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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

 Fundacji Elektrowni Rybnik  
za rok 2010 

(Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r., w sprawie 
ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji DZ. U. z dnia 22 maja 2001 r.) 

 
1. Fundacja Elektrowni Rybnik 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 
      zarejestrowana w  KRS Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy dnia 28.04.2004r.  
      Numer KRS 0000204954,  REGON 278238536,  NIP 642-28-48-773. 

Zarząd jest jednoosobowy – Prezes Zarządu – Stanisław Wójtowicz,  
zam. 44-207 Rybnik, ul. Św. Maksymiliana 23B/12. 
Fundacja posiada status organizacji poŜytku publicznego. 
Wpis został dokonany na podstawie postanowienia  Sądu Rejonowego w  Gliwicach KRS, w dniu 
26.04.2006 roku. 

 
Cele statutowe: 
- ochrona i promocja zdrowia 
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 
- działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy 
- działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 
- działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo  
  organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3.ust3 Ustawy  
  z dnia 24.04.2003 r. działalności poŜytku publicznego i wolontariacie w zakresie w/w celów Fundacji. 

 
2. Fundacja realizuje swoją działalność statutową poŜytku publicznego  poprzez: 
 
a/ odnowę biologiczną i rehabilitacja:  
    
FIZYKOTERAPIA 
Świadczenie usług rehabilitacyjnych realizowanych w obiekcie krytej pływalni :inhalacje, sollux, elektroterapia - 
diadynamic, jonoforeza, interdyn, galwanizacja, prądy Traberta i inne, magnetoterapia, laser, krioterapia,  stymulacje - 
prądy Kotza, elektrostymulacje, ultradźwięki, terapia skojarzona, masaŜ oscylacyjny. 
 
HYDROTERAPIA  
Obejmuje: masaŜ podwodny częściowy, masaŜ podwodny nóg, masaŜ wirowy, kąpiel perełkowa, bicze 
szkockie. 
 
MASAś 
Prowadzimy masaŜ częściowy: kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych, techniki specjalistyczne oraz 
masaŜ całościowy. MasaŜe kamieniami wulkanicznymi, masaŜ ajuwerdyjski, masaŜ stemplami. 
 
KINEZYTERAPIA 
Gimnastyka usprawniająca (UGUL ), gimnastyka indywidualna z terapeutą, gimnastyka korekcyjna na 
sali, gimnastyka korekcyjna łącznie z basenem, bieŜnią, cykloergometrem. 
 
ODNOWA BIOLOGICZNA 
Obejmuje zabiegi hydroterapii i masaŜ suchy. 
 
GABINET  LEKARSKI 
Porad udziela lekarz specjalista ortopeda traumatolog Robert Stroka. Gabinet jest czynny dwa razy w 
tygodniu. 
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI 
 
b/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 
- udostępniliśmy krytą pływalnię Olimpiadom Specjalnym na zorganizowanie corocznych zawodów  
  w pływaniu dzieci niepełnosprawnych 
- prowadziliśmy zajęcia w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych ze Szkoły śycia w Rybniku, które    
  umoŜliwiają aktywny udział w zawodach sportowych 
- wspieraliśmy Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OPTIMA”. Są to osoby cierpiące na  
  stwardnienie rozsiane 
- prowadziliśmy zajęcia dla kobiet po mastektomi, zrzeszonych w śląskim klubie Amazonek, oddział    
   Rybnik. 
- wszystkie obiekty Fundacji są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 
- prowadziliśmy równieŜ rehabilitacje osób neurologicznych, np. po poraŜeniach połowicznych   
  (hemiplegicy), stwardnieniu rozsianym oraz wielu innych 
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c/ działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowane  
     przez wieloosobowe koła zainteresowań:  
 
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH  
- język angielski dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieŜy 
  i dorosłych
- język niemiecki dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieŜy 
  i dorosłych  
- język włoski dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych dla dzieci, młodzieŜy i   
  dorosłych 
- język rosyjski dla początkujących 
Celem zajęć było kształcenie  umiejętności aktywnego posługiwania się językiem oraz doskonalenie 
zdolności językowych, tj. mówienia, czytania, słuchania oraz pisania w języku angielskim, niemieckim, 
włoskim oraz rosyjskim  (w zakresie kompetencji komunikacyjnej). Dodatkowo sukcesywne zwiększanie 
zasobu słownictwa, poszerzanie komponentu kulturowego, a takŜe kształtowanie umiejętności 
samodzielnej pracy na róŜnego rodzaju źródłach - Internet, czasopisma. 
 

KURSY PRZYGOTOWAWCZE  
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z języka polskiego   
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z biologii   
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z historii 
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z chemii 
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z wiedzy o społeczeństwie 
- przygotowanie do egzaminu maturalnego ustnego i pisemnego z matematyki 
Zajęcia miały na celu skuteczne przygotowanie uczniów ostatnich klas liceum do egzaminu maturalnego. 
 
KURS 
- języka migowego  
Kurs obejmuje III stopnie zaawansowania.  
I stopień obejmuje poznanie znaków daktylograficznych (alfabet palcowy, znaki liczebników) a takŜe 400 
podstawowych znaków ideograficznych. KaŜdy kolejny stopień to 500 nowych znaków ideograficznych. 
 
STUDIUM MUZYKI ROZRYWKOWEJ  
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych 
- keyboard dla początkujących 
- fortepian, keyboard dla średniozaawansowanych o zaawansowanych 
Zajęcia przygotowywały uczniów do czynnego udziału w Ŝyciu muzycznym środowiska, do kulturalnego 
spędzania czasu wolnego. Rozwijały umiejętności nadawania wyrazu artystycznego utworom 
muzycznym. Uczniowie z powodzeniem zaprezentowali się w czasie Koncertu Noworocznego oraz 
Koncertu Dla Rodziców. 
- Gitara
- klinika gitarowa (gitara akustyczna i elektryczna) 
- gitara akustyczna 
- gitara basowa 
Zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie i rozszerzanie wiedzy szkolnej,  
stwarzanie warunków do rozwoju młodzieŜy szczególnie uzdolnionej, rozwijanie podstaw techniki 
instrumentalnej, odtwórczej pamięci muzycznej i wraŜliwości na  jakość dźwięku, kształcenie wraŜliwości 
na środki wyrazu muzycznego, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej, 
kształtowanie umiejętności interpretacyjnych , rozwijanie umiejętności czytania nut i muzykowania. 
Uczniowie z powodzeniem zaprezentowali się w czasie Koncertu Noworocznego oraz Koncertu Dla 
Rodziców. 
- Śpiew  
-dla początkujących  
-dla zaawansowanych 

Zajęcia miały za zadanie umuzykalnianie dzieci, zapoznanie ich z prawidłowymi zasadami emisji głosu, 
rozwijanie wraŜliwości muzycznej, podstawy właściwej interpretacji piosenki, zabawa przez muzykę, 
Uczniowie z powodzeniem zaprezentowali się w czasie Koncertu Noworocznego oraz Koncertu Dla 
Rodziców. 
 
CENTRUM EDUKACJI TANECZNEJ  
-Taniec nowoczesny: grupy taneczne – grupa rekreacyjna, PROMYK, SUELLO i MOOG 
Zajęcia obejmowały rozwijanie poczucia rytmu, estetyki i koordynacji ruchu; zdobywanie umiejętności 
łączenia poszczególnych fragmentów tańca w jedną całość; rozbudzanie pozytywnej motywacji poprzez 
udział w festiwalach, przeglądach, konkursach tanecznych. Grupy wzięły udział w Wodzisławskiej Gali 
Tanecznej MIX 2010, XX Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej. Wystąpiły na konkursie piosenki „Wygraj 
szansę”. Zaprezentowały się równieŜ w czasie Dnia Otwartego Fundacji Elektrowni Rybnik, Dnia 
Otwartego Elektrowni Rybnik oraz na imprezie „Pokaz tańca towarzyskiego i nowoczesnego”. 
 
 



 3

-Dziecięca szkoła tańca towarzyskiego MIX 
Zajęcia miały na celu popularyzację sportowego tańca towarzyskiego oraz zdobywanie klas tanecznych. 
Uczestnicy zajęć brali udział w wielu Ogólnopolskich Turniejach Tańca zdobywając czołowe miejsca. W 
ramach zajęć dla uczestników organizowane są dodatkowe szkolenia z techniki tańców standardowych, 
stacjonarny obóz zimowy, letni obóz taneczny.  
 
-Grupa BREAK DANCE  
Zajęcia doskonalące techniki foundation moves, trening kreatywności footworków, trening 
poszczególnych power moves, trening wyczucia „beatu” – rytmika. Uczestnicy zajęć wzięli udział w 
przeglądach tańca breakdance - Bez Spiny 2010, Circle Prinz Poland, Circle Kingz Szwajcaria, Freestyle 
Session San Francisco. 
 
- Szkoła Tańca SALSA 
Kursy tańca towarzyskiego dla młodzieŜy i dorosłych prowadzone były dla młodzieŜy i dorosłych w VI 
grupach zaawansowania. Pierwsze trzy stopnie to Światowy Program Tańca, czyli najbardziej  popularne i 
znane tańce tańczone parami na weselach, zabawach i dyskotekach. Po  ukończeniu kursu 
podstawowego organizowane były dwa stopnie dla par zaawansowanych, a następnie moŜna było 
uczestniczyć w zajęciach grupy hobby. KaŜdy kurs obejmował 9 spotkań po  1,5 godziny. 
W programie kursów były tańce: standardowe: Walc angielski, Tango, Walc wiedeński, Foxtrot, 
Quickstep; latynoamerykańskie: Samba, Cha-cha, Rumba, Jive, Paso doble, oraz Salsa, Discofox, Rock 
and Roll i zabawy taneczne.  
 
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA STUDYJNEGO FORMA 
Zajęcia przygotowujące do egzaminu na akademię i architekturę z rysunku i malarstwa studyjnego z 
martwej natury i postaci w zakresie kompozycji, proporcji, perspektywy i materii. Uczestnicy zajęć brali 
udział w międzynarodowych warsztatach artystycznych prowadzonych przez wybitnych pedagogów 
uczelni artystycznych i architektonicznych. 
 
PRACOWNIA PLASTYCZNA FASCYNACJE 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5 – 13 lat miały na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych, 
ekspresji twórczej, umiejętności i zdolności manualnych oraz wraŜliwości, zapoznanie z róŜnymi 
technikami. Uczestnicy zajęć wzięli udział w wielu konkursach plastycznych. 
 
CENTRUM MODELARSTWA  
pracownia modeli latających  
Zajęcia popularyzujące „małe lotnictwo”. W czasie zajęć budowane są modele balonów, szybowców, 
rakiet, latawców, modele z napędem gumowym, spalinowym i elektrycznym oraz sterowanych radiem. 
Celem zajęć jest równieŜ – rozwijanie ducha sportowej rywalizacji poprzez udział w zawodach. 
 
KOŁO AKWARYSTYCZNE  
Zajęcia miały na celu zdobycie umiejętności samodzielnego prowadzenia hodowli ryb i roślin w akwarium, 
wyrobienie systematyczności i odpowiedzialności za podwodny świat roślinny i zwierzęcy. 
 
KOŁO KOLEJEK MINIATUROWYCH HO 
Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania modelarskie, umiejętności logicznego myślenia. Na 
zajęciach wskazywano korelacje pomiędzy fizyką, elektrotechniką i automatyką, poznawano zarówno 
historię rozwoju kolei, jak i najnowszych osiągnięć w dziedzinie transportu kolejowego. Uczestnicy brali 
udział w Międzynarodowej Wystawa Makiet Kolejowych oraz Konkursie Mikołajkowym o tytuł super 
maszynisty kolejki H0.  
 
FILOZOFIA 
Celem zajęć było wprowadzenie w główne problemy filozofii z uwzględnieniem podstawowych systemów, 
nurtów i pojęć. Cel osiągnięto poprzez zaznajomienie się z dziejami filozofii oraz fundamentalnymi 
postaciami poszczególnych epok tejŜe nauki.  
 
KLUB AKTYWNEGO SZKRABA 
Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku 2,5 – 4 lat. Na zajęciach rozwijana była umiejętność 
współpracy w grupie,  umiejętność wyraŜania swoich uczuć, emocji, umiejętność zabawy w grupie, 
dzielenia się zabawkami. Prowadzone były ogólne zabawy ruchowe, gry i zabawy stolikowe rozwijające 
myślenie oraz spostrzegawczość, konstrukcje z klocków - umiejętność tworzenia konstrukcji 
przestrzennych. 
 
GRY I ZABAWY Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Na zajęciach przeznaczonych dla dzieci w wieku 4 – 7 lat prowadzone były ogólne gry i zabawy ruchowe 
oraz stolikowe uczące  współzawodnictwa, współpracy w grupie, umiejętność dzielenia się. Zabawy 
rozwijały sprawność ruchową, słuch oraz spostrzegawczość. Wprowadzenie godziny języka angielskiego 
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w grach i zabawach ruchowych, nauka piosenek i rymowanek oraz w pracy z podręcznikiem pozwalała na 
poznanie, zapamiętanie i utrwalenie nowego słownictwa.  
 
WIELKI TEATR MAŁEGO AKTORA 
Oferował dla dzieci w wieku 4 – 7 lat  naukę współpracy w grupie, umiejętności wyraŜania swoich uczuć, 
emocji poprzez mimikę, gest,  ekspresję ruchową, odgrywania scenek, zapamiętywania krótkich tekstów. 
Prowadzone były ogólnorozwojowe zabawy z zakresu duŜej i małej motoryki, zabawy z zakresu podstaw 
rytmiki, ćwiczenia z dykcji, pracy z dźwiękiem. 
 
KLUB FOTOGRAFICZNY FORMAT, PRACOWNIA I STUDIO  
Edukacja fotograficzna uczestników zajęć odbywała się w zakresie historii fotografii, techniki fotografii, 
poznawania róŜnych rodzajów fotografii. Uczestnicy uczyli się pracy w profesjonalnym studio 
fotograficznym, brali udział w wystawach i konkursach fotograficznych. 
 
PIELĘGNACJA KWIATÓW  
Podstawowym zadaniem było utrzymanie właściwego wystroju roślin ozdobnych w pomieszczeniach 
ośrodka poprzez systematyczne wykonywanie takich zabiegów pielęgnacyjnych jak: podlewanie  
i zasilanie roślin, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i odmładzających, przesadzanie i rozsadzanie roślin, 
odnawianie zbioru i pozyskiwanie nowych roślin. Ponadto odbywały się spotkania zainteresowanych osób 
w następujących grupach tematycznych: uprawa i pielęgnacja roślin ozdobnych, hodowla kaktusów  
i sukulentów, pszczelarstwo. 
 
 BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI RYBNICKIEJ  
Treningi odbywały się raz w tygodniu i polegały na ćwiczeniu umiejętności fizycznych i poszerzaniu 
wiedzy teoretycznej z zakresu średniowiecza oraz na próbach rekonstrukcji przedmiotów uŜytku 
codziennego według wykopalisk i innych źródeł historycznych. Członkowie grupy brali udział w 
ogólnopolskich imprezach średniowiecznych. Współorganizowali w rybnickim muzeum wystawę pt. 
„Średniowiecze – reaktywacja”, brali czynny udział w organizacji Dni Miasta oraz Dymarek Rudzkich. 
 
d/ krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy: 
 
PÓLKOLONIE LETNIE I ZIMOWE   
W okresie wakacyjnym zorganizowano 4 turnusy półkolonii letnich i 1 turnus półkolonii zimowych 
Dla uczestników przygotowano między innymi: wyjazdy na kąpieliska a w razie niepogody na krytej 
pływalni Fundacji Elektrowni Rybnik, pływanie łodzią Ŝaglową i motorową po Zalewie Rybnickim, 
konkursy, gry i zabawy na terenie leśnym, zajęcia świetlicowe, konkursy konstrukcyjne, zabawy 
plastyczne, konkursy gier TV na konsolach, Play Station, turnieje sportowe w grach zespołowych, 
wycieczki rowerowe, podchody połączone z szukaniem skarbu, ognisko i pieczenie kiełbasek, wycieczki 
na lodowisko do Pszowa, wycieczki do Ustronia, Wisły, Inwałdu i Tarnowskich Gór. 
 
e/ działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:  
 
CENTRUM DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH, LITERACKICH  
- klub literacki (akcje i działania literackie)  
- Rybnicki Magazyn Kulturalno - Społeczny „ZALEW KULTURY”  
W 2010 roku wydano 10 numerów magazynu obejmujących tematykę kulturalną, społeczną dotyczącą 
głównie regionu śląskiego. Magazyn był bezpłatny, wydawany w nakładzie 1200 egzemplarzy, tworzony 
przez wolontariuszy licealistów i studentów.  
 
TEATR 
- Mała Akademia Teatralna  
Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieŜy  wieku od 8 do 15 lat opierały się na ćwiczeniach pamięci,  
wzbogaceniu słownictwa, swobodnej i wyrazistej wypowiedzi. Inspirowały i rozbudzały twórczą ekspresję. 
Rozwijały róŜnorodne formy ekspresji: wyraŜanie gestem, ruchem zjawisk otaczającej nas rzeczywistości, 
treści literatury, muzyki. W ramach warsztatów prowadzone były zajęcia z - gry aktorskiej, choreografii 
scenicznej, tańca współczesnego, uczenie dykcji,- ćwiczenie pamięci, kształcenie głosu i wymowy, 
mimika, podstawy pantomimy, wyraŜania emocji, poezja śpiewana. 
 
- MłodzieŜowy Zespól Teatralny z Nazwą  
Zajęcia miały na celu kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy sztuki, wzbogacenie umiejętności 
aktorskich, rozwijanie wraŜliwości estetycznej, próby tworzenia nowych jakości w związku z 
wykorzystaniem  wyobraźni, emocji , zmysłów, intuicji.  Odgrywanie w róŜnych moŜliwych rolach, 
nowych nieznanych wcześniej , nieraz bardzo trudnych sytuacji, w celu ich zrozumienia, uzewnętrznienia, 
zdobycia, bądź pogłębienia wiedzy o świecie, o sobie, o innych ludziach. Współuczestniczenie w procesie 
tworzenia spektaklu premierowego. Premiera spektaklu. pt. OPERA PANICA – KABARET TRAGICZNY” 
Alejandro Jodorowsky'ego. 
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- Teatr Sztuki Mariana Bednarka  
Grupa tworzy spektakle teatralne, etiudy, performances i happeningi według własnych pomysłów. Brała 
udział w Ogólnopolskiej Biesiadzie Teatralnej, XII Festiwalu Sztuki Teatralnej, WERTEP – 
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym, Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ulicznych. 
 
-Teatr Tańca NAVRAS  
Zajęcia miały na celu naukę i doskonalenie techniki tańca współczesnego, przygotowanie spektakli 
teatralnych, wystawianie spektakli na konkursach i festiwalach teatralnych: 
*laureat konkursu Entree 2 organizowanym przez Teatr Rozrywki w Chorzowie za spektakl „Polemiki” – 
11.02.2010 
*półroczna rezydencja w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 
*„Krzykowisko” – festiwal młodego teatru – Maszewo, III nagroda za spektakl „Anomalia” – 05-07 
marzec 2010 
*„Teatron” cykliczne spotkania teatralne wydanie piąte- „Anomalia” 20.03.2010 
*„Industriada” święto zabytków techniki – spektakl „Projekt Ignacy” w szybie Kościuszko zabytkowej 
kopalni Ignacy w Niewiadomiu 
*premiera spektaklu „Łupina” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie (zakończenie rezydencji w Teatrze 
Rozrywki)  - 26.06.2010 
*WyŜyna Teatralna – Ruda Huta – spektakle „Polemiki”, „Anomalia”, „Łupina”.  05-08 sierpień 2010 
*Nocne Teatralia Strachy-  „Polemiki” – Krosno 10.09.2010 
*Metropolitalna Noc Teatrów – w czasie nocy teatrów na małej scenie w Teatrze Rozrywki zagrane 
zostały spektakle „Polemiki” i „Łupina” 18-19 wrzesień 2010 
*Międzynarodowy Festiwal „Drabyna” we Lwowie – spektakle „Polemiki” i „Łupina” 25-28 listopad 2010 
Wszystkie spektakle z wyjątkiem spektaklu granego na Krzykowisku w Maszewie miały charakter 
pozakonkursowy. 
 
- Otwarta Grupa Tańca Współczesnego  
Zajęcia miały na celu zapoznanie z techniką tańca współczesnego, integrację uczestników poprzez 
zadania grupowe, podniesienie technicznego poziomu zaawansowania uczestników. Grupa 
zaprezentowała się na podsumowaniu sezonu tanecznego Fundacji oraz na Dniu Otwartym Fundacji 
Elektrowni Rybnik. Z grupy wyodrębniona została Grupa Poczekalnia, która zaprezentowała debiutancki 
spektakl „Kiełki” i zdobyła II nagrodę na Festiwalu OPTA 2010 we Wrocławiu. 
 
- Grupa Wahadło 
Grupa zorganizowała warsztaty taneczno-teatralne, brała udział w projekcie „Muzyczne Sploty” 
organizowanego przez Stowarzyszenie Wzrastaj w Jastrzębiu Zdroju oraz projekcie „Mover” 
organizowanym przez Śląski Teatr Tańca. Grupa zdobyła III nagrodę na Festiwalu Sztuki Teatralnej za 
spektakl „Na wypasie” oraz II nagrody i wyróŜnień aktorskich za spektakl „śywopłot” na festiwalu OPTA 
we Wrocławiu.  
 
KABARETY 
- Kabaret Chwilowo Kaloryfer 
W 2010 roku głównym celem było stworzenie nowego programu oraz ciągłe jego udoskonalanie aby jak 
najlepiej zaprezentować się festiwalach kabaretowych. Grupa stworzyła nowy program pt. ,,MęŜczyzno 
puchu marny” z którym zdobyła wyróŜnienie – „Kopytko”, „Figa z makiem”, wygrała pojedynek 
kabaretowy w Kielcach oraz wygrała eliminacje Siedleckiej Nocy Kabaretowej. 
 
- Kabaret Młodych Panów 
Jeden z najlepiej utytułowanych kabaretów polskich w ostatnim czasie. Finaliści i laureaci wielu 
ogólnopolskich przeglądów kabaretowych. W dorobku artystycznym mają wiele realizacji telewizyjnych. 
 
- KABARET N.O.C. 
Grupa zdobyła Nagrodę Złotego Pazura - Stand up. Zabij Mnie Śmiechem, Nagrodę Publiczności - V 
Sieradzka Kuźnia Kabaretowa, wyróŜnienie - XVI Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA, II miejsce - 
Festiwal Humoru i Satyry Humorfest we Wrocławiu. 
 
- KABARET NOŁ NEJM 
Łącznie w roku 2010 kabaret NOŁ NEJM wystąpił ponad 50 razy. Wspierał akcję „Motocykl Ratowniczy dla 
Miasta Rybnika” a takŜe kilka innych imprez o charakterze  charytatywnym. W lutym 2010 zorganizował 
w jednym z rybnickich klubów maraton swojego najnowszego programu „ETER” - grając przez 5 godzin 
ten sam program, co godzinę. Dobre przyjęcie programu „ETER” zaowocowało zaproszeniami do 
programów telewizyjnych (TVP i POLSAT) i na festiwal Mazurskie Lato Kabaretowe (EŁK) w charakterze 
gwiazdy festiwalu. Z inicjatywy członków kabaretu NOŁ NEJM na rybnickie sceny powróciła legendarna 
impreza - LARMO. Kabaret tradycyjnie współpracował przy organizacji rybnickiej NOCY MUZEÓW. Pod 
koniec roku kabaret podjął się stworzenia audycji „Święta z kabaretem NOŁ NEJM” dla Radia 90. 
Zrealizował takŜe jedną krótką formę filmową, którą wyemitowała TVP2. Członkowie kabaretu prowadzili 
Dzień otwarty Fundacji Elektrowni Rybnik oraz Dzień Otwarty Elektrowni Rybnik. 
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IMPREZY KULTURALNE, ROZRYWKOWE I REKREACYJNE 
 
VII Turniej Artystyczny pod nazwą Pojedynek na Słowa 
Pojedynki szkół średnich na słowa, w róŜnorodnej aranŜacji muzyczno-poetyckiej, z udziałem nauczycieli i 
kibicującej swojej szkole publiczności.  
Gościnnie wystąpili: 
Jacek Bończyk (05.01.2010) 
Karolina Cicha (07.01.2010) 
Tomasz Jachimek (15.01.2010) 
 
- VIII Turniej Artystyczny pod nazwą Pojedynek na Słowa 
Pojedynki szkół średnich na słowa, w róŜnorodnej aranŜacji muzyczno-poetyckiej, z udziałem nauczycieli i 
kibicującej swojej szkole publiczności. W  VIII edycji Pojedynku udział wzięło 11 druŜyn ze szkół średnich 
Rybnika (7), Knurowa (1) i po raz pierwszy śor (3). Eliminacje odbyły się w dniach 05.11.2010, 
19.11.2010, 26.11,2010, 10.12.2010 z których wyłoniono cztery druŜyny które wzięły udział w 
Pojedynku półfinałowym w styczniu 2011r.. 
Gościnnie wystąpili: 
Alan Bochnak (05.11.2010) 
Magdalena Lepiarczyk oraz Marta Wachowicz (19.11.2010) 
Paulina Brzozowska (26.11.2010) 
Mirosław Neinert (10.12.2010) 
 
- Koncert Noworoczny (14.01.2010) 
Koncert w wykonaniu uczniów Studia Muzyki Rozrywkowej oraz Wielkiego Teatru Małego  Aktora Fundacji 
Elektrowni Rybnik.  
 
- Kabaret Młodych Panów w programie premierowym pt. "Wersja robocza" (20.01.2010) 
 
- Dzień Babci i Dziadka (22.01.2010) 
Barwna i pełna humoru inscenizacja znanej i lubianej bajki "Czerwony Kapturek" w wykonaniu małych 
aktorów z kółka teatralnego Wielki Teatr Małego Aktora. 
 
- Baśniowy Bal Karnawałowy (30.01.2010) 
Przepyszna zabawa w bajkowym klimacie dla najmłodszych. Mnóstwo zabaw ruchowych przy muzyce 
związanych z bajkowymi postaciami a przede wszystkim okazja do wcielenia się w ulubioną bajkową 
postać. 
 
- Projekt „Fotografia bez granic”  
Warsztaty fotografii studyjnej połączone z wprowadzeniem do zagadnień obróbki cyfrowej zdjęć. 
Warsztaty poprowadził ekspert-fotograf Krzysztof Szewczyk (10.02.2010) 
Otwarcie wystawy prac fotograficznych powstałych podczas całego projektu fotograficznego, pokaz filmu 
dokumentującego przebieg projektu, pokaz prezentacji multimedialnej fotografii twórców zintegrowanych 
grup młodzieŜy, biorących udział w tym przedsięwzięciu (12.03.2010) 
 
- Warsztaty tańca współczesnego (13.02.2010) 
Warsztaty dla osób juŜ tańczących prowadzone przez : tancerzy Śląskiego Teatru Tańca: Jacek Szwesta i 
Anna Piec oraz Nina Wolska i Aleksandra BoŜek-Muszyńska. 6 godzin zajęć z technik: taniec współczesny, 
ćwiczenia ogólnorozwojowe i taniec współczesny z elementami sztuk walki, głos i rytm, taniec 
współczesny z elementami tańca jazzowego.  
 
- XIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej Rybnik 2010 (18-21.02.2010) 
OFPA to prezentacja jedynie najlepszych wykonawców i ich akompaniatorów, wyróŜnionych lub 
nagrodzonych wcześniej na ogólnopolskich festiwalach piosenki. Wraz z konkursem wiąŜe się tradycja 
gościnnych występów i recitali zawodowych artystów, dobrze znanych szerokiej publiczności. 
Przesłuchania eliminacyjne - wzięło w nich udział 40 solistów i akompaniatorów (23.02.2010) 
Warsztaty artystyczne Małej Akademii XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA Rybnik  
2010 (01.02.2010 – 03.02.2010) 
Warsztaty przeznaczone dla osób wytypowanych przez jury do II etapu Turnieju Regionalnego 
poprowadzili:  
interpretacja: Katarzyna Groniec (aktorka, wokalistka) 
ćwiczenia wokalne: Justyna Motylska (wokalistka, wykładowca Państwowej WyŜszej Szkoły Teatralnej w 
Krakowie i Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach) 
kultura słowa: Danuta Owczarek ( logopeda artystyczny, Dyrektor Szkoły Aktorskiej "Art-Play" w 
Katowicach) 
kształtowanie wizerunku: Marta Stangel (wizaŜystka, m.in. Szkoły Aktorskiej "Art-Play" w Katowicach) 
dobór repertuaru: Jan Kondrak (autor, kompozytor i wykonawca piosenek) 
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akompaniatorzy warsztatów : Kazimierz Niedziela i Jarosław Hanik. 
18.02.2010 Finał Turnieju Regionalnego (konkurs) 
Recital Katarzyny Groniec - "Listy Julii kameralnie".  
19.02.2010 Turniej Krajowy (konkurs cz.1) 
Koncert ,,Zapisane w sztuce" - Benefis Wojciecha Bronowskiego z okazji 50-lecia pracy artystycznej.  
ReŜyseria: Jan Kondrak, konferansjer: Bogusław Sobczuk (premiera, rejestracja telewizyjna); wystąpili 
między innymi: Krzysztof Daukszewicz, Bogdan Kalus, Jan Kobuszewski, Marek Siudym, Jerzy Trela, 
Joanna Liszowska, Kabaret Młodych Panów.  
20.02.2010 Turniej Krajowy (konkurs cz.2) 
Recital Anny Marii Jopek 
21.02.2010 Koncert Galowy  
koncert "Bułat OkudŜawa, Georges Brassens, Włodzimierz Wysocki, Jacques Brel... 20 scen z Ŝycia 
barda" (premiera, rejestracja telewizyjna) , scenariusz, reŜyseria, kierownictwo muzyczne: Jerzy 
Satanowski , prowadzenie: Jan Wołek wystąpili między innymi: Zbigniew Zamachowski, Piotr Machalica, 
Artur śmijewski, Piotr Bukartyk, Mirosław CzyŜykiewicz, Margita Ślizowska. 
 
- I Ty moŜesz zostać architektem (23.02.2010) 
Dziecięce warsztaty architektoniczne  -cykl spotkań z architekturą, skierowany do dzieci w wieku od 5 do 
15 laty. 
 
- Szkolenie z technik tańców standardowych (05.03.2010-07.03.2010) 
Prowadzący: Akademiccy Mistrzowie Polski oraz siódma para Mistrzostw Polski Katarzyna Kozłowska i 
Krzysztof Musioł. 
 
- Bal u Królewny Śmieszki (08.03.2010) 
Balik dla dzieci z okazji Dnia Kobiet - gry, zabawy, konkursy przy muzyce. 
 
-PoŜytek z poezji – i warsztaty poetyckie czyli artterapia między sztuką a pedagogiką. 
Cykl spotkań "pod okiem" najlepszych poetów polskich a takŜe artystów malarzy. Jednym z celów 
projektu było wykazanie, Ŝe poezja szeroko rozumiana, pełni szereg funkcji bardzo przydatnych w 
procesie wychowywania i kształtowania osobowości młodego pokolenia, psychoterapeutyczną, 
komunikacyjną, kształtującą asertywność, porządkującą emocje, rozwijającą artystycznie i społecznie, 
uczącą dyscypliny, wiary w siebie i poczucia własnej wartości (16.04.2010) 
 
-TEATRON-Cykliczne Spotkania Teatralne 
"Historie św. Jacka OdrowęŜa"-Integracyjna Grupa Teatralna „Pomost” (20.03.2010) 
"Anomalia"-Teatr Tańca „Navras” (20.03.2010) 
 
-III Prezentacja Poezji Wizualnej 
Warsztaty (26.03.2010) 
Prezentacje multimedialne utworów (klasycy i uczestnicy 3 Prezentacji), oraz animacji filmowych 
(uczestnicy), prezentacja Nantologii, etiuda teatralna, spotkanie autorskie z poetką, koncert jazzowy 
połączony z poezją foniczną (27.03.2010) 
 
-Lekcje Ŝywej historii – piękne wieki średnie (21.04.2010) 
Prezentacja przygotowana przez Bractwo Rycerskie Ziemi Rybnickiej-rekonstrukcja Ŝycia prostych ludzi-
rzemieślników, Ŝołnierzy, mieszkańców wsi i miast; ich praca, zabawa, duchowość, kultura. 
 
-Piotruś Pan na Wyspie Wielkanocnej (30.04.2010) 
Zabawa taneczna, zabawy ruchowo-sprawnościowe. 
 
-XII Sztuki Festiwal Teatralnej Rybnik 2010 (14.05.2010-16.05.2010) 
To wydarzenie teatralne od lat jest mieszanką styli, konwencji i gatunków. 
14.05.2010 warsztaty teatralne z Melissą Baker z Irlandii, spektakle konkursowe z udziałem: Teatr Tańca 
Vivero w Rybnika, Studenckiego Teatru Katowice z Katowic, Teatr M.I.S.T z Krakowa, Teatr Narybek 
From Poland z Mysłowic, Teatr Tańca z Krakowa, spektakl poza konkursem w wykonaniu Teatru Krzyk z 
Maszewa. 
15.05.2010 warsztaty teatralne z Melissą Baker z Irlandii , spektakle konkursowe z udziałem: Teatr Nikoli 
Mikołaj Wieprew z Krakowa, Teatr From Poland z Katowic, Teatr Art. 51 ze Zgierza, spektakl poza 
konkursem w wykonaniu Teatru Mariana Bednarka z Rybnika oraz Claire Cunningham z Glasgow. 
16.05.2010 warsztaty teatralne z Melissą Baker z Irlandii, spektakl konkursowy z udziałem Grupy 
Wahadło z Rybnika oraz spektakle poza konkursem w wykonaniu A3 Teatru z Policznej oraz Teatru Tańca 
Mufmi z Warszawy. 
 
-Śląskie Konfrontacje Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego - ŚKUNKS Rybnik'2010(22 – 23.05.2010) 
W programie były m.in. seminaria z korda, długiego miecza i zapasów historycznych, wolne sparingi i 
100 walk rozegranych przez Jana Chodkiewicza z Fechtschule Gdańsk, zawody w Indywidualnym 
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Praktycznym Ścinaniu na Czas, Turniej Długiego Miecza, Zapasy Historyczne. Udział wzięli zawodnicy z 
Gliwic, Wrocławia, Gdańska, Bielska, Warszawy, Krakowa, Rybnika oraz ze Słowacji. 
 
-Międzynarodowe Integracyjne Warsztaty Artystyczne Arteterapia Rybnik 2010 (24.05.2010) 
W warsztatach wzięły udział cztery grupy wybranych uczestników: uczniów, studentów, pedagogów i 
pacjentów Szpitala Psychiatrycznego. Celem warsztatów było udostępnienie wiedzy o współczesnej i 
efektywnej formie leczenia, metodzie leczenia poprzez sztukę; ARTETERAPII; terapii poprzez sztuki 
wizualne; plastykoterapię.  
 
-Dzień Matki i Ojca (26.05.2010) 
 Bajkowa podróŜ z Panem Kleksem w wykonaniu Wielkiego Teatru Małego Aktora. 
 
-Międzynarodowa Wystawa Makiet Kolejowych (29-30.05.2010) 
Na wystawie prezentowały się dwa kluby modelarskie z Czech: "Ostramo" i "Zababov" oraz modelarze z 
Krakowa, Poznania i ze Śląska.  
 
-Dzień Dziecka-AKADEMIA PANA KLEKSA (01.06.2010) 
Bajkowa kraina - szkoła inna niŜ wszystkie: nietypowe lekcje, gry i zabawy przy muzyce, konkursy z 
nagrodami. 
 
-Pokaz tańca towarzyskiego i nowoczesnego (11.06.2010) 
Występ grupy tańca towarzyskiego MIX, pokaz finałowy formacji MOOG, występ zespołu SUELLO, grupy 
PROMYK oraz grupy RESPEKT . 
 
-Koncert dla Rodziców (17.06.2010) 
Koncert w wykonaniu uczniów Studium Muzyki Rozrywkowej Fundacji Elektrowni Rybnik. 
 
-WernisaŜ wystawy pokonkursowej konkursu fotograficznego: "Rybnik, mój dom, moje miasto, ulica..." 
(17.06.2010) 
 
-I Rodzinny Plener malarski (19.06.2010) 
Wspólna zabawa oraz wspólne namalowanie pracy (w dowolnej technice malarskiej). 
 
-OPERA P'ANICA. KABARET TRAGICZNY (26.06.2010) 
Premiera według tekstu Alejandro Jodorowskiego w wykonaniu Teatru z Nazwą. 
 
-IV Dzień Otwarty Fundacji Elektrowni Rybnik (11.09.2010) 
Pełna oferta na sezon 2010/2011. 
III Rybnickie Zawody Puszczania Latawców. 
 
-II Warsztaty Architektoniczne dla dzieci i młodzieŜy (17-18.09.2010) 
Zajęcie prowadzone będą się w dwóch grupach wiekowych: 
"Pan Tom buduje dom" -dla dzieci w wieku 5-9 lat 
"Miasto-mania"-dla dzieci w wieku 10-13 lat 
Wystawa prezentująca prace plastyczne oraz makiety i projekty, które powstały podczas II Warsztatów 
Architektonicznych (20.09.2010) 
 
-Kabaret Chwilowo Kaloryfer premiera "MęŜczyzno puchu marny" (28.09.2010) 
 
-VII Międzynarodowy Festiwal Fotografii (01-03.10.2010) 
Fotograficzne wystawy indywidualne i zbiorowe. 
 
-Polsko-Czeska Akademia Fotografii 
warsztaty fotografii industrialnej (16-17.10.2010) 
warsztaty fotografii dokumentalnej (30.10.2010) 
warsztaty fotografii portretowej (06.11.2010)  
warsztaty fotografii mody (14.11.2010) 
warsztaty fotografii aktu (20.11.2010) 
warsztaty obróbki cyfrowej fotografii (21.11.2010) 
podsumowanie projektu i wernisaŜ wystawy fotograficznej uczestników (18.12.2010) 
 
-XV Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Kabaretowy Ryjek (25-31.10.2010) 
Specyfiką Rybnickiej Jesieni Kabaretowej jest udział jedynie najlepszych kabaretów, które wcześniej 
zostały wyróŜnione lub nagrodzone na ogólnopolskich konkursach. RYJEK jest jedyną polską imprezą 
kabaretową, podczas której nagrody przyznają aŜ trzy składy jury: grupy kabaretowe, które wzajemnie 
się oceniają; publiczność oraz „tajny juror”. 
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Kabarety, które wystąpiły w konkursie głównym to: Adin, Ani Mru Mru, Grzegorz Halama Oklasky, Jurki, 
Limo, Łowcy.B, Nowaki, Paranienormalni, Smile, Weźrzesz. 
25.10.2010 – film Rejs w Dyskusyjnym Klubie Filmowym oraz kabaret Łowcy.B w Kulturalnym Klubie 
26.10.2010 – Finał warsztatów prowadzonych przez Kabaret Młodych Panów w ramach projektu Szkoła 
Dobrych Pomysłów oraz Galowy Wieczór Kabaretowy w wykonaniu kabaretów :Młodych Panów, Ani Mru 
Mru, Smile, Słoiczek po cukrze. Impreza odbywała się w Rybnickim Centrum Kultury. 
27.10.2010 – One Ryj Show oraz Kabaret Pod Wyrwigroszem. 
28.10.2010 – Mały Ryjek oraz spektakl z piosenkami z Kabaretu Starszych Panów. 
29.10.2010 – Konkurs główny oraz Wieczór Komedii Improwizowanej.  
30.10.2010 – Konkurs główny oraz Konkurs o Złotą Kasetę oraz Konkurs Piosenki o Melodyjną Nagrodę 
im. Artura.  
31.10.2010 – Koncert Finałowy XV Urodzinowej Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, który prowadził Piotr 
Bałtroczyk (realizacja telewizyjna) 
 
-XVIII Ogólnopolski Konkurs Sztuki im. Vincenta van Gogha (27.11.2010 – finisaŜ) 
Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów. Tym 
sposobem znosi się sztuczny podział na sztukę profesjonalną i amatorską. 
 
-Czarodziejskie Moce (30.11.2010) 
Zaczarowany Bal Czarodziejek i CzarnoksięŜników-dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Magiczna zabawa w 
klimacie czarów i spełniających się andrzejkowych Ŝyczeń. 
 
-Warsztaty taneczne (04.12.2010) 
Zajęcia z jogi i tańca współczesnego. 
 
-Warsztaty - Tai Chi Chan (05.11.2010, 04-05.12.2010) 
 
-Mikołajki w Fundacji Elektrowni Rybnik (05.12.2010) 
Spotkanie ze św. Mikołajem, Panią Mikołajową i ŚnieŜynkami, muzyczno-taneczne przedstawienie grupy 
teatralnej "Mała Akademia Teatralna", gry i zabawy ruchowe przy muzyce, konkursy z nagrodami, 
malowanie twarzy. 
 
-Mikołajkowy konkurs o tytuł Super Maszynisty kolejki H0 (07.12.2010) 
 
-Warsztaty z pieśni kręgu sutartines (11.12.2010) 
 
-Rodzinny Konkurs Plastyczny na Szopkę Krakowską (17.12.2010) 
 
f/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 
 
AMATORSKA SEKCJA PŁYWACKA 
 
SEKCJA BIEGÓW DŁUGODYSTANSOWYCH: 
Sekcja propaguje zdrowy stylu Ŝycia poprzez najprostszą formę ruchu – bieg oraz jego pochodne: Nordic 
Walking, triathlon, biegi górskie, rolki, triathlony, biegi przełajowe i uliczne. Nastawienie działalności SBD 
ukierunkowane jest na upowszechnienie biegania, zachęcenie do wzięcia udziału w imprezach 
rekreacyjnych i sportowych, stworzenie platformy wymiany informacji o aspektach biegania, a przede 
wszystkim – stworzenie moŜliwości do wspólnej rywalizacji na własnym terenie. Członkowie SBD wzięli 
udział w ponad 100 zawodach biegowych na terenie Polski (m.in. Tychy, Dobrodzień, Trzemeszno, 
Sobótka, Poznań, Radlin, Rybnik, Racibórz, Bielsko-Biała, Kozy, Imielin, Końskie, Kraków, śory, 
Szklarska Poręba, Mysłowice) i Czech (Ostrava, Koberice, Ludgerovice, Kravare, Jilesovice, Hradek, 
Pustkovec, Verovice, Bolatice, Dolni Lhota, Stepankovice, Karvina, Chlebovice, Chuchelna, Ceske 
Budejovice), a takŜe Włoch (Verona), Austrii (Krems), Niemiec (Chemnitz, Berlin) i Anglii (Birmingham). 
Sekcja zorganizowała 10. Bieg wokół Zalewu Rybnickiego, 8. ECOL Maraton Energetyków, 9. Potworny 
Bieg Letni o Puchar Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia, 6. Jesienny Cross Erbudu, 9. Wiosenny Cross Stasia. 
 
SZKÓŁKA TENISA ZIEMNEGO 
W ramach zajęć dzieci i młodzieŜ uczą się gry w tenisa na róŜnych poziomach zaawansowania. 
Organizowane były turnieje – wewnętrzne, regionalne. W okresie wakacji działała Wakacyjna Szkółka 
Tenisowa. Sekcja zorganizowała Regionalny Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieŜy oraz  
Turniej wakacyjnej szkółki tenisa ziemnego. 
 
AMATORSKA GRUPA KOLARSKA RYBNIK 
Grupa zrzesza sympatyków i miłośników jazdy na szosie. Zorganizowała amatorski wyścig kolarski Tour 
de Rybnik dla zawodników i sympatyków kolarstwa szosowego mający na celu promocję tej dyscypliny 
sportu poprzez rywalizację sportową. Grupa zorganizowała we wrześniu Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
TOUR de RYBNIK. 
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SEKCJA BOWLING 
Sekcja propaguje dyscyplinę, która jest zarówno sportem, jak i ciekawą rozrywką dla wszystkich. 
Organizuje miejscowe oraz wyjazdowe spotkania i zawody.  
 
SEKCJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ 
Członkowie grupy brali udział w wielu rajdach pieszych. 
 
FERIE ZE SZKOŁĄ TAŃCA TOWARZYSKIEGO MIX 
W ramach zajęć uczestnicy uczą się i doskonalą w zakresie tańca towarzyskiego. 
 
LETNI OBÓZ SZKOŁY TAŃCA TOWARZYSKIEGO MIX 
Obóz miał na celu kształtowanie umiejętności bezpiecznego, poŜytecznego i twórczego sposobu 
spędzania czasu wolnego, doskonalenie techniki tanecznej oraz gry aktorskiej i wyrazu scenicznego, 
przygotowanie do startów w turniejach tańca towarzyskiego, opracowanie nowych układów 
choreograficznych.  
 
FERIE ZE SZKOŁĄ TAŃCA TOWARZYSKIEGO MIX 
 
LETNI OBÓZ SZKOŁY TAŃCA TOWARZYSKIEGO MIX 
 
III MITYNG SPORTOWY Z OLIMPIJCZYKIEM 
Mityng Sportowy z Olimpijczykiem to ciekawe wydarzenie kulturalno-sportowe adresowane do młodzieŜy 
szkół ponadgimnazjalnych, sportowców jak i kibiców sportowych z Rybnika. Impreza złoŜona jest z 
dwóch części: pierwsza to rywalizacja sportowa, a druga to spotkanie młodzieŜy ze znanymi sportowcami 
i moŜliwość poznania ich oraz rozwoju ich kariery sportowej. Zaproszony gość w czasie spotkania z 
młodzieŜą odpowiadał na zadane pytania, wręczał dyplomy najlepszym zawodnikom, oraz rozdawał 
autografy dla publiczności. Obcowanie z nim jest się dodatkową bezcenną nagrodą dla rozwijających się 
młodych sportowców.  
15.09.2010 – tenis ziemny oraz spotkanie z Beatą Mikołajczyk - srebrną medalistką olimpijską z Letnich 
Igrzysk w Pekinie, mistrzynią świata i Europy w kajakarstwie. 
08.10.2010 - bieg sztafetowy oraz spotkanie z Tomasz Wałdochem - piłkarzem, srebrnym medalistą na 
IO Barcelona w piłce noŜnej, uczestnikiem Mistrzostw Świata 2002. W swojej biografii ma 74 występy w 
Kadrze Polski, dla biało-czerwonych zdobył dwa gole. Grał w VFL Bochum, a takŜe w FC Schalke 04, 
pomógł Jagielloni Białystok w awansie do ekstraklasy w 2007 roku. 
20.10.2010 - tenis stołowy oraz spotkanie z Olimpijczykiem: Szymon Ziółkowski - lekkoatleta, młociarz 
Mistrz Olimpijski Sydney 2000, 1 miejsce Mistrzostwa Świata Edmonton 2001, 3 miejsce Mistrzostwa 
Świata Helsinki 2005, 2 miejsce Mistrzostwa Świata Berlin 2009. 
10.11.2010 - sztafeta pływacka oraz spotkanie z Arturem Partyką - srebrny medalista Igrzysk 
Olimpijskich z 1996 r. z Atlanty, brązowy medalista IO Barcelona 1992 w skoku wzwyŜ. 
03.12.2010 – finał oraz konkurs wiedzy o polskich olimpijczykach. 
 
g) wspomaganie finansowe Towarzystwa Sportowego „Kuźnia”, które posiada sekcje 
sportowe: 
 
SEKCJA śEGLARSKA 
Zawodnicy osiągali sukcesy w regatach ogólnopolskich, europejskich oraz światowych. Sekcja 
zorganizowała między innymi Rybnickie Regaty śeglarskie, zakończenie sezonu sekcji Ŝeglarskiej TS 
Kuźnia  Regaty w klasach: Optimist, Cadet, Laser 4.7, Europa, Omega, Regaty śeglarskie Puchar Rybnika 
– Interpuchar. 
 
SEKCJA JEŹDZIECKA 
Sekcja koncentrowała się na szkoleniu dzieci i młodzieŜy w skokach i ujeŜdŜaniu. Zorganizowała 
Mistrzostwa Śląska w Skokach oraz eliminacje Makroregionalne do OOM w skokach. 
 
SEKCJA WĘDKARSKA  
Członkowie brali udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Sekcja zorganizowała zwody 
wędkarskie metoda spławikową oraz zawody o Puchar Śląska oraz zawody o Puchar Prezesa Elektrowni 
Rybnik. 
 
SEKCJA SZACHOWA  
Wychowankowie tej sekcji to medaliści Mistrzostw Śląska, Polski i Europy. Sekcja zorganizowała wiele 
imprez szachowych: XV Noworoczny Turniej Szachowy Open Rybnik 2010, Puchar Rybnickiego Morza – 
Turniej Szachowy, Turniej Małej Akademii Szachowej, Wojewódzka Olimpiada Szachowa, II 
Międzynarodowy Turniej Małej Akademii Szachowej Juniorów, Szachowy Puchar Rybnika, Turniej 
Szachowy z okazji Dnia Dziecka, Puchar Sekcji Szachowej, II Międzynarodowy Turniej Szachowy 
Przyszłych Arcymistrzów, Szybki Blitz - turniej szachowy, Mikołajkowy Turniej Szachowy, Turniej 
Szachowy o kokosy. 
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SEKCJA TENISA STOŁOWEGO 
W treningach uczestniczyły dzieci, młodzieŜ i dorośli. DruŜyna wystąpiła w rozgrywkach Ligi Śląska 
Juniorów. 
 
3. Fundacja prowadzi równieŜ działalność gospodarczą : 
           
WELLNESS & SPA
Body space, fitvibe-platforma wibracyjna, grota solna, sauna, solarium, vacumed 
 
FITNESS CLUB 
Aerobik, aqua aerobik, BPU-brzuch,pośladki,uda, fitness trening, joga, pilates, siłownia + strefa cardio, 
step, total body conditio, sauna infrared, tai-chi, indoor cycling, nordic walking, taniec orientalny. W 
ramach działania clubu zorganizowano imprezę sportową „Wiosenny maraton fitness”. 
 
4. Koszty działalności statutowej poŜytku publicznego w roku 2010   
Koszty te wyniosły 6 715 267,05 zł, z czego na koszty z podziału wyniku finansowego za 2009 rok 
przypada kwota 575 672,52 zł, pozostałe koszty w całości zostały pokryte z otrzymanych darowizn 
i innych wpłat na działalność statutową.  
 
Przychody z realizacji działalności odpłatnej poŜytku publicznego i otrzymanych darowizn i dotacji  
w 2010 r  wyniosły 5 771 352,42 zł, z czego: 

         - z darowizn                                         3 774 620,81 zł 
         - z wpłat 1% opp 24 260,08 zł 
         - otrzymane dotacje                                 188 923,25 zł 
         - przychody odpłatnej działalności         1 783 130,64 zł 
         - inne przychody operacyjne                           417,64 zł 
 

Przychody z operacji finansowych wyniosły 36 445,69 zł i są to otrzymane odsetki od lokat wolnych 
środków pienięŜnych. 

 
Koszty operacji finansowych –  róŜnice kursowe 39,83 zł, odsetki karne 22,21 zł (dotyczą odsetek za 
zwłokę w zapłacie do Urzędu Skarbowego , wobec dostawców  oraz odsetek od  zwrotu  niesłusznie 
rozliczonej dotacji  nr 3137/K z 2009 roku i odsetki od naliczonych dodatków  dla pracownika  w kwocie 
561,25 zł . Razem koszty operacji finansowych wyniosły 623,29 zł i o tyle pomniejszono zysk na 
operacjach finansowych. 

 
Zysk z pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 15 724,74 zł. 
Zysk z operacji finansowych wyniósł 35 822,40 zł.  

 
Fundusz zakładowy w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie i wynosi 5 060 476,76  
z czego na działalność gospodarczą przypada 50 000,00 zł. 

 
5. Fundacja prowadzi równieŜ działalność gospodarczą, zarejestrowaną w KRS w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 000204954. 
Działalność realizowana jest poprzez  wynajem pomieszczeń, sprzętu, organizacji reklam, a przede wszystkim  
z prowadzone działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej tj. świadczenia usług – sauna, siłownia,  
grota solna, solarium, aqua aerobik, aerobik, TBC,  vacu-med., body –space, platforma wibracyjna itp.   
 
Przychody z działalności gospodarczej w 2010 roku wyniosły     891 257,70 zł  

- koszty działalności gospodarczej wyniosły                             437 333,19 zł 
 

Zysk osiągnięty na działalności gospodarczej w kwocie 453 924,51 zł  
zostanie w całości przekazany na realizację celów statutowych. 

 
W 2010 roku wzrosły przychody z działalności gospodarczej tj. o około 2,8 %, koszty wzrosły o 10,97%    
w stosunku do roku 2009 ,  wysokość zysku z działalności gospodarczej za 2010 rok – zmalał  
o 19 034,66 zł. 
 
6. Przychody Fundacji Elektrowni Rybnik w 2010 roku kształtowały się następująco: 

 
   - przychody z działalności  poŜytku publicznego                5 557 651,45 
   - przychody z działalności gospodarczej                              891 257,70  
   - przychody finansowe                                                        36 445,69 
   - pozostałe przychody operacyjne 106 229,56 
 
 Razem przychody    6 591 584,40 zł 
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Darowizna otrzymana z Elektrowni Rybnik  SA w Rybniku  w kwocie  3 674 520,81 zł została 
zaksięgowana jako darowizna od fundatora w przychody działalności poŜytku publicznego. 

  
Przychody finansowe to przede wszystkim otrzymane odsetki od lokat na rachunku bankowym  
w kwocie 36 445,69 zł.  
Pozostałe przychody operacyjne to otrzymane darowizny w kwocie 100,00 zł od Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy Elektrowni Rybnik .                                
 
Fundacja otrzymała w 2010 roku dotacje na kwotę (netto)  188 926,25 zł + VAT  7196,27 zł,   
z czego: 

    - z Urzędu Miasta Rybnik                                                 92 112,15 zł 
    - z Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Śląskiego                 23 691,58 zł 
    - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego               48 127,33 zł 
    - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program MłodzieŜ    19 995,18 zł 
    - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej                          5 000,00 zł 
 

Z kwoty 188 926,25 zł na konto pozostałych przychodów operacyjnych zaksięgowane zostały dotacje 
dotyczące działalności nieodpłatnej w kwocie 86 122,51 zł, pozostała kwota  dotacji  102 803,74 zł 
została bezpośrednio odniesiona na konta przychodów działalności odpłatnej. 
Sprzedano  zuŜyty stół rehabilitacyjny do masaŜu  za kwotę 286,89 zł, bieŜnię za kwotę 81,97 zł  oraz  
telefony komórkowe za łączna kwotę  93,70 zł.  
Poza tym na koncie tym księgowane  są róŜnice VAT wynikające ze struktury  – kwota 417,64 zł, oraz 
przychody z wpłat 1% pdof na kwotę 21 115,88 zł, bon na kwotę 10,00 zł oraz róŜnice groszowe  0,97 zł.  
 
7.   Informacja o sposobie pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku 
od osób   fizycznych       
 
W 2010 roku Fundacja pozyskała z 1 % kwotę 24 260,08 zł. 
 
Kwota 24 260,08 zł została wydatkowana na działalność  statutową nieodpłatną i odpłatną  poŜytku 
publicznego  Fundacji Elektrowni Rybnik. 
Za kwotę 17 089,95 zł  pokryto koszty związane z działalnością statutową nieodpłatną poŜytku 
publicznego  Fundacji Elektrowni Rybnik: 
698,34  zł  -   sekcja akwarystyczna  -   zakup pokarmu dla rybek   
8 540,00 zł – Zalew Kultury   - zakup usługi druku i składu magazynu 
7 851,61 zł – Imprezy masowe nieodpłatne  
Impreza andrzejkowa  dla dzieci  przeznaczono kwotę 353,94 zł na zakup nagród, 
Impreza mikołajkowa dla dzieci przeznaczono kwotę 2 143,69 zł na zakup  dekorację, stroje 
mikołajkowe, nagrody dla dzieci 
Konkurs Szopki BoŜonarodzeniowej dla dzieci kwotę 1 005,26 zł przeznaczono na  zakup słodyczy, 
nagród, materiały do wykonania wystawy 
Pojedynek na Słowa  konkurs dla młodzieŜy kwotę 4 348,72 zł przeznaczono na pokrycie wynagrodzenia 
dla organizatora konkursu, poczęstunek dla uczestników konkursu oraz  dekorację. 
 
Za kwotę  7 170,13 zł  pokryto koszty związane z działalnością statutową odpłatną poŜytku publicznego  
Fundacji Elektrowni Rybnik : 
4 025,93 zł  - sekcja Bractwa Rycerskiego     - wykorzystano na pokrycie zakupu  akcesorii  metalowych 
oraz metalowo – skórzanych, wyrobów  z lnu i wełny. 
133,10 zł  - sekcja turystyczna - przeznaczona na pokrycie kosztów wyprawy w góry 
619,10 zł – sekcja kolarska - przeznaczono na basen, spinning, baner, pokrowiec na buty, akcesoria 
rowerowe 
1 661,10 zł - sekcja bowlingowa - kwotę przeznaczono na wynajem torów do bowlingu 
730,90 zł – sekcja biegów długodystansowych - przeznaczono na zakup nagród i poczęstunek dla 
zawodników  podczas zawodów biegowych. 
 
W Fundacji Elektrowni Rybnik nie przeprowadzono kampanii informacyjnej i reklamowej związanej          
z pozyskiwaniem 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
8. Koszty Fundacji kształtowały się następująco:     

                                                              
   - koszty realizacji zadań poŜytku publicznego  6 139 594,53 zł 
   - koszty z podziału wyniku finansowego                          575 672,52 zł  
   - koszty działalności gospodarczej  437 333,19 zł 
   - koszty finansowe  623,29 zł 
   - pozostałe koszty operacyjne  90 504,82 zł 
 
 Ogółem koszty  7 243 728,35 zł  
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Wynik finansowy na działalności poŜytku publicznego to strata 1 106 068,46 zł 
wynik na działalności gospodarczej to zysk                          453 924,51 zł 
wynik finansowy brutto – strata                                          652 143,95 zł 
  

Koszty finansowe to przede wszystkim zapłacone odsetki 583,46 zł,  róŜnice kursowe w kwocie 39,83 zł. 
 

Pozostałe koszty operacyjne to przede wszystkim koszty jakie Fundacja nalicza w związku z rozliczaniem 
sprzedaŜy poprzez strukturę VAT  -  90 354,82 zł (w roku obrotowym struktura wynosiła 71%) oraz 
zwrot niesłusznie rozliczonej dotacji  w kwocie 150,00 zł . 

 
Przychody z działalności gospodarczej w stosunku do przychodów ogółem  wynoszą 13,52% i wzrosły  
w stosunku do roku ubiegłego, koszty działalności gospodarczej w stosunku do kosztów ogółem wynoszą 6%  
i  zmalały w stosunku do roku ubiegłego.  

 
9. Koszty realizacji celów statutowej działalności  wyniosły 6 139 594,53 zł 
z czego na koszty administracyjne przypada 477 363,89 zł i obejmują płace i świadczenia zarządu, 
sekretariatu, księgowości, działu marketingu, rozliczania dotacji-umowa zlecenia oraz koszty materiałów 
biurowych, opłat telefonicznych, pocztowych, szkoleń, opłaty urzędowe, amortyzację środków trwałych 
uŜytkowanych przez tą grupę pracowników, pozostałe koszty utrzymania administracji. 
Koszty administracyjne stanowią 7,78% poniesionych kosztów statutowych.  
Fundacja rozpoczęła swoją działalność w maju 2004 roku i prowadzi ją do chwili obecnej. 

 
10. Zatrudnienie w 2010 roku kształtowało się następująco: 

m-c styczeń 48 osób 
m-c luty 48 osób 
m- marzec 48 osób 
m-c kwiecień 49 osób 
m-c maj 49 osób 
m-c czerwiec 49 osób 
m-c lipiec 49 osób 
m-c sierpień 49 osób 
m-c wrzesień  49 osób 
m-c październik 49 osób 
m-c listopad 49 osób 
m-c grudzień 49 osób 

 
struktura zatrudnienia: 
zarząd        1 osoba 
kadra kierownicza 3 osoby 
pracownicy biurowi 7 osób 
pracownicy na stanowiskach robotniczych 38 osób 
 

W działalności gospodarczej zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę, oraz średnio w m-cu 8 osób na 
umowę zlecenie przy realizacji usług „poprawa kondycji fizycznej”, pozostała działalność gospodarcza to 
przede wszystkim najem pomieszczeń, sprzętu oraz reklama i w tej działalności nie jest zatrudniona 
Ŝadna osoba. Wynagrodzenie z tyt. umów o pracę w działalności gospodarczej wyniosło 163 244,99 zł, 
oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 31 749,66 zł.  
Łączna kwota wynagrodzeń i świadczeń z tyt. umowy o pracę wypłacona w  2010 roku wyniosła: 

- wynagrodzenia                                                              1 317 624,34 zł 
- premie, nagrody 321 786,00 zł 
- świadczenia                                                                     120 547,52 zł  
- składka ZUS(pracodawca)                                                 285 447,18 zł 

 
  2 045 405,04 zł 

 
W 2010 roku wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno –prawnych – 
dotyczy to instruktorów kół zainteresowań, trenerów sekcji sportowych oraz artystów w łącznej kwocie 
688 729,44 zł. (dotyczy średnio 40-60 osób w miesiącu), zatrudnionych od m-ca stycznia do grudnia         
z przerwą w miesiącach wakacyjnych. Średnie wynagrodzenie miesięczne instruktorów, trenerów to około 
750,00 zł. 

 
11.  Fundacja nie udzieliła Ŝadnych poŜyczek pienięŜnych poza PKZP i ZFŚS. 
Wolne środki pienięŜne najczęściej z otrzymanych darowizn lokowane są na koncie lokat terminowych. 
Na dzień 31.12.2010 roku na rachunkach bankowych  i w kasie znajdowały się środki pienięŜne w kwocie 
65 005,08 zł. 

 
12.Fundacja na dzień 31 grudnia 2010 nie posiada Ŝadnych obligacji i udziałów. 
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13.Fundacja w miesiącu wrześniu 2004 roku  zakupiła z Elektrowni Rybnik nieruchomości oraz 
prawo wieczystego uŜytkowania gruntu w kwocie zł 4 320 035,52 oraz środki trwałe znajdujące się  
w tych obiektach budowlanych na kwotę zł 651 278,79. Łączna kwota zakupu 4 971 314,31 zł. 

 
Zakupione nieruchomości to budynek Krytej pływalni wraz z Ośrodkiem rehabilitacyjnym oraz Budynek 
Domu Kultury wraz z parkingiem, kortami tenisa ziemnego oraz drogami i chodnikami. Obiekty połoŜone 
są blisko zalewu Elektrowni Rybnik. Obiekty przeznaczone są do działalności statutowej Fundacji. W 2005 
roku Elektrownia Rybnik udzieliła Fundacji poŜyczkę w kwocie 1 200 000,00 zł. na spłatę zadłuŜenia – 
zapłacenia zobowiązań z tyt. zakupu nieruchomości i środków od Elektrowni Rybnik. Zgodnie z umową 
uregulowano całość zobowiązania  31.01.2008r . 
 
Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2010  wynosi 6 178 834,24 zł, wzrosły w stosunku  
do roku ubiegłego o 191 212,59 zł. 

 
14.Wartość aktywów i pasywów wykazanych w bilansie za 2010 rok  wynosi 4 865 272,79 zł  
Zobowiązania długoterminowe nie występują, zobowiązania krótkoterminowe to bieŜące zobowiązania            
z tyt. dostaw i usług  81 751,11 zł, wynagrodzeń 76 647,06 zł, podatków, ubezpieczeń i świadczeń w 
kwocie 179 724,03 zł,  oraz inne w kwocie 21 014,39 , fundusze specjalne 124 931,39 zł.     
Całość zobowiązań krótkoterminowych została uregulowana do końca miesiąca lutego 2011 roku.  
Fundacja nie posiada Ŝadnych innych zadłuŜeń. 

 
15.Fundacja nie posiada Ŝadnych zamówień publicznych jak i zadań zleconych przez podmioty 
państwowe i samorządowe. Otrzymała jedynie dotacje w formie pomocy na  organizowane imprezy masowe 
w kwocie 188 926,25 zł. 

 
Wynik finansowy za 2010 rok to strata brutto w   kwocie  652 143,95 zł. 
 
Podatek od osób prawnych wyniósł  27 003,00 zł, jest  to podatek  od opłat za składkę PFRON  
w kwocie 8 654,88 zł , zapłaconych odsetek karnych 110,86 zł , opodatkowania funduszu 
reprezentacyjnego  278,60 zł , podatek od przekazanej nagrody  98,80 zł , inne zakupy 19,00 zł oraz od 
zakupionych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (wydatki na inne cele niŜ 
statutowe) w kwocie 17 841,00 zł. 
W  rachunku zysków i strat za 2010 rok wykazano podatek od osób prawnych  w  wysokości 27 128,00 zł  
róŜnica w  wysokości 125,00 zł dotyczy korekty CIT-8 za 2009 rok  zapłaconej w roku 2010 . 
 

      -wynik finansowy netto to strata i wynosi 679 271,95 zł na którą składa się: 
      -wynik finansowy netto na działalności statutowej (strata)      -1 106 068,46 zł 
      -wynik finansowy netto na działalności gospodarczej (zysk)    +  453 924,51 zł 
 

16.Fundacja w 2010 roku została objęta jedną  kontrolą.  
 
Kontrolą objęto 5 umów zawartych w 2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim, a Fundacją Elektrownia 
Rybnik. 
Podczas kontrolowania dokumentów księgowych wynikających z  zawartej umowy nr 3137/KL/2009  z 
dnia 11 września 2009 r. na zadanie pn. XVII  Ogólnopolski Konkurs Sztuki  im. Vincenta van Gogha( w § 
10 ust.1 określa termin wykorzystania przyznanych środków finansowych do dnia 10 grudnia 2009 roku), 
kontrolujące stwierdziły, iŜ podatek wynikający z wypłacanej nagrody  w wysokości 150 zł został 
przesłany 17.12.2009 r. a więc po terminie wykorzystania środków finansowych z budŜetu Województwa 
Śląskiego. 

 
Zgodnie z protokołem pokontrolnym przesłano kwotę 150,00 zł wraz z naliczonymi odsetki od zaległej 
kwoty na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

 
Badanie za 2010 rok zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 11/2010 z dnia 26-11-2010 r  Rady Fundacji  zlecono  
firmie „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo- Księgowych Sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową koszt badania 
wynosi 6 100,00zł +  VAT. 
 
 
 
 
 
 
Rybnik, dnia  28.02.2011 R.  PREZES ZARZĄDU 
                                                                                              Fundacji Elektrowni Rybnik 
 
                                                                                              STANISŁAW WÓJTOWICZ 
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