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Artyści występujący na rynku w cyklu wakacyj-
nych koncertów, którym przyszło koncertować 
w upalne niedzielne popołudnia, nie mogli li-
czyć na dużą liczbę widzów   

Lato w mieście

Lipcowy występ Guns N’ Roses na 
stadionie miejskim z udziałem pra-
wie 17 tys. fanów był największym 
koncertem w historii Rybnika. Usta-
nowiono też kilka innych rekordów; 
żaden inny koncert nie rozpoczął 
się tu dotąd tak późno i z takim 
poślizgiem

W czasie lipcowych upałów 
popularne „Wodociągi” za-
instalowały na rynku wo-
dotrysk dla pragnących się 
schłodzić przechodniów. 
Największą frajdę miały 
oczywiście dzieci

W sierpniu spora rzesza rybniczan i mieszkań-
ców sąsiednich miejscowości pielgrzymowała, 
jak co roku, do Częstochowy na Jasną Górę. 
Tym razem była to trudna, upalna pielgrzymka

Na familokach wakacje biegną 
swoim własnym rytmem. Na 
zdjęciu mieszkańcy Paruszowca, 
gdzie zwłaszcza dzieciaki większą 
część pogodnych dni spędzają na 
podwórku 

Jak co roku Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów zorganizował latem w Teatrze Ziemi Rybnickiej swoje dwie sztanda-
rowe wystawy. W lipcu mogliśmy się zachwycać liliami, w sierpniu kwiatami późnego już lata – daliami i mieczykami
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W upalne weekendy na Rudzie  
panował wielki tłok

Gruntownie zmodernizowane 
w ostatnich latach kąpielisko 
w Chwałowicach jest przeci-
wieństwem Rudy – to kąpieli-
sko małe i kameralne. Na zdję-
ciu stali bywalcy Kuba i Kacper
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Kolejny, wrześniowy numer „GR” ukaże się 30 września

Drodzy Rybniczanie

Tradycyjnie już wakacji nie miały ekipy remontowe, które wraz z końcem roku 
szkolnego wkroczyły do rybnickich szkół i przedszkoli. Malowanie, odnawianie, 
wymiana okien, pokryć dachowych czy parkietów, remonty instalacji sanitarnych, to 
tylko niektóre z prac, jakie w ciągu dwóch miesięcy wykonane zostały w obiektach 
szkolnych i przedszkolnych. W części z nich zostały wykonane znacznie poważ-
niejsze prace termomodernizacyjne i adaptacyjne, jak przystosowanie budynku 
dawnego „medyka” na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego czy adaptacja 

internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla potrzeb Przedszkola Specjalnego. 
Na terenie kilku przedszkoli wymieniono i uzupełniono również wyposażenie placów zabaw.

Te kilkanaście milionów złotych przeznaczanych rokrocznie z budżetu miasta na wakacyjne 
remonty i inwestycje w placówkach edukacyjnych, to dobrze wydane pieniądze. Tworzenie 
coraz lepszych warunków do nauki, zabawy i rekreacji dzieci, to niezwykle ważna inwestycja 
w przyszłość. 

Dlatego też, w trosce o zdrowie i kondycję naszych milusińskich, sukcesywnie, od kilku lat 
staramy się powiększać przyszkolną bazę sportową, poprzez budowę nowych boisk o sztucznej 
nawierzchni. W rozpoczynającym się roku szkolnym uczniowie trzech kolejnych szkół korzystać 
będą mogli z nowoczesnych boisk. W najbliższym czasie boiska otwarte zostaną na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 34, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 („Frycza”) oraz nowo utworzonym 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w dzielnicy Orzepowice. 

Nie zapominamy również o pozaszkolnych obiektach sportowo-rekreacyjnych. Kompleksowej 
modernizacji doczekał się w tym roku basen w Chwałowicach. Tego upalnego lata na amatorów 
pływania i zabaw na wolnym powietrzu czekały tam, prócz wodnych atrakcji w wyremontowa-
nym basenie, również nowe boiska do piłki plażowej i plac zabaw.  

Część z Państwa zapewne miała już okazję wypróbować sprzęty treningowe siłowni „pod 
chmurką”, zlokalizowanej na terenie ośrodka w Kamieniu. Siłownia ta cieszy się ogromną po-
pularnoścą, dlatego już wkrótce podobna pojawi się w parku nad Nacyną, na terenie kampusu. 
Wierzę, że dzięki swojej lokalizacji – w samym centrum miasta – będzie się cieszyła nie mniejszym 
powodzeniem nie tylko wśród studentów, ale i wszystkich mieszkańców szukających chwili 
odpoczynku w nadnacyńskim parku. 

Drodzy Uczniowie, u schyłku wakacji życzę, by z nowymi siłami i entuzjazmem udało się Wam 
wrócić do nauki. Mam nadzieję, że zarówno ci z Was, którzy spędzili wolny czas w górach, nad 
morzem czy jeziorem, jak i ci, którzy odpoczywali, nie wyjeżdżając z Rybnika, aktywnie i rado-
śnie wykorzystali te wakacyjne miesiące. A od września, już po lekcjach, zapraszam na rybnickie 
boiska, place zabaw i siłownie – w końcu przed nami jeszcze miesiąc kalendarzowego lata! 

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika



Sesja RM – 14 sierpnia

Szybko, sprawnie, 
wakacyjnie

Tej sesji nie było w planach. Dodatkowe posiedzenie radni wykorzystali do 
powołania komisji, która zbada poprawność wniosku o przeprowadzenie 
referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej. Uporządkowali też temat  
rybnickiej oświaty. 

Budżetowa mozaika 
Zmiany w budżecie miasta podyktowane 

były projektem edukacyjnym, jaki od sierpnia 
realizuje Młodzieżowy Dom Kultury. Placówka 
pozyskała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edu-
kacji w ramach programu „Młodzież w działaniu”. 
Zwycięski projekt nosi nazwę „Zielona mozaika 
Europy”, a MDK będzie go realizować do końca 
listopada. Budżet projektu, który zakłada wymianę z 
młodzieżą z Litwy i Irlandii, wynosi ponad 75 tys. zł. 
O kwotę tę zwiększono planowane dochody i wydat-
ki miasta. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Gminy walczą o swoje
Radni jednomyślnie poparli obywatelski 

projekt Związku Miast Polskich w sprawie 
zmiany ustawy o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego. Trzeba ją zmienić, bo 
wyliczono, że polskie gminy tracą ponad osiem 
miliardów złotych rocznie. Projekt ustawy ZMP 
zakłada wzrost udziału samorządów w podatku do-
chodowym od osób fizycznych (dla gmin – z 39,34% 
do 48,78%; dla powiatów – z 10,25% do 13,03%; dla 
województw – z 1,60% do 2,03%), a także wprowa-
dzenie subwencji ekologicznej i przywrócenie zasady 
rekompensowania ubytków w dochodach własnych 
samorządów. Gminy tracą, bo wprowadzono wiele 
zmian ustawowych, które z jednej strony zmniejszają 
ich wpływy budżetowe, z drugiej – narzucają im nowe 
zadania, ale nie zapewniają źródeł ich finansowania. 
Jak wyjaśniał skarbnik Bogusław Paszenda, z tytułu 
samej tylko ulgi prorodzinnej, w latach 2007-2011 
z budżetu miasta ubyło ok. 62 mln zł dochodów 
własnych, a w 2012 r. wzrost wydatków wynikających 
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej szacuje się na ok. 1,3 mln zł. Utrzymanie 
dotychczasowego stanu rzeczy może więc ograniczyć 
liczbę inwestycji i miasta nie będzie stać na skorzysta-
nie ze środków unijnych w latach 2014-2020. 

Warto dodać, że ruszyła też ogólnopolska akcja 
zbierania podpisów pod projektem zmieniającym 
ustawę o dochodach samorządów pn. „Stawka 
większa niż 8 mld”. Potrzeba sto tysięcy podpisów 
w skali kraju. 28 lipca do akcji włączyli się również 
mieszkańcy Rybnika (czytaj na str. 6).

Oświatowe porządki
Dwie kolejne uchwały dotyczyły zmian 

w oświacie, a zreferowała je wiceprezydent 

Joanna Kryszczyszyn. Od 1 września nauka  
w zawodówkach będzie trwała trzy lata. Dlatego 
radni przyjęli uchwałę w sprawie przekształcenia 
rybnickich zawodówek w zasadnicze szkoły za-
wodowe o trzyletnim cyklu nauczania. Dotyczy 
to ZS nr 5 w Niedobczycach, Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej w ZS nr 6 w Boguszowicach 
oraz zawodówek w „Mechaniku”, „Ekonomiku”  
i w „Budowlance”. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 
podobnie jak kolejną, dotyczącą likwidacji pięciu 
szkół, które praktycznie już nie istnieją – ostatni 
uczniowie zakończyli naukę, a naboru nowych nie 
prowadzono. Z końcem sierpnia br. przestaną więc 
istnieć: I Liceum profilowane w Zespole Szkół Tech-
nicznych, technikum uzupełniające dla dorosłych  
w Zespole Szkół Budowlanych, szkoły policealne 
dla dorosłych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elek-
trycznych i w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych, a także szkoła policealna w tym ostatnim. 
Uchwałę intencyjną przyjęto w grudniu ub. roku. 
Zamiar likwidacji szkół pozytywnie zaopiniowało 
również kuratorium oświaty. 

Jest komisja, 
będzie referendum?

Radni Stanisław Jaszczuk (PiS), Benedykt 
Kołodziejczyk (PO), Franciszek Kurpanik 
(PO), Jan Mura (BSR), Kazimierz Salamon 
(BSR) i Andrzej Wojaczek (PiS) zostali człon-
kami komisji, która sprawdzi, czy wniosek 
mieszkańców o przeprowadzenie referendum  
w sprawie likwidacji straży miejskiej jest po-
prawny. 10 sierpnia na ręce prezydenta wpłynął 
wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z 1233 
kartami zawierającymi podpisy mieszkańców. — Ini-
cjator referendum oświadczył, że podpisów jest 12300.  
10 sierpnia prezydent przekazał wniosek przewodni-
czącemu rady. Teraz komisja musi zweryfikować go 
pod względem zgodności z przepisami. Do 30 dni od 
daty wpłynięcia wniosku, rada miasta musi się do 
niego ustosunkować — wyjaśniła procedury Daniela 
Lampert, sekretarz miasta. A to oznacza, że radnych 
czeka jeszcze jedna, nieplanowana wcześniej sesja. 

Uchwałę o powołaniu komisji przyjęto jednogło-
śnie i bezdyskusyjnie. 

(S)

Kolejna planowa sesja 
odbędzie się 12 września. 

Miasto w skrócie
e Rybnik zajął drugie miejsce wśród miast 

na prawach powiatu i zdobył tytuł 
najbardziej innowacyjnego miasta w 
tegorocznej edycji ogólnopolskiego ran-
kingu samorządów dziennika „Rzeczpo-
spolita”. Uhonorowano w nim miasta, 
które najbardziej dbają o rozwój i pod-
niesienie jakości życia. Oceniano m.in. 
dostępność i rodzaj spraw załatwianych 
w urzędzie za pośrednictwem internetu. 
W tej edycji rankingu Rybnik zajął także 
13 miejsce wśród miast na prawach 
powiatu, najlepiej wykorzystujących 
fundusze unijne oraz 30 miejsce w 
ogólnopolskim rankingu samorządów. 

e Miasto zdobyło też siódme miejsce  
w ogólnopolskim rankingu miast pol-
skich na prawach powiatu za rok 2011. 
Sporządzając go oceniano m.in. dzia-
łania proinwestycyjne, rozwiązania po-
prawiające jakość obsługi mieszkańców, 
promocję rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej czy działań 
proekologicznych, współpracę krajową 
i międzynarodową. Ranking stworzył 
Związek Powiatów Polskich, a zaprezen-
towano go i podsumowano w Świdnicy 
podczas Ogólnopolskiego Kongresu 
Regionów.  

e 9 sierpnia w kościele w Orzepowicach 
odbył się pogrzeb 41-letniego górnika, 
który zginął w wypadku w kopalni 
Chwałowice. Żegnały go tłumy miesz-
kańców i załoga. Do tragicznego zda-
rzenia doszło 2 sierpnia w ścianie wy-
dobywczej w rejonie kombajnu. Kom-
bajnista został przygnieciony otwieraną 
osłoną zabezpieczającą przejście sekcji. 
Po udzieleniu pierwszej pomocy został 
wytransportowany ze ściany, ale po 
drodze stracił przytomność. Podjęto 
akcję reanimacyjną, lecz przybyły na 
miejsce lekarz stwierdził zgon, którego 
przyczyną był uraz wielonarządowy. 
Okoliczności zdarzenia bada Okręgowy 
Urząd Górniczy w Rybniku pod nadzo-
rem WUG oraz zespół powypadkowy 
kopalni. Górnik był mieszkańcem Orze-
powic. W górnictwie przepracował 22 
lata. Zostawił żonę i dwójkę dzieci. 

e Baw się razem z nami – to hasło festynu, 
jaki odbył się 21 lipca na rybnickich bło-
niach. W zabawie pod chmurką wzięło 
udział ok. 500 mieszkańców oraz grupa 
seniorów z Karwiny w Czechach. Czeka-
ło na nich wiele festynowych atrakcji, 
a zabawę tradycyjnie zorganizowało 
Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów 
„Silesia” w Rybniku.
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e Rybnicki Dom Dziecka został laureatem 
wojewódzkiego półfinału akcji „Domy 
pozytywnej energii” i otrzymał czek 
na 10 tys. zł. Podopieczni rybnickiej 
placówki musieli stworzyć ilustrowaną 
bajkę o przygodach byczka Tauronka. 
Akcja jest skierowana do całodobo-
wych placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych i ma poprawić warunki 
życia ich podopiecznych. Prowadzą 
ją Tauron Polska Energia i Tauron 
Dystrybucja. W październiku pozna-
my laureatów finansowych nagród 
głównych. O jedną z nich ubiega się 
również rybnicki DD. 

e Na terenie ośrodka wypoczynkowego 
w Kamieniu działa kolejna siłownia 
pod chmurką. Urządzenia pozwalają 
kształtować niemal wszystkie grupy 
mięśni, są łatwe w obsłudze i całkowi-
cie bezpieczne. Mogą z nich korzystać 
dzieci, dorośli, a także osoby niepeł-
nosprawne. Na siłowni w Kamieniu 
można poprawić nie tylko kondycję, 
ale również skorzystać z tzw. masażera 
pleców. Podobne, bezpłatne siłow-
nie funkcjonują w parku Kozie Góry  
w dzielnicy Meksyk, na Wiśniowcu, 
w Rybnickiej Kuźni i w chwałowickim 
Parku Górnika. 

e W niezależnym radiu białoruskim 
Racja w Białymstoku spotkali się 
przedstawiciele niemiecko-polskiej 
grupy parlamentarnej, by rozmawiać 
o możliwościach wsparcia rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego na Bia-
łorusi. Jednym z uczestników spotkania 
był rybniczanin, poseł Marek Krząkała. 
Zdaniem parlamentarzysty PO, aby 
Unia Europejska mogła być skuteczna, 
musi mówić jednym głosem, zwłaszcza 
o sytuacji na Białorusi. 

e 1 sierpnia o 17 na terenie miasta 
włączone zostały syreny alarmowe. W 
ten sposób Rybnik uczcił 68. rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego. 

e Wesoło i solidarnie – to hasło festynu, 
jaki odbył się 18 sierpnia w parku za 
domem kultury w Chwałowicach. Or-
ganizatorzy (NSZZ „Solidarność” przy 
kopalni Chwałowice, dom kultury, kop. 
Chwałowice i rada dzielnicy) przygoto-
wali wiele atrakcji dla młodszych i star-
szych. Na uczestników czekało wesołe 
miasteczko, liczne stoiska handlowe 
i gastronomiczne, konkursy, loterie 
fantowe oraz występy kabaretu Mo-
herowe Berety i zespołu 2+1. Zabawę 
zakończyła dyskoteka. 

Miasto w skrócie

Początek był obiecujący, bo już 2 lipca  
do programu przystąpiła pierwsza z firm – 
księgarnia Orbita, w której rodziny „trzy plus” 
mogą kupić książki, w tym podręczniki z 15% 
zniżką. Miesiąc później włączyła się Gale-
ria Kola z ul. Reymonta, która zaprasza rodziny 
objęte programem do skorzystania z kreatyw-
nych warsztatów edukacyjnych, plastycznych 
i muzycznych z 20% rabatem. Do 21 sierpnia 
na liście prywatnych przedsiębiorców nadal 
widniały tylko dwie firmy. Dla porównania, w 
Tychach zniżki dla rodzin wielodzietnych wpro-
wadziło ponad 76 prywatnych firm, w Żorach 
– ponad 24, a w Wodzisławiu, gdzie program 
obowiązuje od marca br. – 11. — Do lokalnych 
firm i przedsiębiorców wysłaliśmy szczegółowe 
informacje o programie i mamy nadzieję na po-
zytywny oddźwięk. To nowy program, więc spo-
dziewamy się, że z czasem zainteresowanie nim 
będzie coraz większe. Zapraszamy wszystkich 
do współpracy — zachęca Bożena Nawrocka z 
rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To 
właśnie tam podmioty prywatne mogą składać 
deklaracje o przystąpieniu do programu (ul. 
Żużlowa 25, Dział Usług, pok. nr 9, tel. 32/ 42 
21 111 wew. 354, link: www.pomocspoleczna.
rybnik.pl/program-duza-rodzina,ne,83,23). 

Od lutego ub. roku rybnickie rodziny 
wielodzietne korzystają ze zniżkowych 
przejazdów autobusami komunikacji miej-
skiej, a dzięki programowi Duża Rodzina, 
mogą z 50% zniżką kupić bilety wstępu na 
obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji i na imprezy kulturalne organi-
zowane przez rybnickie instytucje kultury. 
Podstawą do korzystania z ulg jest imienna 
e-karta (jedna dla każdego członka rodziny). 
Wnioski o jej wydanie należy składać w kasie 
Zarządu Transportu Zbiorowego na Placu 
Wolności (do pobrania również w OPS i na 
stronie internetowej OPS-u). W lipcu wnioski 
o wydanie e-karty złożyły 64 rodziny. Na jej 
otrzymanie czeka się średnio ok. tygodnia.  
W Rybniku mamy 248 rodzin „trzy plus”, 
które korzystają ze wsparcia OPS-u; w sumie 
to ponad 2400 osób. 

Przypomnijmy: program Duża Rodzina 
adresowany jest do rodzin wielodzietnych, 
mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 
18. roku życia (lub do 24 roku życia w przypad-
ku, gdy dziecko uczy się lub studiuje) oraz do 
rodzin zastępczych, bez względu na kryterium 
dochodowe i liczbę dzieci. 

(S)

Duża rodzina, mało zniżek?
1 lipca w mieście ruszył program Duża Rodzina, mający ułatwić życie 

rodzinom wielodzietnym i zastępczym. Mogą one już kupować zniżkowe 
bilety wstępu na obiekty MOSiR-u i na imprezy kulturalne organizowane 
przez miejskie instytucje. Jednak rodziny wielodzietne i pomysłodawcy 
programu, liczą, że przyłączą się do niego również prywatni przedsiębiorcy.  

Dziewięć uwag zgłoszono w czasie zakoń-
czonych 25 lipca miesięcznych konsultacji 
społecznych w sprawie nowego podziału 
miasta na okręgi i obwody wyborcze. 

W okręgach mieszkańcy wybierają radnych 
rady miasta i prezydenta Rybnika. Obwody 
wyborcze funkcjonują z kolei w czasie wy-
borów parlamentarnych, prezydenckich oraz 
eurowyborów. W czasie konsultacji zgłoszo-
no ustnie sześć uwag dotyczących podziału 
miasta na obwody głosowania i lokalizacji 
obwodowych komisji wyborczych. Tylko 
jedną zgłosił szeregowy rybniczanin – miesz-
kaniec dzielnicy Smolna. Pięć pozostałych 
złożyli przewodniczący i zastępcy przewodni-
czących zarządów dzielnic Boguszowice Stare 
i Niedobczyce oraz przewodniczący Rady 
Dzielnicy Boguszowice Stare. W magistracie 
złożono też trzy uwagi na piśmie. Dwie z nich 

złożone przez przewodniczącego zarządu 
i przewodniczącego rady dzielnicy Bogu-
szowice Stare dotyczyły również obwodów 
głosowania. Trzecią, odnoszącą się do pro-
pozycji nowego podziału Rybnika na okręgi 
wyborcze, napisał klub radnych Platformy 
Obywatelskiej. Jednak, jak zapisano w spra-
wozdaniu podsumowującym konsultacje, 
wniosek radnych PO jest sprzeczny z założe-
niami, którymi kierowano się opracowując 
propozycję nowego, wyborczego podziału 
miasta (granice obwodów głosowania miały 
się pokrywać z granicami dzielnic, a okręgi 
wyborcze miały się składać z dzielnic, które 
sąsiadują ze sobą i tworzą zwarty obszar).

Projekt uchwały w sprawie nowego po-
działu Rybnika na okręgi i obwody wyborcze 
trafi pod obrady rady miasta we wrześniu. 

(WaT)

Nieliczne konsultacje
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Miasto w skrócie

Rybniczanie już zrobili pierwszy krok. 
28 lipca włączyli się do ogólnopolskiej 
akcji zbierania podpisów pod projektem 
zmieniającym ustawę o dochodach samo-
rządów. Potrzeba sto tysięcy podpisów  
w skali kraju. Zmiany są konieczne, bo wyli-
czono, że polskie gminy tracą ponad osiem 
miliardów złotych rocznie, nie otrzymując 

funduszy na kolejne zadania, jakie muszą 
realizować. Od 2005 do 2011 r. wprowadzo-
no wiele zmian ustawowych, które z jednej 
strony zmniejszyły wpływy budżetowe gmin,  
z drugiej – narzuciły im nowe zadania, ale 
nie zapewniły źródeł ich finansowania. 
Dlatego, zamiast na kolejne inwestycje, 
samorządy muszą wydawać pieniądze na 
zadania zlecone im przez rząd. Traci na 
tym też Rybnik. — Środki finansowe wciąż 
są nieadekwatne do ilości obowiązków, jakie 
spoczywają na mieście — zwraca uwagę pre-
zydent i przypomina choćby ustawę o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
W tym roku wydatki z tego tytułu szacuje 
się w mieście na ok. 1,3 mln zł. Wyliczono, 
że z powodu nałożenia na miasto nowych 
zadań i zmian w ustawach Rybnik traci ok. 
20 mln zł rocznie. Co można zrobić za ta-
kie pieniądze? Zmodernizować kąpielisko 
Ruda lub wybudować trzy nowoczesne sale 
gimnastyczne czy pięć pełnowymiarowych 
boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią, 
takich jak w Kamieniu, albo przebudować 
ul. Mikołowską – wyliczają w magistra-
cie. — Jeżeli pieniądze nie będą trafiać do 

samorządu, nie będzie inwestycji. Jeżeli nie 
będzie inwestycji, będzie rosło bezrobocie,  
a wtedy będziemy musieli wydawać więcej 
na opiekę społeczną. Sytuacja miasta może 
być coraz trudniejsza — mówił prezydent 
rybniczanom, których zainteresowała akcja 
pod nazwą „Stawka większa niż 8 mld”. Do 
jej poparcia zachęcali też rybniccy radni  

i wiceprezydenci, a chętnych do podpisania 
się pod projektem nie brakowało. — Nie 
mamy wątpliwości, że trzeba coś zrobić — za-
pewnia starsze małżeństwo. Pan Tomek jest 
bardziej sceptyczny: — Skąd zarządzający 
budżetem centralnym ma wziąć pieniądze — 
zastanawia się. Prezydent wyjaśnia, że wyj-
ściem z sytuacji jest zmiana dotychczasowej 
ustawy. — Z każdej złotówki zapłaconego 
przez pana podatku w Rybniku zostaje 39 gro-
szy. Chcemy żeby dla miasta grodzkiego było 
to o ok. dziesięć procent więcej — tłumaczy 
prezydent. Związek Miast Polskich, który 
stoi za ogólnopolską akcją, przygotował już 
stosowny projekt. Zakłada on m.in. wzrost 
udziału jednostek samorządu w podatku 
dochodowym od osób fizycznych z 39,34% 
do 48,78%. Uchwałę popierającą zmiany  
w ustawie przyjęli też rybniccy radni podczas 
sierpniowej sesji (czytaj na str. 4). Akcja 
ma swój profil na facebooku (http://www.
facebook.pl/stawka8mld) i stronę inter-
netową (www.stawka8mld.pl), na której 
można pobrać formularz popierający projekt 
zmiany ustawy. 

(S) 

Samorządowcy walczą o swoje
Stawką są duże pieniądze, szacuje się, że ok. 20 mln zł. Tyle rocznie traci Rybnik 

na niekorzystnych zmianach ustawowych. Pieniądze te można by wydać na miejskie 
inwestycje. — Dlatego musimy zmienić ustawę — tłumaczy prezydent Adam Fudali. 

Rybniczanie włączyli się do ogólnopolskiej akcji zbierania podpisów pod projektem zmieniającym ustawę o dochodach samorządów
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e Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych ogłosiło laureatów trzeciej 
edycji swojego programu stypendial-
nego „jednego procenta”. Warunkiem 
otrzymania pieniędzy, które spłynęły 
na konto CRIS-u z tytułu jednoprocen-
towych odpisów podatkowych, było 
poprawienie w ciągu roku szkolnego 
średniej ocen z poprzedniego świa-
dectwa, przynajmniej dobra ocena  
z zachowania oraz zaangażowanie się 
w działalność społeczną. Po 500 zł sty-
pendium otrzymali: Katarzyna Bedka, 
Agata Solich, Sandra Leśnik i Dominik 
Majchrzak z Gimnazjum nr 7 w Bo-
guszowicach Starych, a także Paulina 
Smutniak z G-3 w Chwałowicach i 
Izabela Bosy z G-10 w Ligocie. O sty-
pendium ubiegało się dziesięć osób, 
ale nie wszystkie sprostały regulami-
nowym wymaganiom. Największe, 
przynajmniej te wymierne postępy 
w nauce poczynił stypendysta, który 
w poprzedniej klasie uzyskał średnią 
ocen 3,5, a teraz zakończył rok szkolny 
z wynikiem 4,67. Ale o stypendium 
mogli się też ubiegać uczniowie trój-
kowi; jednym z beneficjentów stypen-
dium został gimnazjalista ze średnią 
ocen 3,4. Jak mówi Dorota Honisz, 
koordynator projektu, jeśli chodzi o 
działalność społeczną to gimnazjaliści 
angażowali się w działalność społecz-
ną na rzecz swojej klasy, szkoły lub 
dzielnicy. Byli i tacy, którzy pomagali 
słabszym uczniom albo kwestowali w 
czasie tegorocznego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

e Zakończyła już pracę komisja ocenia-
jąca ogrody i obiekty zgłoszone do 
tegorocznego konkursu „O ładniej-
szy Rybnik”. Ilość zgłoszeń była tym 
razem rekordowo mała, oceniono 
więc sześć przydomowych ogrodów 
oraz otoczenie Szkoły Podstawowej w 
Kłokocinie i żłobka Skrzat. Ogłoszenie 
wyników konkursu nastąpi już trady-
cyjnie we wrześniu.

e Nowości w Focusie – 1 sierpnia roz-
poczęła tam działalność restauracja 
Olimp z daniami na wagę, a 16 sierpnia 
– KFC, serwujący potrawy z kurczaka. 
We wrześniu planowane jest jeszcze 
otwarcie lodziarni Grycan oraz sklepu 
z ubraniami Bershka. — Tworzą modę 
miejską dla młodych ludzi. Cieszymy 
się, że możemy zapewnić taką ofertę 
naszym klientom — mówi Aleksandra 
Kuczyńska z firmy zarządzającej siecią 
Focus w Polsce.
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Miasto w skrócie
e Jeszcze w końcu czerwca w urzędzie 

miasta odbył się przetarg na sprzedaż 
działki inwestycyjnej przy ul. Zebrzy-
dowickiej w sąsiedztwie Domusu. 
Choć złożono jedną ofertę gruntu 
nie sprzedano bo koncepcję jej zago-
spodarowania przedstawioną przez 
oferenta (spożywczy supermarket  
z halą sprzedaży o powierzchni 2 tys. 
m kw.) komisja przetargowa odrzuciła. 
Drugi przetarg na tę samą działkę ma 
zostać ogłoszony krótko po zakończe-
niu wakacji. Z powodu braku ofert nie 
powiódł się też w sierpniu kolejny prze-
targ na sprzedaż działki inwestycyjnej 
przy ul. 3 Maja. Z kolei na 4 września 
zaplanowano finał piątego przetargu 
na sprzedaż terenu przy ul. Hallera.

e 49-letnia Grażyna B. pracująca na 
poczcie w Chwałowicach przywłasz-
czała sobie pieniądze wpłacane tam 
na różne konta przez klientów pocz-
ty. Od września 2011 roku do maja 
tego roku nie zaksięgowała 79 takich 
wpłat, kradnąc w ten sposób 11.577 
zł. Mężatka i matka dwojga dorosłych 
dzieci, tłumaczyła swe postępowanie 
trudną sytuacją materialną. Przyznała 
się do winy i postanowiła dobrowol-
nie poddać się karze jednego roku 
pozbawienia wolności w zawieszeniu 
na trzy lata. Zobowiązała się też, że 
zwróci przywłaszczone pieniądze. 
Wszystko wskazuje na to, że sąd tą 
propozycję zaakceptuje. Na poczcie 
kobieta już nie pracuje, została zwol-
niona dyscyplinarnie.

e 6 sierpnia ok. 22.30 na ul. Rybnickiej  
w dzielnicy Ochojec rozpędzony 20-letni 
motocyklista, mieszkaniec Golejowa wy-
leciał z drogi i z impetem uderzył najpierw 
w krawężnik, a potem w przydrożny bu-
dynek. W stanie ciężkim trafił do szpitala 
w Orzepowicach, gdzie konieczna okaza-
ła się amputacja prawej ręki i prawej nogi. 
Lekarze stwierdzili też m.in. niegroźne dla 
życia złamanie kręgosłupa w dwóch miej-
scach. Jak się okazało, za wcześniejszą 
jazdę pod wpływem alkoholu młodzian 
miał sądowy zakaz prowadzenia wszel-
kich pojazdów od grudnia 2011 roku.  
Do groźnego wypadku z udziałem moto-
cyklisty doszło też 8 sierpnia na ul. 1 Maja  
w Chwałowicach, gdzie 29 rybnicza-
ninowi zajechał drogę wyjeżdżający  
z podporządkowanej peugeot. Motocy-
klista uderzył najpierw w niego, a potem 
w kilka innych samochodów jadących 
przeciwnym pasem ruchu i z poważnym 
urazem nogi trafił do szpitala.

Ruda jednak poczeka
Miłośnicy kąpieli i pływania pod chmurką muszą się uzbroić w cierpliwość. Na mo-

dernizację Rudy, największego w mieście kąpieliska, przyjdzie nam jednak poczekać 
nieco dłużej niż wcześniej zapowiadano. 

— Nie mamy aż tak dużej nadwyżki budżetowej, by modernizację kąpieliska sfinansować w 100 
proc. z budżetu miasta. Staramy się tak przygotować montaż finansowy tej inwestycji, by w jak 
najmniejszym stopniu obciążyła ona finanse miasta. Jak już wielokrotnie mówiłem, chcę przede 
wszystkim zadbać o to, by było nas stać na pozyskiwanie od 2014 roku nowych dotacji z Unii Euro-
pejskiej, do czego będzie potrzebny wkład własny miasta. Dlatego przymierzając się do modernizacji 
Rudy szukamy własnej formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. To jednak skomplikowane 
sprawy, bo musimy tą formułę dostosować do obowiązującego prawa. Trwają więc czasochłonne 
uzgodnienia z odpowiednimi ministerstwami — mówi Adam Fudali, prezydent miasta.

Wszystko wskazuje więc na to, że w przyszłym roku kąpielisko nadal będzie funkcjonować 
w dotychczasowym kształcie, ale prezydent Fudali zapewnia, że do końca tej kadencji, czyli do 
jesieni 2014 kąpielisko Ruda zostanie gruntownie zmodernizowane.                                (WaT) 

To czwarty wynik w województwie po 
Tychach (3,2 mln) i dwóch katowickich skar-
bówkach (po 3,1 mln). W tym roku taką 
podatkową darowiznę na rzecz organizacji 
pożytku publicznego zdeklarowano w 52.711 
zeznaniach, które trafiły do rybnickiego urzędu; 
wszystkich rocznych zeznań złożono tu 92,513 
tys. W 2011 roku (rozliczenie za 2010) rocznych 
zeznań z jednoprocentowym odpisem było 
mniej – 49.215, a łączna ich wartość wyniosła 
nieco ponad 2,45 mln zł.

Wciąż lwią część pieniędzy z tych podatko-
wych darowizn zgarniają fundacje i organizacje 
o zasięgu ogólnopolskim. W tym roku rybniccy 
podatnicy przekazali fundacjom i stowarzysze-
niom z terenu Rybnika i powiatu rybnickiego 

łącznie nieco ponad 356 tys. zł (odpisy z 5.979 
zeznań), czyli 12,2 proc. całej kwoty z podat-
kowych odpisów. W ubiegłym roku uzbierało 
się tego prawie 328 tys. zł. Najwięcej podat-
ników z tego grona wspomogło w tym roku 
(2289 zeznań) rybnickie stowarzyszenie Razem. 
Generalnie jednak najwięcej dobroczynnych 
odpisów rybniccy podatnicy dokonali jednak 
na rzecz warszawskiej fundacji „Zdążyć z po-
mocą”, której patronem jest niezapomniany 
kardiochirurg Zbigniew Religa. 

Jeszcze w lipcu pieniądze trafiły na konta 
wskazanych przez podatników organizacji 
pożytku publicznego działających w mieście, 
w regionie i w kraju. 

(WaT)  

Więcej podatkowych darowizn

Ponad 2,912 mln zł przekazali organizacjom pożytku publicznego podatnicy rozlicza-
jący się w Urzędzie Skarbowym w Rybniku (Rybnik i rybnicki powiat ziemski) w ramach 
jednoprocentowych odpisów deklarowanych w PIT-ach za ubiegły rok. 
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Kąpielisko Ruda zostanie zmodernizowane wtedy, gdy inwestycję będzie można przeprowadzić jak najmniejszym kosztem budżetu miasta
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Miasto w skrócie
e W nocy z 6 na 7 sierpnia około pół-

nocy przeszła nad Rybnikiem potężna 
nawałnica, której towarzyszyło grado-
bicie i ulewny deszcz. Strażacy inter-
weniowali 81 razy, a straty oszacowali 
wstępnie na 156 tys. zł. Najbardziej 
ucierpiał jeden z budynków przy ul. 
Mościckiego w Niedobczycach, gdzie 
na powierzchni 100 m kw wichura 
uszkodziła konstrukcję dachu oraz jego 
poszycie (50 m kw). Łamiące się konary 
drzew uszkodziły pięć samochodów; 
na szczęście nikt nie ucierpiał.

e „Wspólnota”, pismo samorządu te-
rytorialnego opublikowała doroczny 
ranking zamożności samorządów za 
2011 rok. Rybnik, podobnie jak przed 
rokiem, w kategorii (dużych) miast na 
prawach powiatu sklasyfikowano na 
miejscu 12. Pierwsza trójka to: Sopot, 
Płock i Świnoujście. Na 17. miejscu 
znalazło się Jastrzębie Zdrój, a na 26. 
Żory. Z kolei Gliwice zajęły miejsce 10., 
a Tychy 11. Autorzy rankingu brali pod 
uwagę dochody własne gmin i otrzy-
mywane subwencje z budżetu pań-
stwa, a pominęli dotacje zewnętrzne 
do konkretnych zadań inwestycyjnych.

e Prywatny przedsiębiorca zbudował  
w centrum miasta zadaszony, schlud-
ny bazar, na teren którego można 
wejść bezpośrednio z miejskiego 
parkingu przy ul. Brudnioka. Na razie 
jednak nie wywołał on większego 
zainteresowania samych kupców;  
w trzecią sobotę sierpnia można tam 
było kupić jedynie warzywa, owoce 
i… skarpetki. 

e Z kolei w witrynie Cepelii przy  
ul. Sobieskiego pojawiła się za-
powiedź likwidacji sklepu. Powo-
dem jej zamknięcia, co ma nastąpić  
w październiku, jest zbyt duża dyspro-
porcja między utargiem a czynszem za 
wynajem lokalu od miasta. 

e Działy lokalowy i windykacji miejskiego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przeniosły się już do zmodernizowa-
nego budynku przy ul. Kościuszki 17. 
Ulokowane są tam razem z admini-
stracją na wysokim parterze, przez co 
petentom łatwiej do nich dotrzeć niż  
w starej siedzibie ZGM-u przy ul. 3 Maja, 
gdzie musieli się wspinać po schodach. 
Zamontowano tam również podnośnik 
dla niepełnosprawnych. Pozostałe dzia-
ły ZGM-u przeprowadzą się do nowej 
siedziby najpóźniej w październiku.

Wszystko wskazuje na to, że to najzwy-
klejsi naciągacze. Urząd miasta informuje, 
że nie współpracuje obecnie z żadną firmą 
instalacyjną montującą kolektory słoneczne 
u osób fizycznych. Zupełnie inny jest też tryb 
pozyskiwania przez rybniczan dotacji z ma-
gistratu na ich montaż czy też modernizację 
systemu ogrzewania. Tylko i wyłącznie sami 
mieszkańcy mogą starać się w urzędzie o do-
finansowanie zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych bądź zwrot części kosztów ponie-
sionych na modernizację systemu ogrzewania 
w swoim domu.

Obecnie urząd miasta prowadzi dwa od-
rębne programy dofinansowań inwestycji pro-
ekologicznych.  W pierwszym o dotację mogą 
starać się ci mieszkańcy, którzy wymienili już 
piec na bardziej ekologiczny albo zainstalowa-
li kolektory słoneczne bądź pompy ciepła. Za-
kupione urządzenia muszą spełniać określone 
normy i posiadać certyfikaty wymienione w 
stosownej uchwale rady miasta. Dotacja może 
pokryć najwyżej 50 proc. kosztów inwestycji, 
nie licząc robocizny, a jej maksymalna wartość 
to 3.300 zł (1.500 zł na mieszkanie w przypad-
ku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).

W drugim przypadku, w ramach Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji, który miasto 
będzie realizować do 2015 roku, mieszkańcy 

mogą starać się wyłącznie o dofinansowanie 
do zakupu i montażu kolektorów słonecz-
nych. Każdego roku kolektory, do których 
dopłaca miasto, są montowane na domach 
100 rybniczan. Wnioski mieszkańców o mon-
taż kolektorów z dofinansowaniem miasta 
przyjmowane są każdego roku przez okres 
jednego miesiąca (informacja na stronie 
internetowej miasta). By otrzymać dotację, 
trzeba udokumentować regularne wywożenie 
śmieci ze swojej posesji przez specjalistyczną 
firmę, a jeśli wnioskodawca ogrzewa dom 
piecem węglowym, musi on mieć odpowiedni 
certyfikat. Dofinansowanie może pokryć 
góra 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych 
inwestycji, a jego maksymalna wartość to 
7,5 tys. zł. Co roku w drodze przetargu mia-
sto wyłania operatora tego programu. Ten 
m.in. weryfikuje złożone przez mieszkańców 
wnioski i dokumenty. Obecnie jest nim firma 
AT Group S.A. z Krupskiego Młyna, która 
przy ul. Wiejskiej 19 uruchomiła czynny we 
wtorki i czwartki punkt informacyjny (tel. 
691 150  417).

Wszelkich informacji na temat ekolo-
gicznych dotacji dla mieszkańców udziela 
wydział ekologii urzędu miasta (tel. 32 43 
92 043 lub 32 43 92 013).                   (WaT) 

Przestrzegamy!
Naciągają na dotacje

Z docierających do magistratu informacji wynika, że z mieszkańcami kontaktu-
ją się przedstawiciele firm, które rzekomo montują kolektory słoneczne w ścisłej 
współpracy z urzędem miasta. Twierdzą oni, że gwarantują otrzymanie dotacji  
z urzędu miasta, co ma zapewnić mniejszy koszt całej inwestycji. 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
nagłą i przedwczesną śmierć naszej koleżanki

śp.

Praksedy Widerskiej
Wyrazy współczucia mężowi Zmarłej 

Romanowi Widerskiemu 
oraz Najbliższym 

składają koleżanki i koledzy 
ze Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa 

1 września o 10 przy pomniku w Chwałowicach (ul. 1 Maja 59) rozpoczną się 
obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Organizatorzy – rybnickie muzeum i miasto – zapraszają do udziału mieszkańców, 
poczty sztandarowe i weteranów. W tym samym dniu, od 9 do 15, można będzie złożyć 
hołd przy odświętnie udekorowanych mogiłach i obeliskach na cmentarzu komunalnym  
w Rybniku. Rocznicowe obchody odbędą się pod patronatem prezydenta miasta.             (S)

Wrześniowe obchody
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Miasto w skrócie
e Aniela i  Justyn Zimończykowie  

z Paruszowca-Piasków świętowali ju-
bileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. 
16 sierpnia jubilatów odwiedził radny 
Andrzej Oświecimski, który w imieniu 
prezydenta miasta i mieszkańców 
dzielnicy złożył małżonkom serdeczne 
życzenia, wręczył upominki i kwiaty. 
Zimończykowie zawarli związek mał-
żeński 16 sierpnia 1952 r. w Rybniku. 
Doczekali się trójki dzieci, sześciu wnu-
ków i sześciorga prawnucząt.  

e 14 sierpnia w sąsiedztwie Klubu 
Energetyka Fundacji Elektrowni Ryb-
nik świętowano Dzień Energetyka. 
Gwiazdą festynu zorganizowanego dla 
pracowników Elektrowni Rybnik i ich 
rodzin był zespół Feel. Impreza miała 
charakter zamknięty; jeszcze kilka lat 
temu w festynach energetyków mogli 
brać udział wszyscy mieszkańcy.

e Prezydent Rybnika i przedstawiciele 
francuskiego koncernu EDF podpisali 
list intencyjny w sprawie budowy  
w sąsiedztwie elektrowni Rybnik nowej 
elektrowni Ruda. Na mocy tego porozu-
mienia określające zasady współpracy 
miasta z zagranicznym inwestorem, 
EDF wyłoży do 60 mln zł na moder-
nizację albo ul. Podmiejskiej, albo ul. 
Rudzkiej.

e Magistrat ogłosił drugi przetarg 
na stworzenie strony internetowej  
w ramach realizowanego z unijnym 
dofinansowaniem projektu  „Kultu-
ra.rybnik.eu”. Po pierwszym prze-
targ miasto odstąpiło od umowy z 
winy wykonawcy, który nie otrzymał  
z miasta żadnych pieniędzy, a musiał 
jeszcze zapłacić karę umowną. Tym 
razem spłynęło 14 ofert; najtańsza 
opiewała na 16 tys. zł, najdroższa na 
105 tys. zł. Rozstrzygnięcie przetargu 
miało nastąpić jeszcze w sierpniu.  
Z kolei prawdopodobnie we wrze-
śniu zostanie ogłoszony przetarg na 
dostawę i montaż gablot informacyj-
nych i wywieszanie w nich plakatów 
anonsujących wydarzenia kulturalne. 
Po pierwszym przetargu wyłoniony 
w nim wykonawca zamontował na 
terenie miasta gabloty niezgodne  
z wymogami; plakaty efektownie w 
nich opadały, a przewody oświetlenia 
zalewała woda. Miasto odstąpiło więc 
od umowy, a że wykonawca nie chce 
zapłacić kary umownej, magistrat 
będzie się jej domagać na drodze 
sądowej. 

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła msza 
św. w bazylice św. Antoniego w intencji ojczy-
zny, kombatantów i żołnierzy. Po jej zakoń-
czeniu uczestnicy ceremonii przeszli na rynek, 
gdzie odbył się apel wojskowy z udziałem 
przedstawicieli władz miasta, służb munduro-
wych, parlamentarzystów oraz reprezentan-
tów organizacji społecznych, pozarządowych  
i kombatanckich. W jego trakcie przedstawi-
ciele samorządu oraz liczne delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową na 
ścianie ratusza. — To piękny i ważny dzień dla 
polskiego wojska. Dzień, w którym powinniśmy 
pamiętać o wszystkich, którzy walczyli o naszą 
wolność — mówił ppłk Andrzej Sygulski, 
wojskowy komendant uzupełnień w Rybni-
ku. Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
również prezydent Adam Fudali, który wraz  

z szefem rybnickiej WKU wręczył żołnierzom, 
pracownikom komendy oraz kombatantom 
odznaczenia i mianowania na wyższe stopnie 
wojskowe. Prezydent gratulował wyróżnionym, 
a wraz z Aleksandrą Chudzik, reprezentującą 
starostę Damiana Mrowca, odebrał z rąk ko-
mendanta Sygulskiego pamiątkową odznakę. 

Sporą atrakcją dla zebranych na rynku 
mieszkańców była obecność członków tyskiego 
stowarzyszenia Sfora, prezentujących umundu-
rowanie i uzbrojenie polskich żołnierzy służą-
cych w Iraku i Afganistanie. — Szerzymy wiedzę 
z zakresu obrony cywilnej, organizujemy kursy 
pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazujemy 
mieszkańcom, że mundur to coś wartościowe-
go, coś, co wymaga szacunku — mówił Jacek 
Kukuła, prezes Sfory. 

(D)

Żołnierze świętowali

15 sierpnia, w 92. rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli Bitwy Warszawskiej, która 
zadecydowała o zachowaniu przez Polskę dopiero co odzyskanej niepodległości, 
na rybnickim rynku obchodzono Dzień Wojska Polskiego. 

C z ł o n k o w i e  s t o -
warzyszenia Sfora  
w mundurach pol-
s k i c h  ż o ł n i e -
r z y  w a l c z ą c y c h  
w Iraku i Afganista-
nie, przygotowali się 
na przyjęcie najmłod-
szych uczestników 
uroczystości na rynku 

Odznaczenia z rąk ppłk Andrzeja Sygulskiego, wojskowego komendanta uzupełnień w Rybniku odebrali m.in. kombatanci, a wśród nich 
pułkownik Tadeusz Dłużyński

Do
m

in
ika

 In
gr

am
-N

ow
ac

zy
k

Do
m

in
ika

 In
gr

am
-N

ow
ac

zy
k

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 9



Młodzi prawicowcy zbierali je od końca czerwca 
m.in. na rynku. By wniosek uwzględniła rada miasta 
i podjęła uchwałę w sprawie referendum autor 
wniosku musi przedstawić listy poparcia z podpisami 
rybniczan w liczbie stanowiącej 10 proc. wszystkich 
mieszkańców Rybnika uprawnionych do głosowania. 
Inicjatorzy referendum, musieli więc zebrać 11.139 
głosów. W magistracie deklarowali, że mają ich ok. 
14 tys. Kilka dni później sami przyznali, że po odję-
ciu tych złożonych przez mieszkańców ościennych 
miejscowości należących do rybnickiego powiatu 
ziemskiego, ważnych podpisów jest mniej – 12.300. 

W czasie wizyty w magistracie Szymon Kemp-
ny, prezes rybnickiego oddziału KNP i Wiesław 
Lewicki, szef KNP Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go, raz jeszcze przypomnieli swoje bardzo ogólne 
propozycje. Ich zdaniem pieniądze wydawane na 
funkcjonowanie straży miejskiej miasto powinno 
przeznaczyć na dofinansowanie policji, a sprawa-
mi, którymi zajmują się obecnie strażnicy, mieliby 
się w przyszłości zajmować policjanci i urzędnicy 
magistratu. Komendę SM miasto miałoby zamie-
nić na żłobek. Raz jeszcze padła też propozycja 
by, zważywszy na koszty referendum (ok. 300 tys. 
zł), prezydent zlikwidował SM bez głosowania 
mieszkańców, ale takie rozwiązanie nie wchodzi 
oczywiście w rachubę. Prezydent Adam Fudali 
zaproponował natomiast wnioskodawcom, by 
przedstawiciele KNP w roli obserwatorów brali 
udział w pracach komisji, która będzie sprawdzać 
listy z podpisami rybniczan.

— Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. 
Jednym z elementów demokracji jest referendum, 
w którym mieszkańcy mogą się wypowiedzieć w 

sposób bezpośredni w sprawach ważnych dla mia-
sta. Z czymś takim mamy do czynienia, aczkolwiek 
uważam, że w tym przypadku osoby zbierające 
podpisy nadużyły idei referendum. W gruncie rzeczy 
chodzi o interes partii politycznej, która chce żeby jej 
podskoczyły słupki popularności. Wiem, że Nowa 
Prawica traktuje Rybnik jak poligon doświadczalny 
i jeśli w Rybniku uda się przeprowadzić referendum 
w sprawie likwidacji straży miejskiej, to spróbuje je 
przeprowadzić w innych dużych miastach w całej 
Polsce. Pytam tylko co dalej po ewentualnej likwida-
cji straży miejskiej w przypadku niedofinansowania 

policji i niedoboru budżetu państwa. Samorządy już 
teraz wydają sporo pieniędzy na poprawę bezpie-
czeństwa w dużych miastach. Już teraz finansujemy 
w Rybniku dodatkowe patrole policji i pomagamy 
przy zakupie kolejnych samochodów. A to przecież 
zadania państwa. Czy po likwidacji straży miejskiej 
w Rybniku nadal będzie się żyło bezpiecznie? Jestem 
przekonany, że nie. Nie znam w Polsce miasta, 
liczącego ponad 100 tys. mieszkańców, w którym 
nie ma straży miejskiej. To przecież straż miejska 
interweniuje w przypadku wiszących sopli, urucha-
miając odpowiednie służby, to straż miejska dba  
o to, by zimą nie zamarzały osoby bezdomne. 
Strażnicy podejmują w ciągu roku 20 tys. różnych 
interwencji, a wkrótce będą jeszcze nadzorować 
urządzaną obecnie na nowo gospodarkę śmieciową 
w mieście. Spraw, często drobnych, jest wiele, ale 
wszystko składa się na dobrze funkcjonujące miasto. 
Nowa Prawica nie weźmie przecież odpowiedzial-
ności za to, co potem dziać się będzie w Rybniku 
— komentuje Adam Fudali. 

20 sierpnia odbyło się pierwsze robocze po-
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Przekazanie list z podpisami osób popierających propozycję zorganizowania referendum odbyło się przy wyjątkowo licznej asyście dziennikarzy

Referendalna przeliczanka

W piątek 10 sierpnia przedstawiciele Kongresu Młodej Prawicy przynieśli do urzędu 
miasta karty z podpisami osób popierających propozycję zorganizowania w Rybniku 
referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej.

siedzenie złożonej z sześciu radnych specjalnej 
komisji rady miasta, która przystąpiła do weryfi-
kacji złożonych list z podpisami. Korzystają oni 
z pomocy technicznej urzędników, zaś przed-
stawiciele KNP występują w roli obserwatorów.

Każdy wyborca mieszkający w Rybniku chcący 
poprzeć propozycję referendum powinien był 
obok swego imienia i nazwiska podać również 
adres zamieszkania, numer pesel i złożyć własno-
ręczny podpis. Rada miasta na podjęcie uchwały 
o referendum bądź o odrzuceniu wniosku, 
ma 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku 
z podpisami. Potrzebna do tego dodatkowa 
sesja rady miasta powinna się odbyć najpóźniej  
9 września, ale wiele wskazuje na to, że odbędzie 
się nieco wcześniej. Kluczowa będzie oczywiście 
opinia i propozycja komisji weryfikującej zebrane 
podpisy. Podjęcie jakiej uchwały (zarządzenie re-
ferendum lub odrzucenie wniosku) zaproponuje 
radzie komisja, dowiemy się prawdopodobnie 
jeszcze w sierpniu.  

Wacław Troszka

Nowa 
inicjatywa
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Kilku rybnickich kupców zamierza na-
mówić właścicieli pozostałych sklepów 
ze ścisłego centrum, by wydłużyli go-
dziny ich otwarcia, tak by były otwarte 
od poniedziałku do soboty do 19.30.

— Rozmawiałem z kilkoma znajomymi 
handlowcami i wszyscy widzimy, że samo 
narzekanie nie poprawi naszej sytuacji 
w konkurencji z galeriami handlowymi 
Plaza i Focus Park. Trzeba coś zmienić. Do 
wspomnianych galerii przyjeżdża wielu 
mieszkańców miejscowości ościennych 
dlaczego nie mieliby zrobić zakupów 
również u nas, podobnie rybniczanie. 
Trzeba im to jednak umożliwić, wydłuża-
jąc godziny handlu. Stąd moja propozycja 
— mówi inicjator dłuższego handlowania 
w centrum Jacek Sochacki, prowadzący 
tu sklep obuwniczy (kontakt: sochacki@
darbut.pl). Szanse na powodzenie całego 
przedsięwzięcia będą uzależnione od licz-
by sklepów, które się do niego przyłączą. 
— Nikogo do niczego nie możemy zmusić, 
ważne, by w centrum były otwarte dłużej 
przynajmniej te największe, najbardziej 
znane sklepy. Potencjalny klient musi mieć 
powód, żeby zboczyć z utartego kursu 
Plaza–Focus — mówi inicjator akcji.

Kilka lat temu miasto zaproponowało 
handlowcom z centrum tzw. handlowe 
czwartki, czyli wydłużenie godzin handlu 
w czwartki, gdy dłużej, do 18 jest otwar-
ty sam urząd miasta, ale realizacja tego 
pomysłu wypadła marnie.

(WaT)



Jeśli chodzi o finanse miasta, w pierwszym pół-
roczu więcej do kasy miasta wpłynęło niż wydano. 
Wykonano 52,44 proc. dochodów miasta zapla-
nowanych w uchwale budżetowej i 37,09 proc.  
wydatków. W finansach samorządów to sytuacja 
zupełnie naturalna; najwięcej faktur za prowa-
dzone inwestycje jest wystawianych w drugim 
półroczu. Z tego też powodu nieco złudny obraz 

pokazuje wyliczony na koniec czerwca deficyt bu-
dżetowy, a właściwie nadwyżka wynosząca prawie 
81,3 mln zł. Zgodnie z poczynionymi poprawkami 
budżetu, tegoroczny deficyt budżetowy powinien 
wynieść prawie 46,5 mln zł. — Obraliśmy kierunek 
bardzo ostrożnego inwestowania. Wynik finansowy 
pierwszego półrocza wskazuje na to, że trzymamy 
dobry kurs. Już dziś trzeba przewidywać, co może się 

stać, gdy kryzys się pogłębi. Nie jestem cudotwórcą  
i nie wszystko potrafię przewidzieć, ale sytuacja 
gospodarcza jest na tyle poważna, że trzeba za-
palić mocno pulsujące pomarańczowe światło.  
W pierwszym półroczu bardzo ostrożnie wydawali-
śmy pieniądze, realizując inwestycje zaplanowane 
w tegorocznym budżecie, głównie drogowe — ko-
mentuje prezydent Adam Fudali.

•   •   •
Do końca czerwca w szpitalu wojewódzkim 

w Orzepowicach przyszło na świat 736 dzieci.  
W pierwszym półroczu roku 2011 urodziło się ich 
tam 678. Jak mówią doświadczeni położnicy, większa 
liczba urodzeń w jednym półroczu jeszcze o niczym 
nie świadczy, najważniejszy będzie bilans roczny. 

•   •   •
W ostatnim dniu pierwszego półrocza Rybnik 

liczył 136.142 mieszkańców.
•   •   •

W pierwszym półroczu tego roku w Rybniku 
przybyło 1170 zarejestrowanych pojazdów, głów-
nie samochodów osobowych. Na koniec 2011 roku  
było ich w mieście 87.823, a w ostatnim dniu 
czerwca 2012 roku – 88. 993. Z kolei w ostatnim 
dniu lipca tego roku w Rybniku było już zareje-
strowanych 89.186 pojazdów. 

•   •   •
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku 

wydział komunikacji urzędu miasta zarejestro-
wał 1.444 nowe pojazdy kupione w kraju (3.240  
w całym 2011 roku); osiem nowych zakupionych 
za granicą (14); 3.082 używane kupione w Polsce 
(5.012) i 1.548 używanych pojazdów sprowadzo-
nych zza granicy (2.512).

•   •   •
Magistracki wydział architektury wydał  

w pierwszym półroczu 105 pozwoleń na budowę, 
obejmujących łącznie 116 budynków jednoro-
dzinnych. 12 z nich wybudują deweloperzy, po-
zostałe osoby indywidualne. Udzielono również 
pozwoleń na wybudowanie trzech budynków 
dwurodzinnych i jednego sześciorodzinnego. Dla 
porównania, w pierwszym półroczu ubiegłego 
roku wydano łącznie 127 pozwoleń na 128 do-
mów jednorodzinnych.

Pozwolenie na budowę otrzymali też inwe-
storzy zmierzający wybudować osiem obiektów 
handlowo-usługowych w tym m.in. Castoramę. 
Ich łączna powierzchnia użytkowa ma wynieść 
12.182 m kw. (2011: jeden budynek biurowy; 
14 budynków handlowo-usługowych o łącznej 
powierzchni 5.734 m kw.).

•   •   •
130 osób trafiło w pierwszym półroczu  

z Rybnika do izby wytrzeźwień. Od stycznia 
do końca maja 107 osób odwieziono do przy-
bytku trzeźwiejących pod kontrolą w Bielsku-
Białej, a kolejne 23 osoby w czerwcu do izby  
w Tychach, z którą miasto ponownie nawiązało 
współpracę po tym, jak bielska izba podniosła 
ceny swoich usług. W pierwszym półroczu 
2011 roku do izby wytrzeźwień odwieziono 
z Rybnika 197 osób. 

(WaT)

Podsumowanie półrocza
O końcu czerwca i końcu pierwszego półrocza większość z nas już zapomniała, 

ale dopiero teraz możemy na naszych łamach podsumować pierwszą połowę 
2012 roku. 
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Pierwsze półrocze 2012 r. minęło w Rybniku spokojnie, a finanse miasta, jak zapewnia prezydent Adam Fudali, mają się dobrze
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Dla pełniącego jeszcze tą funkcję insp. 
Krzysztofa Sowuli, który rybnicką komendą 
kierował od grudnia 2006 roku, była to więc 
znakomita okazja do podziękowań i poże-
gnań. Swoim podkomendnym dziękował za 
sumienną i ofiarną służbę, zaś obecnym na 
rynku samorządowcom, w tym prezydentowi 
Rybnika Adamowi Fudalemu, za wsparcie  
i okazaną pomoc. 

70 policjantów, w tym siedem policjantek, 
pracujących nie tylko w rybnickiej komendzie, 
ale też w jej komisariatach w dzielnicy Bogu-
szowice, ale też w Czerwionce-Leszczynach  
i Gaszowicach odebrało nominacje na wyższe 
stopnie. Odebrali je z rąk odchodzącego ko-
mendanta Sowuli oraz zastępcy komendanta 
wojewódzkiego mł. insp. Zbigniew Klimusa. 
— Taka jest proza życia. Dobrego fachowca daje 
się tam, gdzie jest ogromna potrzeba — mówił 
ten ostatni o powierzeniu dotychczasowemu 
szefowi rybnickiej policji funkcji komendanta 
miejskiego w Gliwicach. Podziękował też 
Krzysztofowi Sowuli za pracę w rybnickiej 
komendzie. Pytany przez dziennikarzy o po-
wody roszady komendantów (dotychczasowy 
komendant z Gliwic został komendantem 
rybnickich policjantów) tłumaczył, że potrze-
ba dokonywania podobnych zmian wynika ze 

specyfiki pracy policji. — Służba w policji jest 
na tyle intensywna, że po czterech, pięciu latach 
warto zmienić przełożonych, by spojrzeli na tę 
czy inną jednostkę świeżym okiem. Takie zmiany 
dokonały się w większości jednostek garnizonu 
śląskiego, ale też w wydziałach komendy woje-
wódzkiej. Rybnik to też nie jest łatwa jednostka 
i jest tu co robić. A że gliwicki komendant też 
sobie świetnie radzi, uznaliśmy, że taka zamiana 
komendantów będzie najlepszym rozwiązaniem. 
Do podobnej zamiany doszło też między ko-
mendami w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej — 
mówił zastępca komendanta wojewódzkiego 
policji mł. insp. Zbigniew Klimus.

Ośmiu wyróżniającym się w służbie policjan-
tom, wskazanym przez kierownictwo komendy, 
indywidulne nagrody rzeczowe wręczył prezy-
dent Adam Fudali. Otrzymało je dwóch funk-
cjonariuszy wydziału ruchu drogowego, trzech 
policjantów z komisariatu w Boguszowicach  
i trzech z wydziału prewencji.

Po części oficjalnej rodziny policjantów oraz 
rybniczanie przebywający właśnie na rynku 
zobaczyli efektowny pokaz o kryptonimie 
„Bandzior w aucie” w wykonaniu policjantów 
z uderzeniowej grupy szybkiego reagowania. 

(WaT)

Rozmowa z insp. Krzysztofem Sowulą, 
który po blisko sześciu latach pracy na 
stanowisku komendanta rybnickiej poli-
cji został szefem komendy w Gliwicach.

Jakich wskazówek udzielił pan swemu 
następcy?

Przekazałem mu jedynie informacje o tym, co 
tu zastanie. To doświadczony oficer i sam musi 
sobie wyrobić pogląd na podstawie własnych 
doświadczeń. Struktura rybnickiej policji jest na 
tyle dobrze zorganizowana, iż żadna rewolucja 
nie jest tu potrzebna. Konieczne zmiany już 
nastąpiły, a ta ostatnia – likwidacja posterunku 
w Niedobczycach, stanie się faktem 1 września. 
Rybnicka komenda boryka się z problemami 
lokalowymi, ale są już pieniądze na remont 
i odświeżenie budynku komendy, a dzięki 
współpracy z miastem, kilka rzeczy udało nam 
się załatwić już wcześniej.

Mówi pan o kłopotach lokalowych; sa-
mych policjantów zatem nie brakuje?

Rybnicka komenda powinna liczyć 417 
etatów; na początku lipca było jeszcze 27 wa-
katów, ale gdy w połowie lipca przekazywałem 
komendę swemu następcy, przyjętych zostało 
do pracy 17 adeptów służby policyjnej i wakatów 
zostało już tylko dziesięć. Jeśli chodzi o duże 
miasta liczące, tak jak Rybnik, powyżej 100 tys. 
mieszkańców, średnia wojewódzka za 2011 rok  
to 371 przestępstw na 10 tys. mieszkańców.  
W Rybniku odnotowano ich 326. (w Gliwicach 
391, w Rudzie Śl. 528, w Zabrzu 463). Rybnik 
jest zatem miastem bezpiecznym. Spora w tym 
zasługa dobrze zorganizowanej policji. Po uzu-
pełnieniu wakatów, trudno przejechać przez 
miasto, by nie natknąć się na patrol policji.

Czy o jakimś rodzaju przestępstw można 
powiedzieć, że to rybnicka specjalność?   

Nie ma przestępstw, których duża liczba 
wyróżniałaby Rybnik na tle innych ośrodków. 
Wszystkie duże miasta borykają się głównie  
z przestępstwami przeciwko mieniu – z kradzie-
żami, z kradzieżami z włamaniem. Problemem 
jest także przestępczość rozbójnicza. Wiadomo 
– im większe miasto, tym większa anonimowość. 
Jeśli chodzi o kradzieże samochodów, w Rybni-
ku wykrywalność sprawców przekracza 50 proc. 
i jakoś dotąd dawaliśmy sobie z tym radę.

Za pana kadencji dokonano w Rybniku 
kilku głośnych przestępstw. Które z tych 
spraw utkwią panu najbardziej w pamięci?

Faktycznie było ich kilka. Pierwszą taką 
sprawą było zabójstwo studentki Doroty K.  
w Boguszowicach. Media nie najlepiej obeszły 
się wtedy z policją, a przecież nasze działania 

Pożegnalne świętowanie

W piątek 13 lipca na rybnickim rynku już po raz piąty odbyły się uroczystości 
związane z dorocznym świętem policji. Tym razem były one o tyle wyjątkowe, że od-
bywały się na kilka dni przed zmianą warty na stanowisku komendanta miejskiego. 

Gratulacje od 
swoich bliskich 
przyjął m.in. 
świeżo upie-
czony starszy 
sierżant rybni-
czanin Paweł 
P i o t r o w s k i .  
W policji pracu-
je od czterech 
lat, aktualnie 
w komisariacie 
w Gaszowicach  
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Rybnik

70 policjantów i 
policjantek ode-
brało z rąk komen-
dantów nominacje 
na wyższe stopnie
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badali kontrolerzy i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i z Komendy 
Głównej Policji. Toczyły się też śledztwa w sprawie działań policji i żad-
nych zarzutów policjantom nie postawiono. W policji nie ma miejsca 
na samowolkę. Postępowaliśmy zgodnie z procedurami i zatrzymaliśmy 
zabójcę. Współpraca z Prokuraturą Rejonową w Rybniku nie układała się 
wtedy najlepiej; sukcesy zawsze były po stronie prokuratury, a porażki za-
pisywano zawsze na konto policji. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej 
i jesteśmy dla prokuratury partnerem. Śledztwo w tych najpoważniejszych 
sprawach jest zawsze pracą zespołową. Policja musi wykryć i zatrzymać 
sprawcę żeby prokurator miał z kim rozmawiać. 

Kolejną sprawą była strzelanina w Boguszowicach. Efekty przyniosło 
w tym przypadku wyszkolenie policjantów. Policjant, który interweniował 
tam jako pierwszy i został postrzelony, również użył broni i to skutecznie. 
Mężczyzna, który strzelał zamierzał opuścić dom, ale mu się to nie udało 
i został zatrzymany na miejscu. Musieliśmy wtedy, niestety, spisać na 
straty jeden z naszych samochodów, co było dla nas sporym problemem. 
Nieco pretensji możemy mieć do mieszkańców, którzy nie reagowali na 
polecenia policjantów i nie chcieli, dla własnego bezpieczeństwa, wejść 
do domów, ale przyglądali się temu co się dzieje. Nie można w głupi 
sposób ryzykować swojego zdrowia i życia tylko dlatego, że ktoś chce 
zobaczyć co się dzieje. A w Boguszowicach zagrożenie było bardzo realne.

Ostatnią dużą sprawą było brutalne zabójstwo Eugeniusza W. Poja-
wiały się wtedy różne teorie, ale dzięki postępowaniu policji cała sprawa 
została w miarę szybko wyjaśniona, a sprawca ustalony i zatrzymany. 
Finał sprawy państwo znacie (sprawa umorzona ze względu na nie-
poczytalność sprawcy, który trafił na detencję – przymusowe leczenie 
psychiatryczne – przyp. red.). 

Jedna z partii zaproponowała zlikwidowanie straży miejskiej  
w Rybniku i przekazanie przez miasto większych funduszy policji. 
Pana zdaniem to dobry pomysł?

Nie. Jeśli chodzi o porządek w mieście straż miejska jest jak najbardziej 
potrzebna. To w tej materii powinna przejawiać największą aktywność. 
Nie wyobrażam sobie, by w tak dużym mieście jak Rybnik mogło jej 
zabraknąć. Jest szereg zadań, które wykonuje bardzo dobrze, weźmy 
chociażby ogrom spraw związanych z gospodarowaniem odpadami. To 
naturalne, że nie wszyscy mieszkańcy są ze straży miejskiej zadowole-
ni. Na pewno złe, nieprzepisowe parkowanie jest w Rybniku sporym 
problemem, ale działania SM nie powinny się koncentrować tylko 
na nieprzepisowo parkujących kierowcach. Nasze działania powinny 
się uzupełniać; policja powinna dbać o bezpieczeństwo mieszkańców,  
a straż miejska o porządek w mieście. 

Po objęciu stanowiska komendanta rybnickiej policji przepro-
wadził się pan do Rybnika. Czy zatem szykuje się pan do kolejnej 
przeprowadzki?

Nie, nadal będę mieszkał w Rybniku i oczywiście od czasu do czasu 
będę zaglądał na komendę.

Rozmawiał Wacław Troszka

W połowie lipca insp. Teofil Marcinkowski objął stano-
wisko komendanta policji w Rybniku. Dotychczasowy szef 
stróżów prawa w Gliwicach przejął kierowanie rybnicką ko-
mendą po Krzysztofie Sowuli, który stanął na czele jednostki  
w... Gliwicach.

Podczas uroczystości wprowadzenia nowego komendanta Zbigniew 
Klimus, pierwszy zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego, 
raz jeszcze wyjaśniał powody, dla których zdecydowano o zamianie 
komendantów: — To przemyślany krok. Służba w policji jest bardzo 
intensywnym zajęciem. Dzień kierowania jednostką można liczyć jak dwa 
dni pracy w innej instytucji. Po sześciu latach trzeba zmienić otoczenie  
i w innym miejscu podzie-
lić się swoim doświadcze-
niem i wypracowanymi 
pomysłami. Wszystko po 
to, by zmienić spojrzenie 
i nie popaść w rutynę 
— podkreślił komen-
dant. Zatem obydwa 
garnizony zyskały świet-
nych fachowców oraz 
sprawiedliwych przeło-
żonych. W uroczystym 
pożegnaniu dotychcza-
sowego komendanta  
i  powitaniu nowego 
wzięli udział m.in. przed-
stawiciele instytucji 
współpracujących z ryb-
nicką policją oraz prezy-
dent Adam Fudali, który 
witając Teofila Marcin-
kowskiego dziękował za 
kilkuletnią współpracę 
Krzysztofowi Sowuli.   

Nowy komendant zadeklarował pełną otwartość dla samorządu  
i mieszkańców: — Nie chodzi o to, by siedzieć za biurkiem  na posterunku 
i czekać na zgłoszenie. Poczucie bezpieczeństwa buduje się poprzez to, że 
widzimy policjanta w terenie. Zastrzegł, że od swych podwładnych wyma-
ga przede wszystkim lojalności i zaangażowania: —  Jestem przekonany, 
że w rybnickiej komendzie takich ludzi nie brakuje. Proszę też o uśmiech. 
Jeśli będziemy się uśmiechać, lepiej będzie nam się pracowało — mówił. 

Teofil Marcinkowski ma 50 lat. Mieszka w Rudzińcu, w powiecie 
gliwickim. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz 
studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego w Dolnoślą-
skiej Wyższej Szkole Służb Publicznych we Wrocławiu. Jest również 
absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich  
w Poznaniu. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 r. w jednostce w Gli-
wicach, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery. W 2007 r. został 
komendantem gliwickiego garnizonu, jednego z największych na 
Śląsku. Ma żonę i dwoje dzieci. Uwielbia słodycze i taniec. Przed 
kilku laty zajął pierwsze miejsce w turnieju tańca towarzyskiego służb 
mundurowych w Częstochowie. Przyznaje, że nie zna dobrze Rybnika, 
ale ma nadzieję, że szybko się tu zaaklimatyzuje. — Mamy kadrowy 
remis. Szefem prokuratury jest Jacek Sławik, który mieszka na terenie 
podległym policji w Gliwicach. Janusz Bismor, były komendant Straży 
Miejskiej w Rybniku, został szefem strażników w Gliwicach. Skoro więc 
komendant Sowula wybrał się do Gliwic, nie wypadało mi nic innego, 
jak przyjechać do Rybnika — mówił z uśmiechem Teofil Marcinkowski.

(D) 

W połowie lipca insp. Teofil Marcinkowski został komendantem 
policji w Rybniku. Wcześniej był szefem policjantów w Gliwicach
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Tango z komendantem

Odchodzący komendant insp. Krzysztof Sowula zapewnia, że mieszkańcy mogą czuć się  
w Rybniku bezpiecznie

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



W czasie wakacyjnych miesięcy drogowcy nie próżnowali,  
a że lato mamy burzliwe, musieli się zmagać i z upałami  
i ze skutkami gwałtownych deszczy. 

Obecnie na pierwszym odcinku modernizowanej z problemami ul. Wodzisławskiej obowią-
zuje ruch jednokierunkowy
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 Ulicą Wodzisławską nadal można przejechać tylko jedną nitką  
(w kierunku Wodzisławia) na odcinku od ronda Północnoirlandzkiego 
do skrzyżowania z ul. Hetmańską. Deszcze spowodowały w kilku 
miejscach namoknięcie nowej podbudowy, m.in. w okolicy ul. Jago-
dowej, ale jak zapewnia naczelnik wydziału dróg Jacek Hawel, mimo 
spowodowanych deszczami opóźnień prac bitumicznych przy granicy 
z Radlinem, drogowcy doganiają harmonogram i kładą tam pierwszą 
warstwę podbudowy asfaltowej. Istnieje kilka alternatywnych dróg 
dojazdowych do Rybnika od strony Wodzisławia i Radlina: jedną  
z nich jest ul. Niepodległości w kierunku Świerklan, a stamtąd w kie-
runku Chwałowic (bądź Boguszowic). Kierowcy narzekają na niewy-
remontowany jeszcze, a dość niebezpieczny odcinek kostki brukowej, 
biegnący tam w dół do mostu nad Potokiem Radziejowskim. Wszystko 
wskazuje na to, że miasto porozumiało się z kop. „Jankowice” co do 
jej partycypacji w kosztach zniszczonej, głównie szkodami górniczymi, 

drogi. Miasto zobowiązało się do przeprojektowania dokumentacji 
na budowę mostu poprzez pogłębienie pod nim koryta potoku, by 
okoliczne zalewowe wody mogły do niego spłynąć grawitacyjnie, bez 
potrzeby budowania przez kopalnię przepompowni, co wiązałoby się 
z dodatkowymi kosztami.

 Na ulicy Żorskiej najwięcej dzieje się w rejonie wcześniej rozebra-
nego i budowanego na nowo wiaduktu w Gotartowicach. Gotowe już 
są przyczółki mostowe, do końca miesiąca powinny zostać położone 
„skrojone na miarę” prefabrykowane belki pomostowe. Odkryciem 
drogowców był fakt, że skarpy przy drogach dojazdowych do wiaduktu 
były przed laty wykonane głównie z piasku, którego zwieziono tu 
prawie 20 tys. m sześć. Tylko asfalt powstrzymywał drogi przed roz-
myciem.Na zamkniętym odcinku od ul. Gotartowickiej do ul. Sygnały 
zakończono roboty związane z przekładką mediów i ruszyły prace 
ziemne związane z budową nowej konstrukcji drogi. Trwają przy-
gotowania do robót brukarskich, po nich – przyjdzie czas na roboty 
bitumiczne czyli kładzenie kilku warstw asfaltu. W dwóch trzecich 
gotowe jest rondo na skrzyżowaniu ulic Gotartowickiej i Żorskiej.

  Z powodu problemów własnościowych, dotąd nie rozpoczęto 
drugiego etapu budowy drogi przez hałdę, łączącej ul. Błękitną  
z ul. Tkoczów. Wszystko wskazuje na to, że procedury zmierzają do 
końca. Ślad drogi jest już wytyczony i do końca roku inwestor otrzyma 

pozwolenie na budowę, która powinna zostać wybudowana w 
przyszłym roku. Ze względów społecznych miasto odstąpiło 
od budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Małachowskiego 
i Błękitnej, tj. na odcinku aktualnie kończącej się budowy 
pierwszego etapu tej inwestycji.         

 Pod koniec czerwca oddano do użytku ul. Raciborską. 
Zmodernizowano całą konstrukcję drogi, nawierzchnię, 
powstały chodniki, systemy odwodnienia i nowe oświetlenie. 
Do remontu pozostały jeszcze dwa odcinki – od ronda Liévin 
do skrzyżowania z ulicami Kotucza i Reymonta oraz przy 
granicy z Rydułtowami. Modernizację tego odcinka musi 
poprzedzić budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej. 
Zakończenie remontu ul. Raciborskiej i poprowadzony nią 
objazd umożliwiły ograniczenie ruchu na ul. Wodzisławskiej 
na odcinku od ronda Północnoirlandzkiego (przed mostem 
kolejowym) do ul. Plebiscytowej i intensyfikację robót.

 Kolejną zakończoną tego lata inwestycją jest zmoder-
nizowana ul. Podmiejska na odcinku od ośrodka egzamino-
wania kierowców (WORD) do ul. Gliwickiej i oddanie jej 
do użytku pod koniec lipca br. wraz z dwoma rondami – na 
skrzyżowaniu z ul. Ekonomiczną oraz u wylotu na Gliwic-
ką. Praktycznie była to budowa nowej drogi od podstaw, 
podobnie zresztą jak w przypadku większości remontowa-
nych aktualnie na terenie miasta dróg. Były one budowane  
w czasach, kiedy technologia nie była tak rozwinięta jak dziś, 
a więc i żywotność dróg była mniejsza. Modernizowane dziś 
drogi powinny służyć kilkadziesiąt lat.

  Rozpoczęto też remont drogi dojazdowej do osiedla 
domów jednorodzinnych przy ul. Łącznej w rejonie OSP  
w Orzepowicach. I tu wcześniej zbudowana zostanie kanaliza-
cja deszczowa. Jak mówi naczelnik Hawel, budowa kanalizacji 
deszczowej, jeśli tylko wcześniej jej nie było, jest stałym ele-
mentem każdego remontu drogi w Rybniku. To nie przypadek, 
że prawie każdy większy deszcz powoduje zalewanie dróg i nie 
tylko. Powodem jest coraz więcej wybetonowanych i „wypłyt-
kowanych” powierzchni i woda nie ma gdzie wsiąkać.
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Za uchwałą idą konkretne posunięcia. Zgod-
nie z Ustawą o repatriacji (z listopada 2000 
r.), gmina, która zapewni zaproszonej ro-
dzinie mieszkanie z zasobów komunalnych, 
otrzyma dotację z budżetu państwa na jego 
remont i wyposażenie. Dotacja jest wyższa  
w przypadku, kiedy gmina wystosuje zaproszenie 
bez imiennego wskazania rodziny, jeśli natomiast 
władze samorządowe wybiorą same repatriantów 
spośród imiennych próśb, a takich 
wpływa do gmin wiele, środki z bu-
dżetu państwa są skromniejsze. W 
przypadku naszego miasta, które we 
wniosku sugeruje przyjęcie rodziny 
czteroosobowej (rodzice plus dwoje 
dzieci) dotacja wyniesie 150 tys. zł. 
— Wybraliśmy pierwszy wariant, bo 
większe pieniądze zapewnią przybyłym 
lepszy start. Decyzja podyktowana jest 
poczuciem obowiązku wobec ludzi, 
których pozbawiono ojczyzny, a oni 
przez dziesiątki lat marzyli o powrocie, 
kultywując język, kulturę i religię. Jest 
także odpowiedzią na kierowane do 
nas prośby samych zainteresowanych 
— mówi wiceprezydent Ewa Ryszka. 
Wniosek do wojewody o skierowanie do Rybnika 
jednej z repatrianckich rodzin musi zawierać 
dokładne informacje o warunkach socjalnych, 
jakie miasto zobowiązuje się stworzyć przyjętej 
rodzinie. Na jej potrzeby do końca stycznia przy-
szłego roku wyremontowane zostanie mieszkanie  
o powierzchni 50 m kw. przy ul. Wolnej. Ponad-
to repatrianci mogą liczyć na dalszą ustawową 
pomoc, jak częściowy zwrot kosztów podróży, 
zasiłek na zagospodarowanie, zasiłek szkolny, 
pokrycie kosztów adaptacji, kursów zawodo-
wych, nauki języka polskiego itd. Obowiązkiem 
zapraszających jest zapewnienie dorosłym 
pracy, dzieciom – miejsca w przedszkolu bądź 
szkole. Jak mówi wiceprezydent Ryszka, mia-
sto bierze na siebie dużą odpowiedzialność za 
start w nowe życie kilku osób, ale jeśli państwo 
stwarza warunki do ich przyjęcia, trzeba to 
wyzwanie podjąć i pomóc rodakom, którzy 
mieli mniej szczęścia. Na wnioski, również 
z innych śląskich miast, wojewoda czeka do 
końca września br., by następnie złożyć je  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Kiedy bę-
dzie już wiadomo kogo Rybnik przyjmie, miasto 
może przygotować odpowiednie miejsca pracy, 
zgodnie z kwalifikacjami przybyłych. 

Julia Zinkowska wie z własnego doświadcze-
nia, że początek nie będzie łatwy. W jej przy-
padku inicjatorem przyjęcia rodziny również 
było miasto, a szczególnie wielce pomocna do 
dnia dzisiejszego dr Maria Kufa-Skorupowa, 
wówczas członkini zarządu miasta. Ale w poło-
wie lat 90. nie funkcjonowała jeszcze ustawa o 
repatriacji i, jak mówi Julia, załatwienie spraw 
administracyjnych, w tym obywatelstwa, było 
udręką. — Trudności jeszcze nas wzmocniły, 
radzimy sobie i dobrze jest, jak jest — powtarza 
Julia, która niechętnie wraca do przeszłości.

Wydalona z okolic Kamieńca Podolskiego 
w 1936 r. Maria Zinkowska, zgodnie z mię-
dzypaństwowym porozumieniem, otrzymała 
w Polsce emeryturę. Julia, mimo romanistycz-
nego wykształcenia, nie mogła się przełamać  
i przyjąć pracy w szkole. Powód? Świadomość 
słabej, według niej, polszczyzny. Dlatego ape-
luje, by pierwsze, co dla przybyszów zrobić, to 
zorganizować kurs języka polskiego. Ludzie 

tam urodzeni, choć w domu zachowali ar-
chaiczny przecież, ojczysty, język, przez wiele 
lat otoczeni byli głównie rosyjskim, dającym 
mocny, wschodni akcent. Dla jednych piękny, 
bo kresowy, dla innych... ruski. Jak można się 
domyślić ze skąpych zwierzeń Julii, to nie był 
powrót do wymarzonych „szklanych domów”, 
ale zetknięcie się z realnym, nie najłatwiejszym 
wtedy u nas, życiem. Julia do emerytury pra-
cowała w Miejskim Domu Pomocy Społecz-
nej, który zresztą był jej pierwszym domem  
w Rybniku. Stamtąd z matką przeniosły się na 
Dworek. Do dziś dobrze wspomina dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej Jerzego Kajzerka 
oraz szefową MDPS Stefanię Rawicką.

— Niczego nie żałuję, bo już jako kilkulatka, 
po opowieściach mamy, która jako jedyna 
znała Polskę, myślałam o powrocie i tą myślą 
zaraziłam całą rodzinę — mówi Julia Zinkow-
ska. Najwcześniej do Polski przybyło młode 
pokolenie – dzieci brata Julii, zmarłego trzy 
lata po przyjeździe do Rybnika, Władysława. 

Eugeniusz ukończył seminarium duchowne  
w Gnieźnie, Natalia – teologię w Lublinie  
i jako siostra Wiera wróciła do Kazachstanu. 
Podobnie zresztą jak jej brat bliźniak, ks. Eu-
geniusz. W Rybniku, na Nowinach, mieszka 
wdowa po Władysławie – Raisa, która po 
latach nawiązała tu kontakty z sąsiadami, 
bywa na dzielnicowych imprezach. Drugi  
z braci,Wieńczysław, pracował do emerytury  

w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Rów-
nież jego córka Eugenia  
i jej mąż Sergiusz znaleźli 
zatrudnienie w jednost-
kach miejskich. Syn Julii 
Igor dzięki stypendium 
ukończył w Poznaniu 
informatykę. Pozostał  
w tym mieście, pracuje  
w swoim zawodzie, ma 
żonę Kingę i trzech sy-
nów, którymi przez dwa 
lata Julia się opiekowała.

Niewykluczone, że pra-
codawcą rodziny, która 
przyjedzie do Rybnika 

w przyszłym roku, również będzie miasto.  
— Wszystko zależeć będzie od kwalifikacji tych 
ludzi, ale to najbardziej bezpieczna opcja. Na-
szym zadaniem jest zapewnienie przybyłym pracy,  
a dziś nikt inny jej nie zagwarantuje — mówi 
Ewa Ryszka..

Julia Zinkowska zapewnia, że jej rodzina 
chętnie nawiąże kontakty z przyjezdnymi  
i podzieli się własnymi doświadczeniami. Tak 
jak robią to m.in. w małopolskim stowarzysze-
niu repatriantów z Kazachstanu (na Śląsku 
takie nie istnieje), bardzo pomocnym dla 
swoich członków. — Tu możemy się spotkać  
w gronie repatriantów, wziąć udział w imprezach 
kulturalnych i wycieczkach, ale zasięgnąć rów-
nież rady w sprawach prawnych. To ważna dla 
nas instytucja... — mówi Julia.   

Pozostaje zaapelować do rybniczan, by 
przyjęli rodaków z przysłowiową polską gościn-
nością i świadomością dziejowej niesprawiedli-
wości, jaka tych ludzi dotknęła.  

Wiesława Różańska

Rybnik przyjmie Polaków ze Wschodu

Wrócą do ojczyzny

Nowa Ustawa o repatriacji wciąż w Parlamencie
Od kilku lat w Parlamencie trwają prace nad zmianami w Ustawie o repatriacji, które 

zapoczątkował tragicznie zmarły Maciej Płażyński. Dzieło ojca kontynuuje jego syn 
Jakub. Ustawa w nowym kształcie ma umożliwić szybszy powrót do Polski osobom de-
portowanym lub zesłanym w głąb ZSRR. Pod jej projektem podpisało się 215 tys. osób.  
Zapisano w nim m.in., że to administracja rządowa ma zapewnić repatriantom 
wszelką pomoc. Powrotem do Polski jest zainteresowanych kilkanaście tysięcy osób, 
ale można przypuszczać, że Polaków, których może ona objąć jest nawet sto kilka-
dziesiąt tysięcy. Dr Robert Wyszyński ze Wspólnoty Polskiej podkreśla, że Polacy, np. 
w Kazachstanie, czekają już wiele lat na możliwość powrotu do kraju. — To osoby,  
a głównie ich potomkowie, które ponad 75 lat temu trafiły tam w ramach gigan-
tycznej akcji Sowietów. Polacy w Kazachstanie żyją w nędzy. Są wśród nich ludzie, 
którzy byli w łagrach — podkreśla Robert Wyszyński. 

— Dobrze jest, jak jest — powtarza Julia Zinkowska. Przed 
szesnastoma laty, po repatriacji z dalekiego Kazachstanu, Ju-
lia wraz z matką Marią osiedliły się w Rybniku. Nieco później 
dołączyli do nich bracia Julii – Władysław i Wieńczysław wraz  
z rodzinami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym 
roku w Rybniku osiedli się kolejna rodzina potomków naszych 
rodaków zesłanych przez władze sowieckie w głąb Rosji, głównie 
do części azjatyckiej. Decyzję o przyjęciu repatriantów podjęli 
jednogłośnie radni na czerwcowej sesji. 
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Oferta PUP
W lipcu było zarejestrowanych 4117 bez-

robotnych mieszkańców Rybnika. Powiatowy 
Urząd Pracy stara się im pomóc na kilka 
sposobów. 

Dobrą i sprawdzoną praktyką są jarmarki 
i targi pracy oraz spotkania branżowe  
z wybranymi grupami zawodowymi. — Ściśle 
współpracujemy z izbą rzemieślniczą, cechem rze-
miosł, izbą przemysłowo-handlową. To przynosi 
efekty — mówi Teresa Bierza, dyrektor PUP. Za-
trudnienie bezrobotnego to konkretne korzyści 

dla pracodawcy, który może uzyskać refundację 
utworzenia stanowiska pracy. Staże mają służyć 
obu stronom: sprawdzeniu czy pracownik się 
nadaje i czy pracodawca jest rzetelny. Po za-
kończonym stażu bezrobotny powinien zostać 
zatrudniony – tak kończy się ok. 70 proc. umów 
stażowych. Organizowane są również szkolenia 
grupowe, których plan jest opracowywany na 
podstawie diagnozy potrzeb rynku. W ofercie 
pojawiły się kursy na operatora tokarek, opera-
tora wózków jezdniowych, spawacza, szkolenia 
z zakresu handlu i gastronomii. — Zakładamy, 
że co najmniej połowa uczestników znajdzie za-
trudnienie w ciągu trzech miesięcy, a do roku ok. 
70-80 proc. — ocenia Grzegorz Gołąbek, kie-
rownik działu ds. szkoleń i klubu pracy. Niższa 
efektywność może wynikać z tego, że na kursy 
trafiają często osoby bez kwalifikacji, słabo zmo-
tywowane, takie, które długo pracowały w jed-
nym zawodzie. Bardzo skuteczne są natomiast 
szkolenia indywidualne. — Staramy się, aby na tę 
formę pomocy nie zabrakło środków. Skoro ktoś 
chce coś osiągnąć, trudno tego nie docenić — 
mówi kierownik Gołąbek. Jednym z kryteriów, 
które trzeba spełnić, żeby się zakwalifikować 
do szkolenia indywidualnego, jest wybór 

kursu, po którym wzrosną szanse na znalezienie 
pracy. To m.in. zdyskwalifikowało kandydata 
na kurs wróżenia. — Oferujemy pomoc, a nie 
rozwijanie prywatnego hobby. Istnieje możliwość 
przekwalifikowania niezależnie od wykształcenia 
— mówi dyrektor Bierza. W PUP działa również 
klub pracy. — Geneza klubów sięga strajków w 
brytyjskich kopalniach za rządów premier That-
cher. Nawiązując do tradycji angielskich „job 
clubs”, prowadzimy zajęcia w grupach i uczymy 
poruszania się po rynku pracy. Podejmujemy 
bardzo różne tematy, np. znaczenie kreatywności 

w sukcesie rekrutacji, 
rozwój małej firmy etc. 
— wyjaśnia Grzegorz 
Gołąbek. W ofercie 
klubu są także trzyty-
godniowe szkolenia, 
za udział w których 
można otrzymać sty-
pendium. Jeśli ktoś 
chce się kształcić 
zgodnie z potrzeba-
mi rynku pracy, po-
winien ubiegać się o 
refundację studiów 
podyplomowych lub 
wziąć udział w przy-
gotowaniu zawo-
dowym dorosłych. 
Skuteczną w 100 pro-
centach formą walki 
z bezrobociem jest 
przyznanie dotacji 
na założenie własnej 
działalności gospo-
darczej. — W tym ob-
szarze mamy bardzo 
dobre doświadczenia. 

Ci, którym kiedyś pomogliśmy w ten sposób, dziś 
zatrudniają naszych bezrobotnych — podkreśla 
dyrektor Bierza.

Problemem są osoby traktujące urząd jak 
darmową ubezpieczalnię. — Szacujemy, że 
nawet ok. 40%  bezrobotnych wcale nie szuka 
zatrudnienia. To grupa, której zależy tylko na 
odprowadzaniu składki zdrowotnej. Zgodnie  
z prawem musimy to robić, ale mam nadzieję, 
że do końca roku to się zmieni — mówi szefowa 
PUP. 

Doradca doradzi
Jaki wybrać zawód? Jak szukać pracy? Czy 

warto się przekwalifikować? W znalezieniu 
odpowiedzi na te pytania pomoże doradca 
zawodowy. — Do każdego przypadku podcho-
dzimy indywidualnie. Pomagamy rozpoznać 
predyspozycje i informujemy o możliwościach 
na rynku pracy — mówi Jacek Żyro, kierow-
nik działu ds. poradnictwa zawodowego. Na 
rozmowę może się umówić każdy, także osoba 
niezarejestrowana. Zauważalna jest tendencja, 
że im osoba bardziej wykształcona, tym chętniej 
chce się kształcić dalej. Jednak od tej reguły są 
także wyjątki. — Zdarza się, że kurs czy praca 

poniżej kwalifikacji są dla bezrobotnego nie do 
przyjęcia. W tej branży zdarzają się trudne roz-
mowy — przyznaje Jacek Żyro. Doradcy z róż-
nych instytucji współdziałają ze sobą w ramach 
Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowe-
go. Choć to nie jest ich główne zadanie, pracują 
również z młodzieżą. — Trzeba jej uzmysławiać, 
że uczy się po to, żeby później pracować. W szko-
łach nie ma etatów dla doradców, a szkoda, bo 
decyzje podejmowane w młodym wieku mają 
później konsekwencje na rynku pracy — mówi 
Jacek Żyro. Do wyboru zawodu warto się 
przygotować, czasem w ukierunkowaniu może 
pomóc rodzina. Gorzej, jeżeli decydującą rolę 
odgrywa przypadek lub moda panująca wśród 
rówieśników. Na pierwszym miejscu powinny 
być rzeczywiste predyspozycje i zainteresowa-
nia. Ale też świadomość, że nie zawsze są one 
wystarczającą przepustką do kariery… 

Humaniści 
– wykształceni bezrobotni
Obecnie w rejestrze urzędu figuruje 795 

osób z wyższym wykształceniem. Katastrofą 
są kierunki pedagogiczne. — Kilkanaście lat 
temu nabraliśmy przekonania, że każdy powi-
nien skończyć studia. Zaczęły powstawać jakieś 
dziwne wyższe uczelnie, bez bazy, zatrudniające 
wykładowców z łapanki i oferujące kierunki, 
na których potrzebna jest tylko tablica i kreda.  
A potem trafiają do nas absolwenci, przekonani, 
że powinni otrzymać pracę na stanowisku biuro-
wym. Nie zdają sobie sprawy, że tam poszukiwani 
są głównie specjaliści. Nikt mnie nie przekona, 
że nagle setki młodych ludzi czują w sobie wenę 
pedagogiczną. W ich przypadku pasja i wyko-
nywany zawód raczej się nie pokryją — ocenia 
dyrektor Bierza. Nie każdemu uda się pogodzić 
hobby i osobiste pasje z pracą. A to właśnie 
absolwenci studiów humanistycznych zostają 
w urzędzie na długie miesiące. — Rozumiem, 
że ich sytuacja jest trudna, że mają ambicje  
i dyplomy. Często jednak brak im kwalifikacji 
i umiejętności, które dają pracę — podkreśla 
Teresa Bierza. Do wielu opornie dociera 
prawda, że czasem trzeba pracować poniżej 
kwalifikacji, żeby w ogóle mieć pracę. Wejdą 
na rynek, sprawdzą się, być może niektórzy po 
kilku latach będą robić ciekawe rzeczy, o któ-
rych dziś nawet nie myślą. — Szczególnie trudno 
mają absolwenci szkół wyższych w pierwszym 
pokoleniu, dla których wykształcenie miało być 
drogą awansu społecznego. Do tego dochodzą 
oczekiwania rodziny, przyjaciół, samoocena. 
Zamiast do prestiżowej pracy trafiają do nas 
i są rozczarowani — podsumowuje dyrektor 
PUP. Według statystyk, osoby z wykształceniem 
technicznym lepiej radzą sobie na rynku pra-
cy. — Bardzo mnie cieszy renesans techników 
i szkół zawodowych. Zawsze można się dalej 
uczyć, ale też dobrze jest mieć z czego żyć. Wiele 
osób mających konkretny fach otrzymało do-
tacje, założyło własny biznes, lubią to, co robią  
i są szczęśliwi — podsumowuje Teresa Bierza.

Małgorzata Tytko

Pracują nad bezrobociem
Sytuacja na rynku pracy wciąż jest trudna. Pracownicy Po-

wiatowego Urzędu Pracy w Rybniku starają się, by pomoc dla 
bezrobotnych była różnorodna, a co najważniejsze – skuteczna.
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Maleją środki na walkę z bezrobociem. W 2010 r. rybnicki PUP otrzymał z Funduszu Pracy 9,2 mln zł,  
w tym już tylko 4,4 mln zł
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W fotograficznym skrócie

Oddział neurologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3  
w Orzepowicach ma nowego ordynatora. Na początku czerwca stanowisko to objął 
dr Maciej Świat, który związany był dotąd z Kliniką Neurologii Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. W ostatnich dwóch latach pracował również jako konsultant  
w jednym ze szpitali uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii. Ma za sobą także staż naukowy  
w szpitalu Uniwersytetu Pensylwania w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Nowy ordy-
nator zamierza m.in. poszerzyć wiedzę mieszkańców miasta i regionu na temat udarów 
mózgu. To jedna z głównych przyczyn zgonów oraz najczęstsza przyczyna inwalidztwa 
wśród osób po 40. roku życia. — Żyjemy coraz dłużej, więc liczba chorych z udarem mózgu 
będzie się zwiększała. Zależy nam na podniesieniu świadomości naszych pacjentów, by 
każdy potrafił rozpoznać pierwsze objawy udaru mózgu i dzięki temu możliwie najszybciej 
otrzymał fachową pomoc medyczną — mówi dr Maciej Świat.

Parafia św. Jadwigi na Nowinach i franciszkańska parafia św. Józefa Robotnika  
w dzielnicy Smolna mają od niedawna nowych proboszczów. Ks. Karola Materę, który probosz-
czował w św. Jadwidze dwa lata jeszcze w lipcu zastąpił ks. dr Andrzej Marek (48 l.). Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1990 roku. Wcześniej był m.in. ojcem duchownym w katowickim semina-
rium i diecezjalnym egzorcystą, a ostatnio proboszczem w sąsiadującej z Rybnikiem Przegędzy. 
Z kolei 6 sierpnia proboszczem parafii na Smolnej został pochodzący z Gorzowa Śl.  
w diecezji opolskiej 36-letni o. Feliks Krzysztof Rachwalik (na zdj. po prawej). Zakonne 
śluby wieczyste złożył w 2000 roku w katowickich Panewnikach, gdzie dwa lata później 
z rąk ks. abp. Damiana Zimonia, ówczesnego metropolity, przyjął święcenia kapłańskie. 
Jest absolwentem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w 2006 roku ukończył 
studia z zakresu teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu 
w Rzymie. Studia podyplomowe z zakresu formacji biblijnej odbył we Franciszkańskim 
Studium Biblijnym w Ziemi Świętej, a doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Opolskim. 
Jest wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Katowicach Pa-
newnikach oraz przewodnikiem po Ziemi Świętej. Poza pracą duszpasterską lubi jazdę na 
rowerze. Na dzień przed wprowadzeniem nowego proboszcza parafianie pożegnali starego  
– o. Terencjana Wawrzonkowskiego (na zdj. po lewej), który kierował parafią od sierpnia 1997 roku.  
Odchodząc zostawił odnowiony kościół z nowymi witrażami i ławkami, efektownie 
wymalowany. O. Terencjan przebywa obecnie w Niemczech w przejętym przez polskich 
franciszkanów klasztorze w bawarskim Berchtesgaden, należącym do prowincji Zakonu 
Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach.

Pięciu Rumunów narodowości rom-
skiej mieszkających tymczasowo  

w Rybniku (ul. Wyzwolenia i ul. Hetmań-
ska) okradało cmentarze i przydrożne 
kapliczki w Rybniku, Czerwionce-Lesz-
czynach i Zwonowicach. Od wiosny 
z cmentarzy ginęły głównie krzyże, a 
z przydrożnych kapliczek figury świę-
tych. Na razie powiązanym rodzinnie 
mężczyznom w wieku od 18 do 31 lat 
przypisano 19 takich kradzieży. Skradli 
m.in. figurę Chrystusa z kaplicy w Ligo-
cie (parafia św. Antoniego) i wycenione 
na 50 tys. zł płaskorzeźby św. Magda-
leny i św. Józefa z przydrożnego krzyża 
stojącego nad Nacyną w Orzepowicach. 
Prokuratura wciąż sprawdza, czy nie 
dokonali jeszcze innych kradzieży i czy 
faktycznie kradli dla pieniędzy. Część 
skradzionych przedmiotów odzyskano, 
ale część trafiła już rzekomo do Rumu-
nii. Policja zatrzymała obcokrajowców 
20 lipca, po wcześniejszej obserwacji, a 
sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej 
w Rybniku zdecydował o ich tymczaso-
wym aresztowaniu.

Trwa gruntowna renowacja Kościółka Akademickiego na górce przy ul. Gliwic-
kiej. To najstarszy kościół w Rybniku, gotyckie prezbiterium dawnego kościoła farnego 
pod wezwaniem wniebowzięcia NMP wybudowanego tu w połowie XV w. Ściany we-
wnętrzne kościółka zostały już odnowione; po ich osuszeniu i odgrzybieniu uzupełniono 
fugi i całość poddano hydrofobizacji, co ma uchronić wiekowe mury przed działaniem 
wilgoci. Renowacji poddano też znajdujące się we wnętrzu świątyni niewielkie połacie 
tynku, które potem wymalowano. Na nowo zostanie ułożona posadzka, która dotąd 
była mozaiką różnych materiałów, bo obok oryginalnych kamieni tworzyły ją zwykłe 
płyty chodnikowe, a nawet zalany betonem gruz. Teraz pojawią się nowe płytki, ale 
część posadzki zostanie na nowo ułożona z oryginalnych kamiennych kostek. Co ważne 
dla wiernych, pod podłogą zostanie zainstalowane ogrzewanie podłogowe. Renowacji 
zostaną również poddane mury zewnętrzne. — Tak gruntownego i tak profesjonalnego 
remontu, prowadzonego pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków jeszcze 
tutaj nie było. To najstarsza świątynia w mieście, świadectwo długiej historii Rybnika  
i dlatego powinniśmy się tym kościółkiem szczycić — mówi ks. Rafał Śpiewak, duszpa-
sterz akademicki i gospodarz Kościółka Akademickiego. Prace wewnątrz kościółka mają 
potrwać do końca września. 200 tys. zł na jego remont przekazało parafii Matki Boskiej 
Bolesnej, do której należy, miasto.
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W fotograficznym skrócie

Rosomaki w zalewie. Od 2004 roku pracownicy Wojskowych Zakła-
dów Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich testują w Zalewie 

Rybnickim produkowane tam rosomaki. Ten opancerzony transporter 
kołowy skonstruowali Finowie, ale po wykupieniu licencji to zakład z 
Siemianowic jest jego największym producentem na świecie. Jak tłumaczą 
przedstawiciele WZM, o wyborze Zalewu Rybnickiego na stałe miejsce 
testów wodnych zdecydował jeden argument – fakt, że zalew nigdy 
nie zamarza. Rosomaki produkuje się przez cały rok na okrągło i trzeba 
je testować również zimą. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jadąc do 
Rybnika autostradą rosomaki mogą rozwinąć maksymalną prędkość 120 
km/h. W czasie testów w zalewie, odbywających się w asyście płetwo-
nurków sprawdza się przede wszystkim szczelność pojazdów i pracę tzw. 
pędników wodnych. Do tej pory w „rybnickim morzu” przetestowano już 
kilkadziesiąt rosomaków. Ostatnie testy odbyły się 20 sierpnia.
Do tej pory wyprodukowano już ponad 400 tych transporterów, a do 
końca 2013 roku na wyposażeniu polskiej armii ma ich być ponad 600.

Upały również w wodzie. W czasie upałów, z którymi zmagaliśmy się na początku lipca 
w wodach Zalewu Rybnickiego zapanowała tzw. przyducha. Spadek zawartości tlenu 
w wodzie będący efektem wysokich temperatur, braku wiatru, a zatem i braku ruchów 
wody okazał się zabójczy dla wielu ryb. W upalne dni woda w okolicach zapory miała aż 
30°C. Tylko 5 i 6 lipca straż rybacka wyłowiła z zalewu 32 padłe duże tołpygi ważące od 
20 do 30 kg. W ostatnim czasie sytuacja tylko nieco się poprawiła, bo z zalewu każdego 
tygodnia wyciągano tylko po trzy, cztery nieżywe duże ryby. 
A jeśli już o dużych rybach… 22 lipca rano Tomasz Więsyk, wędkarz z Książenic, złowił 
w zalewie olbrzymiego suma. Miał on 254 cm długości i ważył 105 kg. Po zważeniu 
i zmierzeniu oraz krótkiej sesji zdjęciowej szczęśliwy wędkarz zwrócił wielkiej rybie 
wolność i wypuścił ją do wody.

16 lipca w rybnickim ośrodku zamiejscowym Sądu Okręgowego w Gliwicach, zapadł wyrok  
w procesie domniemanych zabójców Mateusza Domaradzkiego z Paruszowca-Piasków. Ośmiolatek 
przepadł bez śladu w czasie zimowych ferii w lutym 2006 roku. Proces, odbywający się ze 
względu na charakter sprawy (podłoże seksualne zabójstwa) przy drzwiach zamkniętych 
trwał od września 2009 roku (27 terminów) i miał charakter poszlakowy, bo ciała Mateusza 
nigdy nie odnaleziono. 27-letni Łukasz N. (na zdj. z lewej) i 31-letni Tomasz Z. zostali uznani za 
winnych i skazani na łączne kary (skazano ich też za inne przestępstwa na tle seksualnym) po 25 
lat więzienia. Zdaniem sądu, działając wspólnie i w porozumieniu, podstępnie zwabili Mateusza w 
ustronne miejsce. Tam mieli go zgwałcić, a potem pobitego do nieprzytomności zostawić na mrozie,  
co doprowadziło do jego śmierci. Na sali sądowej oskarżeni nie przyznali się do winy, skorzystali też 
z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Odpowiadali jedynie na pytania. Podstawą aktu oskarże-
nia była treść pierwszych zeznań obu mężczyzn, przesłuchiwanych krótko po zatrzymaniu jeszcze  
w charakterze podejrzanych. Przesłuchiwani osobno mieli opowiedzieć bardzo zbieżną historię 
zabójstwa chłopca. Wyrok nie jest prawomocny, wszystkie strony zapowiedziały wniesienie apelacji. 
To już drugi proces w tej sprawie. Pierwszy, właściwie identyczny wyrok z 2008 roku uchylił sąd 
apelacyjny i nakazał ponowny proces.
Nazwisko i zdjęcie Mateusza Domaradzkiego wciąż można znaleźć w bazie osób zaginionych, 
dostępnej m.in. na stronach internetowych śląskiej policji.

Na kąpielisku Ruda powoli dobiega końca całkiem udany pod względem 
frekwencji sezon, bo na lato, nie licząc kilku nawałnic, nie mamy co narzekać.
W lipcu miejskie kąpielisko odwiedziło w sumie  blisko 38 tys. osób. Według informacji 
uzyskanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, rekord padł w niedzielę 1 lipca, gdy 
na Rudzie zjawiło się ponad 5,5 tys. osób. Tydzień później, gdy w mieście odnotowano 
rekordowe temperatury, ludzi było już nieco mniej.
MOSiR zapowiada, że jeśli aura dopisze, Ruda będzie wyjątkowo czynna również  
w pierwszy weekend września. W sobotę 1 września po wakacyjnej przerwie otwiera 
swoje podwoje kryta pływalnia przy ul. Powstańców Śl.    
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W budynku dawnej palarni kawy przy ul. Rzecznej w sąsiedztwie targowiska 
od czerwca trwają prace adaptacyjne. W przyszłości będzie to dodatkowa siedziba służb 
miejskich i pracowników miasta. Trwa pierwszy etap modernizacji obiektu, czyli prace 
rozbiórkowe i konstrukcyjne. We wrześniu w przetargu ma zostać wybrana firma, która 
przeprowadzi drugą część remontu – stawiając ściany działowe urządzi konkretne już 
pomieszczenia i przeprowadzi prace wykończeniowe. Według założeń prawie nowy 
budynek ma być gotowy do końca stycznia. W lutym przeprowadzą się tu magistrackie 
wydziały dróg i gospodarki komunalnej. Swoją bazę będą mieć tu również zajmujący 
się centrum miasta pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Rybnickich Służb Komu-
nalnych. Ci ostatni będą się przede wszystkim zajmować urządzaną właśnie na nowo 
gospodarką śmieciową.

W fotograficznym skrócie

Na ul. Mikołowskiej trwa modernizacja biegnącego nad ulicą wiaduktu kole-
jowego (linia 140, odcinek Leszczyny – Rybnik). Pierwsza jego połowa została zmoder-
nizowana w 2008 roku, gdy stare przęsło wschodnie  zdemontowano i zastąpiono je 
efektownym przęsłem z tzw. łukiem Langera. Teraz taki sam łuk pojawi się również na 
zachodnim modernizowanym przęśle. Stare wraz z torowiskiem zdemontowano w lipcu. 
Obecnie trwa rozbiórka starych przyczółków wiaduktu, poprzedzająca budowę nowych. 
Gruntownie odnowiony wiadukt ma być gotowy do końca listopada. Zostanie wtedy na 
nim przywrócona prędkość rozkładowa pociągów 80 km/h. Do tej pory, ze względu na 
zły stan techniczny obiektu obowiązywało tu ograniczenie prędkości do 40 km/h. Choć 
jeżdżą tędy pociągi i osobowe, i towarowe, wiadukt jest modernizowany w ramach 
programu inwestycyjnego „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu 
towarowym na terenie Śląska ”.

Powoli dobiega końca gruntowna renowacja i modernizacja kamienicy przy ul. Korfantego 
6. Już jakiś czas temu zdjęto rusztowania i odsłonięto efektowną fasadę eklektycznej 
kamienicy z końca XIX wieku. Najbardziej rzuca się w oczy widniejąca w głównej części 
fasady dekoracja sztukatorska, której większość elementów jednoznacznie kojarzy się 
z masonerią. Wkrótce na balkonie kamienicy ma się pojawić odnowiona balustrada,  
a wejście do kamienicy ozdobią odrestaurowane, oryginalne drzwi. To kolejna w centrum 

Rybnika kamienica, która cieszy oko odnowioną fasadą.  
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Lifting przechodzi również parking przy ul. Hallera. Drogi przejazdowe wy-
kładane są łatwymi do demontażu płytami, bo teren nadal ma znaczenie inwestycyjne. 
Stanowiska parkingowe zostaną utwardzone. Część dolna powinna być gotowa do końca 
sierpnia, całość – do końca roku. Na parkingu pojawią się bramki wjazdowe, przy których 
korzystający będą pobierać w automacie bilety, płacąc przy wyjeździe.

Później niż zapowiadaliśmy zakończono budowę parkingu u zbiegu ulic Jan-
kowickiej i Reymonta, vis à vis siedziby ZUS. Przy korytowaniu terenu natknięto się na 
pozostałości po wyburzonych budynkach i konieczne były zmiany projektowe. Do końca 
miesiąca powinny zakończyć się procedury odbiorowe i oddanie parkingu do użytku. Nowy 
parking pomieści ok. 160 pojazdów. Ze względu na bliskość wielu instytucji publicznych 
była to inwestycja szczególnie potrzebna.

Ruszyły nowe inwestycje. W połowie sierpnia zamknięta została ul. Przemysłowa 
w dzielnicy Paruszowiec od ul. Mikołowskiej do ul. Miarki, a jej modernizacja powinna się 
zakończyć pod koniec roku. Zakres robót jest  bardzo szeroki – pod nową nawierzchnią 
zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa, powstaną chodniki i oświetlenie drogowe  
– i nie da się go zrealizować bez całkowitego zamknięcia drogi. W związku z tym zorgani-
zowano objazdy (patrz strona www.rybnik.eu). Koszt inwestycji przekroczy 1mln 600 tys. zł



Wielki Zderzacz Hadronów
(LHC od Large Hadron Collider), z 27-ki-

lometrowym tunelem do przyspieszania i zde-
rzania wiązek protonów oraz kilkupiętrowymi 
detektorami, to największe urządzenie tech-
niczne zbudowane przez człowieka. Już choćby 
z tego powodu wzbudza podziw i respekt nawet 
tych osób, które romans z fizyką zakończyły 
w szkole. To co dzieje się w laboratorium na 

granicy Szwajcarii i Francji jest dla większości 
przeciętnych mieszkańców naszego globu rów-
nie ekscytujące, co niezrozumiałe. — W naszej 
pracy nie ma nic tajemniczego — zapewnia 
Arkadiusz Gorzawski. — Badanie Wszechświata  
w skali makroskopowej (tej obserwowalnej) trzeba 
przeprowadzać w skali mikroskopowej (w świecie 
cząstek elementarnych), czyli budując maszyny, 
które zderzając ze sobą cząstki o pewnej masie, 
produkują energię potrzebną do stworzenia in-
nych cząstek. Najlepiej obrazuje to najsłynniejsze 
równanie świata czyli E=MC2. Jeśli mamy masę, 
możemy przekształcić ją w energię i odwrotnie.  
Z wytworzonej energii może „coś nowego” powstać 
— I wszystko jasne... 

Powstały na początku lat 50. minionego wieku 
CERN jest ośrodkiem otwartym, a wszystkie 
opracowane tu technologie są upowszechniane 
i udostępniane ludzkości. Ośrodek powołało 
i finansuje kilkanaście krajów europejskich, 
w tym Polska, która stała się pełnoprawnym 
członkiem organizacji w 1991 r., mając wcze-
śniej status obserwatora. Do CERN każdy 
może przyjechać, zwiedzić go i dowiedzieć się  
z pierwszej ręki, czyli od naukowców, co się w 
nim dzieje. Arkadiusz Gorzawski, który sam czę-
sto bywa przewodnikiem zwiedzających CERN 
polskich grup (ok. 700 osób rocznie), nie tylko 

oprowadza i tłumaczy, ale często musi prosto-
wać sensacyjne, często nierzetelne, doniesienia 
mediów i tworzone w związku z tym mity. — Po 
pierwsze – CERN to nie tylko Wielki Zderzacz 
Hadronów, ale cały kompleks akceleratorów  
i miejsce przeprowadzania eksperymentów, 
równie potrzebnych, co interesujących; po drugie 
– Dan Brown w „Aniołach i demonach” mocno 
przesadził z możliwością produkcji antymaterii  

w ilościach zagrażających światu, bo zajęłoby to – 
nawet przy dzisiejszej technologii – większą część 
istnienia Wszechświata; po trzecie – odkrycia, 
jakie w CERN są dokonywane, nie przekładają 
się natychmiast na zmiany w życiu przeciętnego 
człowieka — tłumaczy Arkadiusz Gorzawski.

Niedawno z CERN popłynęła informacja  
o odkryciu cząstki mogącej być bozonem Higgsa, 
brakującego elementu teorii fizyki, który pozwo-
liłby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektóre 
cząstki mają masę, a inne nie. — Aby przybliżyć 
laikowi to odkrycie, zacytuję trafny komentarz 
jednego z naukowców: jeśli ktoś uważa, że zmieni 
ono diametralnie życie przeciętnego Kowalskiego  
i z dnia na dzień będzie można się teleportować 
lub poruszać z nie wiadomo jaką szybkością, to 
jest w błędzie i tak się nie stanie — mówi Arek 
Gorzawski. — Ale przywołam np. odkrycie fal 
radiowych, które uzupełniały pewną teorię, lecz 
w chwili odkrycia były całkowicie nieprzydatne. 
Podobnie było z tzw. emisją wymuszoną czyli 
wzbudzaniem do danego stanu pierwiastków, 
które, wracając do stanu podstawowego, emito-
wały światło. Dziś laser, bo o nim mowa, to nasza 
codzienność. Podobnie jest z cząstką Higgsa. Uzu-
pełnia ona model standardowy, a zastosowanie 
praktyczne może pojawi się z czasem — uważa 
Arek.

Osiągnięcia instytutu 
...wykorzystywane są m.in.w elektronice  

i systemach komunikacji (sieć WWW czy-
li popularny internet, powstała właśnie  
w CERN), w technikach obrazowania używanych  
w medycynie (rezonans magnetyczny, foto- i ra-
dioterapia), oraz w neutralizowaniu odpadów 
nuklearnych, będących źródłem wysokoener-
getycznych protonów. Tylko nieliczne z wielu 

badań w CERN są przedmiotem sensacyjnych, 
medialnych doniesień. Świat zelektryzował 
np. eksperyment, który dowiódł rzekomo, że 
wiązka neutrin jest szybsza od światła. Pod-
ważył tym samym teorię względności Alberta 
Einsteina, według której nic nie porusza się 
szybciej niż światło w próżni. Ostatecznie 
wynik eksperymentu wytłumaczono błędnym 
podłączeniem odbiornika GPS do komputera 
mierzącego czas przelotu cząstek. Rewolucji 
zatem nie będzie. — Aby jednoznacznie stwier-
dzić, że przyczyną rewolucyjnego pomiaru był 
błąd, naukowcy musieli powtórzyć eksperyment, 
i to najlepiej wykorzystując alternatywny system 
pomiaru czasu — mówi Maciek Lipiński.  
— Dlatego w CERN i laboratorium Gran Sas-
so we Włoszech ponownie zbadano prędkość 
neutrin, a dzięki rozwiązaniu, którego współau-
torami są studenci Politechniki Warszawskiej, 
czas przelotu ze Szwajcarii do Gran Sasso 
zmierzono jeszcze dokładniej, z wykorzystaniem 
superprecyzyjnego systemu pomiaru czasu, któ-
rego współautorami są Polacy. „Dokładnie” dla 
naukowców w CERN oznacza, iż różnica pomię-
dzy wskazaniami zegarów nie może przekroczyć 
jednej miliardowej część sekundy (w ciągu jednej 
miliardowej części sekundy światło przebywa ok. 
30 cm). Wykorzystanie tego systemu pozwoliło 

Rybniczanie w CERN

Położony nad Jeziorem Genew-

skim ośrodek naukowo-badawczy 

Europejskiej Organizacji Badań Ją-

drowych CERN co rusz pojawia się 

w światowych mediach i rozpala 

zbiorową wyobraźnię doniesieniami 

o doświadczeniach przeprowadza-

nych m.in. w największym na świe-

cie akceleratorze cząstek – Wielkim 

Zderzaczu Hadronów. Wśród trzech 

tysięcy pracowników tej prestiżowej 

instytucji naukowej jest ok. dwustu 

Polaków, w tym dwóch młodych 

rybniczan – Arkadiusz Gorzawski  

i Maciej Lipiński.

Magnetyzm wielkiego zderzacza

Maciej Lipiński (z lewej) i Arkadiusz Gorzawski z Wielkim Zderzaczem Hadronów w tle
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na jednoznaczną weryfikację zaskakującego wy-
niku ubiegłorocznego eksperymentu, w którym 
prędkość neutrin okazała się większa od prędkości 
światła, co miało podważyć teorię, będącą jedną  
z podstaw współczesnej nauki — tłumaczy Ma-
ciek. Projekt nazwany White Rabbit (od bojącego 
się spóźnić jednego z bohaterów „Alicji w Krainie 
Czarów”) jest szczególnie bliski doktorantowi 
Maćkowi Lipińskiemu, bo realizuje go wspólnie 
ze swymi równie młodymi, a nawet młodszymi, 
kolegami z macierzystej uczelni – Politechniki 
Warszawskiej.   

Co przywiodło 
młodych rybniczan

...do tak prestiżowego, międzynarodowego 
ośrodka naukowego? — Ciekawość i chęć prze-
życia przygody — odpowiada Arek Gorzawski. 
— Wielki Zderzacz Hadronów był budowany, 
kiedy byłem na studiach. Doszedłem do wniosku, 
że dla fizyka przyjrzenie mu się z bliska będzie 
wielką naukową przygodą. Uważałem, i nadal tak 
uważam, że to uruchomienie LHC, a nie np. lot  
w Kosmos, jest największym sukcesem ludzkości. 
Na IV roku studiów na Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie udało mi się skonfrontować teorię  
z praktyką i wraz z przedstawicielami uczelni, która 
partycypuje w pracach ośrodka, wziąłem udział  
w „odbiorze technicznym” systemów zabezpieczeń w 
LHC. Mój wkład został zauważony i otrzymałem pro-
pozycję pracy. A pewnych propozycji się nie odrzuca...

Arkadiusz Gorzawski uzdolnienia do przed-
miotów ścisłych przejawiał już w podstawówce 
(SP1), czego efektem był udział w olimpiadach. 
Jego zainteresowania, szczególnie fizyką  
i matematyką, rozbudziło II LO, a szczególnie 
znakomici pedagodzy: Grzegorz Łopatka, Jo-
anna i Romuald Kondysowie czy Witold Kulak. 
Dzięki tzw. łączonej maturze Arek miał indeks 
na AGH w kieszeni jeszcze przed egzaminami 
na wyższe uczelnie. Wprawdzie w grę wchodziła 
też robotyka na Politechnice Śl., ale ostatecz-
nie zdecydował się na Kraków. Niektórzy się 
dziwili: co ty będziesz robił po fizyce? Wtedy 
nie mógł jeszcze odpowiedzieć: będę pracował 
w Szwajcarii, w jednym z najbardziej presti-
żowych laboratoriów naukowych na świecie.  
A jednak! Jak mówi Arek, z fizyka-praktyka 
można bez problemów zrobić inżyniera. Od-
wrotnie, niestety, nie. — Romanistka w II LO, 
prof. Maria Dziedzic byłaby ze mnie dumna, 
bo język francuski nie był w szkole moją naj-
mocniejszą stroną. Dziś, obok angielskiego, bez 
problemów porozumiewam się po francusku, 
który jest tu niezbędny — dodaje.

Arkadiusz Gorzawski tylko dobrą organiza-
cją czasu tłumaczy fakt, że intensywne życie 
zawodowe łączy z życiem rodzinnym i zainte-
resowaniami, których ma całe mnóstwo: chodzi 
po górach, żegluje, podróżuje, a nawet... gra 
na gitarze w zespole rockowym. — Czy zespół 
Zagrożony Gatunek, w którym grałem w Ryb-
niku jeszcze istnieje? — zastanawia się Arek. 

I mimo sentymentu do rodzinnego miasta, 
swoją przyszłość widzi w Genewie wraz z żoną 
Barbarą (która również pracowała w CERN) 
i córką. Dotąd pracował w grupie chroniącej 
urządzenia nadprzewodnikowe w LHC, teraz 
zajmuję się kompleksową analizą zdarzeń  
i systemami wspomagającymi procesy decyzyj-
ne. Brzmi może sucho, ale to praca niezwykle 
emocjonująca, bo zawsze zakładał, że praca 
musi iść w parze z pasją.  

Maciek Lipiński po powrocie z praktyki  
w Barcelonie, w czasie której pracował  
w podobnym do CERN, tylko nieco mniej-
szym, ośrodku badawczym, dokończył studia 
magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych na Politechnice Warszaw-
skiej i rozpoczął studia doktoranckie. — Od 
kiedy usłyszałem o możliwości odbycia prak-
tyki w CERN, praca tam stała się moim celem  
i marzeniem. Kilkukrotne starania o dostanie 
się na praktykę wakacyjną się nie powiodły. 
Potem dowiedziałem się, że co roku udaje się 
to tylko dwóm osobom z Polski. Do składania 
dalszych aplikacji zachęcił mnie mój promotor, 
mający za sobą staż w CERN, on stał się też 
dobrym źródłem rekomendacji — mówi Ma-
ciek Lipiński. W końcu został zaproszony na 
rozmowę i choć nie dostał stanowiska o jakie 
aplikował, zdobył kolejne doświadczenia i zo-
stał zauważony – zaproponowano mu pozycję 
doktoranta. Przez skromność nie dodaje, że 
spośród dziewięćdziesięciu kandydatów na 
rozmowę kwalifikacyjną zaproszono jedynie 
sześciu, w tym jego. Maciek rybnickie I LO 
ukończył w 2004 r. z tytułem Primus Inter Pares, 
szczególnie wiele zawdzięczając matematykowi 
Dariuszowi Wantulokowi i Grażynie Kuśce, 
dzięki której zna lepiej gramatykę języka an-
gielskiego niż polskiego. Na studiach nie zwolnił 
„parcia na wiedzę”, w tym praktyczną. Tytuł 
inżyniera uzyskał na uniwersytecie w Coventry, 
a praktyki rozpoczął w firmie komputerowej  
w Istambule. Potem było rybnickie OPA ROW. 
W Anglii i Hiszpanii pracował dla angielskiej fir-
my zajmującej się pomiarem czasu na rajdowych 
mistrzostwach świata (WRC). Praktykował też 
w Barcelonie w synchrotronie ALBA i w końcu 
w wymarzonym CERN. Wiedząc, że kluczem do 
informatycznej wiedzy jest angielski, chodził na 
dodatkowe kursy, a w czasie studiów pomagał 
studentom zagranicznym odnaleźć się w Polsce. 
I to z takim efektem, że nazywano go „człowie-
kiem do zadań specjalnych”... A on dzięki temu 
szlifował angielski. Robi to nadal mieszkając  
w Genewie z Anglikami. Oprócz skupienia się 
nad doktoratem, podróżuje i robi zdjęcia.

Dziś młodzi-zdolni to nie ograniczeni do swojej 
dziedziny wiedzy „jajogłowi”, ale pełni życia i 
fantazji ludzie, którzy do zdolności i ciekawości 
świata dodali wiarę we własne siły, konsekwen-
cję, a także wyobraźnię oraz odwagę w realizacji 
marzeń. A łut szczęścia? Również, ale szczęście 
sprzyja przecież tym najlepszym...

Wiesława Różańska 

5 września od 10 do 13 w Powia-
towym Zespole do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności, przy ul. Racibor-
skiej 20 trwać będzie tzw. dzień otwarty.

Osoby niepełnosprawne i ich opie-
kunowie będą mogli skorzystać z kom-
pleksowych porad ekspertów z różnych 
dziedzin. Swoją wiedzą z uczestnikami 
podzielą się pracownicy zakładu ubez-
pieczeń społecznych, powiatowego 
urzędu pracy, działu świadczeń rodzin-
nych ośrodka pomocy społecznej, urzę-
du skarbowego i powiatowego centrum 
pomocy rodzinie. Dzień otwarty ma 
się przyczynić do większej aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych. 
To również jedna z form przeciwdziała-
nia ich dyskryminacji i wspomagania w 
pokonywaniu barier.                          (S) 

Dzień otwarty
w zespole

Lubią
wolontariat

Rybnickie stowarzyszenie „Ra-
zem” zachęca do udziału w II 
edycji konkursu „Wolontariat – 
lubię to!”. 

Celem konkursu jest promocja wo-
lontariatu oraz do-
cenienie osób, które 
aktywnie angażują 
się w działalność wo-
lontariacką, szczegól-
nie na rzecz niepeł-
nosprawnych. Mogą 
wziąć w nim udział 
osoby działające w 
rybnickich organiza-
cjach pozarządowych, instytucjach, 
szkołach czy uczelniach. Zgłoszenia 
przyjmowane są od 3 września do 
15 października. Szczegóły na www.
stowarzyszenierazem.org.pl. Konkurs 
współfinansowany jest ze środków 
miasta oraz stowarzyszenia.            (S)

KUPON RABATOWY 
NA PODRĘCZNIKI 

-15%
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— To były bardzo krótkie wakacje, właściwie 
weekend w górach. Potrzebowaliśmy małej zmia-
ny, bo codzienność wypełniona obowiązkami od 
rana do późnego wieczora czasem nas przytłacza 
— mówi Aleksandra Szuła, mama czworaczków. 
Dzieci rosną i są bardzo ruchliwe. Zapanowanie 
nad czterema maluchami, które samodzielnie 
pełzają i „kulają” się na wszystkie strony, próbują 
siadać i raczkować, nie jest łatwe. — Zaczynają 
nam uciekać. W tej chwili są tak żywotne, że ko-
nieczny jest stały nadzór dwóch osób. Gdy bawimy 
się na rozłożonym na podłodze kocyku, cały pokój 
jest opanowany przez dzieci. Cieszymy się, że zdro-
wo rosną, ale jesteśmy też przestraszeni, bo kiedy 
na dobre zaczną raczkować, a potem chodzić,  
z pewnością wejdą w każdy kąt. Nie wiem jak to 
ogarniemy — zastanawia się mama.   

Na jeden z lipcowych weekendów „czwo-
raczkowie” wybrali się do Istebnej. Dwudniowy 
pobyt w Beskidach był poważnym wyzwaniem 
logistycznym dla tak licznej rodziny. — Cztery 
foteliki samochodowe, w których siedziały dzieci,  
a w bagażniku dwa wózki i kojce do spania, lodów-
ka z zapasami oraz bagaż podręczny z ubrankami, 
pieluchami i środkami do pielęgnacji. Sporo tego 
było, ale wszystko się zmieściło — mówi pani Ola. 
W opiece nad maluchami pomagał jej brat z żoną 
oraz przyjaciele, z którymi wspólnie wybrali się w 
podróż. Wysiłek się opłacił, bo dzieci bardzo do-
brze zareagowały na zmianę otoczenia, a rodzice 

odetchnęli świeżym powietrzem i nabrali dystan-
su do codzienności. Czworaczki wzbudzały cie-
kawość pozostałych gości pensjonatu. — Patrzyli 
ukradkiem, niektórzy podpytywali, a inni wysyłali 
swoje dzieci „na przedszpiegi”. Wszyscy jednak byli 
dla nas bardzo mili — opowiada pani Ola.

Jak mówi, potrzeby dzieci zmieniają się z dnia 
na dzień. Różne są też charaktery maluchów. 
Największy Grześ i Michałek są do siebie bardzo 
podobni. Obydwaj głośno upominają się o swoje, 
często krzyczą, ale są też bardzo weseli i często 

się śmieją: — Michał wszędzie wejdzie. Interesują 
go kable, na grzechotki nawet nie popatrzy. Bartek 
jest spokojny, a Zuzia jest uparciuchem. Czasem 
zabierze chłopakom zabawkę. Wygląda na to, że 
będzie chciała rządzić braćmi — mówi mama.

W opiece nad dziećmi jeszcze przez cztery 
miesiące rodzicom będą pomagać dwie pielę-
gniarki zaangażowane przez miasto. Do końca 
roku czworaczki będą otrzymywać mleko, soczki 
i dania w słoiczkach od jednej z firm produku-
jących żywność dla dzieci. Pani Ola ma zamiar 
skorzystać z rocznego urlopu wychowawczego: 
— Wiem, że będzie nam trudno, gdy już zabraknie 
pielęgniarek, ale musimy sobie jakoś poradzić, 
przecież nie my pierwsi jesteśmy rodzicami tak 
licznej gromadki — mówi.

(D) 

Przypomnijmy, że program Grundtviga ukie-
runkowany jest na niezawodową edukację osób 
dorosłych i wspiera ich współpracę na poziomie 
europejskim. W projekcie „Duma z własnego 
dziedzictwa” w Rybniku uczestniczyli przedstawi-
ciele kilku europejskich krajów, poznając podstawy 
naszego języka oraz zapoznając się z tradycją  
i kulturą Śląska (o projekcie pisaliśmy w „GR”  
z sierpnia 2010 r.). 

Uczestniczący w aktualnie realizowanych dwóch 
projektach rybniczanie najpierw wizytują swoich 
partnerów, m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Włoch 
i Wielkiej Brytanii, by w niedalekiej przyszłości 
przyjąć ich u siebie. Projekt „Creative Uses of Com-
munal Green Spaces”, w którym partnerem jest 
firma Capacity London, podzielony jest na cztery 
części: dwukrotnie seniorzy z Rybnika wyjeżdżają 
do Londynu i dwukrotnie seniorzy brytyjscy przy-

jeżdżają z rewizytą, by pracując przy 
zagospodarowaniu i wykorzystaniu 
zieleni miejskiej, poznawać równo-
cześnie miasta swego partnera.

Niedawno wolontariusze z Ryb-
nika uczestniczyli w tegorocznym 
Chelsea Flower Show w Londynie, 
będącym częścią obchodów dia-
mentowego jubileuszu królowej 
Elżbiety II, która tradycyjnie otwiera 
ten międzynarodowy festiwal barw  

i zapachów. Rybniccy wolontariusze pracowali 
przy organizacji tej kwietnej imprezy. Obejrzeli 
też słynne londyńskie parki i ogrody, w tym m.in. 
Kew Garden, Kensington, Hampton Court, dowia-
dując się w jaki sposób są one wykorzystywane do 
celów edukacyjnych. Pracowali też na rzecz orga-
nizacji, która pomaga miejscowym społecznościom  
w wykorzystywaniu terenów poprzemysłowych do 
przygotowywania sadzonek kwiatów i warzyw, które 
następnie są wysadzane na skwerach i w parkach 
miejskich.

•••
Projekt „Old times, new times” w ramach pro-

gramu Grundtviga „Uczenie się przez całe życie” 
ma natomiast na celu pokazanie przemian, jakie 
dokonały się w poszczególnych krajach Europy.  
I tak Hiszpania pokazuje przemianę z kraju głównie 
rolniczego w potęgę turystyczną, Włosi chwalą się 
zmianami w architekturze, Niemcy – zaprezentują 
zmiany w przemyśle – od produkcji węgla do stali 

W ramach progamu Grundtviga

— Dzieci są bardzo ruchliwe i często się uśmiechają — mówi mama czworaczków Aleksandra Szuła; od lewej: Grześ, Bartek, Michał i Zuzia

Czworaczki w podróży
29 sierpnia rybnickie czworaczki skończą dziewięć miesięcy. Zuzia, Bartek, 

Grzesiu i Michał świetnie się rozwijają i mają już za sobą pierwsze wakacje.

Poznają 
Europę

Po sukcesie projektu „Duma z własnego dziedzictwa” realizowanego latem 2010 r.  
w ramach unijnego programu Grundtviga przez Stowarzyszenie Współpracy Mię-
dzynarodowej Rybnik-Europa oraz szkołę językową Logmar, ci sami partnerzy przy-
mierzyli się do dwóch kolejnych przedsięwzięć: wolontariatu seniorów Grundtviga 
pod nazwą „Creative Uses of Communal Green Spaces” oraz projektu partnerskiego 
„Old Times, new Times”. 

Ania i Piotr Powiecka 
przy czyszczeniu 
basenu w ramach 
przygotowań do 
Chelsea Flower Show 
w Londynie
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i dalej do technologii 
komputerowych, zaś 
Brytyjczycy pokażą 
zmiany, jakie dokona-
ły się we wschodnich 
dzielnicach Londynu 
w związku z Igrzyska-
mi Olimpijskimi. Na 
razie to rybniczanie 
uczestniczą w krótkich, 
najczęściej trzydnio-
wych wyjazdach, ale  
w przyszłym roku sami 
będą musieli przed eu-
ropejskimi partnerami 
zaprezentować zmia-
ny, jakie zaszły w naszym kraju w sferze gospodarczo-politycz-
nej w czasie przejścia Polski na gospodarkę wolnorynkową 
oraz ustrój demokratyczny. W marcu br. dwie osoby oraz 
koordynator projektu odwiedziły miejscowość Grottalie 
we Włoszech, by zapoznać się z architekturą regionu Pulia, 
zaś w maju dwie rybniczanki udały się do Londynu, by po-
dziwiać zmiany związane z organizacją olimpiady. Tak wiec 
„dojrzali” rybniczanie, pozazdrościwszy młodzieży mającej 
swojego Socratesa i Comeniusa, zwiedzając Europę uczą się 
i poszerzają krąg przyjaciół.                                                     (r)

Po wycofaniu się rządu z zapowiadanego na ten 
rok obowiązkowego pójścia do szkół 6-latków, 
naukę w pierwszych klasach rozpoczną tylko 
„ochotnicy”, wysłani do szkoły przez swoich 
rodziców. Tych jednak znalazło się w Rybniku 
dużo mniej niż w ubiegłym roku – 248, co stanowi 
tylko ok. 20 proc. małych rybniczan z rocznika 
2006 (dane z 20 sierpnia). Przed rokiem naukę 
rozpoczęło blisko 40 proc. rybnickich sześciolat-
ków. Efektem zaskakującego manewru rządu 
jest tłok w przedszkolach. By ten tłok rozłado-
wać od września ruszy 15 nowych oddziałów 
przedszkolnych – osiem dziennych w szkołach 
podstawowych (w tym w SP 34 integracyjny od-
dział przedszkolny) i siedem popołudniowych, 
na ogół w przedszkolach. Deficyt sześciolatków 
przełożył się na mniejszą ilość klas pierwszych  
w rybnickich podstawówkach, przez co w opałach 
znalazło się wielu nauczycieli. W czerwcu ów cykl 
początkowy skończyły 64 klasy, a we wrześniu 
naukę rozpocznie tylko 49 klas pierwszych.

Wspominana już nowa podstawa programo-
wa, która wchodzi do szkół ponadgimnazjal-
nych, przysporzy z kolei w przyszłości kłopotów 
nauczycielom fizyki, chemii, biologii i geografii, 
dla których będzie znacznie mniej godzin 
lekcyjnych. Spore zmiany zachodzą również  
w szkolnictwie zawodowym. 

I jeszcze kilka zdań o zmianach wynikających 
z reorganizacji sieci placówek oświatowych. 
Uczniowie SP 32 z dzielnicy Orzepowice rozpocz-
ną rok szkolny w murach dawnego „Medyka” 
przy ul. Borki, dokąd ich podstawówka przepro-
wadziła się ze starej ciasnej szkoły, do której, w ra-
mach wymiany, wprowadza się Medyczna Szkoła 
Policealna Województwa Śląskiego. Do budynku 
przy Borki (parter) miało się również przeprowa-
dzić orzepowickie przedszkole, ale po nieudanym 
przetargu na prace adaptacyjne, przeprowadzkę 
trzeba było przełożyć na październik. Wyjątkiem 
jest jeden oddział najstarszych przedszkolaków, 
który rok szkolny rozpocznie w przyszłej, nowej 
siedzibie przedszkola.

Zmiany również w Niedobczycach – po prze-
prowadzce Gimnazjum nr 11, jego uczniowie 
rozpoczną naukę w murach Zespołu Szkół nr 5. 

Na parterze dawnego internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. 
Mikołowskiej z początkiem września rozpocz-
nie działalność nowe przedszkole specjalne, 
do którego w przyszłości dołączy przedszkole 
funkcjonujące, ale już bez naboru, w ramach 
Szkoły Życia na Nowinach. Patronat nad nową 
placówką roztoczą szkoła muzyczna braci Sza-
franków oraz rybnicki ośrodek Uniwersytetu 
Śląskiego. Do przedszkola zapisano już pierw-

82,29 proc. absolwentów rybnickich 
szkół ponadgimnazjalnych zdało majowy 
egzamin maturalny. To wynik lepszy niż 
przed rokiem (76,92 proc).

W naszym mieście do wszystkich egzaminów 
maturalnych przystąpiło 1581 tegorocznych 
absolwentów. Świadectwa dojrzałości otrzymało 
1301 z nich. W skali województwa to niezły 
wynik. Zdawalność matury na Śląsku wyniosła 
od 51,72 proc. w powiecie częstochowskim do 
87,34 proc. w Mysłowicach. Rybniccy maturzyści 
(82,29 proc. zdało) podobnie jak w roku ubie-
głym, okazali się słabsi od uczniów z powiatu 
wodzisławskiego (84,78 proc. zdało), za to lepsi 
od żorzan (73,56 proc.), uczniów rybnickiego 
powiatu ziemskiego (73,64 proc.) i raciborskiego 
(78,45 proc.). Egzaminy dojrzałości zdawano  
w pięciu rybnickich liceach ogólnokształcących, 
pięciu technikach oraz w dwóch liceach profilo-
wanych – w LP w Zespole Szkół Budowlanych 
po raz ostatni. Tradycyjnie już najwyższy procent 
osób uzyskujących świadectwa dojrzałości sta-
nowili absolwenci ogólniaków. Do egzaminów 
obowiązkowych w sesji majowej przystąpiło 847 
uczniów rybnickich liceów ogólnokształcących 
(świadectwa otrzymało 778 z nich), 634 – 
uczniów techników (świadectwa otrzymało 501) 
i 44 – liceów profilowanych (świadectwa otrzy-
mało 14) i in. W Rybniku najczęściej wybieranym 
przedmiotem dodatkowym był język angielski, 
potem geografia i biologia; najmniej osób wy-
brało historię muzyki, język hiszpański i włoski. 
Wyniki trafiły do szkół pod koniec czerwca.  (S)

Przed pierwszym dzwonkiem

Wakacje nieuchronnie dobiegają końca. 3 września rozpocznie się nowy rok 
szkolny, wyjątkowy dla rybnickiej edukacji ze względu na ilość zmian związanych 
z reorganizacją sieci placówek. Do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych 
wchodzi też nowa, kontrowersyjna podstawa programowa. Kolejny element rządowej 
reformy oświaty.

Ze świadectwem 
w dojrzałość

szych 13 podopiecznych, w tym czworo dzieci 
cierpiących na autyzm.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
w mieście będzie miało tym razem miejsce  
w popularnym „Mechaniku”, czyli w Zespo-
le Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i bę-
dzie połączone z obchodami 60-lecia szkoły. 
Uroczystość rozpocznie się 3 września o 10,  
a w jej trakcie zostanie podpisany list intencyjny 
inicjujący współpracę „Mechanika” z Wojskową 
Akademią Techniczną w Warszawie. 

Dopiero po 10 września będzie wiadomo 
ilu uczniów faktycznie rozpoczęło naukę  
w poszczególnych szkołach różnego szczebla 
i ilu ostatecznie pracuje w nich nauczycieli, 
dlatego szczegółowe informacje na temat stanu 
rybnickiej oświaty na początku roku szkolnego 
2012/2013 znajdą się w następnym, wrześnio-
wym wydaniu „GR”.

Wszystkim uczniom życzymy łagodnego 
przejścia od wakacyjnego lenistwa do kieratu 
szkolnych obowiązków. 

(WaT)   

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora  
i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności  

za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną
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Uczestnicy projektu „Old times, new times” w Londynie; 
wśród nich przedstawicielki Stowarzyszenia Rybnik-Europa 
Joanna Skowron i Katarzyna Krawczyńska



 

Na olimpiadzie we Francji
Od 8 do 13 lipca pięcioro radnych Młodzieżowej Rady Miasta 

gościło w Liévin we Francji, partnerskim mieście Rybnika. 
Wyjazd zorgani-

zowano w ramach 
międzynarodowe-
go projektu „2012 
rokiem olimpijskim, 
młodzieży i sportu”. 
Do udziału zaproszo-
no również młodzież 
z Algierii, Francji  
i Niemiec. Głównym 
celem projektu była 

integracja młodych ludzi i promowanie wartości olimpijskich, 
takich jak: wzajemny szacunek, przyjaźń i rywalizacja w duchu 
fair play. Uczestnicy projektu mieszkali w nowoczesnym ośrodku 
dla sportowców w Liévin. Zwiedzili Londyn (!), spłynęli pontonem 
sztuczną rwącą rzeką w centrum sportów wodnych i zaliczyli wspi-
naczkę w parku linowym w Olhain. Pobyt zakończyła olimpiada 
w Rollencourt, gdzie młodzież rywalizowała w trzech konkuren-
cjach: sprincie, pchnięciu kulą i skoku w dal. Radni MRM wrócili 
z medalami, bogatsi o nowe doświadczenia i znajomości. Swoimi 
wrażeniami z pobytu podzielili się w czasie spotkania w urzędzie 
miasta z udziałem prezydenta miasta. 

Oczami młodych
Jeszcze pod koniec czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury 

podsumowano konkurs fotograficzny „Ekologiczny Rybnik 
oczami młodych” zorganizowany przez Młodzieżową Radę 
Miasta.

I miejsce zajęła Wioleta Stowska, uczennica Zespołu Szkół Bu-
dowlanych, autorka trzech fotografii pt. „Ekologiczny… powiew… 
romantyzmu”. Drugie miejsce przyznano Karolinie Pustołce, 
uczennicy V Liceum Ogólnokształcącego, za cykl pt. „Z lasu”,  
a trzecie Paulinie Barteckiej, uczennicy Gimnazjum nr 4, autorce serii 
zatytułowanej „Rok 2054”. Wśród nagrodzonych prac dominowały 
rybnickie krajobrazy, zdjęcia lasów i dziewiczych zakątków. Podczas 
uroczystego podsumowania konkursu w MDK wystąpiła Monika 
Marcol, finalistka tegorocznej edycji programu X Factor, wokalistka 
The Chance. W czerwcu zdjęcia pokazano na wystawie w centrum 
handlowym Focus Park. 

Na Litwę jeszcze wrócą
Przed końcem roku szkolnego uczniowie Społecznej Szkoły 

Podstawowej pojechali do litewskich Egliszek. Skorzystali  
z zaproszenia Polaków mieszkających w okolicach Wilna. 

Dzieci poznały miejsca związane z Adamem Mickiewiczem, Juliu-
szem Słowackim i Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim. — Wysłu-
chaliśmy też opowieści o losach litewskich Żydów,  przesiedleniach 
Polaków po II wojnie i oddaliśmy cześć rodakom na cmentarzu na 
Rosie. Poznaliśmy smak blinów, kibinów i chłodnika litewskiego, 
no i bawiliśmy się ze swoimi rówieśnikami — dzielą się wrażenia-
mi uczniowie. Pojechali też do Troków – siedziby księcia Witolda 
i wspięli się na wzgórze trzykrzyskie. Dwa ostatnie dni wycieczki 
spędzili nad morzem. Z sentymentem wspominają tamtejszych 

uczniów i nauczycieli 
oraz Zbigniewa Cze-
cha, dyrektora szkoły 
w Egliszkach. Zapo-
wiadają, że na Litwę 
jeszcze wrócą. 

Wolontariusze na koncercie
Kamila, Kasia i Arek, rybniccy wolontariusze w nagrodę za 

pracę na rzecz innych otrzymali bilety na koncert Guns N’Roses. 
W ten sposób nagrodzono uczniów rybnickich szkół ponad-

gimnazjalnych, którzy przepracowali największą liczbę godzin 
na rzecz innych. Bezkonkurencyjna okazała się Kamila Kluczniok  
z I LO, która w pomocy wolontariackiej poświęciła 2.946 godzin! 
Kamila współpracuje z podopiecznymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. Karłowicza. Bilety na koncert otrzymali też 
Katarzyna Wicher (166 godzin wolontariatu) i Arkadiusz Glasman 
(60 godz.). 2 lipca w urzędzie miasta nagrody wręczyła im wicepre-
zydent Joanna Kryszczyszyn, a w spotkaniu wzięli również udział 
Grzegorz Głupczyk i Radosław Ciach z rybnickiego stowarzyszenia 
17-stka, którzy opowiedzieli o swojej pracy i korzyściach płynących 
z wolontariatu.

Dla dobra innych
Mateusz Malik, uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Agata 

Kuśka z Gimnazjum nr 7 z Boguszowic otrzymali rowery górskie 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Warto być dobrym”, promującej 
zachowania prospołeczne i wolontariat. 

W ZST do konkursu 
przystąpili ucznio-
wie sześciu klas. 
Rower dla najbar-
dziej wyróżniającego 
się uczestnika akcji 
otrzymał Mateusz 
Malik – wolontariusz 
projektu „Seniorzy  
z Zameczku”, realizo-
wanego w Czerwion-
ce-Leszczynach, współautor spektaklu „Kopciuszek po naszymu”, 
współorganizator pikniku rodzinnego i jeden z inicjatorów powsta-
nia parafialnego boiska. Mateusz Malik jest też wyróżniającym się 
uczniem ZST – otrzymał brązową odznakę „Primus inter pares” za 
średnią ocen 4,93.

W akcji „Warto być dobrym” zorganizowanej przez stowarzy-
szenie „Przyjazna Szkoła”, wzięło również udział Gimnazjum nr 7  
z Boguszowic. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach: pomoc 
innym i zaangażowanie, działania na rzecz praw człowieka i ochrony 
środowiska. Rower trafił do Agaty Kuśki, a jego nowa właścicielka 
miała okazję uścisnąć dłoń Kajetana Kajetanowicza, dwukrotnego 
mistrza Polski w rajdach samochodowych, który wziął udział w bo-
guszowickim podsumowaniu akcji „Warto być dobrym”. Największe 
wrażenie na uczniach wzbudził pokaz jazdy Kajetanowicza. 

Nauczycielka na medal
Z ósmej Międzynarodowej Spartakiady Nauczycieli w Warnie  

z medalami wróciła Anna Duda. Nauczycielka wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół Technicznych okazała się najlepsza w pływaniu na dy-
stansie 50 metrów stylem dowolnym. Obroniła tym samym mistrzowski 
tytuł sprzed roku. Anna Duda startowała również w sztafecie 4x50 
metrów stylem dowolnym i wspólnie z innymi zawodnikami wywalczyła 
dla Polski pierwsze miejsce. Nasza reprezentacja zdobyła też drugie 
miejsce w klasyfikacji generalnej spartakiady. Wzięło w niej udział ponad 
400 nauczycieli z 17 narodowych ekip m.in. z Bułgarii, Rumunii, Rosji  
i Polski, a rywalizowa-
no m.in. w piłce noż-
nej, siatkówce, tenisie 
stołowym, przecią-
ganiu liny, szachach  
i koszykówce. 
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Pomysłów nie brakuje: nowe kierunki, prowadzo-
ne już kierunki, ale wzbogacone o nowe specjalności, 
wreszcie innowacyjne studia interdyscyplinarne, czyli 
kierunek prowadzony przez wszystkie trzy uczel-
nie współtworzące kampus – Uniwersytet Śląski, 
Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnikę Śląską. 
Uruchomienie takich studiów planuje się właści-
wie od początku istnienia kampusu w dzisiejszym 
kształcie. To one miały być największą atrakcją oferty 
edukacyjnej rybnickiego ośrodka akademickiego. 
— Na razie myślimy o studiach interdyscyplinarnych 
związanych z kształtowaniem przestrzeni. Mogłyby 
one być związane m.in. z zagadnieniami  rewitalizacji 
określonych kwartałów miasta czy pojedynczych ulic, 
ale też np. z miejscami „niepamięci”, w których można 
by przypomnieć ich interesującą i ważną dla lokalnej 
społeczności historię. Politechnika Śl. mogłaby w 
ramach takich studiów prowadzić zajęcia z architek-

tury i urbanistyki, Uniwersytet Ekonomiczny zajęcia  
z polityki gospodarczej i gospodarki przestrzennej, zaś 
nasz uniwersytet zajęcia z socjologii, geografii, ochrony 
środowiska i estetyki. 

Jednym z pomysłów, o których dyskutowano 
w czasie niedawnego spotkania z udziałem m.in. 
prezydenta Adama Fudalego, kierowników kilku 
uniwersyteckich zakładów naukowych, absolwentów 
rybnickiego ośrodka UŚ i dziennikarzy, było urucho-
mienie w Rybniku kierunku język czeski w biznesie  
i wykorzystanie bliskiego sąsiedztwa Czech. — Biorąc 
pod uwagę realne zapotrzebowanie Rybnika i regionu, 
uczylibyśmy tu prawdopodobnie technicznego języka 
czeskiego, ale też czeskiej kultury. Chcielibyśmy również 
uwzględnić potrzeby przemysłu i górnictwa. Uniwersytet 
Śląski ma podpisane porozumienie z Uniwersytetem 
w Opawie, gdzie jest duża liczba kierunków humani-
stycznych, no i fotografia, na którą co roku próbuje się 

dostać wielu rybniczan. W rachubę wchodziłoby też 
wykorzystanie funduszy unijnych dostępnych poprzez 
euroregion. Ale to wszystko pieśń przyszłości, bo, aby 
uruchomić taki kierunek, potrzebna jest nie tylko decy-
zja władz naszej uczelni, ale też szereg różnego rodzaju 
uzgodnień — mówi dr Magdalena Cuber.

Obecnie rybnicki ośrodek Uniwersytetu prowa-
dzi nabór uzupełniający na trzyletnie stacjonarne 
studia licencjackie (potrwa do połowy września). W 
ramach tradycyjnych kierunków UŚ proponuje kilka 
nowych specjalności m.in.: asystent menadżera oraz 
promocję kultury w regionie w ramach dobrze znanej 
filologii polskiej, a na kierunku historia specjalność 
administracyjno-samorządową. — To spora szansa 
dla tegorocznych maturzystów, którym powinęła się 
noga na egzaminie z przedmiotów ścisłych — mówi dr 
Magdalena Cuber, dyrektor rybnickiego ośrodka UŚ. 
Szczegółowe informacje na temat naboru są dostęp-
ne na jego stronie internetowej (www.ryb.us.edu.pl). 

W ostatnich latach liczba osób studiujących  
w rybnickim UŚ-u wyraźnie spadła, co jest związane 
m.in. z niżem demograficznym. W 2006 roku ośrodek 
kształcił 1045 studentów; w tym roku, przed waka-
cjami już tylko 471.                                            (WaT)

Uniwersytet szuka przyszłości

Do pierwszego oficjalnego spotkania dr Marty Cuber, nowej szefowej rybnickiego ośrodka Uniwersytetu Śląskiego (pierwsza z pra-
wej) z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim doszło na początku lipca na rynku. Wzięła w nim udział również grupa studentek 
oraz Rybek i Usiołek – maskotki Rybnika i uniwersytetu

„Mechanik” 
świętuje 60 lat!

3 września odbędą się obchody 60-lecia 
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych.
Uroczystości rozpocznie o 12.30 msza  
w bazylice św. Antoniego. Część oficjalną 
zaplanowano na 14 w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej. Dyrekcja zaprasza absolwentów, byłych 
pracowników, sympatyków i przyjaciół 
szkoły. Wcześniej, o 10 w szkole rozpocz-
nie się uroczysta, miejska inauguracja roku 
szkolnego.

Przedszkolak potrafi
Z piłką na lotnisku 
23 czerwca na terenie lotniska społeczność Przedszkola nr 22 z Gotarto-

wic bawiła się na „Rodzinnym 
pikniku z piłką”. Na uczestników 
czekało wiele atrakcji – loteria fan-
towa, zawody sportowe, występy 
klauna i Rybka, maskotki miasta,  
a przebojem pikniku okazał się 
mecz ojcowie kontra synowie. 
Inspiracją było Euro. Wcześniej 
przedszkolaki uczyły się jak ki-
bicować i rywalizować zgodnie  
z zasadami „fair play”.            (S)

Dr Marta Cuber, nowa szefowa Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego, 
współtworzącego rybnicki kampus, szuka sposobów na uatrakcyjnienie jego oferty 
tak, by więcej osób wybierało studia na UŚ w Rybniku.

Kierunki, które będzie można od 
października studiować w rybnickim 
ośrodku Uniwersytetu Śląskiego:  
• filozofia bez specjalności ( nabór do 

6 września)
• socjologia – specjalności: socjologia 

miasta i regionu; wiedza o współ-
czesnym społeczeństwie (nabór do 
14 września)

• politologia bez specjalności (nabór 
do 10 września)

• filologia polska bez specjalności lub 
ze specjalnościami: asystent mena-
dżera; promocja kultury w regionie 
(nabór do 14 września)

• historia bez specjalności lub ze spe-
cjalnością: administracyjno-samorzą-
dową (nabór do 15 września) 
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Z indeksami w kieszeni 
Ma dopiero 17 lat i trzy indeksy wyższych uczelni do wyboru. 

Jakub Siewiorek, będąc uczniem pierwszej klasy I LO został lau-
reatem ogólnopolskiego konkursu „Historia i kultura polskich 
Żydów”. Zainspirował go Oskar Troplowitz. — Jego wynalazki 
zrewolucjonizowały świat. Bez nich trudno dziś wyobrazić sobie 
codzienne życie, a niewiele osób wie, że Troplowitz pochodził  
z Gliwic — mówi Kuba. 

Krem Nivea, pierwsza pasta do 
zębów Florisal, samoprzylepne 
plastry – to najsłynniejsze wynalazki 
Oskara Troplowitza, XIX-wiecznego 
farmaceuty, który był członkiem 
jednego z najważniejszych ro-
dów żydowskich w Gliwicach. 
— Interesuję się historią XX w.,  
a w szczególności II wojną światową 
i holocaustem — tłumaczy Jakub. 
Historia Troplowitza zainspirowała 
go do napisania pracy na konkurs 
zorganizowany przez Fundację Sha-
lom Gołdy Tencer. Po raz pierwszy 
natknął się na farmaceutę w książce 
„Bez mitów. Portrety ze Śląska”, au-
torstwa swojej mamy, dziennikarki 

Aleksandry Klich-Siewiorek. — Żeby dowiedzieć się jak najwięcej na 
temat rodziny Troplowitzów dotarłem do artykułów w prasie. Ze 
skąpych informacji starałem się zbudować jak najbogatszy portret 
rodu. Najwięcej informacji znalazłem w języku niemieckim. Dzięki 
nim, wiadomościom zdobytym w internecie i analizie informacji na 
nagrobkach Troplowitzów na gliwickim kirkucie, udało mi się stworzyć 
drzewo genealogiczne tej rodziny. Dotarłem do wszystkich miejsc zwią-
zanych z Troplowitzami, sfotografowałem je, opisałem i stworzyłem 
program wycieczki śladami tej rodziny po Gliwicach. Warto zadbać 
o te miejsca i je popularyzować — przekonuje Jakub. W swojej pracy 
licealista starał się wyjaśnić, na czym polegała odmienność niemieckich 
Żydów górnośląskich od polskich. Korzystał też z pomocy historyków: 
Bożeny Kubit i Dariusza Walerjańskiego oraz z monografii pt. „Żydzi 
gliwiccy”, wydanej po konferencji w gliwickim muzeum. Pracę pisał 
dwa miesiące. Chciał też odnaleźć potomków słynnego przedsiębiorcy; 
udało mu się trafić jedynie na ślad mieszkającej w Australii, córki jednej 
z ciotek Oscara Troplowitza. 

Licząca 50 stron praca Jakuba powstała pod okiem Rafała Moraw-
ca, nauczyciela historii w I LO. Inne jego uczennice, dziś już absol-
wentki liceum – Katarzyna Kupczak i Magdalena Płoszaj – również 
były laureatkami tego konkursu. W tym roku do warszawskiego 
finału zakwalifikowało się 90 uczniów z całego kraju; w tym trzech 
z województwa śląskiego. W jego trakcie Jakub opowiadał jurorom 
o swoim bohaterze. — Było dużo dobrych i rzetelnych prac. Kiedy 
czytano nazwiska laureatów, byłem przekonany, że wrócę do Rybnika 
z niczym. Zostałem wyczytany jako ostatni — opowiada. W nagrodę 
Kuba pojedzie do Izraela. Ma też do wyboru studia na judaistyce na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz historię lub filologię polską na Uni-
wersytecie Warszawskim. — Raczej nie zdecyduję się na żaden z tych 
kierunków. Chcę studiować prawo na UJ. Myślę o aplikacji prokurator-
skiej — mówi o swoich planach. Chce wziąć udział w konkursie „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego”. — Napiszę też pracę o rybnickich 
Żydach — zapowiada Jakub. 

(S)

Sukces za sukcesem
Końcówka roku szkolnego była wyjątkowo udana nie tyko dla 

Jakuba Siewiorka, ale również dla jego kolegów ze szkolnej ławy. 

Daniel Brachman, jeszcze w pierwszej klasie I LO, został laureatem 
etapu centralnego olimpiady wiedzy o integracji europejskiej, uzysku-
jąc czwarte miejsce w kraju. Wykazał się wiedzą na temat prawa Unii 
Europejskiej i pokonał ponad 40 konkurentów. W nagrodę zapewnił 
sobie wstęp na studia na wybrane kierunki: prawo, stosunki międzyna-
rodowe lub europeistykę. Opiekunem olimpijczyka był Rafał Morawiec, 
nauczyciel historii, który przygotował też dwoje innych licealistów 
do udziału w wojewódzkim konkursie historycznym „Wypędzenia, 
wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków”. Alicja Grzesik okazała 
się w nim lepsza od ponad 50 innych uczestników i została laureatką 
pierwszego miejsca, a Jakub Basista zajął trzecie miejsce. Temat tej 
edycji konkursu brzmiał: „Kształtowanie się Polski niepodległej, wielkie 
zwycięstwa i osiągnięcia Polaków”. 

(S)

Mądra głowa z Golejowa
W kieszeni ma już dyplomy kilku wyższych uczelni, ale poprze-

stać na tym nie zamierza. Ciągle się kształci, pracuje, udziela 
społecznie, w konkursie Studencki Nobel 2012 niedawno zdobył 
tytuł najlepszego studenta województwa śląskiego. 

A r k a d i u s z 
Trzebuniak uczy 
się,  bo lubi. 
Ukończył kilka 
kierunków stu-
diów i wciąż 
się kształci. Jest 
absolwentem fi-
lologii polskiej, 
kulturoznaw-
stwa, polito-
logii i pedago-
giki. Studiuje 
z a r z ą d z a n i e 
oświatą w ryb-
nickim ośrodku 
dydaktycznym 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz filologię angielską 
w częstochowskiej Wyższej Szkole Lingwistycznej. Na Uniwersytecie 
Śląskim robi doktorat z literaturoznawstwa. Studiował też filologię 
serbską, jednak ze względu na brak czasu z tych studiów musiał zre-
zygnować. — W tej chwili najbliższym mi kierunkiem jest zarządzanie. 
Ekonomię odkryłem w trakcie studiów na politologii. Napisałem 
książkę poświęconą ekonomii lokalnego rynku pracy. Pracuję nad 
kolejnymi dwoma — mówił Arkadiusz Trzebuniak podczas spotkania 
z prezydentem Adamem Fudalim. Dobrze wspomina czas, kiedy 
studiował polonistykę w rybnickim kampusie: — To ośrodek w ame-
rykańskim stylu, brakuje oczywiście paru rzeczy, by życie studenckie 
bardziej się tu rozwinęło. Mam na myśli dobrze wyposażoną bibliotekę 
czy fajne akademiki. 

Nowoczesna edukacja, zarządzanie oświatą i cyfryzacja szkolnictwa 
to jego pasje. W przyszłości chciałby zostać dyrektorem szkoły. Póki co, 
pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół w Pilchowicach, gdzie uczy 
kilku przedmiotów. Prowadzi też zajęcia na kampusie. Tam pokazuje 
swoim studentom, w jaki sposób można wykorzystywać nowoczesne 
technologie informatyczne w nauczaniu. 

Arkadiusz Trzebuniak działa również w radzie dzielnicy w Golejowie, 
gdzie mieszka. W katolickim klubie kultury przy parafii organizuje 
turnieje sportowe dla mieszkańców dzielnicy. Umiejętność zarządzania 
z czasem opanował do perfekcji. 

Uczniowie pana Arka zgłosili jego kandydaturę do tegorocznej edycji 
konkursu „Nauczyciel Roku”.

(D)
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Przez Młodzieżowe Biuro Pracy w Rybniku przewija się rocznie 
ok. dwóch tysięcy osób, które korzystają z prac sezonowych lub sta-
łych. Zainteresowanie pracą, co zrozumiałe, rośnie w czasie wakacji.  

— Ponad 70 młodych mężczyzn znalazło pracę przy organizacji koncertu Guns 
N’ Roses, to prawie o połowę więcej niż podczas ubiegłorocznego występu Briana 
Adamsa. Pomagali w pracach porządkowych, przy rozładunku i załadunku tirów 
i ustawianiu bramek. Sporą grupę skierowaliśmy też do pracy w marketach, czy 
w restauracji KFC — mówi Ewelina Marszołek-Polańczyk, pośrednik pracy 
w MBP. Najwięcej wakacyjnych ofert dotyczy prac krótkoterminowych na 
umowę zlecenie – przy kolportażu ulotek reklamowych, ankietowaniu, wy-
kładaniu towaru, czy w telemarketingu. W marketach można zarobić 6-7 zł  

za godzinę, w sklepie meblowym – 8 zł, a przy nocnych inwentaryzacjach 
towarów – 9 zł. Potrwają one do połowy listopada. Potem opłacalna będzie 
praca przy sprzedaży świątecznych karpi, choć nie jest to zajęcie dla wszystkich. 

W połowie sierpnia w MBP zarejestrowanych było prawie 400 osób do 25 
roku życia. Przychodzą nawet 13, 14-latkowie, ale pracę mogą podjąć dopiero 
w wieku 16 lat i to za zgodą rodziców. — Znajdziemy zajęcie praktycznie dla 
każdego chętnego. Mamy sporo ofert prac krótkoterminowych, bo odpowiadają 
one młodym ludziom, którzy uczą się i studiują. Wolą więc pracować w weekendy, 
popołudniami, czy w czasie wakacji. Zarabiają na książki, kino i wyjazdy. Są takie 
osoby, które zaczynały jeszcze w szkole średniej, teraz studiują i nadal korzystają 
z naszych oferty prac sezonowych — mówi Ewelina Marszołek-Polańczyk. 
Oczywiście zdarza się, że zaproponowana praca nie spełnia oczekiwań młodych 
ludzi, które nie idą w parze z realiami. Dlatego pośrednicy pracy zachęcają 
ich do inwestowania w siebie i podnoszenia kwalifikacji. Pracę dorywczą  
w MBP znajdują też starsi. — Jesteśmy ogólnopolską agencją, specjalizującą się 
w pracy tymczasowej, rekrutacji i doradztwie personalnym i w pracy za granicą, 
ale z MBP w Rybniku współpracujemy głównie przy zatrudnieniu osób nie w pełni 
dyspozycyjnych. Pomagamy zarówno takim osobom, jak pani Ula, która ma 
chore dziecko i nie jest w stanie podjąć stałej pracy, czy takim, jak pani Bożena, 
która pracuje na poczcie na pół etatu i od czterech lat dorabia sobie w czasie, 
który najbardziej jej odpowiada — mówi Anna Kloc, kierownik z katowickiego 
oddziału agencji pracy i doradztwa Leader Service International, która od 
ponad sześciu lat współpracuje z rybnicką filią MBP. I chwali sobie wzajemne 
kontakty. — To jedno z najbardziej aktywnych młodzieżowych biur w regionie. 
Chętnie z nim współpracujemy, bo działa profesjonalnie i jest w stanie znaleźć 
pracownika nawet w dwie godziny — mówi Anna Kloc. Młodzieżowe Biuro 
Pracy OHP działa w Rybniku od 2000 r. Od sierpnia ubiegłego roku placówka 
mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy (ul. Jankowicka 3, II piętro, 
tel. 32 422-37-99). Czynna jest od poniedziałku do piątku od 7 do 15. 

(S)

 

— To jedno z najbardziej aktywnych biur w regionie — mówi Anna Kloc (z lewej) o Młodzieżowym Biurze 
Pracy, w którym Ewelina Marszołek-Polańczyk pomaga w znalezieniu pracy sezonowej i stałej 

Kto szuka, ten popracuje

Zmodernizowany i odnowiony familok przy ul. Andersa 44 już tętni życiem

Nowi lokatorzy 
na Andersa
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Dziesięć z dwunastu mieszkań socjalnych mieszczących się 
w dwóch odremontowanych familokach przy ul. Gen. Andersa 
ma już swoich lokatorów. 

Na początku lipca zakończono modernizację dwóch z czterech 
przeznaczonych do remontu miejskich budynków przy ul. Andersa w 
Niedobczycach (nr 38 i 44). Koszt robót prowadzonych od listopada 
ubiegłego roku wyniósł ponad 1 mln 236 tys. zł. Wyremontowano dachy, 
wymieniono podłogi, okna, drzwi oraz instalacje wodno-kanalizacyjne 
i elektryczne, zaimpregnowano konstrukcję stropów. Ocieplono rów-
nież ściany od wewnątrz, wykonano tynki, wybudowano nowe kominy 
spalinowe i wentylacyjne, wyremontowano klatki schodowe, zaizolo-
wano piwnice. Budynki objęte są ochroną krajowego konserwatora 
zabytków, dlatego zachowano wiele elementów ich charakterystycznej 
architektury. 

W obu budynkach powstało w sumie 12 mieszkań mających średnio 
30 m kw. W każdym z nich znalazło się miejsce na niewielką łazienkę, 
aneks kuchenny i piec węglowy. Pierwsi lokatorzy pojawili się krótko po 
oficjalnym spotkaniu komisji odbiorowej, jakie miało miejsce 2 lipca. 
To głównie rodziny z dziećmi, które otrzymały wyroki eksmisji z miesz-
kań spółdzielczych. — Budynki są już praktycznie w całości zasiedlone. 
Podpisaliśmy dziesięć umów, kolejne dwie sfinalizujemy w najbliższym 
czasie. Lokatorzy stopniowo się wprowadzają, w niektórych oknach 
widziałam już firanki — mówi Sabina Madziar z Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Czynsz dla każdego z mieszkań wynosi około 1,8 zł 
za metr kwadratowy. Lokatorzy muszą także płacić za wodę i energię 
elektryczną oraz zaopatrzyć się w opał. — Przy zasiedlaniu mieszkań 
bierzemy pod uwagę stopień wiarygodności najemcy, by ten był w stanie 
regulować opłaty — podkreśla prezydent Adam Fudali.

W ramach drugiego etapu inwestycji miasto planuje wyremontować 
kolejne dwa budynki nr 42 i 44. Do końca marca 2013 r. kolejnych 
12 lokali socjalnych ma zostać oddanych do użytku. Na realizację 
wszystkich prac miasto otrzymało dotację z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Dwuetapowe przedsięwzięcie będzie kosztować w sumie 
ponad 2,68 mln zł, z czego BGK dopłaci prawie 803 tys. zł. W planach 
jest pozyskanie środków na odnowienie kolejnych miejskich familoków 
przy ul. Andersa.                                      (D)
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To drugi, po ubiegłorocznym występie Bryana 
Adamsa, koncert gwiazdy światowego formatu w 
naszym mieście. Na stadionie przy ul. Gliwickiej 
zjawiło się blisko 17 tysięcy fanów, znacznie 
więcej niż na koncercie Adamsa. Pierwsi zjawili 
się w Rybniku już o świcie. Przyjechali prawie  
z całej Polski – z wybrzeża, Krakowa, Wrocławia, 
Zielonej Góry, Bielska-Białej. Wielu z nich od-
powiedziało na apel polskiego fanklubu zespołu 
i przyniosło ze sobą na koncert białe i czerwone 
róże. Publiczność przygotowała jeszcze jedną 
niespodziankę – dużą polską flagę z napisem 
„Welcome back to Poland. Rybnik 2012.” Do 
tego poszarpane, wytarte dżinsy, długie włosy 
przewiązane kolorową bandaną i... szturmem 
na stadion. — Oglądałem dzisiaj różne stacje 
telewizyjne i wiem, że przyjechali do nas ludzie  
z całego kraju. Wszyscy tak świetnie wyglądacie, że 
chętnie zaimportowałbym was do Rybnika na stałe. 
Wtedy moglibyśmy robić jeden koncert dziennie. 
Zapraszam już na kolejne imprezy. Rybnik to 
najbardziej rockandrollowe miasto na południu 
naszego kraju! — mówił do publiczności Adam 
Fudali, prezydent Rybnika.

To my, Złe Psy
Przed gwiazdą wieczoru zagrały cztery 

zespoły. Najpierw rybnicka grupa Bloo,  
a następnie Symetria z Jastrzębia Zdroju, która 
zaraz potem się rozpadła i Chemia z Warsza-
wy. Rozgrzewający fanów maraton zakończył 
występ grupy Złe Psy, z którą piosenkę „Uro-
dziłem się w Polsce” zaśpiewał popularny aktor 
i jak sam o sobie mówi „niespełniony muzyk” 
Tomasz Karolak. —  Kiedy przed laty tańczyłem  
z dziewczyną w takt „November rain”, przez myśl 
mi nie przyszło, że kiedyś wystąpię z Gunsami na 
jednej scenie — mówił po występie. Choć aktor 
nie zachwyca umiejętnościami wokalnymi, 
został ciepło przyjęty przez mocno rozgrzaną 
już publiczność. Niestety, wielu fanów zdążyło 
ochłonąć zanim na scenie pojawili się muzycy 
z Los Angeles.

Chciał się spóźnić, 
to się spóźnił 
...skwitował zachowanie gwiazdy Marek 

Kurzawa z agencji Prestige MJM, która wraz z 
miastem zorganizowała koncert. Planowo wy-

stęp GN’R miał się rozpocząć o 21, rozpoczął 
się o 23.23! Przedstawiciele agencji uprzedzali, 
że trzeba się liczyć z opóźnieniem, ale mało kto 
się spodziewał, że może ono wynieść blisko 
dwie i pół godziny, zwłaszcza, że był to koncert 
na otwartym stadionie, którego przymusowo 
musiało też słuchać wielu próbujących zasnąć 
rybniczan. Pozostali członkowie grupy pojawili 
się na stadionie już po 20, ale Axl nie po raz 
pierwszy pokazał, że czas, który upływa jego 
fanom na bezczynnym czekaniu nie ma dla 
niego większego znaczenia. Szkoda, bo gdyby 
poślizg był przynajmniej o połowę mniejszy, 
pewnie i odbiór koncertu byłby nieco lepszy,  
a i więcej osób dotrwałoby do jego wspaniałego 
finału. Szkoda też, że nie pojawił się choćby 
jeden komunikat organizatorów, który mógłby 
rozwiać narastające wątpliwości fanów. — Już 
wiele tygodni przed rozpoczęciem koncertu 
za pomocą wszystkich możliwych kanałów 
uprzedzaliśmy, że koncert rozpocznie się praw-
dopodobnie ze sporym opóźnieniem. Taka jest 
po prostu specyfika grupy Guns N’Roses, która 
słynie z tego, że opóźnia praktycznie wszystkie 

Guns N’ Roses zagrali w Rybniku
Podobno w dniu koncertu w rybnickich kwiaciarniach zabrakło róż. Podobno jeszcze  

o 22.30, a więc półtorej godziny po planowanym rozpoczęciu występu, Axl Rose, wokalista 
amerykańskiej grupy rockowej Guns N’Roses, wciąż przebywał w hotelu w Katowicach. Jedno 
jest pewne – 11 lipca na Stadionie Miejskim w Rybniku zagrał jeden z największych zespołów 
w historii światowego rocka.

Guns N’Roses na naszym Stadionie Miejskim. 
Nigdy wcześniej nie wystąpił w Rybniku żaden 
zespół, mający tak duży udział w tworzeniu 
historii światowego rocka
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swoje występy. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby 
uczestnicy widowiska mieli tego świadomość. W dniu kon-
certu nie mogliśmy już nic zrobić, bo zgodnie z warunkami 
kontraktu gospodarzem sceny był management zespołu i to 
on w stu procentach decydował o tym, co się na niej wydarzy 
— tłumaczy Jarosław Galewski, rzecznik prasowy agencji 
Prestige MJM, dla której był to największy z koncertów, 
jaki do tej pory zorganizowała.

Znawcy branży koncertowej podkreślają, że panujące  
w niej realia są jakie są: albo organizujesz koncert gwiazdy 
na jej warunkach, albo nie organizujesz go wcale.

Zespół przyleciał do Polski trzema różnymi samolo-
tami, które lądowały na dwóch różnych lotniskach. Axl 
Rose zaszył się w hotelu w Katowicach, a cała reszta 
zespołu w jednym z hoteli w Krakowie, co dobitnie po-
kazuje, że w GN’R panują dość dziwaczne układy. 

GN’R weszli na scenę dokładnie o 23:23, chwilę po 
tym, jak Axl opuścił limuzynę, którą do Rybnika na 
sygnale przyjechał z Katowic. Gdy widoczny na tle tele-
bimu gitarzysta zagrał mocne gitarowe dźwięki wszystko 
wróciło do normy. Spóźnialski lider zespołu ani myślał 
przepraszać za cokolwiek; po prostu zaczął śpiewać. Tak 
było zresztą przez cały koncert i chyba dobrze się stało, 
że nie kokietował polskich fanów tanimi kawałkami  
o „najlepszej publiczności”. GN’R zafundowali fanom 
trzygodzinny występ w trakcie którego wykonali blisko 
30 utworów. Na przekrojową muzyczną wiązankę obok 
najnowszych piosenek grupy złożyły się też covery 
piosenek innych wykonawców, urokliwe solówki i co 
najważniejsze największe hity, dzięki którym zespół 
trafił do panteonu sław światowego rocka. Imponująca 
była oprawa wizualna koncertu; piosenkom towarzyszyły 
fragmenty teledysków, kolaże i animacje oraz ujęcia ze 
sceny wyświetlane na trzech ogromnych telebimach. 
Były też języki ognia.

Około pierwszej w nocy na scenie pojawił się fortepian 
i wiadomo było, że za chwilę publiczność usłyszy „No-
vember rain”, jeden z największych przebojów GN’R. 
Wcześniej jednak Axl zafundował publiczności małą 
niespodziankę – zagrał i zaśpiewał „Another brick in 
the wall” Pink Floyd. 

W czasie pierwszego z bisów na publiczność stojącą 
blisko sceny spadł deszcz czerwonego konfetti. A gdy 
już muzycy pożegnali się z publicznością i zapaliły się 
światła pozwalające fanom bezpiecznie opuścić stadion, 
z głośników popłynęła zupełnie inna muzyka – „My way”, 
wielki i mądry przebój Franka Sinatry.

Po koncercie pojawiły się oczywiście różne opinie 
na temat koncertu i kondycji wokalnej Axla Rose’a. 
Ale przecież powszechnie wiadomo, że zespół Guns 
N’Roses był na topie w końcu lat 80. i na początku 
90. minionego wieku. Trudno też mieć pretensje do 
50-letniego rockowego wokalisty, że nie śpiewa głosem 
25-latka. Jedno nie ulega wątpliwości, to był największy 
koncert w historii Rybnika, a ci, którzy się na niego wy-
brali usłyszeli nieśmiertelne już przeboje amerykańskiej 
grupy w najlepszym możliwym obecnie wykonaniu. Co 
ważne, w związku z koncertem policja nie odnotowała 
ani jednego zdarzenia wymagającego jej interwencji. 
O zabezpieczenie medyczne koncertu zadbał Rybnicki 
Sztab Ratownictwa w sile 58 ratowników i siedmiu le-
karzy. Na miejscu były też cztery karetki. Na szczęście 
nie były potrzebne.

Dominika Ingram-Nowaczyk, Wacław Troszka

Najwierniejsi fani szybko wybaczyli 
GN’R rekordowe spóźnienie

Jako pierw-
szy support 
zaczęła ryb-
nicka grupa 
Bloo

Na koncercie zja-
wili się miłośnicy 
GN’R w bardzo 
różnym wieku

Magda Gawlik ze 
Szczerbic i rybni-
czanka Agniesz-
ka Sopala, jak 
wiele innych fa-
nek, przyszły na 
koncert z białymi  
i czerwonymi ró-
żami

Dla wielu osób udział w koncercie rozpoczął się od sprintu, którego stawką było miejsce jak najbliżej sceny
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Lipcowy koncert z udziałem blisko 17 tys. widzów był największą impre-
zą, jaka odbyła się na zmodernizowanym w latach 2000-2004 Stadionie 
Miejskim w Rybniku.

— Powieliliśmy wiele rozwiązań zastosowanych w czasie ubiegłorocznego koncertu Bry-
ana Adamsa — mówi Rafał Tymusz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
który jest gospodarzem obiektu. — Dobrym pomysłem okazało się przesunięcie sceny 
w głąb stadionu. Zrezygnowaliśmy za to z przykrywania murawy specjalną matą, jak w 
ubiegłym roku. Obserwowaliśmy wcześniej prognozy pogody; wiedzieliśmy, że będzie raczej 
sucho i stadionowej trawie żaden kataklizm nie grozi. Po koncercie musieliśmy raptem 
wymienić 50 m kw murawy, co kosztowało nas ok. 600 zł. Za wynajem mat przykrywają-
cych murawę zapłacilibyśmy minimum 8 tys. zł. 

Dyrektor MOSiR-u podkreśla, że stadion świetnie się sprawdza w czasie podobnych 
imprez. — Mogło by być nawet 20 tys. widzów i na pewno nie byłoby tłoku. Stadion chwalą 
też akustycy, podkreślają, że łatwo go nagłośnić — dodaje Rafał Tymusz. 

(WaT)

Podobnie jak przed rokiem, główne 
parkingi dla fanów, którzy na koncert 
GN’R wybrali się samochodami, Rybnic-
kie Służby Komunalne urządziły między 
Obwiednią Północną a rzeką Rudą,  
a także między Carrefourem, a budującą 
się Castoramą. 

Przygotowano w sumie 3300 miejsc parkin-
gowych. Z wyliczeń RSK wynika, że zaparko-
wano tam 1992 samochody. Z kolei na parkingu 
przeznaczonym dla autokarów (przy łączniku 
ulic Gliwickiej i Wielopolskiej) stało niespełna 
dziesięć autokarów i blisko 100 samochodów, 
w tym kilka tzw. camperów będących połącze-
niem samochodu z przyczepą campingową.  
W sumie zaparkowano o ok. 800 samochodów 
więcej niż w czasie ubiegłorocznego koncertu 
Bryana Adamsa.

Dobrym pomysłem wydawało się urządzenie 

Adam Fudali, prezydent Rybnika: — Po dobrych 
doświadczeniach z koncertem Bryana Adamsa po raz drugi 
zorganizowaliśmy w mieście koncert gwiazdy światowego 
formatu, który z pewnością przejdzie do historii. Pozostał 
niesmak związany z dużym opóźnieniem występu gwiazdy 
wieczoru. Trudno zrozumieć postępowanie wokalisty zespołu. 
Wiem, że artyści inaczej patrzą na świat, ale tym razem Axl 
Rose zwyczajnie przesadził. Niestety, nie mieliśmy na to żadne-
go wpływu, nie mogliśmy też za to przeprosić, bo po zejściu ze 
sceny ostatniego suportu scenę przejęło kierownictwo GN’R. 

Mimo tego zgrzytu koncert uważam za bardzo udany. 
Tym razem jako miasto byliśmy jego współorganizatorem 
i wszystko wskazuje na to, że koncert przyniesie nam też 
sukces finansowy. Agencja Prestige MJM wpłaciła już na 
konto miasta łącznie 300 tys. zł, ale ostateczne rozliczenie 
poznamy we wrześniu. 

Na pewno Rybnik odniósł sukces promocyjny. Niezależ-
na agencja już na trzy tygodnie przed imprezą wyliczyła, że 
materiały anonsujące koncert w Rybniku, które ukazały się 
w różnego rodzaju mediach były w sumie warte 5 mln zł. 
Tyle pieniędzy miasto musiałoby wydać, gdyby chciało się 
promować na taką skalę i to jest nasz kolejny sukces. Na 
pewno Rybnik zaistniał na mapie koncertowej Polski. Jeśli 
nie będzie przeciwskazań, w przyszłym roku zorganizujemy 
kolejny koncert. Kto będzie jego gwiazdą dowiemy się prawdo-
podobnie jesienią. Agencja Prestige MJM deklaruje chęć dal-
szej współpracy z nami, więc wszystko jest na dobrej drodze. 

W różnych punktach miasta z różnym natężeniem było 
słychać to, co działo się nocą na stadionie. Mieszkańcom 
chciałbym bardzo podziękować za ich wielką wyrozumia-
łość. Dzięki takim wydarzeniom o naszym Rybniku jest w 
Polsce głośno.

parkingu dla rowerów, tymczasem nie skorzy-
stał z niego ani jeden fan-rowerzysta. 

W obsługę ruchu parkingowego podobnie, 
jak w ubiegłym roku włączyli się strażacy  
 z ochotniczych straży 

pożarnych, a ruchem 
kierowali policjanci 

i strażnicy miejscy.
Jeszcze w trakcie trwającego koncertu RSK 

zajęły się również porządkami. W dniu koncer-
tu i następnego dnia w okolicy stadionu przy ul. 
Gliwickiej zebrano 1,5 tony śmieci; najwięcej 
było plastikowych butelek i puszek po piwie. 

(WaT) 

O Rybniku 
jest głośno

Obecny skład Guns N’Roses bardzo różni się od tego w jakim zespół stworzył swoje największe przeboje. Jedynym muzykiem,  
który brał w tym udział jest wokalista Axl Rose (czwarty od lewej)

Na doraźnych 
park ingach w 
dniu koncertu za-
parkowano bli-
sko 2 tys. samo-
chodów

Koncert 
bez rowerów

Stadion dużych możliwości
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Marta Mańka i Kinga Gromotka, reprezentujące Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Rybniku, po raz drugi i nie ostatni 
znalazły się w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy  
o Filmie. 

Jego uczestnicy musieli wykazać się szczegółową wiedzą na temat 
filmu, napisać pracę z estetyki filmu i esej, dotyczący wybranego 
zagadnienia. Pytania dotyczące kina europejskiego, światowego  
i polskiego wymagają sporej wiedzy. Marta i Kinga zdobywały ją na 
cotygodniowych zajęciach koła filmowego prowadzonego w MDK 
przez Ewę Klonowską. Dziewczyny rywalizowały z 33 drużynami  
z całej Polski i zajęły ostatecznie piąte miejsce. Zapewniły sobie w ten 
sposób awans do przyszłorocznego finału, który również odbędzie 
się w Gdańsku. — Jestem dumna z dziewczyn, że mimo tak dużej 
konkurencji i trudności konkursowych zadań, znalazły się w gronie 
finalistów — mówi Klonowska. Rybnicki MDK w finale reprezentowała 
jeszcze jedna drużyna – sklasyfikowane na dalszym miesjcu Agnieszka 
Chorab i Anna Jodłowska. Do domu wróciły z przekonaniem, że warto 
oglądać wartościowe filmy i zgłębiać filmową wiedzę. Marta, Kinga, 

Agnieszka i Ania mile wspominają spędzone w Gdańsku dni, tym 
bardziej, że nie tylko zwiedziły miasto i Westerplatte, ale też obejrzały 
przegląd filmów skandynawskich. — Na pewno wrócimy tu w przyszłym 
roku — zapowiadają.                                                                                  (S)

Świetlica – tak o placówce mówią dzieci 
– mieści się w budynku Zespołu Ognisk Wy-
chowawczych w Niedobczycach. Działa od 
dziesięciu lat – uczy, wychowuje i pomaga.  
W minionym roku szkolnym podopieczni pla-
cówki nie narzekali na nudę. Wybrali się do 
biblioteki miejskiej i wzięli udział w zajęciach 
poświęconych sztuce, zorganizowali wystawę 
swoich prac ceramicznych i wikliniarskich  
w Domu Kultury w Niedobczycach i przygo-
towali krótkie etiudy teatralne. Uczestniczyli 

też w zabawach integracyjnych i warsztatach z 
psychologiem Katarzyną Skabą, poświęconych 
rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć. Zajęcia na 
temat przyjaźni zakończyło wspólne puszczanie 
latawców.  

Świetlicę prowadzą Kornelia Pior i Agniesz-
ka Frydecka. Codziennie przebywa w niej 
18-osobowa grupa niedobczyckich dzieci,  
w wieku od 7 do 14 lat. Jednak w trakcie roku 
szkolnego z pomocy wychowawców skorzystało 
35 dzieci z rodzin, które borykają się z różnymi 

problemami. Tutaj przez godzinę dziennie 
dzieci odrabiają zadania domowe i przygoto-
wują się do lekcji. Potem mają czas na zabawę 
i rozwijanie zainteresowań. Młodzi ludzie uczą 
się wyplatania z wikliny, lepienia z gliny, uczest-
niczą w zajęciach muzycznych, prowadzonych 
przez terapeutę Radosława Krajcarza, a na 
boisku znajdującym się w sąsiedztwie – grają  
w gry zespołowe. — Dzieci uczą się też zwykłych, 
codziennych prac – przygotowywania posiłków 
i sprzątania — opowiada Kornelia Pior. Do 
placówki wsparcia młodych ludzi kierują pe-
dagodzy szkolni, ale dzieci przychodzą również 
z własnej inicjatywy, bo wieści o ciekawych 
zajęciach w „Słonecznej Gromadzie” szybko 
się rozchodzą. Placówka ma charakter profi-
laktyczno-wychowawczy. Odbywają się w niej 
również zajęcia dotyczące uzależnień, integra-
cyjne, podnoszące samoocenę wychowanków. 
Co ważne, z pomocy psychologicznej korzystają 
nie tylko podopieczni świetlicy, ale również 
ich rodzice.   

Wyróżniający się wychowankowie „Słonecz-
nej Gromady”, którzy sumiennie przepraco-
wali cały rok szkolny, mogli liczyć na nagrodę.  
W czasie wakacji zwiedzili Kraków, kopalnię 
Guido i rozwijali swoje umiejętności podczas 
leśnej zaprawy. Spędzali też czas na basenie,  
w stadninie koni w Stodołach i w parku linowym 
w Radlinie. 

Od września podopieczni świetlicy wraca-
ją do swoich obowiązków. — Będziemy od 
nich wymagać obecności w szkole i książek  
w tornistrach. O zaniedbywaniu uczniowskich 
obowiązków nie ma mowy. Jeśli dzieci spełnią 
te warunki, będą mogły korzystać też z kompu-
terów, sali gimnastycznej i innych atrakcji, jakie 
z myślą o nich przygotowujemy, jak zajęcia na 
ściance wspinaczkowej w Niedobczycach, czy na 
pływalni — mówią wychowawczynie. 

(S)

W Słonecznej Gromadzie jest czas na naukę i na zabawę

Troskliwa gromada

Filmowe finalistki

Marta i Kinga z Ewą Klonowską podczas wycieczki na Westerplatte 
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— Staramy się, by było to dla dzieci miejsce przyjazne i uzupełniało funkcje rodziny 
— mówi Kornelia Pior o Placówce Wsparcia Dziennego „Słoneczna Gromada”  
z Niedobczyc. Dzieci zawsze znajdują tutaj pomoc i ciekawie spędzają czas. Również 
w trakcie wakacji.  
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Wakacje Anno Domini 2012 powoli przechodzą do historii. 
Pozostaną wspomnienia. By były one jak najlepsze postarało się 
wiele miejskich placówek, które przygotowały sporo atrakcji dla 
dzieci wypoczywających w mieście. 

Z leśniczym, pilotem szybowców i treserką psów-terapeutów spotkali się 
uczestnicy półkolonii, jakie po raz piętnasty zorganizowała Szkoła Podsta-
wowa nr 3 z Paruszowca-Piasków. 45 uczniów miało też okazję wyjechać 
w góry, zwiedzić opolskie ZOO i popływać statkiem po rybnickim zalewie. 
Największą frajdę sprawiła im jednak wycieczka do parku linowego w Ra-
dlinie. Organizacja półkolonii była możliwa dzięki finansowemu wsparciu 
rady rodziców, rady dzielnicy Paruszowiec-Piaski oraz firmy Rettig. 

Trzy tygodnie trwała akcja „Lato na Nowinach” zorganizowana przez 
Młodzieżowy Dom Kultury dzięki dotacji z miasta i przy wsparciu rady 
osiedla Nowiny. W pierwszym tygodniu upalna pogoda sprawiła, że co-
dziennie ponad setka dzieci spędzała aktywnie czas na Rudzie. Ponadto 
dzieci pojechały do Będzina, gdzie zobaczyły obronną warownię oraz po-
znały średniowieczne życie i obyczaje. Przebrani w stroje z epoki uczyli się 
strzelać z łuku, rzucać oszczepem i walczyć mieczem. Uczestnicy akcji lato 
zwiedzali też park miniatur w Ogrodzieńcu, bawili się w Figloraju i auqa 
parku w Tarnowskich Górach, a w kinie obejrzeli „Epokę Lodowcową 4”. 
Na terenie MDK zorganizowano też warsztaty plastyczne i taneczne, spo-
tkanie z policjantem na temat zasad bezpieczeństwa, a w ośrodku Bushido 
toczyła się rywalizacja sportowa. Wakacje z MDK zakończyła dyskoteka.

Wakacje z Domem Kultury w Chwałowicach upłynęły filmowo. 
Podczas warsztatów grupa dzieci uczyła się tworzyć scenariusz filmowy, 
poznawała tajniki charakteryzacji i miała okazję stanąć za profesjonalną 
kamerą. Odbyły się też warsztaty fotograficzne, zajęcia plastyczne i lekcje 
tańca flamenco oraz turnieje szachowe. 30 dzieci pojechało do skansenu 
chlebowego w Chwałowicach oraz parku rozrywki i edukacji w Ochabach. 

Trzy tygodniowe turnusy półkolonijne zorganizował dla dzieci Dom 
Kultury w Niewiadomiu. W czasie „Wakacji na Ignacym” uczestnicy 
poznawali język, kulturę i sztukę Rosji i Francji, dziewczyny brały udział 
w warsztatach scrapbooking’u, a chłopcy ćwiczyli breakdance’a. Dla pół-
kolonistów przygotowano również projekcje filmowe, rozgrywki tenisa 
stołowego oraz wyjazdy na kryte kąpieliska i ściankę wspinaczkową do 
Niedobczyc. Dzieci pojechały też do Juraparku w Krasiejowie, gdzie wzięły 
udział w warsztatach płukania złota. W Pszczynie zwiedzili muzeum prasy 
śląskiej, w Łaziskach – muzeum energetyki, a ochłody szukali na kąpielisku 
w Szymocicach, gdzie pływali również na kajakach i rowerach wodnych. 
W Ochabach zobaczyli park miniatur, park dinozaurów i prehistoryczne 
oceanarium. W Wiśle dotarli z kolei do Nowej Osady, gdzie wzięli udział 
w szkoleniu z mountainboard’u, czyli letniego snowbordu. 

— Cieszę, że mama zapisała mnie na takie półkolonie. W domu bym się 
zwyczajnie nudził — mówi jeden z uczestników piątych integracyjnych 
półkolonii letnich zorganizowanych przez stowarzyszenie Razem. Przez 
dziesięć sierpniowych dni, uczniowie szkół z Rybnika nie mieli czasu na 
nudę. Pojechali na wycieczkę w Jurę Krakowsko-Częstochowską, obejrzeli 
kinowe premiery w 3D, jeździli konno, brali udział w zabawach integracyj-
nych, rozgrywkach sportowych oraz zajęciach plastyczno-ceramicznych i 
poświęconych bezpieczeństwu. Mieli też zapewniony ciepły posiłek. Pół-
kolonie te cieszą się dużym zainteresowaniem, więc rodzice, którzy chcą 
zapisać swoje dzieci na sierpniowy turnus, zgłaszali się do stowarzyszenia 
już w kwietniu. Integracyjne półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży współ-
finansowało miasto i stowarzyszenie Razem.

W akcji „Lato w mieście” zorganizowanej przez Dom Kultury w Niedo-
bczycach wzięła udział ponad sześćdziesiątka dzieci w wieku od ośmiu do 
13 lat. Spędzały one czas na Rudzie i na kąpielisku w Chwałowicach, poje-
chały do aquaparku do Tarnowskich Gór i brały udział w zajęciach plastycz-

A im jest szkoda lata...

Dzieci z Chwałowic pojechały na wycieczkę do parku rozrywki w Ochabach

Warsztaty taneczne w ramach akcji „Lato na Nowinach” cieszyły się sporym zainteresowaniem

Lato z Fundacją Elektrowni Rybnik upłynęło 
m.in. na nauce pływania kajakiem

Dzieci z Niewiadomia wzięły udział w warsztatach płukania złota w Juraparku w Krasiejowie
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nych i sportowych. 
Uczestnicy turnusu 
lipcowego odwiedzi-
li Muzeum Chleba 
w Radzionkowie, 
gdzie poznali histo-
rię pieczenia chleba, 
a dzieci z półkolonii, 
odbywających się w 
sierpniu, pojecha-
ły do Pszczyny. Tam 
odwiedziły zagrodę 
żubrów i spacerowały 
po mieście.

Podczas czterech, 
dwutygodniowych 
turnusów (po 44 
dzieci każdy) zor-
ganizowanych w ra-
mach akcji „Lato 
z Fundacją ER”, 
dzieci pojechały do 
pełnego atrakcji Dre-
am-Parku w Ocha-
bach, do centrum wspinaczkowego w Niedobczycach, a w trakcie Dnia 
Wodniaka, poznały podstawy ratownictwa wodnego i uczyły się pływania 
kajakiem. Nie zabrakło też gier i zabaw, konkursów, pogadanek ekolo-
gicznych oraz rozgrywek sportowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się wakacyjna szkółka tenisowa, w której pod okiem doświadczonego 
trenera można było poznać tajniki tej gry. 

(S)

Nie tylko dla scrabblistów   
W Domu Kultury w Niewiadomiu ma powstać klub dla en-

tuzjastów gry w scrabble. Pierwsze spotkanie zaplanowano 12 
października o 18.30. 

— Pora się zjednoczyć, a potem zmierzyć z innymi graczami, sprawdzić, 
pochwalić… Może uda nam się zorganizować turniej — planują w DK 
w Niewiadomiu. Placówka czeka na miłośników gry. Do klubu można 
się zapisać internetowo (niewiadom5@op.pl) podając swoje imię, wiek 
oraz miejsce zamieszkania. 

Placówka zaprasza też na warsztaty artystyczne „Piękna biżuteria 
ze sznurka i korali”. Zajęcia zaplanowano 26 września od 17 do 20, 
a poprowadzi je Agnieszka Szota. Każda z uczestniczek, pod okiem 
prowadzącej, wykona komplet biżuterii – naszyjnik, bransoletkę i kol-
czyki. Organizator zapewnia materiały. Cena warsztatów: 60 zł. Zapisy 
do 21 września. Szczegóły w placówce (www.dkniewiadom.eu)      (S)

Znamy Rybnik?
Czyje nazwisko widnieje na głazie narzutowym w pobliżu Pia-

sków? Ile izb bojowych ma schron bojowy „Wawok”? Jaki święty 
jest przedstawiony jako opiekun miasta na bocznym ołtarzu 
w kościele Matki Boskiej Bolesnej? To tylko niektóre z pytań  
w konkursie Znam Rybnik. 

Wystarczy wybrać się na spacer po mieście i jego dzielnicach, by zna-
leźć właściwe odpowiedzi na 37 pytań (do pobrania na miejskiej stronie 
internetowej). Tylko jedna z czterech podpowiedzi jest prawdziwa,  
a każda odpowiedź oznaczona jest literą alfabetu. Utworzą one hasło, 
które jest rozwiązaniem konkursu. Należy je dostarczyć (mailowo, listow-
nie lub osobiście) do 31 sierpnia do wydziału promocji i informacji UM, 
który wspólnie z rybnickim oddziałem PTTK organizuje konkurs. Wśród 
uczestników, którzy nadeślą poprawne odpowiedzi, rozlosowane zostaną 
trzy komplety materiałów promocyjnych związanych z Rybnikiem. Lo-
sowanie nagród odbędzie się na początku września. Wyniki konkursu 
ogłoszone zostaną na stronie internetowej miasta (www.rybnik.eu). (S)

Bądź eko!
Wymyśl hasło zachęcające do segregacji śmieci na terenie 

Rybnika i wygraj aparat, nawigację samochodową lub mp4. 
Każdy mieszkaniec Rybnika może zgłosić jedną propozycję hasła, 

składającego się maksymalnie z dziesięciu wyrazów. Hasło należy 
przesłać do 5 września na adres wydziału ekologii urzędu miasta 
(ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) lub złożyć osobiście w kancelarii 
magistratu (regulamin konkursu dostępny jest na stronie bip.
um.rybnik.eu). Laureaci, których poznamy w połowie września, 
otrzymają nagrody – aparat fotograficzny, nawigację samochodo-
wą GPS lub odtwarzacz mp4. Konkurs prezydenta miasta ma się 
przyczynić do upowszechnienia segregacji odpadów komunalnych 
i kształtowania postaw proekologicznych.                         (S)

Zielona metamorfoza 
Internauci zagłosowali, a Tauron odnowi skwer. Wszystko  

w ramach akcji „Tauron zieleni Śląsk”.
Dzięki głosowaniu internautów Rybnik zwyciężył w konkursie na 

zagospodarowanie skwerku u zbiegu ul. Kościuszki i Chrobrego.  
W akcji uczestniczyło dziesięć miejsc z różnych miast województwa, 
m.in. Bytomia, Gliwic, Katowic, Knurowa, Piekar czy Zabrza. Inter-
nauci w głosowaniu mieli wybrać skwer do zagospodarowania. Na 
swojego faworyta głosowano od 30 lipca do 17 sierpnia br. Zieloną 
metamorfozę rybnickiego skweru można będzie śledzić na stronie 
www.tauronzieleni.pl oraz w realu.                                            (S) 

W akcji „Lato w mieście” w DK w Niedobczycach wzięła udział ponad sześćdziesiątka dzieci

W ramach półkolonii letnich zorganizowanych przez Stowarzysze-
nie Razem dzieci pojechały na wycieczkę w Jurę Krakowsko-Czę-
stochowską

45 uczniów wzięło udział w półkoloniach organizowanych przez dyrekcję SP 3 z Paruszowca-Piasków
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Aleksandra Sapok ma za sobą największy sukces, jaki może osią-
gnąć uczennica szkoły muzycznej. W kwietniu br. zdobyła Grand Prix 
na ogólnopolskich przesłuchaniach uczniów szkół muzycznych I i II 
stopnia w Warszawie.

Znaczy to, że znalazła się w gronie najlepszych gitarzystów wybranych spośród 
wszystkich uczniów szkół muzycznych grających na tym instrumencie, co porów-
nywalne jest z osiągnięciem tytułu laureata olimpiady przedmiotowej. Ola w tym 
roku zdała maturę w II LO, a we wrześniu rozpocznie dyplomowy rok w „szkole 
Szafranków”, gdzie chciałaby chodzić jak najdłużej i pracować pod okiem darzo-
nego wielkim szacunkiem prof. Franciszka Wieczorka. Ola, na scenie skupiona  
i powściągliwa, z pasją i ekscytacją mówi o muzyce i  ludziach, którzy ją inspirują.  

Czy gitara to miłość 
od pierwszego wejrze-
nia?

Naukę rozpoczęłam od 
keyboardu u organisty 
w Orzepowicach, skąd 
pochodzę. Marzyłam, 
by grać w kapeli rocko-
wej, ale zwyciężyła gitara  
i muzyka klasyczna, któ-
rej jestem wierna. Moje 
rockowe ambicje spełnia 
brat grający na perkusji. 
Ale na gitarze elektrycznej 
też bym sobie poradziła.

W szkole, oprócz dy-
plomu, osiągnęłaś już 
wszystko. Co dalej?

To „wszystko” zawdzię-
czam mojemu profesorowi 
Franciszkowi Wieczorko-
wi, który mnie ukształ-
tował jako gitarzystkę.  
W roku dyplomowym 
chciałabym jeszcze czę-
ściej brać udział w konkur-
sach, by jako instrumen-

talistka zaistnieć mocniej na szerszym forum. Gitara to specyficzny instrument 
– bardzo popularny wśród braci harcerskiej czy na rajdach do grania przy ognisku 
(jak niektórzy mówią żartem, gitary dzieli się na te do ogniska i przy ognisku), 
ale dla zawodowego muzyka największym marzeniem jest kariera solowa. A tę 
trzeba wypracować pojawianiem się w konkursach. Za mną międzynarodowy 
konkurs w Trzęsaczu, gdzie zdobyłam II miejsce, podobnie jak na bardzo presti-
żowym międzynarodowym konkursie i festiwalu w Żorach, w lipcowym konkursie  
w Olsztynie zdobyłam I miejsce. Przede mną, w październiku, Śląska Jesień 
Gitarowa w Tychach. Laureaci tych konkursów stają się zazwyczaj muzykami 
rozpoznawalnymi. W przyszłym roku chcę zdawać na uczelnię muzyczną, choć 
jeszcze nie zdecydowałam na którą, bo świetni nauczyciele są w wielu z nich. 
Najbardziej prawdopodobna jest warszawska Akademia Muzyczna.

Oprócz własnego profesora, jacy artyści są dla Ciebie inspiracją?
Kocham muzykę Astora Piazzolli, twórcy nurtu nuevo tango. To jego płytę 

puszczam  rano, jak tylko się obudzę. Moim gitarowym guru jest francuski kom-
pozytor i gitarzysta Roland Dyens, którego poznanie było moim marzeniem. 
Spełniło się ono przy okazji konkursu w Brnie w Czechach, gdzie zdobyłam III 
miejsce. To fascynujący człowiek i artysta, gitarowa najwyższa światowa półka. 
Podobnie jak pochodzący z Kuby Leo Brouwer, którego też bardzo chciałabym 
poznać i wierzę, że mi się to uda. Bo podążanie za marzeniem jest sensem 
wszystkiego...  

(r)

Zespoły, które chcą zaprezentować się na tegorocznych 
Boguszowickich Dniach Młodych, grające bluesa, rocka, 
reggae, metal aż po hip hop, powinny do połowy września 
przesłać płyty demo z trzema, czterema utworami, na adres 
Domu Kultury w Boguszowicach (Plac Pokoju 1, 44-253 
Rybnik; szczegóły na stronie internetowej www.dkbogu-
szowice.pl). Impreza potrwa od 11 do 14 października i, 
wzorem lat ubiegłych, łączyć będzie muzykę z kinem offo-
wym i wystawami. Robert Pior, organizator Boguszowickich 
Dni Młodych, przypomina, że wiele lokalnych zespołów 
zadebiutowało właśnie podczas tej imprezy; innym po-
zwoliła ona wyjść poza salkę prób i koncerty w pubach. 
W przeszłości w Boguszowicach grały m.in.: Ice Machine, 
Underground, Popiół oraz Lech Janerka, Habakuk, Voo Voo, 
Hey, Pidżama Porno, czy Dezerter. Jednak Boguszowickie 
Dni Młodych to nie tylko muzyka. W ich trakcie odbyły się 
też przeglądy filmów, m.in. z Usteckiego Festiwalu Filmów 
Amatorskich, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
OFF Cinema z Poznania, czy Ogólnopolskiego Festiwalu 
Filmów Amatorskich i Niezależnych w Gnieźnie. Jak będzie 
tym razem przekonamy się wkrótce.                               (S)

Zagraj dla młodych 
w Boguszowicach
Ruszyły przygotowania do Boguszowickich Dni 

Młodych, najpopularniejszej cyklicznej imprezy 
muzyczno-filmowej w Boguszowicach. Jesienią 
odbędzie się jej 11. edycja. 

Lilie w lipcu, dalie i mieczyki w sierpniu. Co roku 
wakacyjne wystawy organizowane przez Rybnicki 
Klub Miłośników Kwiatów cieszą się sporym zain-
teresowaniem hodowców oraz zwiedzających.

— Zima zrobiła swoje, podobnie jak majowe przymrozki, 
ale hodowcy dali radę i kwiatów pojawiło się naprawdę sporo 
— podsumowuje wystawy Piotr Wistuba, prezes Rybnickiego 
Klubu Miłośników Kwiatów. Na pierwszej z nich (14 i 15 
lipca) pokazano 139 lilii w ponad 100 odmianach, wyhodowa-
nych przez 12 wystawców z Polski, Czech i Słowacji. W punk-
tacji ogólnej zwyciężył Andrzej Berner z Dolistowa k. Suwałk, 
który wygrał w trzech kategoriach. Zdaniem zwiedzających 
najpiękniejszą lilię wyhodował Jerzy Wiedenka z Gorzyc. 
Oceniono też 29 kompozycji kwiatowych wykonanych przez 
dziewięciu florystów, a publiczność wybrała „Purpurowy sen” 
autorstwa Katarzyny Ochenkowskiej z Zabrza; w kategorii 
juniorów zwyciężył Tomasz Belczyk z Rybnika. 

Georginie i gladiole, czyli dalie i mieczyki, kwiaty drugiej 
połowy lata pokazano na XV międzynarodowej wystawie (18-
19 sierpnia), którą honorowym patronatem objęło miasto. Po 
raz kolejny swoją dominację potwierdzili w Rybniku Czesi i 
Słowacy, którzy wiodą prym w hodowli mieczyków i stanowią 
absolutną światową czołówkę. Do konkursu wystawiono 
rekordową ilość ponad 870 mieczyków w 300 odmianach. 
Prezentowało je 11 wystawców, a zwyciężyli: Jaroslav Ko-

Wakacje 
w kwiatachPodążanie za marzeniem
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Aleksandra Sapok – na scenie skupiona, w rozmowie pełna pasji...
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Dwa kontenery ustawione przed Teatrem Zie-
mi Rybnickiej, a w nich piętnaście przedmiotów 
zaprojektowanych przez polskich projektantów. 
Dywan wzorowany na kurpiowskich wycinan-
kach, skafander płetwonurka, ceramiczne urny, 
wytrzymałe pieczątki biurowe, czy krzesło nawią-
zujące kształtem oparcia do przecinka, zachęca-
jące do złapania oddechu przy stole. Przedmioty 
wybrano nieprzypadkowo. Są bliskie ideału, 
czyli produktu doskonałego. Funkcjonalne, es-
tetyczne, bezpieczne, ekologiczne, komfortowe, 
wytrzymałe, innowacyjne... Jak choćby fotel do 
pracy z komputerem. Komfort ma zapewnić 
pozycja siedząco-leżąca, która nawiązuje do na-
turalnego ułożenia ciała zawieszonego w stanie 
nieważkości. — Część zwiedzających to przypad-
kowi przechodnie, ale są też osoby, które przyszyły, 
bo znają nazwiska projektantów i przedmioty ich 
autorstwa — mówi Agnieszka Wójcik. Wystawa 
Mobilny Kontener Designu została zorgani-
zowana w ramach projektu Silesia Design. To 
pomysł Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego na stworzenie pomostu pomiędzy 
projektantami, producentami i użytkownikami. 
Wystawa ma uświadomić czym jest dobry design, 
bo jak mówią pomysłodawcy, ułatwia on życie 
zwykłych ludzi, a przy okazji podnosi renomę 
producenta i rozwija jego działalność. Kontenery 
jeżdżą po Polsce. W Rybniku stały od 17 lipca do 
2 sierpnia.          (S) Doskonały fotel do pracy z komputerem? Agnieszka i Adam prezentowali jeden z eksponatów mobilnego kontenera

vařik i Juraj Belička ze Słowacji oraz Jaroslav 
Koniček z Czech, który wygrał w punktacji 
ogólnej. — Dzięki Petrovi Lelkowi ze Słowacji 
trzy kolejne mieczyki otrzymały nazwy związane z 
naszym miastem – „Kocham Rybnik”, „Rybnicki 
utopek” i „Rybki z Rybnika” — opowiada Wi-
stuba. Sześciu wystawców pokazało 349 dalii w 
216 odmianach. W punktacji ogólnej i w ocenie 
publiczności zwyciężył Andrzej Surma, który wy-
hodował też najpiękniejszą dalię pomponową. 
Grzegorz Sztymala zdobył najwięcej punktów 
w kategorii dalia dekoracyjna, a Stanisław 
Lipień – dalia kaktusowa. Publiczność wybrała 
też najpiękniejszą z 33 kompozycji układanych 

przez dziesięć 
osób. Zwyciężyła 
Rita Hiltawska z 
Rydułtów, która 
od 11 lat układa kompozycje kwiatowe na ryb-
nickich wystawach. — Bardzo to lubię. Już jako 
dziecko zbierałam polne kwiaty i robiłam z nich 
bukieciki. Od momentu, gdy przeszłam na eme-
ryturę mogę poświęcić więcej czasu na układanie 
kwiatów — mówi Rita Hiltawska. Kompozycje 
powstają w kilka godzin, już na miejscu w TZR. 
— Nie mam samochodu, więc przez dwa dni wożę 
autobusem kwiaty i rośliny, które wykorzystuję w 
kompozycjach. Wolę mieczyki, bo łatwiej się je 

układa, ale sięgam nie tylko po kwiaty, ale też 
trawy i patyki, które często przynoszę ze spacerów. 

Kompozycje pani Rity są wyjątkowe, dlatego 
rodzina i znajomi nie wyobrażają sobie uroczy-
stości bez jej bukietów. Na wystawie mieczyków 
i dalii Rita Hiltawska pokazała trzy kompozycje 
– jedna, pomyślana jako ozdoba jubileuszowego 
stołu, została wzbogacona fotografią z 1928 r. z 
rodzinnego albumu.   

(S)

Śląski design w kontenerze
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— Największe zainteresowanie budzi fotel do pracy z komputerem. Można się w nim 
naprawdę zrelaksować — mówi rybniczanin Adam Klimek, który wspólnie z Agnieszką 
Wójcik oprowadza po nietypowej wystawie, w nietypowej galerii. 
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W czasie sierpniowej wystawy w TZR sześciu wystawców pokazało 349 dalii  
w 216 odmianach
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W lipcu już tradycyjnie w TZR można było podziwiać lilie
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w 7 września o 20 w sali widowiskowej Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie 
się koncert rybnicko-żorskiej grupy Sari Ska 
Band. Zespół znany jest z bardzo żywiołowych, 
energetycznych koncertów, przez co często 
występuje na festiwalach, m.in. na Przystanku 
Woodstock. Cykl koncertów akustycznych or-
ganizuje PiMBP razem z Rybnicką Amatorską 
Sceną Muzyczną. To szesnasty występ z cyklu 
Bez Prądu. Wstęp wolny! 

w „Good Times” to tytuł pierwszego singla rybni-
czanki Sabiny Jeszki. Premiera anglojęzycznego 
utworu i teledysku laureatki telewizyjnego 
show „Mam talent!”, odbyła się 8 lipca. Ryb-
niczanka sama napisała słowa debiutanckiej 
piosenki. Typowo wakacyjny klip kręcono w 
Warszawie. Sabina nadal pracuje nad debiu-
tancką płytą. Na razie piosenka „Good Times” 
nie zawojowała najpopularniejszych list prze-
bojów, za to jej polskojęzyczna wersja spodo-
bała się w konkursie piosenki zorganizowanym 
w ramach Festiwalu Narodów „Territory of 
peace” w Kaliningradzie. Sabina, która była 
jedyną reprezentantką Polski na tej imprezie, 
zaśpiewała też dwa covery i zajęła pierwsze 
miejsce. Festiwal odbył się 18 sierpnia. 

w 25 czerwca w Muffin Cafe, dzieci w wieku 
przedszkolnym, uczęszczające na zajęcia do 
pracowni plastycznej Kameleon, działającej 
przy Młodzieżowym Domu Kultury, pokazały 
swoje prace. Wystawa „Muffinkowy zawrót 
głowy” była okazją do podsumowania cało-
rocznej działalności pracowni prowadzonej 
przez Danutę Sarnę. Dzieci otrzymały dyplomy 
i pamiątki, a przyjazna atmosfera sprzyjała 
rozmowom przy muffinkowych babeczkach. 

w Behind the Curtain to tytuł wystawy fotografii 
Uli Wiznerowicz, którą można oglądać do koń-
ca sierpnia w Domu Kultury w Chwałowicach. 
Cykl zdjęć pokazuje indywidualne historie męż-
czyzn i kobiet ze wsi Palmowo w Wielkopolsce, 
borykających się z problemem alkoholizmu. 
Wiznerowicz przeprowadziła wywiady z 
osobami, które fotografowała i ich rodzinami 
oraz specjalistami od spraw uzależnień. Chciała  
w ten sposób lepiej zrozumieć sytuację, w 
której znaleźli się jej dawni sąsiedzi.

w Od 18 lipca do 13 sierpnia w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej prezentowano obrzędową wystawę 
fotograficzną przygotowaną przez starostwo 
powiatowe w Gliwicach pt. „Od wieńca ad-
wentowego do dożynkowego, czyli tradycje, 
zwyczaje i obrzędy powiatu gliwickiego”. 
Zwiedzający dowiedzieli się m.in. na czym 
polega wodzenie niedźwiedzia i polterabend, 
czyli jeden ze zwyczajów ślubnych, który 
polega na tłuczeniu starych talerzy, butelek  
i szklanych naczyń. 

W każdą niedzielę lipca i sierpnia  
w mieście organizowano plenerowe kon-
certy. 

Za nami m.in. występy dziecięcych zespo-
łów tanecznych działających w Domu Kultury  
w Boguszowicach i uczestników letnich warsz-
tatów wokalnych oraz zespołów The Blues 
Experience, Chocolate Peach, czy Dash Chan-
nel. 22 lipca w ramach „Popołudnia z folklo-
rem” na estradzie kampusu odbył się koncert 

kół gospodyń wiejskich z regionu. Publiczność 
bawiła się przy dźwiękach nie tylko biesiadnych 
przyśpiewek, ale i musicalowych melodii oraz 
skeczy w wykonaniu członkiń KGW. Cykl let-
nich występów zakończył V międzynarodowy 
festiwal jazzu tradycyjnego. 26 sierpnia o 17 
na kampusie zaplanowano jeszcze ostatni kon-
cert festiwalu z udziałem kwartetu Izy Zając 
oraz czeskiego big bandu Swing Band Tabor. 

(S)

Koko, koko, lato spoko

Jeden z letnich koncertów nosił 
tytuł Popołudnie z folklorem,  
a na estradzie w kampusie wy-
stąpiły członkinie kół gospodyń 
wiejskich z regionu
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21 września w parku im. Czempiela  
w Niedobczycach odbędzie się festyn „Za-
kończenie lata”.

Od 15 na dzieci czeka „Zaczarowana kraina”, 
a w niej: malowanie twarzy, pokaz baniek mydla-
nych, zabawa z Klaunem Dyziem i wiele innych 
atrakcji. Program artystyczny rozpocznie się  
o 17 koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej Ryb-
nik, której towarzyszyć będą mażoretki Enigma 
i Astra. O 18 na scenie zaprezentują się młodzi 
rybniczanie – zespół Balans i hip-hopowiec Ad-
rian HAJO Hajski. Godzinę później publiczność 
bawić będzie zespół The Chance z rybniczanką 
Moniką Marcol, a następnie rockowa grupa 
Kurczat. Imprezę zakończy występ rybniczanki 
Sabiny Jeszki. Festyn zrealizowany zostanie w 
ramach unijnych projektów „T:RAF” i „Skorzy-
staj z szansy”. W jego trakcie zaplanowano też 
festiwal stowarzyszeń, w którym wezmą udział 
m.in. MOD „Rybnik”, stowarzyszenie 17-stka, 
ProAktywni, Stowarzyszenie Miłośników Nie-

dobczyc, czy Rybnicki Klub Piłkarski. Organi-
zatorami „Zakończenia lata” są Dom Kultury 
w Niedobczycach, Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rybniku oraz rada dzielnicy z Niedobczyc.

Przy okazji sprostowanie. Przesłuchania 
konkursowe tegorocznego festiwalu orkiestr 
dętych Złota Lira odbyły się oczywiście w Domu 
Kultury w Niedobczycach, a nie jak napisaliśmy 
w poprzednim numerze w Boguszowicach.

•   •   •
Dzień później, 22 września w Domu Kul-

tury w Niedobczycach, o 19 rozpocznie się 
biesiada węgierska. Zabawa z zespołem Feke-
te połączona będzie z degustacją węgierskiego 
wina oraz z poczęstunkiem. Wstęp na imprezę 
35 zł/os. Bilety do nabycia w sekretariacie pla-
cówki. Oficjalne otwarcie placówki po remoncie, 
odbędzie się w drugiej połowie września. Szcze-
góły: www.dkniedobczyce.pl. 

(S)

Zakończ lato w Niedobczycach

Kabaretowy kopniak z Jachimkiem 
28 września Dom Kultury w Niedobczycach i tamtejszy kabaret Suche Kluski orga-

nizują przegląd, który ma promować młode grupy kabaretowe.  
W trakcie imprezy pod nazwą „Kabaretowy kopniak” zaprezentują się amatorskie 

kabarety z Rybnika i okolic (zgłoszenia kabaretów do 31 sierpnia). Dla laureatów trzech 
pierwszych miejsc przewidziano nagrody finansowe. Przegląd rozpocznie się o 18 w DK. 
Gwiazdą wieczoru będzie znany kabareciarz Tomasz Jachimek. Bilety w cenie 10 zł, do 
nabycia w sekretariacie placówki – (32) 433 10 65.                                     (S) 
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POLECA!
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

w Znamy już uczestników tegorocznej Rybnickiej 
Jesieni Chóralnej. W konkursie wystąpi 12 
chórów m.in. z Mińska, Warszawy, Krakowa, 
Tychów, Raciborza, Ożarowa Mazowieckiego, 
Ciechanowa i Radlina. Rybnik reprezentować 
będzie chór Seraf pod dyr. Aleksandry Orze-
chowskiej-Niedzieli. Po raz pierwszy w historii 
RJCH zaplanowano polsko-czeskie warsztaty 
wokalne. Zorganizuje je Dom Kultury w Chwa-
łowicach i Stowarzyszenie Opus z Opawy,  
w ramach projektu Wokalny Dialog. Warsztaty 
odbędą się 1 i 2 września w Opawie oraz 9  
i 10 listopada w Rybniku. Wezmą w nich udział 
dwa chóry z Czech i dwa z Polski (Canatate Deo 
z Rybnika i chór mieszany im. Słowackiego  
z Radlina), które wystąpią również podczas 
koncertu inaugurującego Rybnicką Jesień 
Chóralną (www.rjch.dkchwalowice.pl.)

w Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza na 
dwa koncerty – 22 września o 19 zagra tam 
legenda polskiego rocka Sztywny Pal Azji. 
Występ poprzedzi koncert rybnickiej grupy 
The Blues Experience. Bilety w przedsprzeda-
ży – 20 zł, w dniu koncertu – 30 zł. Tydzień 
później, 30 września o 19, na scenie DK wy-
stąpi zespół reggae Raggafaya, który udanie 
zaprezentował się podczas ubiegłorocznego 
Przystanku Woodstock i zagrał w finale drugiej 
edycji programu Must Be the Music. Bilety 
do nabycia w DK (w przedsprzedaży – 15 zł,  
w dniu koncertu – 20 zł).

w Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza na 
warsztaty gitarowo-wokalne – 17 listopada 
od 11 do 17.30 oraz 18 listopada, od 11 do 
16.30. Drugi dzień zakończy koncert jazzowy. 
O g. 18 wystąpią Karolina Śleziak i Przemysław 
Strączek. Cena warsztatów 15 zł; bilet na 
koncert – 10 zł. Szczegóły w placówce (www.
dkboguszowice.pl). 

w 27 sierpnia od 15 do 20 w parku za Domem 
Górnika w Chwałowicach trwać będzie festyn 
rodzinny pod hasłem „Przygoda i przyjaciele”. 
Wystąpią uczestnicy Międzynarodowego festi-
walu folkloru – zespoły z Serbii, Indii, Czech,  
z Wenezueli i gospodarz imprezy, zespół tańca 
ludowego Przygoda. Podczas festynu będzie 
można również zaopatrzyć się w wyroby 
rękodzieła artystycznego. Dla najmłodszych 
zaplanowano zabawy i konkursy. 

w 1 października o 18 pokazane zostaną pierw-
sze dwa filmy tegorocznych konfrontacji 
filmowych. To już 19 edycja imprezy organi-
zowanej przez Dyskusyjny Klub Filmowy Ekran  
w Rybniku. Kinomani obejrzą m.in. „Artystę”, 
„Cygana”, „Zakochanych w Rzymie”, czy „Mi-
łość”. Do 26 listopada, w każdy poniedziałek, 
prezentowane będą dwa filmy. Szczegóły  
w kolejnym numerze.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 37

XXVII Dni Muzyki Organowej
Coroczne, wrześniowe spotkania z muzyką organową rozpocznie koncert muzyki 

dawnej w kościele Matki Boskiej Bolesnej.
Szczegółowy program:

• wtorek 4 września, kościół Matki Boskiej Bolesnej (Śródmieście), g. 18.45 – koncert 
muzyki dawnej z udziałem Helgi i Kathi Sambs (Austria) – flety proste oraz zespołu 
muzyki dawnej „Parnassos”

• wtorek 11 września, kościół Matki Boskiej Bolesnej (Śródmieście), g. 18.45 – koncert 
improwizacji organowych, wystąpi: Wolfgang Seifen (Niemcy) – organy

• wtorek 18 września, kościół Ojców Franciszkanów (Smolna), g. 19.15 – koncert 
organowo-kameralny, wystąpią: Marcin Ciszewski (kontratenor) oraz Ewa Bąk (organy)

• sobota, 22 września, kościół Ojców Franciszkanów (Smolna) – g. 19.30, koncert 
organowo-kameralny, wystąpią: Roman Gryń (trąbka) i Bogdan Narloch (organy)

• niedziela, 23 września, kościół Matki Boskiej Bolesnej (Śródmieście), g. 15 – koncert 
z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku

• wtorek, 25 września, kościół Matki Boskiej Bolesnej (Śródmieście), g. 18.45 – koncert 
chóralny z udziałem zespołu wokalnego „Wrocławscy kameraliści” 

Pokolenia
Wernisaż wystawy prac wykładowców malarstwa Instytutu Sztuki Uniwersytetu 

Śląskiego w Cieszynie oraz ich absolwentów. Wystawa potrwa do 7 października.
4 września, wtorek, galeria sztuki - g. 18

Królewna Fasolka
Interaktywny spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru TRIP ze 

Świętochłowic. Barwne przedstawienie promujące zdrowe odży-
wianie, z udziałem bohaterów, którzy udowadniają jak kolorowe 
i smaczne może być jedzenie warzyw. 

16 września, niedziela - g. 16

Tego jeszcze nie było!
Widowisko kabaretowe z udziałem Zenona Laskowika i Jacka 

Fedorowicza. Nowe skecze, zabawne teksty i piosenki to, zdaniem 
autorów przedstawienia, recepta na „wspólne odreagowanie 
śmiechem mało śmiesznej rzeczywistości”.

21 września, piątek - g. 20

Anioł i skrzypce
Koncert rybniczanki Joanny Rzyczniok, której towarzyszyć będzie Studencka Orkie-

stra Kameralna Silesian ART Ensemble pod dyrekcją Mateusza Walacha. Organizatorem 
koncertu jest Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „My Dzieciom”.

23 września, niedziela - g. 18 

A w październiku m.in.: Jezioro Łabędzie w wykonaniu Royal Russian Ballet (4.10) oraz 
kolejna edycja Rybnickich Dni Literatury. W programie imprezy: Wielka Gala Wiedeńsko - 
Neapolitańska z udziałem Wiesława Ochmana i jego gości (13.10), spektakl krakowskiego 
Teatru Scena STU pt. „Wariacje Tischnerowskie – Kabaret Filozoficzny” (14.10), koncerty: 
grupy Bieguni (17.10), Basi Stępniak-Wilk (19.10) oraz Kuby Badacha z udziałem Filharmonii 
Rybnickiej (21.10). Szczegóły w kolejnym numerze GR.

Zapraszamy do kawiarni Alcafe, która znajduje się w galerii Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Codziennie od godz. 16 oraz przed każdą imprezą można się tu 
napić aromatycznej kawy, smacznej herbaty, gorącej czekolady czy spróbować 
dobrego ciasta. 



3 września, g. 19
LĘK WYSOKOŚCI
prod. Pol-

ska 2011, 
9 0  m i n . , 
d r a m a t /
psycholo-
giczny, reż.: 
Bartosz Ko-
nopka, wyk: 
K r z y s z to f 
St ro ińsk i , 
Marcin Dorociński, Dorota Kolak, 
Magdalena Popławska.

Zmagania syna z ciężko cho-
rym ojcem. Odnowa synowsko-
ojcowskiej więzi. Nagroda za 
najlepszy debiut na ubiegłorocz-
nym festiwalu w Gdyni.

10 września, g. 19
PEWNEGO RAZU W ANATOLII
prod. Tur-

cja/Bośnia/
Hercegowi-
na, 2011, 
150 min., 
dramat/kry-
minał, reż.: 
N u r i  B i l -
ge Ceylan, 
wyk.: Mu-
hammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan 
Taner Birsel.

Morderca zapomniał, gdzie 
ukrył zwłoki. Żmudna procedura 
śledcza. Banalny świat tureckiej 
prowincji. Najważniejsze jest to, 
co ukryte. Złota Palma na festi-
walu w Cannes w 2011 r.

17 września, g. 19
DOKĄD TERAZ?
p r o d . 

F r a n c j a , 
W ł o c h y, 
L i b a n , 
E g i p t , 
2 0 1 1 , 
110 min., 
d r a m a t /
komedia, 
reż.: Nad-
ine Labaki, wyk.: Claude Baz 
Moussawbaa, Leyla Hakim, 
Nadine Labaki.

Emocje, konflikty religijne. 
Histeria i kobiece veto przeciwko 
wojnie. Wstawki komediowe, 
ciekawa muzyka i piosenki.

24 września, g. 19
ŻELAZNA DAMA
p r o d . 

F r a n c j a , 
Wielka Bry-
tania, 2011, 
1 0 5  m i n , 
biograficz-
ny/dramat/
polityczny, 
reż.: Phyl-
lida Lloyd, 
wyk.: Meryl Streep, Jim Bro-
adbent, Olivia Colman, Roger 
Allam. 

Historia kobiety, która jako 
pierwsza stanęła na czele rządu 
brytyjskiego. Rolę Margaret 
Thatcher kreuje Meryl Streep – 
Oscar 2012

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

DKK wraca 
po wakacjach

Po letniej przerwie zapraszamy na kolejne 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Pierwszą powakacyjną 
lekturą będzie kon-
trowersyjna powieść 
„Łaskawe” Jonathana 
Littella. 

Tyleż nagradzana, co 
krytykowana książka 
ukazała się w 2006 r. To 
zapis wspomnień Maksy-
miliana Aue – prawnika, 
miłośnika muzyki i filo-

zofii, ale też byłego oficera SS, nazistowskiego 
zbrodniarza, należącego do specjalnych oddzia-
łów likwidujących Żydów. Dlaczego kultura nie 
chroni nas przed złem i przemocą? W jaki sposób 
okrutna ideologia uwodzi intelektualistów? 
Zainteresowanych tematem, lekturą i rozmową 
zapraszamy 19 września o g. 17 do wypożyczalni 
muzycznej rybnickiej biblioteki.

Polecamy także nowo powstałego bloga Strefa 
Dobrej Książki www.dkkrybnik.wordpress.com, 
gdzie można komentować i recenzować książki 
omawiane na spotkaniach DKK.

— Zapraszamy do udziału osoby uzdolnione wokalnie, które lubią zapomniane melodie. Chętnie 
usłyszelibyśmy piosenki z filmów przedwojennych albo z lat powojennych, dziś już rzadko śpiewa-
ne — zachęcają organizatorki I Konkursu Piosenki Filmowej, jaki jesienią odbędzie się  
w Dom Kultury w Niewiadomiu.

Konkurs skierowany jest do młodzieży (od lat 16) i dorosłych. Każdy solista powinien wykonać 
dwie piosenki – jedną z filmu polskiego, drugą z zagranicznego, w oryginalnej wersji językowej. 
Przesłuchania konkursowe odbędą się 16 listopada w Domu Kultury w Niewiadomiu, a laureatów 
wybierze jury: Maria Meyer, aktorka musicalowa Teatru Rozrywki w Chorzowie, Mariusz Ciszewski, 
filmoznawca Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, Ilona Kargul, muzyk ze Śląskiego Centrum 
Muzycznego – Muzyka i Ruch w Rybniku i Michał Husak, nauczyciel języków obcych. Oceniany 
będzie warsztat wokalny, interpretacja i poprawność językowa solistów. Na zwycięzców czekają 
nagrody pieniężne i rzeczowe. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej (www.dknie-
wiadom.eu) i przesłać do 5 listopada na adres DK w Niewiadomiu. Laureatów poznamy 17 listopada 
podczas koncertu finałowego. W jego trakcie odbędzie się recital Marii Meyer „Życie kabaretem 
jest”, z piosenkami musicalowymi i filmowymi. 

(S)

Piosenka ci nie da zapomnieć
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Program zajęć na wrzesień

Uniwersytet III 
Wieku 

zaprasza na zajęcia do swojej sie-
dziby, przy ul. Sobieskiego 15, 

tel. 32 755 79 90

• 10.09., poniedzia-
łek, g. 12 – piknik 
na Piaskach 

• 17.09-19.09. – 
Kongres Obywatel 
Senior – udział w 
imprezach organi-
zowanych w Parku 
Śląskim w Kato-
wicach i w Rybniku – wg planu 
wywieszonego na tablicy ogłoszeń

• 20.09., czwartek, g. 11 – wykład 
pt. „Starożytny Egipt jako źródło 
inspiracji dla współczesnego czło-
wieka” Anita Lisowska 

• 22.09., sobota – wyjazd do Rud 
Raciborskich w ramach Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważone-
go Transportu – szczegóły zostaną 
podane na początku września 

• 24.09., poniedziałek, g. 10 – 
dyżur prawniczy – mec.Szczepan 
Balicki

• 25.09.-27.09. – wycieczka: Kar-
pacz i okolice – wyjazd 27.09. 
godz.6.00 spod Kampusu

• 27.09., czwartek, g. 11 – wykład: 
„Nowoczesne finanse przyjazne 
seniorom” mgr inż. Edmund 
Korzuch



Jak co roku na Jasną Górę pielgrzymowało blisko cztery tysiące 
pątników. Większość stanowili rybniczanie, ale wraz z nimi szli 
również mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, Wodzisławia, Pszowa, 
Rydułtów, Świerklan i Stanowic oraz kilku innych ościennych 
miejscowości.  

W ponad 115 km trasę pielgrzymi wyruszyli 1 sierpnia, w pełnym słońcu, 
przy wtórze marsza górniczej orkiestry. Rozpoczynającej pielgrzymkę mszy 
św. w bazylice św. Antoniego przewodniczył metropolita katowicki ks. abp. 
Wiktor Skworc. Pątników pożegnał też prezydent Adam Fudali, a ks. Marek 
Bernacki mówił: — Pielgrzymka to nie wycieczka, ani wczasy, ale spory trud. 
Dzielmy się nie tylko dobrym słowem, ale również tym, co mamy — Hasło 
tegorocznej pielgrzymki brzmiało „Kościół naszym domem”.

Po powrocie, w bazylice św. Antoniego ks. Marek Bernacki, który po 
raz dziewiąty poprowadził rybnicką pielgrzymkę, w imieniu pątników 
dziękował tym, dzięki którym mogli oni pielgrzymować bezpiecznie  
i we względnie komfortowych warunkach m.in. Kazimierzowi Bergerowi, 
na co dzień dyrektorowi Zarządu Transportu Zbiorowego, który po raz ko-
lejny kierował pracą pielgrzymkowej służby ruchu. Osobne podziękowania 
usłyszał też Stanisław Słowik z firmy Axel, która tradycyjnie już zapewniła 
pielgrzymce system nagłośnienia. Podziękowania usłyszała też kilkuoso-
bowa grupa lekarzy. Przewodził im Józef Leśniak, prawdziwy specjalista  
z zakresu medycyny pielgrzymkowej. Pielgrzymom towarzyszył już po 
raz 30.

Podziękowań doczekał się również sam organizator i duszpasterz piel-
grzymki, któremu zgotowano owację na stojąco. — To była moja trzecia 
pielgrzymka, ale pierwsza po święceniach kapłańskich. Gromadzi ona 
naprawdę wspaniałych ludzi. Pogoda była bardzo upalna, ale tym lepiej się 
nam szło choć czasem było ciężko. Na pielgrzymce największe cuda dzieją 
się gdzieś w zaciszu, np. w czasie spowiedzi. Dotarcie na Jasną Górę jest 
tylko ukoronowaniem tego co dzieje się wcześniej przez tych kilka dni. Msze 
odprawiane na kolejnych postojach, wśród tylu wiernych, którzy z czystą wiarą 
i miłością stają wokół ołtarza są naprawdę wielkim przeżyciem, którego trudno 
doświadczyć w czasie codziennej pracy w parafii 
— mówi tegoroczny neoprezbiter ks. Sebastian 
Mandrysz z Boguszowic Starych. Pytany o trud 
pielgrzymowania w upale w czarnej sutannie, 
odpowiedział krótko: — Ubierane pod spód 
krótkie spodenki i koszulka z krótkim rękawem 
z sutanną świetnie się komponują — odpowiada 
z uśmiechem.

Po powrocie do Rybnika ks. Marek Bernacki 
mógł odetchnąć z ulgą. — Było upalnie i parno, 
wydawało nam się więc, że będzie to bardzo trudna 
pielgrzymka, ale okazało się, że nie. Pielgrzymi są w 
świetnej formie i nie mieliśmy żadnych poważnych 
problemów z ich zdrowiem. Wszyscy cali i zdrowi 
wróciliśmy do Rybnika. To pierwsza pielgrzymka 
za moich czasów odbywająca się w czasie trwania 
igrzysk olimpijskich. Tak się szczęśliwie złożyło, 
co również odczytujemy jako znak boży, że w 
piątek, gdy w jednym z wywiadów powiedziałem, 
iż pielgrzymi martwią się nie upalną pogodą, ale 

brakiem polskich medali na olimpiadzie, to po całym dniu naszych modlitw 
w różnych intencjach, ale również za naszych sportowców, Tomasz Majewski 
i Adrian Zieliński zdobyli w Londynie złote medale — mówi ks. Bernacki.

W związku z tym, że na południowo-zachodnim skraju osiedla Nowiny 
buduje on kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Często-
chowskiej, w dość istotny sposób zmienią się zwyczaje popielgrzymkowe.  
W ostatnich latach na popielgrzymkowym czuwaniu pątnicy spotykali się 
w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w dzielnicy Ochojec. Teraz 
przybytkiem pielgrzymów stanie się nowy kościół, który z założenia jest 
swoistym votum wdzięczności za dar rybnickiej pielgrzymki. 

— Tam rozpocznie się teraz duszpasterskie życie pielgrzymkowe, począwszy 
od pierwszosobotnich maryjnych czuwań modlitewnych. Co potem przyniesie 
życie zobaczymy — mówi proboszcz nowej parafii ks. Marek Bernacki. 

W sobotę 25 sierpnia o 18 uczestnicy pielgrzymki mieli się spotkać na 
mszy świętej w kościele św. Jadwigi na Nowinach. Po jej zakończeniu  
z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej mieli przejść w procesji na 
miejsce budowy nowej świątyni. Tam miało się odbyć modlitewne czuwanie 
i tzw. godzina świadectw, składanych przez samych wiernych. W niedzielę 
26 sierpnia o 17 metropolita katowicki ks. abp. Wiktor Skworc ma tam 
odprawić mszę, w czasie której eryguje nową rybnicką parafię. 

Żegnając się z pielgrzymami ks. Bernacki zapowiedział, że być może  
w przyszłym roku ich niedzielny powrót z Częstochowy do Rybnika zostanie 
zorganizowany nieco wcześniej, tak, by pielgrzymka dotarła do rybnickiej 
bazyliki św. Antoniego około południa, a nie ok. 16, 17, jak odbywało się to 
w ostatnich latach. W przyszłym roku, by dotrzeć na Jasną Górę tradycyjnie 
w pierwszą sobotę sierpnia, rybniccy pątnicy rozpoczną pielgrzymkową 
wędrówkę 31 lipca. 

Sabina Horzela-Piskula, Wacław Troszka

Pielgrzymka 
olimpijska

W niedzielę 5 sierpnia z Częstochowy wrócili 
uczestnicy 67. Rybnickiej Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę. Była to też oficjalna pielgrzymka całej 
katowickiej archidiecezji. Pątnicy wrócili utrudzeni 
wędrówką i zmęczeni upałem, ale szczęśliwi. 

W ponad 115 km trasę pielgrzymi wyruszyli 1 sierpnia

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39
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Najpierw ty, potem ja...
Złote Gody

— Gdy na was patrzę, widzę samych młodych ludzi — mówił prezydent Adam Fudali do zebranych w urzędzie 
miasta małżonków świętujących jubileusz Złotych Godów. 
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Dwadzieścia osiem par, które wspólnie prze-
żyły 50 lat, odebrało z rąk Adama Fudalego 
oraz Marii Cwenar, kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego, medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznane im przez prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. To pokole-
nie, które w dorosłe, samodzielne już życie 
wchodziło na początku lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Wielu z nich, tak jak pan Al-
fred Maciejczyk, brało udział w kształtowaniu 
naszego miasta. Pan Alfred wraz z żoną Elfrydą 
mieszka w Chwałęcicach. Obydwoje przez 
lata pracowali w rybnickim Kombinacie Bu-
downictwa Ogólnego. Pan Alfred uczestniczył  
w realizacji największych miejskich inwestycji 
drugiej połowy XX wieku. — Wybudował pół 
Rybnika! — mówi z dumą pani Elfryda, a mąż 
wylicza: — Teatr Ziemi Rybnickiej, Hermes, 
dzisiejsze siedziby banków w centrum miasta, 
osiedla: Nowiny, Dworek i Sławików, budynki 
przy ul. Kościuszki, komendę policji, szpital  
w Orzepowicach. Sporo tego było — 

Państwo Maciejczykowie zgodnie przyznają, 
że nigdy nie bali się ciężkiej pracy, a obowiąz-
ków nie brakowało, bo pracę zawodową łączyli 
z wychowaniem czwórki dzieci. 

Wspólna praca połączyła też Anielę i Maria-
na Bywalców. Pani Aniela z uśmiechem wspo-
mina okoliczności, w jakich po raz pierwszy zo-
baczyła przyszłego męża: — To było 1 września 
1957 r., w szkole podstawowej w Radziejowie, 
gdzie pracowaliśmy jako nauczyciele. Założyłam 
elegancki kostium w czarno-białą „pepitkę”,  
a w pokoju nauczycielskim zobaczyłam męż-
czyznę mającego na sobie marynarkę w ten 
sam wzór. Byłam zdruzgotana, bo która kobieta 
zniosłaby coś takiego... — Pobrali się po pięciu 
latach znajomości i doczekali trójki dzieci. Pan 
Marian nadzorował budowę szkoły górniczej 
w Jastrzębiu, a potem został jej dyrektorem. 
Z czasem zamarzył jednak o zawodowym po-
wrocie do Rybnika. — Lata 80. ubiegłego wieku 
to okres ogromnych zawirowań politycznych. 
Jastrzębie było wtedy niesamowitym tyglem,  
w którym kłębiły się skrajne postawy i idee. 
Często bywał tam Lech Wałęsa — Na początku 
lat 2000 pan Marian szefował radzie dzielnicy 
Maroko-Nowiny. Choć, jak mówi, był czło-
wiekiem do zadań specjalnych, przyznaje, że 
w domu zawsze kierował się prostą zasadą: — 
Żony trzeba słuchać, to najlepsze lekarstwo na 
długowieczność, ale... i tak trzeba robić swoje 

— kończy przewrotnie, a pani Aniela doda-
je: — Najpierw ty, potem ja. Jeśli każdy będzie 
trzymał się tej zasady, to na pewno się dogadamy.

Wraz z państwem Maciejczykami i Bywalcami 
w Urzędzie Miasta świętowali: Leokadia  
i Jerzy Białkowie, Krystyna i Alojzy Demscy, 
Irena i Kazimierz Falfasińscy, Stanisława 
i Antoni Guniowie, Róża i Konstanty 
Iwaniszczukowie, Hildegarda i Erwin 
Kowolowie, Luiza i Brunon Kufiettowie, 
Maria i Franciszek Kuliga, Elżbieta  
i Eugeniusz Lubszczykowie, Adelajda  
i Stanisław Maćkiewiczowie, Adelajda i Leon 
Mańka, Krystyna i Bronisław Miłkowscy, 
Salomea i Józef Motykowie, Lidia i Tadeusz 
Neumanowie, Renata i Hubert Nowrotowie, 
Jadwiga i Marek Osipowscy, Krystyna 
i Wilhelm Pawlaszczykowie, Stanisława 
i Alojzy Pielesowie, Erna i Stanisław 
Piwczykowie, Weronika i Tymoteusz 
Siedleccy, Aniela i Józef Sobikowie, 
Hildegarda i Alojzy Stajerowie, Jadwiga  
i Władysław Stępniowie, Blandyna i Stefan 
Szaboniowie, Dorota i Józef Waleccy, 
Krystyna i Józef Wolnikowie.

(D)

Urząd Stanu Cywilnego w Rybniku prosi mieszkańców o zgłaszanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Zgłoszenia takiego mogą dokonać w urzędzie sami jubilaci lub członkowie ich rodzin, 

a potrzebne są do tego dowody osobiste małżonków oraz odpis aktu małżeństwa.
Poinformowanie USC o tzw. złotych godach jest warunkiem otrzymania medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 

nadawanego przez prezydenta RP oraz zaproszenia na spotkania jubilatów organizowane w urzędzie miasta. 
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Pan Alfred jest inwalidą wojennym. We 
wrześniu 1939 r. został ranny pod Chwałęcica-
mi i stracił nogę. Trafił do obozu jenieckiego  
w Łambinowicach, potem w Ostrzeszowie, skąd 
został zwolniony. Podobnie jak jego ojciec,  
z wykształcenia jest na-
uczycielem; ukończył 
seminarium nauczy-
cielskie w Tarnowskich 
Górach. Jednak z za-
wodem się nie zwią-
zał. — Poznałem zasady 
księgowości i pracowa-
łem w komunalnej kasie 
oszczędności powiatu 
rybnickiego — opowia-
dał. Pracował też w dzia-
le budowlanym urzędu 
miasta, gdzie poznał 
swoją żonę Martę. Ślub 
wzięli w Boże Narodze-
nie 1944 r. w kościele 
ojców franciszkanów. 
Uroczystość przerwał 
co prawda nalot, ale 
szczęśliwie udało się ją 
dokończyć. Małżonko-
wie przeżyli wspólnie 61 
lat i wychowali pięcioro 
dzieci. Pan Alfred jest 
dziadkiem czterech wnuczek i dwóch wnuków 
oraz sześciu prawnuczków. Od siedmiu lat jest 
wdowcem. — To fantastyczny człowiek. Mimo 
kalectwa nigdy się nie załamał, a proteza nie 
przeszkadzała mu w codziennym życiu. Praco-

wał w zjednoczeniu górniczym, a najdłużej, 25 
lat, w kopalni Chwałowice. Do pracy z Kozich 
Górek do Chwałowic często jeździł na rowerze. 
To kawalarz i urodzony optymista — opowiada 
Krystyna Dziuba, najstarsza córka jubilata. 

Pogody ducha 
nigdy nie stra-
cił, nawet gdy 
uległ wypadko-
wi, wsiadając do 
autobusu. Ro-
dzina wspomina, 
że zawsze lubił 
sport – przed 
wojną grywał  
w tenisa, jeździł 
na łyżwach i nar-
tach. Krystyna 
Dziuba pokazu-
je stare rodzin-
ne fotografie 
oraz kościółek 
św. Wawrzyńca 
n a m a l o w a n y 
przez jej ojca. 
Dziś pan Alfred 
porusza się na 
wózku inwalidz-
kim. Mieszka ze 
swoim synem 

Michałem w mieszkaniu na osiedlu Nowiny. 
30 czerwca obchodził setne urodziny. Dzień 
wcześniej jubilata odwiedził prezydent Adam 
Fudali. Złożył mu życzenia, wręczył kwiaty  
i kosz upominków.                                         (S)

Kiedy po wojnie prusko-francuskiej 
w całych Niemczech nastąpił boom go-
spodarczy, w latach 1874-75 Ferdynand 
Haase niemal podwoił ilość zakładów 
tworzących jego firmę. Jednak 14 lute-
go 1885 roku w jednym z nich wybuchł 
kocioł parowy, co pociągnęło za sobą 
śmierć czterech osób. 

Właściciel fabryki z powodu poczucia winy 
popadł w przygnębienie i depresję. W kwietniu 
tegoż roku oświadczył swym kontrahentom, iż 
przekazuje kierowanie fabryką synowi Juliuszowi, 
który już od 1879 prowadził ją wspólnie z ojcem. 
Zgodnie z jego wolą partnerem Juliusza został 
zięć Gustaw Henschel, który zresztą nabył część 
udziałów rodzinnej firmy. Ferdynand Haase 
zmarł 6 grudnia 1893 po długich cierpieniach, 
będących efektem wieloletnich powikłań po za-
paleniu płuc, jakiego nabawił się podczas podróży 
do Lipska, w którą to wybrał się krótko po przeka-
zaniu fabryki. Przed śmiercią stał się człowiekiem 
bardzo poważnym i zamkniętym w sobie, czasami 
tylko udzielał się jako reprezentant gminy żydow-
skiej w Rybniku. W latach 1855-1864 i 1880-1886 
był bowiem radnym miejskim. Miał dwie żony. 
Pierwsza, Charlotta Kuznitzky zmarła krótko po 
urodzeniu czwartego syna, mając ledwie 22 lata. 
Drugą była Luisa z domu Henschel. Juliusz, który 
przejął rządy nad fabryką, był jedynym synem  
z pierwszego małżeństwa, który przeżył; pozostali 
zmarli w wieku dziecięcym. Luisa urodziła z kolei 
Ferdynandowi cztery córki, z których Jenny pojęła 
za męża właśnie Gustawa Henschela, który póź-
niej został wspólnikiem Juliusza Haase.    

Nowi wspólnicy działali razem od 1887 do 
1902 roku. Według umowy z 1 maja 1887 roku, 
jaką Ferdynand zawarł ze swym synem i zięciem, 
zyski dzielono w następujący sposób: Juliusz 
Haase 2/3, Gustaw Henschel 1/3. Swe udziały  
w firmie Henschel mógł sprzedać jedynie swemu 
szwagrowi. Gdyby zaś ten się wycofał, prawo pier-
wokupu należało do jego szwagra Simona Glasera 
z Berlina. Wszystko to dotyczyło także zabudowań 
fabrycznych, maszyn, budynku mieszkalnego, 
stodoły oraz pozostałych nieruchomości w mie-
ście. Ferdynand do końca pozostał właścicielem 
samej fabryki skór, które firmowane były jego 
nazwiskiem.  27 maja 1902 roku Gustaw Henschel 
zrezygnował z udziału w spółce i ta została roz-
wiązana. W latach 1902-1904 Juliusz Haase był 
jedynym właścicielem rybnickiej fabryki skór. 20 
grudnia 1904 roku powstała nowa spółka, którą 
zawiązał on ze swym synem. 

Za czasów spółki Haase-Henschel, w latach 90. 
XIX w. fabrykę znów rozbudowano. Najstarsze 
zabudowania i budynek garbarni nad Nacyną oraz 
stary dom mieszkalny, w którym mieszkał jeszcze 
Ephraim Haase, zostały wyburzone. W 1892 po-
wstała, istniejąca do dziś, piękna willa przy ulicy 
Rudzkiej, w której obecnie mieści się siedziba 
BRE Banku. Przy Raciborskiej w miejscu, na 
którym stał budynek biurowy rybnickiej garbarni, 
a przed II wojną światową m.in. restauracja Brze-
zinki (na mapkach Haasego zaznaczona jest go-

15 września o 17 w letnim ogródku restauracji Senator 
przy ul. Pod Lasem 45a, rozpocznie się zamysłowska 
biesiada pod chmurką przy muzyce śląsko-bawarskiej. 
Zabawę z zespołem Kwaśnica Bavarian Show organi-
zuje rada dzielnicy Zamysłów.

Na festyn można będzie dojechać bryczką spod kościoła 
na Zamysłowie. W programie biesiady przewidziano loterię 
fantową i zabawę taneczną. Zespół Kwaśnica Bavarian Show 
zadba nie tylko o oprawę muzyczną, ale przygotuje również 
konkursy, m.in. jodłowania.                                             (S)

Zapraszają na dożynki
2 września ulicami Radziejowa i Popielowa przejedzie barwny korowód dożynkowy. 

Mieszkańcy Kłokocina święto plonów zaplanowali na 26 sierpnia.  
Korowód wyruszy o 14 z ul. Spółdzielczej w Radziejowie i przejedzie ulicami obu dzielnic. 

Festyn dożynkowy zaplanowano na boisku MKS 32 Radziejów – Popielów, gdzie ok. 16 odbędzie 
się uroczystość przekazania dożynkowego chleba prezydentowi miasta. Imprezę organizuje 
Kółko Rolnicze Popielów przy współudziale samorządów obu dzielnic i Koła Gospodyń Wiejskich 
Popielów – Radziejów. 26 sierpnia zaplanowano dożynki w Kłokocinie. O 16 korowód ma 
przejechać ulicami dzielnicy, a impreza plenerowa pod miejscową remizą rozpocznie się o 16.30. 

(S)
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Stulatek Alfred Apostoł z Nowin doskonale wie, jak pokonywać przeciwności losu, 
a jego historia potwierdza, że najciekawsze scenariusze pisze życie.  

Tyrolskie klimaty na Zamysłowie

29 czerwca Alfreda Apostoła, stulatka z Nowin, odwiedził prezydent 
Adam Fudali
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Historia rybnickich fabrykantów część 4 i ostatnia

spoda Pod Słońcem lub Słoneczna Gospoda), dziś 
stoją sklep Barbara i klub Imperium. Pozostałości 
fabryki skór Haase, a potem braci Żurków stoją 
do dziś nad Nacyną obok Biedronki. Ostatni ze 
słynnej familii, dr Feliks Haase, wyjechał z Polski, 
a garbarnię przejęli wtedy Żurkowie. Prowadzili 
ją ze zmiennym szczęściem.  

Członkowie rodziny Haase prócz interesów 
i działalności społecznej we władzach Rybnika, 
prowadzili także działania o charakterze filan-
tropijnym i charytatywnym. Ephraim Haase  
w testamencie z października 1869 roku zadys-
ponował fundusz opiewający na 500 talarów. 
Odsetki z tej fundacji były przeznaczone na 
stypendia dla biednych studentów bądź osób 
terminujących w zawodzie. Z kolei Ferdynand  
w swej schedzie spisanej 27 maja 1890 roku (uzu-
pełnionej kodycylem z 9 sierpnia 1892) pozostawił 
10.000 marek, z których procent przeznaczył dla 
biednych żydowskich i chrześcijańskich rybni-
czan oraz wymienionych przez siebie instytucji 
dobroczynnych. Pieniądze miano rozdzielać raz 
w roku. Gdy w 1890 postanowiono wybudować na 
Górnym Śląsku sierociniec Ferdynand zaoferował 
się z kwotą 20 tys. marek, jak również z parcelą, 

na której miałby stanąć. Jedynym warunkiem, 
jaki postawił, było wybudowanie go w Rybniku. 
Takiej oferty nie dało się odrzucić. W 1893 roku 
powstał charakterystyczny budynek z czerwonej 
cegły, w którym urządzono sierociniec. W okresie 
międzywojennym działała w nim Szkoła Rolnicza, 
a po wojnie przez długie lata Szkoła Muzyczna 
Braci Szafranków. Wyburzono go kilka lat temu, 
a na jego miejscu wzniesiono gmach Sądu Okrę-
gowego w Rybniku. 

Jeszcze nim pojawiła się stosowna ustawa przy 
rybnickiej garbarni powstała zakładowa kasa 

chorych, do której firma dobrowolnie wpłacała 
1/3 udziału. Po wprowadzeniu w życie ustawy  
o ubezpieczeniach, fabryczna kasa chorych w 1913 
została rozwiązana. Pamiętajmy, iż Ferdynand  
i Juliusz Haase byli radnymi. Znali więc dobrze 
potrzeby miasta i jego mieszkańców. 12 stycz-
nia 1888 roku Juliusz Haase przekazał miastu 
Rybnik pole o powierzchni 1,2 ha przy drodze 
chwałowickiej.  Z jednym warunkiem, miało 
zostać obsadzone drzewami i służyć rybniczanom 
jako promenada. Od nazwiska darczyńcy teren 
ten przyjął nazwę 
„Haaseheide” czy 
„Hazehajda”. Po-
tem spolszczono 
ją i przechrzczono 
na Kozie Górki. 
Juliusz ofiarował 
też 8 tys. marek na 
rozbudowę szpitala 
św. Juliusza. Kolej-
ne dwie fundacje, 
po 5 tys. marek 
każda, przeznaczył 
na potrzebujących, 

ubogich rzemieślników oraz biednych rybnickich 
uczniów tutejszego gimnazjum. Spadkobiercy 
Juliusza podwoili później te dwie ostatnie sumy. 

Dla złagodzenia skutków wojny światowej dr 
Feliks Haase już na jej początku założył fundację 
w wymiarze 5 tys. marek. Pieniądze przeznaczono 
na rybnickich inwalidów wojennych, którzy nie 
mogli już wykonywać swoich zawodów. Pomyśla-
no nawet o tym, by przygotować ich do nowego 
zawodu. Z kolei dla uczczenia 150-lecia firmy 
przekazał 25 tys. mk. jako fundusz zapomogowy 
dla robotników garbarni i 25 tys. w ramach fun-

dacji, której cele w grudniu 1915 roku w osobnym 
dokumencie przekazał rybnickiemu magistratowi. 
Ten wkrótce poinformował, że fundację przyjął. 

Przedstawiciele rodu Haase należeli do wy-
jątkowo hojnych. Warto także zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden istotny aspekt ich dobroczynnej 
działalności, a mianowicie bezinteresowność, 
apolityczność i areligijność. 

Dobrze by było, gdyby na przyszłym bulwarze 
nad Nacyną, tym ciągnącym się od Plazy do 
małego Tesco, umieścić tablicę informującą  

o tym, co mieściło się na drugim brzegu rzeki. 
Najlepiej, gdyby była to gablota z archiwalnymi 
zdjęciami i planem dawnej fabryki. Mógłby to być 
kolejny przystanek na szlaku Śląskich Zabytków 
Przemysłowych.

Członkowie rodziny Haase wyjechali do Nie-
miec i na przełomie roku 1921 i 1922 schedę 
po nich przejęli bracia Żurkowie z Katowic. 
Władysław i Andrzej utworzyli Spółkę Jawną 
Bracia Żurek. Może nie mieli takich talentów 
jak poprzednicy, a może nie trafili na sprzy-
jającą koniunkturę. Rygorystyczne przepisy 
fiskalne II RP nie pozwalały nadto na minimum 
swobody w prowadzeniu firmy. Jak wynika  
z dokumentów, Żurkowie zanadto się zadłużali. 
Na samym początku roku 1921 zabezpieczono 
hipotekę garbarni na 3600 funtów szterlingów  
z tytułu pożyczki na towary ze spółki ze Stuttgar-
tu. Bywało to normą, zwłaszcza przy rozkręcaniu 
interesu, ale kolejne pożyczki, zaciągnięte m.in. 
w Hamburgu i w Poznaniu świadczyły o niezbyt 
rozważnej polityce gospodarczej. Dlatego już 
w latach 1932/33 tutejszy sąd grodzki wdrożył 
postępowanie upadłościowe. 

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

w tumaczeniu Eleonory Kosik
Michał Palica

Willa przy ul. Rudzkiej, najbardziej znana pozostałość po majątku rodziny Haase

Jedna z ważniejszych części garbarni, tzw. dołownia, a w niej base-
ny z korą dębu i zaprawą, w której moczono skóry 
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Krótko po powrocie z Londynu Mariusz 
Prudel spotkał się z dziennikarzami, by opo-
wiedzieć o swoich wrażeniach. Nieoczekiwanie 
na konferencji pojawił się prezydent Rybni-
ka Adam Fudali, który, również w imieniu 
wszystkich rybniczan, pogratulował mu uda-
nego występu i zapewnił, że jeśli w przyszłości 
zdobędzie na olimpiadzie medal to tzw. wyspa 
centralna jednego z rybnickich rond otrzyma 
kształt boiska do siatkówki plażowej. 

Sam Mariusz Prudel opowiadał o marzeniach 
o medalu, o swoich niezwykłych wrażeniach  
z występów na londyńskim piaskowym stadio-
nie na 15 tys. widzów, zbudowanym na czas 
igrzysk przed Pałacem Buckingham, o wyjąt-
kowo grząskim angielskim piasku i pierwszych 
przejawach popularności, którą zapewniły mu 
telewizyjne transmisje. Dziękował też wszyst-
kim tym, którzy mu kibicowali i trzymali za nie-
go kciuki. Przygotowania pokrzyżowała długo 
leczona kontuzja nogi Grzegorza Fijałka, przez 
co polska para bardzo późno rozpoczęła sezon. 

Swój udział w turnieju rozpoczęli od po-
rażki z Łotyszami, którzy jak się okazało, 
zdobyli w Londynie brązowy medal. Potem 
już wygrywali, pokonując m.in. amerykański 
duet, prowadzący w klasyfikacji tegorocznego 
cyklu World Tour. Zatrzymali ich dopiero 
brazylijscy mistrzowie świata Cerutti-Rego. 
Pierwszego seta meczu ćwierćfinałowego 
Polacy zdecydowanie przegrali, ale w drugim 
to oni byli górą. I choć w decydującym tie-
breaku mieli już piłkę meczową, tą wojnę 
nerwów pod siatką wygrali bardziej doświad-
czeni Brazylijczycy, którzy kilka dni później 

w finale turnieju ulegli 1:2 niemieckiej parze 
Brink-Reckermann.

— Biorąc pod uwagę nasze kłopoty z przy-
gotowaniami, nasz wynik to spory sukces, choć 
po meczu ćwierćfinałowym, który mogliśmy 
wygrać, pozostał spory niedosyt. Znając nasze 
możliwości graliśmy dosyć dobrze, pomijając 
mecz z Łotyszami, w którym chyba z racji 

olimpijskiego debiutu zjadły nas trochę nerwy. 
Mam nadzieję, że na kolejnej olimpiadzie  
w Rio de Janeiro uda nam się ten wynik popra-
wić. Zamierzaliśmy przygotować na olimpiadę 
kilka naszych własnych, szybkich, zaskakujących 
dla rywali zagrań, ale z powodu kontuzji Grześka 
nie zdążyliśmy ich dobrze wyćwiczyć — opo-
wiadał Mariusz Prudel. W ceremonii otwarcia 
igrzysk nie wzięli udziału ze względu na jej 
późną porę i czekający ich nazajutrz pierwszy 
mecz grupowy. Występów innych Polaków też 

nie oglądali; wyjątkiem był pierwszy mecz na-
szych siatkarzy z Włochami. Prudel sporo mó-
wił też o specyfice siatkówki plażowej: — Nie 
mamy rezerwowych i w czasie meczu jesteśmy 
zdani sami na siebie. Nie mamy nawet kontaktu  
z naszym słowackim trenerem, który zazwyczaj 
siedzi gdzieś na trybunach. Niezależnie od tego, 
jak przebiega mecz, musimy radzić sobie sami, 
musimy się wzajemnie wspierać i podpowiadać 
sobie, jeśli jest taka potrzeba. Niezwykle ważna 
jest koncentracja. Wychodząc na boisko mamy 
już przygotowaną taktykę, pytanie na ile dobrze 
uda nam się ją zrealizować. Czasem zwyczajnie 
brakuje szczęścia, ale taki jest sport — mówił.

Nasz olimpijczyk mieszka w dzielnicy Ze-
brzydowice, gdzie najbliżsi i sąsiedzi zgotowali 
mu po powrocie z Londynu serdeczne powi-
tanie. Kiedyś o mało co nie został piłkarzem 
Naprzodu Rydułtowy, potem trafił do Volley’a 

Rybnik i trenował klasyczną od-
mianę siatkówki. Jego pierwszy 
trener Lech Kowalski, z czasem 
zaproponował mu, by spróbował 
swych sił na piasku. Pierwsze 
kroki Prudel stawiał na piaszczy-
stym boisku na kąpielisku Ruda. 
Dziś podkreśla, że w czasie 
trwania poprzedniej olimpiady, 
rozgrywali z Fijałkiem w Polsce 
swoje pierwsze mecze na piasku. 
Minęły cztery lata i w turnieju 
olimpijskim zajęli piąte miejsce.

— Drużynę tworzy tylko dwóch 
zawodników, więc siatkówka 
plażowa jest tylko dla najlepszych. 

Mariusz rezygnując z hali i decydując się na siat-
kówkę plażową sporo zaryzykował (dziś wiemy, 
że dobrze zrobił), bo z piasku na halę wraca się 
niezwykle ciężko — komentuje Lech Kowalski, 
trener Volley’a Rybnik. 

We wrześniu swojej narzeczonej Ani nasz 
olimpijczyk złoży małżeńską przysięgę. Potem 
młoda para planuje, niestety, przeprowadzkę 
za granicę… Rybnika, do sąsiednich Jejkowic.

(WaT)

Olimpijczyk Mariusz Prudel z Lechem Kowalskim. To on był jego pierwszym trenerem  
i namówił go, by spróbował swych sił w siatkówce plażowej

Olimpijski debiut rybniczanina
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Koszykarki już trenują
9 sierpnia koszykarki KK ROW Rybnik rozpoczęły przygo-

towania do szóstego z rzędu sezonu w ekstraklasie. 
Na pierwszym treningu pojawił się cały krajowy skład rybnickiej 

drużyny z wyjątkiem Aldony Morawiec i Martyny Stelmach, które w 
drugiej połowie sierpnia brały udział w Mistrzostwach Europy Ko-
biet do lat 20 (Debreczyn-Węgry). Po kilku treningach podopieczne 
trenera Kazimierza Mikołajca udały się na zgrupowanie do Brennej. 
Z dwudniowym opóźnieniem dotarły tam dwie Amerykanki: Mer-
cedes Walker (środkowa 190 cm) i Leah Metcalf (rozgrywająca, po-
przedni sezon w Energi Toruń). Trzecia z Amerykanek Becky Burke 
(180 cm, rzucająca) miała dołączyć do zespołu pod koniec sierpnia. 

Polska kadra zespołu jest oparta na zawodniczkach doświadczo-
nych: Magdalenie Radwan, Magdalenie  Skorek, powracających do 
Rybnika Natalii Trofimowej i środkowej reprezentacji Aleksandrze 
Chomać oraz Agnieszce Kuładze. Są również zawodniczki młodego 
pokolenia: Katarzyna Gawor, Aldona Morawiec, Justyna Kocoń czy 
pozyskane w tym sezonie: Martyna Stelmach (Zabrze) i Joanna Ła-
buz (Sosnowiec). Podpisany wcześniej kontrakt z rybnickim klubem 
z powodów osobistych rozwiązała Anna Wielebnowska. 

Pierwszy mecz sezonu rybniczanki rozegrają 29 września w Gdyni. 
Po powrocie z obozu wezmą udział w turniejach w Czechach, Łodzi 
i być może w Polkowicach. W Boguszowicach pierwszy pojedynek 
odbędzie się 3 października, rywalem rybniczanek będzie Energa 
Toruń.  

Siatkarz plażowy Mariusz Prudel, wychowanek Volley’a Rybnik z igrzysk  
w Londynie wrócił wprawdzie bez medalu, ale i tak uważa swój olimpijski debiut 
za udany. Wspólnie ze swym partnerem Grzegorzem Fijałkiem z Andrychowa 
dotarł do ćwierćfinału. Piąte miejsce w turnieju olimpijskim to i tak historyczne 
osiągnięcie polskich plażowiczów, bo choć siatkówka plażowa jest obecna na letnich 
igrzyskach już od 1996 roku, to reprezentanci Polski zagrali na olimpijskim piasku 
po raz pierwszy.
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Najpierw 1:0 pokonali w Kluczborku tamtejszy 
MKS. Później po znacznie bardziej dramatycznym 
meczu wygrali z Chojniczanką w Chojnicach 3:2 choć 
gospodarze dwukrotnie obejmowali w tym meczu 
prowadzenie. Pierwszy mecz na rybnickim stadionie 
podopieczni trenera Ryszarda Wieczorka zagrali i wy-
grali 18 sierpnia, pokonując Górnika Wałbrzych 2:0 po 

bramkach zdobytych w drugiej połowie meczu przez 
Mariusza Muszalika, grającego kiedyś w ekstraklaso-
wej Odrze Wodzisław i Marka Gładkowskiego, który 
strzelił zwycięską bramkę w Kluczborku.  — Przed 
rokiem, będąc beniaminkiem, po siedmiu kolejkach 
mieliśmy trzy punkty. Dziś po trzech meczach mamy 
komplet zwycięstw i dziewięć punktów. Udany start 
drużyny bardzo cieszy, ale nie zapominajmy, że na cały 
sezon składają się 34 kolejki. Chcemy być w tym sezonie 
mocnym, solidnym II-ligowcem, a jeśli uda się drużynie 
osiągnąć coś więcej, będziemy z tego powodu bardzo 
szczęśliwi — mówi Grzegorz Janik, prezes Energetyka.

Drużynę tworzą w tej chwili mniej i bardziej 
doświadczeni wychowankowie, młodzi piłkarze 

wypożyczeni z Górnika Zabrze i kilku piłkarzy 
pozyskanych z innych klubów. Bramki Energetyka 
ROW-u od początku sezonu broni z powodzeniem 
20-letni Daniel Kajzer wypożyczony z Górnika 
Zabrze (Młoda Ekstraklasa). Do zespołu wrócił 
napastnik Roland Buchała (28 l.), który ma już na 
koncie jedną bramkę. Wcześniej grał w Ruchu Zdzie-

szowice skąd pozyskano też 
pomocnika Tomasza Kasprzy-
ka (33 l.). Nową twarzą w 
zespole jest też pozyskany z 
Ruchu Radzionków Mariusz 
Muszalik, mający na swoim 

koncie blisko 300 meczów w 
ekstraklasie. Po sfinalizowaniu 
formalności do zespołu ma 
jeszcze dołączyć testowany 
wcześniej obrońca Brazylij-
czyk Carlos Andre. Drużyna 
prowadzona przez trenera 
Ryszarda Wieczorka, gra piłkę 
ofensywną, konsekwentną i 
odpowiedzialną. Co ciekawe 
prezes Janik zapewnia, że 
pieniądze wydawane na płace 
piłkarzy i trenerów obecnej 
drużyny niewiele różnią się od 
kosztów utrzymania zespołu, 
który jesienią ubiegłego roku 
przegrywał mecz za meczem. 
Prezes Energetyka zapowiada, 
że jeśli tylko terminarz na to 

pozwoli Energetyk ROW będzie rozgrywał swoje 
mecze w piątkowe wieczory. — Bardzo nam zależy, 
by mecze naszych II-ligowców oglądali też piłkarze, 
trenerzy i kibice drużyn grających w niższych ligach, a 
te najczęściej rozgrywają swoje mecze w sobotnie bądź 
niedzielne popołudnia. A zatem w piątki zapraszamy 
do nas — mówi Grzegorz Janik

25 sierpnia, już po zamknięciu tego wydania 
„GR” Energetyk ROW miał się zmierzyć na wy-
jeździe z Rakowem Częstochowa. Następny mecz 
w Rybniku, z Ruchem Zdzieszowice, w piątek 
31 sierpnia w godzinach wieczornych, a kolejne 
15 września z Elaną Toruń i 22 września z Jarotą 
Jarocin.

Występująca w bejsbolowej ekstralidze 
drużyna Silesii Rybnik zakończyła zasad-
niczą część sezonu na czwartym miejscu i 
w rundzie play-off wraz z trzema innymi 
zespołami będzie walczyć o tytuł mistrza 
Polski. Pierwszym rywalem Silesii będą Ge-
pardy Żory. Pierwsze dwa mecze zostaną 
rozegrane w Żorach 8 i 9 września, kolejne 
dwa w Rybniku na boisku przy ul. Partyzan-
tów, ale ich terminu jeszcze nie ustalono. Do 
finału rozgrywek awansuje drużyna, która 
pierwsza wygra trzy mecze.

Od 24 do 26 sierpnia na boiskach w Ryb-
niku i Żorach miały być rozgrywane finały 
mistrzostw Polski juniorów. Mecz finałowy 
miał się odbyć na boisku Silesii Rybnik  
w niedzielę 26 sierpnia o 15, wcześniej o 10 
zaplanowano tam mecz o trzecie miejsce.

w
W pierwszy weekend września na 

stadionie Rybek Rybnik w Chwałowicach 
odbędą się ostatnie dwa oficjalne tur-
nieju tegorocznego sezonu. W sobotę 
1 września o 14 rozpocznie się trzecia 
runda indywidualnego pucharu Polski  
w miniżużlu, zaś w niedzielę 2 września 
o 11 piąta, finałowa runda drużynowych 
mistrzostw Polski, w której dwuosobowa 
de facto drużyna Rybek będzie walczyć  
o tytuł wicemistrzowski. Po trzech rundach 
najbliższa zdobycia tytułu mistrzowskiego 
była niepokonana drużyna Speedway’a 
Wawrów, a rybniczanie zajmowali drugą 
lokatę. 26 sierpnia miniżużlowcy mieli jesz-
cze walczyć o ligowe punkty w Gdańsku. 
Rybki zapraszając na wrześniowe turnieje, 
apelują o gorący doping.

w
We wrześniu ruszy 14. edycja rybnickiej 

amatorskiej ligi siatkówki, ciesząca się 
opinią jednej z największych i najlepszych 
w kraju. Sekretarz ligi Tadeusz Bonk (tel. 
603 770 779; email: tados2@o2.pl) przyj-
muje zgłoszenia drużyn do 13 września. 
Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach 
jest złożenie pisemnego zgłoszenia zespołu 
i opłacenie wpisowego (400 zł). Więcej 
informacji na stronie internetowej (liga.
miastorybnik.pl). W poprzednim sezonie 
w amatorskiej lidze siatkówki rywalizowało 
25 drużyn. 

Gdy żużlowa drużyna spółki ROW Ryb-
nik szykuje się do finałowego pojedynku 
o awans do I ligi, w Rybniku powstaje 
nowe stowarzyszenie – Żużlowy Klub 
Sportowy ROW. 

Przedsięwzięcie firmuje swoim nazwiskiem 
Krzysztof Mrozek, kiedyś przyjaciel i menadżer 
Łukasza Romanka, a dziś niestrudzony orga-
nizator dorocznych turniejów w gwiazdorskiej 
obsadzie, poświęconych jego pamięci. Osoby 
biorące udział w tym przedsięwzięciu, stawiają 
sobie za cel reaktywowanie rybnickiego żużla w 
formie adekwatnej do pięknych tradycji czarne-
go sportu w naszym mieście. Cele zasadnicze 

są dwa: stworzenie drużyny ligowej złożonej z 
wychowanków rybnickiego klubu i wznowienie 
solidnego szkolenia młodych żużlowców. Nowy 
klub zamierza namówić do współpracy trenera 
Jana Grabowskiego, który w roku 2004 wprowa-
dził drużynę RKM-u do ekstraligi, a wcześniej 
doprowadził rybnickich juniorów do tytułu 
młodzieżowych drużynowych mistrzów Polski.

Krzysztof Mrozek zapowiada, że jak tylko 
ŻKS ROW doczeka się sądowej rejestracji 
(dokumenty złożono 7 sierpnia), zwoła konfe-
rencję prasową, na której przedstawi m.in. plany 
i strategię działania nowego klubu.

Pierwszy mecz sezonu na swoim boisku piłkarze Energetyka rozpoczęli od frontalnego ataku  
na bramkę wałbrzyszan. Bramki zdobyli jednak dopiero w drugiej połowie

Krótko i szybkoNowy klub, dawne tradycje

Rewelacyjny początek piłkarzy

Nie lada niespodziankę sprawili swoim kibicom piłkarze 
Energetyka ROW-u Rybnik. Rozpoczynając swój drugi 
sezon w II lidze pewnie wygrali pierwsze trzy mecze, w tym 
dwa wyjazdowe i zostali liderem grupy zachodniej II ligi. 
Takiego otwarcia sezonu nikt się chyba nie spodziewał.
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7 lipca wczesną nocą odbyła się trzecia edy-
cja Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego. 

To bieg uliczny, który stał się już imprezą firmową 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, bieg, który 
w środowisku biegaczy, nie tylko lokalnym, cieszy 
się coraz większą renomą. MOSiR bardzo dobrze 
zorganizował rywalizację biegaczy, zadbał o ciekawą 
i atrakcyjną formułę samego biegu i stworzył jego 
uczestnikom naprawdę bardzo dobre warunki. 

Trasę biegu, jak w poprzednich latach przeprowa-
dzono ulicami centrum Rybnika m.in. Wyzwolenia, 
Gliwicką i Kościuszki, a zawodnicy przebiegali też 
przez Rynek i Plac Wolności. Wprowadzono nowe 
konkurencje: oprócz klasyfikacji indywidualnej szta-
fetę firm (trzy zmiany po 7 km i pałeczki z elektro-
nicznymi czipami pozwalającymi zmierzyć czas każdej 
zmiany), a by zachęcić do biegania panie – „sztafetę 
dwóch serc” (liczyła się suma czasów biegaczki i 
biegacza). Nagrody finansowe, w tym dwie główne 
po 1500 zł czekały na sześciu najlepszych biegaczy 
i na sześć najlepszych biegaczek. Wszyscy, którzy 
dobiegli do mety otrzymali też pamiątkowe medale, 
ufundowane przez grupę Generali, sponsora strate-
gicznego imprezy. Biegacze mogli nie tylko w godzi-
wych warunkach, przygotować się do startu, ale też 
po biegu mieli co zjeść i gdzie odpocząć. Kilkanaście 
osób skorzystało z możliwości darmowego noclegu. 

Już na dziesięć dni przed biegiem zamknięto listę 
startową, którą ograniczono do 700 osób, a na starcie 
pojawiła się 13-osobowa grupa biegaczy z Czech oraz 
silna ośmioosobowa ekipa z Ukrainy.

Ostatecznie punktualnie o 22 na trasę długości 
nieco ponad 21 km wyruszyło 611 zawodników,  
w tym kilkudziesięciu z listy rezerwowej. Ukończyło 

bieg 569. Pierwszych pięć miejsc zajęli biegacze  
z Ukrainy, reprezentujący w większości przypadków 
polskie kluby. Zwyciężył Pavlo Veretsky z Doniecka 
(Finisz Kalisz; czas: 1h:13min.:24s.). Najszybszym 
Polakiem był raciborzanin Robert Antczak (SMS 
Racibórz; 1:17:04), a kobietą Ukrainka Alena Serdiuk 
z Charkowa (Ahilles Leszno; 1:19:54). Najlepszy  
z rybniczan Tomasz Ciepłak (Chemik Rybnik; 
1:23:27) został sklasyfikowany w generalce na 
miejscu 16., a najlepsza rybniczanka Ewa Janiczek  
w gronie 104 startujących kobiet była 25. (1:47:55). Do 
„sztafety dwóch serc” zgłosiły się 33 pary, a najlepszą 
okazał się duet biegaczy z Siemianowic Śl. Z kolei  
w „sztafecie firm” wystąpiło 13 trzyosobowych dru-
żyn. Najszybciej trasę półmaratonu pokonała ekipa 
Future Processing w składzie: Paweł Ochmal, Dariusz 

Zambrowski, Tomasz Wierzchowski. Wśród uczestni-
ków półmaratonu pojawiła się też jedna nietuzinkowa 
para biegacz-przewodnik Michał Skop z Zabrza i nie-
widomy Sławek Cywka z Bytomia. — Biegamy razem 
trzy lata. Miejsca, które razem zajmujemy nie mają dla 
nas większego znaczenia, bo co to za różnica, czy się 
jest 53., czy 153. — powiedzieli po zakończeniu biegu.

W organizację półmaratonu zaangażowanych 
było blisko 130 osób (70 na trasie). Byli w tym gronie 
strażacy z OSP, strażnicy miejscy i policjanci oraz 
40-osobowa grupa wolontariuszy, wśród których 
byli sportowcy z Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego, uczniowie rybnickich szkół, studenci 
Politechniki Śl. i młodzież z grupy Active Sport. Swój 
udział w stworzeniu niezwykłej atmosfery panującej 
w miejscu startu i mety półmaratonu, usytuowanej 
na ul. Powstańców Śl. na wysokości krytej pływalni 
MOSiR-u miał też spiker Marian Kotyrba, wieloletni 
nauczyciel wuefu w SP 5. 

Na trasę półmaratonu ponad 
600 biegaczy wyruszyło punktu-
alnie o 22

Półmaraton księżycowy
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Mimo przeciętnego początku sezonu 
drużyna żużlowców ROW-u Rybnik dotarła 
do finału II-ligowych rozgrywek. W walce  
o awans do I ligi jej rywalem będzie Kolejarz 
Rawicz. 

W półfinałowym dwumeczu ROW pokonał Vic-
torię Piła. Mecz na swoim torze rybniczanie wygrali 
57:33, choć przystąpili do niego osłabieni brakiem 
kontuzjowanego lidera zespołu,, Anglika Olivera 
Allena. Rewanż na torze w Pile, przegrali 40:50, 
ale jako zwycięzca dwumeczu awansowali do finału.

Regulamin rozgrywek jest tak przewrotny, że 
spotka się w nim z Kolejarzem Rawicz, z którym 
już przegrał w ćwierćfinale rozgrywek. O losach 
tamtego dwumeczu zdecydował przegrany przez 
ROW 27:63 mecz w Rawiczu. Już w pierwszym 
swoim starcie złamał tam rękę Allen; na prowadze-
niu stracił panowanie nad motocyklem i upadł na 
tor, a jadący za nim żużlowiec Kolejarza nie zdołał 
już go ominąć. Rewanżowy mecz w Rybniku ROW 
wygrał, ale strat nie odrobił. Awansował jednak do 

półfinału jako lepsza drużyna z dwóch przegranych 
ćwierćfinalistów (Wanda Kraków przegrała oba 
mecze z Kolejarzem Opole).

Pierwszy mecz finałowy zostanie rozegrany w Ra-
wiczu 2 września, decydujący o awansie 
do I ligi rewanż w Rybniku tydzień póź-
niej, w niedzielę 9 września. Poważnym 
zmartwieniem kierownictwa rybnickiej 
ekipy są kontuzje kluczowych zawod-
ników, bo w czasie ostatniego meczu 
w Pile kontuzji nabawił się również 
dobrze na ogół punktujący Mariusz 
Firlej. Jak uporają się z tym problemem 
szefowie spółki ROW przekonamy 
się już 2 września. Co ciekawe, we 
wrześniowym dwumeczu będzie mógł 
już wystartować wychowanek Rybek 
Rybnik Kacper Woryna, który w końcu 
sierpnia obchodzi swoje 16. urodziny, 
po których może już ścigać się w lidze. 
Pytanie tylko, czy kierownictwo zespo-

łu zdecyduje się na ligowy debiut Kacpra Woryny  
w tak ważnych meczach. 

Innym kłopotem jest niewielkie jak dotąd zain-
teresowanie kibiców meczami wieńczącymi żużlowe 
rozgrywki. W czasie ćwierćfinałowego pojedynku  
z Rawiczem i półfinałowego z Piłą stadion przy ul. 
Gliwickiej świecił pustkami. 

(WaT)

Żużlowcy powalczą o awans

W półfinałowym dwumeczu z Victorią Piła rybniczanin Roman Chromik był najsku-
teczniejszym zawodnikiem drużyny ROW-u, złożonej obecnie głównie z wychowan-
ków innych klubów
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Na odpowiedzi czekamy do 21 września. 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 sierpień

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 dekoracyjny 
na fasadzie kamie-
nicy przy ul. Młyń-
skiej 11 A.

Nagrody otrzy-
m u j ą :  U r s z u l a 
Holeczki i Eryka 
Martin  (empik) 
oraz Stefania Moź-
dzierz (woda).  

Ignacy Karpowicz, Balladyny  
i romanse (Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 2010)

Zaczyna się realistycznie: pozna-
jemy kilkoro bohaterów, o których 
trudno powiedzieć, że są szczęśliwi. 
Zaplątani w różne związki, własne 
ograniczenia i lęki żyją biernie, nie 
potrafią w nic wierzyć, nie dostrzegają 
już granicy pomiędzy dobrem a złem. 
Bogowie muszą ingerować. Niebo bankrutuje, więc schodzą na 
ziemię. Trafiają do Polski, „kraju w promocji”, gdzie na własnej 
skórze odczują zderzenie sacrum i profanum… Dużo tu humoru, 
trafnych obserwacji, zaskakujących pomysłów autora. Powstał 
ciekawy, panoramiczny obraz pokręconego życia w popkulturze.

•••
Artysta i sztuka (wyd. Mueller, 

lipiec-sierpień-wrzesień 2012)
Starannie wydany, bogato ilustro-

wany magazyn dla artystów, kolek-
cjonerów i wszystkich miłośników 
malarstwa, rzeźby, rysunku i fotogra-
fii. W szóstym numerze kwartalnika 
znajdziemy m.in. relację w wystawy 
Goyi i Delacroix w Barcelonie, fotore-

lację z gdańskiego wernisażu akwareli Güntera Grassa, prezentację 
twórczości Marcina Owczarka, Jerzego Kędziory i Dariusza Żejmo 
oraz obszerny tekst o twórczości Luciana Freuda.

•••
CD Mika Urbaniak, Closer, (Sony 

2009)
Debiut płytowy potwierdza talent 

młodej wokalistki. Mika Urbaniak 
łączy style, bawi się brzmieniami, 
konwencjami i od pierwszych dźwię-
ków zjednuje słuchacza. 11 piosenek 
da wytchnienie od wymęczonego popu znad Wisły i pokaże, że 
w tym gatunku mogą się dziać naprawdę ciekawe rzeczy. Dobrze 
się słucha muzyki, w której, oprócz świetnego wykonania, słychać 
pasję, optymizm i radość, że można śpiewać.

•••
DVD Pół na pół, reż. Jonatan 

Levine (Monolith Films 2011)
27-letni Adam wiedzie uda-

ne i dość beztroskie życie. Stojąc  
u progu kariery i osobistego szczęścia 
niespodziewanie słyszy diagnozę: 
duży guz wzdłuż kręgosłupa, szanse 
50/50. Życie bohatera i jego bliskich 
zmienia się z dnia na dzień. Po 
pierwszym szoku trzeba sobie z tą 

sytuacją jakoś poradzić, a metody okażą się bardzo różne… Oparta 
na faktach historia na ekranie wypada niezwykle autentycznie. 
Świetne role zagrali Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna 
Kendrick i Anjelica Huston. 

Od 14 do 16 września potrwa XI 
edycja Rybnickich Prezentacji Filmu Nie-
zależnego „RePeFeNe”, organizowana 
przez Klub Filmu Niezależnego i Dom 
Kultury w Chwałowicach.

14 września o 18 odbędzie się tam 
premiera najnowszego filmu nakręcone-
go przez KFN „Tu jest fajnie” w reżyserii 
Eugeniusza Klucznioka, z rolami m.in. 
Mariana Makuli i Jerzego Cnoty (wstęp: 10 
zł). Dzień później zaplanowano przegląd 
filmów w trzech konkursowych katego-
riach: fabuła, dokument i eksperyment. 

Ogłoszenie wyni-
ków i rozdanie na-
gród zaplanowano 
na 16 września na 
g. 18. Poprzedzi je spotkanie autorskie 
z Magdaleną von Rudy, połączone z 
premierą filmu zrealizowanego podczas 
polsko-niemieckich warsztatów filmu ani-
mowanego, które odbyły się w Wupperta-
lu i w Chwałowicach. Szczegóły dotyczące 
festiwalu na stronie www.repefene.pl 

(S) 

RePeFeNe już we wrześniu
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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 
gdz ie  zna jdu je 
się prezentowany 
obiekt.

Foto–zagadka



Od połowy lipca nocne dyżury apteki w Rybniku pełnią 
rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury 
nocne rozpoczynające się od niedzieli do czwartku trwają 
od g. 22 do 7, rozpoczynające się w piątki od g. 22 do 7.30, 
a w soboty od 22-8.  

Informacja o dyżurach aptek dostępna również na stronie 
internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

26/27.08 Apteka Pacis, ul. Broniewskiego Maroko-Nowiny - pawilon Wanda

27/28.08 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

28/29.08 Apteka, ul. Energetyków 46 Orzepowice

29/30.08 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

30/31.08 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

31.08/1.09 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

1/2.09 Apteka Ave, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

2/3.09 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

3/4.09 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

4/5.09 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny - Real

5/6.09 Apteka w CH Plaza, ul. Raciborska 16 Śródmieście – Plaza 

6/7.09 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

7/8.09 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

8/9.09 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

9/10.09 Apteka Inter, ul. Chabrowa 21 Maroko-Nowiny 

10/11.09 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

11/12.09 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

12/13.09 Apteka „OK”, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia - Tesco 

13/14.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

14/15.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

15/16.09 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

16/17.09 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

17/18.09 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

18/19.09 Apteka Polonez, ul. Chrobrego 1 Śródmieście - CH Focus

19/20.09 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

20/21.09 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia 

21/22.09 Apteka „S&D”, ul. Gliwicka 45 Północ - Carrefour 

22/23.09 Apteka, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle 

23/24.09 Apteka Św. Anny, ul. Kardynała Kominka 13 Nowiny

24/25.09 Apteka Św. Józefa, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny - os. Dworek 

25/26.09 Apteka Św. Łukasza, ul. Patriotów 23 Boguszowice Os. 

26/27.09 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

27/28.09 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

28/29.09 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

29/30.09 Apteka Pacis, ul. Broniewskiego Maroko-Nowiny - pawilon Wanda

30.09/1.10 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

Nocne 
dyżury aptek

4 lipca
Pies na smyczy
Art. 77 Kodeksu wykroczeń nie pozostawia żadnych wąt-

pliwości: jeśli idziemy na spacer z psem, to pupil wędruje na 
smyczy. Jednak ten zapis prawa wciąż opornie dociera do właścicieli 
czworonogów. Najwięcej tego typu wykroczeń notuje się w dzielni-
cach Maroko-Nowiny i Boguszowice Osiedle. Strażnicy zapewniają, 
że liczne akcje przynoszą efekty, ale to wciąż żmudna praca u pod-
staw: — Wielu z nas nie dba o właściwe sprawowanie opieki nad 
czworonogiem. Nie można już mówić o nieznajomości prawa, ale 
o jego świadomym łamaniu — informował Dawid Błatoń, rzecznik 
SM. I niestety, miał rację: sprawowanie niewłaściwej opieki nad 
psem to nadal jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń.

22 lipca
Taksówki pod kontrolą
W niemal połowie rybnickich taksówek stwierdzono nie-

stosowanie się do obowiązującego prawa. W 2011 roku 
uchwała rady miasta dookreśliła przepisy dotyczące oznakowania 
wewnętrznego i zewnętrznego taksówek. Kontrola wykazała, że 
nie wszyscy zastosowali się do tych reguł – najczęściej brakowało 
jednego z numerów bocznych, widocznej informacji o opłatach oraz  
o organie właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków (jest nim 
wydział komunikacji UM Rybnika). No cóż, widocznie taksówkarze 
prowadzą deregulację na własną rękę…

20 lipca
Wandalizm nocy letniej
Trzy osoby w ciągu jednej nocy dokonały zniszczeń, których 

nie powstydziłaby się grupa zorganizowanych chuliganów. 
Młodzi ludzie urządzili wandalski przemarsz przez Zebrzydowice. 
Dewastowali znaki drogowe, płoty, elewacje budynków, wybrane 
obiekty „malowali” zieloną farbą. Nie oszczędzili nawet wiaduktu 
i nawierzchni drogi. Po zatrzymaniu sprawcy przyznali się do do-
konanych zniszczeń. Strażnicy zapewniają, że nocna eskapada nie 
ujdzie im na sucho. 

6 sierpnia
Mandat zaufania
W ramach Akcji Bezpieczne Wakacje 2012 strażnicy kon-

trolują akweny wodne. Kąpiący się w miejscach, gdzie jest to 
niedozwolone, otrzymają tzw. „mandaty zaufania” – bezpłatne 
bilety na kąpielisko Ruda. Osoba przyłapana na wykroczeniu będzie 
mogła skorzystać z taryfy ulgowej tylko raz. Każdy kolejny zakoń-
czy się już prawdziwym mandatem, sięgającym kwoty nawet 250 
zł. Akcja ma uświadomić zagrożenia, jakie się wiążą z kąpielą w 
miejscach zabronionych. To tam najczęściej dochodzi do utonięć, 
a zanieczyszczona woda może powodować choroby skóry, układu 
pokarmowego oraz oddechowego. Strażnicy zapowiadają, że w 
szczególności przyglądają się zbiornikom wodnym Pniowiec i Gzel.

Do tej pory rozdano 20 takich mandatów.                           (m)
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Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej 
również na www.sm.rybnik.pl

Z notatnika 
strażnika miejskiego
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Zajęcia będą się odbywać od października br. 
w rybnickim kampusie, w gmachu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w co drugą lub w co trzecią sobotę.

Studium Tłumaczy Przysięgłych LEGIS po-
wstało z inicjatywy Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych pod nadzorem merytorycznym 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Dwusemestralny program obejmuje około 
300 godzin zajęć, które poprowadzą członkowie 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza 
Przysięgłego, grupa doświadczonych tłumaczy 
przysięgłych z terenu aglomeracji śląskiej, oraz 
wykładowcy Nauczycielskiego Kolegium Języków 
Obcych w Rybniku. Cel jaki sobie stawiają, to 
przygotowanie słuchaczy studium do prestiżo-
wego, państwowego egzaminu na tłumacza przy-
sięgłego odbywającego się w Warszawie, a tym 
samym wykształcenie sprawnych, kompetentnych 
i profesjonalnych tłumaczy na potrzeby gospo-
darki, administracji czy wymiaru sprawiedliwości. 

Słuchacze zapoznają się z metodologią pracy 
tłumacza przysięgłego, jak również narzędziami 
komputerowymi przydatnymi tłumaczom przysię-
głym w codziennej pracy. Zapoznają się również 
z terminologią prawniczą i ekonomiczną, a także 
odbędą zajęcia z retoryki, ucząc się trudnej sztuki 
wypowiedzi publicznych. — Studium tłumaczy 
przysięgłych jest przeznaczone dla absolwentów 
dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich, 
znających w stopniu zaawansowanym język angielski 
lub niemiecki. W zajęciach mogą również brać udział 
studenci III roku dowolnych studiów licencjackich,  
a nawet osoby bez wykształcenia filologicznego 
znające wyżej wymienione języki, a chcące pogłębić 
wiedzę specjalistyczną potrzebną do zdania egza-
minu na tłumacza przysięgłego — mówi związany  
z Uniwersytetem Wrocławskim dr hab. Marek Kuź-
niak, kierownik studium LEGIS, dyrektor Insty-
tutu Filologii Angielskiej we Wrocławiu i członek 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza 

Przysięgłego (PKE) z ramienia Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

Zwieńczeniem dwóch semestrów nauki będzie 
pisemny i ustny egzamin, który przeprowadzą 
członkowie oraz konsultanci PKE. Uzyskanie 
świadectwa ukończenia studium zwiększy szanse 
jego słuchaczy na zatrudnienie w biurach tłuma-
czeń i wszelkich innych instytucjach i podmiotach 
angażujących tłumaczy w kraju i zagranicą. 

S z c z e g ó ł o w e  i n f o r m a c j e  n a  t e m a t 
rekrutacji i wymogów stawianych słuchaczom 
Studium Tłumaczy Przys ięgłych LEGIS 
można znaleźć  na s tronie  internetowej  
(www.tłumaczeniaprzysiegle.edu.pl). 

Zapraszamy na  
III Drzwi Otwarte,  

które odbędą się 19 września  
o godz. 18 w siedzibie studium. 

Pierwsze w Polsce Studium Tłumaczy Przysięgłych LEGIS w Rybniku prowadzi nabór 
słuchaczy na dwusemestralne studium tłumaczeniowe z języka angielskiego i niemieckiego. 

Siedzibą studium LEGIS jest Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (adres: 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 13 c (budynek B, III piętro). 
Kontakt: tel. 32 43 29857; fax. 32 43 29 855; tel. kom. 516 107 412; 502 162 365; e-mail: nkjo_rybnik@o2.pl

LEGIS STUDIUM
TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH
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Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

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

Lepszy plon! 
Piękniejsze kwiaty!

Zarząd Zieleni Miejskiej oferuje  
w sprzedaży całkowicie ekologiczny nawóz organiczny „Lepszy 
plon”, zwany potocznie ziemią kompostową.

Uzyskał on pozytywną opinię Ministerstwa Rolnictwa i został dopuszczony 
do sprzedaży i do stosowania w uprawach ogrodniczych. Nawóz wytwarzany w 
rybnickiej kompostowni poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby i wzbo-
gaca ją w próchnicę i podstawowe składniki mineralne. Sypki nawóz, będący 
produktem miejskiej kompostowni, jest sprzedawany luzem (cena 78,06 zł za 
tonę) i w 25-kilogramowych workach (8,18 zł). Odbiór wyłącznie transportem 
własnym. Miejska kompostownia znajdująca się na terenie Zarządu Zieleni 
Miejskiej jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 16.30.

Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, Rybnik Zamy-
słów (tel. 32 42 48 838)   

DYREKTOR 
RYBNICKIEGO CENTRUM KULTURY

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na ustalenie stawki miesięcznej czynszu 
z tytułu dzierżawy kompleksu gastronomicznego 

w budynku Rybnickiego Centrum Kultury w Rybniku 
przy ul. Saint Vallier 1.

Termin składania ofert konkursowych: 
do 12 września 2012 r. do godz. 10.00.

Informacje szczegółowe: www.bip.kultura.rybnik.pl 

Projekty • nowych domów • przebudowy • rozbudowy

P r o j e k t o w a n i e  d o m ó w  j e d n o r o d z i n n y c h

• zastępstwo inwestorskie • nadzory inwestorskie 
• porady i opinie

mgr inż. architekt Jan Buszko • ul. Kusocińskiego 23; 44-200 Rybnik • tel. + 48605595649 • e-mail: janbuszko@gmail.com
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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. 32 42 60 070, fax 32 43 32 160

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

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

Ważne adresy i telefony:

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

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz), 
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury
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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. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedzia-

łek 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

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

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

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie posła 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. 32 42 227 76 w. 47, 

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





www.artdent.org

44-200 Rybnik
ul. Korfantego 1, 
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

44-285 Kornowac k/Raciborza 
ul. Raciborska 175, 
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

Pani K. zrobiliśmy w ciągu 5 dni  
nowe protezy. Sam zobacz  

na zdjęciach obok jak można  
odmłodnieć w tak krótkim czasie.

Chcesz młodziej wyglądać? 
Przyjdź do nas!
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