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Dniom Rybnika po raz kolejny towarzyszył kiermasz, 
na którym można się było zaopatrzyć w wyroby 
rękodzieła artystycznego i różnego rodzaju specjały, 
również do picia, z różnych regionów Polski i nie tylko

W niedzielę 17 czerwca, w dniu odpustu w rybnickiej 
bazylice ulicami miasta przeszła tradycyjna procesja  
z zabytkową figurą św. Antoniego, który jest patronem  
i neogotyckiej bazyliki, i całego miasta

W czasie kończącego dni miasta koncertu na Stadionie 
Miejskim największe emocje zwłaszcza wśród młodszej 
części widowni wzbudziła nie gwiazda wieczoru, zespół 
Lady Pank, ale rybnicki raper Grubson, który jak się 
okazało ma już bardzo liczne grono fanów

Spore zainteresowanie rybniczan wzbudził zorganizowa-
ny po raz pierwszy konkurs „Rybnicko Sznita Chleba”,  
w czasie którego w drodze degustacji wybrano najlepszy 
rybnicki chleb

Jedną z gwiazd Dni Rybnika był słowacki wirtuoz trąbki 
Vlado Kumpan (pierwszy z prawej), który koncertując 
w piątkowy wieczór na rynku wprawił w zachwyt wielu 
rybniczan i nie tylko

W czasie 21. edycji Złotej Liry rybniczanie raz jeszcze prze-
konali się, że orkiestry dęte, również te rodzime, mają  
w sobie wiele uroku

Zgromadzonej na rynku publiczności 
występy orkiestr dętych i towarzyszących im 
mażoretek najwyraźniej przypadły do gustu

Tuż po oficjalnym otwarciu Złotej Liry do 
rywalizacji na płycie rynku przystąpiło 
aż 20 zespołów mażoretek. Publiczności 
szczególnie podobał się występ grupy  
z Ogrodzieńca 
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Drodzy Rybniczanie,

za nami piąte Dni Rybnika. Patrząc z perspektywy lat na ten tradycyjny już cykl 
czerwcowych imprez, z przekonaniem mogę stwierdzić, że nasze wspólne święto-
wanie przyjęło się doskonale. Co roku możecie Państwo liczyć zarówno na kolejną 
edycję tak znanych i lubianych imprez jak Turniej Dzielnic, Międzynarodowy Festi-
wal Orkiestr Dętych „Złota Lira” czy Noc Świętojańska, co roku jednak staramy się 

zaproponować coś nowego – w tym roku taką zupełnie nową i – jak się okazało – entuzjastycznie 
przyjętą imprezą, było Święto Chleba i towarzyszący mu konkurs „Rybnicko Sznita Chleba”. Na-
wiązująca do EURO 2012 piłkarska sobota, pokazała wspaniałego, sportowego ducha rybniczan, 
a niekwestionowanym strzałem w dziesiątkę był na pewno pierwszy w Rybniku tak duży koncert 
pochodzącego z Rybnika Grubsona – jednego z najsłynniejszych w Polsce raperów. 

 
Trzydniowe święto nie udałoby się jednak, gdyby nie praca wielu osób – pracowników urzędu mia-

sta, jednostek miejskich i służb, dzięki którym zaplanowane imprezy przebiegały w sposób sprawny 
i bezpieczny. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowani byli w organizację 
przedsięwzięcia, poświęcając mu swój czas i siły. Dziękuję sponsorom i partnerom, bez wsparcia 
których organizacja wielu atrakcji nie byłaby możliwa, a także patronom medialnym, których relacje 
z poszczególnych imprez pozwoliły uczestniczyć w Święcie Miasta, również tym wszystkim, którzy 
nie mogli brać w nim udziału. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Rybnika i odwiedzającym w tych 
dniach nasze miasto gościom, bo przecież święto miasta, to święto nas wszystkich, czas wspólnej 
zabawy i radosnych spotkań. 

Szanowni Państwo,
rok temu odbyło się w Rybniku największe w dziejach naszego miasta wydarzenie muzyczne – 

koncert Bryana Adamsa. Udany i doskonale przyjęty przez publiczność występ światowej gwiazdy 
rozbudził nasze ambicje i marzenia o tym, że ten koncert otworzy Rybnikowi drogę do organizacji 
podobnych imprez, a rybnicki stadion na stałe wpisze się w szlak tras koncertowych innych mu-
zycznych sław. I udało się – już za kilka dni, 11 lipca, stadion miejski po raz drugi stanie się areną 
wielkiego rockowego widowiska: koncertu zespołu Guns N’Roses. Zaplanowane na trzy godziny 
show grupy znanej ze swej nieprzewidywalności i artystycznej ekstrawagancji, jest gwarancją 
doskonałej, choć z pewnością bardzo głośnej uczty muzycznej na światowym poziomie. Mam 
pełną świadomość, że dla części mieszkańców, głośny, późnowieczorny koncert, wiązać się może 
z uciążliwościami, dlatego z góry proszę o wyrozumiałość na tę wyjątkową noc.  

U progu wakacji życzę wszystkim Państwu – zarówno pozostającym w mieście, jak i planującym 
letnie wyjazdy – by lato było udane i by udało się znaleźć czas na odpoczynek i chwilę wytchnienia 
od codziennych zmagań.

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny, sierpniowy numer „GR” ukaże się 26 sierpnia



Zanim zajęto się procedowaniem 
nad wnioskiem o udzielenie abso-
lutorium, Adam Fudali jak zawsze 
omówił sprawy bieżące i prowadzo-
ne w mieście inwestycje. Rozpoczął 
jednak od kultury, a konkretnie 
od przypomnienia kwietniowych 
Dni Teatru Stu, w ramach których 
krakowski teatr wystawił na scenie 
Teatru Ziemi Rybnickiej Fredrow-
ską „Zemstę” i „Króla Leara” Szek-
spira. Prezydent zwrócił uwagę, że 
podobnie, jak często dzieje się to  
w krajach wysokorozwiniętych, pry-
watny sponsor pokrył większą część 
kosztów całego przedsięwzięcia  
i serdecznie mu za to podziękował. 
Wspomniał również o „rockowych” 
koncertach rybnickiej filharmonii, 
która wystąpiła najpierw w TZR 
z utworami Hendriksa, a potem  
w ramach juwenaliów na ple-
nerowej scenie kampusu, dając 
wspólny koncert z rockową for-
macją Bracia. — Również takie 
wspaniałe, choć nieco zaskaku-
jące efekty, przynosi finansowa-
nie przez miasto (ok. 100 tys. zł  
w skali roku) Towarzystwa Mu-
zycznego im. Braci Szafranków, 
które organizuje koncerty rybnickich 
filharmoników — zauważył Adam 
Fudali.

W końcu kwietnia na zapro-
szenie śląskiego kuratora oświaty  
i minister edukacji Krystyny Szumi-
las, Adam Fudali wziął udział w gali 
konkursu „Mam sześć lat”, w czasie 
której odebrał z rąk pani minister 
dyplom-wyróżnienie za przemy-
ślaną i sprawną realizację zadań 

oświatowych na rzecz mieszkańców 
miasta, a zwłaszcza sześciolatków. 
— Możemy to śmiało powiedzieć, 
że jeśli chodzi o edukację, należymy 
do wyróżniających się samorządów, 
czego potwierdzeniem może być 
fakt, iż w czasie uroczystej sesji  
z okazji 20-lecia Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów, część poświęconą 
oświacie i edukacji poprowadzi moja 
zastępczyni Joanna Kryszczyszyn — 
mówił Adam Fudali.

Informacje dotyczące inwe-
stycji, zwłaszcza tych drogowych, 
prezydent rozpoczął od meldun-
ku o stanie robót na głównych 
drogach wylotowych z Rybnika, 
czyli Żorskiej, Wodzisławskiej  
i Raciborskiej. — Żorską i Wodzi-
sławską modernizuje ta sama firma. 
Po naszych ostatnich rozmowach  
i w wyniku monitorowania tego, co 
dzieje się na obu placach budowy, 
roboty nabrały właściwego tempa i są 
prowadzone zgodnie z harmonogra-
mem. Dalecy jesteśmy jeszcze od sa-
mozadowolenia, ale firma zmieniła 
swoje nastawienie i terminy powinny 
zostać dotrzymane. Mówię powinny, 
bo nie wiem, co jeszcze może nas  
w czasie tych inwestycji spotkać. Nie 
będzie również większych problemów 
jeśli chodzi o zakończenie moderni-
zacji ul. Raciborskiej, zaplanowane 
na koniec czerwca i przebudowy ul. 
Podmiejskiej, która ma się zakończyć 
do 15 sierpnia — zapewniał prezy-
dent Fudali. Przy okazji wspomniał 
o wynoszącym ponad 4,1 mln zł  
dofinansowaniu do budowy no-
wego wiaduktu na ul. Żorskiej, 

Sesja RM – 23 maja

Absolutorium 
bez opozycji

23 maja w urzędzie miasta odbyła się jedna z najważ-
niejszych sesji w roku – sesja absolutoryjna, w czasie 
której podsumowano wykonanie ubiegłorocznego 
budżetu miasta. Sprawa udzielenia przez radę miasta 
prezydentowi Adamowi Fudalemu absolutorium ze 
względu na układ sił w RM była praktycznie przesądzona. 
Jedyną zagadką pozostawało stanowisko opozycyjnego 
klubu Platformy Obywatelskiej. Niespodzianki nie było; 
podobnie jak w ubiegłym roku radni PO zagłosowali 
przeciw absolutorium. Wynik głosowania też był taki 
sam – dziesięciu radnych PO głosowało przeciw, 14 po-
zostałych (BSR, PiS i SR) za udzieleniem prezydentowi 
absolutorium. 

Dochody budżetu miasta 2011

Legenda:

22,44% – 142.165.512 zł – udział w podatku dochodowym 
osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) zasilających budżet 
państwa

21,86% – 138.493.628 zł – subwencja ogólna z budżetu pań-
stwa przeznaczona przede wszystkim na finansowanie oświaty

14,13% – 89.546.528 zł – wpływy z podatków lokalnych: 
od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu

10,95% – 69.403.125 zł – dotacje z budżetu Unii Europejskiej, 
głównie dotacje do różnego rodzaju projektów pochodzące z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przyznane 
miastu przez marszałka województwa śląskiego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

9,23% – 58.388.085 zł – dotacje celowe z budżetu państwa 
na zadania z zakresu administracji rządowej, na zasiłki rodzinne, 
na funkcjonowanie państwowej straży pożarnej oraz dotacje 
do projektów współfinansowanych też przez Unię Europejską

7,57% – 47.953.590 zł – dochody jednostek budżetowych 
miasta – opłaty parkingowe, targowe i cmentarne, mandaty 
nałożone przez straż miejską oraz m.in. wpłaty za pobyt 
pensjonariuszy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

5,46% – 34.618.645 zł – dochody z majątku miasta: sprze-
daż majątku, wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów, 
lokali użytkowych oraz m.in. straganów na targowisku

3,88% – 24.600.580 zł – pozostałe dochody własne, m.in. 
odsetki z lokat

3,32% – 21.066.701 zł – wpływy z opłat za rejestrację po-
jazdów i za prawa jazdy, za koncesje na sprzedaż alkoholu i 
za tzw. korzystanie ze środowiska naturalnego

0,95% – 6.037.019 zł – dotacje z budżetu innych gmin i po-
wiatów. Na mocy zawartych porozumień inne gminy i powiaty 
płacą miastu np. za naukę i pobyt swoich mieszkańców w pro-
wadzonych przez nie ośrodkach i placówkach opiekuńczych. 
Umowa z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w 
Jastrzębiu Zdroju w sprawie komunikacji autobusowej

0,21% – 1.323.400 zł – inne dotacje – dotacja z Banku Go-
spodarstwa Krajowego na remont i przebudowę czterech 
familoków przy ul. Andersa w Rybniku Niedobczycach i 
urządzenie w nich lokali socjalnych
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które miasto otrzymało, z rezerwy 
ministra finansów. Wiadomo już, 
że inwestycja ta nie pochłonie całej 
kwoty. Zaoszczędzone pieniądze 
(ok. 1,5 mln zł) prezydent zamierza 
przeznaczyć na nową nawierzchnię 
odcinka ul. Gliwickiej (od ronda 
Europejskiego do skrzyżowania  
z ul. Janiego). Po zakupieniu, za 
przyzwoleniem rady, nowego sprzę-
tu dla Rybnickich Służb Komunal-
nych, pracują one coraz wydajniej,  
a jakość wykonywanych robót jest 
coraz lepsza, czego przykładem 
może być ułożenie nowej nawierzch-
ni na ul. Miejskiej. 

Kolejna informacja dotyczyła 
nowo montowanych sygnalizacji 
świetlnych, a zwłaszcza zmoderni-
zowanego skrzyżowania u zbiegu 
ulic Łony, Gliwickiej, Powstańców 
Śl. i Sobieskiego, o którym pisali-
śmy w poprzednim wydaniu „GR”. 
W przygotowaniu są przetargi na 
budowę dróg w dzielnicy Orzepo-
wice, na remont ul. Przemysłowej 
(Paruszowiec-Piaski) oraz na utwar-
dzenie parkingu przy największym 
rybnickim cmentarzu komunalnym 
od strony ul. Jaskółczej (Wawok).

Prezydent poinformował również 
o zakończeniu trwającej trzy lata 
gruntownej modernizacji Domu 
Kultury w Niedobczycach, który 
obecnie w niczym nie przypomi-
na placówki w starym kształcie. 
— Mamy się czym pochwalić — 
przekonywał prezydent i zapowie-
dział, iż wkrótce jedna z większych 
miejskich imprez kulturalnych 
zostanie zorganizowana właśnie  
w Niedobczycach, by mieszkańcy 
oraz radni mogli zobaczyć, jak dziś 
wygląda nowoczesny dzielnicowy 
dom kultury. Prezydent wymienił 
też kilka mniejszych inwestycji oraz 
przedstawił wakacyjne plany remon-
towe związane z budynkami szkół,  
a na zakończenie zaprosił radnych 
na imprezy odbywające się w mieście 
w ramach dorocznych Dni Rybnika.

Procedowanie nad sprawozda-
niem z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu miasta oraz nad wnioskiem 
o udzielenie prezydentowi Rybnika 
absolutorium odbyło się według 
ściśle określonego porządku. Pro-
jekty stosownych uchwał przedstawił 
skarbnik miasta Bogusław Paszenda, 
zaś sam prezydent omówił wykona-
nie budżetu ilustrując je prezentacją 
multimedialną. — W planie pierwot-
nym dochody miasta miały wynieść 
561 mln zł, a wyniosły 633,6 mln zł. 

Wydatki zaplanowaliśmy w kwocie 
593, w ciągu roku zwiększyliśmy je 
do 616 mln zł, a wykonaliśmy je  
w wysokości 582 mln zł. Gdy uchwa-
laliśmy budżet 2011, przyjęliśmy 
deficyt w wysokości 32 mln zł, potem  
w trakcie roku zbilansowaliśmy 
budżet, a ostatecznie zakończyliśmy 
rok  z nadwyżką budżetową w wyso-
kości 51,3 mln zł. Zadłużenie miasta  
w 2011 zmniejszono o blisko 43,5 mln 
zł, a zobowiązania miasta na koniec 
minionego roku zamknęły się kwotą 
blisko 144 mln zł — poinformował 
prezydent. Następnie szczegółowo 
omówił dochody i wydatki miasta. 
Skrócone sprawozdanie z wyko-
nania budżetu miasta w roku 2011 
opublikowaliśmy w kwietniowym 
wydaniu „GR”.

Komisje branżowe rady miasta 
przeanalizowały sprawozdanie  
z wykonania budżetu i inne doku-
menty już na początku kwietnia  
i skierowały do komisji rewizyjnej 
rady swoje opinie. Jak podkreślił 
jej przewodniczący Leszek Kuś-
ka (Samorządny Rybnik), opinie 
wszystkich komisji były pozytywne 
i nie zawierały żadnych uwag ani 
wniosków. Z kolei członkowie komi-
sji rewizyjnej zapoznali się nie tylko 
ze wspomnianym sprawozdaniem, 
ale także ze sprawozdaniem finan-
sowym za 2011 rok, obejmującym 
83 placówki oświatowe oraz 20 
pozostałych jednostek budżetowych 
miasta takich, jak np. Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej, Rybnickie 
Służby Komunalne i Zarząd Zieleni 
Miejskiej, z informacją o stanie 
mienia komunalnego oraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
na temat sprawozdania z wykonania 
budżetu. Uwzględnili również, jak 
zapewnił Kuśka, wyniki kontroli 
zewnętrznych. Gospodarkę i finanse 
miasta skontrolowały m.in.: Naj-
wyższa Izba Kontroli, Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Katowicach, 
Śląski Urząd Wojewódzki w Kato-
wicach, Urząd Kontroli Skarbowej  
w Katowicach, Generalny Inspek-
tor Kontroli Skarbowej, Urząd 
Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego oraz Państwowa Inspekcja 
Pracy. Leszek Kuśka poinformo-
wał również, iż komisja rewizyjna 
ustaliła, że zalecenia pokontrolne 
zostały wykonane bądź są w trakcie 
realizacji. Wniosek o absolutorium 
dla prezydenta komisja rewizyjna 
przegłosowała 30 kwietnia w pełnym 

Legenda:

33,87% – 197.185.464 zł – oświata i wychowanie 

25,37%–- 147.692.995 zł – transport i łączność (miejska komu-
nikacja autobusowa – Zarząd Transportu Zbiorowego, Rybnickie 
Służby Komunalne, budowa i remonty dróg)

10,37% – 60.411.809 zł – pomoc społeczna oraz zadania z za-
kresu polityki społecznej (świadczenia rodzinne, placówki pomocy 
społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki i usługi opiekuńcze, 
powiatowy urząd pracy, projekty realizowane przy finansowym 
wsparciu UE)

6,14% – 35.764.855 zł – gospodarka mieszkaniowa (Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, wydział mienia UM) 

5,44% – 31.651.550 zł – administracja (urząd miasta, rada miasta, 
rady dzielnic, promocja miasta)

4,73% – 27.575.609 zł – gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska (utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, oświetlenie miasta 
i budowa nowych punktów świetlnych, gospodarka odpadami, 
inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne)

3,19% – 18.579.435 zł – kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego (Rybnickie Centrum Kultury, Muzeum, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna, dzielnicowe domy kultury)

2,71% – 15.795.215 zł – kultura fizyczna i sport (granty dla sto-
warzyszeń i klubów sportowych - 3.677 mln zł)

2,00% – 11.616.307 zł – bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa (straż miejska, państwowa straż pożarna, 
ochotnicze straże pożarne, wydział zarządzania kryzysowego UM)

1,57% – 9.143.097 zł – edukacyjna opieka wychowawcza (Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna, świetlice szkolne, Młodzieżowy 
Dom Kultury)

1,44% – 8.372.292 zł – ochrona zdrowia (składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, przeciwdziałanie alkoholizmowi, Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II)

1,02% – 5.944.500 zł – pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, m.in. dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej

1,01% – 5.870.676 zł – obsługa zadłużenia miasta

1,00% –  5.797.258 zł – działalność usługowa (cmentarze, par-
kingi, targowiska, giełda samochodowa)

0,08% –450.000 zł – szkolnictwo wyższe

0,06% – 402.709 zł – pozostałe wydatki

Wydatki budżetu miasta 2011
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składzie (czterech członków komisji głosowało 
„za”, a jeden wstrzymał się od głosu).

W ramach dyskusji nad wykonaniem budżetu 
2011 oficjalne stanowiska klubów radnych, które 
publikujemy na kolejnych stronach, zaprezen-
towali ich przewodniczący. Piotr Kuczera (PO) 
zapowiedział głosowanie przeciwko absoluto-
rium, a Jan Mura (BSR), Stanisław Jaszczuk 
(PiS) i Leszek Kuśka, rodzynek z Samorządnego 
Rybnika, poparcie wniosku o absolutorium. Tak 
też się stało, dziesięciu radnych PO głosowało 
przeciw, a 14 pozostałych za. 

— Nadszedł czas podsumowania. 13. rok jestem 
prezydentem. Można być zweryfikowanym po roku 
albo po jednej kadencji, ale jeśli zostało się zweryfi-
kowanym po tak długim okresie przy realizacji tak 
dużych zadań, to można być z tego dumnym i czuć 
się spełnionym. To naprawdę jest wielka sprawa — 
mówił po otrzymaniu absolutorium prezydent 
Adam Fudali. Podziękował też koalicyjnym 
klubom BSR-u i PiS-u za „wzięcie na swoje barki 
odpowiedzialności za realizację ubiegłorocznego 
budżetu”. Osobne podziękowania skierował do 
swoich zastępców, skarbnika i sekretarz miasta 
oraz wszystkich pracowników urzędu miasta.   

Budżet i prognozy zmienione
Zmiany w budżecie miasta oraz w wie-

loletniej prognozie finansowej tradycyjnie 
omówił skarbnik Bogusław Paszenda. Do 
budżetu wprowadzono blisko 10 mln zł unijnej 
dotacji, jaką przyznano miastu na zakończoną 
już budowę krytej pływalni w Boguszowicach 
(część środków wpłynęła w lutym). UE wesprze 
też projekt pod nazwą „Wspólnie ze sportem, 
kulturą i historią Euroregionu Silesia”, który 
realizować będzie Gimnazjum nr 7 z Boguszowic 
Starych. W jego trakcie zorganizowane zostaną 
konkursy gwary śląskiej, wycieczki do Ostrawy 
i w Beskid Śląski, obóz narciarski i uczniowska 
olimpiada. Szkoła kupi też śląskie stroje, apa-
rat fotograficzny oraz mikrofony. Nakłady na 
realizację projektu „Wspólnie ze sportem…”  
w latach 2012-2013 mają wynieść ponad 88 tys. zł 
(najwięcej dołoży Unia – ponad 74 tys. zł). 

Radzie dzielnicy Meksyk udało się pozyskać 

400 zł od sponsorów, a RD z Paruszowca-Piasków 
– 800 zł. Z kolei spółka Rettig Heating przeka-
zała 10 tys. zł darowizny na organizację przez 
MOSiR piłkarskiego turnieju dzielnic i dziecięcej 
strefy kibica, zaplanowanych na Dni Rybnika. 
O 69 tys. zł zwiększono wydatki na: utworzenie 
placu zabaw z elementami małej architektury  
i urządzeniami dostosowanymi do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych przy Przedszkolu Specjalnym 
nr 49 powstającym w dzielnicy Północ oraz na 
powstanie ścieżki zdrowia na terenie ośrodka 
w Kamieniu, w rejonie wyburzonego budynku 
gastronomicznego Relax. Do wydatków wpro-
wadzono kwotę 400 tys. zł na budowę boiska 
wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Orze-
powicach, którego siedzibą będzie adaptowany 
budynek policealnej szkoły medycznej. Zwięk-
szono też dotację na organizację dni miasta dla 
Rybnickiego Centrum Kultury (o 81 tys. zł) i dla 
Domu Kultury w Niedobczycach (o 90 tys. zł). 

Przyjęte jednogłośnie zmiany w budżecie 
sprawiły, że radni musieli też podjąć uchwałę 
wprowadzającą zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej. Z uwagi na niższe niż zakładano 
koszty zakupu bezobsługowego systemu parkin-
gowego dla nowego parkingu przy ul. Jankowic-
kiej/Młyńskiej/Reymonta, oszczędności w kwocie 
ponad 47 tys. zł zostaną przeznaczone na zakup 
podobnego systemu dla parkingu przy ul. Ks. 
Brudnioka. Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.         

Rada w nowym składzie
Dobiegła końca czteroletnia kadencja 

dotychczasowej Rady Społecznej w Ośrod-
ku Leczniczo–Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo 
im. Jana Pawła II. W związku z tym radni jed-
nogłośnie poparli propozycję powołania nowej 
rady. Zasiądą w niej: ks. dziekan Karol Matera, 
przewodniczący (wyznaczony przez prezydenta 
miasta), Stanisław Zyg (przedstawiciel wojewo-
dy), wiceprezydent Ewa Ryszka oraz radni – Jan 
Mura (BSR), Henryk Cebula (PiS) i Szymon 
Musioł (PO). Pierwsze posiedzenie nowej rady 
zaplanowano na 28 czerwca. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

Budżetowe ciekawostki 2011
w

70 mln zł miasto pozyskało z budżetu Unii Euro-
pejskiej. 

w
111 mln zł wyniosły nakłady na drogi. Najwięcej, 80 
mln zł pochłonęły inwestycje. 14 mln kosztowało ich 
bieżące utrzymanie, 5 mln remonty dróg i chodników. 
900 tys. zł wydano na betonową kostkę, z której 
sami mieszkańcy  budują drogi w swoich dzielnicach. 

w
15,8 mln zł wydano z budżetu miasta na kulturę 
fizyczną i sport. 7,7 mln zasiliło budżet Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji , zaś 930 tys. ośrodka Bu-
shido. 3,7 mln zł przeznaczono na granty dla klubów  
i stowarzyszeń sportowych, a 2,5 mln zł na inwestycje. 
Remonty obiektów sportowych pochłonęły 500 tys. zł.

w
Wykonanie przez urząd miasta zadań zleconych przez 
Urząd Wojewódzki w Katowicach kosztowało miasto 
3,3 mln zł, tymczasem dotacja na realizowanie tych 
zadań wyniosła tylko 760 tys. zł; resztę dopłaciło 
miasto.

w
26,5 mln zł miasto dopłaciło też do subwencji oświa-
towej z budżetu państwa, przeznaczonej na prowa-
dzenie szkół. Na oświatę wydano w sumie 207 mln zł,  
co stanowi 36 proc. wszystkich ubiegłorocznych 
wydatków miasta. 

w
66 mln zł wydano na opiekę społeczną. 25 mln 
przeznaczono na świadczenia rodzinne, 4 mln na 
dodatki mieszkaniowe, a 3,5 mln na rodziny zastęp-
cze. Na funkcjonujące w Przegędzy schronisko dla 
bezdomnych mężczyzn im. św. brata Alberta miasto 
przeznaczyło ponad 300 tys. zł. 

w
Utrzymanie straży miejskiej w 2011 roku kosztowało 
miasto prawie  2,936 mln zł, tymczasem wpływy  
z mandatów wystawionych przez strażników wyniosły 
907,5 tys. zł.

w
Miasto jak co roku wsparło państwowe formacje 
mundurowe. 174 tys. zł otrzymała z budżetu policja, 
a 475 tys. zł państwowa straż pożarna.

w
Nakłady inwestycyjne Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Rybniku wyniosły 13 mln zł.

w
Wpływy z czynszów opłacanych przez lokatorów 
mieszkań komunalnych wyniosły 22,5 mln zł.

w
4 mln zł kosztowały miasto składki ubezpieczeniowe 
bezrobotnych zarejestrowanych w rybnickim pośred-
niaku, a niemających prawa do zasiłku.

w
73 tys. zł zapłacono bezrobotnym, którzy w różnych 
jednostkach miasta wykonywali tzw. prace społecznie 
użyteczne.

w
3,5 mln zł kosztowało funkcjonowanie dzielnicowych 
domów kultury, działających w Boguszowicach, 
Chwałowicach, Niedobczycach i Niewiadomiu.

BUDŻET MIASTA RYBNIKA W LATACH 2007-2011

Wyszczególnienie Wykonanie
2007 2008 2009 2010 2011

Zadłużenie ogółem na ko-
niec roku 171 469 241 164 308 423 144 953 288 130 814 171 112 412 585

Poziom zadłużenia (max. 60% 
dochodów) 33,31% 30,60% 30,04% 22,18% 17,74%

Obsługa zadłużenia (odsetki 
od pożyczek, kredytów i obli-
gacji miasta)

4 756 945 7 084 566 7 802 363 5 817 355 5 851 285

Wolne środki na koniec roku 42 749 995 34 829 219 10 454 190 63 602 327 67 803 649

Dochody z odsetek od środ-
ków miasta na rachunkach 
bankowych i lokatach

3 748 180 6 479 244 9 741 813 7 771 169 5 574 861
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Kampus dofinansowany
Zgodną decyzją radnych trzy rybnickie 

uczelnie otrzymają dotacje na pokrycie opłat 
za media oraz kosztów bieżących remontów. 
Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski dostaną 
po 147 tys. zł, a Uniwersytet Ekonomiczny – 156 
tys. zł. Zróżnicowanie kwoty wynika z przyjęcia 
przez UE obowiązku utrzymania kaplicy aka-
demickiej, która znajduje się na terenie rybnic-
kiego kampusu. Ustawa o szkolnictwie wyższym 
dopuszcza dotowanie uczelni przez samorządy, 
a utrzymanie w należytym stanie budynków 
przy ul. Rudzkiej wymaga stałych nakładów. 
Stąd też propozycja udzielenia dotacji trzem 
uczelniom. Zanim radni przystąpili do głoso-
wania, Anna Gruszka (PiS) pytała o bezrobocie 
wśród absolwentów tych uczelni. Wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn wyjaśniła, że kształcą one 
studentów na poziomie licencjata, więc miasto 
nie śledzi ich losów, bo absolwenci najczęściej 
kontynuują studia magistrackie w macierzystych 
uczelniach. Związany z Uniwersytetem Śląskim 
radny Wojciech Kiljańczyk (PO) poinformował, 
że 75% absolwentów UŚl. znajduje zatrudnienie 
do roku od ukończenia studiów. 

Zgodnie z planem
Miesiąc wcześniej radni jednogłośnie 

zmienili studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
dla 35 terenów miasta. Teraz przyszła 
kolej na uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania obejmującego te te-
reny. I podobnie jak miesiąc temu, temat 
omówił Paweł Czuczwara z firmy Geoplan, 
przypominając, że plan ma stworzyć warunki 
rozwoju działalności przemysłowej i usługowej, 
istotnej dla dalszego rozwoju miasta. Chodzi  
o stworzenie terenów magazynowania i postoju 
samochodów w rejonie rybnickiej elektrowni, 
dzięki czemu możliwa będzie jej rozbudowa. 
Kolejne istotne zmiany w planie dotyczyły 
terenu kąpieliska Ruda przy ul. Gliwickiej  
i obszaru w rejonie aeroklubu w Gotartowi-
cach, przeznaczonego pod rozbudowę lotniska. 
42 nieuwzględnione uwagi złożone do planu 
podczas dwóch wyłożeń (od 9 stycznia do 6 
lutego oraz od 9 marca do 6 kwietnia) radni 
przegłosowali, w większości jednogłośnie. 
Część uwag nie dotyczyła obszaru objętego 
planem, więc okazała się bezprzedmiotowa, 
a część odnosiła się do zmiany terenów na 
budowlane lub braku zgody na lokalizacje 
dróg. Jedną z uwag złożył proboszcz parafii 
Bożego Ciała i św. Barbary w Niewiadomiu. 
Dotyczyła ona możliwości utworzenia cmen-
tarza z częścią przeznaczoną na pochówek 
w urnach, jednak została odrzucona. Strefa 
sanitarna cmentarza wykraczałaby poza granicę 
gminy i negatywną opinię w tej sprawie wydały 
Rydułtowy. Cały plan, który dotyczy terenów 

o łącznej powierzchni 284,43 ha, radni przyjęli 
jednogłośnie.   

Kościółek do remontu
Parafia Matki Boskiej Bolesnej otrzy-

ma dotację na renowację ceglanych 
murów, malowanie, wymianę posadzki 
i renowację drzwi zewnętrznych w ko-
ściele akademickim pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Panny Marii przy ul. 
Gliwickiej. Kościółek figuruje w rejestrze 
zabytków i jest najstarszym zachowanym 
obiektem architektonicznym i jedynym go-
tyckim kościołem z końca XV w. na terenie 
miasta. — Ostatni poważny remont kościółek 
akademicki przechodził ponad 20 lat temu 
— wyjaśniał Śmigielski. Stąd też pojawiła 
się konieczność wykonania prac renowacyj-
nych gotyckich ceglanych murów świątyni, 
barokowego skrzydła drzwi zewnętrznych  
i kamiennej posadzki. Prace prowadzone 
będą pod nadzorem konserwatorskim, a na 
ten cel przyznano dotację w wys. 200.000 zł. 
Ochrona i opieka nad zabytkami jest jednym 
z zadań gminy, a zanim radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę, Szymon Musioł (PO) 
dowiedział się, że renowacji nie zostaną 
poddane krypty pod kościółkiem. 

Ruch w nieruchomościach  
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na 

sprzedaż w drodze przetargu zbędnych 
miastu osiemnastu niezabudowanych 
nieruchomości w różnych częściach 
miasta oraz jednego lokalu mieszkalne-
go przy ul. Kadłubka i garażu przy ul. 
Wieniawskiego. Jedna ze zbywanych nie-
ruchomości położona jest w Niedobczycach 
przy ul. Górnośląskiej, gdzie znajdowało 
się targowisko miejskie. Obecnie działka 
przeznaczona jest pod zabudowę usługową. 
Henryk Cebula dowiedział się, że w specy-
fikacji przetargowej ujęte zostały sugestie 
komunikacyjne zgłaszane w tej sprawie przez 
radę dzielnicy. — Dostosujemy skrzyżowanie 
do budowy ronda — potwierdził wiceprezy-
dent Michał Śmigielski. Z kolei radny Henryk 
Ryszka (BSR) zwrócił uwagę na problem  
z odprowadzeniem wód deszczowych z terenu 
depresyjnego ul. Górnośląskiej. Natomiast 
Benedykt Kołodziejczyk (PO) zaproponował 
wycofanie z projektu uchwały punktu doty-
czącego nabycia od osoby fizycznej niezabu-
dowanej nieruchomości położonej w pobliżu 
ulicy Długiej. Przez działkę przebiegają trzy 
nitki rurociągu kanalizacyjnego, więc wła-
ściciel z niej nie korzysta i chce, by miasto 
ją wykupiło. — Dlaczego tak ochoczo decy-
dujemy się na taki krok? — pytał radny PO  
i sugerował, że taka decyzja pociągnie za sobą 
kolejne prośby o wykup. Prezydent zgodził 
się z argumentacją radnego i zaproponował 
wykreślenie, w ramach autopoprawki, punktu 

z projektu uchwały. (Podczas kolejnej sesji 
działka została jednak wykupiona).

Wojewoda skomunalizuje
Kolejna uchwała dotyczyła wystąpienia 

z wnioskiem do wojewody śląskiego o ko-
munalizację nieruchomości w Popielowie, 
przy ul. Szyb Marcin 212 i Okulickiego 14. 
Na działce znajdują się dwa budynki mieszkal-
ne, a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” 
zrzekła się prawa użytkowania wieczystego 
gruntu na rzecz gminy. Jeżeli wojewoda wnio-
sek uwzględni, Rybnik stanie się właścicielem 
nieruchomości i nie będzie musiał płacić za 
użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz skarbu 
państwa. Piotr Kuczera (PO) pytał o czas,  
w jakim wojewoda podejmie taką decyzję, bo 
spotkał się z opiniami, że może to potrwać 
nawet kilka lat. — W tym przypadku nastąpi to 
znacznie szybciej — uspokajał wiceprezydent 
Śmigielski. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ławnicy wybrani
W tajnym głosowaniu radni wybrali 

sześciu ławników Sądu Okręgowego  
w Gliwicach; kandydowało 11 osób. Uzupeł-
niający nabór ławników trwał od 23 marca do 
16 kwietnia. Wszystkie zgłoszenia spełniały wy-
mogi formalne, a opinię na temat kandydatów 
przedstawiła również Komenda Wojewódzka 
Policji (dziesięciu kandydatów nie figuruje 
w policyjnych systemach informatycznych; 
jeden był sprawcą wykroczenia w ruchu dro-
gowym – przekroczył dopuszczalną prędkość). 
Ławnikami na kadencję 2012-2015 w tajnym 
głosowaniu zostali: Ewald Długosz, Krzysztof 
Dublewski, Danuta Frydecka, Rolent Kościuk, 
Agnieszka Kozielska i Bogumiła Ochojska. 
Całą uchwałę przyjęto 23 głosami za, przy 
jednym przeciwnym.

O drogach i edukacji
Temat dróg zdominował ostatni punkt 

sesji, czyli wnioski, oświadczenia, inter-
pelacje i pytania radnych. Sporo miejsca 
poświęcono też sprawom oświatowym. 
Anna Gruszka pytała o ul. Przejazdową  
w Boguszowicach, która, zdaniem radnej PiS, 
przejazdowa jest tylko z nazwy, szczególnie 
po deszczu. — Mieszkańcy nawet nie marzą  
o asfalcie, chcą tylko poruszać się tamtędy su-
chą stopą. Zastanawiam się, czy łatwiej będzie 
tę drogę zmodernizować, czy może zmienić jej 
nazwę — skwitowała radna PiS. — Nie mo-
żemy wykonywać drogi na terenie prywatnym 
— odpowiadał Janusz Koper, pełnomocnik 
prezydenta do spraw dróg i gospodarki ko-
munalnej, wyjaśniając, że właściciele terenu 
nie odpowiadają na pisma w tej sprawie, ale 
zapewnił, że na odcinku należącym do miasta 
dziury zostaną naprawione. Wyjaśnił też radnej 
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Gruszce, że droga od ul. Małachowskiego do 
ul. Świerklańskiej będzie przejezdna dopiero 
w przyszłym roku * Franciszek Kurpanik  
dowiedział się od Michała Śmigielskiego, że sąd 
wydał niekorzystny dla miasta wyrok w sprawie 
uchwalonego w lutym ub. roku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego południowo–zachodnią część 
miasta (m.in. rejon ul. Wodzisławskiej). — 
Przegraliśmy sprawę, ale czekamy na uzasad-
nienie wyjaśniające dlaczego uchwała została  
w całości unieważniona — mówił wicepre-
zydent * Henryk Ryszka przypomniał o wy-
jazdowym posiedzeniu komisji komunikacji 
i transportu zbiorowego, które odbyło się 15 
maja. Radni mieli okazję obejrzeć realizowane 
w mieście inwestycje drogowe – m.in. prace 
na ulicach: Wodzisławskiej, Niepodległości, 
Zamiejskiej, Żorskiej, Boguszowickiej, Gli-
wickiej i Raciborskiej. — Takich inwestycji 
jeszcze w Rybniku nie prowadzono i dobrze, że 
są robione — podsumował Ryszka, przewod-
niczący komisji, który proponował też, by po 
zmodernizowaniu ul. Pod Lasem, zająć się ul. 
Gruntową. Pod wrażeniem zakresu prac drogo-
wych w mieście był również Andrzej Wojaczek, 
przewodniczący RM, a radny Kołodziejczyk, 
który w wyjazdowym posiedzeniu komisji nie 
uczestniczył, w trasę po inwestycjach drogo-
wych wybrał się w pojedynkę: — Wszedłem 
nawet do wykopu na ul. Wodzisławskiej i dziwię 
się, że ta droga tyle lat wytrzymała — mówił * 
Monika Krakowczyk-Piotrowska (PO) pytała 
o kary umowne za niedotrzymanie terminu 
robót drogowych. — Od czego zależy ich wyso-
kość i dlaczego sami je ograniczamy, skoro nie 
są one uregulowane w ustawie o zamówieniach 
publicznych ani w kodeksie cywilnym? Wysokość 
kar na poszczególnych inwestycjach drogowych w 
naszym mieście jest różna – na ul. Wodzisławskiej 
wynosi od 0,1 % do maksymalnie 50% za każdy 
dzień zwłoki, na ul. Żorskiej od 0,2% do maks. 
50%, na Raciborskiej – od 0,1% do maks. 40%, a 
na ul. Rudzkiej było – 0,2% do maks. 30% — wy-
liczała radna. Janusz Koper wyjaśniał, że wynika 
to z powszechnie stosowanych przepisów, ale 
również z dobrej woli sporządzającego specy-
fikację. Tłumaczył, że wiele zależy od wartości 
całego kontraktu. — Tam, gdzie kara za dzień 
zwłoki wynosi maksymalnie 50%, oznacza, że to 
dla nas ważna inwestycja i chcemy, by wykonawca 
czuł presję i starał się zdążyć w terminie. Kary nie 
mogą być ustalane bez ograniczenia, bo wyko-
nawca pójdzie do sądu i, nawet jeżeli powinien 
zostać ukarany, wywalczy je na niższym poziomie. 
Dlatego są pewne standardy, które zwyczajowo się 
stosuje — tłumaczył pełnomocnik prezydenta 
* Dariusz Laska zwrócił uwagę na zły stan ul. 
Szkolnej w dzielnicy Smolna, a prezydent za-
pewnił, że drogowcy starają się systematycznie 
usuwać dziury z rybnickich dróg * Rzadko się 
zdarza, by w tej części sesji odbywało się głoso-
wanie, jednak tym razem na prośbę prezydenta, 

radni jednogłośnie wypowiedzieli się na temat 
chęci udziału w konferencji dotyczącej ustawy  
o zamówieniach publicznych, jaką miasto chce 
zorganizować * Anna Gruszka dowiedziała się, 
że miasto nie planuje przekształcić przedszkoli, 
które nie zostały włączone w zespoły szkolno-
przedszkolne, w placówki niepubliczne. — W 
mieście nie było rozmów na temat prywatyzacji 
placówek publicznych. Ktoś prywatnie musiałby 
takie przedszkola stworzyć — odpowiedziała 
Joanna Kryszczyszyn. Radna Gruszka pytała też 
o bezpieczeństwo uczniów w rybnickich szkołach 
i statystyki wypadków z udziałem dzieci. — Każ-
da szkoła musi prowadzić ewidencję wszelkich 
zdarzeń, jakie mają miejsce na terenie placówki. 
Najczęstsze to złamania, zwichnięcia, potknięcia; 
większość podczas lekcji w-f czy w drodze do 
szkoły. Dzięki Bogu nie mieliśmy śmiertelnych 
wypadków. Odpukać… — odpowiadała wice-
prezydent. Radna Gruszka pytała też o koszty 
związane ze strefą kibica. Prezydent wyjaśnił, 
że powstanie ona na stadionie przy ul. Gliwic-
kiej, ale jej organizatorem jest klub Energetyk 
ROW Rybnik, więc miasto z tego tytułu nie 
poniesie żadnych kosztów * Krystyna Stokłosa 
(PO) dziękowała za uprzątnięcie terenu przy ul. 
Mahoniowej i zachęcała do ustawienia ławek 
na deptaku nad Nacyną * Bronisław Drabiniok 
(PO) zaapelował, by powrócić do biletów za 
piętnastominutowy postój na miejskich parkin-
gach * Henryk Cebula dziękował za zamontowa-
nie aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie 
SP nr 21 w Niedobczycach i apelował o załatanie 
dziury w chodniku przy DK w Niewiadomiu * 
Andrzej Oświecimski (BSR) pytał o pracow-
ników socjalnych OPS-u, którzy przenoszą się  
z przychodni przy ul. Mikołowskiej. — Staramy 
się znaleźć dla nich inną lokalizację na terenie 
dzielnic, które ci pracownicy obsługują — wy-
jaśniła Joanna Kryszczyszyn * — W „Głosie 
nauczycielskim” przeczytałem, że w Rybniku 
planuje się zwolnić 141 nauczycieli mianowanych  
i dyplomowanych, a liczba ta będzie stale rosnąć. 
Ta informacja mocno mnie zaskoczyła — mówił 
Piotr Kuczera. Prezydent wyjaśniał, że na-
uczycieli zatrudniają dyrektorzy, a nie Urząd 
Miasta. Niż demograficzny rządzi się swoimi 
prawami. — Trudno powiedzieć, jakie będą jego 
konsekwencje, ale musimy sobie zdawać sprawę, 
że w kolejnych latach staniemy przed poważnymi 
dylematami. Może okazać się, że mamy za dużo 
szkół. Już teraz szkoła rzemieślnicza skutecznie 
zabiera uczniów naszym placówkom — mówił 
prezydent. — Problemów więc nie zabraknie, ale 
znacie strategię edukacyjną miasta. Zmiany są 
nieodzowne. Radna Gruszka skomentowała, że 
zwolnienia nauczycieli są również efektem no-
wej reformy wprowadzanej do szkół przez rządy 
PO * Michał Chmieliński (BSR) podzielił się 
wrażeniami z udziału w majowym, europejskim 
kongresie gospodarczym w Katowicach: — Na 
tle innych miast Rybnik wygląda imponująco — 
podsumował. 

(Wat), (S) 
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Opinie o wykonaniu    budżetu za rok 2011 ugrupowań zasiadających w Radzie Miasta
Adam Fudali – prezydent Rybnika
Rozumiem, że opo-

zycja musiała głosować 
przeciw absolutorium. 
Wciąż mi zarzuca, że źle 
oszacowuję dochody 
miasta, coś robię z wydat-
kami i potem otrzymuję 
na koniec roku bardzo 
korzystny wynik budżetu. 
Stwierdzono, że dopóki 
to się nie zmieni, opo-
zycja nie będzie mogła 
głosować za absolutorium. Obawiam się, że opozycja 
nigdy nie zagłosuje „za”, dopóki nie uzna jednej fun-
damentalnej zasady. Kiedy uchwala się budżet miasta. 
to jest on tylko planem. Nie ma na świecie samorządu, 
który wykonałby uchwalony budżet miasta co do 
„złotówki”. To jest po prostu niemożliwe. Czy można 
mieć do mnie pretensje o to, że pozyskałem 24 mln zł 
zupełnie unikalnych środków z budżetu państwa? Pro-
szę sprawdzić komu się to w Polsce udało. Nie można 
mieć do nas pretensji, że udało nam się zrealizować ten 
budżet z autentycznym sukcesem. Po wielu latach, gdy 
budowa kanalizacji, która była inwestycją epokową, ale 
też szalenie trudną jest już skończona, możemy spojrzeć 
na finanse miasta i stwierdzić, że obraliśmy słuszną drogę. 

Mimo, że niektóre środowiska będą mi wypominać 
różne braki w mieście, będę nadal prowadził politykę 
bardzo oszczędną. Musimy to wytrzymać, by z jak naj-
lepszymi wskaźnikami finansowymi wejść w rok 2014. 
Wtedy rozpocznie się nowa perspektywa finansowa 
Unii Europejskiej i jeśli zabezpieczymy sobie środki 
na wkład własny w projekty inwestycyjne, to będziemy 
mogli zdobyć kolejne, znaczące unijne dotacje i zy-
skamy wspaniałe możliwości rozwoju naszego miasta. 

     
Piotr Kuczera – Platforma Obywatelska
Nadszedł czas pod-

sumowania kolejnego 
roku budżetowego oraz 
wykonania zaplano-
wanych działań inwe-
stycyjnych na terenie 
Rybnika.

30 grudnia 2010 
roku obdarzyliśmy pre-
zydenta miasta kredy-
tem zaufania głosując 
za przyjęciem przed-
stawionego budżetu na 2011 rok. Patrząc jednak 
dzisiaj na jego wykonanie widzimy, że pomimo tego,  
iż zaproponowany budżet był jak najbardziej realny 
i możliwy do wykonania, pan postąpił zgodnie z od 
lat praktykowaną stałą tendencją w realizacji polityki 
finansowej naszego miasta. Mamy znowu do czy-
nienia z niedoszacowanymi dochodami, poślizgiem 
w projektach inwestycyjnych – co spowodowało 
wygospodarowanie znacznej nadwyżki budżetowej  
w miejsce planowanego deficytu.  Ponadto, w rezerwie 
pozostają tzw. wydatki niewygasające, czyli pieniądze, 
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które moglibyśmy przeznaczyć na rozwój naszego 
miasta, a tymczasem zostały one w odpowiednim 
czasie spożytkowane.

Z zaplanowanych inwestycji duże opóźnienia mają 
takie sztandarowe projekty jak np. remont ul. Wodzi-
sławskiej i ul. Żorskiej. W porównaniu do poprzednich 
lat ogranicza się wydatki inwestycyjne, jednocześnie 
nadal funkcjonuje stała praktyka przesuwania inwe-
stycji. Miasto niejednokrotnie, jakby zaskoczone otrzy-
manymi dotacjami zewnętrznymi, działa w oparciu 
o wydłużanie okresu przygotowywanych zadań i ich 
późniejszej realizacji.

W odczuciu wielu mieszkańców, głównie inwe-
stycje drogowe przeprowadzane są chaotycznie  
i bez odpowiedniego nadzoru. Złe przygotowanie 
inwestycji ma poważny wpływ na opóźnienia w ich 
realizacji oraz zlecanie koniecznych dodatkowych 
prac w sposób budzący wątpliwości instytucji kontro-
lujących. Postulujemy, aby osoby odpowiedzialne za 
te działania częściej wychodziły zza biurek i pojawiały 
się na placach budów. Należałoby również z większą 
starannością przygotowywać inwestycje oraz doko-
nywać wyboru nadzoru inwestorskiego dotyczącego 
budowy dróg i innych inwestycji wpływających na 
wizerunek i estetykę miasta (niechlubnym przykładem 
jest tutaj program kultura.rybnik.eu, jak i remont ul. 
Wodzisławskiej). Postulujemy również definitywne 
odejście od przygotowywania za publiczne pieniądze 
wirtualnych, nierealnych projektów, które pomimo 
długoletnich działań promocyjnych nie mogą docze-
kać się odpowiednich inwestorów i realizacji. 

Z satysfakcją przyjmujemy, że w 2011 roku zde-
cydowanie zmniejszyła się ilość podmiotów, którym 
udzielono ulg lub zwolnień podatkowych. Cieszy 
nas, że nasza propozycja została zrealizowana, czego 
efektem są dodatkowe pieniądze w budżecie miasta.

Rok 2011 był rokiem kontroli RIO w Urzędzie 
Miasta Rybnika. Od października do grudnia inspek-
torzy RIO przeprowadzili kontrolę kompleksową 
gospodarki finansowej Miasta Rybnika, za okres od 1 
stycznia 2003 r. do 9 grudnia 2011 r. Ustalenia kontroli 
zawarte zostały w protokole kontroli. Prezydent Mia-
sta Rybnika oraz Skarbnik Miasta Rybnika w dniu 23 
grudnia 2011 r. odmówili podpisania protokołu i zło-
żyli pisemne wyjaśnienia, co do przyczyn tej odmowy. 
Jako klub opozycyjny liczymy, że wnioski pokontrolne 
zostaną wcielone w życie i wszelkie uwagi instytucji 
kontrolującej finanse miasta będą potraktowane  
z należną im powagą.

Bardzo poważnym problemem naszego miasta 
stała się polityka planistyczna. Nie zostały uchwa-
lone zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z powodu uchybień prawnych, na 
które wielokrotnie zwracali uwagę radni Platformy 
Obywatelskiej. Na plany te czekają tysiące miesz-
kańców Rybnika i ich uchwalenie staje się sprawą 
priorytetową.

Klub radnych Platformy Obywatelskiej po analizie 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika 
za 2011 rok dostrzega próby zrealizowania zadań 
budżetowych. Widzimy również, że nie wszystkie 

obietnice przyjętego budżetu zostały zrealizowane,  
a najważniejsza ich część jest realizowana niezgodnie 
z założeniami, co naraża mieszkańców na dodatkowe 
utrudnienia, a budżet miasta na straty finansowe. Jako 
klub radnych liczymy, iż w kolejnych latach, zadania 
budżetowe będą rozpisywane zgodnie z możliwościa-
mi ich realizacji oraz z postulatami wyrażonymi powy-
żej, szczególnie w zakresie tzw. zadań priorytetowych. 
Póki ten warunek nie zostanie spełniony, nie będziemy 
mogli zagłosować za udzieleniem absolutorium pre-
zydentowi Adamowi Fudalemu.

Stanisław Jaszczuk – Prawo i Sprawiedliwość
Klub radnych Pra-

wa i Sprawiedliwości 
głosował za udziele-
niem absolutorium 
dla Prezydenta Miasta 
Rybnika za 2011 r. Ale 
warto powiedzieć kilka 
słów więcej, nie po to 
by chwalić prezydenta 
i siebie, gdyż jako klub 
koalicyjny czujemy się 
współodpowiedzialni za 
ten budżet, ale po to, by uświadomić opinii publicznej, 
że nasze miasto jest dobrze zarządzane.

O tym że tak jest, świadczą zarówno dobry stan 
finansów miasta, jak i paradoksalnie trudności komu-
nikacyjne z powodu licznych inwestycji infrastruktu-
ralnych. Tam gdzie nic się nie robi takich problemów 
po prostu nie ma.

Warto wspomnieć w jakim otoczeniu przyszło 
realizować ubiegłoroczny budżet. Trudności komu-
nikacyjne byłyby znacznie mniej dokuczliwe, gdyby 
autostrada do Gorzyczek była ukończona tak jak 
to planowano 2 lata temu. Premier Tusk powinien 
przeprowadzić odbiór tej drogi na EURO z okna 
samochodu, a musi... z helikoptera!? O zamieszaniu 
z sześciolatkami to nawet mówić się nie chce. Ma to 
nie tylko taki skutek, że w tym roku zabraknie kilkuset 
miejsc w przedszkolach, ale ma to również konsekwen-
cje w wymiarze ekonomicznym. Na sześciolatków 
w szkole rząd musiałby przekazać subwencję, a na 
sześciolatków w przedszkolu nie musi. Dlatego należy 
być pesymistą co do dalszych losów tej reformy oraz jej 
formy. W ubiegłym roku rząd przekazał samorządom 
osiem kolejnych zadań, rok wcześniej cztery, a w tym 
roku szykuje następne. Oczywiście o środkach na te 
zadania „ani mru mru”. W podobnym stylu i z takim 
samym skutkiem „reformowano” pieczę zastępczą. 
Również podniesienie składki rentowej uderzy  
w samorząd i nie tylko. Doszło do tego, że samorządy 
przygotowują zbiorowy wniosek do Trybunału Kon-
stytucyjnego, gdyż wiele z nich nie wytrzymuje już 
tych stale rosnących obciążeń. Zdaniem prof. Michała 
Kuleszy, współtwórcy reformy terytorialnej samorządy 
są traktowane jako mechanizm decentralizacji odpo-
wiedzialności i kłopotów.

Na tym tle, to jak sobie radzi nasze miasto, za-
sługuje na miano prawdziwej „zielonej wyspy”. Nie 

tylko potrafimy sobie radzić z coraz to radośniejszymi 
pomysłami rządu, ale udaje nam się utrzymać nadal 
stosunkowo wysoki poziom inwestycji. Potrafiliśmy 
również wypracować wysoką nadwyżkę operacyjną  
w wysokości blisko 73 mln zł, co jest dowodem roz-
tropności i myślenia perspektywistycznego, a nie na 
zasadzie „po nas choćby i potop” .

Zaczynają nam również procentować inwestycje. 
Dzięki zakończeniu historycznej inwestycji w kana-
lizację udało się nam utrzymać stawki podatkowe na 
prawie niezmienionym poziomie, mimo iż na komisji 
finansów radna opozycyjnego klubu Platformy Obywa-
telskiej uczyniła nam zarzut z tego, że miasto niektóre 
podatki uchwala poniżej maksymalnych stawek okre-
ślonych ustawowo, dodając, że miasta nie stać na tego 
rodzaju rozrzutność!? A właśnie że stać, i to dlatego, 
że w Rybniku, w przeciwieństwie do Warszawy, rządzą 
ludzie, którzy rządzą w interesie mieszkańców i na 
zarządzaniu się znają!

Dochody budżetu miasta zostały istotnie przekro-
czone w stosunku do pierwotnej wersji budżetu, zaś wy-
datki zmniejszone. Konsekwencją takiego stanu rzeczy 
jest wypracowanie nadwyżki budżetowej w wysokości 
ponad 51 mln zł, oraz zmniejszenie skumulowanego 
niedoboru budżetu. 

Wskaźniki zadłużenia są pod kontrolą i przy 
dopuszczalnych 60% i 15% wyniosły odpowiednio 
poniżej 18% i 4%. Dobrą sytuację finansową miasta 
potwierdza również dokonana w połowie roku aktuali-
zacja ratingu. Rating został potwierdzony na poziomie 
A(pol), natomiast długoterminowa perspektywa 
ratingowa została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania 
budżetu oraz wyniki głosowania w komisjach i wniosek 
komisji rewizyjnej, Klub Radnych Prawa i Sprawiedli-
wości głosował za zatwierdzeniem sprawozdania oraz 
za udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Rybnika za 2011 r. 

Na zakończenie chcieliśmy podziękować panu 
prezydentowi, jego zastępcom, panu pełnomocniko-
wi, panu skarbnikowi, pani sekretarz, oraz wszystkim 
pozostałym pracownikom urzędu miasta i podległych 
jednostek za wkład pracy w realizację zadań związa-
nych z minionym rokiem.

Jan Mura – Blok Samorządowy Rybnik
Budżet na 2011 rok 

zakładał konsekwent-
ną realizację priory-
tetów, jakie miasto 
sobie postawiło wiele 
lat temu. Zakończoną 
z sukcesem budowę 
kanalizacji sanitarnej 
w dzielnicach zastą-
piło nowe wyzwanie 
– drogi. W 2011 roku 
zakończono m.in. bu-
dowę obwodnicy na odcinku od ul. Budowlanych 
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Merytoryczna część sesji rozpoczęła się od rutynowego już wyco-
fania z porządku obrad dwóch projektów uchwał zatwierdzających 
taryfy cen wody dostarczanej niewielkiej liczbie mieszkańców przez 
dwie prywatne firmy (i tak wejdą w życie w zaplanowanym terminie).

Zmiany w budżecie
Prezydent Adam Fudali w swoim wystąpieniu poinfor-

mował radnych m.in. o spotkaniu przedstawicieli Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów z komendantem śląskiej policji i o 
reakcji samorządowców na reorganizację jej struktur bez ich 
wiedzy. O sprawie piszemy na stronie 17. Wspomniał też o 10-leciu 
Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

Już tradycyjnie radni uchwalili kolejne zmiany w budżecie miasta, 
a że planowane dochody zwiększono o znacznie większą kwotę niż 
wydatki, o ponad 4 mln zł zmniejszono planowany deficyt budże-
towy, który obecnie wynosi prawie 46,5 mln zł. Radna Krystyna 
Stokłosa (PO) pytała o 300 tys. zł pożyczki, której miasto udzieliło 
parafii św. Antoniego remontującej neogotycką bazylikę. Jak poin-
formował prezydent Fudali, na prośbę proboszcza parafii przesunął 
termin jej spłaty z końca maja na koniec września.

Zaproszenie dla repatriantów
Na wniosek prezydenta miasta radni jednogłośnie przyjęli 

uchwałę w sprawie zaproszenia do Rybnika, w ramach re-
patriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia z azjatyckiej 
części Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z uchwałą miasto wynajmie 
repatriantom wyremontowane i urządzone mieszkanie (trzy po-
koje, 54 m kw) w jednym z budynków przy ul. Wolnej w dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski, a także pomoże znaleźć pracę. O tym kto trafi 
do Rybnika zdecyduje już Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 
które zwróci miastu koszty urządzenia mieszkania. Dzięki uchwale 
przyszli rybniczanie będą mogli otrzymać polskie wizy. Za sprawą 
kolejnej uchwały mieszkańcy będą mogli otrzymać z miasta dofi-
nansowanie do budowy przepompowni ścieków. Pokryje ona nie 
więcej niż 50 proc. kosztów zakupu urządzenia i będzie wynosić 
maksymalnie trzy tysiące złotych.

Krótki żywot spółki
Blisko półtora roku temu Rybnik, Jastrzębie, Żory, Wo-

dzisław Śl. i Racibórz powołały do życia Spółkę Obrotu 
Energią, która miała w interesie mieszkańców przejąć rynek 
ciepła i pomóc w zablokowaniu spodziewanej prywatyzacji 

cd ze strony 9
Sesja RM – 20 czerwca

Sesja 
w śląską rocznicę

Ostatnia przed wakacjami robocza sesja rady 
miasta odbyła się 20 czerwca, a zatem dokładnie 
w 90. rocznicę powrotu Śląska do Polski. O tym 
jak wyglądał powrót Rybnika do macierzy opo-
wiedział radnym dyrektor Muzeum w Rybniku 
dr Bogdan Kloch, prezentując archiwalne foto-
grafie przedstawiające historyczne wydarzenia z 
rybnickiego rynku. Chwilę później radni zgodnie 
przyjęli oświadczenie, w którym wyrazili swój 
hołd i uznanie dla tych, którzy o polskość Śląska 
walczyli i zabiegali.  

do ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej 
i Podmiejskiej, przebudowę układu ko-
munikacyjnego w dzielnicy Kłokocin oraz 
wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej. 
Jednocześnie kontynuowano lub rozpo-
częto szereg nowych dużych inwestycji,  
w tym m.in. przebudowę ul. Żorskiej oraz 
DK 78 (ul. Wodzisławska), na które po-
zyskano środki unijne. Przede wszystkim 
jednak uzyskano zapewnienie dofinan-
sowania z budżetu państwa, w kwocie 24 
mln zł, realizacji programu Usprawnienie 
i integracja układu komunikacyjnego  
w subregionie zachodnim województwa ślą-
skiego poprzez przebudowę infrastruktury 
drogowej i lotniczej (7 zadań). Po przepro-
wadzonych postępowaniach przetargo-
wych dofinansowanie wyniesie ostatecznie 
14,5 mln zł. W 2011 roku już zakończono 
realizowaną w ramach programu przebu-
dowę ulic Niepodległości i Budowlanych. 
To oczywiście tylko niektóre inwestycje 
prowadzone w mieście. Ogółem nakłady 
inwestycyjne w 2011 roku wyniosły prawie 
116 mln zł i stanowiły 20 % budżetu. 
Realizacja tak dużego programu inwe-
stycyjnego była możliwa tylko dzięki po-
zyskanym środkom zewnętrznym, w tym 
przede wszystkim unijnym – w 2011 roku 
dotacje z tych środków tylko na zadania 
inwestycyjne wyniosły 59,3 mln zł.

Biorąc pod uwagę konieczność za-
pewnienia wszystkich bieżących potrzeb 
miasta, których koszty ciągle rosną, oraz 
trudną i ciągle pogarszającą się sytuację 
samorządów, rozwój miasta wymaga pro-
wadzenia racjonalnej polityki finansowej 
oraz dużego reżimu w zakresie wydatków 
bieżących, które starano się ograniczać do 
niezbędnego minimum. Oszczędności po 
przetargach były blokowane (w szczegól-
nych przypadkach przeznaczano na inne 
pilne zadania); wprowadzono grupowe nie-
zbędne ubezpieczenie majątku miasta, w 
stosunku do ubezpieczeń indywidualnych 
jednostek znacznie tańsze. Realizowano 
program zarządzania energią i mediami 
w obiektach  oświatowych oraz prowa-
dzono termomodernizacje, co przekłada 
się na konkretne oszczędności kosztów 
utrzymania tych placówek. Zatrudnienie w 
placówkach miejskich objęto szczególnym 
nadzorem (redukcja etatów z przyczyn na-
turalnych), a nowe przyjęcia ograniczano 
do niezbędnego minimum. To tylko niektó-
re działania, które zostały podjęte w celu 
utrzymania stabilności finansowej miasta.

Dobre wyniki finansowe miasta w 2011 
roku pozwoliły, podobnie jak w poprzed-
nich trzech latach, na rezygnację z nowych 
kredytów zaciąganych na warunkach 
komercyjnych, planowanych pierwotnie 
na prawie 50 mln zł. Skorzystano jedynie 

z preferencyjnych pożyczek z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (853.677 zł) oraz 
preferencyjnego kredytu z BGK (68.550 
zł). W obu przypadkach korzystne opro-
centowanie pozwoliło na efektywne zarzą-
dzanie środkami własnymi. Ponadto po-
życzki WFOŚiGW na cele proekologiczne 
mogą podlegać częściowemu umorzeniu. 
W ubiegłym roku miasto uzyskało z tego 
tytułu 93 tys. zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych rów-
nież w 2011 roku wskaźniki zadłużenia  
i obsługi długu kształtowały się na bardzo 
bezpiecznym poziomie – odpowiednio 
17,74% i 3,74%, a struktura zadłużenia 
jest korzystna (dominują zobowiązania  
o preferencyjnym oprocentowaniu). 

Wykonanie budżetu w 2011 roku  
w pełni uzasadnia głosowanie Bloku 
Samorządowego Rybnik za absolutorium 
dla prezydenta miasta.

Leszek Kuśka – Samorządny Rybnik
P r z e d 

p o d j ę c i e m 
decyzji o gło-
sowaniu za 
udzieleniem 
absolutorium 
prezydentowi 
zapoznałem 
się z doku-
mentami, na 
p o d s t a w i e 
których mo-
głem stwierdzić, że wykonanie budżetu  
w roku 2011 było prawidłowe. Analizując 
sprawozdanie z wykonania budżetu zwró-
ciłem uwagę na informacje związane ze 
stanem finansów miasta, stanem mienia 
komunalnego, zapoznałem się z wynika-
mi całorocznych kontroli prowadzonych  
w związku z realizacją uchwał. Wziąłem 
też pod uwagę opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i ocenę agencji ratingo-
wej. Stwierdzam, że wykonanie budżetu 
było rzetelne. Prezydent podejmował 
decyzje kierując się gospodarnością, nie 
naruszając dyscypliny finansowej. Nadal 
można mówić o płynności finansowej mia-
sta i o bezpiecznym poziomie zadłużenia. 
W dalszym ciągu prowadzone są działania 
inwestycyjne (drogowe). Zaplanowane 
zadania prezydent realizował zgodnie 
z planem. Niektóre zadania z przyczyn 
niezależnych (np. zmiana przepisów usta-
wowych) zostały przełożone na kolejne 
lata. Głosowałem za udzieleniem abso-
lutorium dla Prezydenta Miasta Rybnika 
Adama Fudalego.

Redakcja nie ingerowała
w formę ani w treść opinii.
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jastrzębskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej. Prywatyzacja PEC-u, którego właścicielem 
została Spółka Energetyczna „Jastrzębie” stała się 
faktem, a mimo kilkumiesięcznych starań Urząd 
Regulacji Energetyki nie przyznał spółce koncesji 
na obrót ciepłem. W tej sytuacji gminni udziałowcy 
uznali funkcjonowanie spółki za bezzasadne i na 
czerwcowej sesji rybniccy radni wyrazili zgodę na jej 
rozwiązanie w drodze likwidacji.

— Żywot tej spółki stracił sens — skonstatował 
krótko Michał Śmigielski, zastępca prezydenta 
miasta, który przypomniał blisko 20-letnią batalię sa-
morządów o komunalizację PEC-u. — Rynku ciepła 
nie ma. Nie rozumiem dlaczego upieraliśmy się wtedy, 
że trzeba utworzyć tą spółkę — mówił radny Bronisław 
Drabiniok (PO), przypominając, że głosował przeciw 
powołaniu spółki. — To pytanie do ministra waszego 
rządu, dlaczego nie skomunalizował PEC-u, tylko 
oddał go w prywatne ręce. Jak myślicie kto na tym 
straci my, czy pan minister? — ripostował Stanisław 
Jaszczuk (PiS). Do dyskusji włączył się również 
prezydent Fudali. — Co byście państwo dziś mówili, 
gdybyśmy nie zrobili nic, by przejąć majątek PEC-u. 
Dziwna jest postawa ministra skarbu, który 99,9 proc. 
PEC-ów w kraju skomunalizował, a tylko ten jeden 
sprywatyzował. Może warto się tym zainteresować — 
mówił prezydent. Uchwałę w sprawie likwidacji SOE 
przyjęto jednogłośnie.

Zniżki dla dużej rodziny
Radni jednogłośnie przyjęli program „Duża 

rodzina”. Ma on ułatwić dostęp do kultury, re-
kreacji, sportu i innych dóbr i usług rodzinom 
wielodzietnym oraz zastępczym, bez względu na 
kryterium dochodowe i liczbę dzieci, jakie się  
w nich wychowują. Od 1 lipca rodziny wielodzietne, 
mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku 
do 18 lat (do 24 roku życia jeśli uczy się lub studiuje) 
oraz rodziny zastępcze będą mogły zakupić z pięć-
dziesięcioprocentową zniżką bilety wstępu na obiekty 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz imprezy 

organizowane przez rybnickie instytucje kultury.  
Z ulg mogą korzystać dzieci, ale też ich rodzice i opie-
kunowie, pod warunkiem, że będzie im towarzyszyć 
co najmniej jedno uprawnione dziecko. Podstawą 
do korzystania z ulg będzie imienna miejska e-karta. 
Wnioski o jej wydanie należy składać w kasie Za-
rządu Transportu Zbiorowego na Placu Wolności. 

Do programu mogą też przystąpić lokalne firmy 
i sklepy, tak jak to ma miejsce m.in. w Tychach, 
gdzie do programu „Rodzina 3+” przystąpiło nie 
tylko miasto, ale i m.in.: szkoły językowe, zakłady 
fotograficzne, sklepy, kluby fitness, restauracje,  
a nawet biura nieruchomości. Podobnie może być 
w Rybniku. Zainteresowane firmy muszą jedynie 
złożyć deklarację w Ośrodku Pomocy Społecznej.  
O przystąpieniu do programu sklepu lub zakładu 
będą informowały naklejki umieszczone w witrynach 
lub na drzwiach wejściowych. 

Obecnie w Rybniku jest 248 rodzin „trzy plus”, ko-
rzystających ze wsparcia OPS; w sumie to ponad 2400 
osób. Od lutego ubiegłego roku rodziny wielodzietne 
z naszego miasta mogą też korzystać ze zniżkowych 
przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. 

Jednym zdaniem
Przy pięciu głosach wstrzymujących i jednym 

przeciwnym radni zgodzili się m.in. na sprzedaż 
w drodze przetargu pięciu niezabudowanych 
działek oraz jednego garażu. Nazwali też dwa 
ronda w Orzepowicach – to na skrzyżowaniu ulic 
Henryka Mikołaja Góreckiego i Budowlanych 
będzie nosić nazwę: rondo Solidarności. Kolejne,  
w ciągu ulicy Góreckiego, będzie się nazywać rondem 
Orzepowickim. 

Jednogłośnie przyjęto też uchwałę w sprawie 
ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przed-
siębiorca ubiegający się o zezwolenie na działalność 
polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływo-
wych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie 
miasta (dostosowano uchwałę do obowiązujących 
przepisów). Radni postanowili również wnieść skargę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na 
rozstrzygnięcie wojewody śląskiego, który unieważnił 
uchwałę w sprawie przejęcia pojazdów usuniętych z 
dróg na własność miasta Rybnika. — Jesteśmy prze-
konani, że nasza interpretacja zapisu prawa jest słuszna 
— przekonywał Janusz Koper, z czym w głosowaniu, 
zgodzili się radni. Jeden z ostatnich punktów sesji 
dotyczył rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obrońcy 
Praw Lokatorów na dyrektorkę Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Zarzucono jej niewywiązanie się  
z zobowiązań w sprawie zabudowy kuchenki gazowej 
i pieca w mieszkaniu jednej z lokatorek. Badająca 
temat komisja rewizyjna postanowiła uznać skargę 
za bezzasadną, a w głosowaniu jej stanowisko poparła 
większość radnych. 

Kto pyta...
W ostatnim punkcie sesji, nawiązując do 

trwających w mieście remontów dróg, radny 
Wojciech Kiljańczyk poruszył sprawę ustawy 
O zamówieniach publicznych i wątpliwości  
z nią związanych.

W odpowiedzi prezydent Fudali zapewnił, że po 
wakacjach odbędzie się spotkanie z ekspertem od 
zamówień publicznych i radni będą mogli swoje 
opinie zweryfikować. Radny Franciszek Kurpanik 
(PO) wskazał na związane z modernizacją ul. 
Wodzisławskiej straty zlokalizowanych tam firm. 
Prezydent zapewnił, że problem ten miasto rozwiąże 
bez pośrednictwa radnych. 

Ten sam radny podniósł temat konieczności 
zwrotu przez miasto 300 tys. zł  środków pomoco-
wych otrzymanych na budowę ul. Góreckiego. Jak 
tłumaczył pełnomocnik Janusz Koper, owa kwota 
nie jest karą, ale wynika z niedostosowania polskich 
przepisów do dyrektyw unijnych. — Jak wynikało  
z wcześniejszych zapewnień, koszty błędu systemowego 
miały zostać pokryte przez budżet państwa, jednak 
z nowej interpretacji przepisów przez szukającego 
oszczędności ministra finansów wynika, że obciążą 
one budżety samorządów — tłumaczył Koper. 
Miasto wystąpiło już do urzędu marszałkowskiego 
o wydanie decyzji, co pozwoli na odwołanie się do 
sądu administracyjnego. Problem dotknął również 
inne gminy korzystające ze środków pomocowych. 

Jan Mura (BSR) przedstawił relację ze spotkania 
związanego z 20-leciem Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego przytaczając opinie pod-
kreślające rolę prezydenta Fudalego i Rybnika w 
powstaniu i działalności związku.

Radny Krzysztof Szafraniec (PO) poruszył pro-
blem trudnej sytuacji kadrowej w szkolnictwie. O 
kłopotach nauczycieli z pracą piszemy na stronie 28. 

Ostatnim akcentem ostatniej przed wakacjami 
sesji było zaproszenie na ślub wystosowane przez 
ostatniego już kawalera wśród radnych – Dariusza 
Laskę (PO). We wrześniu zasiądzie on w sali obrad 
już jako mężczyzna żonaty...            (WaT), (S), (r)

Zgodnie z harmonogramem 
kolejną sesję zaplanowano 

na 12 września.
Czerwcowa sesja rady miasta była pierwszą, w czasie której radni korzystali z komputerowych tabletów
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Do 25 lipca potrwają w urzędzie miasta konsultacje  
z mieszkańcami w sprawie nowego podziału Rybnika na okręgi 
wyborcze (w czasie wyborów samorządowych) i obwody głoso-
wania (w czasie wyborów parlamentarnych i prezydenckich). 

Obowiązek skorygowania dotychczasowego podziału, obowiązują-
cego od 2002 roku, nałożyła na gminy ustawa wprowadzająca Kodeks 
wyborczy. Zaproponowany przez magistrat nowy podział uwzględnia 
zmiany, jakie zaszły w dzielnicach miasta w ostatnich latach. W przy-
padku kilku obwodów i okręgów różni się on od dotychczasowego. 
Zmienić mogą się ich granice, a także adresy lokali wyborczych  
w niektórych dzielnicach

W przypadku wy-
borów samorządo-
wych utrzymano do-
tychczasowy podział 
na cztery wieloman-
datowe okręgi wybor-
cze. Liczba radnych 
wybieranych w danym 
okręgu będzie oczy-
wiście uzależniona od 
liczby jego mieszkań-
ców. — Opracowując 
propozycję nowego 
podziału miasta sta-
raliśmy się, by granice 
obwodów pokrywały 

się z granicami dzielnic, a okręgi wyborcze składały się z dzielnic, które 
obszarowo ze sobą sąsiadują i tworzą zwarty obszar. Wzięliśmy również pod 
uwagę wzajemne powiązania poszczególnych dzielnic — mówi Daniela 
Lampert, sekretarz miasta. 

 Z kolei przy podziale miasta na obwody głosowania zadbano, by rozłoże-
nie lokali wyborczych było względnie równomierne, a mieszkańcy mieli do 
nich łatwy dostęp. Przepisy prawa nie pozwalają też, aby w danym obwodzie 
wyborczym było więcej niż 3 tys. mieszkańców. Obowiązujący jeszcze podział 
miasta na obwody i okręgi wyborcze oraz propozycje zmian można zobaczyć 
w urzędzie miasta i na stronie internetowej www.rybnik.eu (osobna ikona).

W ramach trwających do 25 lipca konsultacji rybniczanie mogą ust-
nie bądź na piśmie  zgłaszać swoje uwagi co do proponowanych zmian 
bądź zgłosić własne propozycje zmian. Punkt konsultacyjny mieści się 
w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 (stara część urzędu, 
I piętro, p. 110,) i jest czynny w godzinach pracy urzędu. Uwagi należy 
składać osobiście. Te w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach 
otwarcia punktu. Inaczej jest z uwagami ustnymi. Te będzie można wpi-
sać do protokołu wyłącznie w czasie dyżurów zespołu ds. konsultacji, 
tj.: we wtorki w godzinach od 13 do 15, (p. 110, I piętro), w czwartki 
w godzinach od 16-17:30, (p.110, I piętro). 

Przed zgłoszeniem takich uwag osoba uprawniona do udziału w kon-
sultacjach (mieszkaniec Rybnika posiadający czynne prawo wyborcze) 
musi wpisać się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób 
biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub 
inny dokument stwierdzający tożsamość.

Więcej informacji na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie 
Miasta Rybnika (przy ul. Chrobrego 2 (p. 110, I piętro, tel. 32 43 92 
110 ) oraz na stronie internetowej www.rybnik.eu.

Po zakończeniu konsultacji nowy podział miasta na obwody i okręgi 
wyborcze będzie musiała jeszcze uchwalić rada miasta. Będzie on 
obowiązywać już w czasie najbliższych wyborów, którymi będą naj-
prawdopodobniej wybory do parlamentu europejskiego w roku 2014. 
Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach!

Konsultacje przedwyborcze
Przedstawiciele agencji Prestige MJM, która wspólnie z miastem go 

organizuje, spodziewają się 15 tys. widzów. Bramy stadionu zostaną 
otwarte o 17. Przed gwiazdą wieczoru wystąpią cztery zespoły. Ok. 18 
koncert rozpocznie Bloo z Rybnika, potem wystąpi Symetria z Jastrzębia 
Zdroju, Chemia z Warszawy oraz młoda stażem grupa Złe Psy stworzona 
jednak przez weterana Andrzeja Nowaka (TSA). Piosenkę „Urodziłem 
się w Polsce” zaśpiewa ze Złymi Psami popularny aktor Tomasz Karo-
lak. Sami Gunsi mają pojawić się na scenie o 21 i koncertować przez 
trzy godziny, ale wiadomo też, że rockandrollowcy z USA nie grzeszą 
punktualnością. 

Posiadacze biletów na koncert będą mogli 11 lipca za darmo podróżować 
autobusami komunikacji miejskiej. 20 min. po zakończeniu koncertu zaczną 
kursować autobusy dodatkowe linii: 3, 11, 14, 17, 22, 27, 28, 31, 43, 47, 45, 
52. Będą odjeżdżać w różnych kierunkach z dwóch przystanków „Rondo 
Gliwickie” usytuowanych po obu stronach ul. Kotucza. 

Przy takim przedsięwzięciu nie uda się uniknąć kłopotów komuni-
kacyjnych. Wiadomo, że w dniu koncertu zamknięty będzie dla ruchu 
odcinek ul. Gliwickiej sąsiadujący ze Stadionem Miejskim. O godzinach 
zamknięcia zdecyduje policja.  

Największe parkingi, podobnie jak przed rokiem zostaną urządzone przy 
Obwiedni Północnej po obu stronach ul. Gliwickiej. Jednorazowa opłata 
za parkowanie samochodu – 10 zł. Przy tej samej Obwiedniej uruchomiony 
zostanie również darmowy i strzeżony parking dla rowerów. Przemysław 
Grycman, dyrektor Rybnickich Służb Komunalnych, zapewnia, że zostanie 
tak zorganizowany, że to pracownicy RSK będą przyjmować i wydawać 
rowery. Dodatkowy parking na ok. 700 samochodów zostanie też wytyczony 
przy ul. Rudzkiej, a parking rezerwowy na Błoniach. Na parkingu przy kąpie-
lisku Ruda będą mogli parkować jedynie posiadacze biletów VIP-owskich.

Plan parkingów i inne informacje praktyczne związane z koncertem Guns 
N’Roses można znaleźć na stronie internetowej miasta (www.rybnik.eu). 

Bilety na koncert Guns N`Roses można kupić poprzez strony: www.
imprezyprestige.com. www.ticketpro.pl oraz www.ticketportal.pl, a także 
w salonach Empik, sklepach Media Markt oraz Saturn. Sprzedaż biletów 
za pośrednictwem strony internetowej agencji Prestige MJM prowadzi 
również Rybnickie Centrum Kultury.                                                      (WaT)

Wielki koncert 
w mieście

W środę 11 lipca na Stadionie Miejskim wystąpi amery-
kański zespół rockowy Guns N’Roses. Po ubiegłorocznym 
koncercie Bryana Adamsa to drugie w historii miasta wy-
darzenie takiego formatu. 

„Guns N’Rybnik” i „Wyrymuj sobie bilet” to tytuły dwóch konkursów, 
w których wygrać można podwójne wejściówki na koncert Guns N’Roses.

Istotą pierwszego jest przygotowanie najciekawszego projektu ilustrującego 
hasło „Guns N’Rybnik” (m.in.: plakat, kolaż, animacja, film, prezentacja multime-
dialna, zdjęcie, fotokast itp.). Najważniejsze, by konkursowa praca nawiązywała 
zarówno do elementów charakterystycznych dla Rybnika, jak i legendarnego 
zespołu rockowego. 

Druga zabawa polega na stworzeniu liczącego od czterech do 16 wersów 
tekstu rymowanego związanego z koncertem Guns N’Roses w Rybniku. Termin 
zgłoszeń do obu konkursów upływa 5 lipca. Szczegółowe informacje wraz z re-
gulaminem i konkursową kartą zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej 
miasta (www.rybnik.eu). 

Wygraj bilety na koncert! 
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Od wyniku konsultacji społecznych zależy m.in. zmiana adresów  
niektórych lokali wyborczych
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Miasto w skrócie
e 26 i 27 maja w Klubie Energetyka odbyła 

się VI międzynarodowa wystawa makiet 
kolejowych zorganizowana przez Fundację 
Elektrowni Rybnik. Pokazano tam makietę 
modułową zbudowaną przez modelarzy 
m.in. z Łodzi, Krakowa, Poznania i Ostrawy. 
Fragmenty szlaku kolejowego w skali 1:87, 
połączono w większą całość. Po raz pierwszy 
do Rybnika przyjechała m.in. makieta stacji 
Szadek i kilkanaście modułów torowiska 
wyposażonego w sieć trakcyjną. Spora gru-
pa miłośników kolei zachwycała się ilością 
szczegółów oraz starannością wykonania 
poszczególnych segmentów. Doroczna 
wystawa makiet odbywa się w KE od 2007 r.  

e 16 czerwca w siedzibie Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku odbył się dzień otwarty. Pokazano, 
z jakich zajęć mogą korzystać seniorzy, którzy 
chcą aktywnie spędzać wolny czas. Studenci 
UTW pochwalili się rękodziełem i pracami 
plastycznymi oraz zdjęciami ze swoich wycie-
czek. Zaśpiewał zespół wokalny Moderato,  
a osoby, których przekonała oferta UTW, mia-
ły okazję zapisać się na zajęcia. Dzień otwarty 
zorganizowano w ramach Dni Miasta,  
z okazji Roku Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku oraz Roku Aktywności Osób Starszych.

e W rybnickim oddziale ZUS odbył się Dzień 
Seniora – akcja informacyjna skierowana 
do osób starszych i ich rodzin. 14 czerwca 
czekali na nich eksperci od świadczeń 
emerytalno-rentowych. Zainteresowani 
dowiedzieli się, jakie trzeba spełnić warun-
ki, aby otrzymać świadczenie emerytalne, 
jakie są możliwości jego podwyższania 
oraz kiedy składać wnioski. Do dyspozycji 
seniorów byli też specjaliści Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Urzędu Skarbowego 
i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności. O korzyściach pły-
nących z posiadania legitymacji emeryckich 
opowiadali przedstawiciele Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów z Rybnika, a do 
aktywnego życia zachęcali przedstawiciele 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

e 21 czerwca Miejski Dom Pomocy Społecz-
nej w ramach projektu „Czy mówimy po 
polsku, czy po czesku, razem zawsze jest 
nam miło”, zorganizował integracyjną Noc 
Świętojańską dla mieszkańców placówki 
oraz zaprzyjaźnionych DPS-ów. Odbyła się 
ona w ogrodzie MDPS. Przedsięwzięcie 
współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej i budżetu państwa, a partne-
rami projektu są: Dom Pomocy Społecznej 
z Gorzyc oraz domy seniora z czeskiej 
Orłowej i Ostrawy. 

 Tuż przed finiszem robót na ul. Raciborskiej 
miasto spotkała przykra niespodzianka: Przedsię-
biorstwo Remontowe Dróg i Mostów z Kędzierzy-
na-Koźla, lider konsorcjum wykonującego roboty, 
ogłosiło upadłość. Na szczęście w szybkim tempie 
rolę lidera przejął dotychczasowy partner konsor-
cjum, Rybnickie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych. Pozwoliło to na dotrzymanie terminu i ul. 
Raciborska w pierwszych dniach lipca powinna już 
być przejezdna. A przy-
pomnijmy, że to samo 

konsorcjum wykonywało tzw. drogę przez zwały,  
czyli połączenie ul. Tkoczów w Chwałowicach z ul. 
Małachowskiego w Boguszowicach. Zadanie jest na 
ukończeniu i tu również udało się zapanować nad 
kryzysową sytuacją.

 W związku z koniecznością poprowadzenia 
objazdów, przejezdność ul. Raciborskiej determi-
nuje rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku ul. 
Wodzisławskiej (od ul. Plebiscytowej do ronda 
Północnoirlandzkiego za wiaduktem). Wszystko 
wskazuje na to, że prace będą wykonywane przez 
dwa wakacyjne miesiące, na razie nie zdecydowano 
natomiast czy ruch na tym odcinku zostanie cał-
kowicie zatrzymany czy tylko ograniczony. Przed 
położeniem tu nowej nawierzchni remontu wymaga 
stara infrastruktura, m.in. przepust pod drogą. 
Informacja o ewentualnych objazdach pojawi się 
na stronie internetowej www.rybnik.eu. Trwają ro-
boty na pozostałych odcinkach modernizowanej ul. 
Wodzisławskiej. Od ul. Plebiscytowej do stacji paliw 
położono już dwie warstwy asfaltu tzw. podbudowy, 
które następnie wzmocni stalowa siatka. Przykryją 
ją dwie ostatnie warstwy asfaltu – wiążąca i ście-
ralna. Ta ostatnia kładziona będzie bez tzw. szwu, 
na całej szerokości jezdni. Na obu „popielowskich 
górkach” przed robotami drogowymi trzeba było 
poza planem przebudować część starej kanalizacji 
deszczowej i wyremontować dwa przepusty (na 
wysokości ul. Konarskiego oraz na wysokości ul. 
Leśnej na Zamysłowie). Na odcinku tym wkrótce 
kładziony będzie asfalt. Jak na razie termin ukoń-
czenia całej inwestycji na koniec roku jest możliwy 
do dotrzymania.

Na ul. Żorskiej trwają prace m.in. przy budowie 
ronda u wylotu ul. Gotartowickiej. Kończy się na 
nim czas stabilizowania gruntu, po czym nastąpi 
asfaltowanie. Nowym rondem oraz ulicami Gotar-
towicką i Boguszowicką zostanie poprowadzony 
ruch na czas asfaltowania odcinka ul. Żorskiej od 
ul. Gotartowickiej do ul. Sygnały. 

 Kończą się roboty na ul. Podmiejskiej od 
ośrodka egzaminowania kierowców (WORD) 

do ul. Gliwickiej. Droga 
wraz z rondem powinna 
być przejezdna od połowy 
lipca. Przygotowywany jest 
przetarg na remont dalszego 
odcinka ul. Podmiejskiej do 
ul. Rudzkiej, wraz z budową 
nowego mostu nad Rudą. 
Partnerem miasta w reali-
zacji tego zadania będzie 
elektrownia „Rybnik”, z 
którą podpisane zostało 
stosowne porozumienie.

Oprócz wymienionego 
wyżej przetargu na dalsze 

roboty na ul. Podmiejskiej, w najbliższym czasie 
rozstrzygnięty zostanie przetarg na remont ul. Prze-
mysłowej od ul. Mikołowskiej do ul. Miarki. Zakres 
robót obejmuje rozebranie starej nawierzchni, 
głównie płyt betonowych i trylinki, wykonanie kana-
lizacji deszczowej, pełnej podbudowy drogowej oraz 
kilku warstw bitumicznych (asfaltu). Nowa droga 
uzyska nośność 11,5 tony na oś, dostosowaną do 
występującego na niej ruchu ciężkich samochodów. 
Planowany jest również przetarg na remont ul. Wie-
lopolskiej między ul. Mikołowską, a rondem w lesie. 
By przygotować odpowiednie objazdy, inwestycję tę 
trzeba zgrać czasowo z planowanym przez PKP re-
montem wiaduktu kolejowego nad ul. Mikołowską. 
Na etapie przygotowywania przetargów są również 
remonty ul. Braci Nalazków w Boguszowicach oraz 
ul. Pod Lasem. Realizacja robót na tej ostatniej, ze 
względu na objazdy, jest zależna od postępu prac 
na ul. Wodzisławskiej.

Trwa malowanie znaków poziomych oraz remonty 
związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Łataniem 
dziur zajmują się zarówno Rybnickie Służby Ko-
munalne (ok. 60% robót), jak i wyłoniona w prze-
targu firma zewnętrzna, zajmująca się dłuższymi 
fragmentami dróg.

 Zakończyła się budowa parkingu u zbiegu ul. 
Jankowickiej i Reymonta, na którym powstało 160 
nowych stanowisk parkingowych. Obecnie trwają, 
zgodnie z prawem budowlanym, procedury od-
biorowe i dopuszczenie parkingu do użytkowania. 
Oficjalnie z obiektu będzie można korzystać już 
za kilka dni.

(r)   

Nowe rondo u zbiegu ulic Gliwickiej i Podmiejskiej ma być gotowe najpóźniej w połowie lipca
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Trudno przewidzieć jakie czeka nas lato, pewne jest natomiast,  
że na drogach będzie gorąco.



Miasto w skrócie

Od maja 2010 roku trwa remont rybnickie-
go zamku, w którym mieści się sąd rejonowy. 

Konieczne było zabezpieczenie zabytko-
wych murów przed działaniem wilgoci. Naj-
bardziej zawilgocone były mury piwnic i ściany 
parteru dwóch niepodpiwniczonych skrzydeł 
bocznych. Autorzy ekspertyzy stwierdzili po-
trzebę pilnego wykonania prac izolacyjnych  
i wskazali na konkretną technologię zabezpieczenia 
starych ścian, których fundamenty mają w części 
średniowieczny rodowód. W murach całego budyn-
ku nad ławami fundamentowymi wywiercono od 
zewnątrz i od wewnątrz otwory. Wstrzyknięto w nie 
płyn, który się krystalizuje i zapobiega przenikaniu 
wilgoci. Prace izolacyjne zakończono w listopadzie 
ubiegłego roku. Teraz trzeba jeszcze sprostać 
wymaganiom przepisów przeciwpożarowych  
i w obu bocznych skrzydłach, w pomieszczeniach na 
pierwszym i drugim piętrze zabezpieczyć drewniane 
stropy ognioodpornymi płytami gipsowymi. Zapla-

nowano również modernizację oświetlenia, a potem 
malowanie pomieszczeń i renowację parkietów. 
Cały remont ma się zakończyć w 2013 roku i kosz-
tować blisko 4,5 mln zł.  — Remontowanie czynnego 
budynku sądu jest szczególnie trudne, ale nie zdarzyło 
się dotąd, by z powodu prowadzonych prac odwołano 
jakąkolwiek rozprawę — zapewnia Danuta Ko-
lankowska. Roboty wykończeniowe przy dolnych 
partiach murów zewnętrznych gmachu wstrzymano 
do czasu znalezienia przyczyny powstania spękań 
na nowo wykonanej warstwie tynku renowacyjnego 
(pomaga murom wysychać odprowadzając wilgoć 
na zewnątrz), którym zastąpiono tynk tradycyjny.

Według opinii geotechnika, dobrym rozwią-
zaniem byłoby zbudowanie wokół budynku sądu 
drenażu, który chroniłby wiekowe mury przed 
zmiennym poziomem wód gruntowych. Na jego 
wykonanie potrzeba blisko 480 tys. zł. Na razie in-
westycję tę zgłoszono do projektu przyszłorocznego 
budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.      (WaT)

Prezydent Rybnika przypomina  
o obowiązku złożenia w urzędzie miasta 
corocznej informacji o obiektach i wyro-
bach zawierających azbest.

Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, obowiązek taki ciąży na 
właścicielach, użytkownikach wieczystych i zarząd-
cach budynków i innych obiektów czy urządzeń 
zawierających bądź mających kontakt z azbestem. 
Po skontrolowaniu stanu technicznego azbesto-
wych elementów elewacji, dachów czy innych 
obiektów oraz urządzeń należy wypełnić formularz 
dostępny w wydziale gospodarki komunalnej ryb-
nickiego urzędu miasta i na stronie internetowej 
(www.rybnik.pl). Do 31 stycznia każdego roku 

osoby fizyczne powinny złożyć ów formularz  
w magistracie, natomiast przedsiębiorcy w 
urzędzie marszałkowskim w Katowicach. Jeśli 
jednak nie udało nam się dotrzymać styczniowego 
terminu informację taką powinniśmy jak najszyb-
ciej złożyć w stosownym urzędzie, a unikniemy 
jakichkolwiek konsekwencji. Drugi egzemplarz 
wypełnionego formularza należy przechować do 
czasu sporządzenia następnej informacji.  

Urzędnicy przypominają też, że użytkownicy 
wyrobów zawierających azbest muszą zgłaszać 
w magistrackim wydziale architektury wszelkie 
prace polegające na ich usuwaniu bądź zabezpie-
czaniu. Ale mogą też zdobyć dofinansowanie na 
usuwanie azbestowych pozostałości! Informacje 
na ten temat można zdobyć w wydziale gospodar-
ki komunalnej urzędu miasta bądź dzwoniąc pod 
numer telefonu: 32 43 92  088.                 (WaT) 

Stosowną uchwałę ustalającą rozkład godzin 
pracy rybnickich aptek rada miasta przyjęła  
w czasie majowej sesji absolutoryjnej. Jak wy-
jaśniła wcześniej Ewa Ryszka, zastępczyni pre-
zydenta miasta, magistrat rozmawiał najpierw  
z właścicielami aptek w centrum miasta, a póź-
niej z przedstawicielami wszystkich rybnickich 
aptek m.in. na temat utrzymania dotychczasowej 
formuły jednej apteki dyżurującej na okrągło. 
Aptekarze nie doszli jednak do porozumienia 
i dlatego rada miasta musiała uchwalić harmo-
nogram rotacyjnych dyżurów. Problem w tym, 
że nie wiadomo, od kiedy apteki zaczną dyżuro-
wać na zmianę, gdyż uchwała radnych wejdzie 
w życie dopiero po upływie 14 dni od daty jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Śląskiego. W chwili zamykania tego 
wydania „GR”, data publikacji, a zatem i roz-
poczęcia rotacyjnych dyżurów nie była jeszcze 
znana. Do czasu ich rozpoczęcia pracować non 
stop będzie wciąż apteka przy ul. Raciborskiej 3.

W czasie sesji Ewa Ryszka zapewniła radnych, 
że urząd miasta zrobi wszystko, by informacja  
o aptecznych dyżurach dotarła do jak najwięk-
szej liczby mieszkańców. Stosowne plakaty mają 
się pojawić m.in. w pełniącej całodobowy dyżur 
przychodni przy ul. Mikołowskiej. Informację  
o dyżurach aptek na pewno będzie można 
znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta 
(www.rybnik.eu), a także w witrynach wszystkich 
aptek. Mają o nich informować również lekarze. 

(WaT)   

Apteki nocą znów na zmianę!
Dawna apteka św. Antoniego przy ul. Raciborskiej 3 zrezygnowała z prowadzenia 

stałych nocnych dyżurów, co dla wielu rybniczan było bardzo wygodne. Wkrótce nocne 
dyżury 34 rybnickie apteki ogólnodostępne będą prowadzić na zmianę, co noc inna.  

Remontują zamek

Uwaga azbest!

e Od 1 lipca do 31 sierpnia komisja oceniać 
będzie przydomowe ogrody zgłoszone na 
konkurs „O ładniejszy Rybnik”. Oceniane 
będą również tereny wokół budynków wielo-
rodzinnych, pawilonów handlowych i innych 
obiektów użyteczności publicznej, a także 
najlepiej zadbana dzielnica miasta. Skromną 
listę zgłoszeń zamknięto 30 czerwca.

e  Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego 
przygotowali koncepcję zagospodarowa-
nia ciągu ulic Targowa-Klasztorna-Wie-
niawskiego w Rybniku. Konkurs zorga-
nizował Katowicki Oddział Towarzystwa 
Urbanistów Polskich. Najwyżej oceniono 
prace zespołów: Marlena Biel i Daria Tkocz 
(zagospodarowanie okolic dawnego młyna 
z nowym wejściem na targowisko), Joanna 
Doleżych i Aleksandra Szlachta (plac na-
przeciw dworca kolejowego), Anna Dyczka 
i Martyna Macha (Zaplecze Placu Armii Kra-
jowej z przystankiem autobusowym). Spo-
tkanie ze studentami-wizjonerami odbyło 
się 6 czerwca w Zajeździe „Przy Młynie”.  

e 21 czerwca, w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone 
90. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele organi-
zacji niepodległościowych, samorządowcy 
oraz uczniowie rybnickich szkół. Wszyscy 
wysłuchali wykładu płk Tadeusza Dłużyń-
skiego, który opowiadał o politycznych  
i militarnych warunkach powrotu Śląska do 
Ojczyzny. W wystąpieniu prezesa rybnickie-
go oddziału Związku Piłsudczyków, który 
wraz z Muzeum zainicjował spotkanie, 
nie zabrakło też odniesień do najnowszej 
historii Polski.

e Rybnicka prokuratura skierowała do sądu 
akt oskarżenia przeciwko trzem złodziejom, 
którzy w ubiegłym roku ukradli w Wiedniu 
pięć samochodów marki BMW (najdroż-
szy wart 260 tys. zł). To 28-letni bliźniacy 
ze Świętochłowic i 44-letni Krzysztof  
T. z Jankowic. Szajkę jeszcze w ubiegłym 
roku rozpracowali rybniccy policjanci 
wspierani przez komendę wojewódzką. 
Całą trójkę zatrzymano w październiku, 
gdy w „dziupli” na terenie Jankowic gara-
żowało kolejne skradzione BMW. Grozi im 
do dziesięciu lat więzienia. 

e  Od maja na parkingu przy wojewódzkim 
szpitalu w Orzepowicach znów obowią-
zuje taryfa uzależniająca wysokość opłaty 
od czasu postoju. Minimalna opłata to 4 
zł za trzy pierwsze godziny parkowania. 
Każda kolejna rozpoczęta godzina kosztuje 
złotówkę. Wcześniej bez względu na czas 
parkowania opłata wynosiła – 3 zł. 
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Nowe ujęcie wody przy ul. Tęczowej ma 48 
m głębokości. Plany są takie, by w ciągu doby 
pozyskiwać z niego 1200 m sześc. wody, co 
pokryje ok. 7,5 proc. zapotrzebowania całego 
zakładu. Na razie studnia głębinowa działa na 
pięćdziesięcioprocentowym rozruchu. — Je-
żeli jej wydajność pozwoli, będziemy zasilać tą 
wodą kolejne części miasta. Na razie zachęcam 
mieszkańców ulic Tęczowej i Kościuszki do 
picia wody mineralnej prosto z kranu — mówi 
Janusz Karwot. Odwiert wykonano w ubiegłym 
roku, obok ujęcia wykorzystywanego wcześniej 
przez nieistniejący rybnicki browar. Na nową 
inwestycję wodociągi wydały 340 tys. zł. Studnia 
jest zdalnie sterowana i monitorowana, a woda 
systematycznie badana. — Gdyby poziom lustra 
wody spadł poniżej 13 metrów, wydobycie wody 
zostanie automatycznie wstrzymane, aby nie 
zniszczyć studni — wyjaśnia Radosław Zaręba 
z PWiK. 13 czerwca ze szczegółami pracy sys-
temu wydobywającego tu wodę mieli okazję 
zapoznać się rybniccy samorządowcy. To jedyne 
własne źródło wody rybnickich wodociągów, 
ale drugie w mieście, niezależne od Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. PWiK 
kupuje również – taniej niż w GPW – wodę  
z ujęcia przy elektrowni Rybnik. Dociera ona 
m.in. do dzielnicy Północ. 

Rybniccy radni, wspólnie z prezydentem 
Adamem Fudalim, obejrzeli też dwie inwe-
stycje, jakie PWiK zrealizowało na terenie 
rybnickiej oczyszczalni ścieków. Pierwsza wy-

korzystuje biogaz, który powstaje w procesie 
oczyszczania ścieków. — Dotychczas był on  
w większości spalany w pochodni, więc energia 
była tracona — mówił Marcin Mańka. Teraz, 
dzięki wartej ponad 4,7 mln zł inwestycji, 
wspartej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z biogazu 
produkowane będzie ciepło i energia elektrycz-
na na potrzeby oczyszczalni. Prace budowlane 
ruszyły w 2010 r. i trwały półtorej roku. Oprócz 
efektu ekologicznego, inwestycja oznacza dla 
PWiK konkretne oszczędności przy zakupie 
energii elektrycznej czy węgla oraz zyski ze 
sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów (forma 
wsparcia producentów „zielonej” energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych). 

Drugi projekt na terenie oczyszczalni, o war-
tości 1,2 mln zł, PWiK zrealizowało we współ-
pracy z Politechniką Śląską. Na innowacyjny 
sposób zagospodarowania osadów ściekowych 
pozyskano ponad 480 tys. zł dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Wybudowano pilotażową instalację, któ-
ra przetwarza osady powstające na oczyszczalni 
ścieków w biomasę. Można ją wykorzystywać 
dla celów energetycznych. Dzięki tej inwestycji 
PWiK pozbędzie się problemu składowania 
osadów ściekowych i konieczności ich transpor-
tu. Powstanie za to „zielone” paliwo. 

Janusz Karwot zapewnia, że nowe inwesty-
cje nie spowodują zwolnień pracowników, ale 
konieczne będą przekwalifikowania.            (S)

Prąd ze ścieków

 — To woda o bardzo dobrych parametrach, praktycznie niewymagająca uzdatniania 
— mówi Janusz Karwot, prezes „Wodociągów” o wodzie, która płynie w kranach 
rybniczan mieszkających w rejonie ul. Tęczowej, w centrum miasta. PWiK chwali 
się kolejnymi nowatorskimi rozwiązaniami.
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e 13 maja, w środku nocy 15-letni gimnazja-
lista wybrał się na przejażdżkę po Rybniku 
skodą octavią rodziców. Zabrał ze sobą jesz-
cze dwóch kolegów – 14- i 15-latka. O 2.20 
na ul. Sobieskiego samochód próbował 
skontrolować umundurowany policjant, 
ale 15-letni kierowca się nie zatrzymał. Po-
licyjny pościg skończył się na ul. Strzeleckiej, 
gdzie młodociany kierowca zatrzymał się 
na ogrodzeniu jednej z posesji. Nikomu nic 
się nie stało. Policja akta sprawy przekazała 
Sądowi Rodzinnemu w Rybniku. 

e Z końcem maja na ul. Wiejskiej w centrum 
Rybnika zamknięto sklep z gatunkowymi 
winami należący do sieci Winarium, któ-
rej właścicielem jest znany aktor Marek 
Kondrat. Powodem były oczywiście wyniki 
finansowe sklepu, funkcjonującego tam od 
października 2010 roku.

e Od początku czerwca Powiatowy Urząd 
Pracy w Rybniku realizuje projekt „Młody 
pracownik bonusem dla pracodawcy”, ma-
jący pomóc młodym bezrobotnym do 30 
roku życia. 30 jego uczestników, zarejestro-
wanych w pośredniaku minimum od trzech 
miesięcy ma otrzymać 16,5 tys. zł dotacji na 
rozkręcenie własnego interesu oraz 1,5 tys. zł 
jednorazowej biznesowej zapomogi na opła-
cenie składek ZUS-owskich. Zaplanowano 
również 120 staży zawodowych. Jeśli pra-
codawca zatrudni potem stażystę na okres 
dłuższy przynajmniej o miesiąc od samego 
stażu, otrzyma od urzędu pracy za każdy 
miesiąc stażu dodatkowo 400 zł. Pieniądze 
na pomoc młodym bezrobotnym Powiato-
wy Urząd Pracy w Rybniku zdobył startując  
w konkursie zorganizowanym przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

e 5 czerwca przed rybnicką komendą po-
licji zaparkował specjalistyczny autobus 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Od godziny 
8 do 13 krew oddało w nim 15 osób, wśród 
których byli policjanci i cywilni pracownicy 
komendy. Zebrano w sumie 6,75 litra krwi.

e 14 czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
zakończono uroczyście piątą edycję pro-
filaktycznego programu „Bezpieczny 
pierwszak”. Jego twórcy stawiają sobie 
za cel nauczenie najmłodszych uczniów 
bezpiecznych zachowań w różnych sytu-
acjach, tak, by umiały nie tylko bezpiecznie 
przejść przez ulicę, ale też odpowiednio się 
zachować, gdy zaatakuje je pies, czy gdy  
w domu wybuchnie pożar. W ciągu całego 
minionego roku szkolnego 1500 uczniów 
z 25 rybnickich podstawówek odwiedziło 
też komendę miejską policji, a na konkurs 
plastyczny nadesłano 236 prac.Marcin Mańka wyjaśnia Andrzejowi Wojaczkowi, przewodniczącemu RM, jak powstaje biomasa dla celów energetycznych
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Miasto w skrócie

Czy zdążył pan już okrzepnąć na fotelu 
komendanta?

Ciągle wdrażam się w nowe obowiązki. Od 
2007 r. pełniłem funkcję zastępcy komendanta 
i moje zadania różniły się od tych, które wyko-
nuję obecnie. Chcę kontynuować i może nieco 
poszerzyć to, nad czym pracowaliśmy razem  
z moim poprzednikiem. Przez zwiększenie licz-
by patroli w dzielnicach, chciałbym skoncentro-
wać się na funkcji porządkowej SM. Poszerzy-
my zakres akcji skierowanych np. do właścicieli 
psów, bo ciągle niewielu z nas sprząta po swoich 
pupilach i wyprowadza je na spacer na smyczy 
lub w kagańcu. Wciąż będziemy się zajmowali 
problemem rozklejania plakatów i ogłoszeń  
w miejscach niedozwolonych. Jednym z prio-
rytetów pozostają również kontrole posesji, by 
wyeliminować takie zachowania, jak wylewanie 
szamba, czy wywożenie śmieci do lasu.

Czy ma pan pomysł na polepszenie wize-
runku straży miejskiej?

Ktoś kto wystawia mandat, albo upomina 
mieszkańców nie jest lubiany. Prawo zobowią-
zuje nas do kontrolowania prywatnych posesji, 
a nie wszystkim to się podoba. Być może na 
poprawę naszego wizerunku wpłyną prelekcje 
na temat porządku i bezpieczeństwa, które 
będziemy organizować w szkołach i przedszko-
lach. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” 
skontrolujemy placówki kulturalne. Częściej 
będziemy zaglądać do parków i na skwery, by 
zapobiec dewastacjom i spożywaniu tam alko-
holu. Obecni jesteśmy podczas wielu imprez 
masowych, a od dłuższego czasu z powodze-
niem  rozwijamy współpracę z radami dzielnic. 
Przez naszą codzienną pracę chcemy utwierdzić 
mieszkańców w przekonaniu, że istniejemy 
przede wszystkim po to, by im pomagać.

Planuje pan jakieś ruchy personalne  
w rybnickiej komendzie?

Nie przewiduję kadrowych rewolucji. Nie-
dawno uzupełniliśmy kilka wakatów. Nowi 
pracownicy kończą szkolenia. W lipcu otrzy-
mają pełne uprawnienia i rozpoczną pracę  
w dzielnicach. 

Czy w najbliższym czasie możemy spo-
dziewać się kolejnych innowacji uspraw-
niających pracę strażników? A może odłoży 
pan do lamusa któreś z urządzeń?

Kontynuuję strategię mojego poprzednika i 
w miarę możliwości będę wdrażał kolejne po-
mysły. Sprzęt, którym dysponujemy sprawdza 
się i chcemy dalej z niego korzystać. Zniknęły 

jedynie kule fotografujące kierowców przejeż-
dżających na czerwonym świetle. Zastąpiliśmy 
je kamerami. Niedawno takie kamery śledzące 
zachowanie kierowców pojawiły się na kolej-
nych skrzyżowaniach: Raciborska - Reymonta, 
Kotucza - Rudzka oraz Wielopolska - Gliwicka 
- Lipowa.   

Co pan myśli o inicjatywie Nowej Prawi-
cy, która chce przeprowadzić referendum  
w sprawie likwidacji straży miejskiej?

To, według mnie, próba zaistnienia ugru-
powania, które do tej pory nie funkcjonowało 
w świadomości rybniczan. Oczywiście nam 
referendum nie jest na rękę, bo nikt nie chce 
likwidacji swojego zakładu pracy. Jednak dla 
nas to sygnał, że musimy się jeszcze bardziej 
przykładać do pracy na rzecz mieszkańców  
i miasta.

Rozmawiała 
Dominika Ingram-Nowaczyk 

Arkadiusz Kaczmarczyk przez pięć lat pełnił funkcję zastępcy komen-
danta Straży Miejskiej. W czerwcu został szefem rybnickiej jednostki
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e Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
i komenda wojewódzka PSP kupiły dla 
rybnickich strażaków dużej mocy moto-
pompę, która będzie wykorzystywana  
w czasie powodzi i podtopień. Jej mak-
symalna wydajność to 45 tys. litrów na 
minutę. Wydajność największej pompy, 
którą do tej pory dysponowali wynosiła  
6 tys. litrów. Razem z pompą otrzymali też 
samochód man z dźwigiem i przyczepą, 
służący do transportu i montażu pompy  
i osprzętu. Strażacy przetestowali już 
wielką pompę nad Zalewem Rybnickim. 

e By kameralne kąpielisko w dzielnicy 
Chwałowice oddać do dyspozycji miłośni-
ków kąpieli, trzeba było zakończyć trzeci 
etap jego gruntownej modernizacji.  
W latach wcześniejszych zmodernizo-
wano samą nieckę tego „jednokomoro-
wego” basenu, a także urządzono teren 
wokół basenu wyposażając go m.in.  
w huśtawki dla dzieci. W tym roku 
przyszła kolej na budowę nowej stacji 
uzdatniania wody. Kąpielisko miało zo-
stać otwarte 29 czerwca.

e W grudniu Rybnik zyska bezpośrednie 
połączenie kolejowe z Pragą i Moskwą. 
Spółka PKP Intercity poinformowała,  
że w rozkładzie jazdy 2012/2013, któ-
ry będzie obowiązywał od 9 grudnia 
pojawi się codzienny międzynarodowy 
pociąg relacji Moskwa – Praga – Moskwa 
kursujący przez Rybnik oraz Katowice i 
Racibórz. Spółka planuje też w przyszłości 
uruchomić codzienny pociąg Tanich Linii 
Kolejowych Rybnik – Białystok – Rybnik, 
przez Katowice, Częstochowę i Warszawę. 

e Przy Obwiedni Północnej w sąsiedztwie 
Carrefoura ruszyła z kopyta budowa 
Castoramy, techniczny supermarket 
ma zostać otwarty przed świętami 
Bożego Narodzenia, podobnie zresztą 
jak drugi rybnicki Aldi, którego budo-
wę rozpoczęto u zbiegu ul. Gliwickiej  
i Kotucza, na tyłach pawilonu, w któ-
rym ostatnio mieścił się salon seata.  
W czasie poprzedzających budowę prac 
rozbiórkowych rozebrano ostatnią już  
w Śródmieściu drewnianą stodołę.

e Górnośląska Spółka Gazownictwa w są-
siedztwie Rybnickiej Fabryki Maszyn buduje 
swoją nową siedzibę. Gazownia zaadaptuje 
budynek dawnej szkoły zawodowej Ry-
FaMy, a na terenie dawnego piłkarskiego 
boiska zbuduje dwa nowe budynki: socjal-
no-magazynowo-warsztatowy i garażowo-
magazynowy. 

Rewolucji nie będzie

Od pierwszego czerwca Arkadiusz Kaczmarczyk pełni obowiązki komendan-
ta Straży Miejskiej w Rybniku. Zastąpił na tym stanowisku Janusza Bismora, 
którego był zastępcą.

Arkadiusz Kaczmarczyk ma 36 lat. 
Pochodzi z miejscowości Szydłowiec  
w woj. mazowieckim. Od 14 lat mieszka 
w Rybniku. Tyle też pracuje w tutejszej ko-
mendzie Straży Miejskiej. Ukończył prawo 
na Uniwersytecie im. M.C. Skłodowskiej 
w Lublinie oraz studia podyplomowe  
z zakresu prawa pracy.  
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Wiadomo jedno – policjanci z rewiru dziel-
nicowych już zamienili dotychczasowy budynek 
przy ul. Zebrzydowickiej na siedzibę komendy 
miejskiej. — Nie zabieramy dzielnicowych lokalnej 
społeczności, by zamknąć ich w budynku komendy. 
Oni nadal będą pracować wśród was, tak jak do 
tej pory, ale będą lepiej nadzorowani i zarządza-
ni. Poczucia bezpieczeństwa nie daje czerwona 
tabliczka na budynku, tylko sprawne działanie 
policji — tłumaczył zmiany podinsp. Grzegorz 

Grabiec. Zastępca rybnickiego komendanta 
mówił o planowanej reorganizacji w rybnickiej 
policji podczas posiedzenia komisji samorzą-
du i bezpieczeństwa, jakie odbyło się 24 maja  
w magistracie. Poinformował o likwidacji pięciu 
stanowisk kierowniczych, m.in. stanowiska kie-
rownika posterunku policji w Niedobczycach, co 
w praktyce oznacza jego zamknięcie. — To krok 
w kierunku oszczędności i zmniejszenia „odległości 
służbowej” pomiędzy policjantami, a kierownika-
mi komórek organizacyjnych. Rzecz w tym, aby po-
licjant miał stały kontakt z przełożonym, mającym 
realny wpływ na organizację jego pracy — wyjaśnił 
Krzysztof Sowula, komendant miejski policji,  
w piśmie odczytanym na posiedzeniu. Jego za-
stępca tłumaczył, że policja niczego nie likwiduje, 
tylko reorganizuje i zmienia model zarządzania 
funkcjonariuszami. — Zmieni się miejsce, w 
którym rozpoczynać będą służbę, przebierać się, 
uczestniczyć w odprawach. W pozostałym czasie 
będą obecni w waszych dzielnicach, tak, jak 
dotychczas. Z punktu wiedzenia bezpieczeństwa 
mieszkańców niewiele się zmieni — tłumaczył 
Grabiec. 

Komendant Sowula zadeklarował chęć utrzy-
mania w rejonie Niedobczyc punktu przyjęć 
dzielnicowych, by zmiany KMP nie wpłynęły, jak 
napisał, „...na ograniczenie dostępności policjan-

tów dla mieszkańców dzielnic Niedobczyce, Nie-
wiadom czy Zamysłów”. Pojawiła się propozycja, 
by dzielnicowi dyżurowali w pomieszczeniach 
rad dzielnic (w Domy Kultury w Niewiadomiu 
lub Niedobczycach), w porach uzgodnionych  
z radnymi i zarządami zainteresowanych dzielnic. 
Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Dalej znaczy bliżej?
Podczas posiedzenia komisji, Grzegorz Gra-

biec przekonywał, że funkcjonowa-
nie posterunku w Niedobczycach 
(kierownik i trzech dzielnicowych) 
oznacza sporo papierkowej ro-
boty, która odrywa policjantów 
od codziennej służby. Poza tym 
posterunek jest „niewydolny” – nie 
ma służby dyżurnej, nie działa 
całodobowo, przez większość dnia 
jest zamknięty, bo dzielnicowi są  
w terenie, a znaczną liczbę in-
terwencji i tak podejmuje patrol 
z KMP w Rybniku. W 2011 r.  
w Niewiadomiu i Niedobczycach 
zanotowano 1876 interwencji, 
z czego policjanci pracujący na 
niedobczyckim posterunku zreali-

zowali – 137. — Jaki zatem wpływ miał posterunek 
na potrzeby tych dzielnic? — pytał Grabiec. Tylko 
137, a może aż 137 – zastanawiał się Czesław 
Dobrowolski, przewodniczący rady w Niedobczy-
cach. — Co jest ważniejsze: kontakt policjant – 
przełożony, czy raczej policjant – mieszkaniec. Dla 
kogo jest policja? — pytał. Zmianami zaskoczony 
był również Henryk Ryszka, niedobczycki rad-
ny: — Po co psuć coś, co dobrze funkcjonowało?  
W Niedobczycach są miejsca „trudne”, jak osiedle 
Andersa, gdzie policjant powinien być obecny nie-
mal przez całą dobę — mówił. Grabiec tłumaczył, 
że policji zależy na tym, by w dzielnicach nie 
pogorszył się stan bezpieczeństwa. — Nie chcemy 
żeby było gorzej. Obdarzcie nas zaufaniem! Po 
pół roku ocenimy decyzję, jaką podjął komen-
dant — mówił podinspektor Grabiec. — Mamy 
deklarację, że policjanci nie znikną z dzielnic. Jeżeli 
tak będzie, powiemy, że miał pan rację i zmiany się 
sprawdzają. Ale, co jeżeli się pan myli? — zakoń-
czył Henryk Cebula, przewodniczący branżowej 
komisji samorządu i bezpieczeństwa.

Niewiadomych jeszcze przybyło, gdy okazało 
się, że w połowie lipca w Rybniku pojawi się nowy 
komendant policji. Dotychczasowy Krzysztof 
Sowula ma przejść do komendy w Gliwicach,  
a tamtejszy komendant Teofil Marcinkowski, ma 
zostać szefem policji w Rybniku.                    (S)

Miasto w skrócieRoszady i znaki zapytania
W dniu zamknięcia tego wydania „GR” nie było wiadomo, czy zgodnie z wcze-

śniejszymi zapowiedziami, na początku lipca przestanie istnieć posterunek policji  
w Niedobczycach. Reorganizacja w śląskiej policji została wstrzymana do czasu zakoń-
czenia piłkarskich mistrzostw Europy, a dodatkowo szykuje się zmiana na stanowisku 
komendanta rybnickiej policji. 

e 73 flagi Rybnika sprzedała przed czerwco-
wymi dniami miasta rynkowa  księgarnia 
Orbita. Było to jedyne miejsce, w którym 
można je było kupić. Flagi są tam wciąż 
dostępne. Cena 20 zł.

e Już 26 wolnożyjących kotów miasto 
skierowało na zabieg sterylizacji bądź 
kastracji w wyniku wniosków złożonych 
przez ich opiekunów. Na mocy znowe-
lizowanej ustawy O ochronie zwierząt 
zabiegi finansuje miasto. Opiekunowie 
muszą jednak dostarczyć, a potem ode-
brać kota ze schroniska dla bezpańskich 
zwierząt. Do końca czerwca zoperowano 
tam pierwszych 20 bezpańskich kotów. 
Miasto rozdało też 100 kg karmy dla ko-
tów i uśpiło dwa ślepe mioty.

e 29 czerwca w urzędzie miasta miał zo-
stać rozstrzygnięty pierwszy przetarg na 
sprzedaż sporej działki inwestycyjnej (1,7 
hektara) przy ul. Zebrzydowickiej, w są-
siedztwie Domusu. Kilka lat temu mówiło 
się o wybudowaniu w tym miejscu urzędu 
skarbowego. Cena wywoławcza – 3,4 mln 
zł. Magistrat ogłosił też piąty już przetarg 
na działkę (1,5 hektara) przy ul. Hallera 
(obecnie parking). Cena wywoławcza 9,9 
mln zł. Otwarcie ofert 6 września.

e 28 maja 50-letni bezrobotny alkoholik 
wypożyczył w starostwie powiatowym 
za darmo rower i od razu zastawił go w 
lombardzie. Policja szybko go namierzyła 
bo w starostwie przedstawił własny do-
wód osobisty. Wart 700 zł rower oddał 
za 170 zł.

e Nowa prawica po spełnieniu wymogów 
formalnych rozpoczęła zbieranie pod-
pisów rybniczan opowiadających się za 
przeprowadzeniem w mieście referendum 
w sprawie likwidacji straży miejskiej. By re-
ferendum się odbyło do 13 sierpnia muszą 
zebrać ponad 11 tys. podpisów.

e Prokuratura Rejonowa w Rybniku oskar-
żyła młodych rodziców, którzy w styczniu, 
przy 10-stopniowym mrozie wybrali się z 
siedmiomiesięczną córką ubraną jedynie w 
śpioszki do sklepu po alkohol. Oboje byli 
pijani. 30-letnia matka miała we krwi 2,46 
promila alkoholu, a 24-letni ojciec 2,61. 
Policjantów zaalarmował przypadkowy 
świadek zdarzenia, na dodatek na ich 
widok ojciec odepchnął od siebie wózek 
tak, że zjechał on z chodnika na jezdnię. 
Rodzice dobrowolnie poddali się karze 14 
miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy 
lata zobowiązali się też do nienadużywa-
nia alkoholu. Zastosowano wobec nich 
dozór kuratora.

Podinspektor Grzegorz Grabiec, zastępca rybnickiego komendanta mówił o planowa-
nej reorganizacji w policji podczas posiedzenia komisji samorządu i bezpieczeństwa
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W fotograficznym skrócie
y Przed Dniami Rybnika pełne ręce roboty mieli miejscy ogrodnicy, którzy mu-

sieli zadbać o galowy wystrój kwietników, skwerów i zieleńców. Wysadzili 
tam 61.800 roślin ozdobnych 37 gatunków, co stanowi 65 proc. letnich 
nasadzeń. Najpopularniejsze rośliny to: begonia, lobelia, stokrotka, bratek, 
surfinia, szałwia i żeniszek. Szczególną chlubą Zarządu Zieleni Miejskiej są 
kwietniki przestrzenne w formie pawia, żółwia czy kaczek zdobiących zie-
leniec Polskiej Organizacji Wojskowej w sąsiedztwie bazyliki św. Antoniego. 
Tylko by zmienić upierzenie pawia u zbiegu ulic Mikołowskiej i Wyzwolenia 
na letnie trzeba było wysadzić 3950 roślin dziesięciu gatunków m.in.: al-
ternanterii różowych, begonii stale kwitnących i żeniszków meksykańskich.

y Do końca czerwca na Stadionie Miejskim miała się zakończyć moder-
nizacja stadionowego monitoringu. Firma z Gliwic za 858 tys. zł miała 
do końca czerwca zainstalować tam m.in. 52 nowe kamery cyfrowe,  
a na stadionowej wieży rejestratory i monitory. Pozostawiono też 16 do-
tychczasowych kamer, śledzących głównie to, co dzieje się w sąsiedztwie 
stadionu. Pierwszy poważny egzamin nowego monitoringu 11 lipca.

y W dzielnicy Północ w pobliżu restauracji Basztowa zbudowano nad 
rzeką Rudą nową kładkę dla pieszych i rowerzystów. Na obu brzegach 
powstały też wygodne podjazdy zabezpieczone barierkami. Stara kład-
ka została wcześniej zdemontowana. Za nową miasto zapłaciło blisko  
115 tys. zł. Prace trwały od lutego do końca maja.

y Zakończyła się trwająca od jesieni ubiegłego roku rozbudowa dworca 
autobusowego komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych. Wykorzy-
stując istniejące zadaszenie rozbudowano zaszkloną poczekalnię. Jej 
wielkość się jednak nie zmieniła bo w starszej jej części urządzono dwa 
pomieszczenia biurowe. Dobudowano też m.in. nowe pomieszczenie 
magazynowe, a na budynku dworca pojawił się podświetlany napis 
„Rybnik”. Rozbudowa dworca kosztowała brutto 357 tys. zł.

y 6 czerwca w ośrodku sportów wodnych i rekreacji w Stodołach odbył 
się doroczny Rodzinny Festyn Integracyjny, zorganizowany w tym roku 
przez Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, nazywany popularnie 
Szkołą Życia w ramach unijnego projektu „Bardziej aktywni – bardziej 
sprawni”. Z dziesiątek przygotowanych atrakcji, skorzystali nie tylko 
podopieczni Szkoły Życia i innych placówek szkolnictwa specjalnego, 
ale również uczniowie kilku rybnickich szkół obwodowych. O uatrak-
cyjnienie festynu zadbali też m.in. rybniccy strażacy i policjanci (pokaz 
sprzętu). W tym samym czasie na wodach Zalewu Rybnickiego odbyły się 
zorganizowane przez rybnicki Promyk XII Regionalne Regaty Żeglarskie 
Olimpiad Specjalnych.

y 24 i 25 maja rybnicki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa był gospodarzem IV Krajowego Spotkania Młodszych Pokoleń 
Górniczych. 90 przedstawicieli górniczej młodzieży zwiedziło nie tylko 
okoliczne fedrujące kopalnie, ale również zabytkową kopalnię Ignacy w 
Niewiadomiu. O prawdziwych cudach techniki jakimi są nieczynne już 
XIX-wieczne parowe maszyny wyciągowe szybów Kościuszko i Głowacki 

opowiadał im 
Alojzy Szwa-
chuła, prezes 
Stowarzysze-
nia Zabytko-
wej Kopalni 
„Ignacy”.
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y Na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej Energetyk ROW 
Rybnik zorganizował jedyną w regionie strefę kibica. Praw-
dziwe oblężenie przeżywała on jednak tylko w czasie meczów 
Polskiej drużyny, więc gdy ta odpadła z polsko-ukraińskich 
mistrzostw Europy w piłce nożnej, strefę rychło zdemon-
towano. Ci którzy we wspaniałej atmosferze kibicowali 
biało-czerwonym na stadionie mają za sobą niezapomniane 
przeżycia. Szkoda tylko, że te sportowo-patriotyczne uniesie-
nia skończyły się na dwóch remisach i jednej porażce. Kiedyś 
wygrywały Orły Górskiego, dziś przegrywają Biedronki Smudy.

y Od 28 maja do 22 czerwca w kolejnych 24 dzielnicach Rybnika 
urząd miasta z firmą Eko zbierał w wyznaczonych miejscach 
elektrośmieci. Zebrano ich w sumie 32 tony. Mieszkańcy 
znosili bądź zwozili sprzęt RTV, AGD z różnych technologicz-
nych epok oraz stare komputery wraz z całym możliwym 
osprzętem. Zdecydowaną większość elektrośmieci, blisko  
80 proc. stanowiły jednak telewizory. Najwięcej elektrośmie-
ci zebrano w Kamieniu – 4,5 tony. Magistrat przypomina,  
że Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przyjmują-
cy również  elektrośmieci, mieści się na terenie bazy Rybnickich 
Służb Komunalnych przy ul. Jankowickiej 41B (tel. 32 – 43 29 540).  
Jest czynny od poniedziałku do piątku od 10 do 18.

y Pod znakiem robotów z klocków Lego i sztuk plastycznych w 
technikach bardzo przyjaznych maluchom upłynął tegoroczny 
Dzień Dziecka w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Chłopcy budowali 
roboty Lego Mindstorms, a dziewczynki m.in. zamalowywały 
papierowe koszulki dla piłkarzy. W zabawach tych wzięła 
udział grupa blisko 100 dzieci. Najmłodsi rybniczanie zobaczyli 
też dwa przedstawienia teatralne. Działający przy Rybnickim 
Centrum Kultury dziecięcy teatr Guziczek wystawił „Świat 
dorosłych w oczach dziecka”, zaś Teatr Zagłębia z Sosnowca 
wystawił na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej „Królewnę Śnież-
kę”. Odbył się również balik dla maluszków.

y W czwartą niedzielę czerwca w samo południe ks. Grzegorz 
Jagieł z parafii w Chwałęcicach odprawił na wodach Zalewu 
Rybnickiego, w basenie portowym Górniczego Klubu Żeglar-
skiego „Koga-Kotwica” doroczną „mszę na wodzie”. W tym 
wyjątkowym nabożeństwie, w czasie którego modlono się 
m.in. za zmarłych żeglarzy i tych, którzy utonęli w rybnickim 
morzu, wzięło udział ok. dwóch tysięcy osób. Na swojej 
flagowej „dezecie” uczestniczyli w nim harcerze-wodniacy, 
obecni byli też ratownicy WOPR-u. 

y Niedawna wizyta gości z ukraińskiego Baru, o której pisze-
my na str. 30 stała się okazją do podpisania porozumienia  
o współpracy. W obecności prezydenta Rybnika Adama Fuda-
lego sygnowali je Artur Cyciurski (z lewej), przewodniczący  Re-
jonowego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków 
w Barze i Roman Widerski, przewodniczący Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa. Umowa zakła-
da rozwój współpracy w dziedzinie szkolnictwa i edukacji oraz 
kultury i sportu, a także promocję turystyki między oboma 
regionami, również z udziałem unijnych dotacji. Kontakty 
Rybnika z oddalonym o ponad 800 km Barem zainicjowało 
w 1998 r. Stowarzyszenie Charytatywne Pomocy Rodzinie 
Auxilium Familiare z Boguszowic. W maju 2007 r. w czasie 
Dni Kultury Polskiej w Barze przedstawiciele władz obu miast 
podpisali umowę o partnerskiej współpracy Baru i Rybnika.

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



Właśnie dlatego społeczność szkolna posta-
nowiła, że mieszczącemu się przy ul. Sportowej 
Gimnazjum nr 12 (dawna SP-23) patronować 
będzie Górniczy Stan.  — Często zapominamy  
o tym co było, dlatego właśnie w ten sposób 
chcieliśmy uhonorować górnictwo. Węgiel był 
i wciąż jest naszym największym bogactwem. 
Ciągle żywa jest też pamięć o kopalni Hoym,  
a gimnazjaliści utożsamiają się z własną historią 
i miejscem zamieszkania — wyjaśnia Adrian 
Fojcik, dyrektor Gimnazjum nr 12.     

Uchwałę o przyjęciu górniczego patrona 
rybniccy radni podjęli 24 marca, a uroczystość 
nadania imienia połączona była z jubileuszem 
placówki, bowiem budynek, w którym dzisiaj 
uczą się niewiadomscy gimnazjaliści liczy 
równe sto lat. Uroczyste spotkanie z udziałem 
przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Wo-
jaczka, wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn,  
a także przedstawicieli parlamentu, samorządu, 
oświaty i duchowieństwa, było okazją do przeka-
zania społeczności szkolnej nowego sztandaru. 

Nie zabrakło też wspomnień i sentymentalnej 
podróży w przeszłość, bo dzisiejsza stulatka była 
tworzona i rozwijana w burzliwych dla Śląska 
czasach. — Powstała na ziemi, na której zawsze 
mieszkali Ślązacy, ale która nie zawsze należała 
do Polski — mówili gimnazjaliści. Konieczność 
nauczania w języku niemieckim, zawierucha 
wojenna i kolejne zmiany administracyjne nie 

pozostawały bez znaczenia dla jej uczniów i na-
uczycieli. Jedno było niezmienne - pielęgnowanie 
tradycji i szacunek dla pracy oraz górniczego 
trudu. O tym ostatnim mówił Jerzy Buzek, który 
za pośrednictwem multimedialnego nagrania 
przemówił do uczniów niewiadomskiej „dwu-
nastki” wprost z Parlamentu Europejskiego. — 
Wasza mała ojczyzna przechodziła burzliwe dzieje, 

Stosowną uchwałę rada miasta podjęła już 
w marcu tego roku, ale okazją do uroczystego 
nadania placówce imienia nowych patronów 
stały się zorganizowane 2 czerwca obchody 
50-lecia golejowskiej podstawówki. W czasie 
uroczystej mszy w kościele parafialnym po-
święcono ufundowany przez rodziców sztandar 
szkoły, na rewersie którego znalazło się duże 
uśmiechnięte słoneczko z Orderu Uśmiechu. 
Na frontowej ścianie budynku szkoły odsło-
nięto też marmurową, pamiątkową tablicę.  
W czasie uroczystości w szkolnej sali gim-
nastycznej uchwałę rady miasta odczytał jej 
przewodniczący Andrzej Wojaczek. 

— Każdy uczeń i każdy przedszkolak może spo-
śród ponad 900 Kawalerów, którzy tworzą niesa-
mowity kolektyw, pełen różnych zalet i osobowości, 
znaleźć swojego osobistego patrona. Mamy ponad 
900 patronów i każdy z nich stanowi dla naszej 
społeczności wzór godny naśladowania — mówiła 
Bożena Szymura, dyrektorka Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 4. Wspomniała pierwszych 
dyrektorów golejowskiej szkoły, mieszczącej się 
jeszcze w starym budynku przy ul. Gliwickiej 
Stanisława Leszczyńskiego i jego następcę Leona 
Panica oraz ostatniego kierownika tamtej szkoły 
Antoniego Murlika. Chwilę później powitała  
z radością swoje poprzedniczki: Teresę Piekorz, 
Gabrielę Kutzmann i Hannę Paszek.

W uroczystości wzięła też udział skromna 
reprezentacja tego „niesamowitego uśmiech-

Górniczy patron na stulecie

Kraina uśmiechu

Uczniowie niewiadomskiej „dwunastki” przedstawili barwną inscenizację prezentującą zawiłą historię placówki
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Módl się i pracuj – to słowa, które 
w języku niemieckim pojawiły się na 
frontowej ścianie otwartego w 1884 r., 
pierwszego budynku szkoły podstawowej 
w Niewiadomiu. Przez lata ta dewiza 
przyświecała górnikom pracującym  
w tamtejszej kopalni. Choć na Ignacym 
fedrowanie zakończono przed 17 laty,  
w dzielnicy wciąż żywe są tradycje gór-
nicze.

Szkoła Podstawowa nr 29 w Golejowie zamieniła swego dotychczasowego patrona, 
obcego uczniom pisarza Leona Kruczkowskiego na całą rzeszę patronów, która na 
dodatek wciąż będzie się powiększać. Podstawówce, ale i przedszkolu, które tworzy 
z nią zespół szkolno-przedszkolny patronują już Kawalerowie Orderu Uśmiechu.
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Szkoła podstawowa w Golejowie zyskała nie tylko nowych patronów, ale i nowy szkolny sztandar
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Obecna szkoła powstała w 1962 r., w ramach ogól-
nokrajowej akcji „1000 szkół na 1000-lecie państwa 
polskiego”. We wrześniu 2003 r. zainaugurował działal-
ność Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4, w skład którego 
weszła Szkoła Podstawowa nr 29 oraz przedszkola: nr 33 
w Golejowie  i nr 46 w Grabowni. Trzy lata później, po 
adaptacji i rozbudowie sąsiadującego ze szkołą domu 
nauczyciela, do dyspozycji 75 przedszkolaków z obu 
dzielnic oddano nowy budynek. Od tego momentu naj-
młodsi mieszkańcy Golejowa i Grabowni bawią się i uczą 
w kompleksie budynków z nowoczesnym placem zabaw.

Budynek w którym obecnie mieści się Gimnazjum 
nr 12 został oddany do użytku w 1912 r. Do 2001 r. 
był siedzibą Szkoły Podstawowej nr 23. Do roku 1945 
dzieje szkoły nie są znane, ponieważ zaginęły kroniki 
dotyczące jej początkowej działalności. W czasie woj-
ny budynek uległ częściowemu zniszczeniu, jednak 
już w kwietniu 1945 r. nowy, powojenny rok szkolny 
rozpoczęło tu 612 uczniów i pięciu nauczycieli. 

ale dopiero „czarny diament”, którego wydobycie 
rozpoczęto w szybie Hoym 220 lat temu, nadał tej 
ziemi właściwego szlifu, a ludziom brylantowej 
twardości. Fedrunek na kopalni Ignacy zakończył 
się w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, a więc gdy przychodziliście na świat, ale 
szacunek dla górniczego trudu pozostanie na 
zawsze na waszym sztandarze — 

— Pokazujecie, że w trudnych czasach, kiedy za-
sypywani jesteście biurokracją, macie czas, by spod 
papierów zobaczyć to co najważniejsze – młodego 
człowieka i jego pasje, które pomagacie mu rozwijać 
— mówiła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. 

Dzisiaj Gimazjum nr 12 liczy 200 uczniów w 
dziewięciu klasach. Od dwunastu lat organizuje 
coroczne obchody dnia olimpijczyka. W 2009 r. 
na jej terenie zasadzono Dąb Katyński ku czci 
zamordowanego w Katyniu rotmistrza Zdzisła-
wa Kaweckiego-Gozdawy, który w 1936 r. brał 
udział w Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. 
Placówka może pochwalić się wieloma sukce-
sami na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

(D)   

niętego kolektywu”, dwoje laureatów Orderu 
Uśmiechu – harcmistrz Teresa Knura, była 
komendantka rybnickiego hufca ZHP oraz Ge-
rard Żorawik, przedstawiciel międzynarodowej 
kapituły tego niezwykłego odznaczenia. Maria 
Lipińska, szefująca rybnickiej delegaturze kura-
torium oświaty, życzyła uczniom i nauczycielom, 
by ich szkoła stała się teraz krainą uśmiechu.

Po przekazaniu przez rodziców uczniów 
szkole sztandaru odbyło się uroczyste ślubowa-
nie uczniów. Odśpiewano nowy hymn szkoły, 
którego słowa wspólnymi siłami napisali na-
uczyciele szkoły, a w czasie części artystycznej 
uczniowie w dowcipny sposób przypomnieli 
historię golejowskiego szkolnictwa. Później, w 
sąsiedztwie szkoły, rozpoczął się wielki dzielni-
cowy festyn, w czasie którego rodzice uczniów 
wystawili „Świniopasa” H.Ch.Andersena. 

(WaT) 

Osiągają sukcesy nie tylko w nauce, ale 
również w sporcie i w kulturze. Z naj-
zdolniejszymi uczniami rybnickich szkół 
spotkał się prezydent miasta. 

Dagmara Wójcik ze SP nr 1 jest laureatką 
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z 
języka polskiego z elementami historii oraz 
międzynarodowego konkursu matematycz-
nego „Oxford Educational”. Z kolei Damian 
Szulc z ZSM-E jest laureatem olimpiady wie-
dzy elektrycznej i elektronicznej oraz finalistą 
olimpiady wiedzy technicznej. Nic dziwnego, 
że oboje zostali stypendystami prezydenta 
miasta oraz rybnickimi prymusami. Takich, 
jak oni – podwójnych laureatów – jest w Ryb-
niku 11. Stypendium może otrzymać tylko 
jeden wyróżniający się uczeń z każdej szkoły. 
Tytuł rybnickiego prymusa przyznawany jest 
za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne 
i sportowe. 26 i 27 czerwca w trakcie uroczy-
stości w szkole muzycznej, wyróżniający się 
uczniowie odebrali z rąk prezydenta Adama 
Fudalego dyplomy i medale. W tym roku 
przyznano w sumie 58 stypendiów i 115 ty-
tułów prymusa w kategoriach nauka, sport i 
kultura. Najwięcej naukowych prymusów uczy 
się w II LO (ośmiu) oraz Gimnazjum nr 17 
(sześciu). Powody do dumy mają również w 
Młodzieżowym Domu Kultury, w Przygodzie 
i w szkole muzycznej. Ich wyróżniający się 
wychowankowie otrzymali tytuły prymusów 
w dziedzinie kultury. W sporcie dominowali 
uczniowie SP nr 2 oraz Gimnazjum nr 1. Tytuł 
prymusa zdobyła też Karolina Staniucha ze 
Szkoły Przysposabiającej w Zespole Szkół nr 
6, zdobywczyni złotego i dwóch srebrnych me-
dali w jeździe na rolkach podczas Światowych 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Gre-
cji. Prezydent wręczył również podziękowania 
opiekunom prymusów.

 (S)

Nazwiska wszystkich 
wyróżnionych na stronie: 
www.edukacja.rybnik.eu.

Znane są wyniki sprawdzianu kompe-
tencji po zakończeniu szkoły podstawo-
wej oraz egzaminu gimnazjalnego.

W naszym mieście do sprawdzianu po 
podstawówce przystąpiło 1267 uczniów. 
Średni wynik w Rybniku to 22,87 pkt. na 40 
możliwych (w województwie – 22,56 pkt.). 
Siedmiu szóstoklasistów z sześciu rybnic-
kich podstawówek (SP nr 1, 6, 11, 16, 22 i 
Społecznej Szkoły Podstawowej) zdobyło 
maksymalną liczbę punktów. Sprawdzian 
pisano 3 kwietnia, a oceniano wiedzę z 

zakresu czytania, pisania, rozumowania, 
korzystania z informacji i wykorzystywania 
wiedzy w praktyce. Najlepiej z tymi zada-
niami poradzili sobie uczniowie Społecznej 
Szkoły Podstawowej (średnia w szkole – 26,7 
pkt.). Dobrze spisali się również uczniowie 
SP nr 5 (25,8 pkt.), SP nr 2 (25,5 pkt.) i SP 
nr 13 (25,4). Słabiej – SP nr 1 (19,8 pkt.), 
SP nr 18 (20,1 pkt.) i SP nr 27 (20,2 pkt.). 
W województwie śląskim sprawdzian najle-
piej napisali szóstoklasiści z Bielska-Białej 
(23,97 pkt.); najsłabiej z powiatu rybnickie-
go (20,98 pkt.). 

24, 25 i 26 kwietnia egzamin napisali ucznio-
wie klas trzecich gimnazjów. Po raz pierwszy 
według nowych zasad. Część humanistyczna 
składała się z dwóch części – historii i wiedzy 
o społeczeństwie oraz z języka polskiego, 
do którego gimnazjaliści przystąpili po 45 
minutowej przerwie. Część matematyczno-
przyrodnicza również podzielona była na za-
dania z zakresu matematyki oraz przedmiotów 
przyrodniczych. Trzeciego dnia gimnazjaliści 
sprawdzali znajomość jednego z sześciu języ-
ków obcych. Najlepsi w województwie okazali 
się ponownie uczniowie z Bielska-Białej. W 
Rybniku do egzaminu humanistycznego 
przystąpiło 1391 uczniów. Średni wynik dla 
naszego miasta to 65,95% (dla województwa 
– 65,99%), z historii i wiedzy o społeczeństwie 
– 59,63% (60,92%), z matematyki – 46,99 %, 
(46,63%), a z przedmiotów przyrodniczych 
– 49,40% (49,91%). Najwięcej, ponad 1350 
rybnickich gimnazjalistów, zdawało język an-
gielski. Język niemiecki wybrało 30 uczniów, 
francuski – 10, a język rosyjski tylko jeden 
gimnazjalista.  

Trudno jednoznacznie ocenić jaki wpływ na 
wyniki dorocznych testów miały „prezydenc-
kie fakultety”, czyli 862 dodatkowe lekcje 
zafundowane przedszkolakom i uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych przez miasto.

(S)
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Z łezką w oku
Elżbieta Migas przez 20 lat była dyrek-

torką szkoły podstawowej nr 3 w dziel-
nicy Paruszowiec-Piaski. Dziś mówi: — 
Trzeba dać szansę młodym —. Przyznaje 
jednak, że to jedna z najtrudniejszych 
decyzji w jej życiu.

Uległa na-
mowom dzie-
ci, które chcą 
mieć wreszcie 
mamę dla sie-
bie. Najmłod-
sza z czwór-
k i  poc iech 
właśnie pla-
nuje studia.  
— Chciała-
bym poświę-
cić rodzinie 
trochę więcej 
czasu. Dzieci 
mówią  mi : 
kiedyś trzeba 

odejść; najlepiej z honorem — opowiada Elż-
bieta Migas. Za jej kadencji szkoła została 
rozbudowana – powstała sala gimnastyczna, 
przejęto pomieszczenia dawnego domu na-
uczyciela, wymieniono okna i drzwi, zakupiono 
nowoczesne pomoce dydaktyczne; placówka 
jest skomputeryzowana, a kuchnia zmodernizo-
wana. — Weszłam do małej szkoły, a wychodzę 
z dużej — podsumowuje. Elżbietę Migas cieszy 
to, że w czasie swojej pracy nie musiała zwolnić 
żadnego nauczyciela, a szkole przywrócono 
imię przedwojennego patrona – św. Stanisława 
Kostki, zdetronizowanego w czasach PRL-u. 
— W ramach obchodów święta szkoły organi-
zujemy Festyn Staśkowy — mówi dyrektorka. 
Życzyłaby sobie lepszej współpracy z rodzica-
mi, choć na przestrzeni lat zmieniała się ona 
na korzyść. — To specyficzne środowisko, ale 
jednoczyły nas wspólne sprawy. W czasie mojej 
dwudziestoletniej kadencji zorganizowaliśmy 
26 zabaw karnawałowych, z których dochód 
przeznaczyliśmy częściowo na dofinansowanie 
półkolonii i „zielonej szkoły”. Udało się nam 
wesprzeć finansowo te dzieci, dla których koszt 
wyjazdu był wysoki. Ich uśmiechnięte twarze 
były najlepszym podziękowaniem — opowiada. 
Elżbieta Migas w szkolnictwie przepracowała 
35 lat. Zanim została dyrektorem, przez 15 lat 
uczyła biologii i przyrody. Jest nauczycielem, 
jak mówi, z powołania. — Wprawdzie kiedyś 

myślałam o medycynie, ale ostatecznie wybrałam 
biologię i nigdy tego nie żałowałam. Kocham 
to, co robię i nie zamieniłabym tego zawodu na 
żaden inny. Im bliżej emerytury, tym bardziej 
kocham te dzieciaki! Wszystkie są moje, nie-
zależnie, czy je uczyłam, czy też nie; chętnie im 
„matkuję”. Pracę rozpoczynała w nieistniejącej 
już dziś SP-4 w Ligocie-Ligockiej Kuźni. Uczyła 
też w II LO w Rydułtowach, a pod koniec lat 
’90 wróciła do Rybnika i pod dwóch latach 
w roli nauczyciela biologii w SP nr 3, została 
dyrektorem tej placówki. Przez pewien czas 
szkoła była siedzibą nie tylko podstawówki, 
ale i G-10, które przeniesiono potem właśnie 
do budynku SP-4. — Poświęciłam się tej szkole 
bez reszty. Kocham tę pracę, więc przyznaję, że 
decyzję o emeryturze podjęłam z wielkim żalem. 
Zdaję sobie jednak sprawę, że za plecami mam 
sztab młodych ludzi — stwierdza. Wciąż uczy 
przyrody i chciałaby to robić nadal: — Czuję 
się jakbym „wchodziła” w pustkę i wiem, że ta 
zmiana będzie dla mnie bardzo trudna. Chciała-
bym, aby kontakt ze szkołą się nie urwał — mówi 
Elżbieta Migas. A w zanadrzu ma jeszcze pracę 
w ogrodzie, no i rower.                                (S)

Stworzył „Kopernika”
Z końcem sierpnia na emeryturę 

przejdzie też Marian Groborz (61 l.), 
pierwszy dyrektor „Kopernika”, czyli IV 

LO im. M. 
Kopernika 
w Chwało-
wicach. 

Pochodzi 
z rydułtow-
skich Rado-
szów. Wbrew 
rodzinnym, 
robotniczym 
t r a d y c j o m 
postanowił 
zos tać  na-
uczycielem. 
U k o ń c z y ł 
filologię ro-

mańską na Uniwersytecie Wrocławskim i w 1974  r. 
rozpoczął pracę w II LO im. H. Sawickiej. 

— Wiele zawdzięczam mojej starszej koleżan-
ce Ewie Nowak, która, gdy rozpoczynałem pracę 
bardzo mi pomogła, służąc swym doświadcze-
niem — wspomina. Uczył też francuskiego  
w „Urszulankach”. W 1991 roku wygrał kon-
kurs na dyrektora nowo powstałego ogólniaka. 

Przez pierwszy rok liceum funkcjonowało  
w Szkole Podstawowej nr 5 w dzielnicy Północ, 
ale z początkiem września 1991 roku wprowa-
dziło się do budynku zasadniczej, górniczej 
szkoły zawodowej w dzielnicy Chwałowice. Tym 
sposobem został dyrektorem najbardziej egzo-
tycznego w historii rybnickiego szkolnictwa ze-
społu szkół, który nieformalnie współtworzyły 
nowe liceum i górnicza zawodówka. Z czasem 
ogólniak się rozrastał, a zawodówka kurczyła. 

— Dbałem o to, by w naszej szkole ucznio-
wie dobrze się czuli — mówi. Udało mu się 
też skompletować grono dobrych, a w sporej 
części wybitnych nauczycieli. IV LO to nieduża 
szkoła, w której uczy się ok. 400 licealistów i 
panuje wyjątkowa atmosfera. Od kilku już lat 
ilość kandydatów wyraźnie przewyższa liczbę 
miejsc w pierwszych klasach.

Jako doświadczony dyrektor Marian Gro-
borz krytycznie ocenia sposób reformowania 
polskiego szkolnictwa. — Wprowadzane zmiany 
zaprzeczają idei liceum ogólnokształcącego. 
Ogólniaki zmieniają się w ośrodki przygotowu-
jące młodzież do zdania testu maturalnego. Nie 
podoba mi się też ciągłe eksperymentowanie na 
uczniach — mówi. Na emeryturze zamierza 
przede wszystkim nadrobić zaległości w lektu-
rze. — Będzie mi brakować budujących rozmów 
z nauczycielami i kontaktów z młodzieżą, ale 
będę tu zaglądał, przecież to wciąż będzie moja 
szkoła — zapowiada Marian Groborz. 

(WaT)

W przedszkolu 
jak w domu

— To mój drugi dom. Spędziłam tutaj więcej 
czasu niż w domu, więc z sentymentem będę tu 
myślami wracać — mówi Róża Grunberg, 
która przez ostatnich dziesięć lat kierowa-
ła Przedszkolem nr 39 w Boguszowicach 
Osiedlu. 

Zaczynała tu w 1988 r. jako wychowawczyni, 
potem przez dziesięć lat była wicedyrektorką,  
a przez kolejną dekadę dyrektorką. W pla-
cówce przebywa 150 dzieci w wieku od trzech 
do sześciu lat. Opiekuje się nimi dziesięciu 
nauczycieli. Gdy rozpoczynała pracę na stano-
wisku dyrektorki przedszkola, komputery nie 
były jeszcze tak powszechne, jak dziś. — Teraz 
praca dyrektorska jest całkowicie skomputery-
zowana — podkreśla. Z życia placówki szcze-
gólnie zapamięta dwa wydarzenia. — Byliśmy 
drugim przedszkolem w Rybniku, które zyskało 

Z końcem trwającego już tylko w sensie urzędowym roku szkolnego, na emeryturę odejdą dyrektorzy dwóch szkół, 
jednego przedszkola oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przez wiele lat mieli duży wpływ nie tylko na poziom 
nauczania w tych placówkach, ale i na panującą w nich atmosferę. Perspektywa odpoczynku na ogół ich cieszy, zwłaszcza 
w dobie nieustającej reformy oświaty, ale chwila zejścia z posterunku na pewno będzie dla nich trudnym momentem. 
Życzymy im powodzenia w rzeczywistości bez semestrów, programów nauczania i dzwonków na lekcje.

Odchodzą dyrektorzy
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minipracownię komputerową wraz z opro-
gramowaniem edukacyjnym dla dzieci. 
To efekt udziału placówki w programie 
KidSmart firmy IBM Polska. Wtedy to była 
mała rewolucja; dziś dzieci korzystają z 
pracowni codziennie — mówi. 

Drugim ważnym wydarzeniem był 
udział w międzynarodowym projekcie 
eTwinning. — Polegał on na internetowej 
współpracy z przedszkolami z Włoch, 
Anglii, Bułgarii, Grecji, Czech i Słowacji. 
Dzięki niej dzieci poznawały specyfikę tych 
krajów, zwyczaje i kulturę oraz rówieśników 
z różnych części Europy — opowiada dy-
rektorka. Cieszą ją również inwestycje, 
jakie udało się zrealizować na przestrzeni 
lat dzięki miastu i sponsorom. — Wy-
mieniono okna i drzwi, wyremontowano 
dach, ogrodzenie, urządzenia na placu 
zabaw i parkiety, wymalowano pomiesz-
czenia, zmieniono instalację hydrantową 
i wodociągową, a dzięki sponsorom przed 
budynkiem przedszkola powstał parking — 
wylicza. Czeka ją jeszcze jedno, ostatnie, 
dyrektorskie zadanie. — Dziecięce łazienki 
nie były remontowane od momentu powsta-
nia placówki w 1983 roku. Zabiegałam o to 
przez lata i na finiszu mojej pracy wreszcie 
się udało — mówi z zadowoleniem. Prace 
powinny się zakończyć w czasie wakacji. 
Dyrektorka może więc pomyśleć o zasłu-
żonej emeryturze. — Będę spędzać więcej 
czasu w swoim ogrodzie, ale o przedszkolu 
nie zapomnę i z przyjemnością będę tutaj 
wracać, by spotkać się z pracownikami — 
zapowiada Róża Grunberg.                   (S)

Sukcesy 
małe i duże

— Jestem psychologiem od urodzenia 
— mówi Lidia Wróbel, która odchodzi 
na emeryturę po 22 latach kierowania 
Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną.   

Od zawsze chciała zostać 
psychologiem. Na studiach 
zdecydowała, że będzie po-
magać dzieciom i młodzieży. 
Przyznaje, że to ciekawy, 
choć trudny zawód, bo praca 
z człowiekiem do łatwych nie 
należy. Z rybnicką Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogicz-
ną związana jest od 34 lat. 
Gdy przed 22 laty obejmo-
wała stanowisko dyrektora, 
placówka liczyła zaledwie 15 
pracowników. Psychologowie 
i terapeuci wspierali głównie 
dzieci niepełnosprawne i 
mające trudności w nauce. Przez ponad 
dwie dekady udało jej się rozwinąć system 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w mieście. Dzisiaj w dwóch budynkach, 
przy ul. Kościuszki i Karłowicza, zatrud-
nionych jest 40 osób. Wsparcie otrzymują 
m.in. dzieci niepełnosprawne, przedszko-
laki borykające się z różnymi chorobami, 
uczniowie mający trudności w nauce i 
cierpiący na różnego rodzaju zaburzenia. 
— Pod opieką poradni jest coraz więcej 
dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi 
oraz z rodzin patologicznych — mówi 
Lidia Wróbel. Podkreśla, że udało jej się 
stworzyć grupę świetnych terapeutów 
i psychologów: — Zawsze podążałam 
za ich pasjami, pozwalałam na kreatyw-
ność w życiu zawodowym, wspierałam  
w pisaniu programów i w organizowaniu 
obozów terapeutycznych. Cieszą ją suk-
cesy pracowników, ale jeszcze bardziej 
podopiecznych. Serce rośnie, gdy terapia 
przynosi nadspodziewane efekty, a któraś 
z pacjentek zostaje psychologiem. Lidia 
Wróbel nie zapomina też o porażkach, bo 
są pacjenci, którym nie udało się pomóc. 
— Pamiętam dzieci, którym oddałam wiele 
serca, a mimo to trafiły do młodzieżowego 
ośrodka socjoterapii. Wtedy zawsze za-
stanawiam się czy zrobiłam wszystko, co 
powinnam — mówi.  

Lidia Wróbel jest m.in. autorką pro-
gramów terapeutycznych dla dzieci wy-
jątkowo zdolnych, które nie radzą sobie w 
szkole. Właśnie dla nich poradnia organi-
zuje specjalne obozy tematyczne: — Mają 
wysoki intelekt, a słabe oceny. W szkole nie 
mogą się wykazać. Potrzebują odpowied-
nich zajęć, które rozwiną ich kreatywność, 
otworzą na świat i stworzą warunki do tego, 
by mogły rozwijać swe zainteresowania  
i marzenia — mówi z pasją. To właśnie  
z zaburzeniami emocjonalnymi najczę-
ściej borykają się młodzi pacjenci porad-
ni: — Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. 
Jesteśmy coraz bardziej samotni, zmienia 
się system wartości, lekceważone są auto-
rytety. W tym zagubieniu jedni radzą sobie 

lepiej, drudzy gorzej.  
W rybnickiej porad-
ni rocznie diagnozu-
je się niemal trzy ty-
siące dzieci, z czego 
200 podlega ciągłej 
terapii. Od września 
pani Lidia będzie ki-
bicować młodym pa-
cjentom już z „bocz-
nej ławki”, choć na 
emeryturze jej dusza 
psychologa z pew-
nością nie będzie 
uśpiona. — Chcia-
łabym poświęcić się 

pracy charytatywnej w jednym z hospicjów 
— wyznaje.                                                 (D)

Szkoły do remontu
Rozpoczęły się wakacje, ale drzwi szkół  

i przedszkoli pozostają otwarte. Jak co roku,  
w trakcie wakacyjnej przerwy, pojawią się tam 
ekipy remontowe.

Tradycyjnie już wykonują prace, które trudno byłoby 
przeprowadzić w trakcie roku szkolnego w obecności 
uczniów. W tym roku na zrealizowanie letnich remontów 
w szkołach i w przedszkolach miasto wyda ponad 6 mln zł. 
Przy Zespole Szkół nr 2 (Śródmieście) oraz Szkole Pod-
stawowej 34 (Smolna) powstaną wielofunkcyjne boiska 
ze sztuczną nawierzchnią, na terenie Gimnazjum nr 4 
(Rybnicka Kuźnia) zostanie zbudowane m.in. boisko do 
piłki plażowej oraz bieżnia lekkoatletyczna. 

Kontynuowana będzie również termomodernizacja 
Zespołu Szkół nr 2 (Śródmieście) i Zespołu Szkół Budow-
lanych (Meksyk) oraz adaptacja części „budowlanki” na 
potrzeby OPP „Przygoda”. Do końca wakacji ma również 
zostać zakończona adaptacja budynku Policealnej Szkoły 
Medycznej Województwa Śląskiego na potrzeby Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 7 (Orzepowice). Z kolei 
internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
zostanie dostosowany do potrzeb Przedszkola Specjalnego 
nr 49 (Północ). W jego sąsiedztwie pojawi się plac zabaw, 
z którego będą mogły korzystać dzieci niepełnosprawne. 
Na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i ada-
ptacyjnych miasto zarezerwowało w sumie ponad 7 mln zł. 

Zaplanowano również remonty pokryć dachowych, 
instalacji, sanitariatów, łazienek i parkietów. W kilku 
placówkach powstaną nowe przyłącza kanalizacji 
sanitarnej. Planowane jest również przeprowadzenie 
prac brukarskich, odnowienie schodów oraz wymiana 
okien. W sumie wakacyjne remonty prowadzone będą 
w 16 przedszkolach i niemal 30 szkołach różnego typu. 

(D)    
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Najlepsi w Polsce!
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 wygrali 

ogólnopolski konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym „Bezpieczna 
jazda”. Projekt edukacyjny „Bezpieczne dzieciaki – paski, kaski i odblaski” 
opracowała Elżbieta Dworowy. 

Uczniowie „jedynki” zorgani-
zowali liczne konkursy plastyczne  
i literackie. Projektowali gry planszo-
we i odblaskowe naklejki na rowery  
i kaski. Przygotowywali plakaty, hasła 
i rymowanki promujące bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym oraz pre-
zentacje i animacje komputerowe. 
Na skrzyżowaniu ulic Chrobrego  
i Kościuszki przeprowadzili happe-
ning pod hasłem „Tylko na pasach, 

tylko na zielonym dajesz przykład innym”. Ciekawym pomysłem była też akcja 
„Odblaskowe zwierzaki”, która polegała na sfotografowaniu swojego pupila z od-
blaskowym elementem, a do zdjęć pozowały nie tylko psy, koty, ale również króliki, 
papugi, świnki morskie, a nawet pająki i jaszczurki. W nagrodę szkoła otrzymała 
10 tys. zł, dwa rowery dziecięce, zestaw znaków drogowych i sygnalizator świetlny 
(miasteczko ruchu drogowego) oraz rowerowy tor przeszkód. Projekt koordynowała 
Elżbieta Dworowy przy współpracy Agnieszki Bujoczek. Konkurs zorganizowały 
McDonald`s Polska i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Na podium we Francji!
Uczniowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa „Pancernik” ze Szkoły Pod-

stawowej nr 12 z Zebrzydowic zajęli drugie miejsce w międzynarodowym 
finale konkursu „Twój pomysł, 
Twoja inicjatywa”. 

8 czerwca we Francji spotkali 
się z reprezentantami 12 państw, 
m.in. Austrii, Bułgarii, Portugalii, 
Szwajcarii, Turcji, Indii i Estonii. Przy-
pomnijmy: uczniowie są autorami 
kampanii „Pasy. Odblaski. Chodnik”, 
trwającej od listopada 2011 do lute-
go (więcej w poprzednim numerze). 
Rybniczanie otrzymali puchar i dwa 

dni spędzili w EuroDisneylandzie pod Paryżem. Opiekunem „Pancernika” jest 
Teresa Zielonka. 

Mistrzowie u prezydenta
— Czy w szachach można doznać kontuzji? — Tak, jeśli w czasie gry ktoś 

kopnie cię pod stołem — mówią młodzi szachiści ze Szkoły Podstawowej 
nr 2, którzy zdobyli złoty medal w rozegranych w Łazach Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Szachach. Kontuzji nie było, 
za to Kamil Kozioł, Dawid Klementowski, Mateusz Smrek i Wiktoria Cieślak, 
uczniowie Vc SP nr 2, trenujący pod okiem Agnieszki Matras-Clement, pokonali 
29 drużyn z całego kraju i zdobyli tytuł Mistrzów Polski, będący przepustką 
do udziału w najbliższych mistrzostwach Europy, które odbędą się w Rosji.  
— Z wyjazdem na międzynarodowe mistrzostwa poczekamy jeszcze rok, gdy 
nasi zwycięzcy będą nieco starsi — mówi Agnieszka Matras-Clement. 

Młodzi mistrzowie spotkali się z prezydentem Adamem Fudalim. Opowia-
dali o swoich osiągnięciach, emocjach towarzyszących zawodom, treningach 
i szachowych idolach. — Są też dobrymi uczniami, bo szachy uczą logicz-

nego myślenia, samodyscypliny, 
rozwijają wyobraźnię i intuicję.  
W tej chwili oprócz klas szacho-
wych, mamy też dwie dwudyscy-
plinowe klasy sportowe: szacho-
wo-koszykarskie — wyjaśnia Ewa 
Jankowska, dyrektor SP nr 2.

Cały Rybnik czytał dzieciom
Urzędniczki z miasta, starostwa i województwa oraz poseł, muzyk, 

kabareciarz i sportowiec czytali 4 czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej bajki 
uczniom pięciu szkół podstawowych z Rybnika i Jejkowic, w ramach akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”.   

Lucyna Tyl, rzecznik prasowa rybnickiego magistratu przybliżyła maluchom 
„Muzykantów z Bremy”, a poseł Marek Krząkała z recytatorskim zacięciem 
przedstawił perypetie dwóch myszy – miejskiej i wiejskiej. Bajki czytali też m.in. 
Bartosz Demczuk z Kabaretu Młodych Panów i biatlonista-olimpijczyk Tomasz 
Sikora. Rybnicką edycję akcji „Cała Polska czyta dzieciom” po raz piąty zorgani-
zował Regionalny Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej, 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku i Rybnickie Centrum Kultury. 

Język serca
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięli udział w XIV 

regionalnym konkursie gawędziarzy „W Niewiadomiu po Śląsku. Śląsko 
godka – język serca”.

Jurorzy – Bogdan Dzierżawa, Krzysztof Zaremba i Jerzy Buczyński – przyznali 
nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Zwyciężali w nich uczniowie spoza 
Rybnika, ale w gronie laureatów nie zabrakło też reprezentantów naszego 
miasta – w najmłodszej grupie, 
II miejsce zajęła Anastazja Oleś 
(SP nr 20), a w starszej III miejsce 
zdobyła Karolina Wengierska (SP 
nr 12). Wyróżnienia przyznano 
też Tomaszowi Fojcikowi i Pio-
trowi Holonie z Zespołu Szkół 
nr 6. 18 maja w Domu Kultury  
w Niewiadomiu, który kon-
kurs zorganizował, laureatom 
wręczono nagrody i pokazano 
spektakl (na podstawie „Moralności Pani Dulskiej”) – „Co ludzie pedzom”  
w wykonaniu nauczycieli zespołu szkół w Chorzowie. 

Ratownicy na medal
17 maja w Sosnowcu odbyła się XI Spartakiada Ratownicza, czyli ogólno-

polski konkurs przedmiotowy dla uczniów medycznych szkół policealnych. 
Drugie miejsce w zawodach 
zajęli uczniowie rybnickiego 
„Medyka”.

Ratownicy musieli wykazać się 
wiedzą (test) i umiejętnościami 
(pięć zdarzeń symulowanych). 
Do rywalizacji zgłosiło się 12 
czteroosobowych drużyn z całej 
Polski, m.in. z Krakowa, Kato-
wic, Łańcuta i Jasła. Opiekunką 
Karoliny Hołowacz, Dawida 
Kazimierskiego, Romana Rajwy i Damiana Szawerny – uczniów Zespołu Me-
dycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku była Agnieszka 
Ostrowska, nauczyciel ratownictwa medycznego. 

Po laury do Gdańska  
Licealistki Agnieszka Chorab i Ania Jodłowska zajęły pierwsze miejsce 

w etapie wojewódzkim konkursu wiedzy o filmie organizowanym przez 
Pałac Młodzieży w Katowicach. Zwycięska drużyna od dwóch lat uczęszcza 
na zajęcia filmowe prowadzone przez Ewę Klonowską w Młodzieżowym 
Domu Kultury. W konkursie wzięły udział po raz pierwszy.

Zwycięstwo na Śląsku 
jest przepustką do cen-
tralnego etapu konkur-
su, który już po raz 23. 
odbędzie się w Gdańsku 
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na początku lipca. Finaliści z całej Polski będą odpowiadać na pytania przygoto-
wane przez filmoznawców, a ich eseje na temat filmu oceniać będzie redaktor 
„Kina”, krytyk filmowy Bożena Janicka. Rybnicki MDK będzie miał w Gdańsku 
silną reprezentację: oprócz Agnieszki i Ani w finale wezmą też udział zdobywczy-
nie piątego miejsca w ubiegłorocznej edycji – Marta Mańka i Kinga Gromotka.

Ko(s)micznie na festiwalu 
21 maja podczas Światowego Dnia Kosmosu, w Gimnazjum nr 6 na 

Nowinach odbył się VI Festiwal Nauki pt. „Ko(s)miczny festiwal”. 
Uczniowie przedstawili histo-

rię lotów kosmicznych i pokazali 
co można zobaczyć z kosmosu. 
Największym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz mody kosmicz-
nej, a w projektach wykorzy-
stano m.in. folię bąbelkową, 
kable i światełka choinkowe. 
Kolejnym punktem programu 
była prezentacja poduszkowca, 
wykonanego przez uczniów 

pod okiem nauczycieli. Uczniowie pochwalili się również robotem z klocków 
Lego Mindstorms i wzięli udział w zajęciach z fizyki, biologii, chemii i geografii. 
Uczestniczyli też w pokazie umiejętności ratowniczych, przeprowadzonym przez 
uczniów rybnickiego „Medyka”. 

Szósty festiwal był ostatnim zorganizowanym w ramach projektu „Aktywny  
w szkole – aktywny w życiu”. Od października 2009 r. szkoła realizuje go we 
współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Gimnazjaliści z Nowin biorą udział w do-
datkowych zajęciach wyrównawczych i kołach naukowych, gdzie rozwijają swoje 
zainteresowania oraz przygotowują się do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 

Gimnazjada na finiszu
24 maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych zakończyła się 

Gimnazjada. 
W trakcie trzydniowej imprezy młodzież gimnazjalna uczestniczyła w konku-

rencjach ekonomicznych, logistycznych, hotelarskich i gastronomicznych, po-
znając przy okazji ofertę edukacyjną „Ekonomika”. Gimnazjaliści uczestniczyli też  
w turnieju sportowym i artystycznym oraz obejrzeli program artystyczny grupy 
uczniów ekonomika. Największe owacje wzbudził występ tegorocznego maturzy-
sty, Mateusza Piecowskiego, znanego z muzycznych programów telewizyjnych. 

Lucyna i tańczące Eurydyki 
27 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach. 

odbył się koncert finałowy Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego Wśród 
laureatów była Lucyna Pawlucy, uczennica Zespołu Szkół Technicznych.  

Lucyna zaśpiewała dwie piosenki „Byłam sama, jestem sama” Agnieszki 
Osieckiej i „Tańczące Eurydyki” z muzyką Katarzyny Gaertner i otrzymała wyróż-
nienie specjalne. Uczennicę przygotowała do występu Agata Korus, nauczyciel 
ZST, która akompaniowała jej na scenie. W przesłuchaniach uczestniczyło 79 
wykonawców.

Na Olimpie, czyli w Chwałęcicach
I Międzyszkolny Turniej Mitologiczny „Mitologia na wesoło” odbył się 

25 maja w Szkole Podstawowej nr 27 w Chwałęcicach. 
Wzięły w nim udział cztery drużyny: „Płomienie Cerbera” (SP nr 1), „Metis” (SP 

nr 2), „Argonauci” (SP nr 3) oraz gospodarze, „Olimpijczycy” – Kacper Biskup, 
Sebastian Szatanik i Kacper Troszka, którzy okazali się najlepsi w całej rywalizacji. 
Uczestnicy turnieju musieli wykazać się wiedzą mitologiczną, zaprezentować 
fragmenty najpopularniejszych mitów, pokonać sportowy tor przeszkód  

i rozwiązać kalambury. W organi-
zację turnieju zaangażowały się 
Magdalena Grzegorzek, Celina 
Michalska i dyrektorka SP nr 27 
Bogusława Martyna. 

Dobra strona internetu
Młodzi informatycy z całego województwa oraz z Orłowej w Czechach 

spotkali się 6 czerwca w Zespole Szkół Technicznych, by odebrać nagrody 
w V Międzynarodowym Konkursie Informatycznym. 

W pierwszym etapie konkursu ponad 160 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych sprawdzało wiedzę na teście informatycznym. Potem musieli stworzyć strony 
internetowe na temat podróży w kosmos, w dwóch wersjach językowych. Jak mówi 
nauczyciel Tomasz Stadnicki, jeden z organizatorów konkursu, szczególnie wysoki poziom 
reprezentowali gimnazjaliści: zwyciężył Kamil Muca, uczeń Gimnazjum nr 2 z Wodzisła-
wia. Nad stroną pracował ponad miesiąc. W gronie uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
bezkonkurencyjny okazał się Jan Holy z Orłowej. Przedstawiciele Rybnika zajęli III miejsca 
w obydwu kategoriach wiekowych – Wojciech Olanin i Aleksander Kania (ZST) w ponad-
gimnazjalnej, a Tomasz Kajtoch i Artur Szydłowski (G-6) – w gimnazjalnej.  

To już pięć lat 
W połowie maja delegacja uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 3 

w Chwałowicach pojechała do 
Czech, by świętować pięciolecie 
współpracy ze szkołą podsta-
wową z Neratovic koło Pragi,  
w ramach programu eTwinning. 

Uczniowie wspólnie z czeskimi 
kolegami poznają nowe metody 
zdobywania wiedzy, a nauczy-
ciele wymieniają doświadczenia. 
— Współpraca świetnie wpisuje 
się w program „Cyfrowa szkoła” 
ministerstwa edukacji narodowej. Uczniowie nie tylko uczą się nowych rzeczy, 
ale przede wszystkim robią to w innowacyjny sposób — mówi Wojciech Wasylko, 
szkolny koordynator współpracy oraz ogólnopolski ekspert programu eTwinning.  

 
Z wizytą w Würzburgu
Dziesięciu uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych wyjechało na dziesię-

ciodniową wizytę roboczą do Würzburga w Niemczech.
To druga wizyta w ramach unijnego projektu, który realizowany jest w „Bu-

dowlance” od minionego roku szkolnego. Uczniowie wykonywali plakaty, filmy 
i zdjęcia do kalendarza, który przygotowują wspólnie z niemieckimi partnerami.

Z Comeniusem w teatrze
Na początku maja, w ramach ogólnoeuropejskich obchodów Tygodnia 

Comeniusa, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Niewiadomiu 
podsumowano dotychczasowe działania projektu „Europejskie dzieci na 
wspólnej scenie”. 

Uczniowie zaprezentowali relację zdjęciową z wizyty w Hiszpanii. Pokazano 
także przedstawienie „Prince Krak and the dragon” zrealizowane w ramach 
poprzedniego unijnego projektu „Książka – zapomniany wynalazek”, a Julia 
Rączka otrzymała nagrodę za I miejsce w konkursie na temat krajów part-
nerskich. Uczniowie klas szóstych zaprezentowali również napisaną przez 
siebie sztukę „Going on a diet”. Organizatorkami obchodów były Aleksandra 
Kucharczak i Joanna Dziwoki. 

„Mata” to nie wszystko
W Zespole Szkół nr 1 odbyła się szósta edycja interdyscyplinarnego 

konkursu „MatFizChemek”. 30 maja do rywalizacji przystąpiło 50 uczniów 
z Rybnika i okolic. 

Do drugiego etapu konkursu awansowało 17 najlepszych gimnazjalistów, 
którzy rozwiązywali zadania z matematyki, fizyki i chemii. Zwycięzcą został 
Aleksander Orlikowski z rybnickiego Gimnazjum nr 2, drugie miejsce zajął Marcin 
Galwas z Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śl, a trzecie ex aequo – jego szkolny 
kolega Jakub Kołoczek i reprezentanci naszego miasta: Jakub Kaziur (G-2) i Piotr 
Chodyko (Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17). Laureaci otrzymali nagrody ufundo-
wane przez radę rodziców, które wręczył Dariusz Wantulok, wicedyrektor ZS nr 1. 
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We Francji i Portugalii
Od 24 kwietnia do 2 maja grupa gimnazjalistów z ZS nr 2 wzięła udział 

w spotkaniu młodzieży 11 miast partnerskich z Niemiec, Włoch, Francji  
i Polski organizowanym przez stowarzyszenie „Euro-Jeunes 2012”  
w Montceau-les-Mines i Saint Vallier. 

Młodzież miała okazję 
zwiedzić najważniejsze za-
bytki Paryża. Uczestniczyła 
też w sympozjum nauko-
wym na temat więzów 
kulturowych między Bur-
gundią a Polską oraz w wy-
cieczce do parku rozrywki 
„Le Creusot”. Młodzi ludzie 
zobaczyli również wystawę 
„Moje miasto–2050” przy-

gotowaną przez uczniów 11 miast i wzięli udział w zawodach sportowych 
na stadionie w Montceau-les-Mines. Koordynatorem projektu była Krystyna 
Czank. Uczniowie ZS nr 2 wojażowali też po Portugalii, by wspólnie z młodzie-
żą 11 szkół partnerskich z różnych zakątków Europy podsumować dwuletni 
projekt Comenius CoSSOL. Patryk Górczyński, Wiola Czech, Ania Nowak i Sara 
Smyczek z klasy dwujęzycznej przeprowadzili ćwiczenia warsztatowe, a wraz  
z nauczycielami: Janiną Kozieł, Beatą Kocjan i Hanną Skowrońską, koordynatorką 
projektu, pokazali sztukę teatralną w języku angielskim. Mimo, że to finał pro-
jektu finansowanego z programu „Uczenie się przez całe życie”, planowana jest 
dalsza współpraca rybnickiej szkoły z placówkami z Bułgarii, Finlandii, Francji, 
Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Włoch oraz Turcji.

Maraton pomysłów
Od popołudnia 1 czerwca do popołudnia 2 czerwca w Gimnazjum nr 3 

w Chwałowicach trwał 24-godzinny maraton języka angielskiego. Imprezę 
zorganizowała anglistka Ewa Tyl, a gimnazjaliści przenieśli się w lata ’60, 

’70, ’80 i ’90 i poznawali 
dawne zwyczaje, ubiory 
i muzykę. 

To piąty maraton. Tym 
razem 30-osobowa grupa 
uczniów przeniosła się do 
lat minionych, by odpo-
wiednio przygotować się do 
nadchodzącego jubileuszu 
50-lecia szkoły. Był czas na 
naukę piosenek harcerskich 

po angielsku (patronem szkoły jest hm. Józef Pukowiec), na tańce, konkurs 
wiedzy o szkole i karaoke z dawnych lat. Nocą uczniowie mieli do wyboru – 
drzemkę lub seans filmowy. 

Prawie jak „Koko, koko”
Atmosfera Euro udzieliła się uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 na 

Nowinach, którzy wzięli udział w konkursie „Kibicuj z piosenką”. To część 
kampanii „Młodzież kibicuje bezpiecznie” zorganizowanej przez wojewodę 
śląskiego i śląskiego kuratora oświaty. 

Piosenka „Zwycięski mecz” w rejonowym etapie konkursu zajęła I miejsce  
i została wyróżniona na szczeblu wojewódzkim. Autorką tekstu jest polonistka 
Anna Stajer, a muzyki – nauczycielka Marzena Czerwińska-Konsek. Piosenkę 
wykonała grupa wokalna „Jedenastka” działająca w rybnickiej podstawówce, 
a wysłuchali jej również mieszkańcy podczas obchodów Dni Rybnika.  

20 lat minęło
14 czerwca Szkoła Podstawowa nr 35 w Chwałowicach świętowała 

jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w sank-
tuarium św. Teresy, a następnie w szkole odsłonięto popiersie ks. Franciszka 
Blachnickiego, który patronuje placówce od czerwca 2002 r. . 

Praca na kiermaszu 
21 maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbył się kiermasz 

ofert pracy, który rozpoczął „Tydzień z doradztwem i pośrednictwem 
pracy”. Przedsięwzięcie zorganizowały rybnicka filia Młodzieżowego Biura 
Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Kiermasz adresowany był 
do uczniów klas II i III ZSE-U, 
którzy mieli okazję zapoznać 
się z ofertami pracy sezonowej  
i działalnością MBP. Izabela 
Muzyka, doradca zawodowy  
z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Rybniku, udzielała 
młodym ludziom informacji na 
temat możliwości wyboru dalszej 
drogi kształcenia. 

W ramach „Tygodnia z doradztwem i pośrednictwem pracy” 22 i 23 maja 
odbyły się też spotkania w gimnazjach nr 3 i 13. Izabela Muzyka tłumaczyła 
gimnazjalistom, jak ważną decyzją jest wybór zawodu, który musi być zgodny 
z ich zainteresowaniami, predyspozycjami zawodowymi i stanem zdrowia.  
Z kolei Ewelina Marszołek-Polańczyk, pośrednik pracy z MBP, przedstawiła oferty 
pracy sezonowej. Natomiast Tomasz Szymura, z Izby Rzemieślniczej w Rybniku 
radził, jakie kierunki kształcenia zwiększą w przyszłości ich szanse na prace.  
Z gimnazjalistami z placówek nr 4 i 13 rozmawiali też doradcy zawodowi  
z Powiatowego Urzędu Pracy. Na zakończenie „Tygodnia …” kiermasz ofert 
pracy zorganizowano również w Zespole Szkół Technicznych.

Bel Canto na kresach
Na początku czerwca chór Bel Canto z I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Powstańców Śląskich wziął udział w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie.

W fe s t iwa lu  ucze s t -
n i c z y ł o  2 8  c h ó r ó w  
z  Po l sk i ,  L i twy,  Łotwy  
i Białorusi. Przesłuchania 
konkursowe odbyły s ię  
2 czerwca. Każdy z uczestni-
ków wykonał cztery utwory. 
Chór Bel Canto pod dyrekcją 
Lidii Blazel-Marszolik, zapre-
zentował m.in. patriotyczne 
„O, ziemio polska” Juliusza 
Łuciuka, z tekstem Jana Pawła II i ludowe „Oj, nasi jadą” w opraco-
waniu Stanisława Różdżyńskiego i zajęli trzecie miejsce w kategorii 
chórów młodzieżowych. 

W drugim dniu festiwalu rybnicki chór wystąpił w kościele parafialnym  
w Podborzu, gdzie spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem mieszkających tam 
Polaków. Mały, wiejski kościółek wypełniony był po brzegi, a wielu mieszkańców 
uroniło łzy podczas utworu „O ziemio polska”. 

Pół wieku na Ligocie
31 maja szkoła, w której dawniej mieściła się SP nr 4, a obecnie Gim-

nazjum nr 10 z Ligoty-Ligockiej Kuźni rozpoczęły się obchody 50-lecia 
istnienia. Cykl jubileuszowych spotkań zainaugurowała akademia  
w klubie Harcówka.

Przygotowana przez nauczycielki akademia miała charakter wspomnie-
niowy. Nie zbrakło więc historycznych eksponatów: butów Relaksów, pasty 
do zębów „Nivea” i roweru „Wigry”. Były dyrektor Jerzy Janik (1970-1991) 
opowiadał o zabawach szkolnych organizowanych w Harcówce, a Urszula 
Szynol (dyrektorka w latach 1991-1997) podzieliła się wspomnieniami ze 
spotkania z Janem Pawłem II w 1995 r. w Skoczowie. Mariola Kostecka, 
obecna dyrektorka placówki, dziękowała wszystkim, bez których szkoła nie 
byłaby taka, jaką jest. 
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Literka po literce
25 maja w Szkole Podstawowej nr 13 w Chwałowicach odbył się trzeci 

międzyszkolny konkurs języka angielskiego „Mistrzowie literowania”.
Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny z jedenastu rybnickich podstawówek. 

Konkurs składał się z sześciu konkurencji o różnym stopniu trudności – od literowa-
nia pojedynczych wyrazów aż po składające się z 134 słów dyktando, dotyczące 
olimpiady w Londynie. Uczestnicy musieli wykazać się m.in. znajomością alfabetu 
angielskiego,  umiejętnością poprawnego zapisu dyktowanego tekstu i literowania 
słów ze słuchu oraz dużym zasobem słownictwa. Dopiero ostatnie, najtrudniejsze 
konkurencje pozwoliły wyłonić zwycięzców. Mistrzami literowania została drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 16 z Boguszowic, przed reprezentantami SP nr 24 i SP nr 6.  
Konkurs zorganizowały nauczycielki języka angielskiego – Anna Filiks i Anna Piechota. 

Ekspresem przez szkoły 
26 maja drużyna Zespołu Szkół Budowlanych – Aleksandra Miłaszewska, 

Paulina Kalika, Tomasz Konieczny, Krzysztof Trzebunia i Rafał Tkocz – na okrę-
gowych mistrzostwach pierwszej pomocy PCK w Katowicach pokonała sześć 
innych ekip z województwa śląskiego i awansowała do finału krajowego  
w Bydgoszczy * 20 czerwca w Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach poka-
zano spektakl „Shakespeariada” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej 
„Nieposkromieni”. Podsumowano w ten sposób akcję „Warto być dobrym”  
* W Dniu Dziecka Szkoła Podstawowa nr 1 w Śródmieściu z okazji 30. rocz-
nicy nadania placówce imienia Janusza Korczaka zorganizowała święto szkoły 
pod hasłem „O człowieku, który ukochał dzieci”. W czasie festynu odbyła 
się m.in. loteria fantowa i pokaz młodych talentów * Marek Małek z SP nr 2 
został laureatem XII Wojewódzkiego konkurs wiedzy o ziemi śląskiej „Moja ty 
ziemio rodzima…”, zarówno w teście wiedzy, jak i w rywalizacji plastycznej. 
Konkurs odbył się 28 maja w Szkole Podstawowej nr 18 w Boguszowicach 
Osiedlu, a zorganizowały go: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i 
Informacji Pedagogicznej „WOM”, Stowarzyszenie Korzenie.pl oraz Polskie To-
warzystwo Geograficzne Koło Terenowe w Rybniku * 26 maja jubileusz 75-lecia 
świętowała Szkoła Podstawowa nr 16 w Boguszowicach. W programie uro-
czystości znalazły się m.in. występy uczniów, spotkania rocznikowe, wystawa 
fotograficzna i loteria fantowa * W finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, który odbył się w Świeradowie 
Zdroju (31 maja-3 czerwca) drużyna I Liceum Ogólnokształcącego (Szymon 
Solich, Rafał Gelzok i Rafał Juraszczyk) – zdobyła siódme miejsce, drużyna  
z SP-19 (Karolina Rugor, Oktawian Karolewicz i Kacper Pałka) zdobyła miejsce 
ósme, a drużyna z Gimnazjum nr 7 (Kamil Pałka, Szymon Pałka i Daniel Moł-
drzyk) – dziesiąte. Podstawówka z Kłokocina została wyróżniona Honorową 
Odznaką Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki” * 16 czerwca 
Szkoła Podstawowa nr 15 z Rybnickiej Kuźni zorganizowała festyn szkolny * 
Gimnazjum 4 z Rybnickiej Kuźni jako jedyne w Rybniku realizowało program 
Złota Piątka – Golden Five, wypracowany w ramach europejskiego projektu 
Socrates Comenius. Program był przeznaczony dla klas pierwszych i uczniów 
zagrożonych wykluczeniem, a placówka została uhonorowana za udział  
w nim na uroczystej gali w Katowicach * 30 czerwca zakończył się projekt 
realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 na Nowinach pt. „Świat Baśni” 
w ramach programu Comenius. Koordynatorkami były Maria Wróblewska  
i Monika Niewiadomska, a celem projektu poszerzenie wiedzy na temat innych 
kultur, a przede wszystkim zachęcenie do czytania * 20 czerwca w Społecznej 
Szkole Podstawowej odbył się międzyszkolny konkurs wieńczący, trwającą 
od marca, akcję „Stop lekomanii”. Najlepsi byli uczniowie SP nr 34 i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 * 6 czerwca w Szkole Podstawowej nr 13 od-
było się Mini Euro z udziałem rodziców i uczniów. Rozgrywki dwójek (dorosły  
i dziecko) cieszyły się sporym zainteresowaniem, a toczyły się o puchar prze-
wodniczącego Rady Miasta Andrzeja Wojaczka • 16 czerwca świętowano 
140-lecia szkolnictwa w Popielowie. Z tej okazji zorganizowano festyn rodzinny, 
a Piotr Pysz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 wręczył statuetki przyjaciół 
szkoły * Anna Korczak-Siwicka, uczennica I LO im. Powstańców Śląskich, 
zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „Day by 
Day” na kartkę z pamiętnika. Nagroda to dwutygodniowy intensywny kurs 
języka angielskiego w Anglii.

Przedszkolak potrafi
Euro w przedszkolach 
13 czerwca w Przedszkolu nr 17 z Oddziałami integracyjnymi na 

Smolnej odbyła się Europrzedszkoliada. Dzieci z innych placówek też nie 
zapomniały o Euro.  

Przedszkolacy z „17” ubrani  
w stroje w narodowych barwach 
rozpoczęli rozgrywki sportowe od 
piosenki „Koko, koko, euro spoko”. 
Celem sportowych rozgrywek było 
kształtowanie u dzieci sportowych 
postaw, nauka współzawodnictwa, 
fair play i kibicowania, w myśl hasła 
„Wszyscy jesteśmy gospodarzami”. 
Każdy uczestnik zawodów otrzymał 
medal z wizerunkiem maskotek Euro 
– Slawka i Slavko. Z kolei Dzieci z Przedszkola nr 10 na Nowinach, wykonywały 
ozdoby kibica, oczywiście w biało-czerwonych barwach. 6 czerwca rozegrały 
pełen emocji mecz i wzięły udział w grach i zabawach. 20 czerwca w SP nr 13 
odbył się międzyprzedszkolny mecz piłki nożnej z udziałem dzieci z chwałowickich 
przedszkoli nr 14 i 13. Zwyciężyła „trzynastka”. 

Kulali kluski na czas
25 maja Przedszkole nr 13 w Chwałowicach 

zorganizowało festyn rodzinny nawiązujący 
charakterem do śląskich tradycji i zwyczajów pod 
nazwą „Fest po ślonsku…”. 

Nie zabrakło typowych festynowych atrakcji – lote-
rii fantowej, „dmuchańców”, konkursów z nagrodami 
oraz studia fryzur i makijażu dla najmłodszych. Zorga-
nizowano też wiele śląskich gier i zabaw dla małych 
i dużych. Kulano kluski na czas, serwowano ślonskie 
zakonski i próbowano sił w konkursie gwarowym. Mi-
łośnicy maszketów mieli okazję spróbować pysznych 
kołoczy i krepli. Częstowano grochówką, kiełbaskami 
z grilla oraz chlebem z fetem. W organizację imprezy 
włączyła się rada dzielnicy i sponsorzy.

Za sterami Antka
Podczas „Rodzinnego pikniku zdrowia” na lotnisku w Gotartowicach, 

społeczność Przedszkola nr 15 z Boguszowic podsumowała realizowany 
tam projekt „Akademia zdrowego przedszkolaka”. 

Przedszkolaki zaprezentowały 
program artystyczny, a w quizie na 
temat zdrowego stylu życia wzięli 
udział również rodzice. Atrakcją 
pikniku było zwiedzanie lotniska. 
Każde z dzieci miało okazję usiąść 
za sterami „Antka” i wsiąść do 
szybowca. Zabawę zakończyła 
dyskoteka „pod chmurką”. 

Ekspresowo…
*15 czerwca na festynie rodzinnym jubileusz 30-lecia świętowało Przedszko-

le nr 41 na Nowinach; atrakcji, zabaw i konkursów nie brakowało * „Nasze 
przedszkole, nasza bajka” – projekt współfinansowany z Unii Europejskiej 
podsumowano podczas festynu rodzinnego zorganizowanego 1 czerwca przez 
Przedszkole nr 9 ze Śródmieścia * 19 maja podczas festynu zorganizowanego 
przez Przedszkole nr 4 w Ligocie-Ligockiej Kuźni rodzice wystawili bajkę pt. 
„Czerwony Kapturek”, w trzech wersjach językowych * Dzieci z Przedszkola 
nr 10 na Nowinach wystawiły „Czerwonego kapturka” w gwarze śląskiej,  
a widzami byli podopieczni rybnickiego Domu Pomocy Społecznej.      (S), (D)
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Średnia wieku w górę
Nie tylko niż demograficzny wyniszcza szko-

ły. Zapisy w Karcie nauczyciela, nowa podstawa 
programowa czy wprowadzone kilka lat temu 
zmiany dotyczące nauczycielskich emerytur 
(aktualnie obowiązują tzw. świadczenia kom-
pensacyjne, niższe od emerytur, nie każdy ma 
prawo na nie przejść) sprawiają, że coraz więcej 
pedagogów traci pracę. W pierwszej kolejności 
są to nauczyciele stażyści i kontraktowi. — Oni 
najczęściej podpisują umowy na czas określony. 
Godzin jest coraz mniej, a prawo chroni nauczy-
cieli mianowanych i dyplomowanych. Szkoda, 
bo do szkół często trafiają dobrze wykształceni 
młodzi ludzie, świetnie wykonujący swoją pracę. 
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce najmłod-
szą część kadry będą stanowić nauczyciele  
w wieku średnim — mówi Katarzyna Fojcik, 
naczelnik magistrackiego wydziału edukacji. 
Te dysproporcje odzwierciedla podział etatów 
w rybnickich szkołach ze względu na stopień 
awansu zawodowego: 2,7% to etaty stażystów, 
15,3% – nauczycieli kontraktowych, 24,4% – 
mianowanych, 57,6% – dyplomowanych. Do 
szkół i przedszkoli trafiają nieliczni absolwenci 
kierunków pedagogicznych, co w perspektywie 
kilkunastu czy kilkudziesięciu lat odbije się 
znacząco na jakości kadry. Nawet jeśli teraz  
w szkołach pozostaną wybitni pedagodzy, to już 
de facto została zatrzymana wymiana pokoleń. 
Ponadto kolejne reformy skutkują tym, że 
początkujący nauczyciele trafiają do zupełnie 
innych szkół niż te, które sami kończyli. Nowa 
podstawa programowa zmniejsza liczbę godzin 
ogólnych w zależności od etapu kształcenia – 
np. w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych. Ministerstwo 
zmieniło koncepcję kształcenia – pierwsza 
klasa szkoły ponadgimnazjalnej jest przezna-
czona na dokończenie tematów z gimnazjum 
i dopiero w drugiej klasie uczniowie będą 
wybierać ukierunkowanie. Humaniści zamiast 
geografii, fizyki, biologii czy chemii będą się 
uczyć tylko przyrody, a ścisłowcy historii i wie-
dzy o społeczeństwie. — Jeśli większość uczniów 
wybierze klasy humanistyczne,  można będzie 
się spodziewać zwolnień w gronie nauczycieli 
geografii, fizyki, chemii czy biologii — mówi 
Katarzyna Fojcik.

Siłaczka w pośredniaku
Od lat było wiadomo, że zwolnienia są nie-

uniknione. Jeśli stażyści i kontraktowi razem 
stanowią zaledwie 18% kadry, a redukcje 
potrwają co najmniej sześć lat, nie ma możli-

wości, żeby ominęły nauczycieli mianowanych 
i dyplomowanych. Art. 20 Karty nauczyciela 
dopuszcza rozwiązanie stosunku pracy w sytu-
acji zmian organizacyjnych uniemożliwiających 
dalsze zatrudnianie. Dane z 15 czerwca br. 
wskazują, że w ten sposób ze szkolnictwem 
pożegna się 19 rybnickich nauczycieli. Z ko-
lejnymi 11 również zostaną rozwiązane umowy 
w oparciu o ten przepis, jednak oni, podobnie 
jak sześciu innych nauczycieli, przejdą na 
emeryturę. 16 pedagogów wnioskowało o stan 
nieczynny (nauczyciel przez sześć miesięcy nie 
pracuje, ale jest nadal zatrudniony i otrzymuje 
zasadniczą pensję, ponadto, jeśli znajdą się do-
datkowe godziny, ma pierwszeństwo powrotu 
do pracy – jeśli nie, po pół roku umowa o pracę 
wygasa), 69 nauczycielom kończą się umowy, 
53 zgodziło się na ograniczenie zatrudnienia, 
a 59 będzie uzupełniać etat w innej szkole. 
Jak dotąd siedmiu nauczycieli złożyło wnioski 
o urlop zdrowotny. W ostatnich dwóch latach 
takich przypadków było znacznie więcej, ok. 80 
rocznie i można się spodziewać, że już w sierp-
niu sytuacja będzie wyglądać inaczej. W roku 
szkolnym 2010/11 urlopy kosztowały miasto 
ponad 5,5 mln zł (ponad 3 mln zł wydano na 
pensje dla nauczycieli dla urlopach, a 2,5 mln zł 
 na zastępstwa). Od lat pojawiają się opinie, 
że nauczyciele traktują urlop jako ucieczkę 
przed zwolnieniami. Widać, że coś się w tej 
kwestii zmienia. W tym roku po raz pierwszy 
dyrektorzy proszą o zweryfikowanie wniosku 
przez komisję lekarską.

— O planowanych zwolnieniach poin-
formowaliśmy już Powiatowy Urząd Pracy  
i otrzymaliśmy zapewnienie, że jego pracowni-
cy zrobią wszystko, by zwalniani nauczyciele 
mogli znaleźć nową pracę — mówi Joanna 
Kryszczyszyn, zastępczyni prezydenta miasta. 
Przypomina, że wycofanie się rządu z decyzji  
o objęciu obowiązkiem szkolnym sześciolatków 
spowodowało z jednej strony braki miejsc  
w przedszkolach, a z drugiej konieczność zwol-
nienia z pracy często bardzo doświadczonych 
nauczycieli nauczania początkowego. Zwraca 
też uwagę, że publicznym szkołom coraz wię-
cej uczniów odbierają placówki niepubliczne. 
Rybnicki pośredniak przygotowuje się już do 
przyjęcia zwalnianych nauczycieli. — To będzie 
spore wyzwanie. Wiemy, kto do nas trafi, z ja-
kim wykształceniem, stażem, doświadczeniem, 
kwalifikacjami. Usprawnimy proces rejestracji 
i postaramy się, żeby był jak najmniej dotkliwy. 
Przygotowujemy zajęcia aktywizacyjne, część 
osób będziemy zachęcać do podjęcia działalno-
ści gospodarczej. Jednak pamiętajmy, że wyjście 

z bezrobocia zależy głównie od chęci i zaangażo-
wania samych zainteresowanych — mówi Teresa 
Bierza, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 
Nauczyciele mogą jednak okazać się grupą 
trudną do aktywizacji i przekwalifikowania, 
bo ich zawodowe umiejętności i doświadczenie 
poza szkołą nie mają większego znaczenia. 
Pedagodzy, którzy wkrótce zmierzą się z bez-
robociem, mogą czuć się rozczarowani: przez 
lata pisali tomy konspektów, planów rozwoju 
i sprawozdań, ale poza oświatą nie ma to 
większego znaczenia. — Jeśli tylko będą chcieli, 
zrobimy wszystko, żeby im pomóc. Mamy pewne 
doświadczenia, bo od kilku lat licznie trafiają 
do nas absolwenci kierunków pedagogicznych. 
Część z nich znalazła zatrudnienie, co pokazuje, 
że są zawodowe możliwości poza szkołą — do-
daje dyrektor Bierza.

Przywileje kosztują
Choć dola nauczyciela może budzić współ-

czucie, to nauczycielskie przywileje od lat 
wywołują zazdrość części społeczeństwa. 
Prawie każda próba dyskusji o ich ograni-
czeniu wywołuje sprzeciw związkowców. Na 
stronach ZNP znajdują się pełne oburzenia 
komentarze na temat działań samorządów. 
— Wraz z innymi samorządami postulujemy 
zmiany w Karcie nauczyciela, szczególnie  
w kwestii dodatku uzupełniającego. Państwo 
nakłada na nas nowe, kosztowne obowiązki, 
ale nie daje pieniędzy — mówi Joanna Krysz-
czyszyn. Najbardziej dotkliwy dla budżetów 
samorządów jest art. 30a Karty nauczyciela, 
zgodnie z którym gmina musi zapewnić osią-
ganie średniego wynagrodzenia, wskazanego 
w ustawie. Jednocześnie istnieje rozporządze-
nie ministra edukacji określające zasadnicze 
pensje nauczycieli. Problem polega na tym, 
że podwyżki wprowadzają coraz większą 
rozbieżność między tymi wynagrodzeniami. 
Na przykład, aby osiągnąć wymagane śred-
nie wynagrodzenie w przypadku nauczyciela 
dyplomowanego, miasto musi mu zapewnić 
ok. 1800 zł w różnego rodzaju dodatkach 
oraz godzinach ponadwymiarowych. Gdy sa-
morząd nie osiąga średniego wynagrodzenia 
w danym stopniu awansu zawodowego, musi 
do 30 stycznia następnego roku wypłacić tzw. 
dodatek uzupełniający. Co sporo kosztuje  
– w 2011 roku Miasto Rybnik wypłaciło na-
uczycielom mianowanym w sumie ponad 600 
tys. zł, czyli równowartość rocznego budżetu 
małego przedszkola. W celu uniknięcia tak 
dużych kosztów samorządy starają się aby na-
uczyciele mieli godziny ponadwymiarowe oraz 
unikają zatrudniania pedagogów na niepełny 
etat. W razie konieczności wypłaty dodatku 
uzupełniającego, nauczycielom w danej grupie 
należy się wyrównanie, bez względu na to, 
ile zarobili. Paradoksalnie więc dodatek nie 
niweluje różnic, tylko je pogłębia.  

Małgorzata Tytko

Nauczyciele w pośredniaku

Obyś cudze dzieci uczył – mawiali starożytni Chińczycy, złorzecząc swoim 
wrogom. Dziś o spełnieniu tej klątwy marzy większość polskich pedagogów. 
Niestety, zwolnienia wśród nauczycieli są nieuniknione.
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Po pierwsze: Klub „17-tka”
11-letnia Martyna lubi tu przychodzić. Mówi, że 

ma z kim porozmawiać. Patrycja lubi zajęcia teatral-
ne, Kasia i Natalia – zajęcia plastyczne i wycieczki,  
a 13-letni Łukasz chętnie maluje. — Przychodzą 
sami albo przyprowadzają ich rodzice; również, ci 
z tzw. normalnych domów. Mówią: „Weźcie moje 
dziecko, bo ono nie ma się z kim bawić, bo wszyst-
kie dzieci z osiedla są u was” — mówi Wiśniewski. 
Do placówki wsparcia dziennego, młodzi ludzie 
przychodzą po lekcjach. — Pomagamy im w nauce, 
odrabiamy z nimi lekcje, wspólnie przygotowuje-
my posiłki. Robimy wszystko, by wychodziły stąd 
uśmiechnięte i z radością do nas wracały — opo-
wiada Lucyna Kot, wychowawca klubu. — Zawsze 
mogą liczyć na nasze wsparcie. Czasem wystarczy, 
że potrzymamy je za ręce – czują się wtedy docenia-
ne — zapewnia. O ponad setce podopiecznych, 
w wieku od 5 do 15 lat, placówka nie zapomina 
nawet w czasie wakacji i ferii. Dla nich organizuje 
lokalne przedsięwzięcia i imprezy; sztandarową 
jest Dzień Dziecka. W tym roku świętowano  
3 czerwca, a doroczny festyn połączono z obcho-
dami dziesięciolecia klubu. Wszystko zaczęło się 
w 2001 r., gdy Mariusz Wiśniewski namówił grupę 
osób, z którymi pracował w Szkole Podstawowej 
nr 17 i rodziców uczniów, by stworzyć organizację, 
która zaopiekuje się dziećmi z osiedla. Rok póź-
niej, 1 czerwca, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Rybnika-Boguszowic „17-tka” otworzyło klub 
„17-tka”. Nazwa nie była przypadkowa: — Było 
nas 17-tu. Poza tym chcieliśmy, by pozostał ślad po 
SP-17, która przestała istnieć; zwłaszcza, że nasze 
pierwsze lokum mieściło się w budynku byłej podsta-
wówki, a obecnego Gimnazjum nr 5 — wspomina 
Wiśniewski. Placówka wsparcia dziennego była 
pierwszą powołaną do życia, jak się wkrótce oka-
zało nie ostatnią. 

Po drugie: Streetworking
— Chodzimy po ulicach i pomagamy innym. To 

coś fajnego, ale dla wielu wciąż niezrozumiałego — 
tłumaczy Kamil Szumiak, który wspólnie z Agatą, 
Kingą i dwoma Joannami zajmuje się streetwor-
kingiem. Docierają do najtrudniejszej młodzieży, 
która pozbawiona opieki dorosłych, spędza więk-
szość czasu na ulicy. Streetworkerzy zapewniają im 
pomoc, organizują różnorodne zajęcia i projekty, 
a także wyjazdy wakacyjne. Po raz pierwszy peda-
godzy ulicy pojawili się w Boguszowicach w 2007 r. 
Dziś wsparciem obejmują grupę 62 wychowanków, 
a w Niedobczycach i Niewiadomiu – 64; w wieku 
od 4 do 19 lat. Od września ub. roku pedagodzy 
realizują w Boguszowicach projekt „ruchoma 
szkoła”, adresowany do dzieci, które z powodu 
trudnej sytuacji rodziców nie chodzą do przedszko-
la i „zerówki”. — Chcemy wyjść również na ulice 
Paruszowca-Piasków — planuje Kamil Szumiak. 

Po trzecie: Maszkeciarnia
— Na osiedlu wciąż brakowało miejsca, gdzie 

młodzież mogłaby otrzymać pomoc, również żywie-
niową. Dla niej w 2009 r. otworzyliśmy Maszkeciar-
nię — opowiada Mariusz Wiśniewski. Obecnie pod 
opieką wychowawców jest grupa 108 osób w wieku 
od 15 do 27 lat. Mogą tu zjeść posiłek, otrzymać 
wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, uczestni-
czyć w zajęciach językowych, projektach aktywiza-
cji zawodowej, jak kończący się właśnie „Mission 
possible” oraz rozwijać zainteresowania, m.in. 
tworząc muzykę w urządzonym tu studiu nagrań. 
Przewinęło się przez nie już ponad 200 młodych 
twórców. Maszkeciarnia to również poradnictwo 
dla rodziców. — Jesteśmy czymś więcej niż świetlicą 
— mówi wychowawca Grzegorz Głupczyk. 

Po czwarte: Bank drugiej ręki
W 2008 r. ruszyło Lokalne Centrum Integracji 

Społecznej „Aktywna rodzina”, z pomocy którego 
korzysta w ciągu roku ok. 300 rodziców. Od listo-
pada ub. roku „17-tka”, Stowarzyszenie Rodzi-
cielstwa Zastępczego „My dzieciom” i Hospicjum 

Domowe im. Brata Alberta stworzyły Rybnicki 
Bank Drugiej Ręki. Gromadzą używane meble i 
sprzęty i dostarczają je osobom potrzebującym. — 
Średni koszt transportu mebli z Niemiec i Holandii 
to 900 euro. Pamtrans zapewnia nam go za darmo 
— Wiśniewski chwali współpracę z lokalnymi fir-
mami. — Bank pokazuje, że wrażliwość rybniczan 
jest ogromna, a jej pokłady – niewyczerpane. To 
ważne, bo jak podkreśla, ludzkich dramatów nie 
brakuje: — Pracuję w dziale pomocy społecznej od 
1999 r. i wydawać, by się mogło, że już nic mnie nie 
zaskoczy. Nadal jednak potrafię się zdziwić — mówi 
o losach swoich wychowanków. 

Po piąte: Róbmy swoje
Mariusz Wiśniewski planuje otwarcie w 2013 r.  

klubu integracji społecznej, w którym miało by 
działać m.in. samopomocowe przedszkole i spół-
dzielnia socjalna. Wierzy, że pomysł, jak wszystkie 
wcześniejsze, uda się zrealizować. Mówił o nim 
podczas konferencji z okazji dziesięciolecia klubu 
„17-tka”, zorganizowanej 31 maja w DK w Bogu-
szowicach. Podczas konferencji padło wiele cie-
płych słów pod adresem stowarzyszenia. Mirosław 
Górka z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 
mówił, że to motor napędowy dzielnicy. Grzegorz 
Głupczyk przekonywał, że wszystko jest możliwe, 
a „17-tka” jest tego najlepszym przykładem. — 
Mały klubik, gdzieś na końcu „Pekinu” zmienił się 
w całkiem sporą organizację — mówił. 

(S)

Pod koniec czerwca zakończył się ko-
lejny projekt przygotowujący grupę wo-
lontariuszy do współpracy z osobami nie-
pełnosprawnymi. Projekt „Wolontariat w 
Klubie Rodzica” współfinansowany był ze 
środków miasta i stowarzyszenia Razem.  

— Za nami specjalistyczne szkolenie, które 
pozwoliło poznać inne podejście do autyzmu  
i innych niepełnosprawności oraz kurs masażu 
połączony z wiedzą na temat pierwszej pomocy — 
wylicza Joanna Tarnowska, wiceprezes Razem. 
Wolontariusze zdobyli nowe umiejętności, które 
mogą przydać się im w pracy i pomóc w terapii  
i rehabilitacji podopiecznych „Razem”. W ramach 

projektu wolontariusze jako asystenci osób niepeł-
nosprawnych uczestniczyli również w koncertach, 
byli w kinie i Rodzinnym Parku Atrakcji. — Dla 
naszych dzieciaków to nauka samodzielności.  
W restauracji chłopiec z porażeniem mózgowym 
sam zamówił kawę dla siebie i kolegi. Takie postępy 
cieszą rodziców, ale i nas, organizatorów — mówi 
Joanna Tarnowska, koordynatorka projektu.

•   •   •
VIII Ogólnopolski Konkurs Czasopism Osób 

Niepełnosprawnych „Myślę, tworzę i czuję, że 

żyję” rozstrzygnięty. Pomysłodawca Krzysztof 
Chełstowski, prezes stowarzyszenia „Razem”, 
ocenia, że poziom czasopism rośnie z roku na rok. 
W gronie laureatów zabrakło tym razem gospo-
darzy. I miejsce przyznano gazetce „Nasza szkoła 
jest wesoła” ze szkoły przy Fundacji Pomocy 
Ludziom Niepełnosprawnym z Warszawy. Kon-
kurs zorganizowały Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy i stowarzyszenie „Razem” przy 
wsparciu finansowym miasta i stowarzyszenia. 

(S)

Pierwsze efekty już widać

D e k a d a  d l a  i n n y c h
— Kiedy zaczynaliśmy, w klubie „17-tka” było 70 dzieci i czterech wychowawców. Dzisiaj 

mamy pod opieką ponad 370 młodych ludzi, 21-osobową kadrę, prowadzimy dwie placówki 
stacjonarne, trzy programy pedagogiki ulicznej, placówkę wsparcia dla rodziców naszych 
wychowanków oraz Rybnicki Bank Drugiej Ręki — wylicza Mariusz Wiśniewski, prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic „17-tka”. 
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Mariusz Wiśniewski, prezes Stowarzyszenia „17-tka” i Karina Chro-
boczek, wychowawca w Maszkeciarni
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Od 2007 roku patronem Rybnika jest św. Antoni Pa-
dewski, naturalną więc koleją rzeczy odpust parafialny  
w rybnickiej bazylice św. Antoniego jest od tamtej pory jed-
nym z najważniejszych wydarzeń dorocznych Dni Rybnika.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył pochodzący z Niedo-
bczyc były metropolita katowicki ks. abp. Damian Zimoń. W czasie 
homilii wspomniał postać budowniczego „Antoniczka” ks. Franciszka 
Brudnioka, który urodził się w Gliwicach, a święcenia kapłańskie 
przyjął w czeskiej Pradze. W 1900 roku biskup wrocławski przysłał 
go do Rybnika liczącego wtedy ok. 20 tys. mieszkańców. — Kościół 
Matki Boskiej Bolesnej nie mógł pomieścić wszystkich wiernych. Roz-
począł więc budowę nowej świątyni nawiązując do trwającego tu od 
wieków kultu św. Antoniego. Ludzie mieli do św. Antoniego zaufanie i 
modlili się do niego w różnych intencjach. W krótkim czasie powstał ten 
wspaniały kościół. Św. Antoni nie jest tylko patronem rzeczy zgubionych,  
ale w całym chrześcijańskim świecie jest czczony jako wielki ewan-
gelizator i kaznodzieja. Po stuleciu trzeba było tę świątynię odnowić, 
poszukać przede wszystkim środków materialnych i zorganizować prace. 
Chcę wam za to bardzo podziękować, podziękować wszystkim, którym 
to podziękowanie się należy. Dlatego ten dzisiejszy odpust chcemy 
potraktować jako wielkie dziękczynienie — mówił ks. abp. Zimoń. 

Po sumie z bazyliki na ulice miasta wyruszyła tradycyjna proce-
sja z zabytkową figurą św. Antoniego z głównego ołtarza naszej 
neogotyckiej świątyni. Po południu w sąsiedztwie bazyliki odbyła 
się odpustowa biesiada u Antoniczka.                                     (WaT)    

To był intensywny tydzień dla ponad trzydziestu dzieci, które 
przyjechały do Rybnika z partnerskiego Baru. Organizatorzy 
ze Stowarzyszenia Rybnik-Europa mieli nawet wątpliwości czy 
przygotowanych atrakcji nie było zbyt dużo.

Wcześniej trzeba było pozyskać kilkanaście przychylnych rodzin, które 
gościłyby barskie dzieci. Nieocenioną pomocą było zaangażowanie się  
w to przedsięwzięcie dyrektorów dwóch rybnickich szkół: Jolanty Rocz-
nik z SP-5 oraz Zdzisława Plisza z SP-1. Sprawili oni, że dzieci znalazły 
opiekunów pośród rodzin, których dzieci są uczniami  „piątki” bądź 
„jedynki”, a także zapewnili ciekawe zajęcia w szkołach. Jak mówi jeden 
z rodziców, najlepszą rekompensatą jest obserwacja rodzącej się zażyłości 
własnego dziecka z rówieśnikiem z kręgu innej kultury. 

Podziękowania
należą się nie tylko rodzicom, ale również członkom Stowarzyszenia 

Rybnik-Europa, którzy gościli u siebie dorosłą część barskiej delegacji, 
a także szefom miejskich jednostek i placówek kultury, którzy postarali 
się uatrakcyjnić gościom pobyt. Dzięki temu dzieci mogły m.in. czynnie 
uczestniczyć w koncercie dla rodziców wychowanków Młodzieżowego 
Domu Kultury w Teatrze Ziemi Rybnickiej, wziąć udział w zajęciach 
ceramicznych i obejrzeć film w Domu Kultury w Chwałowicach, popływać 
na basenie w Boguszowicach czy pomuzykować w siedzibie Społecznego 
Ogniska Muzycznego, tym bardziej, że część dzieci tworzyło chór „Młode 
liście”, którego dyrygentka, Ludmiła Chalabuda była kierowniczką całej 
grupy. Chór zaśpiewał też na rynku w czasie „Dni Rybnika”. Dzieci 
zostały zaproszone również do Urzędu Miasta, gdzie spotkał się z nimi 
prezydent Adam Fudali. 

Ludzi dobrej woli było więcej
Kilka podwieczorków zafundowała dzieciom piekarnia Niewelt, naczel-

nik Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach Jarosław Łuszcz 
zaprosił gości na przejażdżkę wąskotorową kolejką z Rud do stacji Paproć 
i do zwiedzenia zabytkowej stacji w Rudach, będącej jednym z obiektów 
Szlaku Zabytków Techniki. Przy okazji goście zobaczyli Pocysterski 
Zespół Klasztorno-Pałacowy i piękny, okalający go park z 450-letnim dę-
bem – zabytkiem przyrody. Nadmiar energii dzieci wyładowały w Dream 
Parku – Parku Rozrywki i Edukacji w Ochabach. Również z tej oferty 
dzieci skorzystały za darmo, za co organizatorzy dziękują kierownictwu 
parku, jak i Michałowi Wojaczkowi z DK w Chwałowicach.

Na deser
...był upalny Kraków. Kiedy po wyjściu z Kościoła Mariackiego dzieci 

przy aplauzie różnojęzycznych turystów pięknie zaśpiewały „Płynie Wisła, 
płynie”, a w drodze powrotnej jedna z opiekunek łamaną polszczyzną 
przyznała, że odwiedzenie Krakowa było jej marzeniem, organizatorzy 
stwierdzili, że trud związany z przyjęciem gości się opłacał...

 (r)

Dzieci z Baru goszczone przez rybnickie rodziny

Tydzień pełen atrakcji

Procesja z patronem

Odpustowa procesja z figurą św. Antoniego przeszła ulicami miasta

Dzieci z Baru zwiedziły zabytkową stację kolejki w Rudach
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Zwycięzca popełnił 4 błędy i to lżejszego kali-
bru, ale były prace, w których błędów było ponad 
50. Zgubne dla wielu piszących okazało się zda-
nie: — Bodajbyś sczezł, ciemięzco!, a także wyrazy 
i wyrażenia: ponadstumetrowe; vis-à-vis; hoża; 
herod-baba; eksżona; pół Polka, pół Słowaczka; 
Podkomorzy z „Pana Tadeusza”; aleby było czy 
też pisownia od małej i dużej litery, a także wie-
le zasadzek interpunkcyjnych, jak myślniki czy 
cudzysłowy. Ale i my czegoś się nauczyliśmy: po 

konsultacjach i dogłębnych badaniach za popraw-
ną uznaliśmy pisownię tytułu dyktanda Mini-Euro 
nad Rudą, choć pierwsza wersja była nieco inna. 
Ot, meandry polskiej ortografii! 

Trzy pierwsze miejsca w kategorii otwartej 
zdobyli kolejno: Marek Szopa z Gorzowa 
Wielkopolskiego (nagroda w wysokości 1200 
zł, markowy długopis i inne upominki, w tym 
promująca miasto gra „Monopoly” od prezy-
denta Rybnika – patrona honorowego dyktan-

da), Maciej Kajzer 
z Bystrej Śląskiej 
(zestaw CD Mi-
strzowie Polskiego 
Kina od Empiku 
– salonu w Focus 
Parku, bon war-
tości 500 zł do wy-
korzystania w Ga-
binecie Medycyny 
Estetycznej DK 
MED dr Danuty 
Kulik oraz rysunek 
autorstwa Marii 
Budny-Malczew-
skiej) oraz Alek-
sander Meresiński 
z Kielc (zestaw CD 
Mistrzowie Kina 

Polskiego od Empiku). Panowie, którzy na 
swoim koncie mają już zwycięstwa w dyktan-
dach organizowanych w wielu miastach Polski, 
ze względu na odległe miejsce zamieszkania 
na uroczystości wręczenia nagród w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej się nie pojawili i nagrody 
otrzymali za pośrednictwem poczty. Stawili się 
natomiast gimnazjaliści: laureatka I miejsca, 
uczennica gimnazjum sióstr urszulanek Zofia 
Gans (500 zł – wspólna nagroda od firmy Getpol 
i radnego Stanisława Jaszczuka oraz nagroda 
drugiego patrona honorowego starosty rybnic-
kiego – markowy komplet do pisania), druga na 
podium, szkolna koleżanka zwyciężczyni, Maja 
Majewska (nagroda – radiotelefon ufundowany 
przez firmę Axel i zestaw książek od Empiku) 
oraz Michał Cholewa, który zajął III miejsce 
(zestaw książek od księgarni Orbita). Ponadto 
laureaci otrzymali upominki do miasta Rybnika, 
starostwa powiatowego, rybnickiej hali Makro 
i elektrowni Rybnik. Gimnazjalistom nagrody 
wręczył prezydent Adam Fudali.   

Za wsparcie organizacyjne redakcja dziękuje 
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
gdzie dyktando się odbyło oraz salonowi Empik 
z Focus Parku. 

Przebieg i wyniki dyktanda wzbudziły pole-
mikę, czy powinno ono być ogólnodostępne, co 
jest jednoznaczne z udziałem w nim tzw. „zawo-
dowców”, wyspecjalizowanych w pokonywaniu 
ortograficznych pułapek i zgarniających główne 
nagrody, czy też ograniczyć się do mieszkańców 
miasta, może powiatu, a może tylko młodzieży. 
Na razie sprawa jest otwarta...

(r) 

Dyktando nie do końca spoko!
W III Dyktandzie o tytuł Rybnickiego Mistrza Ortografii zanotowaliśmy sukces 

frekwencyjny. Zapisało się dokładnie 112 osób, ale prace oddało tylko 85. Czy to 
znaczy, że tekst był trudny? W powszechnej opinii – tak! 

Janina Podlodowska była absolwentką 
polonistyki na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, pisała i publikowała już przed wojną, 
a także w latach późniejszych. Wydała pięć 
tomików wierszy, a jej recenzje, reportaże 
i inne artykuły ukazywały się w śląskiej 
prasie. Pod koniec życia jej opowiadania 
były drukowane w odcinkach m.in. w 
„Gazecie Rybnickiej”. Pani Janina była 
też współtwórczynią Rybnickich Dni 
Literatury oraz laureatką Honorowej 
Złotej Lampki Górniczej (1990 r.) za: 
”(...) wychowanie wielu pokoleń w miłości 
do słowa ojczystego, organizowanie środo-
wiska literackiego i teatralnego na ziemi 
rybnickiej i wkomponowanie Śląska we 
własny pejzaż poetycki”.

Pamięć o tej wyjątkowej osobie zacho-
wało wiele osób, które spotkały się 25 maja 

na wieczorze 
poetycko-mu-
zycznym „W 
obronie róży” 
(tytuł jednego 
z tomików po-
etki) w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Obecne były również córki 
pani Janiny, Ewa Podlodowska-Musioł 
z synem oraz Maria Podlodowska-Ry-
chlewska, które pielęgnują wspomnienia 
o matce i opiekują się jej spuścizną. 

Poezję Janiny Podlodowskiej prezen-
towali wytrawni recytatorzy Jadwiga 
Demczuk-Bronowska i Wojciech Bro-
nowski oraz Franciszek Wrana. Oprawę 
muzyczną, pełniącą w tym poetyckim 
spektaklu ważna rolę, przygotował Ja-
rosław Hanik.                                       (r)

Diamentowy talent
XIII Ogólnopolski Rybnicki Festiwal Młodych 

Talentów im. Ireneusza Jeszka za nami. W szkole 
muzycznej wystąpiło 71 młodych wokalistów, 
instrumentalistów i kompozytorów m.in. z 
Wrocławia, Bielska, Lublina, Krakowa i czeskie-
go Cieszyna. Zwyciężył 13-letni puzonista Jakub 
Langrzyk.

Jakub, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  
w Wodzisławiu Śl., z klasy Sebastiana Wieczorka, 
otrzymał Grand Prix festiwalu i statuetkę Diamen-
towej Rybki oraz nagrodę publiczności. W gronie 
laureatów nie zabrakło też reprezentantów naszego 
miasta. III miejsce zajęła skrzypaczka Zuzanna Re-
miorz z PSM w Rybniku (statuetka Brązowej Rybki), 
a wyróżnienie – duet fortepianowy – Agnieszka 
Penkała i Adam Dzierżęga (PSM Rybnik). Wyróż-
nienie dla najmłodszego duetu odebrały Matylda 
Wajner i Karolina Albińska ze Śląskiego Centrum 
Muzycznego, placówki która wspólnie ze szkołą 
muzyczną zorganizowała festiwal młodych talen-
tów. W poszczególnych komisjach uczestników 
festiwalu oceniało jury w składzie: prof. Maria 
Warchoł-Sobiesiak, Romana Kuczera, Jadwiga Ba-
ron, dr Jacek Glenc, Michał Wojaczek i Wojciech 
Świerczyna.                                                           (S)

Laureaci kategorii gimnazjalnej: zwyciężczyni Zofia Gans (druga od lewej), Maja Majewska i Michał Cholewa  
z autorką dyktanda Wiesławą Różańską
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Poetycko w obronie róży

Dwadzieścia lat temu odeszła Janina Podlodowska 
– krakowianka z urodzenia (1909 r.), rybniczanka 
z wyboru. Przez wiele lat nauczycielka rybnickich 
szkół: Liceum Pedagogicznego i II Liceum Ogólno-
kształcącego.

Janina Podlodowska w latach 
młodości
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25 maja minęła 130. rocznica urodzin 
Władysława Webera, legendarnego burmi-
strza Rybnika. Z tej okazji, właśnie 25 maja,  
w Dom Kultury w Boguszowicach, odbyła się 
konferencja przygotowana przez Gimnazjum 
nr 5. Szkoła w Boguszowicach od 2004 r. nosi 
imię burmistrza Webera. — Zawsze był dla 
nas przykładem. Kiedy byliśmy mali, rodzice 
powtarzali nam, że mamy dziadka zasłużonego 
dla ziemi śląskiej, a w szczególności dla Rybnika. 

Pamiętam, że to miasto zawsze jawiło mi się 
jako najpiękniejsze, jakie widziałam. Niemal co 
tydzień przyjeżdżaliśmy z Katowic do Rybnika, by 
odwiedzać dziadka. Dzieciństwo spędziłam pod 
jego skrzydłami — wspomina prof. Bronisława 
Koraszewska-Matuszewska, która wspólnie  
z mężem i synem wzięła udział w konferencji. 
W jej trakcie prześledzono losy Władysława 
Webera, od praktykanta biurowego w Opale-
nicy po kuracjusza uzdrowiska w Karlsbadzie. 
— Jak to się stało, że zwykły urzędnik został 
sekretarzem miasta, a potem burmistrzem? Czy 
była to nietypowa kariera? — odpowiedzi na 
to pytanie próbował udzielić Dawid Keller 
z rybnickiego Muzeum, który na podstawie 
archiwalnych dokumentów prześledził za-
wodową drogę Webera do roku 1922. Będąc 
sekretarzem miasta Weber przygotował, coś 
co dziś nazwalibyśmy listem motywacyjnym. 
— Napisał w nim, że chce zawsze bezstronnie 
pracować dla dobra miasta. To z pewnością 
klucz do całej jego zawodowej kariery — twier-
dzi Keller. To właśnie pod rządami burmistrza 
Webera (1922-39) miasto zmieniło się nie do 
poznania – drogi, nowoczesne budynki, zieleń-
ce, rozwój edukacji i kultury. Bogdan Kloch, 
dyrektor Muzeum, o modernizacji Rybnika do 
1939 roku mówi, że to czas wielkich zmian, ale 
i planów. — Zapaść inwestycyjna po I wojnie 
światowej była dla Webera wyzwaniem — ocenia 
Kloch. — Patrząc dziś na niezrealizowane plany 

i projekty budowlane Rybnika, widzimy ich spory 
rozmach i monumentalizm. Weber patrzył na 
rozbudowę miasta otwartym umysłem — dodaje. 
Przerwał ją wybuch II wojny światowej. Weber 
opuścił miasto. Trafił do Krakowa, a potem 
do Warszawy, gdzie pracował jako kasjer  
w sklepie spożywczym. Popierał wybuch po-
wstania warszawskiego, a po jego stłumieniu, 
na krótko trafił do obozu w Pruszkowie. 
Do Rybnika wrócił po wojnie i ponownie 
został burmistrzem. Na emeryturę przeszedł  
w 1950 r. Potem kierował jeszcze powiatowym 
oddziałem PCK. — Nawet złożony chorobą 
był pogodny. Nigdy się nie skarżył i nie mówił 
o nikim źle. Zawsze starał się być optymistą 
i zarażał optymizmem innych. Nie wracał do 
wspomnień, żył raczej teraźniejszością, choć 
często zapadał w dłuższą zadumę. Myślę, że 
wtedy wspominał najlepsze lata, kiedy Rybnik 
piął się w hierarchii polskich miast — mówi 
profesor Bronisława Koraszewska-Matu-
szewska. Ceniona okulistka miała ponad 20 
lat, kiedy Weber zmarł. Do Rybnika wraca 
dziś okazjonalnie. Cieszy ją, że miasto nadal 
się rozwija i jest pięknie ukwiecone. Tak, jak 
za czasów burmistrza Webera. — Uwielbiał 
przechadzać się uliczkami miasta i rozprawiać 
o zieleni, o rododendronach kwitnących na 
wiosnę i azaliach, które z dumą nam pokazywał 
— mówi córka Wandy Koraszewskiej, naj-
starszej z czterech córek Władysława Webera  
i jego żony Eufrozyny. Ostatnia z córek We-
bera zmarła w 2007 r. 

Podczas konferencji, wnuczka burmistrza 
pokazywała zdjęcia swojego dziadka i całej 
rodziny. Wspólnie z wiceprezydent miasta 
Joanną Kryszczyszyn otworzyła też wystawę 
„Władysław Weber – Bene Meritus”. Oprócz 
zdjęć i dokumentów nie zabrakło tam nie-
odzownych atrybutów burmistrza – laseczki  
i kapelusza. — Pamiętam, że lubił też „pykać” 
cygaro — wspomina wnuczka.                    (S)

W dniu odpustu u św. Antoniego odbył się 
również VII Rybnicki Rajd Rowerowy im. Jana 
Pawła II, w którym udział wzięło nieco ponad 
300 osób (zapisanych było oficjalnie 305).

Zanim rowerzyści, wśród których byli i bardzo 
mali juniorzy i mocno wiekowi seniorzy, wyruszyli na 
trasę, złożyli pod pomnikiem Jana Pawła II, stojącym 
w sąsiedztwie bazyliki tradycyjny wieniec z kwiatów.

Podzieleni na grupy uczestnicy rajdu okrążyli 
Zalew Rybnicki i przez Grabownię, Ochojec i Wielo-
pole dotarli na metę rajdu, usytuowaną na Stadionie 
Miejskim przy ul. Gliwickiej, gdzie na utrudzonych 
rowerzystów czekał już żurek i grochówka. Ci którzy 
chcieli mieli też zapewnione darmowe wejście na 
finałowy koncert Dni Rybnika, który na stadionie 
rozpoczął się o 18. 

(WaT) W dorocznym rajdzie rowerowym wzięło udział ponad 300 osób

Dla Bronisławy Koraszewskiej-Matuszewskiej Władysław Weber był 
po prostu dziadkiem
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Mój dziadek był burmistrzem
Jedni mówią o nim dobry gospodarz; ojciec miasta. Drudzy – apolityczny facho-

wiec i wizjoner. Dla Bronisławy Koraszewskiej-Matuszewskiej, Władysław Weber 
był po prostu dziadkiem, który zabierał ją na spacery po Rybniku i urządzał 
niedzielne zabawy w swoim ogrodzie. — Dla mnie ten ogród był oazą szczęśliwości 
— powie po latach.
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Gracjana Piechula, uczestniczka 
zajęć filmowych prowadzonych 
przez Ewę Klonowską w Młodzie-
żowym Domu Kultury zdobyła  
I miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie „Mój pomysł na film”, zor-
ganizowanym przez Młodzieżowe 
Centrum Kultury 
w Słupsku. 

Gracjana wyreży-
serowała krótki film 
wed ług  w łasnego 
scenariusza pt. „Słów 
kilka o słowach zbyt 
wielu”. W filmowe 
role wcieli  się jej 
koledzy i koleżanki, 
pracą operatorską za-
jął się Marcin Szołty-
sek. Film opowiada 
o przypadku, który 
kieruje naszym losem. 
— Gracjana, która marzy o studiowaniu 
reżyserii, jest prawdziwym wulkanem 
pomysłów — mówi Ewa Klonowska. 
Dopracowywano je podczas warsztatów 
filmowych w Łodzi, na które w kwietniu 
pojechali wszyscy uczestnicy koła fil-
mowego MDK. To nie pierwszy sukces 
Gracjany. W konkursie organizowanym 
przez śląski urząd marszałkowski pod 
hasłem „Fajne typy łamią stereotypy” 
film Gracjany zdobył pierwsze miejsce, 
a autorka, oprócz cennych nagród rze-
czowych, pokazała swoją fabułę w TVP 
Katowice. — Wpadłam na pomysł, żeby 
zwrócić uwagę na mnogość i absurdalność 
ludzkich uprzedzeń. Wybrałam kilka 
przykładowych stereotypów i stworzyłam 
irracjonalny obraz osoby, która może 
istnieć w rzeczywistości i praktycznie nie 
wyróżniać się z tłumu — mówi o nagro-
dzonym obrazie Gracjana.                (S)

Konkurs „Wielcy znani i nieznani” wymyśliła 
Aldona Kaczmarczyk-Kołucka. — Często słyszałam, 
jak młodzi ludzie narzekają na nieciekawe zajęcia  
z historii sztuki, a przecież życie artystów nie było nud-
ne. Stąd pomysł, by co roku, w twórczy i artystyczny 
sposób poznawali jednego z nich — przypomina sze-
fowa pracowni „Creatio”. W tym roku był to Alfons 
Mucha. Dziecięce jury nagrodziło 33 prace, wyróżni-

ło 34, a 151 zakwalifikowało do wystawy. Najwięcej 
powodów do radości miała Ewa Tomas-Modlich, 
która prowadzi w MDK pracownię plastyczną 
Walor. Cztery jej wychowanki zostały nagrodzone, 
jedna wyróżniona, a trzy uzyskały kwalifikacje do 
wystawy. Takim osiągnięciem nie mógł się pochwalić 
żaden inny nauczyciel. — Każda z dziewczyn poczu-
ła wyjątkową dekoracyjność, wyobraźnię, fantazję  
i niesamowity charakter Alfonsa Muchy. Wystarczy-
ło tylko znaleźć ciekawą technikę i wykorzystać ją  
w swoich pracach — mówi Ewa Tomas-Modlich  
o sukcesie swoich wychowanek, które zainspirował 
czeski malarz i grafik. Kobiety w stylu belle époque 
zostały bohaterkami prac Marty Thiel i Karoliny Ko-
tyrby. Ta ostatnia wykorzystała szydełkowe koronki 

swojej mamy. — Secesja bardzo mi się podoba, więc 
przygotowanie konkursowej pracy nie sprawiło mi 
trudności, choć przyznaję, że było to wyzwanie bardzo 
pracochłonne — mówi Karolina. 17-letnia Marta 
na co dzień uczy się w II LO. Interesuje się sztuką. 
— Zainspirowałam się postacią kobiety, a w swojej 
pracy zastosowałam kilka różnorodnych technik. 
Najcenniejszy był sam pomysł — przyznaje. Karoli-

na, Marta oraz Kinga Figlańska  
i najmłodsza, sześcioletnia Inez 
Garczarek zdobyły nagrody  
w konkursie. Inna podopieczna 
Ewy Tomas-Modlich Iga Ko-
złowska zdobyła wyróżnienie,  
a prace Alicji Chojnackiej, Mo-
niki Juzek i Katarzyny Chłodek 
uzyskały kwalifikacje do wysta-
wy. — Nigdy nie interesowałam 
się sztuką, dopiero pani Ewa od-
kryła we mnie talent — przyznaje 
16-letnia Kasia Chłodek.

W gronie nagrodzonych zna-
lazła się jeszcze jedna reprezen-
tantka naszego miasta – Amelia 
Bała z OPP Zespół „Przygoda” 

(op. Krystyna Komorowska),  
a wyróżnienia zdobyli: Wiktor Śliwiński z Pracowni 
plastycznej Kameleon MDK (op. Danuta Sarna) 
i Julia Kachel z Pracowni grafiki i rysunku MDK 
(op. Milada Więckowska). Swoje prace na wystawie 
pokazali też: Mikołaj Kotas i Patrycja Wiaterek 
z Grupy plastycznej Kontrasty przy MDK (op. 
Zuzanna Śmieja) oraz Amelia Stacha z Przygody, 
Joanna Oleś i Magdalena Spika z Pracowni grafiki 
i rysunku MDK. Konkurs podsumowano 5 czerwca 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Dyplomy i nagrody 
wręczyli młodym artystom radna Krystyna Stokłosa, 
Andrzej Wojaczek, przewodniczący RM, Jan Boche-
nek z delegatury Kuratorium Oświaty oraz Barbara 
Zielińska, szefowa MDK. 

 (S)

Mucha na obrazie

Prawie cztery tys. prac z 25 krajów świata, w tym ze Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, Mołdawii, USA, Sri Lanki czy Chin, nadesłano na międzynarodowy konkurs 
plastyczny „Wielcy znani i nieznani” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury. 
Bohaterem 12. edycji był czeski malarz Alfons Mucha i 151 młodych artystów-laureatów.

Od lewej: Katarzyna Chłodek, Karolina Kotyrba, sześcioletnia Inez Garczarek z Ewą Tomas-Modlich 
oraz Marta Thiel
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Do końca sierpnia w galerii Klubu Energetyka Fundacji Elektrowni „Rybnik” 
można oglądać wystawę wieńczącą trzecią edycję konkursu fotograficznego 
„Mój dom, moja ulica, moje miasto”. Zorganizowały go wspólnie Fundacją 
Elektrowni „Rybnik”, rada dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz działający w KE klub 
fotograficzny Format. 52 autorów nadesłało 160 prac (32 są prezentowane). Jury, 
w którym znaleźli się m.in. Zenon Keller i Dominik Gajda pierwszej nagrody nie 
przyznało. Dwie równorzędne drugie nagrody za zestawy zdjęć zdobyli Martyna 
Wala (na zdjęciu) i Jarosław „Ciziewski” Zadora. Laureatem trzeciej nagrody został 
Marian Miełka za zestaw czarno-białych fotografii zatytułowany „Na rymerskiej 
hałdzie”. — Z niekłamaną radością muszę stwierdzić , że trzecia edycja konkursu 
potwierdziła niesłabnące zainteresowanie osób fotografujących walorami Ryb-
nika — ocenia Marcin Giba z klubu Format, organizator konkursu.            (WaT) 

Wyreżyserowała
i wygrała!

Ich dom, ulica, miasto
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Martyna Wala sfotografowała 
osiedle chwałowickich familoków,  
na którym sama mieszka
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Kąpielisko Ruda
To największe, więc i najbardziej pojemne kąpielisko w mieście. 

Oprócz brodzika i dużego basenu z płytką i głęboką częścią, któ-
rego atrakcją jest 90-metrowa zjeżdżalnia jest tu również przystań 
kajakowa, plac zabaw dla dzieci, a także piaszczyste boiska do 
siatkówki i piłki nożnej oraz boiska do koszykówki.

Ruda (tel. 32 - 42 23 408) jest czynna od 9 do 19 (od 18 wstęp 
za darmo!). Ceny biletów: normalny – 6,50 zł; ulgowy – 4,50 zł; 
dla dzieci do lat 14 – 2,50 zł (dzieci do lat czterech wstęp wolny); 
kajak (1 h) – 5 zł; rower wodny (1 h) – 6 zł   

Latem na Rudzie odbędą się dwie imprezy cykliczne: 14 lipca X 
Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska w Siatkówce Plażowej Męż-
czyzn, a 15 lipca o 12 Ruda Extreme (wielobój sportowo-rekreacyjny 
– zapisy w dniu imprezy).  

Kąpielisko w Chwałowicach
Położone wśród drzew kąpielisko ma bardzo kameralne roz-

miary i charakter. Po gruntownej modernizacji wszystko jest tam 
praktycznie nowe.

Ceny biletów: normalny – 5 zł; ulgowy – 3 zł (dzieci do lat czte-
rech wstęp wolny)

Pływalnie kryte
Z powodu remontu do końca sierpnia będzie nieczynna pły-

walnia Fundacji Elektrowni „Rybnik” usytuowana w sąsiedztwie 
samej elektrowni. Natomiast dwie pływalnie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji będą funkcjonować na zmianę. Do 8 lipca będzie 
otwarta pływalnia przy ul. Powstańców Śl. w Śródmieściu, która 
później zostanie zamknięta do końca sierpnia. Natomiast 9 lipca, 
po krótkiej przerwie technologicznej ponownie otworzy swoje 
podwoje pływalnia w Boguszowicach, która będzie już czynna do 
końca wakacji.

Pływalnia przy ul. Powstańców Śl. (tel. 32 – 739 58 09); czynna 
codziennie od 6 do 22 (ceny biletów za 45 min. – 8,50 zł (normal-
ny); 5,50 zł (ulgowy)).

Pływalnia przy ul. Jastrzębskiej (Boguszowice) (tel. 32 - 423 30 
21): czynna codziennie od 6 do 22 (ceny biletów za 60+10 min. 
–  7-10 zł w zależności od dnia i pory (normalny); 4-7 zł (ulgowy).

Wspinaczka
W mieście funkcjonują dwie ścianki wspinaczkowe jedna pod 

dachem, druga pod chmurką. 
W dawnej cechowni nieczynnej kopalni Rymer w Niedobczycach 

działa Centrum Wspinania „Cechownia” (www.cwcechownia.pl), 
przez całe wakacje będzie czynne od poniedziałku do soboty od 
15.30 do 22. 

Plenerowa ścianka wspinaczkowa znajduje się w Golejowie, w 
sąsiedztwie remizy OSP Golejów (przy drodze krajowej 78 Rybnik – 
Gliwice). W wakacje jest czynna w środy i piątki od 17 do 20 oraz 
w soboty i niedziele od 15 do 20.

Kajakowe spływy Rudą
Grupa Aktywni (www.aktywni.net.pl) organizuje kajakowe spły-

wy rzeką Rudą rozpoczynające się zazwyczaj koło mostu na Rudzie 
w Stodołach. Kolejne ogólnodostępne spływy zaplanowano na: 8, 
14 i 15 lipca i na 15 sierpnia.

Rybnickie morze
Na ciepłych wodach Zalewu Rybnickiego z powodzeniem można 

uprawiać żeglarstwo i windsurfing.
W lipcu i sierpniu bosmanat Ośrodka Sportów Wodnych i Rekre-

acji w Stodołach (tel. 792 595 500) wypożyczający sprzęt pływający 
będzie czynny codziennie od 10 do 19.  Cennik: kajak, rower wodny 
(1 h) – 10 zł; łódź klasy omega (1 h) – 15 zł (wymagany patent 
żeglarski!). 30-minutowy rejs statkiem Konrad – 10 zł.  

Nad zalewem działa również szkoła windsurfingu POL33 ryb-
nickiego olimpijczyka Mirosława Małka (www.pol33.com.pl), w 
ramach której funkcjonuje również wypożyczalnia sprzętu.

Rybnicki Park Atrakcji w Kamieniu
Na RPA (www.rparybnik.pl) składają się m.in. park dinozaurów 

i bajkowa kraina. Dzieci i nie tylko mają tu do dyspozycji różnego 
rodzaju urządzenia zabawowe i rekreacyjne. Ozdobą parku są 
żywe, niezwykle sympatyczne i przyjazne alpaki z rodziny wiel-
błądowatych.

PIT podpowie
Od poniedziałku do piątku od 11.30 do 15.30 na Pl. Wolności jest 

otwarty Punkt Informacji Turystycznej (tel. 32 43 92 200). Można 
tam dowiedzieć się, co interesującego można zobaczyć bądź zwie-
dzić nie tylko w Rybniku, ale również w miastach ościennych i w 
całym województwie. Można też otrzymać bezpłatne informatory 
i mapy turystyczne m.in. plan rybnickich ścieżek rowerowych.

Festyn dobry na wszystko
21 lipca Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów „Silesia” zaprasza 

miłośników zabawy pod chmurką na błonia w Paruszowcu. W 
programie festynu: gry i konkursy dla dzieci, loteria fantowa i za-
bawa taneczna. Można będzie sprawdzić celność oka na strzelnicy 
sportowej i spróbować szczęścia na kole fortuny. Ponadto coś dla 
ciała, m.in. tradycyjna grochówka, z której zabawa na Paruszowcu 
słynie. Jak co roku weźmie w niej udział grupa emerytów z czeskiej 
Karwiny. Początek festynu o 14.    

Paszporty
Rybnicka delegatura paszportowa urzędu wojewódzkiego mająca 

swą siedzibę przy ul. 3 Maja 27 (vis-à-vis liceum sióstr urszulanek) 
jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.30; w poniedziałki, 
środy i piątki do 15.30, a we wtorki i czwartki do 17.30.  Jednak 
od początku sierpnia w czwartki delegatura będzie czynna rów-
nież tylko do 15.30 i już tylko we wtorki będzie otwarta do 17.30. 
Urzędnicy zwracają uwagę, że 26 czerwca zmieniły się przepisy 
dotyczące przekraczania granicy przez dzieci. Obecnie muszą 
one posiadać swój własny dokument podróży, którym może być: 
paszport, paszport tymczasowy oraz dowód osobisty. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych zaapelowało do urzędów wojewódzkich, by 
wnioski paszportowe dzieci, których wpis w paszporcie rodziców 
stracił ważność 26 czerwca, były realizowane priorytetowo.  

Czy możemy odebrać już nasz paszport można sprawdzić na 
stronie internetowej (www.paszporty.msw.gov.pl); tel.: 32 – 42 26 
300. Pod koniec czerwca w rybnickiej delegaturze paszportowej 
poinformowano nas, że na paszport czeka się średnio około trzech 
tygodni. 

Przed nami dwa wakacyjne miesiące. Postanowiliśmy zebrać informacje, które w ich trakcie mogą 
się okazać przydatne, zwłaszcza jeśli chodzi o szukanie sposobu na spędzenie czasu wolnego.
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Rybnik na wakacje • Rybnik na wakacje
Roztańczony lipiec
Sposób na lipcową nudę? Wakacyjny kurs tańca! Dom Kultury w 

Chwałowicach zaprasza na zajęcia. Od 2 do 4 lipca oraz od 23 do 
25 lipca (19.30-21.00) będzie można poznać podstawy disco fox 
oraz walców angielskiego i wiedeńskiego. (Cena: 80 zł/para. Zapisy 
w sekretariacie DK (32 4331852) lub u instruktora: 784516155). 

Wypoczynek za kamerą 
Do 13 lipca potrwają wakacje z Domem Kultury w Chwałowicach. 

Na młodego widza czeka plejada dobrych filmów oraz warsztaty, 
podczas których będą tworzyć scenariusz filmowy, poznają tajniki 
charakteryzacji i staną za profesjonalną kamerą. Ponadto warsztaty 
fotograficzne (9-12 lipca, 10.30 - 11.30), zajęcia plastyczne i nauka 
flamenco oraz turnieje szachowe (12 i 13 lipca, 10.30). DK Chwało-
wice przygotował też trzy wycieczki: 6 lipca do skansenu chlebowego 
w Chwałowicach, gdzie dzieci zabawią się w piekarzy. 9 lipca do 
przystani kajakowej na kąpielisku Ruda, gdzie zaplanowano udział 
w „Dniu wodnika” (podstawy ratownictwa wodnego i kajakarstwa 
turystycznego) i 13 lipca – do parku rozrywki i edukacji „Dream Park” 
w Ochabach. W drugim tygodniu ferii odbędą się też bezpłatne, 
indywidualne warsztaty wokalne dla młodzieży, które poprowadzi 
Jarosław Hanik. Codziennie działać będzie też bezpłatne pogotowie 
gitarowe dla zaawansowanych, prowadzone przez Andrzeja Trefona. 
Szczegółowy program wakacji na stronie: www.dkchwalowice.pl. 

Pomyśleli o gimnazjalistach
Po raz pierwszy Dom Kultury w Niewiadomiu, oprócz półkolonii 

dla dzieci w wieku szkolnym, postanowił zorganizować turnus dla 
młodzieży gimnazjalnej. Od 16 do 20 lipca na gimnazjalistów cze-
kają atrakcyjne zajęcia i wyjazdy: do Wisły na Mountainboard, czyli 
letni snowboard, do Muzeum Energetyki, kopalni Guido w Zabrzu, 
na ściankę wspinaczkową oraz kąpieliska do Łazisk, Szymocic i Ryb-
nika, a w razie niepogody na baseny Aquarion do Żor i Boguszowic. 
Dla dziewczyn zaplanowano zajęcia z decoupage`u, dla chłopaków 
– rozgrywki sportowe. (Szczegóły www.dkniewiadom.eu).

Ponadto placówka oferuje dwa lipcowe turnusy dziecięce (2 - 6, 
9 - 13), a w ich trakcie zajęcia artystyczne i sportowe oraz ciekawe 
wycieczki. W każdą środę o 17 w palcówce można bezpłatnie 
obejrzeć filmy dla dzieci w ramach akcji „Czas na kino”. 

Tenis w fundacji
Fundacja Elektrowni Rybnik zaprasza na wakacyjną szkółkę tenisa 

ziemnego. Pięciodniowe turnusy na kortach przy ul. Podmiejskiej 
adresowane są do wszystkich, którzy ukończyli piąty rok życia. Teni-
sowa szkółka potrwa od 2 lipca do 27 sierpnia, od poniedziałku do 
piątku (od g. 14.30 do 16.30). Koszt każdego turnusu uzależniony 
będzie od liczby uczestników.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Klubu Energetyka (od 
poniedziałku do piątku, w g. 8-16) osobiście lub telefonicznie: tel. 
32 739 18 98. Szczegóły: www.fundacjarybnik.pl

Artystyczne lato w Boguszowicach
Dom Kultury organizuje akcję „Artystyczne lato w mieście”. Pierw-

sza, warsztatowa części potrwa do 22 lipca. Dzieci wezmą udział w 
warsztatach filmowych i teatralnych, których efektem będzie spek-
takl. Druga część zaplanowana została od 30 lipca do 10 sierpnia. 
Podczas dwóch tygodni dzieci korzystać będą z zajęć plastycznych, 
ceramicznych, tanecznych i komputerowych. DK zaplanował też 
projekcje filmowe i wycieczki turystyczno-krajoznawcze m.in. na 
Jurę i do Bielska Białej. Szczegóły na www.dkboguszowice.pl 

Lato w Niedobczycach
Niedobczycki dom kultury zaprasza na kolejną edycję akcji „Lato 

w mieście”. Na wakacje w Niedobczycach mogą zapisać się dzieci 
w wieku 8-13 lat. Organizatorzy zaplanowali dwa turnusy: pierw-
szy od 2 do 6 lipca, drugi od 6 do 10 sierpnia. W programie m.in. 
wyjazdy na basen Ruda, zajęcia plastyczne i sportowe na terenie 
domu kultury, wycieczka do Pszczyny, w trakcie której dzieci od-
wiedzą zamek i zagrodę żubrów. Koszt jednego turnusu wynosi 40 
zł. Zapisy w sekretariacie domu kultury od poniedziałku do piątku, 
od g. 8 do 16.  Szczegóły: tel. 32 433 10 65.

Aktywnie w Harcówce
Interesujące zajęcia dla najmłodszych odbędą się w lipcu, od 

poniedziałku do piątku. W programie zajęcia ruchowe, plastyczne 
i komputerowe, gry planszowe, a także krzyżówki i quizy. Począ-
tek o g. 10. Ponadto, codziennie od 9 do 14 wszyscy chętni będą 
mogli pograć w piłkarzyki i  tenisa stołowego. W sierpniu budynek 
Harcówki będzie remontowany. Szczegóły, tel.: 32 42 340 80

Nie wiesz co robić latem? 
Zajrzyj do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej ryb-

nickich filii.
* Od 2 lipca do 24 sierpnia potrwa akcja lato, tym razem pod 

hasłem „Wakacyjni tropiciele dawnych zawodów”.
* Do 10 lipca w bibliotece głównej można oglądać wystawę 

malarstwa Grzegorza Kamińskiego, zatytułowaną „Dni mojego 
szaleństwa – Corrida w magazynie wspomnień”. Od 16 lipca do 31 
sierpnia, swoje prace będzie tutaj prezentować inny młody twórca 
– Artur Goleń. Rybniczanin zajmuje się malarstwem i grafiką. Wer-
nisaż wystawy malarskiej „Przestrzenie wewnętrzne, przestrzenie 
osobiste” 16 lipca o 19.

* Do końca października w holu PiMBP udostępniona będzie wy-
stawa edukacyjna „Stary doktor–przyjaciel dzieci”, przygotowana 
z okazji Roku Korczakowskiego. 

* Do 6 lipca w filii nr 8 na Smolnej (ul. Reymonta 69) oglądać 
można fotografie Jerzego Pustelnika „Wszystko inne”. Od 10 lipca 
do 7 września w galerii pojawią się „Anioły”, czyli wystawa foto-
grafii Justyny Komar.

* Filia nr 4 z Paruszowca-Piasków, wspólnie z Komendą Miejską 
Policji i Placówką wsparcia dziennego zaprasza 9 sierpnia o 10 na 
boisko TKKF-u do miasteczka ruchu drogowego. Dzieci powyżej 
dziesięciu lat będą miały możliwość zdobycia karty rowerowej. 

* Filia nr 18 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej miesz-
cząca się przy ul. Orzepowickiej (Maroko-Nowiny) zaprasza do 
Bajkowego Ogrodu Malucha. To druga edycja zajęć animacyjnych 
w plenerze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
oraz ich rodziców i opiekunów. Zajęcia otwarte, prowadzone przez 
pracowników biblioteki, odbędą się na placu zabaw w sąsiedztwie 
ul. Orzepowickiej, w każdy wakacyjny poniedziałek i czwartek 
od g. 10 do 12. W programie dwugodzinnych zajęć na świeżym 
powietrzu głośne czytanie starannie wyselekcjonowanych książek, 
powtarzanie rymowanek i wierszyków, zajęcia ruchowe i warsztaty 
plastyczne. Wszystko w atmosferze dobrej zabawy. Towarzyszący 
maluchom rodzice i opiekunowie będą mogli zajrzeć do prasy oraz 
fachowej literatury omawiającej rozwój dziecka. Filia nr 18 zapra-
sza również na warsztaty szachowe, które poprowadzi Kazimierz 
Drabiniok. Zajęcia odbędą się w każdą wakacyjną środę. Początek 
o g. 15.30. Szczegóły, tel. 32 42 28 933: 

Szczegóły www.biblioteka.rybnik.pl.
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Zanim dwadzieścia dwie dzielnicowe 
drużyny piłkarskie zmierzyły się na bo-
isku Gimnazjum nr 1, razem ze swoimi 
fanami bojowy nastrój i fantazję za-
prezentowały w ocenianym przez jury 
korowodowym pojedynku na stroje, 
rekwizyty, śpiewy, tańce i okrzyki. 

Trzeba przyznać, że kolorowym i głośnym 
grupom inwencji nie zabrakło. Barwy biało-
czerwone mieszały się z flagami narodowy-
mi innych państw – uczestników Euro 2012, 
znane hasła i piosenki piłkarskie sprytnie 
przystosowywano do realiów dzielnic. Królo-
wał oczywiście hit „Koko, koko Euro spoko”, 
którego zwłaszcza Kłokocin nie mógł po-
minąć! Strzałem do bramki, i to dosłownie, 
był pomysł zwycięskich w tym pojedynku 
Chwałęcic. Ich reprezentanci przytargali na 
rynek prawdziwe, tyle, że nieco mniejsze 
od wymiarowego, zielone boisko na szel-
kach, świetnym pomysłem Kamienia (II m.) 

było nawiązanie do piłkarskiej przeszłości 
ośrodka w tej dzielnicy i przypomnienie 
trenujących tam niegdyś „orłów Górskiego”, 
podobał się też wspólny korowód Golejowa 
i Grabowni (III m.), które postawiły na jed-
ność i w haśle. Rybnik-Północ wykorzystał 
swoje geograficzne położenie i przedstawił 
swoich graczy jako Wikingów Północy,  
z panią Wiking Agnieszką Kozielską w roli 
przywódczyni grupy. Ciekawy był pomysł 
Popielowa, którego reprezentanci wcielili się 
w zdyscyplinowaną grupę żołnierzy  wyko-
nujących poranną przebieżkę ze śpiewem na 
ustach. W grupie z Orzepowic wymalowany 
w barwy narodowe najmłodszy kibic jechał 
w wózeczku, zgadzając się zapewne z ha-
słem „Piłka jest sensem życia, a wy skarbem 
kibica”, Boguszowice-Osiedle zapewniało, 
że chłopcy z tej dzielnicy „...są the best  
i wygrają każdy mecz”, a Niewiadom krótko 
i konkretnie oznajmił: „My nie śpiewamy 

– my gramy!”. Malownicza była kolorowa 
grupa z Zamysłowa, a także szczudlarze  
z Boguszowic Starych, Meksyk nie zapre-
zentował wprawdzie meksykańskiej fali, 
ale po haśle „Boisko tu, boisko tam, boisko 
zbudujcie nam” nie było cienia wątpliwości 
czego meksykanie od miasta oczekują. Pod 
względem kolorystycznym najbardziej po-
dobali się nam reprezentanci Zebrzydowic  
i Gotartowic, Ochojec potraktował prze-
marsz zabawowo, zgodnie z hasłem „Tak się 
bawi, tak się bawi Ochojec”, a Niedobczy-
ce nawiązały do nieśmiertelnego „Misia”  
i prezesa Jarząbka, Smolną – późniejszego 
zwycięzcę turnieju piłkarskiego – wspo-
mogła „Przygoda”, zaś Paruszowiec-Piaski 
obdarował publiczność piłkami. I tak można 
by wymieniać w nieskończoność, bo każda  
z dzielnic pokazała coś wyjątkowego...

(r)

Piłkarski turniej artystyczny
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Tak się bawi, tak się bawi Ochojec!

Boisko – największy na paradzie rekwizyt – było strzałem w „10”

Zjednoczone Golejów i Grabownia stanęły na pudle!

Kamień postawił na pewniaka – tradycję związaną z Orłami Górskiego
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Niedzielny koncert Grubsona i świętującego w tym roku 
jubileusz 30-lecia działalności artystycznej zespołu Lady Pank 
zakończył trzydniowe święto miasta.   

Prawie siedem tysięcy osób przybyło 17 czerwca na rybnicki stadion, 
gdzie odbył się finałowy koncert tegorocznych Dni Rybnika. Jako 
pierwszy na scenie pojawił się Tomasz Iwańca, miłośnikom hip-hopu 
i rapu znany jako Grubson. Choć obdarzony charakterystycznym, 
chropowatym głosem artysta, jest rybniczaniniem, a jego ostatnia 
płyta uzyskała status platynowej, Grubson po raz pierwszy wystąpił 
w Rybniku przed tak dużą publicznością. — To było dla mnie niesa-
mowite przeżycie i podwójne święto. Moi rodzice obchodzili w tym 
dniu 40. rocznicę ślubu, a moi fani zgotowali mi wspaniałe przyjęcie 
— mówił po koncercie. Świetnie znająca teksty i falująca w rytm 
pełnych energii dźwięków publiczność, była zachwycona popisami 
Grubsona i jego kompanów. Nie zawiedli również muzycy kultowej na 
polskiej scenie rockowej, grupy Lady Pank. Na ich piosenkach wycho-
wały się dwa pokolenia Polaków. Na rybnickim stadionie zabrzmiały 
największe przeboje zespołu, a jego liderzy, Janusz Panasewicz i Jan 
Borysewicz, udowodnili, że mimo upływu lat, wciąż potrafią porwać 
wielopokoleniową publiczność.            (D) 

Młodość i doświadczenie

— To był wspaniały 
wieczór! — mówił 
Grubson w trakcie 
krótkiej rozmowy  
z Adamem Fudalim, 
prezydentem Ryb-
nika. Ten nie krył za-
dowolenia z faktu, 
że gwiazdą koncer-
tu był rybniczanin   

Nawet ci, którzy rapu i hip-hopu na co dzień nie słuchają, 
muszą przyznać, że Grubson potrafi porwać i rozkołysać 
publiczność

Mimo 30-letniej obecności na scenie, muzycy 
zespołu Lady Pank wciąż są w świetnej formie
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Można było przewidzieć, że gorączka związana  
z polsko-ukraińskimi mistrzostwami Europy opanuje 
cały kraj, Rybnik również. 

By wpisać się w piłkarską atmosferę organizatorzy Dni 
Rybnika zorganizowali dzielnicowe mistrzostwa Rybni-
ka. W turnieju rozgrywanym na boisku Gimnazjum nr 1 
rywalizowały reprezentacje 22 z 27 rybnickich dzielnic. 
Poziom drużyn był bardzo różny, bo obok zupełnych 
amatorów grali w nich uczestnicy regularnych rozgrywek 
amatorskich i byli piłkarze, mający za sobą nawet trzecio-
ligową przeszłość. Turniej rozgrywano systemem pucha-
rowym, więc porażka była równoznaczna z odpadnięciem  
z dalszej rywalizacji. W ten sposób wyłoniono trzy najlepsze 
drużyny. Zespoły Gotartowic, Smolnej i Boguszowic Osiedla 
spotkały się w miniturnieju finałowym, rozgrywanym już 
systemem każdy z każdym. Najpierw Smolna pokonała 
Gotartowice 5:3. Potem Gotartowice pokonały zespół  
z Boguszowic, wygrywając 3:2. W ostatnim meczu, który miał 
zdecydować o wygranej w całym turnieju spotkały się więc drużyny 
Smolnej i Boguszowic Osiedla. W pierwszej połowie bramkę dla 
Boguszowic zdobył Dawid Czapicki, w drugiej wyrównał Adrian 
Godula. Gdy zabrzmiał końcowy gwizdek piłkarze z Boguszowic 
byli przekonani, że o zwycięstwie w meczu i turnieju będą musiały 

zdecydować rzuty karne, okazało się jednak, że zgodnie z regula-
minem, jego zwycięzcą za sprawą lepszego bilansu bramek została 
drużyna Smolnej.

— Większość z nas mieszka na osiedlu Kilińskiego-Reymonta  
i od dziecka gra w piłkę na boisku obok Szkoły Podstawowej nr 34. 
Część drużyny gra w lidze amatorskiej, ale są w niej również człon-

kowie rady dzielnicy Smolna. Najmłodszym zawodnikiem 
naszej drużyny był mój 24 letni brat Łukasz, a najstarszym 
mój 51-letni tata, który świetnie spisał się w bramce — mówi 
kapitan zwycięskiej drużyny Jakub Czarnecki.

Mecze sędziowała piątka arbitrów: Izabela Kowalska, Ju-
styna Pierchała, Grzegorz Pytel, Zbigniew Słota i Wojciech 
Michalski. Ozdobą turnieju były zorganizowane grupy kibi-
ców z poszczególnych dzielnic, które dopingowały swoje 
zespoły. Arsenał środków wyrazu był bardzo bogaty.

(WaT) 

Euro 
jak malowane
„Kibicuje Rybnik cały, bo dziś wygra 

orzeł biały” – transparent z takim 
hasłem wykonywali najmłodsi ryb-
niczanie, którzy odwiedzili dziecięcą 
wioskę kibica.

Na stanowiskach artystyczno-sportowych 
przy ul. Zamkowej dzieci wykonywały ga-
dżety kibiców – biało czerwone czapeczki, 
flagi i wiatraki, a ze skarpetek – tzw. poiki, 
czyli rekwizyty do żonglerki. Uczyły się pił-
karskiego dryblingu na torze slalomowym 
i chodzenia na szczudłach. Zabawa była 
przednia! Zorganizowały ją domy kultury 
w Boguszowicach i Niewiadomiu.            (S)

Jak się okazało, najbardziej wytrwała i efektowna grupa kibiców towarzyszyła drużynie z Gotartowic

W finale turnieju o zwycięstwo walczyły drużyny reprezentujące dzielnice Smolna (granatowe 
koszulki) i Boguszowice Osiedle (żółte koszulki)
Mistrzowska drużyna Smolnej wystąpiła w składzie: Dawid Kobus (25 l.), Paweł Kozielski (29 l.), Rafał 
Zimoń (25 l.), Jakub Czarnecki (27 l.) – kpt., Adrian Godula (29 l.), Łukasz Łobaczewski (26 l.), Grze-
gorz Czarnecki (51 l.), Łukasz Czarnecki (24 l.), Mariusz Drzewucki (24 l.), Grzegorz Konsek (26 l.). 
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Smolna mistrzem Rybnika
Najmłodsi rybniczanie wykonywali gadżety kibiców  
na artystyczno-sportowych stanowiskach  
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Stare, sprawdzone 
receptury to, zdaniem 
rybnickich piekarzy, naj-
lepszy przepis na smaczne  
i zdrowe pieczywo. Przekonali się  
o tym uczestnicy tegorocznych Dni 
Rybnika, którzy degustowali wypieki lo-
kalnych rzemieślników biorących udział 
w zorganizowanym po raz pierwszy 
konkursie na „Rybnicko sznita chleba”. 

Celem konkursu przygotowanego przez 
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości wespół z urzędem miasta było 
kultywowanie wiedzy o polskiej tradycji oraz 
podtrzymanie umiejętności wypieku chleba 
domowego. — Dzisiaj wszystko się unifikuje, 
w supermarketach kupujemy wciąż te same 
produkty, a my chcemy pokazać bogactwo 

smaków prezentowanych przez lokal-
nych rzemieślników — mówi Michał 
Wojaczek, jeden z organizatorów Dni 
Rybnika. 

Do konkursu przystąpiło dziesięć 
rybnickich piekarni. Zadaniem każdej  
z nich było przygotowanie ozdobionego 
bochenka chleba oraz wystawienie do 
degustacji jednego gatunku pieczywa. 
Jurorzy i publiczność oceniali m.in. 

wygląd, kolor, smak i spójność 
wypieków. Najwięcej gło-

sów otrzymała piekar-
nia Henryka Pierchały 

ze Smolnej, który do 
konkursu wystawił 
chleb z żurawiną. 
Na drugim miejscu 

uplasowała się piekarnia–cukiernia Karola We-
iraucha z Kamienia, a na trzecim boguszowic-
ka piekarnia Emilii Kristof. Rybniccy piekarze 
zgodnie przyznają, że tajemnicą sukcesu są 
tradycyjne wypieki oparte na starych receptu-
rach. — Przygotowujemy chleb na zakwasie, 
nie używamy utrwalaczy, korzystamy z mąki, 
którą sami mielimy. Staramy się, by nasze 
produkty były jak najbardziej naturalne — 
mówi Agnieszka Weirauch, żona właściciela 
piekarni. Z kolei Henryk Pierchała przyznaje, że 
klient zapamięta każdą wpadkę, dlatego tak 
ważne jest ciągłe dbanie o jakość: — To nie 
prawda, że pieczywo tuczy. Dziennie powinni-
śmy zjadać co najmniej trzy kromki, bo dobry 
chleb zawiera sporo błonnika i cenne dla 
organizmu witaminy i minerały. Dzisiaj smako-
sze pieczywa mają ogromny wybór, bo obok 
tradycyjnych chlebów żytnich, razowych czy 
pszennych, mogą smakować szeroką gamę 
wypieków wzbogaconych o różnego rodzaju 
dodatki: ziarna, paprykę, żurawinę, a nawet 
pokrzywę. — Każdego dnia produkujemy 
około tysiąca bochenków, które sprzedajemy 
już nie tylko w Rybniku, ale również w kilku 
ościennych miastach — przyznaje Emilia Kri-
stof. W trakcie chlebowego święta, na płycie 
rynku pojawili się również członkowie Małej 
Akademii Mistrzostwa Zawodowego, którzy 
przygotowali makietę rybnickiego ratusza 
z ciasta chlebowego i prezentowali kolejne 
etapy wypieku pieczywa. 

Organizatorzy konkursu zapowiadają, że 
to początek promocji wyrobów rybnickich 
rzemieślników. — W następnych latach 
chcielibyśmy zorganizować kolejne konkursy: 
cukierniczy i wędliniarski — mówi Michał 
Wojaczek.        (D)  

Wielu rybniczan nie wyobraża sobie śniadania bez chle-
ba od Pierchały 

Stanął na bramce, ale małej rybniczance 
nie dał rady.

Adam Fudali musiał uznać wyższość kilkulet-
niej Agatki, która okazała się specem od rzutów 
karnych! Okazją do piłkarskich zabaw była strefa 
kibica, która pojawiła się na rynku, a w niej spor-
towe rozgrywki dla małych i dużych. Karne strze-
lały także panie, którym nie przeszkadzały nawet 
długie spódnice i buty na obcasach. Naprzeciw 
bramkarza stanęła m.in. Brygida Przybyła z rady 
dzielnicy Chwałęcice. Emocje były ogromne, 
podobnie, jak żar, który lał się z nieba. Jeden  
z mieszkańców wrócił do domu rowerem ufundo-
wanym przez Bike-System z Rybnika. Wystarczyło, 
że przebojowo wykonał nieoficjalny hymn Euro 
– „Koko, koko, Euro spoko”.                           (S)

Naturalnie na zakwasie
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prawie jak Tytoń

Krzysztof Wysłucha (piekarnia 
Wysłucha Albin) i Robert Zych 
(Eco Trade) prezentują upieczo-
ny przez siebie rybnicki ratusz

W rynkowej strefie piłkarskiej dzieci miały okazję strzelić bramkę 
prezydentowi miasta
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Orkiestr dętych czar
Po raz 21. do Rybnika na festiwal Złota Lira zjechały 

orkiestry dęte. Reprezentowały nie tylko polskie ośrodki 
muzyczne, ale również naszych zagranicznych sąsiadów. 

Gala związana z otwarciem festiwalu już tradycyjnie odbyła 
się w piątkowe popołudnie na płycie rynku, na który w muzycz-
nej paradzie wmaszerowały orkiestry i towarzyszące im grupy 
starszych i młodszych mażoretek. Dla tych ostatnich przemarsz,  
w czasie którego prezentowały swoje programy był już pierwszą 
częścią konkursu. 

Zjednoczone orkiestry z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski 
jak zawsze odegrały hymn Unii Europejskiej i rybnicki hejnał.

Po prezentacji orkiestr do rywalizacji na płycie rynku przystąpiły 
mażoretki, a w przerwach koncertowała polsko-czeska orkiestra 
reprezentacyjna euroregionu Pradziad.

W tegorocznej Złotej Lirze wzięło udział 15 orkiestr, ale tylko sześć 
z nich przystąpiło do konkursowych przesłuchań odbywających 
się w gruntownie odnowionym Domu Kultury w Boguszowicach. 
Jury, które tworzyli A. Hudec (Słowacja), T. Folwarczny (Niemcy), P. 
Ciba (Czechy), L. Remenyi (Węgry), J. Minas (Grecja) i Marian Wol-
ny, organizator festiwalu, Grand Prix oraz Puchar Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego przyznało Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 
Szkoły Muzycznej z czeskiego Jesenika prowadzonej przez dwóch 
dyrygentów Tomasza Uhliřa i Milana Domesa. W czasie niedzielnego 
koncertu galowego w Teatrze Ziemi Rybnickiej zwycięska orkiestra 
zagrała m.in. wiązankę filmowych kompozycji Johna Wiliamsa. 

Tytuł najlepszego dyrygenta tegorocznego festiwalu jurorzy 
przyznali Karolowi Pyce, prowadzącemu Orkiestrę Reprezentacyjną 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Temu trudno jednak było 
cieszyć się sukcesem. W pierwszym dniu festiwalu jeden z jego 
muzyków wpadł pod samochód i w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Rywalizację mażoretek, do której przystąpiło w sumie 20 ze-
społów (sześć w kategorii młodszej) wygrały: formacja Tęcza III  
z Raciborza w grupie młodszej i zespół Gama z Ozimka w grupie 
starszej, który tym samym zdobył festiwalowe Grand Prix.

Swoistym dętym suplementem do tegorocznej Złotej Liry był 
koncert słowackiego wirtuoza trąbki Vlado Kumpana, który  
w piątkowy wieczór wystąpił na rynku ze swoimi „muzykantami”.

(WaT)

Statuetkę Złotej Liry, główne trofeum rybnickiego festiwalu, dyrygentom zwycięskiej orkiestry 
wręczył Adam Fudali, prezydent Rybnika

Na rynku rywalizowały mażoretki z Polski i Czech

Prezentacja uczestników tegorocznej Złotej Liry na rybnickim rynku

Za najlepszą orkiestrę tegorocznego festiwalu jurorzy uznali Młodzieżową Orkiestrę Dętą Szkoły 
Muzycznej z czeskiego Jesenika

Zdjęcia również na stronie II okładki
Galeria zdjęć z tegorocznych Dni Rybnika na stronie: www.rybnik.eu
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Tradycyjny koncert integrujący dojrzałych muzy-
ków oraz ich dobrze  zapowiadających się młodszych 
kolegów był w tym roku dedykowany przedwcześnie 
zmarłemu, wieloletniemu dyrektorowi „szkoły 
Szafranków”, Eugeniuszowi Stawarskiemu, którego 
dziesiąta rocznica śmierci minęła w lutym br. Przed 
wypełnioną do ostatniego miejsca widownią wystą-

pili kolejno: Szymon Surowiec z klasy fortepianu 
Katarzyny Balon, Piotr Pukowiec z klasy puzonu 
Sebastiana Wieczorka, Aleksandra Sapok z klasy 
gitary Franciszka Wieczorka oraz Piotr Rachwał 
z klasy skrzypiec Adama Mokrusa. Młodzi artyści 
zaprezentowali się wspaniale, o czym świadczył nie 
tylko aplauz widowni, ale również uznanie orkiestry, 
a przede wszystkim maestro Błaszczyka.

W drugiej części koncertu orkiestra wykonała 
znaną i uwielbianą przez melomanów Uwerturę 
do opery „Wesele Figara” Mozarta. Dzieło tego 
genialnego kompozytora – Symfonię koncertują-
cą Es-dur na skrzypce i altówkę wybrali również 
kolejni wykonawcy – rodzeństwo Elżbieta i Paweł 

Stawarscy, którzy kontynuują rodzinne tradycje,  
a ich dedykowany ojcu występ był wyrazem pa-
mięci o pierwszym nauczycielu i osobie, której 
zawdzięczają wybór życiowej drogi. Koncert nabrał 
dodatkowego znaczenia za sprawą udziału w nim 
szczególnych gości: ks. abp. Damiana Zimonia  
oraz prezydenta Adama Fudalego, którzy podkre-

ślili zasługi Eugeniusza Stawarskiego 
dla muzycznego środowiska Rybnika i 
jego starania o nową siedzibę dla „szkoły 
Szafranków”.

Łucja Stawarska, żona Eugeniusza, 
dyrektor Stowarzyszenia Ognisk Mu-
zycznych, na naszych łamach pragnie 
podziękować organizatorom koncertu 
za pamięć i uczczenie dziesiątej rocznicy 
śmierci męża. — Pragnę podziękować 
prezydentowi Rybnika, Filharmonii 
Rybnickiej im. Braci Szafranków, Rybnic-
kiemu Centrum Kultury oraz wszystkim, 
którzy swym udziałem w koncercie uczcili 
pamięć mego męża (....). Jego marzenia 

się spełniły – córka i syn jako muzycy i pedagodzy kon-
tynuują zamierzenia i plany ojca. Najwięcej satysfak-
cji zawodowej dostarczało mu prowadzenie szkolnej 
orkiestry, w której grali uczniowie, zdobywając tym 
samym wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie 
muzyka. Zarażał młodzież pasją wspólnego grania. 
Ideą, której poświęcił się bez reszty, była przebudowa 
i przystosowanie budynku szpitala na potrzeby szkoły 
muzycznej. To czego dokonał (...) pozostanie na za-
wsze jego wielkim wkładem w propagowaniu kultury 
muzycznej i szkolnictwa w Rybniku. Dziękujemy za 
obecność na koncercie ks. arcybiskupowi Damianowi 
Zimoniowi oraz licznie zgromadzonym przyjaciołom 
rodziny — przekazała w specjalnym liście.

Studio Tańca Vivero, które od wielu lat 
działa przy Rybnickim Centrum Kultury 
ma w tym roku wiele powodów do dumy. 

Zespół tancerek w składzie: Marta Porwoł, Ni-
kola Kampe, Hanna Gęgotek, Karolina Słomka, 
Barbara Tomas, Paulina Witosz, Patrycja Misie-
wicz i Paulina Jasińska, przywiozła aż 13 medali  
z IV Festiwalu Tańca „Gwiazdor”, jaki odbył się  
1 czerwca w Jaworznie. Warto dodać, że układy ta-
neczne, które solistki i duety prezentowały w kon-
kursie zostały wymyślone i opracowane w więk-
szości przez same tancerki. Sukces w Jaworznie 
był zwieńczeniem niezwykle udanego dla Vivero 
sezonu artystycznego – począwszy od wyróżnienia 
na Zimowych Impresjach Tanecznych w Bielsku-
Białej (dla duetu: Barbara Tomas i Marta Porwoł) 
przez II miejsca dla zespołu Furio i wyróżnienie 

I stopnia dla Vivero na Ogólnopolskim Festiwalu 
Tanecznym „Róża” w Sosnowcu, po sukcesy pod-
czas II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Freestyle 
w Katowicach, skąd z nagrodami wrócili: Furio, 
Vivero, Ingenium oraz solistki – Marta Porwoł, 
Paulina Przeniczny i Barbara Tomas. Sukcesy przy-
niosły też: IV Ogólnopolski Turniej Tańca Współ-
czesnego w Suchedniowie, Gala Taneczna Mix  
w Wodzisławiu Śląskim oraz VIII Międzynarodo-
wy Festiwal Tańca w Skarżysku-Kamiennej. W tym 
sezonie artystycznym Studio Tańca Vivero zostało 
członkiem Polskiego Związku Tańca Freestyle, 
który zrzesza najlepsze i największe szkoły tańca 
z całego kraju i organizuje prestiżowe turnieje. 

Rybniccy tancerze po raz pierwszy wzięli udział 
w krajowych mistrzostwach Jazz/Modern/Ballet 
Pointe i odnieśli tam pierwsze sukcesy – Vivero  
i Furio awansowało do półfinału, a Marta Porwoł 
i Nikola Kampe osiągnęły ćwierćfinał w swoich 
kategoriach. Na co dzień z tancerzami pracuje 
Izabela Barska-Kaczmarczyk. Taneczne popisy 
członków zespołu można było oklaskiwać 20 
czerwca podczas uroczystego koncertu „Rybnickie 
święto tańca”, zamykającego tegoroczny sezon 
artystyczny. Na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej 
zaprezentowały się również zaprzyjaźnione  
z Vivero grupy taneczne oraz Kabaret Młodych 
Panów i grupa folkowa Zawiało.                          (S)

Przez pokolenia...

Wytańczony sukces

Pamięci Eugeniusza Stawarskiego

... taki tytuł nosił koncert Filharmonii Rybnickiej, z której towarzyszeniem  
i pod batutą Mirosława J. Błaszczyka na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej wystąpili 
wyróżniający się młodzi instrumentaliści, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Karola i Antoniego Szafranków.

Ojciec był waszym pierwszym nauczycielem gry 
na skrzypcach. Musieliście czy chcieliście grać? – 
pytamy rodzeństwo Elżbietę i Pawła Stawarskich.

Paweł – najpierw musiałem, ale później przyszła 
miłość do muzyki.

Elżbieta – ja chciałam od początku, bo skrzypce 
były moją pierwszą zabawką. 

Jakim pedagogiem był ojciec – srogim czy 
wyrozumiałym?

Paweł – raczej wymagającym, bo przestrzegał 
zasady ani jeden dzień bez nuty, ale w wakacje nieco 
odpuszczał.  

Muzyka była wam zatem pisana?
Elżbieta – tak, bo talent i zamiłowanie do muzyki to 

mieszanka genów i oddziaływania muzycznej atmosfery 
domu i środowiska. U nas w domu skrzypce były od 
zawsze. Na małych skrzypeczkach już całkiem dobrze 
sobie radzi mój 8-letni bratanek Mikołaj, syn Pawła.

Często występujecie razem?
Paweł – zaczęło się od rodzinnego muzykowania, ale 

nić świadomego muzycznego porozumienia połączyła 
nas na studiach. I choć każde z nas podąża swoją drogą, 
zdarza nam się grać w duecie czy kwartecie i z radością 
razem muzykować.  

Z tatą łączy was również praca pedagogiczna. 
Elżbieta uczy w szkole muzycznej w Żorach, koń-
cząc studia podyplomowe w Krakowie, gdzie Paweł 
mieszka i pracuje w Filharmonii Krakowskiej.

Paweł – jako pedagog mam w pamięci uwagi taty, 
z którymi wtedy mocno polemizowałem i chciałem 
muzyczny świat odkrywać na nowo. Teraz wiem, jak 
były one cenne...

Dlaczego zagraliście ten właśnie utwór Mo-
zarta?

Elżbieta – przyznam, że to był mój wybór. Za szcze-
gólnie piękną uważam nostalgiczną część II. Myślę, że 
tacie by się spodobało...

•••
Na koncert pamięci Eugeniusza Stawarskiego za-

prosili też prezydent Rybnika oraz Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków. 
Odbył się on 29 czerwca, tuż po mszy w intencji 
dyrektora Stawarskiego w bazylice św. Antoniego.  
W bachowskim repertuarze zaprezentowali się skrzyp-
kowie Adam Mokrus oraz Michał Marcol.             (r)

Elżbieta i Paweł Stawarscy pamięć ojca uczcili koncertem Mozarta
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Kulturalnym skrótem
w Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza do udziału w IV kon-

kursie plastycznym „Zapachy życia”. Tematem przewodnim jest 
„Moc zapachów”. Na prace malarskie (farba olejna, akrylowa, 
plakatowa, akwarele, gwasz, tempera) organizatorzy czekają 
do 7 września. Regulamin na stronie www.dkboguszowice.pl. 
Wernisaż pokonkursowej wystawy w październiku. Pomysło-
dawcą i organizatorem konkursu jest Barbara Szulik.

w Monika Marcol, uczennica I LO im. Powstańców Śląskich 
wspólnie z Magdą Adamiak z podkarpackiej wioski Bykowce 
i tyszanką Agnieszką Latusek, czyli zespół „The Chance” zajął 
trzecie miejsce w drugiej edycji telewizyjnego talent-show X 
Factor. Wygrał Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej.   

w Do 31 sierpnia na adres Domu Kultury w Chwałowicach można 
nadsyłać prace na VI Międzynarodowy Konkurs Fotografii 
Przemysłowej i Industrialnej – Foto–Pein. Ma on m.in. pomóc  
w stworzeniu archiwum obiektów i urządzeń, które już niedługo 
przestaną istnieć. Trzy konkursowe kategorie to: architektura 
(budowle i obiekty przemysłowe), industrii (maszyny, urządze-
nia, infrastruktura przemysłowa) oraz future (obiekty przemy-
słowe powstałe po 1990 r). Szczegóły na www.dkchwalowice.pl

w 11 czerwca w Ostrawie jury konkursu Fajn FOTO Fest wyłoniło 
laureatów, których zdjęcia pokazywały szeroko rozumianą 
kulturę pogranicza czesko-polskiego. Wśród nich są fotograficy 
z Czech oraz Polski – Iga Gojniczek, Szymon Kamczyk, Stanisław 
Konopka, Dorota Lis, Grzegorz Pastwa, Szymon Pelc, Rafał 
Rusek i Kristian  Wojczewski. W głosowaniu internautów zwy-
ciężył Jarek Dąbkowski. Konkurs jest inicjatywą dwóch domów 
kultury: z Czech oraz z Chwałowic. We wrześniu autorzy zdjęć 
zostaną zaproszeni do Ostrawy na wspólne warsztaty. Wernisaż 
jesienią w DK Chwałowice.

w Działające w Młodzieżowym Domu Kultury zespoły podsumowały 
artystyczny rok. 12 czerwca w wypełnionej po brzegi sali Teatru 
Ziemi Rybnickiej podczas koncertu „Dzieci rodzicom” zaprezen-
towały się wszystkie grupy taneczne Marzeny Butyłkin, Moniki 
Floryszak i Ilony Myszki m.in. Pszczółki, Mini Flex, Reflex, Mini Figiel, 
Efekt, Inspiracja, czy Domino. Wyróżniającym się wychowankom 
wręczono nagrody dyrektora, a na scenie wystąpił też goszczący 
w Rybniku dziecięcy chór Młode Liście z ukraińskiego Baru. 

w 2 czerwca Rada Dzielnicy Meksyk zorganizowała w parku Kozie 
Góry festyn z okazji Dnia Dziecka. Maluchy brały udział w wielu 
konkursach, a na scenie zaprezentował się zespół Przygoda, 
który niebawem przeniesie się do Meksyku na stałe (w „Bu-
dowlance” trwa urządzanie nowej siedziby). Były też przejażdżki 
konne oraz wóz strażacki.

w Czerwcowy numer „Rybnickiego Kuriera Muzealnego” zdomi-
nowała tematyka sportowa. Kibice znaleźli w nim artykuły na 
temat wzlotów i upadków rybnickiego żużla i dziejów piłki 
nożnej w Rybniku. Zamieszczono archiwalne zdjęcia, bilety 
wstępu na zawody i reprodukcję plakatu z piłkarskiego meczu 
eliminacyjnego do turnieju olimpijskiego w Seulu, Polska-Grecja, 
który odbył się w Rybniku w marcu 1988 r. Przygotowano też 
artykuły na temat historii ruchu olimpijskiego w subregionie, 
działalności towarzystwa gimnastycznego Sokół i klubu 
sportowego „Kolejarz” Rybnik, a także opowieść o rozwoju 
piłki palantowej, softballa i baseballa. Gazetę rozdawano  
w czasie Dni Rybnika, a Muzeum przygotowało wtedy jeszcze 
jedną sportową niespodziankę – miniekspozycję „Na rybnickich 
boiskach – z dziejów sportu w Rybniku”, na którą złożyły się 
zdjęcia autorstwa Zenona Kellera.

Zostały we dwie – jedną z dziewczyn 
wyeliminowała kontuzja, druga wyjechała 
do Warszawy. Mówią, że praca w duecie 
ma swoje plusy i minusy. W grupie łatwiej 
o burzę mózgów i ciekawe pomysły, ale 
kameralna współpraca daje inny rodzaj 
energii. — Mamy różne charaktery, więc się 
uzupełniamy. Czasem pojawiają się zgrzyty, 
ale zawsze dochodzimy do porozumienia 
— mówią rybniczanki. Pracują pod skrzy-
dłami Fundacji Elektrowni Rybnik, a in-
spiracji szukają dookoła i wewnątrz siebie. 
— Wahadło to teatr fizyczny, zahaczający  
o teatr tańca. Bliżej nam do gestu, ruchu 
niż tańca, jako takiego — wyjaśnia Alek-
sandra Holesz. W swojej pracy stawiają 
na różnorodność. — Spektakl „Tajemnica 
krwi” był bardzo kobiecy i taneczny. Mamy 
do niego wielki sentyment, bo to nasz debiut. 
„Żywopłot” był z kolei bardzo osobisty, „Na 
wypasie” – pełen symboliki, a „Soczywi-
stość” wzbogaciłyśmy słowem — opowiada 
Ola Holesz. — Każdy spektakl nas rozwija. 
Wykorzystujemy doświadczenia i umiejęt-
ności zdobyte na warsztatach, szkoleniach  
i w projektach – improwizacyjnych, teatral-
nych i ruchowych — dodaje Bernadeta 
Pander. Uczyły się od wielu wybitnych pe-
dagogów z Polski i świata. Współtworzyły 
przedstawienia w Teatrze Sztuki Mariana 
Bednarka i w Teatrze z Nazwą. W swoich 
przedstawieniach sięgają po inspirującą 
muzykę i oszczędne rekwizyty. Przekonały 
się, że proste rozwiązania mogą przynieść 
zaskakująco dobre efekty. Tak było w spek-
taklu „Na wypasie”, gdzie taśma video „za-
grała” zaskakujący plastycznie „medialny 
prysznic”. „Soczywistość” powstawała dłu-
żej niż wcześniejsze spektakle. Przegadały 
pół roku zanim wypracowały jej ostateczny 
kształt. Długo szukały też samego pomysłu 
na scenariusz. Wykorzystały to w spekta-
klu. — Kiedy człowiek stara się coś stworzyć, 
długo analizuje, szuka inspiracji, przetrawia, 

buduje odpowiednie relacje i wybiera. Nam 
skojarzyło się to z owocami i sokowirów-
ką. Zanim do niej trafią trzeba je odpo-
wiednio dobrać, wyczyścić, przygotować,  
a po wyciśnięciu można uzyskać pożywną 
miksturę albo, jeśli się nie uda, porażkę dla 
podniebienia — mówi Aleksandra Holesz 
o „Soczywistości”. Na ostatnim Festiwalu 
Sztuki Teatralnej w Rybniku, spektakl 
zdobył trzecią nagrodę. Wahadło ma 
szczęście do trzecich nagród na tej impre-
zie – wcześniej doceniono tak „Tajemnice 
krwi” i „Na wypasie”. Z kolei „Żywopłot” 
zdobył I nagrodę na konfrontacjach tańca 
współczesnego w Koninie i drugie nagrody 
na Tyskich Spotkaniach Teatralnych i festi-
walu OPTA we Wrocławiu. Tancerki mó-
wią, że dla nich najważniejsza jest jednak 
publiczność. — To, jak nas odbierają i co 
czują podczas spektakli. Często zaskakują 
nas swoimi opiniami i interpretacją — mówi 
Bernadeta. Ola dodaje: — Teatr tańca 
to pewien poziom abstrakcji, nie daje się 
jednoznacznie ocenić. Widzowie wchodzą 
do naszego świata i układają własne sce-
nariusze tego, co widzieli. Dziewczynom 
zależy, by publiczność była bardziej otwar-
ta na ten rodzaj teatru. — Ludzie czują się 
bezpieczniej, kiedy dokładnie rozumieją 
o co chodzi. Zachęcamy ich do większej 
otwartości także na odczuwanie, nie tylko 
rozumienie teatru — mówią. 

21 czerwca w Klubie Energetyka odbyła 
się cykliczna impreza pt. „Wokół waha-
dła”. Każdy, bez względu na umiejętności, 
mógł wziąć udział w bezpłatnych warszta-
tach tanecznych. Swoje spektakle pokazało 
Wahadło, Aleksandra Bożek-Muszyńska 
i Aleksandra Zdunek oraz młodzieżowa 
Grupa Poczekalnia, z którą pracuje Ola 
Holesz. Uczestnicy mieli też okazję obej-
rzeć wystawę fotografii Agaty Weber. Była 
to trzecia edycja imprezy. 

(S)

Był 2007 rok, cztery dziewczyny z rybnickiego teatru tańca Navras stworzyły 
własny teatr Grupę Wahadło. Dziś Aleksandra Holesz i Bernadeta Pander 
tworzą trzon zespołu, a ich kolejne spektakle zdobywają festiwalowe laury.

Bez wahania
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ir 
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łka

Bernadeta Pander i Aleksandra 
Holesz w spektaklu „Na wypasie”
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Kulturalnym skrótem

w Chór DAR przy Duszpasterstwie Akademickim w Rybniku, pod 
dyrekcją Joanny Glenc, zdobył I miejsce i Puchar Grand Prix 
Metropolity Katowickiego ks. abp Wiktora Skworca i prezydenta 
miasta Katowice Piotra Uszoka podczas IV Festiwalu Pieśni 
Eucharystycznej „O salutaris hostia”. Imprezę zorganizowały 
Śląski Związek Chórów i Orkiestr oraz Towarzystwo Śpiewacze 
„Modus Vivendi”. Przesłuchania konkursowe odbyły się 2 
czerwca w kościele p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
w Katowicach-Piotrowicach.

w Teatr Supełek, działający w Domu Kultury w Boguszowicach, 
prowadzony przez Izabelę Karwot, zdobył Złotą Miniaturę 
na XIII Ogólnopolskim Forum Teatrów Dziecięcych „Miniatury 
2012” w Opolu (14 do 16 czerwca). Zwycięstwo przyniósł Su-
pełkowi spektakl – „O Pryszczyrycerzu i Królewnie Pięknotce”. 
Nagrodzone przedstawienie zostanie po raz kolejny pokazane 
w październiku w DK w Boguszowicach.

w Na 30 czerwca, w ramach Industriady, w Kopalni Zabytkowej 
Ignacy, zaplanowano zwiedzanie wystawy fotografii trójwy-
miarowej członków Polskiego Klubu Stereoskopowego pt. 
Ignacy w 3D. Fotografie powstały w kwietniu podczas pleneru 
fotograficznego, kiedy członkowie PKS-u uczestnicząc w fe-
stiwalu podróżników Rozjazdy, zwiedzili kopalnię i wykonali 
wyjątkowe fotografie. Wystawę przygotowaną przez Dom 
Kultury w Chwałowicach można będzie oglądać do 31 sierpnia 
w czasie zwiedzania Kopalni Zabytkowej Ignacy (www.ignacy.
miastorybnik.pl).

w 17 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury Pracownia 
Plastyczna Creatio podsumowała międzynarodowy projekt 
Kids’ Guernica. Dzieci z różnych krajów musiały stworzyć 
ogromny obraz lub mural w dowolnej technice, zachowujący 
wymiary oryginalnego obrazu Pabla Picassa „Guernica”, czyli 
3,5mx7,8m. Młodzi artyści z Creatio stworzyli swoją „Guerni-
cę” z kilkuset czarno-białych grafik wykonanych w ostatnich 
dwóch latach. Ich autorami były osoby w wieku od pięciu 
do 23 lat. Dokumentacja fotograficzna rybnickiego projektu 
zostanie przesłana do organizatorów w Japonii i będzie do-
stępna na www.kids-guernica.org. W czasie spotkania w MDK 
podsumowano roczną działalność pracowni. 

w Na XXIII Ogólnopolskim festiwalu teatrów dziecięcych i młodzie-
żowych „Heca”, organizowanym przez MDK w Płocku (21 do 23 
czerwca) Teatr Supeł z Domu Kultury w Boguszowicach zdobył 
nagrodę I stopnia za spektakl „Świat widziany z ziarenka maku”. 
Prowadząca grupę Izabela Karwot otrzymała tytuł najlepszego 
reżysera tego festiwalu.

w 22 czerwca rok artystyczny podsumowali najmłodsi aktorzy 
Młodzieżowego Domu Kultury. Dzieci cztero-, pięcio- i sześcio-
letnie, które od września brały udział w zabawach teatralnych 
prowadzonych przez Zofię Paszendę, zadebiutowały w barwnej 
historii o żabach, rybach i kijankach. Zagrały w kostiumach 
wykonanych przez Anię Bizgwę. 

w 7 lipca Teatr Mariana Bednarka ma pokazać plenerowy spek-
takl „Ballada o kwadracie” na Międzynarodowym Festiwalu 
Teatrów Ulicznych w Krakowie. Teatr otrzymał ostatnio dwie 
nagrody za performance „Ojojoj w akcji” podczas Ogólnopol-
skiego Festiwal Teatrów Niesfornych „Galimatias” w Teresinie 
oraz II nagrodę za spektakl „Korespondenci” na festiwalu 
„Sofft” w Szczecinie.

(S)

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

Wystawy pełne kwiatów
Najpierw lilie, a miesiąc później dalie i mieczyki będą królować w holu 

Rybnickiego Centrum Kultury. Do uczestnictwa w dwóch międzynarodowych 
wystawach kwiatowych tradycyjnie już zaprasza Klub Miłośników Kwiatów.  
W programie: loteria fantowa, możliwość zakupu bylin, roślin ozdobnych oraz 
wystawowych eksponatów, a także zwiedzania stoisk tematycznych.

XXII Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych  
sobota, 14 lipca od 10 do 17, 
niedziela, 15 lipca od 9 do 17.
XV Międzynarodowa Wystawa Dalii, Mieczyków i Kompozycji Kwiatowych  
sobota, 18 sierpnia od 10 do 17, 
niedziela, 19 sierpnia od 9 do 17

Popołudnie z folklorem
Śląski taniec i dowcip w wykonaniu zespołów folklorystycznych i kabaretów 

kół gospodyń wiejskich. 
niedziela, 22 lipca, g. 16, estrada na kampusie

V Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Piąta edycja muzycznej uczty z udziałem znanych i uznanych artystów 

sceny jazzowej. 
piątek, 24 sierpnia, rynek – g. 17 – Beatle Jazz - muzyczny pojedynek zespołu 
South Silesian Brass Band oraz zaproszonych gości 
sobota, 25 sierpnia, estrada na kampusie – g. 17 – Występy grup: SSBB, Boba 
Jazz Band oraz Jazz – Band Jurija Twierdowa z Rosji 
sobota, 25 sierpnia, sala kameralna RCK – g. 21 – Tradycyjne jam session 
niedziela, 26 sierpnia, estrada na kampusie – g. 17 – Wystąpią: Iza Zając Quartet 
oraz czeski Swing Band Tabor
Wstęp na wszystkie koncert bezpłatny. Bilety na Jam Session w cenie 10 zł. 

Program rybnickiej części festiwalu:

środa, 22 sierpnia
Dom Kultury Chwałowice, g. 17 – 
otwarcie festiwalu z udziałem zespołów 
wokalnych działających w OPP – Zespół 
Przygoda. Wystąpią m.in. grupy: Reme-
dium, Bez nazwy, Grupa Działalności 
Artystycznej

czwartek, 23 sierpnia
Rynek, g. 11 – koncert zagranicznych 
grup folklorystycznych

piątek, 24 sierpnia
Rynek, g. 11 – koncert zagranicznych 
grup folklorystycznych.
Teatr Ziemi Rybnickiej, g. 17 – koncert 
jubileuszowy. 

sobota, 25 sierpnia
Śródmieście, g. 10 – Przemarsz przez 
miasto grup festiwalowych zakończony 
koncertem na rynku.

poniedziałek, 27 sierpnia 
Park przy DK Chwałowice, g. 15-
20 – festyn rodzinny, koncert grup 
dziecięcych i młodzieżowych zespołu 
Przygoda. 

wtorek, 28 sierpnia 
Teatr Ziemi Rybnickiej, g. 18 – galowy 
koncert Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru „Przygoda 2012”. Bilety na kon-
certy w Teatrze Ziemi Rybnickiej (24 i 28 
sierpnia), dostępne w siedzibie Przygody 
od 1 sierpnia, tel. 32 42 26 376. 

„Przygoda” świętuje
Obchodzący w tym roku 40-lecie działalności zespół tańca ludowego 

Przygoda zaprasza na cykl koncertów zorganizowanych pod hasłem 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Przygoda 2012”, któremu patronuje 
prezydent Adam Fudali. 

Do wspólnego świętowania rybnicki zespół zaprosił zaprzyjaźnione grupy folklory-
styczne z Wenezueli, Francji, Hiszpanii, Serbii, Chorwacji, Turcji, Ukrainy oraz Indii. 
Jubileuszowe koncerty zaplanowano w Rybniku, Rydułtowach i Kędzierzynie-Koźlu. 

W dniach 4-5 września odbędą się 
27. Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

Szczegóły na stronie: www.rck.rybnik.pl

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



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

2 lipca, g. 19
ZAPISKI Z TOSKANII
prod. Francja/Iran/Włochy 2010, 
106 min., dramat; scen. i reż.: 
Abbas Kiarostami, wyk: Juliette 
Binoche, William Shimell.
Jednodniowy romans w bajko-
wym toskańskim Arezzo.

9 lipca, g. 19
TAMARA I MĘŻCZYŹNI
prod: Wlk. Brytania 2010, 111 
min., dramat/komedia/romans; 
reż.: Stephen Frears, wyk.: Gem-
ma Arterton, Roger Allam, Bill 
Camp.
Romans pełen uroku o nowocze-
snej, wyzwolonej dziewczynie.

16 lipca. g. 19
NIETYKALNI
prod. Francja 2011, 112 min., 
dramat/komedia; reż.: Olivier 
Nakache, Eric Toledano, wyk.: 
François Cluzet, Omar Sy.
Komedia obyczajowa o przyjaźni 
bijąca rekordy frekwencji we Francji. 

23 lipca, g. 19
SPONSORING
produkcja: Francja/Niemcy/Pol-
ska 2011, 96 min., dramat 
społeczny; reż.: Małgorzata Szu-
mowska, wyk. Juliette Binoche. 
Dojrzała kobieta kontra stu-
dentki-prostytutki. Próba eman-
cypacji.

30 lipca, g. 19
OSTATNIA MIŁOŚĆ NA ZIEMI
prod. produkcja: Dania/Niemcy/
Szwecja/Wlk. Brytania 2011, 88 
min., melodramat/Sci-Fi; reż.: 
David MacKenzie, wyk.: Evan 
McGregor i Eva Green.
Romans apokaliptyczny. Miłość  
i epidemia.

6 sierpnia, g. 19
LOLLIPOP MONSTER
prod. Niemcy 2011, 90 min., 
dramat; reż.: Ziska Riemann, 
wyk.: Jella Haase, Sarah Horvath.
Mieszanka rywalizacji, lojalności 
i pożądania u dwóch nastolatek. 

13 sierpnia, g. 19
DRAPACZ CHMUR
prod. Dania 2010, 90 min., dra-
mat/komedia/obyczajowy; scen 
i reż.: Rune Schjøtt, wyk.: Lukas 
Schwarz Thorsteinsson, Marta 
Holm Peschcke-Køedt.
Małomiasteczkowa rzeczywistość 
w poetyce komedii absurdu. 

20 sierpnia, g. 19
JESTEM MIŁOŚCIĄ
prod. Włochy, 2010, 120 min., 
melodramat; reż.: Luca Guada-
gnino, wyk. Tilda Swinton, Flavio 
Parenti.
Atmosfera miłosnych intryg  
i rodzinnych hipokryzji. Współ-
czesne arcydzieło gatunku. 

27 sierpnia, g. 19
SPADKOBIERCY
produkcja: USA 2011, 115 min., 
dramat/komedia; reż.: Alexander 
Payne, wyk.: George Clooney, 
Shailene Woodley.
Wyobcowany mąż-rogacz w roli 
ojca rodziny. 

Wystarczyło potrącić odpowiednią strunę 
i rozdmuchać żar, by przekonać się, że wielu, 
studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
nosi duszę artysty – uważa Jerzy Frelich. 

Z wykształcenia polonista, nauczyciel i sa-
morządowiec z zawodu, na emeryturze m.in. 
wykładowca literatury w UTW, postarał się, by 
zebrana w tomiku „Późne debiuty” twórczość li-
teracka i malarska rybnickich seniorów wpisała się  
w obchody dziesiątych urodzin stowarzyszenia. 
Niewielkie wydawnictwo pomieściło zaledwie 
wycinek twórczej aktywności studentów – senio-
rów: Piotra Franke, Elżbiety Kostorz, Ewy Tkacz-
Weber, Henryka Kaletki, Henryka Węgrzyka, Lud-
miły Chojnackiej, Norberta Sielskiego – Jonasza  
i samego Jerzego Frelicha. Pokazali, że nie jest 
im obca żadna forma literacka. I obojętnie czy 
byłoby to opowiadanie, erotyk, oda, poemat, 
czy nawet jednoaktowy dramat, wszystkie one 
pokazują, że w „jesieni życia” patrzy się na życie 
z wynikającą z doświadczenia refleksją, ale i żar-
tobliwie, często optymistycznie i z łagodnością. 
Ważnym wątkiem tego zbioru jest przywiązanie 

do małej ojczyzny, tradycji, rodziny oraz war-
tości chrześcijańskich. Książeczkę uzupełniają 
reprodukcje prac plastycznych grupy Impresja, 
którą w UTW prowadzi malarka Maria Budny-
Malczewska. Wśród prac Anny Spyry, Adelajdy 
Knury, Sabiny Jarzębskiej, Urszuli Koczwary, 
Marii Widenki, Wandy Korzuch, Barbary Kusidło, 
Aleksandry Grabińskiej, Anny Powieckiej, Haliny 
Kuchcik, Marty Szymury, Władysławy Pilarek  
i Krzysztofa Klimka przeważają nastrojowe pej-
zaże, ale są również portrety bliskich. W sumie to 
bardzo udana próba pokazania tego „co seniorom  
w duszy gra”, a czego zajęcia na „uniwersytecie” 
były katalizatorem.

W jubileuszowej uroczystości z okazji 10-lecia 
istnienia klubu, jaka miała miejsce w siedzibie 
„szkoły Szafranków” 22 czerwca br., uczestniczyli 
m.in. prezydent Adam Fudali i europoseł Jan 
Olbrycht. Za zaangażowanie oraz wytrwałość  
w zdobywaniu wiedzy wyróżniono m.in. założy-
cielkę i długoletnią prezes UTW Danutę Mrozek,  
dr n. med. Anielę Kaliciak-Kempińską, dr Szcze-
pana Balickiego i Alicję Godlewską.                 (r) 

LETNI PRZEGLaD  FILMOWY - Miłość niejedno ma imię...

Późne debiuty na jubileusz
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Program zajęć na wakacje

Uniwersytet 
III Wieku 

zaprasza na zajęcia do 
swojej siedziby,  

przy ul. Sobieskiego 15, 
tel. 32 755 79 90

Zajęcia odbywać się będą w skróco-
nym czasie od 10 do 13.

• Marsze „nordic walking”; 3.07., 
17.07. i 31.07., g. 10 – , spotkanie 
przed kąpieliskiem Ruda; 10.07.  
i  24.07.  g. 10 – spotkanie na Kozich 
Górkach

 • 5.07., czwartek, g. 11 – Maria Krze-
mień II część wspomnień z podróży 
do Nepalu

• 18.07., środa, g. 12-16 – piknik  
w Nadleśnictwie na Paruszowcu 
(spotkanie z nadleśniczym i ognisko 
z pieczeniem kiełbasek)

Przerwa wakacyjna
od 1.08.-19.08.2012



Historia rybnickich fabrykantów
Po śmierci założyciela rybnickiej fabryki Jakuba Fabischa w 1781 r., jej prowadzeniem zajęła się 

wdowa Dorothea Fabisch.

część 3

Późniejszy, ostatni właściciel tej fabryki dr Fe-
liks Haase posiadał wykaz obywateli żydowskich 
mieszkających w Rybniku na przełomie 1789  
i 1790 roku. Listę tą otwiera Dorothea Fabisch.  
Z jej dzieci tylko jedno 14-letnie mieszkało wów-
czas z nią. Za jej zarządu produkcja minimalnie 
wzrosła. Zmarła prawdopodobnie około 1790. 
Dwa lata później właścicielem fabryki był już jeden 
z dwóch synów Jakuba Fabischa. 

Abraham i Jehuda lub Loeb (Loebel) dodali 
sobie zgodnie ze zwyczajem imię ojca czyli zwali 
się Abraham Jakob i Loeb Jakob. W jednym  
z dokumentów, spisanych przez prawnika Czerne-
go (być może chodzi o Józefa Czernego, który był 
radnym miejskim w latach 1790-1797) z okazji do-
kupienia gruntów, określeni są jako bracia Jakob. 
Loeb handlujący winem dodał do swego imienia 
przydomek „Traube” (winne grono), zaś Abra-
ham – „Birkheim”. Nie wiadomo jednak, co tego 
ostatniego do tego skłoniło. Na pieczęci Loeba 
obok łacińskich inicjałów widoczna jest korona 
podtrzymywana przez dwa lwy i napis hebrajski: 
Jehuda Loeb syn Rabbiego Jacob. Loeb powstało 
od lwa – niem. Loewe i jest epitetem imienia Jehu-
da, by przypominać błogosławieństwo patriarchy 
Jakuba, w którym ten porównuje swego syna 
do młodego lwa. Natomiast pieczęć Abrahama 
Birkheima ma niemiecki napis: Królewski fabry-
kant skór Rybnik. W jej środku widnieją inicjały 
J.A., które czytane zgodnie z regułą odwrotnie, 
czyli od prawej do lewej strony znaczą Abraham 
Jakob. Wszystko to dowodzi rzeczy najważniej-
szej, a mianowicie, że po matce, ok. 1792 roku 
właścicielem rybnickiej garbarni został Abraham 
Birkheim, syn Jakuba Fabischa. Mało jednak 
wiadomo, co działo się z garbarnią do 23 marca 
1820, tj. do śmierci Birkheima. Wiemy jedynie, że 
na początku dokupił dwa ogrody w sąsiedztwie fa-
bryki, po czym można przypuszczać, że zamierzał 
ją rozbudować. W umowie kupna zobowiązał się 
umożliwić miejskiemu browarowi korzystanie ze 
swojej studni. Jeden ze wspomnianych ogródków 
odstąpił potem wspomnianemu już radcy Czerne-
mu. Godnym odnotowania jest fakt z 1794 roku, 
gdy ubiegającemu się o zezwolenie na otwarcie 
garbarni w Rybniku bądź w okolicy mistrzowi tej 
profesji Gottliebowi Schmeerowi odmówiono 
zezwolenia, powołując się na zapisy królewskiej 
koncesji dla Jacoba Fabischa. 

Burzliwe lata przełomu wieków XVIII i XIX 
zapewne odbiły się na sytuacji garbarni Abrahama 
Birkheima. Najbardziej ucierpiał wtedy przemysł 
lniany i wełniany. Brak eksportu na Półwysep 
Iberyjski i do Ameryki prawie że doprowadził gar-
barnię do upadku. Garbarnie produkowały wtedy 
na potrzeby pruskie (gł. Śląska). Skóry juchtowe 
nadal importowano z Rosji. Jednak w dobie wojen 
napoleońskich ogólny dobrobyt Śląska podupadł. 

O niewesołej sytuacji świadczy wymieniony  
w testamencie weksel z 1811, który zięć wykupił 
dopiero w 1815. Cierpiący na artretyzm Abraham 
przekazał wszystko swym dzieciom z pierwszego 
małżeństwa i drugiej żonie, którą była Katerina 
(zwana Frideriką) z domu Spitzer. Przekazał 
jej wszystko tj. aktywa oraz swe zobowiązania  
i długi. 27 czerwca 1814 roku na podstawie ustawy 
o emancypacji Żydów na terenie Prus (z 1813) 
Birkheim otrzymał obywatelstwo miasta Rybnika.

Ogólnie jednak majątek rodziny się powiększył. 
Birkheim posiadał bowiem budynek przy rynku, 
stajnie, stodoły, ogród, fabrykę skór i pola, które 
bracia nabyli od Czernego. Nowym właścicielem 
stał się zięć Abrahama, Ephraim Haase. Formalnie 
od 1825, ale faktycznie od 1815 jako „naturalny 
właściciel”. 23 kwietnia 1825 roku w myśl umowy  
z teściową, za 431 talarów i 4 grosze nabył garbarnię 
oraz 3 łokcie gruntu „na szerokość garbarni z przy-
ległej łąki.” Żoną Ephraima Haasego była Jette, 
najstarsza córka Abrahama Birkheima z pierwszego 
małżeństwa. Była drobną, delikatną kobietą, którą 
w starszym wieku najczęściej spotykano nad opra-
wioną w srebro książką do modlitwy. Jej rodzeństwo 
stanowiły dwie rodzone siostry, jedna przyrodnia  
i dwaj przyrodni bracia. Jak odnotowano, nikt z nich 
nie wyrażał zainteresowania garbarnią. Przeszła 
więc ona z męskiej linii Fabischów na potomków 
linii żeńskiej. Ephraim urodził się 22 marca 1786. 
Jego rodzicami byli Scheyer (Jesajas) oraz Judith 
(lub Juettisch) z domu Ziller. (zm. w 1853 w Le-
itersdorf opodal Troppau). W 1811 roku 25-letni 
Ephraim ożenił się z Jette. W garbarni zatrudnił 
go teść. Jako zastępca właściciela jeździł po skóry. 
Jednym z najistotniejszych posunięć biznesowych 
nowego właściciela było wykorzystanie przenosin 
starego walącego się browaru z sąsiedztwa do 
nowego budynku stawianego przez miasto. Korzy-
stając z okazji Haase zakupił teren po browarze za 
366 talarów i 15 groszy. Z czasu rządów Ephraima 
wiemy jeszcze, że był też właścicielem młyna do 
mielenia kory dębowej. 

W pierwszej poł. XIX wieku, jak przedstawił to 
w swych statystykach Schuek, pojawiło się nowe za-
grożenie dla przemysłu garbarskiego. Otóż pomimo 
zwiększonych zamówień, zaistniał deficyt garbników, 
a to z powodu wyraźnego zmniejszenia się obszaru 
lasów dębowych. W Państwie Rybnickim, które  
w 1788 od hr. Węgierskiego przeszło na rzecz Prus, 
stan lasów z 31 tys. morg w 1788 zmniejszył się do 
25 tys. morg w 1845. Mniej więcej w tym samym 
czasie ludność Górnego Śląska wzrosła z 370 tys. 
do miliona. Zapotrzebowanie – w tym na skóry – 
rosło, a tymczasem liczba garbarni malała. W 1837 
na Górnym Śląsku było jeszcze 244 mistrzów lub 
pracujących na własny rachunek, a w 1855 już tylko 
193. Liczba czeladzi i uczniów oczywiście też się 
zmniejszała. Liczba garbarni z 20 w 1852 zmalała 

do 18 w 1855. Na tym tle, w Rybniku niemającym 
jeszcze drogowych połączeń z innymi miastami 
(pierwsze szosy do Gliwic, Raciborza i Pszczyny 
zbudowano dopiero w latach klęski głodu 1847/48) 
Ephraim Haase prezentował się świetnie. Zaczął 
on bowiem sprowadzać korę dębową z Węgier. 
Dokumenty mówią też, że od 1850 Haase nawiązał 
ścisła współpracę z firmą Michael Tauber & Syno-
wie w miejscowości Waag-Neustadt (współpraca 
trwała jeszcze w 1916 roku). Fabryka przynosiła 
Ephraimowi tak duży i stabilny dochód, że w 1853 
postanowił wycofać się z interesów i przekazać je sy-
nowi Ferdynandowi. Syn Ephraima, przejął majątek 
(w 1853) powiększony przez ojca o grunt i budynek 
biurowy (na Raciborskiej) i m.in. grunty zwane łąką 
Pasternika. Ponadto utworzył filię handlową swojej 
firmy w Gliwicach. Gliwicki sklep Ephraim przekazał 
synom: Ferdynandowi i Adolfowi. Ephraim Haase 
zmarł w 1870 w wieku 84 lat (jego małżonka zmarła 
23.08.1855). Ephraim Haase uchodził za osobę 
starannie ubraną, elegancką, wręcz majestatyczną. 
Sporo wojażował i już jako czeladnik poznał Paryż. 
Kiedy urodzony w 1818 Ferdynand przejmował 
rodzinny interes, miał 35 lat.

A teraz coś z ekologii. Zdarzyło się, że gar-
barnia zanieczyściła Nacynę. Po skardze jednego  
z sąsiadów Ministerstwo Handlu i Rzemiosła wy-
dało 06.02.1862 Ferdynandowi Haase cały szereg 
nakazów zobowiązujących zakład do neutralizacji 
szkodliwych substancji, brudów, smrodów itd. Dla 
przykładu nakazano, aby magazyny kory dębowej 
i doły z wapnem były szczelne i znajdowały się 
wewnątrz warsztatów. W 1861 właściciel przebu-
dował garbarnię zgodnie z zaleceniami władz. Tym 
samym jego zakład stał się najnowocześniejszym w 
Rybniku i to nie tylko wśród garbarni, ale w ogóle. 

W 1830 roku było w mieście czterech garbarzy 
indywidualnych i jeden młyn do mielenia kory 
dębu. W czasach przebudowy fabryki Haasego 
nowy cech garbarski liczył 37 członków, w tym 
kuśnierzy, rymarzy, siodlarzy i wytwórców rękawic. 
Jak czytamy, nowy kompleks fabryczny Haasego 
był w owych czasach bardzo okazały, zwłaszcza dla 
miasta, które dopiero co, za sprawą kolei (w 1853 
Rybnik znalazł się na linii kolejowej z Raciborza 
do Mikołowa) otrzymało połączenie ze światem. 
Kompleks był nowoczesny, gdyż Ferdynand Haase 
nie poprzestał na zrealizowaniu zaleceń berliń-
skiego ministerstwa. Zbudował maszynownię, 
halę z dołami, kotłownię oraz młyn. Wszystko to 
na terenie dawnych zabudowań Jakuba Fabischa. 
Nowe budynki były tak solidne, że nawet po po-
żarze w 1903 były nadal, choć już tylko częściowo, 
wykorzystywane. 

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

w tłumaczeniu Eleonory Kosik
Michał Palica

Ephraim Haase

Ferdynand Haase

Juliusz Haase

dr Felix Haase
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Nie zawsze pątnikom towarzyszyła taka 
pompa, zwłaszcza, że pierwsze pielgrzymki 
odbyły się w czasach, gdy w powojennej Polsce 
budowano nowy, socjalistyczny ład. 

W czerwcowym wydaniu „GR” pisaliśmy 
o ks. Pawle Szolonku, którego bardzo mile 
wspominał były ministrant u św. Antoniego, 
dziś wzięty aktor Olek Krupa. Emerytowany 
kapłan, który niedawno obchodził 55-lecie 
swoich święceń mieszka obecnie w Lyskach. 
Jedną z głównych ścian jego mieszkania zdobi 
wiekowy już obraz, przedstawiający św. Anto-
niego. To prezent, który w 1958 roku otrzymał 
od rybniczan, którym towarzyszył wtedy  
w drodze na Jasną Górę. Wszystko wskazuje na 
to, że był pierwszym księdzem, który pielgrzy-
mował z pątnikami już oficjalnie, w kapłańskiej 
sutannie. Choć tamta pielgrzymka trwała tylko 

trzy dni, podkreśla, że miała olbrzymi wpływ 
na niego i na jego kapłaństwo. Drugim takim 
ważnym dla niego wydarzeniem był pożar 
kościoła św. Antoniego jesienią 1959 roku.  
— Pochodziłem z biednej, wiejskiej rodziny,  
a mimo to czułem się wśród rybniczan jak wśród 
swoich i co ważniejsze, poznałem ich szczerą, 
głęboką wiarę, która zrobiła na mnie duże wra-
żenie — wspomina po latach.

Ks. Szolonek, trafił do parafii św. Antoniego 
latem 1957 roku, krótko po swoich święceniach. 
O pielgrzymce do Częstochowy dowiedział się 
od pochodzącego z parafii Matki Boskiej Bole-
snej ks. Henryka Wyleżycha, który towarzyszył 
rybniczanom w czasie czerwcowego pielgrzy-
mowania. Towarzyszył po cywilu, właściwie 

incognito, by nie wyróżniać się z grupy. — Już 
w czasie kolędy kilku parafian namawiało mnie, 
bym wybrał się z nimi do Częstochowy. Piel-
grzymki tej nie organizowała parafia, ale sami 
parafianie. Ks. proboszcz Sylwester Durczok 
zgodził się na mój udział w pielgrzymce, ale 
postawił jeden warunek, 
bym szedł w stroju księ-
dza w sutannie i komży, 
żeby było widać, że nie 
jesteśmy zwykłymi tury-
stami — wspomina ks. 
Paweł Szolonek. 

Trzydniowa pie l -
grzymka odbyła się  
w końcu czerwca 1958 
roku. W jej trakcie ob-
chodzili przypadające 

na dzień 29 czerwca święto świętych apostołów 
Piotra i Pawła. Z tej okazji już w Częstochowie 
duszpasterz otrzymał od pątników w prezencie 
na imieniny wspomniany obraz św. Antoniego. 
— Pielgrzymowało blisko 200 osób. Wyruszyli-
śmy na trasę po krótkiej modlitwie w kościele, 
jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej mszy. Ktoś 
niósł krzyż. Na drogach nie było jeszcze takiego 
ruchu jak dzisiaj, ale i tak szliśmy raczej gęsiego. 
Każdy niósł ze sobą bagaż, na ogół jakąś torbę; 
tylko kilka osób miało plecaki. Dopiero mój 
następca ks. Wiktor Sojka wprowadził furmankę, 
która wiozła bagaże. Starsi pątnicy wciąż jeszcze 
dziękowali Bogu za przeżycie wojny, młodzież na 
ogół za zdanie matury. Trzeciego dnia byliśmy już 
na Jasnej Górze i wzięliśmy udział w rozpoczyna-

jącej się o 11 mszy świętej, po której zasłaniano 
cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Zaskoczyła mnie pobożność pielgrzymów, bo do-
świadczyłem jej namacalnie. Ich wiara była dla 
mnie, młodego księdza, budująca. Wzmocniła 
moją wiarę, którą wyniosłem z domu i z semi-
narium. Oni sami organizowali i prowadzili po-
ranne i wieczorne modlitwy. Ja musiałem się do 
nich tylko dostosować — opowiada duszpasterz.

Tamta pielgrzymka była pierwszą i ostat-
nią, którą poprowadził ks. Paweł Szolonek.  
W 1959 roku z rybniczanami pielgrzymował 
już ks. Sojka. 

Wacław Troszka

Pamiątkowe zdjęcie uczestników rybnickiej pielgrzymki AD 1958 pod murami jasnogórskiego klasztoru

W środę 1 sierpnia, po mszy w bazylice św. Antoniego w wędrówkę do 
Częstochowy wyruszą uczestnicy 67. Pieszej Rybnickiej Pielgrzymki na Jasną 
Górę, która jest też oficjalną pielgrzymką archidiecezjalną.

Ten obraz w 1958 roku ks. Paweł Szolonek otrzymał od pielgrzy-
mujących rybniczan. Jak podkreśla, towarzyszył mu przez całe ka-
płańskie życie

Pielgrzymka 
2012

Tegoroczna 67. Piesza Rybnicka Piel-
grzymka na Jasną Górę będąca też 
pielgrzymką archidiecezjalną rozpocz-
nie się 1 sierpnia mszą o 8 w Bazylice 
św. Antoniego. Dzień wcześniej do 
Rybnika dotrą zorganizowane grupy 
pielgrzymów z Jastrzębia Zdroju, Pszowa  
i z Suszca. Do jasnogórskiego sanktu-
arium na Jasnej Górze pątnicy dotrą w 
sobotę 4 sierpnia ok. 15. O 15.30 mszy 
świętej na jasnogórskich wałach w ich 
intencji będzie przewodniczyć metro-
polita katowicki ks. abp. Wiktor Skworc.

Zapisy na pielgrzymkę przyjmuje cen-
trum pielgrzymkowe 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 in-
formacji na stronie internetowej (www.
pielgrzymka.rybnik.pl). 

Pielgrzymowali gęsiego
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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. 99)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

UWAGA: ALBUM nr 100
W następnym numerze Gazety Rybnickiej ukaże się setny numer naszego Wielkiego 

Albumu Rybnika. Prosimy więc zrobić sobie wakacyjne porządki w swoich szufladach ze 
zdjęciami, pudełkach i albumach, a następnie o użyczenie nam wyjątkowych, waszym 
zdaniem, fotografii. Czekamy!

Zdjęcie 99/1
Oto zdjęcie budowanego rybnic-

kiego osiedla NOWINY. Fotografię 
przysłała nam Gabriela Bonk, a 
wykonał je jej ojciec Paweł Bonk, 
dokumentujący w latach 70. XX 
wieku budowę tego osiedla. Jakie 
numery mają dzisiaj te bloki? Przy 
jakich mieszczą się ulicach? Może 
ktoś rozpoznaje swoje mieszkanie 
sprzed lat? A może ktoś z Czy-
telników ma sfotografowane te 
same tereny sprzed budowy, czyli 
z czasów, gdy były tam tylko pola 
dzielnicy Smolna, a między nimi 
kilka domów? 

Zdjęcie 99/2
To zdjęcie z szuflady swojej babci 

udostępnił nam Krzysztof Kula. Jak 
twierdzi, widnieje na nim do grupa 
mieszkańców tzw. „Nowego Dworu”. 
Jest to obszar dzisiejszego Rybnika, 
a dokładnie dzielnicy Boguszowice 
Stare przy ulicy Braci Nalazków. Jeżeli 
chodzi o czas zrobienia tego zdjęcia, 
na razie nie można go dokładnie 
określić, ale wnioskując z ubrań – są 
to najprawdopodobniej lata 30. XX 
wieku. Może więc jeszcze żyją ludzie 
z tej fotografii. Prosimy o więcej infor-
macji o samym Nowym Dworze, jego 
charakterystycznych mieszkańcach 
oraz o historii tego miejsca.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 47
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Krótko i szybko

23 czerwca jubileusz 80-lecia świętowali członkowie 
i sportowcy piłkarskiego klubu KMS „32” Radziejów-Po-
pielów. W kościele w Popielowie odprawiono w intencji 
sportowców uroczystą mszę, a po południu na boisku klubu 
odbył się piłkarsko-rozrywkowy festyn.

e
Piłkarze Energetyka ROW-u Rybnik przygotowują się już 

do swojego drugiego sezonu w II lidze (grupa zachodnia). W 
ostatnim tygodniu czerwca przeszli badania wydolnościowe 
i rozpoczęli treningi. Drużyna beniaminka z poprzedniego 
sezonu łącznie z trenerem Ryszardem Wieczorkiem ostała 
się praktycznie w niezmienionym składzie. Wzmocnieniem 
zespołu ma być powracający do drużyny po trzech sezonach 
spędzonych w II-ligowym Ruchu Zdzieszowice 28-letni 
napastnik Roland Buchała. Prezes Grzegorz Janik prowadzi 
też rozmowy z Górnikiem Zabrze w sprawie wypożyczenia 
trzech, czterech juniorów z roczników ’92 i ’93. W szerokiej 
kadrze klubu mają się też pojawić wychowankowie klubu z 
roczników: ’94, ’95 i ’96, w tym 18-letni bramkarz Ryszard 
Szkatuła. W planach zespołu są oczywiście mecze sparingo-
we i przedsezonowe zgrupowanie w Kamieniu. Rozgrywki 
ligowe piłkarze Energetyka ROW-u rozpoczną 4 sierpnia od 
wyjazdowego meczu w Kluczborku. Pierwszy mecz w Rybniku 
na Stadionie Miejskim18 sierpnia z Górnikiem Wałbrzych. 
Wcześniej 18 lipca w rundzie przedwstępnej Pucharu Polski 
Energetyk ROW Rybnik zmierzy się na wyjeździe z Ruchem 
Zdzieszowice.  

e
10 czerwca na terenowym torze w rybnickim Wiśniowu 

odbyły się rowerowe zawody z cyklu Polish 4X Open,  
w których wystartowało 38 zawodników. Po trzech run-
dach eliminacyjnych do fazy pucharowej przystąpiło 32 
najlepszych z nich. Do finałowego wyścigu z udziałem 
czterech najlepszych zawodników zakwalifikowało się 
trzech zawodników Progresu Rybnik i rywal z Warszawy. 
Zwyciężył rybniczanin Szymon Smołka, przed Rafałem 
Kuleszą z Warszawy i dwójką rybniczan: Dawidem Nie-
słańczykiem i Szymonem Jarczykiem. Four Cross (4X) to 
odmiana kolarstwa górskiego, w której czterech zawod-
ników walczy ramię w ramię na specjalnie przygotowanej 
trasie. W wyścigach często dochodzi do niezamierzonych 
kontaktów między zawodnikami, co czyni sport widowi-
skowym i nieprzewidywalnym.

e
Na rozegranych w Kędzierzynie Koźlu Mistrzostwach 

Polski w siatkówce halowej kadeci TS Volleya Rybnika 
zajęli 7 miejsce. W pięciu rozegranych spotkaniach, oparty  
w 100% na wychowankach rybnicki zespół odniósł 2 zwy-
cięstwa (dwukrotnie pokonali Metro Warszawę) i doznał 
3 porażek, ale dwóch po 5-setowych pojedynkach. Po 
zakończeniu halowych zmagań siatkarze przenieśli się na 
piaszczyste boiska. 

e
Na kąpielisku Ruda zostały rozegrane finały mistrzostw 

Śląska kadetów w siatkówce plażowej. W turnieju wzięło 
udział 16 duetów, wyłonionych w trzech turniejach półfi-
nałowych. W rybnickim  mocno obsadzonym kadrowicza-
mi finale zwyciężył duet  BBTS-u Włókniarza Bielsko-Biała, 
który w finale 2-1pokonał parę Volleya Rybnik-Rafała 
Szymurę i Radosława Niestroja. 

9 czerwca na boisku lekkoatletycznym 
Stadionu Miejskiego odbyły się II Mię-
dzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarni-
cze „Strażacy Bez Granic” zorganizowane 
w ramach projektu o tej samej nazwie 
wspieranego przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego. Strażacki wielobój 
połączony z dorocznymi zawodami miejski-
mi zorganizował Zarząd Miejski OSP oraz 
strażacy-ochotnicy z Popielowa i Kamienia. 
Wzięły w im udział: dwie młodzieżowe 
drużyny pożarnicze dziewcząt, sześć drużyn 
chłopców, 11 seniorskich drużyn z rybnickich 
jednostek OSP oraz dwie drużyny z Czech  
z miejscowości Fulnek i Żimirowice. Mło-
dzież rywalizowała w biegu sztafetowym na 
400 m z przeszkodami i w tzw. rozwinięciu 
bojowym, na które składał się m.in. bieg  
z przeszkodami, montaż pożarniczych węży  
i obsługa sikawki z ręczną pompą. 
Starsi koledzy rywalizowali w szta-
fecie pożarniczej i w ćwiczeniach 
bojowych. Niespodzianki nie było, 
w gronie seniorów, czyli drużyn 
pożarniczych typu A po raz ósmy 
z rzędu zwyciężyli strażacy OSP 

Wielopole, a ich młodsi koledzy i koleżanki 
zwyciężyli w obu kategoriach młodzieżo-
wych. Już tradycyjnie, zaraz po odebraniu  
z rąk prezesa zarządu miejskiego OSP Józefa 
Sorychty pucharu za zwycięstwo wielopolanie 
zrzucili bojowe umundurowanie i zaprezen-
towali koszulki z nadrukiem – „Ośmiokrotni 
mistrzowie Rybnika”. — Takie koszulki mamy 
przygotowane na trzy lata do przodu — odgra-
żali się strażacy z Wielopola.

W kategoriach młodzieżowych drugie miej-
sce zajęły ochotniczki z Kłokocina i ochotnicy 
z Kamienia, którzy wyprzedzili rówieśników 
z Kłokocina, Gotartowic, Chwałęcic i Bogu-
szowic. Wśród seniorów drugie miejsce zajęli 
ochotnicy z Orzepowic, a trzecie ze Stodół. 
Kolejne miejsca wywalczyły drużyny z Ka-
mienia, Boguszowic, Gotartowic, Chwałowic 
i Popielowa.                                         (WaT)    

W sobotę 7 lipca późnym wieczorem na ulicach Śródmieścia na 
dystansie 21,097 km zostanie rozegrany III Rybnicki Półmaraton Księ-
życowy. Bieg jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.  Biegacze 
wystartują o 22 sprzed krytej pływalni MOSiR-u (ul. Powstańców Śl.), który 
wspólnie z magistratem organizuje tą niezwykłą imprezę biegową. Trasa 
będzie prowadzić m.in. przez Rynek, Pl. Wolności oraz ulicami: Gliwicką, 
Rudzką i Kotucza, więc kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu.

Organizatorzy zdecydowali, że liczba uczestników półmaratonu zostanie 
ograniczona do 700. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane do 3 lipca drogą internetową 
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie MOSiR-u (www.mosir.rybnik.pl). Tam 
również dostępny jest szczegółowy regulamin półmaratonu.

24 czerwca II-ligowi żużlowcy ROW-u Rybnik pokonali na swoim torze Kolejarza Opole 
50:40 (bonus dla Opola). Zakończyli w ten sposób rundę zasadniczą rozgrywek na drugim 
miejscu, tracąc 1 pkt do prowadzącej Wandy Kraków. O tym z kim zmierzą się w pierwszym meczu 
play-offów (22 lipca), zdecydować ma wynik zaplanowanego na 1 lipca meczu Rawicz – Piła. 
Kierownictwo rybnickiego zespołu zapowiada zdecydowaną walkę o awans do I ligi. 

Bezkonkurencyjne Wielopole

Pobiegną przy księżycu

Znów zwycięska drużyna OSP Wielopole
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Wychowanek Volley’a Rybnik siatkarz 
plażowy Mariusz Prudel wraz ze swym 
partnerem Grzegorzem Fijałkiem zagra 
w turnieju olimpijskim w czasie letnich 
igrzysk w Londynie.

— Turniej zostanie rozegrany na boiskach 
urządzonych przed Pałacem Buckingham. 
Obawiam się typowej angielskiej pogody, ale 
mam nadzieję, że będą panować normalne, wa-

kacyjne temperatury. Ale nawet gdyby padało, 
będziemy grali dalej, bo w siatkówce z powodu 
deszczu meczów się nie przerywa, no chyba, 
żeby lało jak z cebra. Grzegorz leczył kontuzję 
więc dopiero wchodzimy w sezon. Przed igrzy-
skami zagramy jeszcze w trzech turniejach cyklu 
World Tour w Szwajcarii, w Berlinie i ostatni  na 
kilka dni przed olimpiadą w Austrii. W turnieju 
olimpijskim wystąpią 24 pary. Będzie to dla 
nas, co tu dużo mówić, wielki eksperyment. Bę-
dziemy pierwszą polską parą, która wystąpi na 
igrzyskach, dlatego nie chcę niczego obiecywać. 
To podobno dziwny turniej, w którym na ogół 
nikt nie gra na 100 proc. swoich możliwości.  
W cyklu WT gra się dwa mecze w ciągu dnia,  
a turniej trwa cztery dni. Na olimpiadzie gra 
się co dwa dni; najpierw eliminacje grupowe,  
a potem już systemem pucharowym. Ograni-
czone są też mocno możliwości trenowania 
na olimpijskich boiskach. Chcemy tak się 
przygotować, by zagrać w Londynie najlepiej 
jak potrafimy i realizować swoją strategię — 
mówi Mariusz Prudel, który po igrzyskach, 
we wrześniu bierze ślub ze swoją narzeczoną. 

Gdy rozmawialiśmy w końcu czerwca nie 
wiedział jeszcze, czy weźmie udział w cere-
monii otwarcia IO. Pierwsze mecze siatkarzy 
plażowych zaplanowano na 28 lipca, a finały 
na 9 sierpnia. 

Już po raz 18. odbyły się igrzyska ryb-
nickich podstawówek i gimnazjów. Niestety 
deszczowa aura znacznie utrudniła życie 
organizatorom i trwająca zazwyczaj trzy dni 
impreza tym razem trwała sześć. Uczniowie 
szkół podstawowych rywalizowali w dziewię-
ciu dyscyplinach, zaś gimnazjaliści w ośmiu. 
W gronie szkół podstawowych z dorobkiem 
50 pkt zwyciężyła SP-5 (1. w pływaniu; 2.  
w lekkoatletyce, 3. w koszykówce dziewcząt  
i w piłce nożnej). Drugie miejsce zajęły ex 
aequo dwie szkoły, które zdobyły po 42 pkt. 
– SP-2 i SP-18. Uczniowie „dwójki” wygrali 
turniej szachowy, a w pływaniu i w piłce nożnej 
uplasowali się na drugim miejscu. Sportowcy 
z 18-tki okazali się najlepsi w turnieju koszy-
kówki dziewcząt oraz siatkówki chłopców i 

dziewcząt. Ponadto w turnieju koszykówki 
chłopców zwyciężyli uczniowie SP-11, a SP-3 
wygrała zawody lekkoatletyczne i turniej piłki 
nożnej. W igrzyskach wzięły udział reprezen-
tacje 23 szkół podstawowych. 

W gronie gimnazjów z dorobkiem 80,5 pkt 
zwyciężyło G-1 (1. w siatkówce dziewcząt, 
koszykówce chłopców, lekkoatletyce, pływa-
niu, 3.w turnieju koszykówki dziewczyn i piłki 
nożnej chłopców). Drugie miejsce z dorobkiem 
70 pkt wywalczyło G-7 (1. w piłce nożnej 
dziewcząt, 2. w koszykówce dziewcząt i lekko-
atletyce, 3. w turniejach: siatkówki dziewcząt 
i chłopców oraz piłce nożnej chłopców). Na 
trzecim miejscu uplasowało się G-2 (66 pkt – 1. 
w koszykówce dziewcząt i w siatkówce chłop-
ców, 2. w siatkówce dziewcząt i w koszykówce 

chłopców). Turniej 
szachowy wygra-
li uczniowie G-18,  
a turniej piłki noż-
nej chłopcy z  G-6.  
W rywalizacji wzięło 
udział 13 rybnickich 
gimnazjów.  

We Wrocławiu odbyły się II mistrzostwa Polski młodzików 
w szpadzie dziewcząt i chłopców. W turnieju indywidualnym 
w stawce 91 zawodników i 81 zawodniczek nie zabrakło szer-
mierzy RMKS-u Rybnik. Bardzo dobrze walczył Kacper Kordas, 
który dopiero w walce o finał przegrał 5:9 z Wojciechem 
Lubienieckim  z Mielca i tym samym zdobył brązowy medal. 
W drugim dniu Mistrzostw odbył się turniej drużynowy. RMKS 
reprezentowały dwie drużyny. RMKS I w składzie: Kacper 
Kordas, Jakub Kołodziej, Ryszard Kałuziński, Jakub Wypchoł 
w walce o pierwszą czwórkę pokonała 36:34 Górnika Radlin, 
ale w meczu o finał przegrała z Muszkieterem Gliwice 27:36. 
W walce o trzecie miejsce rybniczanie pokonali 29:22 Kmicica 
Częstochowa i zdobyli brązowy medal mistrzostw Polski mło-
dzików. Druga drużyna RMKS  ostatecznie zajęła 14 miejsce. 

e
16 czerwca w Radlinie rozegrano z kolei mistrzostwa Śląska 

juniorów młodszych w szpadzie. Wspaniale walczyła Anna 
Mroszczak z RMKS Rybnik, która pewnie wygrała wszystkie 
swoje walki i została Mistrzynią Śląska do lat 17. Dobrze 
walczył również Przemysław Trzepizur, który po przegranej  
w ćwierćfinale z Patrykiem Szlamą z Piasta Gliwice szóste 
miejsce. W turnieju drużynowym reprezentanci RMKS-u: Prze-
mysław Trzepizur, Marcin Hunt, Mikołaj Mroszczak i Kacper 
Kordas zajęli miejsce szóste. Był to ostatni sprawdzian zawod-
ników przed Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (mistrzostwa 
Polski), które na początku lipca odbędą się w Krakowie.

e
Sabina Zamroźniak z rybnickiego klubu kolarstwa gór-

skiego MTB-Silesia Rybnik na rozegranych w Moskwie Mi-
strzostwach Europy w kolarstwie górskim MTB w kategorii 
juniorek zdobyła siódme miejsce pozostawiając w pokona-
nym polu szereg utytułowanych rywalek z europejskich tras.

e
Trenerzy i działacze KK ROW rozpoczęli już budowę składu 

na sezon 2012/13. Nowymi koszykarkami w rybnickim ze-
spole będą Agnieszka Kułaga i Martyna Stelmach. Agnieszka 
Kułaga (168 cm) wzrostu i w Ford Germaz Ekstraklasie wy-
stępuje od trzech sezonów; ostatnio w Artego Bydgoszcz. 
Sezon zakończyła ze średnimi na poziomie 5,2 pkt; 3,3 zbiórki 
i 2,4 asysty na mecz. — Agnieszka Kułaga idealnie wpisuje się  
w naszą koncepcje gry w przyszłym sezonie. Znam ją od wielu 
lat, także z czasów jej gry w zespole Uniwersytetu Valparaiso. 
Uważam, że do tej pory nie pokazała jeszcze w Polsce pełni 
swoich umiejętności — mówi trener KK ROW Kazimierz Mi-
kołajec. Martyna Stelmach (189 cm) jest wychowanką MKS-u 
Zabrze i podobnie jak rybniczanka Aldona Morawiec absol-
wentką Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZKosz Łomianki.  
W sezonie 2011/2012 wywalczyła z MUKS Poznań mistrzo-
stwo Polski w kategorii U-20 i wybrana została do najlep-
szej piątki turnieju finałowego. Zawodniczka jest również  
w kadrze reprezentacji Polski U-20 na tegoroczne mistrzo-
stwa Europy, które w sierpniu odbędą się na Węgrzech. — To 
młoda i bardzo utalentowana koszykarka, z której będziemy 
mieli dużo pożytku. Jest ambitna i waleczna, więc pasuje 
do charakteru naszego zespołu — ocenia trener Mikołajec.

e
Na rozegranych w końcu maja w Zabrzu mistrzostwach 

śląska pracowników oświaty w piłce nożnej tytuł mistrzow-
ski wywalczyli nauczyciele z Rybnika, którzy w meczu 
finałowym pokonali pierwszą drużynę gospodarzy. Nasza 
mistrzowska drużyna wystąpiła w składzie: Sebastian Balon 
(ZS nr 5), Marek Medalion (ZDZ), Tomasz Adamczyk – król 
strzelców turnieju (SP-21), Adam Roezner (ZST), Grzegorz 
Studnik (ZSE-U), Łukasz Norek (ZDZ.

Szkolne igrzyska
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W lutym Mariusz Prudel odebrał z rąk Adama Fudalego, 
prezydenta miasta, nagrodę dla najlepszego sportowca 
Rybnika 2011 roku 

Rybniczanin na igrzyskach

W czasie igrzysk lekkoatleci  
z rybnickich szkół rywalizowali 
m.in. w biegu na 60 m. 

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

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



30 maja w wieku 82 lat zmarł Adam 
Bezeg, człowiek dla którego szlachetna 
sportowa rywalizacja była sensem życia.

Był rybniczaninem z urodzenia i wyboru. 
Maturę zdał w rybnickim liceum, noszącym 
dziś imię Powstańców Śl., gdzie jego wy-
chowawcą był profesor Alojzy Jochemczyk. 
Studiował na Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie, by po zakończeniu studiów 
w 1953 roku zostać jej, wieloletnim, jak się 
później okazało, pracownikiem naukowym. 
Ale sport wyczynowy znał nie tylko z teorii. 
Z sukcesami uprawiał skok wzwyż i skok  
o tyczce. W latach 1955-1964 był członkiem 
kadry narodowej, a później trenerem kadry 
skoczków wzwyż. To właśnie w roli szkole-
niowca święcił swoje największe sukcesy. 
Był wychowawcą wielu reprezentantów  
i rekordzistów kraju, w tym olimpijczyków, 
by wspomnieć tylko Jarosławę Jóźwiakow-
ską – srebrną medalistkę w skoku wzwyż 
igrzysk olimpijskich w Rzymie w 1960 roku. 

Za wybitne wyniki otrzymał tytuł trenera 
klasy specjalnej. 

Adam Bezeg był też autorem wielu ce-
nionych publikacji naukowych i skryptów 
szkoleniowych. Wspólnie z Walentym 
Wilczokiem napisał książkę „Sport w Ryb-
niku”. Związany był również z rybnickim 
środowiskiem sportowym, a w latach 1970-
77 pełnił funkcję urzędującego wiceprezesa 
wielosekcyjnego ROW-u Rybnik. Po latach, 
w 2002 roku z jego inicjatywy powstał w Ryb-
niku Klub Olimpijczyka „Sokolnia”, którego 
prezesem był do 2010 roku. Za swą wyjątkową 
działalność szkoleniową, ale i wychowawczą 
został wyróżniony m.in. Krzyżem Kawaler-
skim, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 
Edukacji Narodowej.

2 czerwca br. po mszy w kościele św. Józefa 
ojców franciszkanów urnę z jego prochami 
złożono na największym rybnickim cmentarzu 
przy ul. Cmentarnej.

— To był człowiek wyjątkowo szlachetny  

i szarmancki, obda-
rzony wielkim poczu-
ciem humoru. Był 
niezwykle koleżeński 
i nigdy nikomu nie 
odmawiał pomocy. 
Mimo upływu lat 
wciąż cieszył się suk-
cesami swoich wy-
chowanków, co roku 
zresztą spotykał się 
z zasłużonymi olim-
pijczykami w Spale. 

Przede wszystkim jednak był dla nas wielkim 
autorytetem i dlatego tak bardzo go nam bra-
kuje — mówią Joanna Sokołowska i Adam 
Adamczyk z Klubu Olimpijczyka „Sokolnia”. 

— Zarażał ludzi swoim optymizmem, 
uśmiechając się np. do ekspedientki w sklepie 
albo opowiadając anegdoty. Jeśli tylko ktoś 
wspomniał, że ma problem, on już zastanawiał 
się, jak mu pomóc. Lubił rozmawiać z młodymi 
ludźmi i wciąż leżało mu na sercu wychowanie 
fizyczne młodego pokolenia — wspomina jego 
dobra znajoma Celina Kaczmarczyk.

Człowiek sportu starej daty

Sekcja rowerowa Smerfy działa-
jąca przy Klubie Seniora Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa Kopalni „Chwałowice” 
ma w tegorocznych planach 16 wy-
cieczek rowerowych i do przejechania 
ok. 750 km.

Po raz pierwszy w tym roku rowerzyści 
wyruszyli w trasę 12 kwietnia. Mają już 
za sobą połowę z zaplanowanych wycie-
czek, w czasie których poznawali region 
i najbliższą okolicę. Wyprawy wiodły 
m.in. przez Boguszowice i Jankowice, 
Wodzisław i Marklowice, przez Palowice, 
Bełk i Czerwionkę-Leszczyny. Rowerzy-
ści pedałowali też trasą Kamień, Ksią-
żenice, Knurów, Pilchowice, Stodoły,  
a 22 maja po zbiórce na Rynku pojechali 
do Rud. Tam, 
ks.  Jan Ro-
siek, dyrektor 
ds. odbudowy 
Pocysterskiego 
Zespołu Klasz-
torno–Pałaco-
wego, oprowa-
dził rybniczan 
po opactwie  
i opowiedział 
o pracach, ja-
kie w ostatnich 
latach zosta-
ły tam prze-
prowadzone.  

W wycieczce wzięło udział 38 osób. 
W czerwcu rowerzyści zwiedzili m.in. 

kopalnię piasku w Kotlarni, pałac 
w Pogrzebieniu i Arboretum Bramy 
Morawskiej. Na 1 lipca „Smerfy” zapla-
nowały trzydniowy wyjazd w Pieniny, 
gdzie wezmą udział w konkursie potraw 
regionalnych w Łopusznej, dotrą do 
Doliny Chochołowskiej, a na wypoży-
czonych rowerach pokonają 70 km ze 
Szczawnicy przez Frydman na Słowację, 
gdzie w miejscowości Czerwony Klasztor 
nad Dunajcem zwiedzą kompleks klasz-
torny. Będzie to jedna z najdłuższych 
tras zaplanowanych przez rowerzystów 
w tym sezonie. Podsumują go 18 wrze-
śnia, wycieczką na trasie Rybnik-Rudy, 
połączoną z grzybobraniem.           (S)

Smerfy ponownie na trasie

22 maja rowerzyści wyruszyli z rynku do Rud
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23 czerwca na Stadionie Miejskim odbyły się Małe 
Mistrzostwa Europy zorganizowane pod patronatem 
prezydenta Rybnika przez RKP ROW Rybnik.

Pod szyldami finalistów polsko-ukraińskich mistrzostw 
Europy wystąpiło 16 dwunastoosobowych drużyn złożonych 
na ogół z 11-latków i nieco młodszych piłkarzy. Turniej 
rozegrano według tego samego systemu co prawdziwe mi-
strzostwa Europy; rozpoczęło się od eliminacji w czterech 
grupach, a skończyło wielkim finałem, w którym Portugalia 
pokonała Hiszpanię 7:0. Ową Portugalią była drużyna RKP 
ROW Rybnik złożona z chłopców z rocznika 2001, a prowa-
dzona przez trenera Bogusława Lalko. Drużynę Hiszpanii 
tworzyli o rok młodsi od swoich rywali zawodnicy drugiej 
drużyny RKP ROW Rybnik rocznika 2002. Pierwsza drużyna 
10-latków przegrała z Portugalią 0:2 w ćwierćfinale. W całym 
turnieju wystąpiło aż sześć drużyn złożonych z piłkarskiego 
narybku RKP ROW-u Rybnik.

Zwycięska drużyna rybnickiej Portugalii wystąpiła  
w składzie: Łukasz Helbig, Kamil Horęzga, Kacper 
Fojcik, Mateusz Morawa, Patryk Smolaga, Kamil 
Gaweł, Sebastian Naczyński, Jakub Kirsek, Patryk 
Koczwara, Marcin Bober i Konrad Warmiński

Małe Mistrzostwa 
Europy
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Na odpowiedzi czekamy do 17 sierpnia. 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 wakacje

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

Zdjęcie zamiesz-
czone w poprzed-
niej „Foto - zagad-
ce” przedstawia 
motyw dekoracyj-
ny na odnowionej 
niedawno fasadzie 
kamienicy przy ul. 
Gliwickiej 4. Na-
grody otrzymują: 
Włodzimierz Ro-
szak i Ewa Mazur 
(empik) oraz Stani-
sław Czop (woda).   

Jerzy Stuhr, Tak sobie myślę… 
(Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2012)

W zapiskach z czasu choroby 
Jerzy Stuhr nawet na chwilę nie 
traci z pola zainteresowania bie-
żących wydarzeń politycznych, 
społecznych czy artystycznych. 
Doświadczenie choroby pokazuje, 
że to, co ważne, dzieje się tu i teraz. 
Bezkompromisowo wyraża opinie i komentuje, co pewnie nie 
wszystkim będzie się podobać… Siłę do walki autorowi daje 
wsparcie najbliższych, nieoceniona, pięknie opisana obecność 
rodziny. Kolejnym wizytom w szpitalu, bólowi i cierpieniu to-
warzyszy radość oczekiwania na narodziny wnuczki.

Wielka Księga Odpowiedzi 
(Newsweek Polska wyd. Ringier 
Axel Springer). 

Kto pyta, nie błądzi. „Wielka Księ-
ga Odpowiedzi” powstała na posta-
wie pytań przesłanych do redakcji 
BBC. Odpowiedzi na czasem dziwne 
i zaskakujące pytanie przygotowali 
wybitni naukowcy, a całość została 

podzielona na działy tematyczne. Z tą lekturą żaden upał nie 
rozleniwi nam szarych komórek. Czy można myśleć nie znając ani 
jednego słowa? Czy istnieją kody nie do złamania? W jaki sposób 
powstają planety? – czyli prawie wszystko o prawie wszystkim.

Artur Andrus, Myśliwiecka 
(Mystic Production 2012) 

Dla tych, którym humor współ-
czesnych kabareciarzy wydaje się 
przyciężki, płyta Artura Andrusa 
będzie balsamem dla ucha i duszy. 
Autor trzyma się z dala od polityki i dosadności, od pierwszych 
nut uwalniają się jakże przyjemne i potrzebne opary absurdu. 
Błyskotliwe teksty o duszeniu gołąbków, zakładaniu chórów 
czy przezabawne „Glanki i pacyfki” wpadają w ucho nie tylko 
dzięki ciepłemu wokalowi wykonawcy, ale też kompozycjom  
Włodzimierza Korcza.

Wymyk, reż Greg Zglinski (Best 
Film 2011)

„Wymyk” opowiada historię 
dwóch braci. Dwie różne osobo-
wości, dwa odmienne podejścia 
do życia. Bieg wydarzeń sprawia, 
że różnice powoli przeradzają się 
we wrogość. „Wymyk” to opowieść 
o odwadze, bezkompromisowości i 
honorze, która jednocześnie przeła-

muje stereotyp mocnego, męskiego kina. 

Wyniki zbiórki publicznej
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku 

przy ulicy Orzepowickiej 16, zgodnie z pozwoleniem Prezydenta Miasta Rybnika o 
numerze: SO-I.5311.4.2012 z dnia 7 marca 2012 roku, przeprowadziło zbiórkę pu-
bliczną na terenie miasta Rybnika. 

Zebrano 5.520,00 zł w tym: ofiar do skarbony stacjonarnej, umieszczonej w bu-
dynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku przy ulicy Andersa 14 – 1.485,00 
zł, sprzedaż przedmiotów – 4.035,00 zł. Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej 
wyniósł 191,35 zł – zakup skarbony z akrylu.Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

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

Lubisz i znasz 
swoje miasto? Je-
steś spostrzegaw-
czy, znasz historię  
i interesujesz się 
z a c h o d z ą c y m i  
w Rybniku zmia-
nami? Jeśli tak, 
weź udział w kon-
kursie. 

Wystarczy uważ-
nie przyjrzeć się pu-
blikowanemu obok 
zdjęciu i ustalić co 
przedstawia oraz 
gdzie znajduje się 
obiekt,  którego 
część widnieje na 
prezentowanym 
obok zdjęciu.

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

Ponieważ nadal często zdarzają się wpłaty na rachunki bankowe już 
zlikwidowane (po zmianie banku obsługującego Miasto) przypominamy 
numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Rybnika w BRE Bank 
S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik, na które należy dokonywać wpłat: 
• OPŁATA SKARBOWA - na rachunek: 38 1140 1179 0000 2224 1800 1067,
• podatki lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, poda-

tek od środków transportowych) - na indywidualny dla każdego podatnika i każdej 
nieruchomości numer rachunku bankowego, który znajduje się w decyzji podatkowej 
lub w indywidualnym zawiadomieniu,

• inne podatki i opłaty lokalnych - na rachunek: 47 1140 1179 0000 2224 1800 1002,
• inne dochody Urzędu Miasta – z tytułów: dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania 

gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjnej, wydania karty węd-
karskiej, wydania karty parkingowej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
wydania legitymacji, zaświadczenia, licencji, koncesji, wykupu mieszkania komunalnego, 

wykupu nieruchomości, sporządzenia map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i 
budynków, dokumentów do przewłaszczenia, wglądu do dokumentacji ewidencji grun-
tów i budynków, usunięcia drzew i krzewów, przekazania darowizny na rzecz Dzielnic i 
Młodzieżowej Rady Miasta - na rachunek: 20 1140 1179 0000 2224 1800 1003,

• dochody budżetu państwa - wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, opłaty za 
udostępnianie danych osobowych - na rachunek: 36 1140 1179 0000 2224 1800 1006.

W przypadku przelewów zagranicznych należy uwzględnić IBAN, czyli numer rachunku 
bankowego poprzedzić symbolem PL, a także SWIFT (BIC): BREX PL PW.
Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności, np. wpłat poprzez Inter-
net. Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) 
w polu „tytuł wpłaty” należy podać: imię i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny (numer 
znajdujący się w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy wpłata.
Przychodząc do Urzędu Miasta w sprawach podatków lokalnych dobrze jest mieć ze sobą  
i okazać numer ewidencyjny podatnika, co przyspieszy obsługę.

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Rybnika
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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

Pan D. przyszedł do dentysty po 30 latach. Wszystkie zęby  
nadawały się do usunięcia (patrz zdj. przed wizytą).
W piątek 9 maja usunęliśmy 8 korzeni w szczęce i wzięliśmy  
miarę na protezę.
W poniedziałek 12 maja usunęliśmy 10 korzeni w żuchwie  
i zrobiliśmy przymiarkę protez.
16 maja w piątek oddaliśmy panu D. protezy (patrz zdj.  
po wizycie).

W ciągu tygodnia pacjent miał usunięte  
wszystkie zęby i zrobioną nową protezę.Zd
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PRZED WIZYTĄ PO WIZYCIE


