrychskiego w zdumienie. Gdy się o tym dowiedziałem, 
powiedziałem: — Panowie, no to gramy, ty Leara, a ty 
Kenta. I na tym stanęło —

Zanotował (WaT)

Jak zrodził się pomysł sprowadze-
nia dwóch spektakli Krakowskiego 
Teatru Scena STU do Rybnika?

Róża Korbel: najkrócej powiedziaw-
szy – z przyjaźni. Norbert od dawna 
przyjaźni się z Olkiem Krupą, ze mną 
nieco krócej, 
a l e  z a r a z i ł 
mnie swoim 
entuzjazmem, 
b y  r a z e m 
zrea l i zować 
to przedsię-
wzięcie. Po-
m y ś l a ł a m , 
że to będzie 
wspaniała for-
ma promocji 
naszego mia-
sta, dla rybni-
czan okazja 
do przeżycia 
dwóch magicznych wieczorów, a dla nas 
sprawdzenia się w nowej roli.

Norbert Gamoń: na początku roku 
Olek Krupa zaprosił mnie do Krakowa 
na swój występ, wspominając nieśmiało, 
że chciałby wystąpić przed rybnicką pu-
blicznością. Po spektaklu podzieliliśmy 
się tym pomysłem z dyrektorem Jasiń-
skim. Po krótkim namyśle, choć nie bez 
obaw, bo ze względu na trudności tech-
niczne teatr z „Królem Learem” nigdy 
poza Kraków nie wyjeżdżał, dyrektor się 
zgodził. Potem przekonałem do pomysłu 
Różę, a następnie prezydenta Adama 
Fudalego, który wsparł nas dużym za-
angażowaniem. Z wielką przychylnością 
do idei podeszło też Rybnickie Centrum 
Kultury z dyrektorem Adamem Świer-
czyną, stwarzając wszystkim znakomite 
warunki do pracy.

Jak wyglądał mechanizm tego swo-
istego mecenatu kultury?

N.G.: mecenat to może zbyt duże 
słowo, choć oczywiście, obok pomocy 
logistycznej, włożyliśmy w to przedsię-
wzięcie własne pieniądze, dzieląc koszty 
z miastem. Podpisana z teatrem umowa 
dokładnie przewidywała co i w jakiej 
wysokości finansujemy – np. transport, 
utrzymanie ekipy, noclegi itp. Nie chciał-
bym jednak mówić o kwotach, bo najważ-
niejsze co włożyliśmy w te dwa wieczory, 
to zaangażowanie organizacyjne i własne 
emocje. Czułem się odpowiedzialny za 
przebieg spektakli i dopóki drugiego 

wieczoru  nie opadła kurtyna, byłem bar-
dzo spięty. Myślę, że usatysfakcjonowani 
byli zarówno widzowie, wykonawcy, jak 
i cała ekipa teatru. Wspólnie z miastem 
i RCK staraliśmy się, by goście czuli się 
u nas komfortowo. Chyba się udało, bo 

nie bardzo chcieli z Rybnika wyjeżdżać. 
R.K.: dodatkową nagrodą była dla nas 

możliwość poznania i spędzenia kilku 
godzin z tak znakomitymi artystami jak 
Krzysztof Jasiński, Daniel Olbrychski czy 
Jerzy Trela, o Olku Krupie nie wspomi-
nając, bo to przecież dzięki niemu całe 
wydarzenie miało miejsce. Nareszcie 
rybniczanie poznali pochodzącego  
z naszego miasta aktora, którego sukcesy 
w amerykańskim kinie i teatrze zasługują 
na szacunek. Kontakt z tymi ludźmi był 
prawdziwą przyjemnością, a przeżycia  
z tym związane rekompensują duży wy-
siłek organizacyjny. Niech zatem koszty 
pozostaną „tajemnicą handlową”. 

Pojawiły się głosy, że bilety do ta-
nich nie należały...

N.G.: bo nie mogły być tanie, jeśli 
produkcja obu spektakli, szczególnie 
„Króla Leara”, była tak kosztowna,  
a w licznej przecież obsadzie były gwiaz-
dy, którym trzeba było stworzyć odpo-
wiednie warunki. Ponadto teatr, szcze-
gólnie klasyka, nie jest sztuką masową.

R.K.: porównując ceny biletów na 
nasze spektakle z ceną monodramu,  
np. Krystyny Jandy, nie było tak źle. 
Kultura ma swoją cenę, dlatego  zde-
cydowaliśmy się ponieść część kosztów. 

N.G.: jestem pewny, że nasza inicja-
tywa otworzy drzwi podobnym przed-
sięwzięciom. Mogę zdradzić, że jesienią 
postaramy się o kolejną niespodziankę.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Z przyjaźni...

Rozmowa z rybnickimi przedsiębiorcami Norbertem Gamoniem, właści-
cielem firmy PolCab i Różą Korbel, założycielką deweloperskiej firmy Awim 
Inwest, którzy wsparli Dni Teatru STU w Rybnickim Centrum Kultury.

Krzysztof Jasiński po rybnickich spek-
taklach swego krakowskiego teatru nie 
krył zadowolenia Róża Korbel i Norbert Gamoń stworzyli na potrzeby sztuki zgrany duet
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Olek Krupa, bo pod takim 
zdrobnieniem aktor funkcjonuje 
w artystycznym świecie, urodził 
się w Rybniku. Ukończył I LO im. 
Powstańców Śląskich oraz Pań-
stwową Wyższą Szkołę Teatralną 
w Warszawie. Tuż po studiach,  
w połowie lat 70., kiedy związany 
był ze sceną w Płocku, amery-
kański teoretyk teatru, któremu 
spodobało się jego aktorstwo, 
zaprosił go do Stanów Zjedno-
czonych. — Wylądowałem na 
lotnisku z długimi włosami, pleca-

kiem i gitarą, a splot okoliczności 
sprawił, że za oceanem musiałem 
radzić sobie sam — mówi. Na 
szczęście w Baltimore przygarnął 
go poznany w Polsce, a związany 
z międzynarodowym ruchem te-
atralnym Philip Arnault. Po powro-
cie z USA, w 1976 roku Olek Krupa 
związał się, z bardzo wtedy nowa-
torskim, krakowskim teatrem STU, 
co zasugerowała mu spotkana w 
Baltimore Izabella Cywińska. Tuż 
przed stanem wojennym konsul 
USA w Krakowie poradził mu, by 

razem z żoną Noą (którą poznał 
w Stanach Zjednoczonych), z racji 
jej amerykańskiego obywatelstwa 
i córką Julią wyjechał do Stanów. 
W ten sposób Polska straciła,  
a Ameryka zyskała zdolnego, cha-
rakterystycznego aktora. 

Dzięki wcześniejszym zagra-
nicznym wojażom z teatrem 
STU i poznanemu przez żonę – 
kompozytorkę i wykładowczynię 
na nowojorskim uniwersytecie 
– artystycznemu środowisku, 
nie czuł się w nowej rzeczywi-

stości zagubiony. Jak mówi, w 
Stanach Zjednoczonych dość 
szybko zwrócono na niego 
uwagę, choć przez pierwszych 
dziesięć lat, by utrzymać żonę 
i dziecko, łączył aktorstwo 
z malowaniem mieszkań. 
— Rano malowałem ściany, 
a wieczorem w teatrze gra-
łem Van Gogha — śmieje 
się aktor. W tym niełatwym 
czasie pomógł mu, przyznając 
stypendium i zachęcając do 
artystycznego rozwoju Joseph 
Papp, legenda Broadway’u, 
producent i reżyser teatralny.

Na swoją dzisiejszą, niepod-
ważalną pozycję najbardziej 
rozpoznawalnego w Stanach 
aktora z Polski, pracuje kon-
sekwentnie, krok po kroku, 
od trzydziestu lat. W teatrze, 
gdzie gra główne i znaczące 
role, ma swoją wierną publicz-
ność, a jego filmografia liczy 
ponad sześćdziesiąt tytułów. 
Pierwszym filmem, w jakim 
zaistniał w amerykańskim ki-
nie było kultowe „9 i 1/2 ty-
godnia” (1983) z Mickey’em 
Rourke i Kim Basinger. Polskim 
telewidzom jest zapewne zna-
ny również z filmu familijne-
go „Alex sam w domu”, do 
roli w którym casting wygrał  
z Michaelem Yorkiem. Dziś 
Olek Krupa ma na koncie role 

w wielu głośnych filmach wybit-
nych reżyserów jak Woody Allen 
(„Co nas kręci, co nas podnie-
ca”), bracia  Coen („Tajne przez 
poufne”), Philip Noyce („Salt”), 
u boku prawdziwych aktorskich 
sław jak Angelina Jolie, Brad Pitt 
czy John Torturo, który, podobnie 
jak bracia Coen czy żona jednego 
z nich, Joela, wybitna aktorka 
Frances  McDormand, należą do 
jego bliskich znajomych. Olek 
Krupa chętnie uczestniczy też w 
wydarzeniach kulturalnych mają-
cych związek z Polską. Miał swój 
wkład w wystawienie w Nowym 
Jorku „Polowania na karaluchy” 
Janusza Głowackiego, recytował 
przed pięciotysięczną widownią 
poezję Jana Pawła II w ogromnej 
nowojorskiej katedrze św. Patryka, 
bierze też udział w odbywających 
się od 2005 r. festiwalach filmów 
polskich w Nowym Jorku. Otwarcie 
czwartej edycji tej imprezy w pol-
skim konsulacie poprowadził wraz 
z polską aktorką Anną Muchą.  

Olek Krupa mieszka na Man-
hattanie, nieopodal Central 
Parku, ma też stary dom nad 
rzeką Hudson, gdzie ucieka od 
zgiełku miasta. Jest zapalonym 
rowerzystą i narciarzem, a od 
jakiegoś czasu jego pasją są 
motocykle. Jeden „parkuje” 
przy ul. Strzeleckiej w Rybniku, 
drugi w NY. Aktor wziął m.in. 
udział w motocyklowym rajdzie 
do Katynia, prowadzącym przez 
Ukrainę, Białoruś i Rosję. 

Ze środowiskiem artystycznym 
jest również związana jego cór-
ka Julia, autorka bardzo dobrze 
przyjętej w USA książki „Kolejne 
wygnania”, analizującej twórczość 
Romana Polańskiego. Julia otrzy-
mała niedawno prestiżowe stypen-
dium Fulbrighta i będzie przez jakiś 
czas związana z Uniwersytetem 
Jagiellońskim w Krakowie. 

Pod koniec kwietnia br., po 
raz pierwszy od czasów Teatru 
Poezji w rybnickim „Bombaju”, 
wystąpił w rodzinnym mieście na 
deskach Teatru Ziemi Rybnickiej, 
w dwóch spektaklach Krakow-
skiego Teatru STU: w „Zemście” 
Fredry zagrał Papkina, w szekspi-
rowskim „Królu Learze” Kenta.

Aktualnie Olka Krupę można 
zobaczyć w kinach, w epizo-
dycznej roli, w filmie „Dyktator”, 
którego współtwórcą jest Sacha 
Baron Cohen.

Z Rybnika na Broadway

Zaczęło się antycznie i romantycznie. W 1966 roku w założonym przez siebie w Domu 
Kultury Rybnickiej Fabryki Maszyn Teatrze Poezji, Wojciech Bronowski wystawił jednoak-
tówkę Sztaudyngera „Wszystko jest winą Amora”, z muzyką Czesława Gawlika. Czyż mogli 
oni wtedy przypuszczać, że udanie debiutujący w roli Endymiona, kochanka bogini lasów 
Diany, ówczesny maturzysta Aleksander Krupa, wróci na rybnicką scenę jako uznany aktor 
nowojorskich teatrów i filmów kręconych w Hollywood? I choć obu, tak bardzo dla rybnic-
kiej kultury zasłużonych, panów trudno posądzać o brak wyobraźni, w tym przypadku nie 
sięgała ona chyba aż tak daleko...

Niedzielny spacer po Rybniku z mamą Elżbietą
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Gdy przed wystawieniem „Zemsty” 
Olek Krupa dziękował prezydentowi 
Adamowi Fudalemu za nagrodę w 
dziedzinie kultury, wspominając 
dawne, rybnickie czasy powiedział, że 
jako mały chłopiec był ministrantem 
w kościele św. Antoniego. Wspomniał 
też swego ówczesnego opiekuna,  
ks. Szolonka.

87-letni ks. Paweł Szolonek, który w trze-
cią niedzielę maja br. obchodził 55. rocznicę 
swoich święceń kapłańskich, był wtedy na 
widowni, bo aktor zadbał o to, by otrzymał 
jego osobiste zaproszenie i bilet na spektakl. 

— Wiedziałem, że Olek jest aktorem, ale 
właściwie niewiele więcej. Dwa lata temu 
w sierpniu, ktoś mnie zawołał mówiąc, że 
przyjechał do mnie jakiś motocyklista. Gdy 
zobaczyłem mężczyznę w skórze i w kasku 
trochę się wystraszyłem, ale gdy zdjął kask 
i się uśmiechnął, od razu go poznałem — 
opowiada kapłan. Wikarym w Antoniczku 
ks. Szolonek był w latach 1957-61. Jak 
wspomina, jako opiekun ministrantów, 
bardzo się z nimi zżył. — To była grupa 
kilkunastu chłopców. W tym czasie nie było 
w parafii kościelnego, więc jego obowiązki 
musieli przejąć ministranci. Ówczesny pro-
boszcz ks. Sylwester Durczok zobowiązał 
mnie potem, bym w każde wakacje zabierał 
gdzieś tych chłopców na dwutygodniowy 
obóz. Jeździliśmy do Wisły i tak jakoś żeśmy 
się zżyli. Większość z nich co pewien czas 
kontaktuje się jeszcze ze mną — podkreśla 
ks. Paweł Szolonek. Kilka dni po tamtym 
sierpniowym spotkaniu spotkał się z Krupą 
raz jeszcze, a w spotkaniu tym wzięło wtedy 
udział jeszcze siedmiu byłych ministrantów 
ze św. Antoniego.

— To były piękne czasy. Byłem w szkole 
podstawowej. W parafii był wtedy ks. Szolo-
nek, ks. Woźniak, ks. Sojka, a proboszczem 
był ks. Durczok. To byli wspaniali księża, 
którzy poza tym wszystkim, co działo się 
w kościele zabierali nas też na wycieczki 
rowerowe do Kamienia czy Rud. Dzięki nim 
poznaliśmy również Kraków. Przez pewien 
czas myślałem nawet, że zostanę księdzem… 
Duchowość najwyraźniej łączy aktorów  
i księży, bo wielu aktorów, których znam, 
we wczesnej młodości chciało być właśnie 
księżmi — mówi Olek Krupa.

— Jak ktoś otrzyma dobre religijne wycho-
wanie, to tak szybko o stronach rodzinnych 
i Kościele nie zapomni — konstatuje ks. 
Paweł Szolonek. 

(WaT)

Zatęsknił pan za graniem po polsku?
Od lat jeździłem do Krakowa, by spotkać się  

z przyjaciółmi i znajomymi, ale w mieście o innej 
już niż za moich czasów energii czułem, że czegoś 
mi brakuje. Dlatego propozycja Krzysztofa Jasiń-
skiego, by znów zagrać na scenie, przynajmniej 
gościnnie, była dla mnie radością i wyzwaniem 
jednocześnie. Czy po trzydziestu latach grania 
w obcym języku poradzę sobie z tak trudnymi 
rolami? I to ze wspaniałymi partnerami jak Daniel 
Olbrychski czy Jerzy Trela. Szczególny stres prze-
żyłem tu, w rodzinnym mieście, przed występem 
na dużej, w porównaniu z teatrem STU, scenie. 
Zdałem sobie sprawę, że myślę po angielsku,  
co w następnej chwili mam na scenie zrobić. Ale 
adrenalina i płynące z widowni, na której zasiadło 
wielu moich znajomych, dobre fluidy pomogły. 
Jestem pod wrażeniem przyjęcia jakie mnie  
i moim partnerom oraz całej ekipie teatru STU 
zgotowano w Rybniku. Jestem też pod wrażeniem 
miasta, które rozwija się mądrze i z wyobraźnią. 
Gratulowałem tego prezydentowi Adamowi Fu-
dalemu, koledze z dawnych, rybnickich, czasów.

Wróćmy zatem do pana korzeni i Rybnika 
z lat młodości.

W 1983 roku producenci kręconego w Los 
Angeles filmu, w którym grałem, zaprosili do 
Ameryki moją mamę. Wracając samochodem 
przez całe Stany na Wschodnie Wybrzeże mieli-
śmy dużo czasu na rozmowy, również o dziejach 
rodziny. Zawsze wydawało mi się, że nie były one 
zbyt interesujące, jednak zdejmowanie kolejnych 
warstw ujawniło ich złożoność. Pradziadkowie ze 
strony mamy przybyli na Śląsk do Królewskiej 
Huty (dzisiejszego Chorzowa) spod Wiednia, 
gdzie mieli gospodarstwo rolne. Ich córki dobrze 
powychodziły za mąż, m.in. jedna za właściciela 
folwarku w okolicach Bełku czy Leszczyn. To była 
zacna rodzina i mama u nich bywała, przenosząc 
dobre kulturalne wzorce grających na fortepianie 
i malujących panienek do skromniejszego, robot-
niczego domu w Rybniku. Dziadek ze strony ojca 
był powstańcem śląskim i ślusarzem w zakładach 
kolejowych. W rodzinie krąży legenda, że jed-
nym z naszych przodków był Cygan – trudno 
to zweryfikować, jednak moja była żona, osoba  
o artystycznej wyobraźni, chętnie tę romantyczną 
wersję podtrzymywała. Nasz dom był skromny, 
ale rodzice dbali o nasze kulturalne wychowanie. 
Mama przyjaźniła się z Lidią Grychtołówną, 
ojciec – główny księgowy w jednej z rybnickich 
spółdzielni – podobno w czasie moich narodzin, 
a byłem pierworodnym synem, z radości grał na 
skrzypcach. Dwaj młodsi bracia również wyje-
chali do Stanów Zjednoczonych – jeden mieszka  
w stanie Nowy Jork, drugi tragicznie tam zginął. 
Niedawno wpadł mi w ręce miesięcznik „Śląsk” 
redagowany przez Tadeusza Kijonkę i zacząłem 
się zastanawiać nad moją podwójną, polską  
i śląską tożsamością.  

Podobno w latach szkolnych dość mocno 
dawał się pan we znaki nauczycielom?

Tak, był czas, kiedy byłem prawdziwym, jak to 
się mówiło, huncwotem. W głowie zamiast nauki 

miałem dziewczyny, wędrówki po lasach i kajaki na 
Rudzie. Skończyło się prozaicznie, powtarzaniem 
klasy. „Dorobiłem się” trzech pał: z zachowania 
za wagary, z biologii i z języka angielskiego. Ale 
szybko przyszło otrzeźwienie... Co ciekawe – wiele 
lat później miałem serdeczne relacje z moim wy-
chowawcą prof. Alojzym Jochemczykiem, który 
wróżył mi wcześniej pasanie gęsi, z prof. Eleonorą 
Ferdyan od biologii, której zdarzyło mi się podrzu-
cić do torebki zdechłą mysz. Pani  profesor przy-
chodziła później na moje spektakle w Warszawie, 
gdzie na emeryturze  zamieszkała. A także z prof. 
Florianem Nowakiem od angielskiego...

...który zapewne między bajki włożyłby 
opowieść o tym, jak to Olek Krupa gra po 
angielsku na nowojorskim Broadway’u. Ale 
prawdą jest, że bardziej lubiani są „nie-
grzeczni chłopcy”, pod warunkiem, że za ich 
niefrasobliwością stoi osobowość i ambicja. 
A panu nie brakowało widocznie ani jednego, 
ani drugiego, choć droga do aktorstwa była  
w pana przypadku dość kręta.

To prawda. Atmosfera rybnickiej szkoły  
i szlachetność ówczesnego grona nauczycielskiego 
wpłynęła na moją, rzekłbym nawet, romantycz-
ną postawę. Predyspozycje aktorskie pierwsza 
zauważyła polonistka, prof. Wanda Różańska, 
jedna z osób, które mnie ukształtowały. Uważała,  
że posiadam odpowiednią wrażliwość i dobrze 
recytuję. Poradziła mi przystąpienie do prowadzo-
nego przez Wojtka Bronowskiego Teatru Poezji.  
I tam zadebiutowałem. Zarówno Wojtek, jak i mu-
zyk jazzowy Czesław Gawlik byli w Rybniku moimi 
mistrzami. Ale interesowałem się nie tylko poezją. 
Na tzw. wałach graliśmy w piłkę, lubiłem lekko-
atletykę, szczególnie biegi na średnich dystansach. 
Rybnik zapamiętany z tamtych czasów to piękne 
zachody słońca obserwowane sprzed kawiarni  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, latem basen, a zimą 
hokej na Paruszowcu, no i smak chleba z piekarni 
Jonderki na ul. Wyzwolenia. Mówiłem wtedy, że 
kocham Rybnik i nigdy stąd nie wyjadę. A jednak 
życie napisało inny scenariusz. Po maturze w 1966 
r., zgodnie z wolą ojca zdawałem na prawo, bez 
powodzenia. Potem miałem być nauczycielem 
biologii, z równie marnym skutkiem, bo ciągnęło 
mnie jednak w stronę teatru.

Widocznie aktorstwo było panu pisane...
Tak, bo pomimo przekroczenia limitu wieku, 

za wstawiennictwem prof. Tadeusza Łomnic-
kiego, dostałem się do Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Warszawie. Tam zetknąłem 
się z wielkimi artystycznymi osobowościami:  
z Zofią Mrozowską, Zbigniewem Zapasiewiczem 
i wieloma innymi; kolegą z roku był m.in. dzisiej-
szy rektor Akademii Teatralnej w Warszawie, 
namiętny golfista, Andrzej Strzelecki. Myślę, że 
dobre warsztatowe przygotowanie w warszawskiej 
szkole bardzo mi w Stanach pomogło. Nigdy nie 
pozbyłem się akcentu, ale dzięki temu mogę grać 
bohaterów różnych narodowości i nie uważam 
tego za zaszufladkowanie. Każdy aktor reprezen-
tuje określony typ, potrzebny do konkretnych ról. 

cd. na stronie 40
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W ciągu 50 lat tak uhonorowanej 
pracy, los postawił na drodze pana 
Wojciecha wiele osób, spotkania z 
którymi obrosły w liczne anegdoty, 
wyznaczające poszczególne roz-
działy jego zawodowej działalności, 
ale mówiące też sporo o samym 
laureacie i intensywności tych kon-
taktów. Oto kilka takich spotkań...

Muzyk jazzowy Czesław 
Gawlik – to dzięki niemu Woj-
ciech Bronowski „wylądował” 
w Rybniku; panowie spotkali 
się w Zielonej Górze na impre-
zie artystycznej z okazji wizyty 
w tym mieście... pierwszego 
kosmonauty Jurija Gagarina. 
Poprzez pana Czesława Wojtek 
poznał ówczesnego dyrektora 
Domu Kultury RyFaMy Tadeusza 
Pinterę, który zaproponował 
szukającemu swojego miejsca 
na ziemi młodemu człowiekowi 
pracę. Tym miejscem okazał się 
Rybnik, a efektem spotkania – 
m.in. Rybnickie Dni Literatury. 
Panowie Gawlik i Bronowski 
przyjaźnią się do dziś. 

Poeta Zbigniew Jankowski 
– to wspólnie z nim w klubie 
literackim Kontakty Bronowski 
zrealizował pomysł zaprezen-
towania kilkunastu śląskich po-
etów w programie „Orbita zero”. 
Spodobało się i dało początek 
Rybnickim Dniom Literatury. W 
kontynuacji miał swój udział inny 
poeta – „Jezus-Maria” Jedliński, 
który w dobrym już humorze na 
bankiecie zawołał: — Zróbmy to 
jeszcze raz, panowie...

Poetka Wisława Szymborska 
– w 1965 r. w Teatrze Poezji Woj-
ciech Bronowski stworzył spek-
takl poetycki złożony z wierszy 
jednego z pierwszych tomików 

młodej poetki „Wołanie 
do yeti”. Przyszła no-
blistka była na spektaklu 
i wykonanie rybnickich 
recytatorów wzruszyło ją do łez.

Aktor Olgierd Łukaszewicz 
– w 1966 r. Wojciech Bronowski 
z przyszłym bohaterem filmów 
Kazimierza Kutza oraz Januszem 
Gajosem zajęli czołowe miejsca we 
wrocławskim ogólnopolskim kon-
kursie recytatorskim. Po latach pan 
Wojtek z żoną Jadwigą, zaproszeni 
przez Łukaszewicza na spektakl 
do warszawskiego teatru Studio, 
czekali przed garderobą na aktora. 
Ten wyszedłszy, złapał pana Wojtka 
i z przejęciem zaczął recytować 
wiersz Juliusza Afanasjewa „Pęki 
białych róż”. Tym nieco oryginal-
nym powitaniem zaskoczył panią 
Jadwigę, która nie rozumiała 
sytuacji. Zrozumiał ją natomiast 
jej mąż, który poznał utwór, 
który w 1966 roku recytował we 
Wrocławiu. Łukaszewiczowi tak 
bardzo wiersz i jego interpretacja 
się spodobała, że wyszukał go, 
nauczył się na pamięć i nim powitał 
dawnego rywala...

Aktor Wojciech Siemion – 
dwóch Wojciechów połączyła 
miłość do Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Późniejszy twórca 
teatru Stara Prochownia był czę-
stym gościem w Rybniku. Miewał 
też spotkania z młodymi aktora-
mi Teatru Poezji. Zdarzało się, że 
organizując małe „poem party” 
razem z młodzieżą i Wojtkiem 
Bronowskim, delektowali się 
strofami Gałczyńskiego nawet 
do czwartej rano. Któregoś razu 
Siemionowi udało się nawet 
recytować poezję górnikom w 
pracy... kilkaset metrów pod 
ziemią.   

Reżyser Andrzej Wajda – któ-
regoś roku w czasach komuny 
zapowiedział swój przyjazd na 
spotkanie z członkami DKF-u 
Ekran. Funkcjonariusze Urzędu 
Bezpieczeństwa wielokrotnie 
dopytywali ówczesnego prezesa 
klubu o termin wizyty reżysera. 
Bronowski zwlekał z podaniem 
daty, ale w końcu musiał to 
zrobić. Panowie zasiedli w sali 
Teatru Ziemi Rybnickiej, gotowi 
notować każde słowo mogące 
zaszkodzić PRL-owi. Ale Wajda 
usiadłszy na rampie mówił tylko 
o filmie i to bez politycznego 
kontekstu. Panowie byli ponoć 
rozczarowani.

Aktor Emil Karewicz – jeszcze 
przed sukcesem w roli Brunnera, 
a tuż po znakomitym występie 
w roli króla Jagiełły w „Krzy-
żakach”, aktor było gościem 
DKF-u. Był szczerze rozbawiony, 
ale i wzruszony, kiedy prezes 
Bronowski i inni obecni zwracali 
się do niego per królu. 

I takich historyjek ma Wojciech 
Bronowski w zanadrzu bez liku: a 
to o Andrzeju Kopiczyńskim, który 
smalił ponoć cholewki do Jadwigi 
Bronowskiej, a to o Hance Bielic-
kiej, która uważała, że porządny 
aktor powinien być w garderobie 
na godzinę przed spektaklem, 
bardzo bezpośrednim i odważnym 
w głoszeniu poglądów Kazimie-
rzu Kutzu i wielu, wielu innych. 
Pogratulować nagrody oraz tak 
bogatego w inspirujące spotkania 
i artystyczne emocje życia.

(r) 

W glorii i...
Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran”, Rybnickie Dni 

Literatury, Silesian Jazz Meeting, Ogólnopolski Fe-
stiwal Piosenki Artystycznej, Pojedynek na słowa – to 
znaki firmowe rybnickiej kultury. Łączy je nazwisko 
dobrze znanego naszym czytelnikom Wojciecha Bro-
nowskiego, który znalazł się pośród dotychczasowych 
1597 laureatów przyznawanego od 2005 roku przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalu 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Gloria Artis dla Wojciecha Bronowskiego

Mój akcent, wygląd, sposób poruszania 
się wyraźnie mnie określa i to działa na 
moją korzyść. Wybierając rolę staram się, 
by mój bohater miał swoją własną prze-
strzeń, był zauważalny. Jak to Polak, na 
castingach bywałem dość hardy; niekiedy 
to działało, a niekiedy nie.

W przypadku pierwszego podejścia 
do roli u Woody Allena nie zadziałało?

No tak, reżyser, u którego chce zagrać 
każdy amerykański aktor, obserwował 
mnie przez zwinięty z papieru rulonik. 
Zapytałem go, czy czuje się jak kapitan 
statku, bo ja zaczynam się kołysać. Po-
dziękował mi, ale zapamiętał, bo sam 
zaproponował potem rolę w filmie „Co 
nas kręci, co nas podnieca”. Pracuje się 
z nim wspaniale, podobnie jak z braćmi 
Coen. Ucieszyłem się, gdy reżyser filmu 
„Salt” Philip Noyce powiedział mi po 
castingu: — Jesteś moim prezydentem. Ale 
dla mnie ważne również było, że pozna-
łem wtedy prawdziwą legendę polskiego 
aktorstwa Daniela Olbrychskiego, z któ-
rym się zaprzyjaźniłem, o czym wcześniej 
nie śmiałem marzyć. Dziś mam zaszczyt 
grać z nim w teatrze STU. Nasi aktorzy 
są wspaniali, nie ustępują w niczym ame-
rykańskim, na których promocję pracują 
sztaby ludzi.     

Przez wiele lat pana amerykańska 
kariera była w Polsce i Rybniku zna-
na nielicznym, był pan osobą bardzo 
tajemniczą, której jakby nie zależało 
na zaistnieniu. Teraz, za sprawą 
pana występu i medialnego zainte-
resowania, raptownie się to zmieni-
ło. Informacje o panu znalazły się  
w prasie całej Polski, był pan gościem 
TVP, gdzie naraz odkryto, że „Polak  
z Rybnika podbija Hollywood”. 

Nigdy nie zabiegałem o reklamę i może 
to był mój błąd. Dla mnie najważniejsza 
była praca i dokładne, jak to u Ślązaka, 
wykonanie zadania, żeby przynosiło 
satysfakcję i środki do życia. Mój status 
w Stanach mi odpowiada, czuję się tam 
pod względem zawodowym komfortowo. 
Przede mną kilka ról filmowych – w No-
wym Jorku i w Hollywood, m.in. z udzia-
łem wielkiego aktora sir Bena Kingsleya. 
Mam też nadzieję na dalsze kontakty z dy-
rektorem Jasińskim i teatrem STU. Czuję 
większe zainteresowanie moją osobą i to 
mnie cieszy. Gdyby pojawiła się ciekawa 
propozycja roli w polskim filmie, byłbym 
szczęśliwy. Na razie żegnam się tylko na 
chwilę, bo wracam jeszcze w tym roku na 
90. urodziny mamy.

Rozmawiała Wiesława Różańska
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— To rodzice zarazili mnie bakcylem 
podróżowania. Najpierw zabrali mnie do 
Czechosłowacji — wspomina Sylwia. Mia-
ła wtedy dwa latka. Potem były rodzinne 
wypady po Polsce, następnie po ZSRR, 
Rumunii, Bułgarii, Węgrzech, wreszcie,  
w latach ’90, pierwsze samodzielne podróże 
Sylwii po Europie Zachodniej. We Francji 
została na dłużej. Nauczyła się języka. Wra-
cała tam póź-
niej jako pilot 
wycieczek i na-
dal zwiedzała. 
Po czterech 
latach pracy w 
Gimnazjum nr 
7 w Boguszo-
wicach, gdzie 
uczyła francu-
skiego, zde-
cydowała się 
spełnić jedno 
ze swoich wiel-
kich marzeń – 
pojechała do 
Stanów Zjed-
noczonych. Przemierzyła USA od Atlan-
tyku po Pacyfik, od Niagary po Key West 
na Florydzie. Zobaczyła Grand Canyon  
w Arizonie i Las Vegas w Newadzie (relacja 
z podróży po USA w lutym 2007). Pięć lat 
temu Sylwia zabrała plecak i wyruszyła  
z Rybnika na wschód Europy przez Azję, 
potem do Afryki i dalej przez Atlantyk do 
Ameryki Środkowej i Południowej. Była  
w Mongolii, Chinach, Hong Kongu, Maro-
ku, Belize, Gwatemali, Nikaragui, Kosta-
ryce, Panamie i Peru. O podróżach Sylwii 
pisano w „Kurierze Galicyjskim” na Ukra-
inie, „Kurierze Ateńskim” w Grecji i wyda-
wanej w Anglii „Coolturze”. Opowiadała 
o swoich doświadczeniach w rozgłośniach 
radiowych w Nowym Yorku, Filadelfii, 
Chicago, Moskwie, Chinach i Londynie. 
W kwietniu 2009 wyjechała z Rybnika 
do USA. Długo nie usiedziała w jednym 
miejscu, ale w kolejną podróż wyruszyła już 
wspólnie z mężem Chrisem. — Poznawanie 
świata jest jak czytanie książki, która nie ma 
ostatniej strony — mówi Sylwia. Świat nie 
przestaje jej zadziwiać, a do podróżowania 
nie zniechęcają żadne trudności. — Zdarte 
buty, odciski, upały, grypa, ból zęba, spóź-
nione pociągi, tłok. W zamian dostajemy 
niezapomniane widoki, piękne wschody  
i zachody słońca, piaszczyste plaże, smaki  
i zapachy egzotycznych potraw i spotkania  
z fascynującymi ludźmi — tłumaczy.

Wyruszyli w grudniu z Newady do Kalifor-

nii i Meksyku. Następnie samolotem przez 
Pacyfik do Azji. Dalej Kambodża, Tajlandia, 
Laos, Kuala Lumpur, Singapur, Sri Lanka, 
Indie i Nepal. Zaczęli od polskiego akcentu 
w San Diego: — Balboa Park to niezwykły 
miejski park, który oferuje wiele atrakcji. 
Można zajrzeć również do domków przybli-
żających specyfikę poszczególnych krajów. 
Dom Polski, z flagą i godłem, urządzony jest 

w tradycyjnym stylu. Na środku stoi duży stół 
z białym obrusem. Są polskie książki, herby 
miast i piękne ludowe stroje. Nie zabrakło też 
polskiego chleba, kiełbasy i… ogórków. Tego 
mi było trzeba! Polski początek podróży bar-
dzo nas ucieszył — wspomina Sylwia. Święta 
Bożego Narodzenia spędzili w Meksyku. 
Zjedli fish taco, czyli smażoną rybę zawinięta 
w tortillę, z dodatkiem kapusty i białego sosu 
oraz meksykańskie taco z wołowiną, cebulą, 
przyprawami i ostrym sosem. — Najbardziej 
zaskoczyło nas to, że wszystkie drzwi w koście-
le były cały czas szeroko otwarte. Można było 
wejść o każdej porze. Meksykanie przychodzili 
z koszyczkami, w których przynosili sianko 
i figurki Jezuska, które następnie zostały 
poświęcone — opowiada Sylwia o meksy-
kańskim Bożym Narodzeniu. 

Azja zaskoczyła ich upałami. Sri Lanka 
okazała się przepiękna, a ludzie gościnni. 
— Indie są zwariowane, Singapur czyściut-
ki, a Tajlandia rozpieszcza podniebienia. 
Dotarliśmy również do Tybetu — opowiada 
Sylwia. — Zawsze się zastanawiałam, jak 
można podróżować na podłodzie pociągu, 
przy otwartych drzwiach. Dziś już wiem. 
Było super! 

Sylwia i Chris podróżowali mniej i bar-
dziej konwencjonalnie – samolotem, po-
ciągiem, autobusem, metrem, autostopem, 
autocampingiem, tuk tukiem, czy łódką.  
Do Stanów wrócili w kwietniu. 

(S)

w 1 czerwca o 20 w sali widowiskowej Powiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej odbędzie się koncert rybnickiej grupy Malerosa w 
ramach cyklu „Bez prądu”. Zespół wykonuje muzykę etniczną, 
a inspiruje go również średniowiecze i twórczość muzyków  
z Bałkanów i Bliskiego Wschodu. Wstęp wolny.

w Dom Kultury w Chwałowicach zaprosił miłośników malarstwa, 
fotografiki i muzyki na organizowany 11 maja „Kolorowy 
wieczór sztuk”. Otwarto wystawy: malarstwa Marty Zemły, 
rysunku Jadwigi Kostorz i fotografii Iwony Zięby, a z recitalem 
wystąpił wokalista Kuba Blokesz. Do 12 czerwca w placówce 
można też oglądać wystawę fotografii Sebastiana Fusa. Zdjęcia 
powstały podczas spektakli i prób m.in. Teatru Tańca Navras  
z Rybnika i Teatru Tańca TeWaS z Raciborza. 

w Wprawdzie VIII Rybnicka Jesień Chóralna odbędzie się dopie-
ro w listopadzie, ale do 30 czerwca organizatorzy czekają 
na zgłoszenia amatorskich chórów, które chcą wziąć udział  
w festiwalu. Karta zgłoszenia i szczegółowe informacje na stronie 
www.dkchwalowice.pl

w Do 20 sierpnia potrwa nabór filmów (fabuła, dokument i eks-
peryment) na XI edycję Rybnickich Prezentacji Filmu Niezależ-
nego, które organizują Klub Filmu Niezależnego i Dom Kultury 
w Chwałowicach. Po raz pierwszy zaplanowano też konkurs 
internetowy na najlepszy teledysk (termin nadsyłania clipów 
mija 11 sierpnia). „Repefene” odbędzie się w dniach 14-16 
września. Szczegółowe informacje na stronie: www.repefene.pl

w 18 maja w Dom Kultury w Niewiadomiu pokazano spektakl „Co 
ludzie pedzom?” w wykonaniu nauczycieli Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 w Chorzowie, pod kierunkiem Ewy Fido. Spektakl 
zrealizowano na podstawie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Za-
polskiej. Do końca maja w placówce prezentowana jest też wystawa 
fotografii wykonanych w ramach projektu „Śląskie. Zmiana. 2011” 
realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. 

w Muzeum w Rybniku  i wydawnictwo „Eurosprinter” w roku jubileuszu 
170-lecia kolei na ziemiach polskich przygotowały pierwszą od 
prawie 40 lat pracę monograficzną prezentującą historię kolei na 
tym obszarze. Atutem książki jest obszerny zbiór ilustracji. Autorzy 
z całej Polski przedstawili w niej podstawowe informacje na temat 
kolei w poszczególnych regionach Polski. Redaktorem książki pt. 
„Dzieje kolei w Polsce” jest pracownik rybnickiego muzeum dr Dawid 
Keller. Książka do nabycia w Muzeum (cena – 95 zł). 

w 26 maja w Domu Kultury w Boguszowicach zaplanowano 
koncert z okazji Dnia Matki „Dusza śpiewa.., czyli muzyczne 
zaproszenie dla mam do krainy operetki”. W programie – 
najpiękniejsze arie, duety operetkowe i musicalowe, m.in.:  
z operetki „Księżniczka Czardasza” i „Hrabina Marica”.

w Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy organizuje 30 
czerwca III Industriadę – święto szlaku zabytków techniki. Z tej 
okazji organizuje konkurs na projekt pamiątki z Niewiadomia 
lub kopalni „Ignacy”. Prace konkursowe należy składać do 15 
czerwca br. w biurze stowarzyszenia, nadsyłać listownie (adres: 
Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, ul. Mościckiego 
3) lub e-mailowo (kopalniaignacy@interia.pl). Projekt powinien 
odwoływać się do historii dzielnicy, jej charakterystycznych 
punktów, elementów architektury lub do kopalni. Laureat 
otrzyma bilet na darmowy przelot nad kopalnią „Ignacy”. 
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie 
się podczas Industriady. 

w 10 maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej jubileusz 20-lecia 
pracy artystycznej świętował Ireneusz Głyk, wibra-
fonista i perkusista jazzowy. Obok jubilata w koncer-
cie wzięli udział m.in. Shakin’Dudi, Krzak, SBB, Jorgos 
Skolias Orkiestra i Multisound. 22 maja w TZR z „Koncertem 
na Ogrodowej” wystąpił zespół Chwila Nieuwagi i gościnnie 
poeta Adam Ziemianin. Zabrzmiały utwory poezji śpiewanej.   

Kulturalnym skrótem

Sylwia. Reaktywacja

Pamiętacie Sylwię Bobrzyk? W 2008 roku wspólnie z rybniczanką podró-
żowaliśmy przez świat, śledząc jej samotną wyprawę w cyklu „Tony Halik 
w spódnicy”. Trzy lata temu Sylwia wyjechała do Stanów Zjednoczonych.  
I wciąż podróżuje. Jednak teraz towarzyszy jej mąż Chris. 

Sylwia przed Taj Mahal w Indiach
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Program zajęć na czerwiec

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

Dzień Kina Hiszpańskiego
4 czerwca, g. 19
ZWIĄŻ MNIE
prod. Hiszpania, 
1990 r., dramat/
kryminał/romans, 
czas 111 min., reż 
Pedro Almodóvar, 
wyk.: Victoria Abril, 
Antonio Banderas.
Ricky wychodzi ze 
szpitala dla umysłowo chorych. Pierwsze kroki kieruje 
do byłej kochanki, „gwiazdki” kina porno, która nie 
wykazuje zainteresowania kontynuowaniem dawno 
zakończonej znajomości. Ricky nie może pogodzić się 
z porażką. Zdesperowany, ogłusza ją, nieprzytomną 
zaciąga do sypialni i przywiązuje do łóżka. Dziewczyna 
staje się więźniem we własnym domu... Z czasem 
więzy, które początkowo były torturą, stają się ele-
mentem zmysłowej, erotycznej gry, w której nagrodą 
jest prawdziwe uczucie...

Dzień Kina Hiszpańskiego
11 czerwca, g. 19
HISZPAŃSKI CYRK
prod. Hiszpania, 2010 
r., dramat/komedia/
wojenny, czas 107 
min., reż Álex de la 
Iglesia, wyk.: Antonio 
de la Torre, Carlos Are-
ces, Carolina Bang.
Hiszpania, rok 1973. 
Nieśmiały i wrażliwy Javier zatrudnia się w cyrku jako 
klaun. Podobnie jak jego ojciec i dziadek pragnie roz-
śmieszać dzieci, jednak sam nie zaznał szczęśliwego dzie-
ciństwa i dlatego zostaje „smutnym klaunem”. W cyrku 
poznaje bezwzględnego „wesołego klauna” Sergio, który 
terroryzuje współpracowników i bije swoją dziewczynę. 
Tu zaczyna się tragikomiczna opowieść o dwóch klau-
nach, którzy pchani przez pożądanie, będą walczyć na 
śmierć i życie o miłość niezwykle pięknej i równie okrutnej 
Natalii, która doprowadzi ich do szaleństwa... 

18 czerwca, g. 19
MINISTER
prod: Francja, 2011 
r. dramat/komedia, 
czas 115 min., reż 
Pierre Schöller, 
wyk.: Olivier Gou-
rmet, Zabou Breit-
man, Arly Jover.
Ministra transpor-
tu budzi w środku 
nocy osobista sekretarka. Autobus z dziećmi wpadł 
do rowu w ośnieżonych Ardenach. Jest kilka śmier-
telnych ofiar. Minister nie ma wyjścia, musi jechać na 
miejsce tragedii, bo tego oczekują od niego wyborcy 
i media. W obłąkanej plątaninie zdarzeń, w których 
jedna kolizja następuje po drugiej, minister stara się 
zachować twarz, obronić własne interesy i pozycję. Do 
jakich innych poświęceń jest jeszcze zdolny? Jak długo 
utrzyma się na najwyższym szczeblu w polityce, która 
niszczy lojalność, przyjaźnie, zasady i przekonania?

Dzień Kina Hiszpańskiego
25 czerwca, g. 19
ŻYCIE TO JEST TO
prod.: Francja, Hiszpa-
nia, 2011 r. dramat, 
czas 95 min., reż. Álex 
de la Iglesia, wyk.: 
Salma Hayek, José 
Mota, Blanca Portillo.
Roberto jest specem od 
marketingu i autorem 
powszechnie znanego hasła reklamowego sprzed lat. Dziś nikt  
o nim nie pamięta i nie może znaleźć pracy. Gdy spada z ruszto-
wania, zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią, z prętem wbitym  
w głowę, staje się natychmiast pożywką dla dziennikarzy. Posta-
nawia zatrudnić agenta, by zbić fortunę na wywiadach i zapewnić 
rodzinie lepszą przyszłość. Sprzeciwia się temu jego kochająca 
żona, podczas gdy żądny sukcesu agent dochodzi do wniosku, 
że uratowanie jego klienta to koniec lukratywnego biznesu... 
Film można potraktować jak manifest twórcy, który obnaża dzisiejsze 
media nastawione na szybki skandal i mocny telewizyjny spektakl.

• 4.06., poniedziałek, g. 13.00 – szkole-
nie nordic walking – Barbara Natkaniec  
i Eugeniusz Dyrda;

• 11.06., poniedziałek, g. 10.00 – dyżur 
prawnika – sędzia Ewa Trzcina;

• 12.06., wtorek – wycieczka – Jura Kra-
kowsko-Częstochowska, wyjazd 6.30 
spod Kampusu;

• 14.06., czwartek, g. 11.00 – wykład: 
„Malarstwo polskie XIX w. cz.II”– Helena 
Kisielewska; 

• 16.06., sobota, g. 10-15– Dzień Otwarty 
w UTW (program obok);

• 21.06., czwartek, g. 11 – wykład 
„Wykorzystanie komputera w domu”  

– R. Senczyna i R. Pustoł-
ka; godz.17.00 – msza 
św. w kościele akademic-
kim z okazji X-lecia UTW  
w Rybniku;  
• 22.06., piątek, g. 10-18 
– Uroczystości jubileuszowe 
połączone z Konferencją 

Naukową pt. „Kultura i tożsamość Ślą-
ska”. Uroczystości odbędą się w Szkole 
Muzycznej.

• 23.06., sobota, g. 12-19 – Piknik Jubile-
uszowy nad Zalewem Rybnickim.

• W każdą środę dyżury w pracowni kompu-
terowej – R. Senczyna i R. Pustołka.

• Gimnastyka w pawilonie judo Klubu Po-
lonia – wtorek i czwartek godz. 14.00.

• Pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego 
w siedzibie UTW.

Dzień Otwarty
w Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku w Rybniku
16 czerwca g. 10-15

Program:
• Wystawy malarstwa i rękodzieła artystycz-

nego studentów UTW.
• W godz. 10-11 zapisy (osobiście lub te-

lefonicznie – 32/755 79 90) na otwarty 
miniturniej szachowy.

• g. 11 i 12 – „Nasze wycieczki” pokaz zdjęć  
i wspomnienia z wycieczek organizowanych 
przez UTW.

• g. 11.30 – zapoznanie z działalnością UTW 
w Rybniku; przedstawienie oferty progra-
mowej na nowy rok akademicki.

• g. 13 – miniturniej szachowy
• g.14 – występ zespołu wokalnego „Mo-

derato”

Czerwcowe spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki będzie poświęcone „Pejzażowi  
w kolorze sepii”, debiutanckiej powieści 
Kazuo Ishiguro. 

Twórczość urodzonego w Japonii pisarza zyskała 
dużą popularnością wśród brytyjskich czytelników. 
Historia zapowiada się interesująco: „Mieszkającą 
w Anglii japońską wdowę Etsuko nieustannie prze-

śladuje wspomnienie samobójstwa córki. Dzień po 
dniu wraca do przeszłych wydarzeń, szczególnie zaś 
do upalnego lata w Nagasaki. Tuż po zakończeniu 
II wojny światowej ona i jej przyjaciele próbowali 
tam odbudować zrujnowane życie, poradzić sobie 
w nowej rzeczywistości” (opis wydawcy). Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy 20 czerwca o g. 17 do 
Oddziału Zbiorów Muzycznych PiMBP.

Dyskusja o pejzażu
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piątek, 1 czerwca
• Hol główny – Legolandia – pokaz budowy  

i programowania robotów Lego Mindstorms  
– g. 17 i 18.30

• Sala kameralna - „Pomaluj swój świat” 
– otwarte 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 

robotów 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 Guziczek 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

Koncerty, pojedynki muzyczne, spotkanie 
autorskie z Józefem Krzykiem, dziennikarzem 
Gazety Wyborczej oraz wystawa rysunków 
dobrze znanej naszym czytelnikom Kazimiery 
Drewniok, to atrakcje rybnickiej części Dni 
Województwa Śląskiego. Tegoroczne święto 
regionu przebiegające pod hasłem „Śląskie ser-

cem Europy” zorganizowano w sześciu śląskich 
miastach, w tym, po raz pierwszy w Rybniku. 
Finał rybnickiej edycji, której gospodarzem 
był zespół Carrantuohill odbył się w parku 
akademickiego kampusu. Najpierw rybnicko-
żorska grupa folkowa wraz z towarzyszeniem 
Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Braci Szafranków wykonała 
kilka swoich utworów w symfonicznej aran-
żacji. Zespołowi Carrantuohill towarzyszyły 
także mistrzynie tańca irlandzkiego z gliwickiej 
grupy Salake oraz wokaliści: Martyna Czech  
z zespołu Chwila Nieuwagi i Robert Ka-
sprzycki. Swoje umiejętności zaprezentowały 
górnicza orkiestra dęta kopalni Chwałowce  
i orkiestra szkockich dudziarzy z Częstochowy. 
Kulminacją wieczoru był koncert Balkan-Celtic 
Power Project – pełna naturalnej energii mu-
zyczna bitwa, w trakcie której na jednej scenie 
zagrały Carrantuohill oraz dwunastoosobowa 
rumuńska orkiestra dęta Fanfare Ciocarlia 
(co po rumuńsku oznacza „orkiestrę skowron-
ków”). — Chodziło o zderzenie dwóch zupełnie 
różnych środowisk muzycznych. Z jednej strony 
„ciężkie” brzmienie wspaniałej, cygańskiej orkie-
stry, bałkańskie tempo i rwące rytmy, z drugiej zaś 

kojące, na pozór spokojne irlandzkie melodie. 
Jednak w tym starciu muzycy z Carrantuohill 
pokazali równie szalone i porywające oblicze 
muzyki irlandzkiej — mówi Honorata Jokel  
z biura zespołu. 

Pochodzący z małej wioski w północno-
wschodniej Rumunii muzycy Fanfare Ciocarlia, 

są aktualnie w trak-
cie międzynarodo-
wej trasy koncer-
towej. W sierpniu 
powrócą do Polski, 
by wystąpić na Przy-
stanku Woodstock 
Jerzego Owsiaka  
w Kostrzyniu, gdzie 
wspólnie z Carran-
tuohill zaprezentu-
ją rybnicki projekt. 
Grali na weselach 
i chrztach, kiedy 
to w 1996 r. zostali 
odkryci przez nie-
mieckiego produ-
centa muzycznego. 
Dziś mają na swo-
im koncie niemal 

tysiąc koncertów w pięćdziesięciu krajach 
świata. Za pieniądze z pierwszej płyty dopro-
wadzili do swojej wioski prąd. Fanfare Ciocarlia 
sięgają m.in. do korzeni muzyki cygańskiej, 
tureckiej, bułgarskiej i serbskiej. — Jakiś czas 
temu członkowie grupy Carrantuohill wybrali 
się na koncert orkiestry do czeskiej Ostrawy. Za-
chwycili się ich interpretacją bałkańskiej muzyki 
i nawiązali współpracę, która zaowocowała tym 
niebanalnym projektem — dodaje Honorata 
Jokel. Wspólny występ poprzedziły żmudne, 
niemal półroczne przygotowania, wymiana mu-
zycznej korespondencji i wreszcie całodniowa 
próba na kilka dni przed koncertem. Efekt za-
chwycił rybnicką publiczność. Niezwykle żywe, 
energetyczne i pełne pasji bałkańskie dźwięki, 
przywołujące melodie Gorana Bregovića  
z filmów Emira Kusturicy, połączone z irlandz-
kimi brzmieniami rozgrzały przemarzniętych 
rybniczan, a sporo z nich porwały do tańca. 
W finale koncertu zgromadzeni na kampusie 
usłyszeli kompozycję Run Runaway angielskiej 
grupy Slade, przygotowaną wspólnie przez 
rumuńsko-polski team specjalnie na potrzeby 
projektu. 

(D)

Karolina Filec, 23-letnia studentka 
Uniwersytetu Śląskiego, zajęła drugie 
miejsce podczas XIX Ogólnopolskiego 
Turnieju Śpiewających Poezję „Łaźnia 
2012”, który w połowie maja odbył się 
w Radomiu.

Przy akompaniamencie Jarosława Hanika 
rybniczanka zaśpiewała „Błękit” ze słowa-
mi Szymona Muchy i muzyką Aleksandra 
Brzezińskiego. Otrzymała największe brawa, 
i zdaniem wielu, była najlepszą w piątce 
finalistów wyłonionych z grona 20 uczest-
ników. Zdobyła „Srebrny Prysznic” i nagrodę 
starosty radomskiego. 

Ogólnopolski turniej „Łaźnia” jest jednym 
z najwyżej ocenianych festiwali poezji śpie-
wanej w naszym kraju. 

(S)

Rumuńskie skowronki 
  zachwyciły publiczność

Dwunastoosobowa orkiestra dęta pochodząca z rumuń-
skiej wioski Zece Prajini, wespół z grupą folkową Car-
rantuohill rozgrzała rybnicką publiczność, która mimo 
chłodu przybyła w druga sobotę maja do kampusu, gdzie 
zaplanowano finałowy koncert Dni Województwa Śląskiego. 

Pod prysznicem
  poezji

Nie lada wydarzeniem był wspólny koncert Fanfare Ciocarlia i naszej grupy folkowej Carrantuohill. Szkoda 
tylko, że wzięło w nim udział stosunkowo mała liczba widzów

Pozostałe imprezy 
z okazji Dnia Dziecka na str. 52.
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19 kwietnia państwo Róża i Walter Felikso-
wie z Kamienia obchodzili Diamentowe Gody. 

Pani Róża mówi, że nie zawsze słonko świeci, ale 
udało im się doczekać jubileuszu 60-lecia małżeństwa. 
— Mimo kłopotów ze zdrowiem, dzięki naszym bliskim, 
którzy zapewniają nam opiekę, żyje się nam dobrze  
i szczęśliwie — mówi Róża Feliks. Małżonkowie brali 
ślub 60 lat temu w kościele parafialnym w Książe-
nicach. W Kamieniu wybudowali dom, wychowali 
córkę i dwóch synów. Doczekali się również wnuczki  
i czterech wnuków oraz dwóch prawnuków. W imie-
niu prezydenta miasta i wszystkich mieszkańców 
życzenia jubialtom złożył radny Józef Piontek. 

6 maja
Antyekolodzy 
Przeciw ekologicznym trendom co jakiś 

czas czynnie występują niektórzy rybnicza-
nie. Wojujący z przyrodą i pięknem krajobrazu 
harcownicy w tzw. zielonej dzielnicy Stodo-
ły urządzili dzikie wysypisko śmieci. Strażni-
cy miejscy mają już informacje o sprawcach,  
a że w przyrodzie nic nie ginie, to z udowodnie-
niem ich bezmyślnego czynu nie będzie problemu.  
W tym samym czasie o interwencję w kwestii spala-
nia odpadów poprosił mieszkaniec Śródmieścia. Trzy 
dni później przyjęto zgłoszenie o wypompowywa-
niu szamba do studzienki kanalizacyjnej w Ligocie 
Ligockiej Kuźni. Einstein zaliczał głupotę do rzeczy 
nieskończonych, i, niestety, miał rację… 

8 maja
Sny z promilami
Jest częstym zjawiskiem, że po spożyciu 

alkoholu w niedozwolonym miejscu, jego kon-
sumenci natychmiast zasypiają. Strażnicy reagują 

na każde zgłoszenie o takich osobach. Operator mo-
nitoringu dostrzegł leżącego mężczyznę w pasażu 
przy ul. Reja. Gdy na miejscu pojawili się funkcjo-
nariusze, okazało się, że nie potrzebował pomocy. 
Delikwent wstał i udał się w nieznanym kierunku. 
Mniej siły mieli obywatele, którzy zalegli w dzielnicy 
Boguszowice. Zdołali jednak wyrazić zgodę na to, by 
pogotowie przewiozło ich do bielskiej izby wytrzeź-
wień. Kilka dni później zorganizowano podobną 
wycieczkę, tym razem dla nietrzeźwego z terenu 
targowiska. Miejmy nadzieję, że podróże kształcą.

14 maja
Dachówką do celu
Strażnicy zostali poinformowani o osobach, 

które rzucają dachówkami z dachu starej stacji PKP 
w Paruszowcu. Próba racjonalnego wytłumaczenia 
zdarzenia przychodzi nam z trudem. Panuje ogólna 
zgoda, że nuda prowadzi do działań destrukcyjnych. 
Psychologowie określają ją jako chorobę duszy, artyści 
widzą w niej siostrę rozpaczy i wewnętrzna pustkę, 
inni mądrzy twierdzą, że co jakiś czas trzeba wpro-

wadzić element kreatywności do rutyny. Ponieważ 
jednak dachówki są mało kreatywne, podejrzewamy 
zwykłe chuligaństwo bez grama metafizyki. 

16 maja
Nieuprzejme zwierzęta
W dzielnicy Maroko Nowiny anonimowa 

osoba zgłosiła sprawę kota sąsiadki, który no-
torycznie zanieczyszcza wycieraczki pozostałych 
mieszkańców bloku. Sytuacja nie wygląda dobrze: 
podobno koty mają dziewięć żyć i bywają wredne. 
Rozwiązaniem problemu może być ścisły dozór 
kota bądź zakup kuwety (warianty można łączyć). 
Niemniej bezczelnie zachował się jeleń, który 
przedostał się na teren prywatnej posesji w dziel-
nicy Smolna. Właściciel poprosił o szybką pomoc  
w pozbyciu się zwierzęcia, ponieważ niszczyło rośli-
ny ozdobne w ogrodzie. W tym przypadku bądźmy 
bardziej wyrozumiali – można założyć, że jeleń był 
zagubiony i głodny. Poza tym jakoś głupio obrażać 
się na jelenia…

(m)

Pani Gertruda Kuśka, urodzona w Gotartowicach mieszkanka Ligockiej 
Kuźni, 6 maja obchodziła swoje 101 urodziny. 

Niestety, w tym wieku trudno o dobre zdrowie, pani Gertruda praktycznie nie opuszcza 
już łóżka. Nie inaczej było w dniu urodzin, gdy z życzeniami zjawili się u niej przedsta-
wiciele dzielnicowej społeczności Danuta Dronszczyk, przewodnicząca rady dzielnicy, 
Kazimierz Żak, przewodniczący zarządu dzielnicy, a także radny Andrzej Oświecimski 

Nigdy nie pracowała zawodowo tylko zajmowała się domem i wychowaniem dzieci – syna 
Mieczysława i 83-letniej dziś córki Felicji, z którą mieszka. Bliscy jubilatki zapewniają, że 
świetnie gotowała, zwłaszcza tradycyjne śląskie potrawy. Uwielbiała wodzionkę, być może 
więc śląska kuchnia kryje w sobie całkiem dobry przepis na długowieczność.        (WaT)  

Diamentowi 
małżonkowie

Setka z okładem
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Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl

Z notatnika strażnika miejskiego

7 maja w kościele św. Floriana  
w Orzepowicach z udziałem metropolity 
ks. abp. Wiktora Skworca odbył się po-
grzeb ks. Czesława Cyrana, pierwszego 
proboszcza tamtejszej parafii i budow-
niczego kościoła. Miał 74 lata.

Urodził się i został ochrzczony w Wodzi-
sławiu Śl., ale pochodził z Gaszowic. Na 
księdza w czerwcu 1962 roku wyświęcił go 
w katowickiej katedrze bp. Hebert Bednorz. 
W latach 60. był wikarym w rybnickiej pa-
rafii św. Antoniego. W 1980 roku trafił do 
parafii Matki Boskiej Bolesnej, by stworzyć 
samodzielne duszpasterstwo przy kaplicy 
św. Floriana w dzielnicy Orzepowice,  
a w roku następnym został pierwszym 
proboszczem nowo powstałej, orzepowic-
kiej parafii. W kwietniu 1986 roku wespół 
ze swymi parafianami rozpoczął budowę 

kościoła, którego konsekracji 29 kwietnia 
1990 roku dokonał metropolita katowicki 
abp. Damian Zimoń. Urządzaniem wnętrza 
kościoła kierował artysta rzeźbiarz Zygmunt 
Brachmański, późniejszy autor rybnickiego 
pomnika papieża Jana Pawła II.

Śp. ks. Czesław Cyran, który był probosz-
czem orzepowickiej parafii do czerwca roku 
2003 roku, został pochowany na cmentarzu 
w rodzinnych Gaszowicach. 

— Przede wszystkim spełnił marzenia 
wielu orzepowiczan, którzy dotąd nie mieli 
swojego kościoła. Był księdzem szczerym, 
życzliwym, pracowitym i zawsze uśmiech-
niętym, był też wymagającym proboszczem, 
ale wymagał przede wszystkim od siebie — 
wspomina zmarłego proboszcza parafianka 
Stefania Leks.

(WaT)  

Pogrzeb proboszcza



Historia rybnickich fabrykantów
Zanim Jakub Fabisch, którego data urodzenia nie jest znana, otrzymał koncesję na garbowanie skór, w sierpniu 1766 

roku zobowiązał się we Wrocławskiej Izbie Wojennej i Ziemskiej, że zbuduje w Rybniku fabrykę. 

część 2

18 września tego samego roku izba ta 6. Śląskiego 
Departamentu nakazała odpowiedniemu doradcy, 
niejakiemu Gregorii monitorowanie sprawy. I tak 
30 października tego samego roku Gregori w obec-
ności tzw. policyjnego burmistrza Rybnika Fellnera 
spisał z Jakubem Fabischem protokół, w którym 
czytamy m.in., że Fabisch sprowadził już do Rybnika 
fachowca z Moraw. Był nim chrześcijanin Johann 
Lazarek, który przedstawił próbki swego kunsztu. 
Na początku ze względu na brak większych środków 
finansowych miała powstać garbarnia skór cielę-
cych. Do czasu jej wybudowania Lazarek pracował 
w swym fachu w miejscowym, upadającym browa-
rze. Fellner, który zdecydowanie popierał koncepcję 
Fabischa zdeklarował, że miasto odstąpi mu teren 
miejski, pod warunkiem, że ten zobowiąże się płacić 
co roku podatek gruntowy. Jakub Fabisch ze swej 
strony prosił o zwolnienie zatrudnionych garbarzy, 
jeśli byliby to Żydzi z obowiązujących ich tzw. opłat 
tolerancyjnych; o otoczenie ochroną mieszkających 
w pobliżu garbarzy przed uwłaczaniem ich honorowi 
i o zakazanie pracownikom garbarni sprzedaży skór 
w okolicznych miastach i wsiach.  

23 listopada 1766 Królewsko-Pruska Wrocławska 
Izba Wojenno-Handlowa udzieliła Fabischowi 
koncesji na założenie garbarni skór cielęcych w 
Rybniku. Sama koncesja kosztowała pięć talarów, 
a całość opłat (opieczętowanie, opłaty skarbowe, 
opłata pocztowa) wyniosła ponad siedem talarów.  
Żadne z jego życzeń nie zostało jednak uwzględnio-
ne. W państwie pruskim można było zatrudniać z 
zewnątrz wyłącznie chrześcijan. Nie dostał nawet 
cegły, o którą prosił. Na placu wykupionym od mia-

sta, a znajdującym się między polem Pasternika (od 
strony późniejszego szpitala Spółki Brackiej, dziś 
kampusu), miejskim browarem i płynącą Nacyną 
zaczęła powstawać rybnicka garbarnia, która 155 lat 
przetrwała w jednej rodzinie. „...tylko raz z męskiej 
na żeńską linię przeszłą, nie na syna – ale na zięcia.”  
Zivier autor źródłowej publikacji, podkreśla rzad-
kość sytuacji, by przez sześć pokoleń jedna rodzina 
utrzymywała tak kwitnący interes. Tym bardziej jest 
to godne podkreślenia, gdy zważymy na fakt, że po 
upływie stu lat liczba garbarni na Śląsku znacznie 
zmalała. W II połowie XIX w. było ich 18 i zatrud-
niały tylko 310 osób.

Fabisch startował mając 100 skór cielęcych w czte-
rech kolorach oraz 100 innych skór umieszczonych 
w siedmiu dołach z wapnem w pobliskim browarze. 
Miał na nie oko Johann Lazarek. De facto więc 
rybnicka garbarnia ruszyła w 1767 roku. Trzeba 
dodać, że w okolicy garbowano skóry indywidualnie 
na własne potrzeby. Miasto chroniło nową fabryczkę 
przed ich ewentualnymi prawnymi roszczeniami. 
Długość posesji nabytej za 15 talarów od łąki 
Pasternika do browaru wzdłuż Nacyny wynosiła 
47,28 m. Fabisch urządził odpowiednie miejsce na 
przybory garbarskie i ogrodził teren w myśl zobo-
wiązania. Roczny podatek gruntowy opiewał na 
sumę 3 talarów. Jakuba Fabischa jako dzierżawcę 
gorzelni i browaru państwowego tj. należącego do 
hr. Emanuela Węgierskiego było na to stać. 

Ciekawa jest proweniencja nazwiska Fabisch. Nie 
było to nazwisko rodowe Jakuba w pełnym tego sło-
wa znaczeniu. W nielicznych żydowskich rodzinach 
dodawano wszystkim ich członkom przydomek, 

który dziedziczyli z pokolenia na pokolenie. Zwykle 
było to imię ojca, które było przydomkiem tylko dla 
jednej generacji. Znaczy to, że nazwisko Fabisch 
było tak naprawdę imieniem ojca Jakuba. Wywo-
dzi się ono z obyczaju żydowskiego i utrwalenia 
przez hebrajską transkrypcję fonetyczną, co widać 
np. na poszczególnych dokumentach: Jacob ben  
R. Schraga-Fabisch. Co po polsku znaczy: Jacob syn 
Rabbiego Schraga-Fabischa błogosławionej pamię-
ci. Przy tym Schraga jest tylko przetłumaczonym  
z hebrajskiego dodatkiem nazwiska Fabisch, które 
z kolei pochodzi od Phoebus, a ściślej od greckiego 
Phoibos.

Jakub Fabisch prowadził swą fabryczkę przez 14 
lat, tj. do śmierci w 1781 r. Około 1770 roku śląski 
przemysł skórzany liczył 755 fabryczek zatrudnia-
jących w sumie tylko 879 osób. Mało było takich, 
 w których pracowały więcej niż dwie osoby. Tymcza-
sem u Fabischa zatrudnionych było trzech garbarzy. 
W 1773 roku rybnicka garbarnia wyprodukowała 
1500 skór, w 1774 - tylko 994, ale w roku 1780 już 
2320 skór wołowych i 1410 skór cielęcych, w sumie 
3730. Wniosek: J. Fabisch z okładem podwoił swą 
produkcję. Jej wartość w 1773 roku wynosiła 2708 
talarów, z czego zysk wyniósł  848 talarów (pa-
miętajmy za ile Fabisch kupił grunt, co uświadomi 
nam wartość talara – przyp. autora). Analogicznie  
w 1780 – produkcja była warta 6638 talarów, a zysk 
wyniósł 1664 talary.

Na podstawie opracowania Ezechiela 
Ziviera „Garbarnia F. Haase 1766-1916”  

w tłumaczeniu Eleonory Kosik
Michał Palica

A. Pierwotne posiadłości Jacoba Fabischa (stan z 1766 r.)

B. Nieistniejący browar miejski Ephraima Haase pozyskany przez 
niego w 1825 r. (okolice dzisiejszej Biedronki)

 1. browar
 2. stare budynki garbarni
 3. miejsce, w którym stał stary dom mieszkalny Ephraima  

i Ferdynanda Haase oraz niewielka fabryka

C. Łąka Pasternika (własność rodziny Haase od 1843 r.)

D. Pozyskany w 1838 r. dom mieszkalny Ephraima Haase, w któ-
rym urządził swoje biuro (okolice dzisiejszego klubu Imperium)

E. Dawny zajazd Słoneczny Gościniec 
 4. późniejszy dom Ferdynanda
 5. budynki fabryczne zbudowane w 1861 r.
 6. budynki fabryczne zbudowane w 1867 r.
 7. dobudowane w maju 1874 r. skrzydło fabryki

F. Dokupiona w 1869 r. niedokończona stodoła na korę

G. Teren willowy (1880 r.)
 8. willa przy Rudzkiej (dziś siedziba banku)

H. Dokupiona w 1900 r. działka powiększająca teren willowy

---- linia przerywana oznacza stojące zabudowania, 
które nie były już w posiadaniu firmy w 1916 r.

Replika planu widniejącego w książce Ezechiela Ziviera 
„Garbarnia F. Haase 1766-1916”
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Cudze heimaty

Było to drogie urządzenie, a dodatkowo 
pierwsze anteny-kolosy miały średnicę talerza 
dochodzącą nawet do trzech metrów. Wiem 
to dobrze, bo takie cacko stało na balkonie 
jednego z moich ówczesnych sąsiadów, pana 
Adama. Szybko jednak w śląskich miastach 
powstawały telewizje kablowe, umożliwiające 
tańsze otwarcie telewizyjnego okna na świat. 
Dała się też wtedy okablować moja sąsiadka, 
pani Tereska i mając kilkadziesiąt programów 
telewizyjnych, to i tak oglądała głównie jeden 
– RTL i tam z wypiekami na twarzy śledziła 

program, który nosił tytuł „Heimat-melodie”, 
co można przetłumaczyć – Melodie Małej Oj-
czyzny, czy może lepiej – Melodie regionalne. 
I takie muzyczne niemieckie heimaty podbi-
jały wtedy serca setek tysięcy Ślązoków. A ci,  
co nie mieli jeszcze kablówek ani satelity, słu-
chali pirackich nagrań na kasetach VHS. Temu 
czarowi cudzych heimatów uległ nawet pewien 
bardzo wykształcony znajomy ksiądz Karol, 
który słuchał tych niemieckich szlagierów od 
rana do nocy. 

A co to są muzyczne heimaty? To proste 
teksty i porywające do tańca lub przytupywania 
proste melodyjki. Oczywiście określenie tego 
nurtu muzyki rozrywkowej dopiero z czasem 
zostanie nazwane heimatami. Najczęściej 
Ślązoki mówiły na to i ciągle jeszcze mówią 

– zicpolki, szlagry, szlagiery… Niektórzy też 
określają takie granie przez onomatopeiczne 
wyrażenie jego trójdzielnego rytmu: um-ta-ta, 
um-ta-ta… Przede wszystkim jednak w tej 
prostocie tkwił i nadal tkwi sukces popularno-
ści tego muzykowania. Nie przez przypadek 
też działające na Śląsku telewizje i radia nie 
pozostają obojętne wobec tego muzycznego 
zjawiska. Nie ma też sensu namawiać kogoś, 
by tego słuchał lub nie. Po prostu o gustach 
się nie dyskutuje. Można je za to kształtować. 
Muzyki trzeba uczyć od dziecka w szkole, bo 

zmienić gustów muzycznych emeryta raczej 
nie poradzimy. Ale system edukacji może tu 
być i tak bezsilny. Przecież ten telewizyjny 
program „Heimat-melodie” był programem 
niemieckim. No i jak się to ma do faktu, że 
Niemcy to najlepiej wykształcony muzycznie 
naród Europy?

Współcześnie Ślązoki nie muszą już słu-
chać heimatowych melodyjek z niemieckich 
telewizji, bo od kilku lat aż gęsto robi się od 
naszych rodzimych zespołów, grających w tym 
właśnie stylu po polsku lub po śląsku. A tu chcę 
podkreślić, że daleki jestem od krytykowania 
tego zjawiska i z upodobaniami nie pragnę też 
dyskutować. Czekam jedynie cierpliwie, aż nurt 
tych rodzimych śląskich muzycznych heimatów 
zasilą bardziej profesjonalni muzycy, aranżerzy, 

choreografowie, a przede wszystkim tekściarze 
i kompozytorzy…

Obserwując ten rozwijający się muzyczny 
rynek śląskich szlagrów, jedna rzecz boli mnie 
najbardziej. Otóż, skoro to muzykowanie pre-
zentowane jest jako śląskie szlagiery, skoro 
wokaliści śpiewają po śląsku lub o Śląsku, to 
po jakiego pierona ubrani są w bawarskie albo 
inne niemieckie stroje ludowe? Rozumiem, 
że może jeszcze przed laty nie mieli pieniędzy  
i kupowali cudze ubranka w niemieckich skle-
pach z używaną odzieżą na wagę. Potwierdziła 

mi to pani Bibianna z Gorzyc, która 
takie bawarskie obleczynie nabyła 
za grosze. Zerknąłem też na nie-
miecki portal aukcyjny z używanymi 
rzeczami, gdzie kompletny strój sty-
lizowany na ludowy można już kupić 
za 5 euro (!). Byłem też ostatnio  
w Niemczech, gdzie w wielkim skle-
pie odzieżowym odszukałem cały 
dział z heimatowymi ubraniami, 
gdzie nowy komplet kosztuje od 80 
do 150 euro, a to też nie majątek.

I może bym się nie dziwił śląskim 
artystom estradowym, może by 
mnie to nie denerwowało, że chodzą  
w cudzych niemieckich ciuchach, 
gdyby Śląsk nie miał własnych stro-
jów regionalnych. Ale przecież tak 
nie jest. Śląskie stroje regionalne są 
nawet lepsze, bogatsze, ciekawsze 
niż te niemieckie szmaty. Proszę 
zapytać o to znawców, etnografów, 
kostiumologów… Więc błagam spe-
ców od śląskiej muzyki heimatowej. 
Wiem, że macie dobre dochody, więc 

dajcie sobie uszyć na zamówienie śląskie stroje. 
Niech wam je projektanci mody dostosują do 
potrzeb estradowych i tak po śląsku występuj-
cie, a nie róbcie Śląskowi gańby!

Ten kij ma jednak drugi koniec. Bo dlaczego 
w niemieckich sklepach można bez problemu 
kupić niemieckie stroje stylizowane na ludowe, 
a u nas nie? Czemu w sklepach nie ma śląskich 
strojów ludowych, ale też podhalańskich, 
żywieckich, łowickich… Co robią nasi projek-
tanci mody, producenci odzieży czy właściciele 
sklepów? 

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

Czy śląskie zespoły muszą się ubierać w takich niemieckich sklepach?
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Kiedy w 1989 roku skończył się u nas komunizm, można już było bez kłopotu zamontować antenę 
satelitarną i odbierać zagraniczne telewizje.



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

Zdjęcia 98/1 i 98/2
To niezwykle piękne zdjęcie udostępnił nam Marek Sura. Jest 

to jego zdjęcie rodzinne, bo pierwszy z lewej, ten mały chło-
pak, to dziadek pana Marka, Fryderyk Przeździng z Wielopola. 
Po odświętnych ubraniach można rozpoznać, że jest to jakieś 
niedzielne popołudnie podczas pierwszej wojny światowej.  
A są na to przynajmniej dwa argumenty. Otóż ów mały chłopak  
z lewej urodził się w 1912 roku, a na zdjęciu ma przynajmniej trzy 
lata – więc sugeruje to rok 1915. Dodatkowo jeszcze mężczyzna 
z prawej trzyma w swej prawej ręce luftbiksa, czyli wiatrówkę. 
Pewnie, żeby strzelać do szpaków objadających dojrzewają-
ce czereśnie. Dlatego ja obstawiam, że zdjęcie to zrobiono  
w pierwszej połowie czerwca 1915 roku – a dokładnie w ową 
niedzielę 13 czerwca. Przy czym ten mój historyczny hazard 
można potwierdzić lub nie. A jak? Otóż mężczyzna z prawej 
trzyma jeszcze w swej lewej ręce gazetę (patrz powiększenie 
poniżej) a jest to „Rybniker Zeitung” (Gazeta Rybnicka), gdzie 
wytłuszczony tytuł zaczyna się od: Vom Krieg… A zatem, jak 
ktoś odnajdzie roczniki tej gazety (wychodziła w latach 1910-
1921), to jest w stanie bardzo dokładnie ustalić czas zrobienia 
tej fotografii.  
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Krok do przodu
Już ponad miesiąc minął od zakończenia uda-

nego dla rybnickiej żeńskiej koszykówki kolejnego 
sezonu gry w ekstraklasie drużyny ROW-u Rybnik. 
Na odpoczynek jednak nie było czasu, bo krótko po 
jego zakończeniu rozpoczęły się przygotowania do 
kolejnego. 

— Prawdopodobnie rozgrywki rozpoczną się pod koniec 
września, jednak na dzisiaj trudno powiedzieć, jak będą one 
wyglądały. Nie wiadomo przede wszystkim, kto je będzie pro-
wadził, ponieważ Polskiej Lidze Koszykówki Kobiet wygasła 
właśnie umowa z Polskim Związkiem Koszykówki na ich 
prowadzenie. Niezależnie od tego my przygotowujemy się już 
do nowego sezonu. Niewątpliwie w zespole nastąpią zmiany 
kadrowe i to głównie wśród zawodniczek zagranicznych.  
Z polskiego składu w nowej drużynie zabraknie prawdopodob-
nie jedynie Katarzyny Suknarowskiej. Jeśli chodzi o koszykarki 
zagraniczne, które grały u nas w tym roku, propozycję gry w 
Rybniku otrzymała jedynie Rebecca Harris, najskuteczniejsza 
zawodniczka rybnickiej drużyny w niedawno zakończonym 
sezonie. Zamierzam grupę zawodniczek z zagranicy zmniejszyć 
o połowę, będzie ich zatem trójka. To wiąże się z pozyskaniem 
polskich koszykarek zarówno tych młodych, jak i tych bardziej 
doświadczonych. Te drugie  mają zapewnić zespołowi walkę  
o jeszcze wyższe miejsce w ekstraklasie, niż miało to miejsce  
w tym roku, gdy skończyliśmy ligę na szóstym miejscu. Chcemy 
zrobić krok do przodu pod względem sportowym i włączyć się 
do walki o czołowe lokaty. Na dzisiaj dwa zespoły tj. CCC Po-
lkowice i Wisła Kraków są poza zasięgiem wszystkich drużyn. 
O ostatnie miejsce na podium możemy jednak powalczyć. Czy 
będzie na to szansa, będzie zależeć w dużej mierze od finansów 
klubu” — tyle o planach na nowy sezon gry w ekstraklasie 
powiedział trener KK ROW Rybnik Kazimierz Mikołajec.  
O potrzebnych drużynie finansach więcej do powiedzenia 
miała Prezes Klubu Gabriela Wistuba. — Cały czas trwają 
rozmowy zarówno z potencjalnymi sponsorami jak i zawodnicz-
kami, które być może stanowić będą o sile ROW-u w nowych 
sezonie. Jednak na końcowe decyzje i finalizowanie umów 
musimy jeszcze trochę poczekać — mówi ostrożnie pani prezes. 

Aktualnie trener Mikołajec prowadzi zajęcie prawie 
indywidualne z młodymi rybnickimi koszykarkami: Aldoną 
Morawiec (’92), która być może weźmie udział w sierpnio-
wych mistrzostwach Europy U-20, Justyną Kocon (’92)  
i Dominiką Ciecior (’94) – wychowanką RMKS-u Rybnik.

Euro przy Gliwickiej
Na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej będzie 

można zobaczyć prawie wszystkie mecze rozpoczyna-
jących się 8 czerwca piłkarskich mistrzostw Europy. 
Strefę kibica organizuje tam Energetyk ROW Rybnik  
i miasto. Meczowe transmisje będą pokazywane na tele-
bimie o powierzchni 25 m kw. ustawionym na murawie 
stadionu. Dla kibiców przeznaczono trybunę krytą i dwa 
sąsiednie sektory (otwierane na godzinę przed meczem). 
Biletem wstępu będzie bon konsumpcyjny za 5 zł, który 
będzie można zrealizować w strefie. Zgodnie z zasadami 
w strefie będą dostępne tylko napoje produkowane przez 
oficjalnych sponsorów Euro 2012 m.in. stadionowa, jeśli 
chodzi o zawartość alkoholu, wersja markowego piwa. 
Grzegorz Janik, prezes Energetyka ma nadzieję, że Euro 
na stadionie przyciągnie całe rodziny. — Będzie tu pano-
wać prawdziwa meczowa atmosfera, wszystkie akcesoria 
służące głośnemu kibicowaniu mile widziane — zachęca 
Janik. Rybnicka strefa kibica może pomieścić ok. 1000 
widzów. Będzie zamknięta tylko 17 czerwca, gdy na sta-
dionie będzie się odbywał koncert Nocy Świętojańskiej. 

5 maja marzący wciąż o tytule mi-
strza świata Szwed Andreas Jonsson, 
po raz drugi wpisał się na krótką jesz-
cze listę zwycięzców turnieju żużlowego 
pamięci Łukasza Romanka. 

Turniej, który od kilku lat jest najwięk-
szą imprezą sportową w mieście, wespół 
z miniżużlowym klubem Rybki Rybnik 
zorganizował Krzysztof Mrozek, przyjaciel 
i menadżer Łukasza Romanka, wychowan-
ka RKM-u Rybnik, który w czerwcu 2006 roku, 
mając niespełna 23 lata odebrał sobie życie.  
W turnieju wystartowali żużlowcy zaliczani do 
ścisłej światowej czołówki – byli mistrzowie świa-
ta Tomasz Gollob i Australijczyk Jason Crump, 
aktualny wicemistrz świata Jarosław Hampel,  
a także Duńczyk Iversen, który startował kiedyś 
w barwach RKM-u oraz Jonsson, który w 2007 
roku wygrał pierwszy turniej Romanka, a rok 
wcześniej zwyciężył też w wyścigu memoriało-
wym, który rozegrano na torze w Częstochowie. 

Jako że niezależnie od starań organizatorów 
do Rybnika nie dotarło kilku awizowanych 
wcześniej zawodników, w zawodach wystąpiło 
aż czterech wychowanków rybnickiego klubu, 
co stanowi turniejowy rekord. Niestety Roman 
Chromik, Michał Mitko oraz bracia Rafał i Ka-

mil Flegerowie, jeżdżący na co dzień w II lidze 
zdecydowanie odstawali od swych utytułowanych 
rywali.

Niestety, plany organizatorów po raz pierwszy 
w historii pokrzyżowała pogoda i blisko dziesię-
ciotysięczna publiczność nie obejrzała dwóch 
ostatnich wyścigów zasadniczej części turnieju, 
a przede wszystkim wyścigu finałowego, który 
zapowiadał się bardzo interesująco. Krótka 
ulewa odebrała większości zawodników ochotę 
do jazdy, zwłaszcza, że następnego dnia mieli 
startować w meczach ligowych. Sędzia zakończył 
więc zawody ustalając klasyfikację na podstawie 
wyników czterech rozegranych serii startów. 
Zwyciężył Andreas Jonson (11 pkt) przed Duń-
czykiem Iversenem (10) i Tomaszem Gollobem 
(9). Najlepszy z rybniczan Roman Chromik z 5 
pkt zajął dziesiąte miejsce.

Wrócił Ciszewski
Trzykrotny mistrz świata Duńczyk Nicki 

Pedersen, który swój pierwszy tytuł zdobył 
w 2003 roku, gdy reprezentował barwy 
rybnickiego RKM-u, zwyciężył w żużlowym 
memoriale red. Jana Ciszewskiego, który 
po siedmiu latach przerwy znów odbył się w 
Rybniku. W biegu finałowym 
w Pedersena wjechał Dawid 
Stachyra. W powtórzonym, już 
bez winowajcy, wyścigu obolały 
Duńczyk pokonał Sebastiana 
Ułamka i Szweda Fredrika 
Lindgrena. Publiczności bardzo 
podobał się zielonogórzanin 
Patryk Dudek, który po upadku 
odpadł z rywalizacji dopiero  
w półfinale. Turniej był na-
prawdę interesujący, szkoda 
tylko, że spółka ROW Rybnik, 
która zorganizowała go wespół 
z Kompanią Węglową, wybrała 

tak niefortunny termin (finał piłkarskiej Ligi Mi-
strzów, przeddzień meczu ligowego żużlowców), 
przez co na stadionie zjawiło się nie więcej niż 
cztery tysiące widzów.

Przed zawodami pamiątkowe medale Redakcji 
Sportowej Radia Katowice otrzymali były żużlo-
wiec Antoni Fojcik i związany z rybnickim żużlem 
od lat Józef Cycuła.

Jonson po raz drugi

Zwycięzcy tegorocznego turnieju Romanka, od lewej: Iversen,  
Jonson, Gollob

Małe mistrzostwa 
2 czerwca na Stadionie Miejskim przy 

ul. Gliwickiej w Rybniku, pod patronatem 
prezydenta miasta i przewodniczącego 
rady miasta odbędzie się turniej piłkarski 

dla ośmio- i dziewięciolatków (roczniki 
2003 i 2004) Małe Mistrzostwa Europy 
„Rybnik Euro 2012”. 16 (pięciu piłkarzy + 
bramkarz) drużyn reprezentujących (losowa-
nie) kraje finalistów Euro 2012  rozegra turniej 
tym samym systemem co drużyny walczące  
o mistrzostwo Europy – 20-minutowe mecze 
będą rozgrywane jednocześnie na czterech 
boiskach. Spotkania eliminacyjne rozpoczną 
się o 9.15, półfinały zaplanowano na 12.30,  
a mecz finałowy na 13.05. Zgłoszenia (decyduje 
kolejność) przyjmuje Zespół Szkół nr 3 (tel. 
32 42 27 081; sekretariat@zs3.rybnik.pl).

Start do wyścigu finałowego, jeszcze w pełnej obsadzie, od lewej: Ułamek, Peder-
sen, Lindgren, Stachyra
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W trzecią niedzielę maja 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Rybniku wraz z IV 
Liceum Ogólnokształcącym  
w Rybniku, Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji Bushido, sekcją 
lekkiej atletyki Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu Sporto-
wego oraz Centrum Promocji 
Sportu ACTIVE zorganizował 
Bieg Wiosny 2012 . Odbył się on 
w ramach ogólnopolskiej akcji 
Polska Biega. Wzięło w nim udział 
266 biegaczy, którzy podzieleni 
na kilka kategorii wiekowych przy 
słonecznej pogodzie rywalizowali 
na trasie wytyczonej na terenie 
kompleksu boisk piłkarskich znaj-
dujących się za kąpieliskiem Ruda. 
Bieg główny na dystansie 6 km 
zaczynał się i kończył również 

na piłkarskich boiskach. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, a przedszkolaki również 
czekolady, ufundowane przez Radę 
Dzielnicy Śródmieście. Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii otrzy-
mali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Wyłoniono również zwycięzców 
klasyfikacji drużynowych szkół 
podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. 

Jako pierwsza na linii startu poja-
wiła się grupa kilkudziesięciu przed-
szkolaków, która bardzo sprawnie 
pokonała  trasę liczącą 250 m.  
Po nich na kilometrową pętlę 
wyruszyli uczniowie szkół: podsta-
wowych, gimnazjalnych i wreszcie 
ponadgimnazjalnych. Po biegach 
w kategoriach szkolnych odbył się 
bieg główny w kategorii open.  

W Kędzierzynie Koźlu właśnie 
dzisiaj, 27 maja kończy się finał 
mistrzostw Polski kadetów w siat-
kówce. W gronie ośmiu najlepszych 
drużyn znaleźli się po raz pierwszy 
w historii klubu młodzi siatkarze TS 
Volley Rybnik. O ich występie w tur-
nieju finałowym napiszemy w kolejnym 
wydaniu „GR”. 

Droga do finałowego turnieju wio-
dła przez dwa turnieje eliminacyjne 
rozegrane w Rybniku. Po wygraniu 
ćwierćfinałów rybniccy siatkarze go-
ścili również uczestników turnieju 
półfinałowego mistrzostw Polski.  

W pierwszym jego dniu przeciwni-
kiem rybniczan był BAS Kaczmarek 
Białystok. Po dobrej grze nasi siatka-
rze zwyciężyli 3-0. Kolejny pojedynek 

miał rozstrzygnąć sprawę awansu do 
finałów. Gwardia Wrocław przyjechała 
do Rybnika prawie pewna zwycięstwa, 
ale po niezwykle emocjonującym 
meczu z wygranej w czterech setach i 
awansu cieszyli się podopieczni trenera 
Lecha Kowalskiego i całkiem liczne 
grono kibiców rybnickiego zespołu. 

W ostatnim dniu 
turnieju rozegrany 
został nie mają-
cy już większego 
znaczenia  f inał 
turnieju. Spotkały 
się w nim dwa nie-
pokonane zespoły 
Volley’a Rybnik i 
Tempa Olsztyn. Fa-
worytami pojedyn-
ku byli olsztynianie 
i potwierdzili to na 
boisku, wygrywając 
3-0. Po ostatnim 

gwizdku tego meczu miało miejsce 
uroczyste zakończenie turnieju, pod-
czas którego wręczono wyróżnienia 
indywidualne oraz pamiątkowe pucha-
ry i dyplomy. 

Po znakomitej rundzie wiosennej, 
na cztery kolejki przed końcem 
rozgrywek występujący w roli benia-
minka piłkarze Energetyka ROW-u 
Rybnik zapewnili sobie utrzymanie 
w II lidze.

W 20 meczach wydłużonej rundy je-
siennej z biedą uzbierali 19 pkt. W 13 
wiosennych meczach (ostatnią 14. kolejkę 
rozegrano już po zamknięciu tego wydania 
„GR”) uzbierali 25 pkt i w końcówce ligi nie 
musieli już nerwowo obserwować dokonań 
innych zespołów walczących o utrzymanie. 
Co ważne dla sympatyków Energetyka, 
piłkarze wygrali wszystkich sześć dotychcza-
sowych meczów przed własną publicznością. 
Najcenniejsze zwycięstwo odnieśli w Dniu 
Zwycięstwa, 9 maja, gdy po dramatycznym 
meczu 3:2 pokonali ówczesnego wicelidera 
GKS Tychy, który zdołał jednak awansować 
do I ligi. Po tym zwycięstwie utrzymanie  

w II lidze stało się praktycznie 
pewne. Co ciekawe, w Rybni-
ku poległa też druga drużyna 

która wywalczyła awans – Miedź Legnica. 21 
października rybniczanie wygrali na swoim 
boisku 2:1. W siedmiu wiosennych meczach 
wyjazdowych podopieczni trenera Ryszarda 
Wieczorka uzbierali siedem punktów; zre-
misowali w Kluczborku, a potem wygrali 
w Kaliszu i w Wałbrzychu. Ostatni mecz 
sezonu z czwartą w tabeli Jarotą Jarocin 
Energetyk ROW miał rozegrać w sobotę 
26 maja. — Na sukces, jakim jest dla nas 
pewne utrzymanie w II lidze złożyło się kilka 
elementów. Doświadczenie i rzetelna praca 
z drużyną trenera Ryszarda Wieczorka. 
Wzmocnienie drużyny w zimowej przerwie 
czterema zawodnikami też przyniosło efek-
ty podobnie, jak doświadczenia piłkarzy  
z pierwszej rundy rozgrywek — mówi Grze-
gorz Janik, prezes Energetyka. 

W drużynie na pewno nastąpią jakieś 
roszady. Teraz chce zbudować zespół, 
który miałby się już zaliczać do czołówki 

II ligi. Prezes Janik chce, by 
piłkarzy nadal prowadził trener 
Wieczorek, z którym spotkał się 
już zarząd klubu. Nie można 
jednak wykluczyć, że trener 
otrzyma intratną propozycję 
np. z klubu ekstraklasy, której 
Energetyk nie będzie w sta-
nie przebić. Jak będzie czas 
pokaże.

Historyczny sukces

Finaliści mistrzostw Polski kadetów w siatkówce, drużyna TS Volley Rybnik; górny 
rząd, od lewej: Erwin Michalik, Lech Kowalski, Rafał Szymura, Marcin Harazim, 
Rafał Pawlak, Bartosz Konsek, Bartosz Skolimowski, Michał Szmajduch i Woj-
ciech Kasperski; dolny rząd: Radosław Niestrój, Paweł Brzezina, Adam Szołtys, 
Wojciech Wowra, Błażej Podleśny, Paweł Łagodziński

Wiosenne bieganie rozpoczęła grupa najbardziej spontanicznych biegaczy, rekrutujących 
się z rybnickich przedszkoli

Rybnik biegał z Polską

Rybki dwie
W ostatni weekend kwietnia na torze w Chwałowicach nowy 

sezon udanie zainaugurowali dwaj jedyni obecnie miniżużlowcy 
Rybek Rybnik. Dwa towarzyskie turnieje, memoriał Andrzeja Skul-
skiego i turniej O Złoty Kilofek Dyrektora Kopalni Chwałowice wygrał 
z kompletem punktów rybniczanin Robert Chmiel. Kamil Wieczorek, 
w sobotnim turnieju był czwarty, a w niedzielnym drugim. 

W czasie drugiego majowego 
weekendu na stadionie Rybek 
rozegrano pierwszy turniej o in-
dywidualne mistrzostwo Polski,  

w którym ponownie zwyciężył Chmiel 
przed Wieczorkiem oraz pierwszy 
turniej Pucharu Polski Par Klubo-
wych. Tym razem sklasyfikowani na 
drugim miejscu rybniczanie uznać 
musieli wyższość pary Speedway’a 
Wawrów Kamil Nowacki – Alan 
Szczotka.

Kolejne rundy IMP i PPPK 
zaplanowano w Gdańsku (26 i 27 
maja), Częstochowie (2 i 3 czerw-
ca) i Wawrowie (9 i 10 oraz 23 i 24 
czerwca). W dniach od 4 do 7 lipca 
w szwedzkiej Vetlandzie odbędą 
się mistrzostwa świata w miniżużlu.

Piłkarze wygrali wiosnę

Cenne punkty rybniczanie zdobyli 
m.in. pokonując u siebie GKS Tychy

Jedyni obecnie reprezentanci Rybek Ryb-
nik Robert Chmiel i Kamil Wieczorek (na 
drugim planie)
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Rynek Basket
Tradycyjnie już 1 maja na ryb-

nickim rynku odbył się, już po raz 
siedemnasty, turniej koszykówki 
ulicznej „Rynek Basket”. Przy iście 
letniej pogodzie do rywalizacji zgłosiły 
się 72 trzyosobowe zespoły z Rybnika, 
Katowic, Rudy Śląskiej, Jastrzębia 
Zdroju, Sosnowca, Żor, Zabrza, 
Raciborza, Oświęcimia, Dąbrowy 
Górniczej, Cieszyna, Gliwic, Mikołowa 
i Zawiercia.

Po zaciętej rywalizacji w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych wy-
łoniono tych najlepszych: dziewczęta/
chłopcy 2001 i młodsi: „Chicago Ryś” 
– Jakub Sikora, Paweł Chrost, Andrzej 

Kiełbasa, Paweł Grabowski; dziewczę-
ta – rocznik 1999-2000: RMKS – Mi-
chalina Kowalczyk, Angelika Hochel, 
Klaudia Smołka, Klaudia Wernik; 
roczniki 98 i starsze: „Black Mamba” 
– Marta Cywka, Julia Karwot, Karolina 
Mikołajewska i Beatrycze Bolik.

Chłopcy – roczniki 1999-2000: 
„Rudolf Team” – Kamil Uszko, Adam 
Szkriba, Tymoteusz Flisikowski, Ra-
dosław Chorab; roczniki 1996-98: 
„Niwa” – Maciej Worwa, Szymon 
Miler, Krzysztof Kopacz, Szymon 
Spyra; roczniki 1993-95: „Hababada” 
– Krzysztof Gawęda, Karol Widenka, 
Daniel Smołka; roczniki 1992 i starsi: 
„Bez Nazwy” – Dawid Czkor, Szymon 
Wziętek, Łukasz Piorkowski. 

Pokonali lidera
W meczu 6. kolejki żużlowej 

II ligi ROW Rybnik zwyciężył na 
swoim torze niepokonanego do tej 
pory lidera z Rawicza 56:34 i zdobył 
cenny punk bonusowy. Rybniczanie 
zajmują teraz, z dorobkiem 7 pkt, trze-
cie miejsce w tabeli (tracą małe punkty 
do Kolejarza Opole i trzy punkty 
meczowe do prowadzącego Kolejarza  
Rawicz). Teraz drużynę „rekinów” cze-
kają jednak aż trzy mecze wyjazdowe: 
3 czerwca w Krośnie, 10 czerwca w 
Pile i 17 czerwca w Krakowie. Ligowy 
mecz w Rybniku dopiero 1 lipca, gdy 

w derbowym pojedynku ROW zmierzy 
się z Kolejarzem Opole.

Po tym jak 6 maja rybniczanie 
przegrali u siebie 43:47 z Krosnem, 
w spółce ROW zastosowano zwol-
nienie grupowe, odsuwając od składu 
wychowanków rybnickiego klubu: 
Pawlaszczyka, Szymurę i juniora Pie-
chę. W ich miejsce zakontraktowano 
nowych zawodników. 41-letniego 
Jacka Rempałę, wychowanka Unii 
Leszno Mariusza Fierleja i juniora z 
Częstochowy Marcina Bubla. Jedynym 
rybniczaninem w składzie jest obecnie 
31-letni Roman Chromik.

W trzecią sobotę maja w hali 
„Ekonomika” rozegrano finałowy 
turniej 13. edycji amatorskiej ligi 
piłki siatkowej, której rozgrywki 
toczyły się od września ubiegłego 
roku. W meczu finałowym o mi-
strzostwo ligi spotkały się tak, jak w 
ubiegłym roku, obrońca tytułu Jedynka 
Jankowice II i Dwójka Świerklany. Po 
pięciosetowym, zaciętym pojedynku 
3:2 zwyciężyli siatkarze Dwójki 
Świerklany, którzy po rocznej 
przerwie powrócili na fotel mi-
strza. W meczu o trzecie miejsce 
Leon Internet Rybnik pokonał 
2:1 Jarbud Rybnik Piaski, zaś 
miejsce piąte wywalczyła ekipa 
Artusa Żory pokonując zasłu-
żony Beer Team również 2:1. W 
meczu o pierwsze miejsce w II 
lidze spotkały się dwa zespoły, 
które już wcześniej zapewniły 
sobie awans do I ligi Volley Ka-
towice i VT Nędza. Siatkarze z 
Nędzy wygrali 2:0.

Finał był okazją do wręczenia 
indywidualnych wyróżnień dla naj-
lepszych zawodników ligi, otrzymali 

je: Jacek Sikora – Piaski (najlepszy rozgry-
wający); Sebastian Żarłok – Dwójka (naj-
lepszy atakujący); Sebastian Marczyński 
– Dwójka (najlepszy przyjmujący);  Piotr 
Ptaszyński – Leon (najlepszy blokujący); 
Łukasz Wiąckiewicz – Jedynka II (najlep-
szy libero); Sebastian Żarłok – Dwójka 
(MVP – najlepszy siatkarz ligi); Jan 
Kasprowicz – najlepszy sędzia.

W tegorocznych rozgrywkach wzięło 
udział 12 drużyn w I i 13 w II lidze. 390 
zawodników, w tym dwie dziewczyny, 
rozegrało łącznie 314 meczów i 1205 
setów.

Stanisław Nowak (80 l.), tenisista-weteran dołączył do swojej 
bogatej kolekcji tenisowych trofeów kolejny złoty medal mi-
strzostw Polski. Na rozgrywanych w Chorzowie Halowych Narodo-
wych Mistrzostwach Polski „atp”, startując po raz pierwszy w starszej 
kategorii wiekowej 80+, rywalizował z czterema innymi weteranami. 
W walce finałowej pokonał on Henryka Kolankowskiego z Koszalina  
i zdobył kolejną cenną statuetkę. Teraz myśli już o wrześniowym wyjeź-
dzie do węgierskiego Kéthely nad Balatonem, gdzie co roku odbywają 
się międzynarodowe mistrzostwa Węgier, największy turniej weteranów 
w Europie. Grał tam już 13 razy; raz 
udało mu się wygrać, w dwóch innych 
turniejach zagrał w finale.

Pan Stanisław urodził się w Byd-
goszczy; w 1956 roku trafił do Rybnika  
i od tamtej pory jest dumnym rybni-
czaninem. Na swoim koncie ma też 25 
lat przepracowanych w podziemnych 
chodnikach kopalni Chwałowice.

Kolejne mistrzostwo 

Nasi amerykańscy futboliści 
5 maja na boisku TKKF-u Piaski nowo powstała amatorska 

drużyna futbolu amerykańskiego Rybnik Thunders rozegrała 
swój pierwszy, historyczny mecz w II lidze. Nigdy wcześniej w Rybni-
ku nikt w to nie grał. Rybnickie Grzmoty pokonały Olkusz Silwers 36:19. 

Mali szermierze 
W hali sportowej MOSiR-u w Boguszowicach pod patronatem 

Prezydenta Miasta Rybnika odbył się XII Międzynarodowy 
Turniej Szermierczy dzieci „Rybnik Cup” 2012. Był on częścią 
obchodów 85 – lecia szermierki w Rybniku, a wzięło w nim udział  
210 młodych zawodników z całej Polski. Oczywiście w imprezie 
zorganizowanej przez sekcję szermierczą Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego nie mogło zabraknąć najmłodszych rybnickich szer-
mierzy. Najlepszy ze szpadzistów Kacper Kordas w kategorii młodzika 
zajął dobre trzecie miejsce przegrywając z późniejszym zwycięzcą 
turnieju Marcinem Niklem z Muszkietera Gliwice 9:15. Bardzo dobrze 
walczył tego dnia w kategorii dzieci Maciej Białas, który nieznacznie 
przegrał walkę ćwierćfinałową z Mikołajem Sajewiczem z Kosyniera 
Gliwice i zajął ostatecznie 8 miejsce. Miejsca pozostałych rybnickich 
szermierzy: kategoria dziewcząt rocznik 2000-2002: 18. Małgorzata 
Szulc, 34. Beata Pękała, 44. Dominika Koterla, 52. Antonina Janus, 
56. Patrycja Frystacka; kategoria chłopców rocznik 2000-2002: 25. 
Bartłomiej Spleśniały, 59. Adam  Małysz,  60. Maksymilian Mus, 
62. Mateusz Jankowski, 64. Michał Wieczorek, 67. Paweł Szymura.  
Kategoria dziewcząt młodzicy 1998-1999: 13. Kinga Brawańska, 38. 
Dagmara Gabriel. Kategoria chłopców młodzicy 1998-1999: 9. Jakub 
Wypchoł, 24. Jakub Kołodziej, 25. Bartłomiej Mencel, 29. Igor Tymusz, 
34. Tomasz Wasiewicz. Tomasz, 39. Jarosław Fajkis. 

W meczu o piąte miejsce Artus Żory pokonał Beer Team 
Rybnik

     Finał 
ligi amatorów
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Na odpowiedzi czekamy do 22 czerwca. 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:  

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

empik

Hity na maj

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

Wisława Szymborska, 
Wystarczy (Wydawnictwo a5, 
Kraków 2012)

Poezja wyrozumiale ironicz-
na, dobrotliwie zdystansowana, 
unikająca nawet cienia patosu. 
Pomimo pozornej prostoty za-
wiera stawiane całkiem serio 
pytania, ślady nieustającego zdzi-
wienia, pochwałę niezrozumienia 

wszystkiego do końca, niepokoje… Ostatnich trzynaście wierszy 
Szymborskiej niczego nie wyjaśnia, nie podsumowuje, nie osądza 
– daje za to chwilę mądrej refleksji w zabieganej codzienności. 

•   •   •
Charaktery wydanie spe-

cjalne (nr 2/2012, wyd. Charak-
tery sp. z o.o.)

Wydanie specjalne w całości 
jest poświęcone miłości, związkom  
i partnerstwu. Specjaliści doradzają, 
co robić, by kochać i być kocha-
nym, jak się kłócić, panować nad 
narcyzmem, wytrwać w wierności 
albo żyć po zdradzie. Lektura niezwykle pouczająca, podana 
w przystępny i urozmaicony sposób. Ponadczasowa tematyka, 
idealna na okoliczność wiosennych uczuciowych porywów.

•   •   •
CD Stanisław Soyka,  

W hołdzie mistrzowi (Univer-
sal Music 2012)

Twórczość Niemena to jeden  
z największych skarbów polskiej 
muzyki, dla miłośników często 
trudny do zaakceptowania w wersji 

innej niż oryginalna. Można oczywiście kopiować czy naślado-
wać dźwięki, ale żeby naprawdę się z tym materiałem zmierzyć 
potrzeba i talentu, i osobowości. Soyka mówi o Niemenie jak 
o osobistym mistrzu. Nie są to puste słowa – praca nad płytą 
trwała kilka dobrych lat, a sam artysta zaciekawia słuchacza 
interpretacjami, wyborem utworów, aranżacjami. 

•   •   •
DVD Zero (reż. Paweł Borow-

ski, Monolith Video 2010)
Pierwsze wrażenie jest takie,  

że wszystkiego tu za dużo: posta-
ci, miejsc, wątków, problemów.  
W ciągu jednej doby w życiu każ-
dego z bohaterów wydarza się 
coś ważnego. Kolejne historie się 
mijają, łączą, stają wzajemnymi 
punktami odniesienia. Dzięki sprawności reżysera widz nie gubi 
się w mozaice twarzy, zdarzeń, pośpiechu. Metoda twórcza 
oddaje naszą zagonioną, pogmatwaną, śmieszno-banalno-tra-
giczną i coraz częściej byle jaką rzeczywistość. Nie jest to zbyt 
optymistyczne, ale, niestety, prawdziwe.  

Piłkarska msza na wodzie
24 czerwca o 12 ks. Grzegorz Jagieł z parafii św. Jana Nepomucena w Chwałę-

cicach odprawi mszę świętą w basenie portowym przystani Zalewu Rybnickiego 
(przystań Górniczego Klubu Żeglarskiego „Koga–Kotwica”). Msza św. celebrowana 
będzie z okazji 50-lecia powstania Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego a jej 
uczestnicy będą modlić się również w intencji zmarłych żeglarzy. Wśród uczestników mszy 
rozlosowana zostanie piłka z autografami reprezentacji polski oraz biało-czerwone koszulki 
z podpisami piłkarzy – Roberta Lewandowskiego i Tomasza Jodłowca.                 (S)

Tylko cztery osoby wiedziały, że zdjęcie zamieszczone w poprzedniej „Foto –za-
gadce” przedstawia motywy dekoracyjne na fasadzie kamienicy, która mieści się 
przy ul. Piłsudskiego 6. Nagrody otrzymują: Krzysztof Kula (woda) oraz Adam 
Szymiczek i Jarosław Mazur (empik). 

Przewodnik czeka
W niedzielę 27 maja o 15 na rynku, przed wejściem do ratusza na wszystkich 

chcących odbyć interesujący spacer po Rybniku i lepiej poznać jego zabytki 
będzie czekać przewodnik PTTK. To pierwsza odsłona akcji „Przewodnik czeka…  
w Rybniku”, będącej wspólnym przedsięwzięciem magistrackiego wydziału pro-
mocji i informacji oraz Koła Przewodników Turystycznych przy rybnickim oddziale 
PTTK. Spacer z przewodnikiem jest bezpłatny, odbędzie się bez względu na pogodę,  
a każdy jego uczestnik w dowolnej chwili może tak dołączyć do grupy, jak i się od niej 
odłączyć. Nie planuje się wchodzenia do obiektów. Kolejny spacer z przewodnikiem 
już 17 czerwca o 15.                                                                                        (WaT)

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 51

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

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu obok zdjęciu i odgadnąć,  
co przedstawia i gdzie znajduje się uwieczniony na nim obiekt. 

Foto–zagadka



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. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382

dr n. med. Adam Sarzyński
Specjalista

Chorób Oczu

tel. 32 432 77 94 od 14.00

w 2 czerwca w dzielnicy Meksyk, w parku Kozie Góry odbędzie 
się festyn „Szczęśliwe dzieci, radością dorosłych”. Wspólnie 
bawić się będą dzieci z dzielnicy „Meksyk”, Stowarzyszenia 
Zastępczego Rodzicielstwa „My dzieciom” i niepełnosprawni ze 
Stowarzyszenia „Oligos”. W programie m.in. zabawy rekreacyj-
no–sportowe, występ zespołu Przygoda i grupy Freerun-Power, 
konkursy, przejażdżki konikami, pokaz umiejętności żużlowych 
i malowanie dziecięcych buziek. Festyn rozpoczyna się o 15,  
a planowane zakończenie o 19. 

w 3 czerwca o 16 w parku za domem kultury w Chwałowicach 
rozpocznie się festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie m.in. 
zabawa z klaunem Dyziem, koncert laureatów festiwalu piosen-
ki dziecięcej, prezentacje zespołów artystycznych, działających  
w DK i sprzętu gaśniczego OSP z Chwałowic oraz zabawa z ze-
społem Sweet. Imprezę organizuje rada dzielnicy i dom kultury.

w Również 3 czerwca na festyn zaprasza do parku w Nie-
dobczycach tamtejszy dom kultury. W programie występy 
dzieci i młodzieży, Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” i zespołu 
Balans – laureatów „Pokaż co potrafisz”. Na zakończenie za-
bawa taneczna. Początek o 16.              (S)

Dla dzieci
Z początkiem czerwca rozpocznie się przyjmowanie 

zapisów na tegoroczną 67. Pieszą Rybnicką Pielgrzymkę 
na Jasną Górę. Pod hasłem „Kościół naszym domem” piel-
grzymi wyruszą na trasę 1 sierpnia. 

Dzień wcześniej do Rybnika dotrą zorganizowane grupy piel-
grzymów z Jastrzębia Zdroju, Pszowa i, po raz pierwszy, z Suszca. 
Zapisy przyjmuje centrum pielgrzymkowe, działające przy parafii 
św. Jadwigi na osiedlu Nowiny, kancelaria parafii św. Antoniego i 
biuro podróży San Antonio (III piętro DH Hermes) oraz większość 
rybnickich parafii. Więcej informacji na stronie internetowej (www.
pielgrzymka.rybnik.pl). 

(WaT) 

Ruszają zapisy 
     na pielgrzymkę
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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. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 

123 – spotkania wtorki 10-12, czwartki 15.30-17) 
• 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 .





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

• BEZPŁATNE KONSULTACJE I PORADY
• KONKURENCYJNE CENY
• BEZBOLESNE LECZENIE I USUWANIE  

ZĘBÓW
• PROTETYKA W EKSPRESIE BEZ DOPŁATY
• PROTEZY BEZPOŚREDNIO PO USUNIĘCIU 

ZĘBÓW - JAK W SUCHEJ BESKIDZKIEJZd
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