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Może te zdjęcia zachę-
cą naszych czytelników 
do obejrzenia koncertu 
„Śląska” 10 grudnia 
w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej, na którym zespół 
zaprezentuje nie tylko 
polskie, ale i europejskie 
pieśni i tańce. Czytaj też 
na stronie 17 i 28.

Zdj.: r

„Śląsk” 
w Europie



— Panie prezydencie, rozmawiamy 
w środku powyborczych zawirowań, jesz-
cze przed pierwszą sesją Rady Miasta, 
którą wyznaczono na sobotę 25 listopa-
da. I zapewne to pierwsze posiedzenie 
wiele wyjaśni. Na razie do Rybnika 
wkroczyła „wielka” polityka, trwają 
polityczne przepychanki, rozmowy, rodzą 
się hipotetyczne koalicje, wydawane są 

oświadczenia, wszyscy są „za” a nawet „przeciw”, czyli wielka niewia-
doma. A wszystko w imię dobra mieszkańców tego miasta...

— To prawda, a ja, jak na ironię, chciałem Rybnik od tej „wielkiej” 
polityki uchronić i chyba do końca się to nie udało. Polityczne gry, jakie 
się u nas toczą, to najgorsza rzecz jaka mogła spotkać samorząd... 

— Ale zacznijmy od początku. Pomijając na razie wszystko, co zda-
rzyło się później, pozostaje faktem, że został pan wybrany prezydentem 
Rybnika na trzecią kadencję w pierwszej turze, po raz drugi w wyborach 
bezpośrednich, zyskując prawie 52% głosów...

— Tak wielkie zaufanie rybniczan cieszy, ale niesie również z sobą 
ogromne brzemię odpowiedzialności. Blok Samorządowy Rybnik, który 
reprezentuję, uzyskał 11 mandatów – do większości w RM zabrakło 
dwóch radnych. Odnosząc się jeszcze do kampanii wyborczej - mam 
wrażenie, że wynik mógł być lepszy, ale oparta na pomówieniach, su-
gestiach i ignorancji brudna antykampania, prowadzona szczególnie 
przez pismo „Nowe”, sprawiła, że część rybniczan się zawahała. Wiele 
z tych negatywnych sugestii była łatwa do wytłumaczenia, jak np. za-
mieszczone w nim zdjęcie trzech na ciemno ubranych panów, którzy 
idą w stronę urzędu z paczką pod pachą, co miało dowodzić niejasnych 
interesów. Możemy udowodnić, że na zdjęciu uwieczniono... prezesa 
sądu okręgowego i towarzyszące mu osoby, udające się na spotkanie 
związane z podpisaniem porozumienia o budowie sądu. Jeden z nich 
niósł wprawdzie „prezent”, a była to wizualizacja projektu planowanego 
obiektu, która ukazała się we wszystkich mediach. I tak po kolei można 
by odnieść się do wszystkich zamieszczonych tam „afer”. Nie mieliśmy 
jednak takiego forum, jak to paskudne wydawnictwo, a poza tym lepiej 
takie ataki zignorować. Jednak w tym przypadku mogły one wpłynąć 
na gorszy wynik wyborczy. Uważam też, że media nie włączyły się w
 kampanię poprzez przybliżenie sylwetek kandydatów na radnych, by 
mieszkańcy mogli lepiej ich poznać. Stąd zapewne wiele głosów wrzu-
conych zostało „w ciemno”, intuicyjnie...   

— W sytuacji braku większości uzyskanej przez jedno z ugrupowań, 
by sprawnie rządzić trzeba rozmawiać o koalicji...

— Toteż od początku byłem otwarty na rozmowy zarówno z drugą siłą 
w Radzie – Platformą Obywatelską, jak i Prawem i Sprawiedliwością. 
W czasie wstępnych rozmów, jakie prowadziłem z posłem PiS Grze-
gorzem Janikiem odniosłem wrażenie, że jest to możliwe, podobnie 
z Platformą Obywatelską. W czasie rozmów z jej liderem i kandyda-
tem na prezydenta z drugim wyborczym wynikiem Markiem Krząkałą 
rozpoczęliśmy od rozmów o programie, były nawet pewne ustalenia 
personalne. I nie chodzi o wyliczenia arytmetyczne co, komu, ile, ale, 
by wykorzystać cały potencjał partnerów i powierzyć ważne funkcje oso-
bom, które je udźwigną. Nieoczekiwanie jednak pojawiły się informacje 
o budowaniu  koalicji między PiS a PO. Jej konfrontacyjne hasło „nasza 

rada, wasz prezydent” nie wróżyło niczego dobrego, a już na pewno nie 
wsparcia prezydenta. Tę koalicję odbieram jako wymierzoną perso-
nalnie przeciwko mojej osobie. Najważniejsze jednak, że sytuacja taka 
zdecydowanie skomplikowałoby odpowiedzialne zarządzanie miastem. 
By sprawujący funkcję wykonawczą prezydent mógł sprawnie to robić, 
musi dysponować odpowiednim instrumentami, w którym kluczową 
rolę pełni organ uchwałodawczy czyli Rada Miasta. Brak jej wsparcia 
przy przeprowadzaniu ważnych dla gminy przedsięwzięć, skazuje je 
na fiasko. Zbyt długie dyskusje między prezydentem i Radą, w której 
ugrupowanie prezydenckie ma mniejszość, np. w sprawie potencjalnego 
inwestora i zapewnienia mu odpowiednich warunków do prowadzenia 
działalności sprawia, że firma mogąca zainwestować i stworzyć miejsca 
pracy, odchodzi tam, gdzie sytuacja polityczna jest bardziej stabilna. Za-
rządzanie miastem bez większości jest bardzo kosztowne i skazuje je na 
spowolnienie rozwoju, do czego nie chciałbym dopuścić. By inwestować 
trzeba podejmować trudne decyzje o zaciąganiu kredytów, wypuszczaniu 
obligacji, planowaniu w budżecie miasta środków, które byłyby wkładem 
własnym w razie pozyskania środków zewnętrznych na pewne zadania. 
Z kolei inwestycje są jednym ze źródeł deficytu, którego wysokość budzi-
ła u opozycji w poprzedniej Radzie kontrowersje. A przecież nie można 
mieć dróg, kanalizacji, dobrej opieki społecznej, wyremontowanych 
szkół, boisk i sal i itd., a jednocześnie dysponować budżetową nadwyżką, 
bo to jest w naszych finansowych realiach niemożliwe. Uważam nawet, 
że nadwyżka jest dowodem złego zarządzania miastem. Oczywiście 
ryzyko musi być kontrolowane, a to zapewnia przestrzeganie reżimu 
finansowego i mieszczenie się w ustalonych normach. Kiedy radni nie 
będą podnosić ręki za realizacją przedsięwzięć wymagających nieco ryzy-
ka, prezydent będzie ubezwłasnowolniony. Przegłosowania przez Radę 
wymagają najmniejsze zmiany planu przestrzennego zagospodarowania, 
zaś ich niedopuszczenie spowoduje zablokowanie inwestycji i rozwoju. 
Boję się, że koalicja PiS – PO mogłaby się kierować nie argumentami  
merytorycznymi, ale opozycyjną postawa tylko wobec mojej osoby, 
co dla miasta nie byłoby dobre. W tej sytuacji rozważałem rezygnację 
z funkcji prezydenta i pozostanie jedynie radnym, o czym ostatecznie 
zadecyduję na pierwszej sesji nowej Rady Miasta... 

— O możliwości koalicji POPiS i pana na nią reakcji czyli ewentualnej 
rezygnacji z prezydenckiego fotela, opinia publiczna dowiedziała się na 
tydzień przed wyjściem tego numeru „GR”, a upublicznienie tych faktów 
odbiło się szerokim echem w mediach, stając się przykładem konsekwencji 
upolitycznienia samorządu. Trudno jednak uwierzyć, że mógłby pan taką 
decyzję podjąć. Po pierwsze wiązałaby się ona z wzięciem odpowiedzialno-
ści za rozpisanie nowych wyborów i spore zamieszanie. A po drugie – i naj-
ważniejsze –  nie uważa pan, że te ponad 20 tys. osób, które panu zaufało 
byłoby rozczarowanych pana decyzją i odebrałoby ją jako dezercję? Jednak 
kilkanaście godzin później było jasne, że do formalnej kolacji POPiS–u 
nie dojdzie, jednocześnie PO zaproponowało współpracę wszystkich opcji 
dla dobra miasta bez zawiązywania koalicji dwu ugrupowań, chcąc przy 
tym zachować swoją niezależność i nie być „maszynką do głosowania”. 
Pana jednak takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje...

— Odpowiadając na pierwszą część pytania: i za to zaufanie miesz-
kańcom ogromnie dziękuję. Ale ja nie jestem chory na władzę, choć 
chcę być prezydentem i dać z siebie wszystko dla tego miasta. Mam już 

Górnikom Szczęść Boże!

Od wyborów do pierwszej sesji... 
Rozmowa z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim
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jednak ośmioletnie doświadczenie i świadomość, że bez odpowiednich 
narzędzi pewnych rzeczy zrobić się nie da. W sytuacji, kiedy nie ma 
jasnego poparcia dla jednej opcji i wyraźniej opozycji, która patrzy 
rządzącym na ręce, Rada Miasta może stać się klubem dyskusyjnym, 
w którym każda uchwała przechodzi długo i opornie. A za spóźnione 
decyzje i przedsięwzięcia blokujące rozwój miasta również odpowiada 
prezydent. I powie to pani każdy samorządowiec, który gminą kiedyś 
kierował. Nie wierzę w trwałość takiego układu, znając stosunek po-
zostałych ugrupowań do mojej osoby.

— Liderzy Platformy Obywatelskiej twierdzili, że nie mogą wejść  
w koalicję z BSR, bo nie do końca utożsamiają się z prowadzoną przez 
pana polityką. Chodziło głównie o działalność miejskiej spółki Hossa i 
decyzję modernizacji hoteli przez tę spółkę zarządzanych oraz zakwestio-
nowanie przez kontrolę NIK pewnych decyzji finansowych związanych z 
budową kampusu. Te fakty były też krytycznie oceniane przez opozycję 
w RM, która swoją kadencję zakończyła.

— Za fundament wszelkich koalicji uważam zaufanie, a jeśli go brakuje, 
porozumienie będzie tylko politycznym, doraźnym gestem, czego mamy 
przykłady w wymiarze krajowym. A wracając do powodów tej nieufności 
– można krytykować pewne pociągnięcia, mając przygotowane lepsze 
rozwiązanie. Od 1997 roku wiadomo, że gmina nie może prowadzić dzia-
łalności gospodarczej poprzez swoje jednostki, jaką był w tym przypadku 
MOSiR, dlatego trzeba było powołać spółkę, która już, nota bene, istniała. 
Uważam, że w przypadku hotelu „Olimpia” to było wyjście optymalne. 
Hotel był w bardzo złym stanie i pomimo usilnych zabiegów nie znaleźliśmy 
inwestora, który byłby zainteresowany jego kupnem. Wydzierżawienie 
nie wchodziło w grę, gdyż można się było spodziewać, że wynajmujący 
niewiele w obiekt włoży i wtedy groziłaby mu większa  dewastacja. Były 
więc dwa wyjścia: wpuścić na ten teren buldożery i pozbyć się problemu 
lub próbować obiekt uratować poprzez modernizację podnoszącą jego 
standard i sprzedanie go po kilku latach z zyskiem. A dodać trzeba, że re-
mont był współfinansowany z pozyskanych na ten cel środków unijnych, nie 
obciążając całością kosztów budżetu. Zdecydowałem się na modernizację 
obiektu i nadal uważam, że było to działanie prorynkowe. Jest oczywiste, 
że w ten sposób pomnożony został majątek miasta. A trzeba wziąć pod 
uwagę jeszcze jeden, bardzo istotny aspekt tej sprawy: w spółce znalazło 
zatrudnienie kilkudziesięciu pracowników MOSiR–u, którym groziła utrata 
pracy, a tym samym problemy dla ich rodzin.

 Podobnie rzecz się ma z 5 milionami zł, przekazanymi Fundacji Eko-
term Silesia, sprawującej funkcję inwestora zastępczego przy budowie 
kampusu. Zaczynając od początku, a tłumaczę to któryś raz z rzędu 
– w pewnym okresie zadłużenie Rybnickiej Spółki Węglowej względem 
miasta z tytułu podatków sięgnęło sumy 24 mln zł. Zastanawialiśmy się 
jak te pieniądze odzyskać i wykorzystać na rewitalizacje poszpitalnego 
kompleksu i utworzenie w nim zespołu wyższych uczelni. Zaangażowana 
w to przedsięwzięcie elektrownia „Rybnik” zgodziła się zakupić za równą 
długowi kwotę węgiel od Spółki, pieniądze poszłyby jednak na konto 
miasta i uregulowałyby w ten sposób zadłużenie. Jednak elektrownia, 
chcąc mieć pewność, że cała kwota zostanie przeznaczona na budowę 
kampusu, postawiła warunek, by 5 mln w formie pewnego zastawu, 
przelać na konto Fundacji Ekoterm Silesia. Do momentu rozliczenia się  
z tej kwoty, pieniądze te „zarobiły” 1,3 mln zł, Fundacja dodała ze swoich 
zasobów prawie 3,5 mln i cała suma została przeznaczona na realizację 
kampusu. Po jakimś czasie przemysł górniczy został oddłużony odgórnie 
i inne gminy swoich pieniędzy nie odzyskały. Czy w takim razie nasze 
działania były negatywne? Po wielu wyjaśnieniach, nadzór finansowy nie 
wyciągnął z tej sprawy konsekwencji, a została ona przywołana w kontek-
ście „przekrętu” czy skandalu tuż przed wyborami. Mówię o tych sprawach 
tak szeroko, bo obojętnie czy nadal będę pełnić funkcje prezydenta czy też 
z niej zrezygnuję, moi wyborcy i cała opinia publiczna ma prawo do ich 
oceny. Będę więc dążył do wyjaśnienia na forum publicznym wszystkich 
kontrowersyjnych spraw, również przywoływanych w formie „czarnego 

PR” na różnych łamach w czasie kampanii wyborczej i oczekiwał satys-
fakcji. Uważam, że ta doza nieufności potencjalnych czy niedoszłych 
koalicjantów jest w dużym stopniu spowodowana emocjami wyborczymi 
i kontekstem politycznym. Zaręczam, że ogląd rzeczywistości bardzo się 
zmienia, kiedy przychodzi do podejmowania decyzji z perspektywy prezy-
denta, jego zastępcy, a nawet radnego, kiedy liczyć się trzeba z decyzjami 
rządowymi, przepisami i rozporządzeniami, które uważamy wprawdzie za 
niefortunne, ale ich nierespektowanie jest naruszeniem prawa. 

— Jaka jest pana opinia na temat wspmnianego już wyżej upolitycz-
niania samorządu, zjawiska, które uwidoczniło się wyraźnie w okresie 
wyborów i po nich?

— Stało się to, czego samorządowcy obawiali się najbardziej – spory, 
kłótnie między ugrupowaniami, koalicje nie za czymś, ale przeciw cze-
muś i komuś przeniosły się w dół. Szczególnym zagrożeniem dla idei 
samorządu i prawidłowego rozwoju gminy są zapędy centralistyczne 
władz kraju i plany oddania wojewodzie niektórych kompetencji 
marszałka województwa, który jest faktycznym gospodarzem regionu.  
A chodzi głównie o podział środków unijnych w perspektywie finanso-
wej 2007–2013. Chociaż nasze województwo otrzyma ich mniej niż się 
spodziewano, suma 1mld 600 tys. euro to potężny zastrzyk finansowy. 
Ale nie może tak być, by o hierarchii potrzeb w Rybniku czy subre-
gionie decydowano w Warszawie. W takiej sytuacji realizacja każdej  
z priorytetowych inwestycji w mieście będzie obarczona ryzykiem. Mam 
jednak nadzieję, że rozsądek weźmie górę, bo fundamentem rozwoju 
tego kraju był samorząd.

— Gdyby jednak nie doszło do dramatycznej decyzji o rezygnacji 
z funkcji prezydenta, a sytuacja polityczna w Radzie Miasta byłaby 
sprzyjająca...

— ...realizowałbym dokładnie te same priorytety nakreślone kilka lat 
temu. Chciałbym dodać, że program wyborczy mojego ugrupowania BSR 
prawie w niczym nie różnił się od programów moich kontrkandydatów, 
bo... różnić się nie mógł. Trzeba zakończyć kanalizację, kontynuować 
przebudowę sieci komunikacyjnej z nadrzędnym celem wyprowadzenia 
ruchu tranzytowego z centrum, występować o środki zewnętrzne wszę-
dzie, gdzie to możliwe, a także stwarzać inwestorom takie warunki, m.in. 
poprzez przygotowywanie specjalnej strefy ekonomicznej, by zechcieli 
u nas prowadzić działalność. Poprzez politykę podatkową należy dbać 
o rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, wspomagać system opieki 
społecznej i edukacji, w tym sport młodzieżowy, zapewnić komunikację, 
porządek i bezpieczeństwo, dbać o estetykę miasta, potrzeby kulturalne 
i rekreacyjne, współpracować z organizacjami pozarządowymi – gene-
ralnie działać tak, by miasto funkcjonowało. To są zadania, które były  
i muszą być realizowane, a w każdej z tych dziedzin Rybnik notował jakieś 
sukcesy. I tego nie można nie zauważać. Jeśli chodzi o nowe inwestycje, 
dużą szansę upatruję w możliwości wykorzystania partnerstwa publicz-
no – prywatnego. Rybnikowi potrzebne są parkingi, hala widowiskowo 
– sportowa, mieszkańcy upominają się o lodowisko, kolejne baseny i ten 
sposób inwestowania tu mógłby zaistnieć. Ale prowadząc, jak w tej chwili, 
tak wielkie w przedsięwzięcia jak kanalizacja czy modernizacja dróg, 
trudno obiecywać rzeczy nierealne. Ale można wiele rzeczy wyprostować  
i usprawnić. Uważam, że zdecydowanie bardziej dynamiczny sposób za-
rządzania należy wprowadzić w miejskich jednostkach: Rybnickich Służ-
bach Komunalnych, Zarządzie Zieleni Miejskiej, Zarządzie Transportu 
Zbiorowego i placówkach kulturalnych, tak by lepiej służyły miastu.

Dziękując wszystkim mieszkańcom za poparcie mojej kandydatury  
i głosy oddane na Blok Samorządowy Rybnik, życzyłbym mieszkańcom 
Rybnika, by byli ze swego miasta jeszcze bardziej dumni...

Rozmawiała: Wiesław Różańska

Przed zesłaniem do druku tego numeru „GR” nie zapadły 
jeszcze ostateczne decyzje co do kształtu Rady Miasta; decyzji  
o ewentualnej rezygnacji ze ślubowania na urząd prezydenta nie 
podjął też Adam Fudali. 
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W wyborach samorządowych Adam Fudali już w pierwszej 
turze zapewnił sobie zwycięstwo, zdobywając blisko 52–
procentowe (tj. 20 542 głosów) poparcie rybniczan. 

Pozostali kandydaci otrzymali kolejno: Marek Krząkała (PO) – 7559, 
Tadeusz Gruszka (PiS) – 6123, Stanisław Stajer (IO „Nasz Rybnik”) 
– 3191, Kazimierz Zięba (Lewica i Demokraci) – 1508, Lucyna Bugla 
(Samoobrona) – 465, Tomasz Adamski (PPP) – 279.

Rozkład mandatów w Radzie Miasta Rybnika wygląda następująco: 11 
mandatów – Blok Samorządowy Rybnik, 7 mandatów – Platforma Obywa-
telska RP, 6 mandatów – Prawo i Sprawiedliwość, 1 mandat – Inicjatywa 
Obywatelska „Nasz Rybnik”. Frekwencja wyborcza wyniosła w Rybniku 
36 procent.
Mandaty w poszczególnych okręgach uzyskali:
BSR 
Okręg nr 1 – Adam Fudali, Romuald Niewelt, Michał Śmigielski
Okręg nr 2 – Jan Mura, Andrzej Oświecimski, Józef Piontek
Okręg nr 3 – Władysław Horabik, Henryk Ryszka

Okręg nr 4 – Józef Cyran, Ewa Ryszka,  
Kazimierz Salamon
Platforma Obywatelska
Okręg nr 1 – Marek Krząkała, Jacek 
Piecha
Okręg nr 2 – Benedykt Kołodziejczyk
Okręg nr 3 – Grzegorz Juzek, Piotr 
Kuczera 
Okręg nr 4 – Bronisław Drabiniok, 
Franciszek Kurpanik
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1 – Jerzy Lazar
Okręg nr 2 – Waldemar Brzózka, 
Tadeusz Gruszka
Okręg nr 3 – Henryk Cebula,  
Andrzej Wojaczek
Okręg nr 4 – Stanisław Jaszczuk
IO Nasz Rybnik
Okręg nr 2 – Stanisław Stajer.

Oprócz prezydenta miasta i radnych miejskich wybieraliśmy również 
radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego. W naszym okręgu (Rybnik, 
powiat rybnicki, Żory, Jastrzębie Zdrój, powiat wodzisławski, powiat racibor-
ski, powiat mikołowski) mandaty uzyskały Platforma Obywatelska – 3, PiS 
– 2, Lewica i Demokraci – 1, PSL – 1, a radnymi zostali Piotr Zienc, Adam 
Zdziebło, Gabriela Lenartowicz – wszyscy PO; , Czesław Sobierajski  
i Leokadia Sobczyńska – oboje PiS; Marian Jarosz – Lewica i Demokraci; 
Leszek Piotrowski – PSL. 

Z ostatniej chwili: Rada Powiatu Rybnickiego wybrała na przewodni-
czącego Zarządu Powiatu ponownie Damiana Mrowca. Będzie więc on 
pełnił funkcję starosty powiatowego już 3 kadencję.

To tylko suche fakty i liczby. Prawdziwa walka o wpływy w Radzie Miasta 
zaczęła się już po wyborach. Przez tydzień trwały rozmowy o ewentualnych 
koalicjach, w efekcie nie zawiązano jednak żadnego formalnego porozu-
mienia. Jeszcze przed pierwszą sesją Rady Miasta, przewodniczący PO RP 
w Rybniku i kandydat na prezydenta z drugim wynikiem wyborczym Marek 
Krząkała wydał oświadczenie, w którym informuje, że „(...) PO nie zawiąże 
koalicji z żadnym ugrupowaniem. Deklaruje natomiast wolę szeroko pojętej 
współpracy i zapewnia, że poprze wszystkie działania prezydenta, które są zbieżne 
z naszym programem wyborczym i są dobre dla Rybnika. (...) Jednocześnie 
oświadczamy, że nie jesteśmy uczestnikami >>antyfudalowej koalicji<<. 
Bierzemy poważnie hasło: dość politycznych gier i przypominamy, że PO szła 
do wyborów z hasłem „RAZEM dla Rybnika”. Platforma Obywatelska chce 
zachować własną tożsamość i zamierza konstruktywnie współpracować na 
rzecz rozwoju naszego miasta, a nie spełniać tylko roli posłusznego koalicjanta 
czyli maszynki do głosowania.

Swoje, o wiele szersze i bardziej „kwieciste”, oświadczenie wydali  przed-
stawiciele Komitetu Miejskiego PiS z podpisami posłów Bolesława Piechy  
i Grzegorza Janika oraz radnego Tadeusza Gruszki i przewodniczącego PiS 
w Rybniku Gabriela Cyrulika. Zaprzeczyli w nim, że uczestniczą w „antyfu-
dalowej koalicji”, co zarzucił im prezydent i stwierdzili, że „(...)  uznajemy 
silny mandat społeczny Prezydenta Miasta pochodzący z wyboru, nie jest więc 
naszym zamiarem podważanie dokonań 8-letniej kadencji pana Adama 
Fudalego na tym stanowisku. Nie zgadzamy się jednak z rozpowszechnianą 
przez prezydenta Fudalego tezą, iż jedynym słusznym rozwiązaniem dla Ryb-
nika jest pełne podporządkowanie Rady Miasta jego osobie. (...). W piśmie 

dokończenie na stronie 13

Szanowni Mieszkańcy Rybnika! Drodzy Wyborcy!
Bardzo dziękuję za głosy oddane na mnie w wyborach samorzą-

dowych do Rady Miasta i na Prezydenta Miasta Rybnika. Z Waszej 
woli zostałem radnym na nową  kadencję. Zaufanie jakim mnie 
obdarzyliście,  pomoże mi w realizowaniu hasła i programu wybor-
czego Komitetu Wyborczego Wyborców: Inicjatywa Obywatelska 
„Nasz Rybnik”. Zapewniam, że zawsze będę bronił prawdy, a interes 
miasta i jego mieszkańców będzie dla mnie celem nadrzędnym. 
Godnie wypełniając przyznany mi mandat, postaram się nie zawieść 
Waszego zaufania.

Z wyrazami szacunku Stanisław Stajer

Podziękowanie
Serdecznie Państwu dziękujemy za okazane zaufanie i powierze-

nie nam mandatów radnych. Wierzymy, że wszyscy swoją pracą  
i zaangażowaniem dowiedziemy, iż dokonaliście Państwo właści-
wego wyboru.

Radni PiS Rybnik

W lokalu wy -
borczym Okręgu  
nr 1 w Przed-
s z k o l u  n r  1 0  
rodz icom po-
maga głosować 
Julka. 

I po wyborach...

Szanowni Państwo,
Dziękujemy Państwu za oddane na nas gło-

sy w ostatnich wyborach samorządowych.  
Zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo Blok Samorządowy Rybnik,  
to wielkie wyzwanie i zobowiązanie na rzecz całej społeczności na-
szego miasta. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Państwem nadal 
będziemy pracować z korzyścią dla Rybnika.

Z wyrazami szacunku
Adam Fudali, Ewa Ryszka, Michał Śmigielski, 

Romuald Niewelt, Jan Mura, Andrzej Oświecimski, 
Józef Piontek, Władysław Horabik, Henryk Ryszka, 

Józef Cyran, Kazimierz Salamon

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 5

W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa Obywa-
telska „Nasz Rybnik” dziękuję wszystkim sympatykom, którzy oddali 
głosy na naszych kandydatów do Rady Miasta Rybnika.

Przewodniczący Komitetu Bogdan Grajner



Sesja Rady Miasta – 25 października

Czy podczas sesji miało się wrażenie, że to ostatnie posiedzenie tej kadencji?  
I tak, i nie. Radni pozowali wprawdzie do pamiątkowych zdjęć, dziękowali sobie za 
czteroletnią współpracę i do domu wrócili z gustownymi upominkami, ale podjęli 
też wiele ważnych uchwał, a dyskusje nad projektami momentami były gorące.  
Tak jak wielokrotnie na tej sali…  

Sesyjne ostatki

Historyczne już dziś zdjęcie Rady Miasta 
kadencji 2002–2006 wraz z prezydentem  
i jego zastępcami.                              Zdj.: s

Czas podsumowań 
Po raz ostatni w tej kadencji prezydent 

poinformował radnych o pracach w mie-
ście, a pełnomocnik ds. spraw realizacji 
projektu ISPA/Fundusz Spójności  Janusz 
Koper podsumował czteroletnie poczyna-
nia związane z budową kanalizacji. I od 
tego tematu rozpoczął również prezydent, 
informując o ostatnich podpisanych kontrak-
tach na realizację kanalizacji w Chwałowi-
cach, Gaszowicach, Niewiadomiu Górnym  
i Jejkowicach. Przypomniał też o prestiżowych 
nagrodach, jakie otrzymało miasto (więcej 
w poprzednim numerze), o podpisaniu listu 
intencyjnego o współpracy z miastem Bar na 
Ukrainie oraz o zakończonym remoncie Teatru 
Ziemi Rybnickiej. A. Fudali nawiązał też do 
inwestycji drogowych, w tym do budowy drogi 
do strefy przemysłowej przy ul. Podmiejskiej  
i powrócił do projektu „Budowa i przebudowa 
kluczowych dróg oraz obiektów inżynierskich, 
rozprowadzających tranzyt z autostrady A1 
z węzła w Rowniu oraz komunikujących cały 
subregion z węzłem autostrady A4 w Bojko-
wie”, który ma powstać przy udziale unijnych 

pieniędzy i jako jedyny z sześciu zgłoszonych 
przez Związek Subregionu Zachodniego 
zyskał akceptację marszałka województwa. 
Z informacji prezydenta radni dowiedzieli 
się również m.in., że w Rybniku trwa budowa 
systemu monitoringu wizyjnego Śródmieścia 
(łącznie 21 kamer – czytaj więcej na stronie 
14), prowadzone są prace remontowe Domu 
Kultury w Boguszowicach, modernizowany jest 
Plac Wolności i rozpoczęła się przebudowa 
rowu odwadniającego przy ul. Podmiejskiej. 
Trwają również procedury przetargowe dla wie-
lu zadań, w tym na roboty w szkołach, remont 
Domu Kultury w Niedobczycach i opracowa-
nie dokumentacji projektowej dla targowiska 
miejskiego. Zakończono natomiast przetargi  
i podpisano umowy m.in. na budowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla ul. Wodzisławskiej 
oraz budowę klatki schodowej dla Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Komendzie Pań-
stwowej Straży Pożarnej. A. Fudali nawiązał 
też do wyjazdu 15–osobowej delegacji miasta 
do Irlandii na konferencję podsumowującą 
międzynarodowy projekt unijny, który zainau-
gurowano w 2004 r. 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, prezy-
dent przedstawił też szczegółowe informacje 
na temat oświadczeń majątkowych, do złożenia 
których zobligowanych było 149 pracowników 
miasta oraz w sprawie opłaty planistycznej. 
Jest ona pobierana w sytuacji, gdy właściciel 
lub użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość, 
której wartość wzrosła w wyniku zmiany  
w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego, np. w konsekwencji prze-
kwalifikowania gruntu rolnego na działkę 
budowlaną. Wówczas prezydent miasta w ciągu 
pięciu lat od dnia wejścia planu w życie, po-
biera jednorazową opłatę w Rybniku ustaloną 
na 30%, od wzrostu wartości nieruchomości. 
Opłata, zwana rentą planistyczną, stanowi 
dochód własny miasta, a w celu jej ustalenia 
wszczyna się postępowanie administracyjne. 
Jak mówił prezydent, w okresie od lipca 2005 
r. do września 2006 r. wszczęto 21 postępowań  
o ustalenie opłaty planistycznej, a łączna 
wartość ustalonych opłat to ponad 193 tys. zł; 
najwyższa wynosiła 92 tys. zł, najniższa – 1200 
zł. W czterech przypadkach, na umotywowany 
wniosek stron, prezydent skorzystał z możliwo-
ści rozłożenia należności na raty oraz odrocze-
nia terminu płatności tej opłaty. 

Wyszliśmy na prostą 
...tak pełnomocnik ds. spraw realizacji 

projektu J. Koper podsumował prace 
związane z budową kanalizacji w mieście. 
A nie było to łatwe, o czym wielokrotnie była 
mowa na tej sali. Jednak, zdaniem J. Kopera, 
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radni powinni mieć świadomość, że wszystkie 
decyzje, jakie podejmowali w związku z budową 
tej inwestycji, były słuszne i przyniosły korzyści 
miastu. Choć problemów nie brakowało – bu-
dowa kanalizacji miała się zakończyć w tym 
roku, ale ostatecznie termin realizacji zadania 
ustalono na 31 grudnia 2009 r. Co ważne, mimo 
opóźnień zmniejszeniu nie uległa ilość przy-
znanych środków kwalifikowanych, choć na 
ten moment Komisja Europejska nie wyraziła 
zgody na zmodyfikowanie zakresu robót – do 
wykonania jest mniej kilometrów sieci kana-
lizacyjnej niż pierwotnie zakładano (nie 622,  
a ok. 550), za to więcej przepompowni – nie 57, 
a 68. Na koniec września stan zaawansowania 
prac wygląda następująco – wykonano łącznie 
236,8 km sieci i 15 przepompowni. Przypomnij-
my: zakończono kontrakt obejmujący dzielnice 
Zamysłów, Kamień i Golejów, gdzie wykonano 
9 przepompowni. W Zebrzydowicach i Orzepo-
wicach do wybudowania było 29 km kanalizacji, 
a po upadłości katowickiego PRInż–u, nowym 
liderem został „Buskopol”, który również nie 
był w stanie samodzielnie dokończyć zadania. 
Firma doprowadziła wprawdzie do zakoń-
czenia prac kanalizacyjnych na rozpoczętych 
odcinkach i naprawiła drogi w tych dzielnicach, 
ale ze względu na sytuację finansową nie mogła 
kontynuować zadania i konieczne stało się 
ogłoszenie nowego przetargu na dokończe-
nie robót. Wyłonienie wykonawcy powinno 
nastąpić jeszcze w tym roku, by wiosną mogły 
ruszyć prace. 42,5 km z zakładanych 96,5 km 
sieci, powstało dotychczas w Boguszowicach 
Starych, Gotartowicach i Ligocie–Ligockiej 
Kuźni, gdzie wykonawcą również był PRInż  
w konsorcjum z czeską firmą, która obecnie jest 
liderem tego zadania. Termin zakończenia ro-
bót zaplanowano na maj 2007 r., ale Czesi wy-
stąpili z wnioskiem o wydłużenie go o pół roku. 
Na największym kontrakcie w Niedobczycach, 
Niewiadomiu i Paruszowcu–Piaskach, gdzie 
do wybudowania są 104 km kanalizacji, do tej 
pory powstały niecałe 33 km. Kontrakt wyko-
nywany przez Hydrobudowę 9 został zerwany, 
a firma nie zbilansowała robót, co utrudniało 
przygotowania do nowego przetargu. Obecnie, 
jak mówił J. Koper, „...leczymy rany po H9”  
i miasto czeka na zatwierdzenie w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i GW doku-
mentacji przetargowej na dokończenie robót, 
które powinny ruszyć wiosną 2007 r., a zakoń-
czyć się w 2009 r. Pełnomocnik przypomniał też 
o procedurze przetargowej w trybie „z wolnej 
ręki” na odtworzenie po przerwanych robotach 
nawierzchni dróg w tych trzech dzielnicach. 
Zwrócił też uwagę, że naprawiane były tylko te 
drogi, które nie będą na nowo rozkopywane, 
a tymczasowa nawierzchnia pojawiła się tam, 
gdzie prace będą kontynuowane, jak np. na 
ul. Niedobczyckiej z odcinkiem asfaltu gorszej 
jakości. Na części dróg pojawiły się też krawęż-
niki „z odzysku”, bo jak wielokrotnie przypo-
minał J. Koper, należy mieć świadomość, że 

Unia Europejska przeznacza pieniądze na 
konkretne zadanie, czyli budowę kanalizacji, 
a nie na drogi. Zdarzało się i tak, że wyma-
gania Komisji Europejskiej co do sposobu 
budowy kanalizacji mijały się z oczekiwaniami 
mieszkańców czy radnych. Jednak nie zawsze 
można było zrealizować jakąś propozycję, co 
wynikało nie z braku dobrej woli prezydenta, 
pełnomocnika czy RM, ale z faktu, że miastu 
tego robić nie wolno: — Komisja Europejska 
jest bardzo restrykcyjna i musielibyśmy liczyć się  
z ogromnymi konsekwencjami, gdyby stwierdzo-
no jakieś nieprawidłowości. Unia zgodziła się na 
wykonanie określonej ilości kilometrów sieci i nie 
wolno nam wybudować ani jednego kilometra 
mniej, ani więcej. Trzeba się tłumaczyć nawet  
z małych różnic. Najsprawniej przebiegały 
prace w Radziejowie i Popielowie, gdzie na 
50,5 km kanalizacji wybudowano już ponad 
49 km i 12 przepompowni. Ruszają też prace 
w Chwałowicach, gdzie zadanie ma zrealizować 
firma „Skanska”, a do wybudowania jest 30 
km sieci i 4 przepompownie. Podpisano też 
kontrakty na budowę pozostałych odcinków 
kanalizacji dla Niewiadomia Górnego (Buzo-
wic) oraz Gaszowic i Jejkowic (o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze). Dobiegają też końca 
procedury odwołania od rozstrzygnięć prze-
targowych związanych z budową ponad 38 km 
kanalizacji i 4 przepompowni w Meksyku, Ryb-
nickiej Kuźni i Ochojcu. Pełnomocnik zwrócił 
też uwagę, że miasto czeka jeszcze jedno 
zadanie związane z kanalizacją, a mianowicie 
wybudowanie tzw. kolektorów A,B,C, tak, by 
ścieki mogły dopłynąć do oczyszczalni. Zadanie 
zaplanowano na początek roku i być może na 
ten cel uda się pozyskać środki zewnętrzne.  
J. Koper zapewnił też radnych, iż uczestnicząc 
w konferencjach beneficjentów i przedstawia-
jąc przedstawicielom Komisji Europejskiej ra-
porty z postępu robót, Rybnik postrzegany był 
bardzo dobrze. — Zawsze byliśmy w czołówce 
realizacji zadania i rozwiązywania problemów 
— mówił. — Po poradę do Rybnika przyjeżdżają 
przedstawiciele innych miast, a zainteresowa-
nych odsyła do nas Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i GW. Tak więc mimo problemów, 
które istnieją i z pewnością będą istnieć, bo 
przy tak gigantycznym zadaniu nie da się ich 
uniknąć, jesteśmy pozytywnie oceniani. Ale 
co najważniejsze, podobne noty wystawiają 
miastu mieszkańcy. Ponad 90% ankietowanych 
popiera pomysł budowy kanalizacji w Rybniku, 
96% pozytywnie ocenia fakt pozyskania na 
ten cel środków unijnych, a ponad 80% osób 
uznało, że warto ponieść wyrzeczenia, takie 
jak rozkopane drogi, by w przyszłości żyło się 
lepiej. Utrudnienia akceptowano nawet w Nie-
wiadomiu czy Zebrzydowicach i Orzepowicach, 
gdzie procent niezadowolonych z organizacji 
pracy sięgał 30%, ale 60% osób potwierdziło, 
że wprawdzie utrudnienia są uciążliwe, jednak 
warto je przetrwać, mając na uwadze korzyści, 
jakie daje budowa kanalizacji. — Cieszy fakt, 

że społeczeństwo akceptuje te działania. To 
sukces tej Rady, prezydenta i władz miasta. Trud 
został podjęty, a zadanie jest dobrze postrzegane 
— mówił Koper, posiłkując się ankietą, która 
obok plakatów, ulotek, maskotek w kształ-
cie rybki, festynów i bilbordów, jest jednym  
z elementów kontraktu promującego to zada-
nie. — Do końca 2007 roku mamy obowiązek 
promować budowę kanalizacji w mieście, bo tak 
chce Unia Europejska, która zadanie współfi-
nansuje, stąd też w przyszłym roku czekają nas 
kolejne festyny oraz  podsumowująca zadanie 
konferencja — tłumaczył pełnomocnik, na-
wiązując również do żółtych tablic, w których 
prezydent imiennie przeprasza za uciążliwo-
ści z budową kanalizacji, a które wzbudziły 
niemałe emocje. Jak wyjaśniał J. Koper, to 
jeden z elementów promowania tego zadania 
i forma przeprosin kierowców i mieszkańców, 
którą zaproponowała firma prowadząca kam-
panię promocyjną. Emocje jednak nie stygły  
i dotarły aż do Warszawy: — Zarzucono nam, 
że tablice nie spełniają wytycznych Komisji 
Europejskiej, wyjaśniliśmy jednak, że takich 
wytycznych nie ma. Regulacji podlegają jedynie 
tablice biało–niebieskie, które umieszczone są  
w dzielnicach — wyjaśniał J. Koper. Jednak, aby 
uniknąć pretensji, w Ministerstwie Środowiska 
uzgodniono, że tablice pozostaną, a zaklejone 
zostaną elementy związane z Unią Europejską. 
Zdaniem pełnomocnika, prezydenckie tablice 
stanowią dobrą informację dla wszystkich 
przejeżdżających przez Rybnik – uczulają, by  
w związku z prowadzonymi robotami dostoso-
wać prędkość do utrudnień na drogach.   

— Widać już światełko czyli wyjście z tunelu, 
a właściwie z rury. Uporządkowaliśmy wszyst-
ko… — przekonywał J. Koper, po raz ostatni 
przedstawiając radnym tej kadencji zakres prac 
związanych z gigantyczną inwestycją skanalizo-
wania miasta.  

Obligacje przesunięte
Zmiany w publicznym programie emi-

sji obligacji komunalnych były pierwszą  
z dwóch uchwał zreferowanych przez 
skarbnika Bogusława Paszendę, który rów-
nież podziękował radnym za czteroletnią 
współpracę. Projekt pierwszej z nich dotyczył 
przesunięcia z 2006 na 2007 rok pięciu serii (L, 
M, N, O, P) obligacji miasta; łącznie 40.500 
sztuk, na kwotę 40,5 mln zł. Z analizy wykonania 
budżetu za III kwartał br. wynika, że uzyskane 
zostaną ponadplanowe dochody, ponadto 
przewidywane są oszczędności na niektórych 
wydatkach, a realizacja wielu zadań przesunięta 
zostaje na rok następny. Wszystko to pozwala na 
rezygnację z emisji obligacji w roku bieżącym. 
Przesunięcie całej transzy spowoduje obniżenie 
kosztów obsługi długu w 2007 o 1,9 mln zł, a jed-
nocześnie zapewni niezbędne środki finansowe 
na realizację wydatków inwestycyjnych 2007 r. 
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.         

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 7



c.d. ze strony 7

8 Nr 11/425; listopad 2006

Budżet z poprawkami 
Radni wprowadzili zmiany do budżetu 

miasta na 2006 rok, a wpływ na ich ilość 
miał fakt, że były one przedmiotem dysku-
sji po raz ostatni w tej kadencji. Zajmijmy 
się zatem wybranymi. Zwiększone zostały 
dochody i wydatki o kwotę 3.392.922,02 zł,  
m.in. z uwagi na pozyskanie środków unijnych 
na realizację w szkołach programu Sokrates Co-
menius (360.340,65 zł), dotację z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i województwa śląskiego 
(114.141,42 zł) na program stypendiów dla stu-
dentów oraz kwotę 80.000 zł, jaką na wyposażenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym, przekazała 
miastu Plaza Centers. Z kolei zmniejszenie 
dochodów i wydatków o 10.961.684,02 zł jest 
konsekwencją nie uzyskania dofinansowania na 
renowację zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 
1, co powoduje wykreślenie z budżetu kwoty 
108.083 zł, a także zmniejszenia o 10.515.935 zł  
planowanej dotacji na program budowy ka-
nalizacji. Natomiast zwiększenie dochodów 
o 20.387.718,28 zł wynika m.in. z tytułu po-
datków od nieruchomości od osób prawnych 
(3.500.000,00 zł), niewykorzystanych środków 
wydatków niewygasających z 2005 r. (ponad 
5.600.000,00 zł), odsetek od środków inwestowa-
nych w funduszach (2.000.000,00 zł) i wpływów 
Rybnickich Służb Komunalnych (249.000,00 zł,  
w tym z parkingów, szaletów i giełdy samo-
chodowej – 49.000 zł oraz 200.000 zł z opłat za 
składowanie odpadów). Zmniejszenie dochodów 
o 6.689.269 zł jest związane m.in. z refundacją 
wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z uwagi na brak dofinansowania 
do realizacji kilku zadań, w tym III etapu DK nr 
78 i Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej. 
Zwiększone wydatki o łączną kwotę 926.744,58 zł 
przeznacza się m.in. na sfinansowanie wydatków 
związanych z objazdami i dodatkowymi kursami 
nocnymi komunikacji miejskiej, na remonty 
w szkołach (sufit i instalacja elektryczna w sali 
gimnastycznej SP nr 20 oraz dach sali w SP nr 
1), sfinansowanie wydatków RSK na zakup 
piasku, soli, paliwa oraz piaskarko–solarki.  
O 22.361.348,44 zł zmniejszono wydatki prze-
znaczone m.in. na realizację IV etapu obwodnicy 
północnej z uwagi na niższą wartość robót po 
przetargu i na zadania przesunięte do realizacji 
na 2007 r. (m.in. II etap systemu monitoringu 
wizyjnego, modernizacja instalacji c.o. w ZSP nr 
2, ZS im. Powstańców Śl, ZSM–E, basen kryty 
w Boguszowicach i odnowa boisk sportowych 
przy G nr 3, 10 i SP nr 5.) Przesunięcie prac  
w Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach zaintereso-
wało radnego Andrzeja Wojaczka (PiS). — Za-
danie nie będzie realizowane w tym roku, gdyż nie 
udało się rozstrzygnąć przetargu; nie było chętnych 
na wykonanie tych prac. Tak więc z przyczyn od 
nas niezależnych zadanie zostaje przesunięte na 
rok następny — wyjaśniał prezydent. W uchwale 

zapisano również, że oszczędności po przetargu 
na budowę wiat przystankowych i kasy biletowej 
na Pl. Wolności w kwocie 20.300 zł, przeznacza 
się na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli,  
a ponad 400.000 zł zaoszczędzone po przetargu 
na modernizację boiska sportowego przy sta-
dionie miejskim trafi m.in. na dostosowanie do 
obowiązujących przepisów monitoringu stadionu 
miejskiego, remont dachu Ratusza, wymianę 
okien w P nr 13 i modernizację boisk przy SP 
nr 12 i 6. Radni zdecydowali też o zwiększeniu 
dotacji dla domów kultury w Niewiadomiu  
i Niedobczycach oraz RCK, zmniejszeniu deficy-
tu i zmianach w źródłach jego pokrycia, a także 
wprowadzili zmiany w planie przychodów i wy-
datków ZGM-u, planach oświatowych zakładów 
budżetowych oraz planach finansowych Gmin-
nego, a także Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmieniono 
również wieloletnie programy inwestycyjne 
realizowane przez Wydziały Dróg, Infrastruk-
tury Miejskiej i Inwestycji oraz Biuro Realizacji 
Projektu. Do zmian ustosunkował się Stanisław 
Stajer (RIO), podkreślając, że mimo 12 nowych 
zadań, w wieloletnich programach inwestycyjnych 
nie znalazła się budowa kanalizacji w Kłokocinie, 
wydłużenie ul. Poligonowej oraz budowa nowego 
wiaduktu na ul. Włościańskiej. Jak wyjaśniał 
prezydent, ta ostatnia inwestycja została ujęta 
w zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej 
936 ul. Raciborska – Żorska”. Jednak, zdaniem 
radnego, to jedynie ustna zapowiedź, której nie 
potwierdza żaden zapis, więc ta informacja go nie 
zadawala, zważywszy, że jak mówił „gdzie Rzym, 
a gdzie Krym”. Prezydent uspokajał, że zadanie  
z pewnością zostanie zrealizowane, gdyż wiadukt 
jest potrzebny do obsługi firm, które działają  
w tym rejonie i odpowiadając na pytanie radnego 
Stajera poinformował też o niewykorzystanych 
środkach wydatków niewygasających. St. Stajer 
ustosunkował się również do zasygnalizowanej 
przez J. Kopera historii tablic przepraszających za 
roboty kanalizacyjne w mieście i do planowanej 
budowy kanalizacji deszczowej z ul. Chrobrego 
i Miejskiej do rzeki Nacyny, obawiając się, że 
jej realizacja zakorkuje miasto, szczególnie gdy 
swoje podwoje otworzą „Plaza” i „Focus”. Pytał 
też o zadłużenie miasta na koniec kadencji. — Je-
żeli przyjęte zostaną omawiane właśnie zmiany 
budżetowe, skumulowany niedobór wyniesie ok. 
130 mln zł, co, przy tak dynamicznym rozwoju 
miasta i inwestycjach, nie budzi trwogi — odpo-
wiadał prezydent, ale informacja nie zakończyła 
dyskusji na ten temat. Radny i prezydent wymie-
nili jeszcze uwagi na temat sposobu obliczania 
zadłużenia (było o kompromitacji radnego  
z kilkuletnim doświadczeniem). W dalszej części 
dyskusji Zygmunt Gajda (BSR) uzyskał infor-
mację, że zmniejszenie wartości kosztorysowej 
na zadaniu „Przebudowa boiska sportowego 
wraz z zapleczem socjalnym TKKF Radziejów” 
wynika z rozstrzygnięć przetargowych, a Krystyna 
Stokłosa (RIO), że wprowadzenie 12 nowych 
zadań do WPI podyktowane jest nie tylko  

wymogami RIO, ale przede wszystkim możliwo-
ścią absorbowania środków zewnętrznych; jak 
mówił prezydent, Rybnik realizuje zasadę „know 
how”. Z kolei Henryk Ryszka (BSR) nawiązał do 
części budynków na ul. Andersa, których remont 
dobiega właśnie końca i pozostałych 10, które 
powinny zostać zmodernizowane. Pytał więc czy 
są pieniądze na ich remont. Prezydent wyjaśniał, 
że podejmowane będą starania o zabezpieczenie 
tych środków: — Ciągle będziemy wypełniać 
„kupon Toto Lotka”, by móc pozyskiwać środki 
zewnętrzne na ten i inne cele — mówił, a zmiany 
w uchwale poparło 21 radnych; 4 wstrzymało 
się od głosu. 

Uchwały poprawione, 
opłaty ustalone   

Następnie radni wprowadzili zmiany do 
uchwał w sprawie organizacji i szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy dla Osób 
Chorych Psychicznie w Niedobczycach oraz za 
pobyt kobiet i kobiet z dziećmi w Ośrodku Inter-
wencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku. 
Zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów 
i dotyczą zweryfikowania kryteriów dochodowych, 
stanowiących podstawę przyznania świadczeń  
z pomocy społecznej. W myśl tego rozporządzenia 
radni wprowadzili zmiany w tabelach odpłatności za 
usługi świadczone w tych placówkach (nowe kryteria 
dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wy-
noszą 477 zł, a dla osoby w rodzinie – 351 zł). 

Uchwały przegłosowano jednomyślnie, 
podobnie jak trzecią, zreferowaną przez wi-
ceprezydent Ewę Ryszkę, i również związaną 
z organizacją i szczegółowymi zasadami 
ponoszenia odpłatności za pobyt, tym razem 
w Środowiskowym Domu Samopomocy dla 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. 
Karłowicza 48. (O placówce piszemy również na 
str. 15). Stosowne uchwały wraz z cennikiem są 
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie www.rybnik.pl.

Rzecznik do zmiany
Wiceprezydent E. Ryszka poinformowała 

o rozwiązaniu porozumienia w sprawie 
utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika 
Praw Konsumentów dla Rybnika, Jastrzębia, 
Żor oraz powiatów rybnickiego i wodzisław-
skiego. Jest to podyktowane wzrostem kosztów 
utrzymania rzecznika po tym, jak z porozumienia 
wycofały się Żory oraz obydwa powiaty. Rozwią-
zanie zawartego w czerwcu 1999 r. porozumienia 
nastąpi z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, a więc ze skutkiem 31 stycznia 
przyszłego roku. Nie znaczy to jednak, że po tym 
terminie konsumenci zostaną pozostawieni sami 
sobie. Decyzja o tym czy Rzecznik Praw Kon-
sumenta zostanie powołany tylko dla Rybnika 
czy również dla powiatu ziemskiego zapadnie 
później. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
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Miłosz to brzmi dumnie
Radni przychylili się do wniosku Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i szkolnego 
samorządu Gimnazjum nr 7 w Boguszo-
wicach, by nadać placówce imię wybitnego 
polskiego noblisty. W ten sposób zakończyła 
się oficjalna procedura nadania szkole imienia 
Czesława Miłosza. Projekt omówiła Daniela 
Lampert, a radni poparli go jednogłośnie. 
Miłosza przedstawiać nie trzeba, wystarczy 
krótkie przypomnienie – poeta, prozaik, ese-
ista, tłumacz, laureat Nagrody Nobla z 1980 
r., doktor honoris causa wielu amerykańskich 
i polskich uczelni, honorowy obywatel Litwy 
i Krakowa. Zmarł dwa lata temu; spoczął  
w krypcie zasłużonych na Skałce.    

Nabywamy i zbywamy...
Inwestycyjne ożywienie sprawia, że gmi-

na, w zależności od potrzeb, częściej na-
bywa, zbywa czy zamienia nieruchomości. 
Radni wyrazili zgodę na nabycie niewielkich 
działek w Ochojcu i Golejowie pod usytuowa-
nie przepompowni dla budowanej kanalizacji 
i dojazdów do nich oraz na bezprzetargowe 
zbycie kilku gminnych nieruchomości przy 
ul. Marynarskiej, Mariańskiej, Żużlowej  
i Sosnowej w celu poprawy warunków zago-
spodarowania przyległych nieruchomości. 
Przyjęto też darowiznę od KS „Polonia” w Nie-
wiadomiu pod autobusową zatoczkę; poprzez 
zamianę gruntów gminy i firmy Euromot przy 
ul. Zebrzydowickiej uporządkowano sprawy 
własnościowe – wyjazd z ul. Gajowej będzie się 
odbywał po gruncie gminnym. Dokonano też 
zmiany w uchwale z czerwca br., ustanawiając 
służebność drogową zapewniającą dojazd od 
ul. Okulickiego do posesji dla osób fizycznych, 
które od tego uzależniają sprzedaż miastu 
działki pod przepompownię ścieków. Uchwałę 
przedstawioną przez wiceprezydenta J. Freli-
cha podjęto jednogłośnie. 

Kłopoty z dziećmi...
...mają, jak się okazało, nie tylko rodzice, 

ale i radni. Nieoczekiwanie ożywioną dys-
kusję spowodował zapis projektu uchwały 
o zmianach w regulaminie przewozu ryb-
nickiej komunikacji miejskiej. Żadnych 
kontrowersji nie wzbudziły dodatkowe upraw-
nienia do bezpłatnych i ulgowych e–biletów 
dla przewodników towarzyszących osobom 
niepełnosprawnym w stopniu znacznym,  
a nie będącym inwalidami wojennymi oraz dla 
żołnierzy odbywających zasadniczą służbę woj-
skową. Wymianę zdań spowodował natomiast 
zapis o 50 % zniżce dla „...dzieci powyżej 4 roku 
życia do momentu ukończenia nauki w szkole 
podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimna-
zjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 24 – roku ży-
cia – na podstawie legitymacji wystawionej przez 
właściwy organ lub instytucję”. Część radnych,  

w tym K. Stokłosa, Bronisław Drabiniok (PO), 
Bolesław Korzeniowski (SLD), wyraziła opinię, 
że zapis jest nieprecyzyjny, gdyż dziecko między 
4 a 7 rokiem życie nie dysponuje żadną legity-
macją, która wskazywałaby na wiek dziecka. 
W sytuacji braku wpisu o dzieciach w „no-
wych” dowodach osobistych, trudno wymagać 
od rodziców, by nosili z sobą akt urodzenia,  
a w dyskusji padło nawet stwierdzenie,  
że dokument ten i tak nie do końca byłby wiary-
godny, bo... nie jest opatrzony zdjęciem. Padały 
różne propozycje, w tym radnego Wiesława 
Zawadzkiego (SLD), by całkowicie zwolnić od 
opłat dzieci do 7 roku życia czyli do momentu, 
kiedy będą dysponować legitymacją, a nie do 
4 lat, jak mówi aktualny regulamin. Prezentu-
jący projekt uchwały wiceprezydent J. Cyran, 
a także radny Michał Chmieliński (BSR) byli 
zdania, że należy odwołać się do zdrowego 
rozsądku kontrolerów i uczciwości opiekunów 
podróżujących dzieci. Podobną opinię wyraziła 
radczyni prawna Łucja Pierchała, powołując się 
na zapisy ustawowe i przekonując radnych, że 
nie ma potrzeby uściślania uchwały. Radczyni 
rozwiała też wątpliwości radnych co do zapisu 
o uldze dla uczących się do 24 roku życia.  
W rozumieniu uchwały, każda osoba do tego 
wieku jest ...dzieckiem, jeśli posiada ważną 
legitymację szkolną. Radni uchwałę podjęli 21 
głosami za, przy 4 wstrzymujących się. 

Taksówkowe limity
Ustawa o transporcie drogowym wymaga, 

by na każdy rok kalendarzowy radni okre-
ślili liczbę nowych licencji dla taksówkarzy. 
Zgodnie z projektem uchwały w tej sprawie, 
wiceprezydent Cyran zaproponował możli-
wość wydania na rok 2007 18 nowych licencji. 
Przygotowanie uchwały zostało poprzedzone 
zasięgnięciem opinii organizacji zrzeszających 
taksówkarzy, którzy uważają jednak, że nie ma 
potrzeby zwiększania limitów i aktualna ilość 
taksówek jest wystarczająca. Jednak władze 
miasta są zdania, że licencjonowanie jakich-
kolwiek usług, w tym taksówkowych, nie jest 
dla mieszkańców korzystne, bo nie sprzyja 
konkurencyjności. Dlatego ilość licencji nie 
będzie nadmiernie ograniczana. Radni nie do 
końca rozumieli skąd się wzięła zapropono-
wana liczba 18 licencji, a wyjaśnień udzieliła 
radczyni – na rok 2006 ustalono możliwość 
wydania 24 licencji, z których wykorzystano 
jedynie 6, dlatego, przewidując równie nie-
duże zainteresowanie na rok 2007, wystarczy 
ilość licencji uzupełnić o 18. W sumie miasto 
wydało dotąd 124 licencje. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.      

Ostatnia skarga...
...rozpatrywana przez radnych w dopiero 

co zakończonej kadencji, dotyczyła stypen-
dium szkolnego, a właściwie zakwestiono-
wania potrzeby przedstawiania dowodów 

poniesionych kosztów w postaci faktur. 
Skarżąca, której trójce dzieci przyznano sty-
pendium w formie refundacji poniesionych 
kosztów, twierdziła, że nikt jej nie poinfor-
mował o konieczności przedstawiania faktur 
i wystosowała skargę do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, które przekazało ją 
Radzie Miasta. Komisja Rewizyjna stwierdziła, 
że rodzice byli informowani o konieczności 
zbierania faktur i ostatecznie skarżąca takie 
faktury przedstawiła w terminie, a dzieci sty-
pendium otrzymały. Komisja stwierdziła, że do 
skargi dołączono listę z podpisami m.in. osób, 
które w ogóle nie ubiegały się o przyznanie 
stypendium. Radni przychylili się do wniosku 
KR i skargę uznali za niezasadną 20 głosami 
za, przy 1 wstrzymującym się.

Nauczycielskie finanse
Zgodnie z Kartą Nauczyciela, organy pro-

wadzące placówki oświatowe, czyli głównie 
gminy, mają obowiązek corocznego określa-
nia regulaminu wynagradzania nauczycie-
li. Chodzi o wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez miasto. Projekt regulaminu na rok 2007 
przedstawiła D. Lampert, informując o dwu 
tylko małych zmianach w stosunku do ustaleń 
ubiegłorocznych: dodatek motywacyjny przy-
znawany będzie w dwóch etapach – na okres 
od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 
31 grudnia.; zwiększono też o 10 zł wysokość 
dodatku za wychowawstwo, przy czym dodatek 
ten przyznaje się jednej osobie w oddziale. 
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Dokonano też podziału środków na dosko-
nalenie zawodowe nauczycieli, określając jego 
formy, zasady i tryb przyznawania. Zgodnie  
z propozycją związków zawodowych, zdecydo-
wano o przywróceniu stanowiska 5 doradców 
metodycznych, na sfinansowanie których prze-
znaczono 20% z ogólnej kwoty na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, wynoszącą, zgodnie  
z Kartą Nauczyciela, 1% planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. Tym samym na organizację 
warsztatów, szkoleń i konferencji do dyspozycji 
Wydziału Edukacji będzie 10% tej kwoty, zaś 
pozostałe 70% na różne formy doskonalenia 
zawodowego otrzymają szkoły.     

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Treść 
obu uchwał została skonsultowana z nauczy-
cielskimi organizacjami związkowymi. 

Pytania, pytania...
W tradycyjnym, końcowym punkcie sesji nie 

było wniosków, oświadczeń czy interpelacji 
radnych, ale głównie... pytania do prezydenta.  
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Radny St. Stajer chciał znać stan przygotowań 
s p e c j a l n e j  s t r e f y  e k o n o m i c z n e j  
w sąsiedztwie elektrowni „Rybnik” do przyjęcia 
inwestorów, ile miasto w strefie już zainwesto-
wało i kto działania koordynuje. Jak poinfor-
mował A. Fudali, odbyło się spotkanie partne-
rów zaangażowanych w zagospodarowanie tego 
obszaru wchodzącego w skład Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy potwier-
dzili wolę uczestniczenia w przedsięwzięciu. 
Trwa, finansowana przez miasto, budowa drogi 
o długości 1,2 km, przecinającej strefę od ul. 
Podmiejskiej – koszt inwestycji wynosi ok. 3 mln 
zł; miasto zobowiązało się też do odwodnienia 
terenu, co kosztować będzie ok. 800 tys. zł. 
Elektrownia „Rybnik” zainwestuje w infrastruk-
turę umożliwiającą dostarczanie energii elek-
trycznej, zaś Górnośląska Spółka Gazownicza 
gazu. Pierwszym zagranicznym inwestorem jest 
firma irlandzka, która zakupiła kilkuhektarowy 
teren dawnej bazy Peberowu i przygotowuje się 
do podjęcia działalności. Ale widać też zainte-
resowanie innych potencjalnych inwestorów.  
M. Śmigielski, który, również jako prezes Fun-
dacji Ekoterm Silesia, był na pewnym etapie 
koordynatorem działań w strefie, wyraził opinię, 
że ożywienia strefy można się spodziewać za ok. 
pół roku. Cała strefa liczyć będzie w sumie 48 
ha (specjalna strefa ekonomiczna plus strefa 
przemysłowa), z możliwością znacznego powięk-
szenia. Radny Stajer pytał też o możliwości 
oddawania makulatury, co, zgodnie z nowym 
regulaminem, wchodzi w skład programu selek-
tywnej zbiórki śmieci. Wiceprezydent J. Cyran 
wyjaśnił, że od października br. to nie na służ-
bach miejskich, ale na firmach odbierających 
odpady, spoczywa obowiązek dostarczania 
worków, one też powinny odbierać makulaturę 
w odpowiednio oznaczonych workach. Radna 
K. Stokłosa pytała o przedmiot procedury kon-
kursowej dotyczącej powstania hali targowej 
przy ul. Hallera i otrzymała odpowiedź, że cho-
dzi o konkurs na opracowanie dokumentacji 
technicznej; H. Ryszka zasygnalizował problem 
wymagających naprawy przejazdów przez tory 
kolejowe w Niedobczycach. Ich stan bardzo 
spowalnia ruch na i tak już przeciążonych  
z powodu objazdów drogach. Za stan przejaz-
dów odpowiada PKP, a współpraca miasta z tą 
firmą do łatwych nie należy. Zmiany we wza-
jemnych relacjach gmin i PKP musiałyby wyjść 
ze strony parlamentarzystów. B. Drabiniok 
nawiązał do sprawozdania prezydenta dotyczą-
cego opłaty planistycznej, pytając o jej wysokość 
w naszym mieście, gdyż ustawowo może ona 
wynosić maksymalnie 30% od wzrostu wartości 
nieruchomości. W Rybniku ustalono ją na takim 
właśnie poziomie. Wysokość opłaty jest uchwa-
lana razem z planem przestrzennego zagospo-
darowania i można ją zmienić tylko w przypad-
ku zmiany planu. Przy okazji B. Drabiniok, jako 
przedstawiciel PO, podziękował wszystkim 
radnym za współpracę i przeprosił za słowa czy 

gesty w czasie posiedzeń RM, które w jakikol-
wiek sposób mogły kogoś urazić. Atmosferę 
ostatniej w kadencji sesji zagęściła wypowiedź 
T. Zejera (PiS), który, powołując się na otrzy-
maną od ministra B. Piechy informację o pro-
tokole z kontroli NIK w połowie 2005 r., zwią-
zanej z budową kampusu, zarzucił władzom 
miasta niepowiadomienie radnych o istnieniu 
takiego dokumentu. T. Zejer podkreślił, że nie 
interesują go merytoryczne wyniki kontroli, ale 
fakt, że radni nie zostali o niej poinformowani. 
Poruszenie tej sprawy w okresie przedwybor-
czym prezydent A. Fudali odebrał jako atak 
polityczny, tym bardziej, że sprawa nie jest nowa 
i nie była utajniana. Szczególny żal do radnego 
PiS miał przewodniczący RM M. Śmiegielski, 
który w powstanie kampusu włożył wiele pracy 
i wysiłku, a teraz sprawa ta została wykorzysta-
na w kampanii wyborczej. Radny K. Salamon 
(BSR) wrócił do współczesności i sprawy po-
mieszczenia dla filii bibliotecznej w dzielnicy 
Smolna, która w tej chwili mieści się w SP 33, 
co dobrą lokalizacją nie jest. Poinformował  
o znalezieniu odpowiedniego lokalu przy ul. 
Kilińskiego i wyraził nadzieję na wsparcie przez 
miasto remontu i przystosowania pomieszczenia 
do pełnienia funkcji biblioteki. Radny mówił też 
o interwencji w ZGM dotyczącej remontu ulic 
Cierpioła i Zgrzebnioka – odpowiedź została 
przekazana odręczną notatką na kawałku pa-
pieru, co K. Salamon uznał za formę lekcewa-
żącą. Prezydent zapewnił, że radny otrzyma 
odpowiedź w odpowiedniej formie. Radny  
A. Wojaczek nawiązał do wynajmu przez BSR 
miejskiego lokalu na biuro wyborcze po prefe-
rencyjnej cenie za m kw., jaka obowiązuje np. 
stowarzyszenia i inne organizacje. Radny zauwa-
żył, że w ten sposób miasto pozbawia się wyż-
szych dochodów, w sytuacji kiedy władze nie 
zajęły się np. prośbami radnego o sfinansowanie 
nowej bramki w Gimnazjum nr 3 i naprawą 
płotu w SP 13 w Chwałowicach. Prezydent wy-
jaśnił, że BSR funkcjonuje jako stowarzyszenie 
i korzysta z możliwości ulgowego czynszu na 
podstawie uchwały przegłosowanej m.in. przez 
radnego Wojaczka. Czynsz takiej samej wyso-
kości był również naliczany za lokal wynajmo-
wany do niedawna na biuro poselskie posła PiS. 
Prezydent zakończył tę dyskusję stwierdzeniem, 
że PiS nie potrafi prowadzić pozytywnej kam-
panii wyborczej, posiłkując się prokuraturą  
i policją. Wyprzedzając nieco aurę, radny Józef 
Ibrom (BSR) wyraził zaniepokojenie o zimowe 
utrzymanie modernizowanej Drogi Krajowej nr 
78, szczególnie odcinków pod górę. Prezydent 
przekazał zapewnienie wykonawcy, że problem 
zostanie rozwiązany, choć górna, ścieralna 
warstwa asfaltu nie zostanie przed zimą poło-
żona. Radny Z. Gajda pytał o postęp budowy 
wiaduktu na ul. Wodzisławskiej, a wiceprezydent 
przyznał, że roboty są opóźnione i najprawdo-
podobniej zostaną zakończone po I kwartale 
przyszłego roku. O zainteresowanie się stanem 
tzw. „starej fary” w Niedobczycach upomniał się 

Longin Bednorz (RIO). Mający interesującą 
przeszłość, związany z początkami przemysłu 
wydobywczego obiekt niszczeje, na co radny 
chciał zwrócić uwagę. Zwracając się do wszyst-
kich obecnych, z podziękowaniami za współpra-
cę w imieniu radnych SLD (a potem SdPl) wy-
stąpił też radny Kazimierz Zięba, stwierdzając, 
że mimo różnicy zdań w wielu sprawach, radni 
mijającej kadencji wykonali „kawał dobrej ro-
boty”. W podobnym tonie wypowiedział się szef 
klubu radnych BSR Romuald Niewelt, dzięku-
jąc radnym i podkreślając wagę ich zespołowej 
pracy i jej efektów w postaci wielkich inwestycji, 
jak np. kanalizacja. Wyraził też satysfakcję  
z przyczynienia się radnych do rozwoju miasta. 
Dziękując władzom miasta za efektywną pracę, 
stwierdził, że w atmosferze kampanii wyborczej 
niektórym przedstawicielom opozycji, a i me-
diom, zabrakło właściwej oceny wysiłku prezy-
denta i Urzędu Miasta, by Rybnik zmieniał się 
na lepsze. W swoim słowie na zakończenie ka-
dencji A. Wojaczek przekonywał, że radni spod 
znaku PiS nigdy na tej sali nie występowali po-
litycznie, starając się popierać dobre pomysły  
i działania. Mimo krytycznych uwag i braku 
niekiedy odpowiedzi na trudne pytania ze stro-
ny władz miasta, w imieniu kolegów ze swego 
ugrupowania podziękował wszystkim pracują-
cym na rzecz sukcesów miasta. Kadencję RM, 
w czasie której na dokładnie 50. posiedzeniach 
podjęto 826 uchwał, uroczyście podsumował 
przewodniczący M. Śmigielski. Za wkład pracy 
podziękował radnym, również tym, którzy  
z przyczyn formalno–prawnych Radę opuścili 
oraz tym, którzy nadal byli zainteresowani jej 
działalnością; wspomniał też zmarłego radnego 
Czesława Tkocza. Złożył również podziękowa-
nia władzom miasta z prezydentem i wicepre-
zydentami, sekretarzowi miasta i skarbnikowi, 
a także aktualnym i byłym pracownikom Biura 
Rady, obsłudze prawnej, naczelnikom i wszyst-
kim pracownikom UM oraz kierownikom 
miejskich jednostek, z których wiedzy, doświad-
czenia i pomocy radni korzystali. Wszystkim, 
którzy startują w kolejnych wyborach, życzył 
wyborczego sukcesu. Na zakończenie głos zabrał 
prezydent A. Fudali: — Zdaję sobie sprawę, że 
poprzeczkę przed Radą ustawiłem wysoko, jednak 
bardzo zależało mi na dynamicznym rozwoju 
miasta. I to, jak widać dookoła, w dużym stopniu 
się udało. To nie jest oczywiście tylko moją zasłu-
ga, ale wielu, wielu ludzi pracujących na rzecz 
miasta – dziękuję więc za współpracę moim za-
stępcom, paniom sekretarz miasta i radczyni oraz 
skarbnikowi, naczelnikom i pracownikom UM 
oraz miejskich jednostek i placówek. Na koniec 
chciałem podziękować wszystkim radnym, rów-
nież opozycyjnym, mającym prawo do krytyki  
i własnego zdania. Ale przeżywałem tu również 
trudne chwile – przed ośmioma laty, kiedy z woli 
Rady Miasta zostałem prezydentem, usłyszałem 
oskarżenie o współpracę z SB. Wierzcie mi pań-
stwo – słowem można zabić! Ostatnio w jednym 

c.d. na stronie 32

c.d. ze strony 9
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Dla e–biletu godzina „0” wybiła 18 listopada – w rybnickich 
autobusach pojawili się pierwsi pasażerowie z plastikowymi dyskietkami 
zamiast papierowego biletu. Ci, którzy nie zdążyli jeszcze kart pobrać 
i doładować, mogą zapłacić za przejazd u kierowcy. 

W drogę z e–biletem 

Pierwsze dni na pewno nie będą łatwe – jak 
z każdą technologiczną nowością trzeba nam 
będzie się z e–biletem oswoić, ale po czasie, do 
papierowego, tak jak do czarno–białego telewi-
zora, już nie będziemy chcieli wrócić. Przed datą 
uruchomienia e–karty w kasie na Placu Wolności 
i w innych miejscach załatwiania formalności pa-
nował duży ruch. Wiele osób było pełnych obaw, 
inni przyjmowali zmiany spokojnie. — Myślę, 
że to się wszystko ułoży, trzeba tylko trochę czasu 
— powiedziała Anna Budzińska–Korek (na zdj.), 
odbierająca w kasie na Placu Wolności bilet na 
okaziciela dla siebie i koleżanki. Sama mieszka na 

Reymonta, ale często jeździ w okolice bazyliki. 
Dotąd złożono ok. 10 tys. wniosków na bilety 

okresowe imienne, z czego zostało wydanych 
5 tys. Mieszkańcy odebrali również 10,5 tys. 
biletów na okaziciela.

Bilety okresowe (15 lub 30–dniowe)...
...to e–karta imienna ze zdjęciem (wykorzy-

stywana jako bilet okresowy): zbliżamy ją do 
kasownika tylko przy każdorazowym wejściu do 
autobusu. Niczego nie naciskamy.

Bilet jednorazowy... 
...czyli e–karta na okaziciela lub e–karta 

imienna ze zdjęciem załadowana biletami 
jednorazowymi: 
• osoba bez prawa do przejazdów ulgowych: 

e–kartę zbliżamy do kasownika przy każ-
dorazowym wejściu do autobusu i wyjściu 
z autobusu. Niczego nie naciskamy. 

• osoba posiadająca prawo do przejazdów 
ulgowych: przy wejściu do autobusu naci-
skamy klawisz kasownika oznaczony literką 

„U” (przejazd ulgowy), a następnie zbliżamy 
e–kartę do kasownika. Przy wyjściu z autobusu 
zbliżamy e–kartę do kasownika i niczego nie 
naciskamy.  
Sposób kasowania za dodatkowe osoby 

lub ponadnormatywny bagaż: Po skasowaniu 
własnego przejazdu, naciskamy na kasowniku 
odpowiedni przycisk („N” – przejazd normalny 
lub „U” – ulgowy) i ponownie zbliżamy e–kartę 
do kasownika. Przy większej ilości osób czynność 
tę należy odpowiednio powtórzyć. Bez względu 
na liczbę osób podróżujących na jednej e–karcie, 
przy wyjściu z autobusu jednorazowo zbliżamy 
e–kartę do kasownika i niczego nie naciskamy.  

UWAGA! W przypadku przejazdów jedno-
razowych, system przy wejściu do autobusu 
pobiera z e–karty następujące kwoty: 
I STREFA – 3 zł (przejazd normalny), 
1,50 zł (przejazd ulgowy)
II STREFA – 4 zł (przejazd normalny), 
2 zł (przejazd ulgowy). 

Autobusy kursujące w II strefie posiadają 
specjalne oznakowanie. Przy wychodzeniu 
z autobusu i zbliżeniu e–karty do kasownika, 
system zwraca na e–kartę odpowiednią kwotę 
wynikającą z promocji za przejazd. Trasa do 
dwóch przystanków w granicach miasta Rybnika 
kosztuje tylko 1 zł. 

W dalszym ciągu istnieje możliwość zakupu 
biletu jednorazowego (papierowego wydruku) 
również ulgowego u kierowcy. 

Przycisk oznaczony literką „S”  
Gdy naciśniemy ten przycisk, a następnie zbli-

żymy e–kartę do kasownika, możemy sprawdzić: • 
stan punktów (1 punkt = 1 zł) na e–karcie, które 
jeszcze możemy przeznaczyć na przejazdy jedno-
razowe • termin ważności biletu okresowego • 
ważność i rodzaj zapłaty za bilet jednorazowy. 

Zwrot starych biletów 
Od 18 listopada tracą ważność jednorazowe 

bilety papierowe. Jeśli ktoś ma ich zapas, od 27 
listopada do 15 grudnia może je zwrócić w siedzibie 
Zarządu Transportu Zbiorowego przy ul. Budow-
lanych (dworzec autobusowy), a zwrot nastąpi w 
formie doładowania e–biletu równoważną kwotą.

Kasa ZTZ... 
...na Placu Wolności od 20 listopada jest czyn-

na od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 

do 17.00. Można w niej załatwić wszystkie inne 
formalności związane z e–kartą. Swoją działal-
ność zakończyła kasa przy ul. Hallera.  

Miejskie Punkty Sprzedaży 
(MPS)..., 

...w których e – bilet można otrzymać i doła-
dować znajdują się w: 
• Kasie ZTZ (Plac Wolności) • Pływalni Krytej 

MOSiR (ul. Powstańców Śl. 42) • Urzędzie 
Miasta Rybnika (ul. Chrobrego 2) • Ośrodku 
Bushido (ul. Floriańska 1) • Dziale Targowisk 
i Parkingów RSK (ul. Rzeczna). 

Punkty „Ruchu” prowadzące sprzedaż: 
• ul. Miejska – parking obok UM • ul.3 Maja 
– skrzyż. z ul. Chrobrego • ul. Mikołowska – przy 
kwiaciarni – bazylika • ul. Kościuszki – skrzyż. 
z ul. Chrobrego • ul. Zebrzydowicka – przyst. 
Maroko • ul. Powstńców Śl. – przyst. Bazylika 
• ul. Sportowa – przyst. Niewiadom Ignacy • ul. 
Sportowa – osiedle Niewiadom • ul. Górnośląska 
– przyst. Niedobczyce PKP • ul. Mglista – przyst. 
Rybnicka Kuźnia Os. • ul. 1 Maja – przyst. KWK 
Chwałowice • ul. Piłsudzkiego – przyst. Rybnik 
PKP • ul. Kard. Kominka – Os. Nowiny koło 
kościoła • ul. Budowlanych – przystanek Nowiny 
• ul.1 Maja – przystanek Chwałowice Osiedle • 
ul. Jastrzębska – przyst. KWK Jankowice • ul. 
Wolna – obok Szkoły Podst.Nr 3 • ul. Kupiecka 
– obok bloków• ul.Patriotów – przyst.Boguszo-
wice Pętla • ul.Wrębowa – na Osiedlu.

Punkty prywatne w Rybniku: • ul. Sztol-
niowa 44 – FH Fojcik Sylwia, 44–251 Rybnik • 
ul. Dąbrówki 1, Jerzy Pikulski, 44–200 Rybnik 
• os. Południe 37, FH Agat Krzyżanowska 
Bożena, 44–253 Rybnik • ul. Rybacka 54d, 
Pawilon Handlowy „Słonko”, 44–207 Rybnik • 
ul. Zebrzydowicka 205, Sklep Ogólnospożywczy 
„SMAK” Mirosław Korbel, 44–217 Rybnik • 
ul. Górnośląska 137, FHU „ORBITA” Paweł 
Wolny, 44–270 Rybnik.

Ilość MPS będzie stopniowo zwiększana, 
a ich pełny, uaktualniany wykaz będzie dostępny 
na stronie: www.ekarta.rybnik.eu/bilet/dola-
dowanie

Wszystkie punkty, w których można dołado-
wać e–kartę, oznaczone są specjalną naklejką 
z logo e–karty. 

Zarząd Transportu Zbiorowego nawiąże współpracę z kolejnymi osobami i przedsiębior-
cami, którzy zdecyduję się na uruchomienie punktu doładowania w swoim lokalu. Zaintereso-
wani proszeni są o kontakt z ZTZ: tel. 032/7557160 • e–mail ztz@ztz.rybnik.pl • osobiście 
w siedzibie ZTZ przy ul. Budowlanych, w godz. od 7.00 do 15.00.  

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie: www.ekarta.rybnik.eu lub dzwoniąc 
na infolinię e–karty: 032/439 20 30  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–18.00.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 11
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Rybnickie obchody Święta Niepodległości mają miejsce 
tradycyjnie na Rynku, gdzie pamiątkowa tablica przypomina 
rok 1922 i  wizytę marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku 
święto przypadło na dzień przed wyborami samorządowymi, 
stąd, obok prezydenta Adama Fudalego, kwiaty złożyli rów-
nież inni kandydaci na ten urząd. W uroczystościach, obok 
władz miasta, radnych i parlamentarzystów z Grzegorzem 
Janikiem, wzięli udział przedstawiciele miejskich struktur 
PiS, PO, SLD i SdPL, Samoobrony i samorządowego ugru-
powania BSR, a także organizacji niepodległościowych 
i kombatanckich, środowiska oświaty, reprezentanci jedno-
stek i placówek miejskich, organizacji społecznych, związ-
kowych i cechowych, służby mundurowe, młodzież szkolna 
i harcerska. Wiele organizacji i placówek wystawiło poczty 
sztandarowe.

Po przypomnieniu przez prezydenta A. Fudalego histo-
rycznych okoliczności odzyskania niepodległości i nawiązaniu 
do współczesnego rozumienia pojęć wolność i patriotyzm, 
uczestnicy, prowadzeni przez Miejską Orkiestrę Dętą „Ryb-
nik”, przeszli do bazyliki św. Antoniego. Tam, pod przewod-
nictwem ks. dziekana Franciszka Skórkiewicza, odprawione 
zostało nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Dzięki obecności 
orkiestry oraz bogatej i pięknej oprawie muzycznej chóru 
z I LO „Bel Canto”, miało ono wyjątkowo uroczysty cha-
rakter. Podniosły nastrój budowały też poczty sztandarowe, 
których przybyło kilkadziesiąt. — Bóg, Honor, Ojczyzna 
– jakże wiele treści kryje się pod tym hasłem — mówił w homilii 
ks. F. Skórkiewicz. —  Kto kocha Boga, kocha i Ojczyznę... Jako 
przykład postaci, dla której wartości te miały wagę wyjątkową 
ks. Skórkiewicz przywołał osobę Maksymiliana Basisty.

•   •   •
11 listopada świętowali również mieszkańcy Chwałowic, 

którzy jak co roku, wzięli udział w dzielnicowych uroczysto-
ściach pod pomnikiem „Bohaterów i męczenników, bojowni-
ków o wolność i niepodległość Polski, poległych i pomordowa-
nych w latach 1939 – 1945”, gdzie złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Cześć bohaterom oddali mieszkańcy, a wśród nich 
m.in. zastępca prezydenta miasta Jerzy Frelich, członkowie 
Rady Dzielnicy z przewodniczącym Andrzejem Wojaczkiem, 
harcerze, delegacje kombatantów, straży miejskiej i pożarnej, 
związkowcy, przedstawiciele Domu Kultury i szkół. Wśród 
świętujących byli uczniowie SP nr 13 i 35 oraz IV LO i gim-
nazjaliści z G nr 35, którzy recytowali wiersze, a także, co 
godne podkreślenia, przedszkolaki z P nr 13 i 14. Ważne, 
że od najmłodszych lat wpaja się dzieciom patriotyczne 
wartości, po to, by w dorosłym życiu o nich nie zapominały, 

co niestety często ma miejsce. Krótką lekcję historii poprowadził 
J. Frelich, który wspomniał lata okupacji, zaborów i niewoli na 
ziemi śląskiej, a przewodniczący RD A. Wojaczek dziękował 
wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. Wzorem lat 
ubiegłych obchody Święta Niepodległości w Chwałowicach 
rozpoczęły się od mszy św. w sanktuarium św. Teresy, a całość 
uświetnił występ kopalnianej orkiestry dętej. 

•   •   •
Od wielu już lat obchody Święta Niepodległości są okazją 

do kontynuacji narodowej dyskusji na temat patriotyzmu 
i jego pojmowania przez kolejne pokolenia Polaków. Fakty 
są zatrważające: znaczny odsetek obywateli nie umie powie-
dzieć, dlaczego święto jest obchodzone właśnie 11 listopada, 
podobnie, jak niewielu umie poprawnie zaśpiewać choćby 
jednej zwrotki państwowego hymnu, o przybieraniu tzw. 
postawy zasadniczej czyli „na baczność” w czasie jego od-
twarzania nie wspominając. Osobny temat to wywieszanie 
flagi w narodowych barwach – w mieście, poza nielicznymi 
wyjątkami i flagami na instytucjach publicznych, praktycznie 
ich nie było. Ktoś powiedział: „... kiedyś wywieszaliśmy flagi 
z przymusu, dziś nie wywieszamy ich z...wolności.” I trudno 
nawet tłumaczyć się brakami w sklepach – latem, w czasie 
Mistrzostw Europy można było kupić każdy rozmiar i rodzaj 
flagi, kilka tygodni potem – nawet po przecenie. W czasie 
trwania meczy na domach widać ich było nieporównanie 
więcej niż 11 listopada. Czyżby nasz patriotyzm skurczył się 
do formy futbolowej? I to tylko wtedy, kiedy wygrywamy... 
Jeśli już nie manifestujemy patriotycznej postawy, bo nie 
podoba nam się dzisiejsza rzeczywistość, należałoby pomyśleć 
o przeszłości i w ten sposób oddać hołd ludziom, dla których 
odrodzona Ojczyzna była największą wartością.

Od wielu lat patriotyczną edukację prowadzi w Rybniku 
wiceprzewodniczący Rady Kombatantów Woj. Śląskiego 
płk Tadeusz Dłużyński. Poprzez spotkania z młodzieżą 
poza szkolną klasą próbuje on w młodych ludziach obudzić 
świadomość historyczną, która pozwoliłaby utożsamić się jej 
z krajem i małą ojczyzną. W tym roku w przeddzień Święta 
Niepodległości spotkanie takie zorganizowało Rybnickie 
Centrum Kultury, a wzięła w nim udział grupa młodzieży 
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Niedobczycach. 
Tylko ta jedna szkoła odpowiedziała na zaproszenie, z jakim 
organizatorzy wystąpili do wszystkich szkół ponadpodstawo-
wych i władz oświatowych. Jaki zatem będzie efekt „nakazo-
wych” lekcji patriotyzmu – trudno przewidzieć...  

Tego samego dnia, uroczysta akademia miała miejsce 
w II LO im. Frycza–Modrzewskiego, gdzie znajduje się 
tablica upamiętniająca Marszałka. W uroczystości, zorga-
nizowanej przy współudziale rybnickiego oddziału Związku 
Piłsudczyków, uczestniczyli przedstawiciele władz miasta 
z wiceprezydentem Józefem Cyranem i przewodniczącym 
Rady Miasta Michałem Śmigielskim, a także organizacji 
niepodległościowych, stowarzyszenia Rodziny Katyńskie, 
NSZZ „Solidarność” środowiska oświaty, obecny był również 
poseł Michał Wójcik, a także weteran II Wojny Światowej, 
lotnik Antoni Tomiczek. Młodzież przygotowała rocznicowy 
program artystyczny, a uczestniczące w uroczystości delegacje 
złożyły pod tablicą kwiaty.

Działania organizacji niepodległościowych należą do 
zdecydowanie chwalebnych, nawet gdyby do historycznej 
refleksji skłoniły jednego tylko młodego człowieka. Jednak 
patriotyzm to jedna z tych rzeczy, których trudno nauczyć... 
To rzecz, którą wynosi się z domu i przekazuje dalej...

(S), (r)

88 rocznica odzyskania niepodległości

Kiedy po 11 listopada 1918 roku Polska cieszyła się już 
wolnością, losy Śląska, w tym Rybnika, nie były jeszcze 
przesądzone. Dopiero trzy śląskie zbrojne powstania, 
a na koniec Plebiscyt, sprawiły, że nasze miasto wróciło 
do Macierzy.

Kiedy po 11 listopada 1918 roku Polska cieszy

Patriotyzmu 
trudno
nauczyć...



Dnia 29 października 2006 roku 
zmarł w Krakowie po trudnej i dzielnej walce z chorobą

Ś.P.

prof. dr hab.   Wojc i e ch  W idack i
Urodzony we Lwowie

Geograf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Człowiek głębokiej wiary, wielkiej dobroci, szlachetności i skromności.

Wszystkim, którzy w okresie choroby okazali życzliwość i wsparcie 
oraz towarzyszyli w ostatniej drodze

 serdeczne podziękowania składają 
 siostra i brat z rodzinami. 

przypominają również o oddzieleniu kompetencji RM i prezydenta, który 
nie powinien ingerować w proces jej działania, by stworzyć układ większo-
ściowy dla siebie. Stwierdzili też, że „(...)W Radzie Miasta Rybnika powstaje 
stabilna większość programowa, ciesząca się sporym zaufaniem społecznym, 
której celem jest dobro społeczności lokalnej, nie zaś insynuowane osobiste 
urazy i uprzedzenia antyprezydenckie (...).”

Swoje obawy wobec ewentualnej koalicji PO i PiS, w tym tej nieformal-
nej, co może utrudnić sprawne zarządzanie miastem, prezydent A. Fudali 
tłumaczy w wywiadzie na str. 3 – 4.

Sytuacja stanie się zapewne bardziej przejrzysta po pierwszej sesji 

dokończenie ze strony 13

Ryba ma głos...
            Inną miarką...
W nowej samorządowej kadencji chce i „GR” mieć coś nowego. Tym 

czymś będzie nowy cykl poruszający w felietonowej formie aktualną, miejską 
tematykę. A cóż dziś może być bardziej aktualnego od niedawnych wyborów, 
a szczególnie kilkunastu powyborczych dni, które jeżeli nawet nie „wstrząsnęły 
światem” (bo co w dzisiejszym świecie może jeszcze nami wstrząsnąć?), to 
wywołały konsternację i poruszyły opinię publiczną. Otóż, wybrany w pierwszej 
turze głosami ponad 20 tys. rybniczan prezydent rozważa, by tej funkcji nie 
przyjąć. A to dlaczego, dziwi się „Rybnik” – i ten co głosował za, i ten co, co 
wprost przeciwnie. Prezydent tłumaczy, że jego ugrupowanie nie ma w Radzie 
Miasta większości, koalicja z PO nie wyszła, kroi się natomiast niechętna mu 
koalicja POPiS i w takim przypadku zarządzanie miastem będzie niezwykle 
utrudnione, a roboty moc. I jak na ironię, Blok Samorządowy Rybnik, który 
do wyborów szedł pod hasłem „Dość politycznych gier, głosuj(ę) na BSR”, poli-
tycznych gier nie uniknął. Wprawdzie ostatecznie wielkie partie zapowiedziały, 
że formalnych koalicji zawierać nie będą, ale nie odżegnały się od współpracy 
nieformalnej, nazwanej przez PiS elegancko „stabilną większością programo-
wą”. A przecież programy wszystkich ugrupowań biorących udział w wyborach 
były zbieżne, przynajmniej jeśli o priorytety chodzi – by przywołać dokończenie 
kanalizacji, modernizację sieci komunikacyjnej czy pozyskiwanie środków 
unijnych – można więc uznać, że taką większość programową będą stanowili 
wszyscy radni. Co oczywiście dość naiwnym myśleniem jest. 

W swoim oświadczeniu PiS przypomina o wynikających z ustawy samo-
rządowej odrębnych kompetencjach organu uchwałodawczego, jakim jest 
Rada Miasta oraz przedstawiciela władzy wykonawczej czyli prezydenta, 
podkreślając, że ten model nie przewiduje, aby prezydent mógł ingerować 
w proces działania RM, a „(...) tym bardziej by pod groźbą dymisji – szan-
tażu – próbował stworzyć najlepszy dla siebie układ większościowy”. A więc 
kiedy na poziomie samorządowym prezydent zabiega o koalicję ze swoim 
ugrupowaniem, a porozumienie pozostałych, przynajmniej potencjalnie 
opozycyjnych, uważa za niekorzystne dla rozwoju miasta – to w porządku 
nie jest. Kiedy jednak na poziomie centralnym zwycięski PiS gorączkowo 
szukał przed niespełna rokiem koalicjantów, by w Sejmie zapewnić sobie 
większość i argumentował to dobrem kraju – to jest w porządku. A przecież 
zarówno prezydent Fudali z BSR–em, jak i premier Kaczyński z PiS–em 
są przekonani, że ich programy i pomysły są dobre, powinni więc zaufać 
wszystkim radnym, bo przecież i bez spisanych koalicji będą oni głosować 
za tym, co dla miasta jest dobre. Sęk w tym, że dla każdego radnego może to 
znaczyć co innego. Podsumowując: co jest dobre dla „nas”, wcale nie musi 
być dobre dla „nich”. Zresztą mierzenie w polityce, dziś już nie tylko tej „na 
górze”, tych samych rzeczy, postępków i ludzi inną miarką w zależności od 
przynależności, to zjawisko powszechne. 

Wiesława Różańska
PS. A dlaczego „Ryba ma głos”? A dlaczego miałaby nie mieć?

I po wyborach...

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

Płk Tadeusz Dłużyński na swoim wykładzie w Rybnickim Centrum Kultury miał niezbyt 
liczną publiczność.                                                                  Zdjęcia: r, arch P nr 13

W uroczystościach wzięli udział weterani...

... a w Chwałowicach również dzieci.



Szczególnym miejscem obserwacji jest rybnicki Rynek, na którym 
zainstalowano aż sześć kamer z mikrofonami. Studenckiego kampusu 
strzegą trzy kamery; monitorowane są też najważniejsze ulice Śródmie-
ścia: Raciborska, Sobieskiego, Kościuszki, 3 Maja, Hallera, Chrobrego, 
Piłsudskiego, Powstańców, Mikołowska oraz Plac Wolności i plac przed 
bazyliką. 

Obsługą systemu zajmują się specjalnie przeszkoleni strażnicy 
miejscy. — W tej chwili centrum obsługuje osiem osób pracujących na 
trzy zmiany.  Są to ludzie specjalnie wybrani do tej służby, z długoletnim 
doświadczeniem i stażem — mówi komendant rybnickiej straży Ryszard 
Sadowski. Kamery o wysokiej rozdzielczości umożliwiają osiągnięcie 
niezwykle wyraźnych zbliżeń – jak zapewniali nas policjanci podczas 
prezentacji systemu, możliwe jest nawet odczytanie godziny na zegarku 
noszonym na ręku. Na baczności muszą się mieć także kierowcy prze-
jeżdżający przez centrum miasta, bo na monitorach wyraźnie widać czy 
prowadzący samochód rozmawia przez telefon komórkowy lub czy ma 
zapięte pasy. Tak więc już niedługo bezkarnie łamiących przepisy ruchu 
drogowego może spotkać przykra niespodzianka w postaci przesłanego 
do domu  mandatu ze zdjęciem. Monitoring daje również możliwość 
szybkiego reagowania na zagrożenie. — W razie zaobserwowania przez 
nas niebezpiecznej sytuacji, informujemy oficera dyżurnego policji i dy-
żurnego straży miejskiej, a oni wysyłają na miejsce patrol — mówi jeden 
z obsługujących system strażników mł. inspektor Jacek Misterkiewicz. 
— W zależności od odległości patrolu od miejsca incydentu, akcja potrwa 
zaledwie kilka minut. Obraz z kamer jest nagrywany i przechowywany, 

aby istniała możliwość 
odtworzenia nagrań. 
Dostęp do nich będą 
mieli jedynie policjan-
ci, pracownicy pro-
kuratury i strażnicy 
miejscy. 

Kamery w centrum 
miasta to tylko część 
inwestycji. W planach 
są już bowiem kolej-
ne dzielnice miasta.  
W drugim etapie sys-
temem mają zostać objęte Nowiny, Boguszowice–Osiedle, Chwałowice 
i Niewiadom. Inwestycję realizowała firma Nowoczesne Technologie 
Informatyczne Sp. z o.o. z Warszawy, a jej dotychczasowy koszt wyniósł 
2.794.123,48 złotych. Po rozbudowie systemu będzie można zainstalować 
kamery na prywatnej posesji, a będzie to możliwe dzięki sieci szerokopa-
smowego Internetu, który ma być w Rybniku niedługo uruchomiony.

Dzięki monitoringowi miasto stanie się na pewno bardziej bezpiecz-
ne, trzeba jednak zauważyć, że świadomość bycia pod obserwacją 
może budzić dyskomfort. I trudno nie zgodzić się z opinią prezydenta  
A. Fudalego, który podczas uruchomienia centrum monitoringu 
powiedział: — Konieczność wprowadzenia monitoringu jest właściwie 
naszą wychowawczą porażką. Na początku XXI w. doszliśmy do sytuacji,  

że aby zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, musimy ich 
w pewnym sensie podglądać. Ale jest to cena jaką musimy zapłacić 
za poczucie bezpieczeństwa. Jak pokazują doświadczenia innych 
miast, monitoring przestępczości całkowicie nie wyeliminuje, ale 
znacząco ją ograniczy. Trzeba też pamiętać, że póki co, w cen-
trum miasta ciągle będą zaułki, które nocą i tak najlepiej omijać 
szerokim łukiem.

System był testowany w Rybniku od początku listopada i bardzo 
szybko zdał egzamin. Już pierwszej nocy kamery zarejestrowały 
kilku młodych ludzi dewastujących ławki na Rynku. Dzięki 
monitoringowi młodzi wandale zostali już po kilku minutach 
złapani i ukarani mandatami. Niedawno doszło do poważniej-
szego zdarzenia i o skuteczności monitoringu przekonaliśmy się 
ponownie. Jak poinformował komendant Straży Miejskiej Ryszard 

Sadowski, dzięki systemowi, udało się zatrzymać sprawcę po-
bicia mężczyzny, który w wyniku poniesionych obrażeń 

zmarł. Do zdarzenia doszło 11 listopada w okolicy lokalu 
„Art–Caffe” przy ul. Sobieskiego. Sprawca oddalił się 
z miejsca zdarzenia, ale korzystając z monitoringu 
ustalono, iż wspólnie z grupą osób odjechał taksówką  

z postoju przy dworcu PKS w kierunku Chwa-
łowic. Informację potwierdził taksówkarz,  
a materiały zgromadzone przy użyciu systemu 
monitoringu pozwoliły funkcjonariuszom poli-
cji na zatrzymanie podejrzanego.

Tekst i zdj.: Fr

Sprawca śmiertelnego pobicia ujęty dzięki monitoringowi

Po d  o k i e m  k a m e r
Po pokonaniu wielu proceduralnych i technicznych barier ruszył wizyjny 

monitoring miasta. Na razie pod okiem 21 kamer i 6 mikrofonów jest Śródmieście, 
z którego obraz przekazywany jest na bieżąco do Komendy Miejskiej Policji  
w Rybniku, gdzie znajduje się centrum dowodzenia. System sprawdził się już 
pierwszej nocy funkcjonowania. 

Kamera usytuowana na Rynku.

Rafał Jarmuż przed monitorami w centrum dowodzenia 
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji. 
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W system ten wpisuje się zarówno Specjalny Ośrodek 
Szkolno–Wychowawczy, Specjalny Zespół Szkolno–Przed-
szkolny czyli„Szkoła życia”, Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych, jak i Warsztaty Terapii Zajęciowej I i II. 
Terapia, mająca na celu integrację społeczną osób upo-
śledzonych umysłowo i osiągnięcie przez nie możliwie jak 
największej samodzielności życiowej, wymaga ciągłości, 
stąd starania miasta, by żaden z elementów tworzących ów 
system wsparcia nie został pominięty. 

Dom dziennego pobytu dla osób „specjalnej troski” 
powstał w zmodernizowanym obiekcie dawnego zespołu 
szkół zawodowych. Będzie tu prowadzona rehabilitacja oraz terapia 
społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
umiarkowanym, znacznym i głębokim w każdym wieku, w tym dla dzieci 
i młodzieży. Dom będzie czynny przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin 
dziennie, z których 7 poświęconych będzie pracy terapeutycznej. Do 
prowadzenia zajęć zaplanowano zatrudnienie docelowo 14 terapeutów, 
a z zajęć w pracowniach: kulinarnej, krawieckiej, ceramicznej, mode-
larskiej i introligatorskiej oraz zaradności życiowej może jednorazowo 
korzystać 25 osób. Będą oni kierowani do Domu przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Do dyspozycji osób, dla których pobyt w rodzinie 
jest z różnych przyczyn niemożliwy, będzie hostel na 13 miejsc. Wszystkie 
1-, 2, i 3–osobowe pokoiki są wyposażone w WC oraz prysznic. Funk-
cjonowanie placówki będzie finansowane ze środków wojewody. 

W rozpisanym przez miasto 
otwartym konkursie ofert na 
prowadzenie Domu Samopo-
mocy zwyciężyło rybnickie koło 
Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, zrzeszające rodzi-
ców dzieci intelektualnie niepeł-
nosprawnych. To właśnie zarząd 
koła z przewodniczącym Janem 
Motyką oraz prowadzący oba 
warsztatów terapii zajęciowej 
Danuta Reclik i Rafał Wajner 
szczególnie zabiegali u władz 
miasta o uruchomienie takiej 
placówki. Na uroczystym otwar-
ciu Domu prezydent Adam 
Fudali oraz odpowiedzialna za 
politykę społeczną miasta wi-
ceprezydent Ewa Ryszka mieli 
okazję do podkreślenia wagi tej 
inicjatywy, zaś J. Motyka – do 

podziękowania miastu za jej podjęcie, realizację 
i sfinansowanie. Prezydent podziękował też obec-
nym w Rybniku firmom – Plaza Centers i OBI za 
wsparcie finansowe Domu kwotą ponad 100 tys. 
zł na jego wyposażenie i obietnicę włączania się 
częściej w lokalne przedsięwzięcia.

Oprócz innego umocowania formalno–praw-
nego, Dom Samopomocy różni się od WTZ 
większą dowolnością wyboru zajęć i to raczej 
rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, z mniejszym 
nastawieniem na przygotowanie do zawodu. Kie-
rownictwo będzie dążyło do tego, by Dom był dla 
jego bywalców klubem czy świetlicą, bez nacisku 
na frekwencję i inne rygory. 

Część budynku zajmuje punkt wczesnego wspo-
magania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

która główną siedzibę przy ul. Kościuszki dzieli z WTZ I. — Poradnia, 
której głównym zadaniem jest rozpoznawanie problemów dzieci i mło-
dzieży, na Karłowicza prowadzić będzie terapię wczesnego wspomagania 
dla wszystkich zakwalifikowanych dzieci z różną, nie tylko intelektualną, 
niesprawnością — mówi Lidia Wróbel prowadząca PPP. — Dysponujemy 
m.in. tzw. salą SI, przystosowaną do terapii zwanej integracją sensoryczno–
–motoryczną, polegającą na korelacji procesów umysłowych z ruchowymi.  
Ale prowadzimy również wiele innych rodzajów terapii i rehabilitacji.

Kierujący Środowiskowym Domem Samopomocy szef WTZ II w Nie-
dobczycach i autor koncepcji działania nowej placówki R. Wajner uważa, 
że udało się miejski system edukacyjno–opiekuńczy, którego podmiotem jest 
osoba niepełnosprawna intelektualnie, wzbogacić o kolejny ważny element, 
prawie zamykający cały łańcuch – prawie, bo wciąż brakuje dla tych osób 
miejsc nie tylko na otwartym rynku pracy, ale i na chronionym. Szczególne 
powody do satysfakcji mają też rodziny osób upośledzonych, które, po-
wierzając bliskich profesjonalnej opiece, mogą podzielić się tu niełatwymi 
problemami i znaleźć wsparcie w grupach samopomocowych.              (r)

Koszt modernizacji budynku 
o powierzchni prawie 1,2 tys. m kw. 
wyniósł ok. 1 mln 790 tys. zł, w tym 
z budżetu miasta pochodzi 1 mln 238 
tys. zł, z budżetu państwa – 370 tys. zł, 
ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – 150 tys. zł oraz 80 tys. 
od firmy Plaza i 30 tys. od OBI – na 
wyposażenie Domu. 

W ramach adaptacji budynku do 
nowej funkcji oraz prac remontowych 
wymieniono stolarkę okienną oraz 
drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, 
ocieplono dach i wymieniono obróbki 
blacharskie, dokonano wymiany cen-
tralnego ogrzewania oraz instalacji 
elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej 
z osprzętem, wykonano też prace 
malarskie i posadzkarskie. 

Oddany niedawno do użytku Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
przy ul. Karłowicza, jest kolejnym ogniwem w łańcuchu 
miejskich placówek edukacyjnych i opiekuńczych, 
których zadaniem jest niesienie profesjonalnej 
pomocy ludziom szczególnie przez los doświadczonym 
oraz wsparcie ich rodzin.      

Kolejna placówka dla niepełnosprawnych

Znajdą wsparcie
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Izabela Nogły, która będzie ko-
rzystać z usług Domu, wspólnie 
z przewodniczącym koła PSOUU 
Janem Motyką i prezydentem 
Adamem Fudalim dokonuje 
uroczystego przecięcia wstęgi.

W sfinansowanie wyposażenia 
Domu włączyły się inwestujące 
w Rybniku firmy.

Otwarcie ubarwiły wystę-
py uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. 

Zdjęcia: r



Wizualizacja frontowej elewacji obiektu 
od ul. Piłsudskiego. 

Umowę między miastem a Sądem Okre-
gowym podpisali (od lewej) dyrektor Sta-
nisław Malec i prezydent Adam Fudali; 
parafował prezes Piotr Wójtowicz.

O jubileuszu raz jeszcze…
We wrześniowym numerze „GR” zamie-

ściliśmy tekst „Ćwierćwiecze dla innych”, 
dotyczący 25–lecia działalności w Rybniku 
Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Tekst 
wzbudził uwagi Elżbiety Frydrych, która na-
pisała do naszej redakcji list. Stwierdza w nim 
m.in.: „(…) Każde publiczne podziękowanie ro-
dzi niebezpieczeństwo przeoczenia osób, którym 
podziękować należałoby szczególnie. Czasami 
jest to wynik nieznajomości faktów, czasami 
zła ich interpretacja, a czasami po prostu – zła 
wola. W każdym przypadku efekt jest ten sam 
– za wyrządzone dobro płacimy zapomnieniem. 

Tak też się stało przy okazji podziękowań, składa-
nych z okazji 25–lecia istnienia rybnickiego koła 
PSOUU (…). Nie uruchamiałam Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Rybniku. Moja rola w ich 
tworzeniu miała raczej charakter inicjatywno–
–doradczo–patronacki. (…) Utworzenie pierw-
szych w Rybniku Warsztatów Terapii Zajęciowej 
możliwe było dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
ówczesnego prezydenta miasta Rybnika p. Józefa 
Makosza i członka zarządu miasta p. dr Marii 
Kufy Skorupy, którzy doprowadzili do wykupie-
nia budynku po byłych przychodniach górniczych 
na ul. Kościuszki oraz sfinansowania remontu 
i adaptacji budynku. Uruchomienie warszta-
tów jest dziełem p. Leszka Frydrycha, który od 
czerwca 1994 do stycznia 1997 roku prowadził 

całość spraw związanych z tworzeniem WTZ: 
zarówno w zakresie opracowań merytorycznych 
i uzgodnień z WOZiRON w Katowicach, jak 
i przeprojektowania budynku oraz nadzorowania 
prowadzonej adaptacji i w końcu wyposażania 
i urządzania placówki. Był on też pierwszym 
kierownikiem warsztatów”. 

Od redakcji: Tekst „Ćwierćwiecze dla in-
nych” powstał w oparciu o informacje zawarte 
w folderze wydanym z okazji jubileuszu koła 
oraz na podstawie sprawozdania z działalności 
25–lecia Koła, które podczas sesji Rady Mia-
sta Rybnika przedstawił prezes Jan Motyka. 
Zapewniamy, że o „złej woli” nie może być 
mowy. 

(S)

Umowę między miastem, które w przedsięwzięciu partycypuje, 
a Sądem Okręgowym w Gliwicach podpisali pod koniec października 
prezydent Adam Fudali i dyrektor Stanisław Malec. Jak powiedział 
parafujący umowę prezes Sądu Okręgowego Piotr Wójtowicz, przeko-
nanie decydentów z resortu sprawiedliwości do realizacji tej inwestycji, 
jest ukoronowaniem jego kończącej się kadencji. — Ośrodek zamiej-
scowy w Rybniku jest tylko etapem przejściowym. Jestem przekonany, 
że w niedługiej przyszłości funkcjonował tu będzie pełny Sąd Okręgowy 
ze wszystkimi swoimi kompetencjami. Jednym z argumentów za re-
alizacją przedsięwzięcia była potrzeba scalenia wielu zamiejscowych 
wydziałów w jednej siedzibie. W Rybniku znajdą się najważniejsze 

wydziały cywilne i karne 
– w tym V karny przeniesiony 
z Wodzisławia Śl. i wydziały sądu rejonowego–gospodarczy, funkcjonujący 
w siedzibie prokuratury, a z pękającego w szwach Sądu Rejonowego 
w rybnickim Zamku przeniesiony zostanie wydział ksiąg wieczystych, 
ewoluujący w stronę księgi elektronicznej. Na marginesie, jak przyznał 
prezes P. Wójtowicz, przeniesienie zapisów z ksiąg papierowych na no-
śniki elektroniczne to ogromne przedsięwzięcie właśnie w Polsce się do-
konujące. Paradoksalnie, ze względu na system zabezpieczeń i obszerną 
dokumentację, póki nie zostanie wdrożony inny system, e – księga wcale 
nie skraca czasu oczekiwania na wypis, a wprost przeciwnie... Siedzibę 
w nowym obiekcie znajdzie też wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, 
wydział penitencjarny i wydział krajowego rejestru sądowego, gdzie 
będzie można otrzymać np. zaświadczenie o niekaralności. 

Ambicje, by mieć u siebie Sąd Okręgowy miały wszystkie pra-
wie miasta subregionu. Jednak centralne położenie Rybnika, jego 
dynamiczny rozwój, a także zaproponowana lokalizacja sprawiły, 

że wybrano nasze miasto. To już druga lokalizacja – pierwsza, za nowym 
skrzydłem UM, ze względu na szczupłość miejsca została odrzucona. 
Nowa siedziba przy ul. Piłsudskiego będzie miała powierzchnię prawie 
7 tys. m kw., a działka zapewni odpowiednią ilość miejsc parkingowych 
i tzw. drożność infrastrukturalną. Koszt inwestycji szacowany jest 
w sumie na 29 mln zł, a przedstawiciele Sądu Okręgowego w Gliwicach 
zapewnili, że w tej chwili zabezpieczone jest w budżecie państwa 50% 
tej kwoty. Obiekt zostanie zaopatrzony we wszystkie nowoczesne środki 
wspomagające i zabezpieczeniowe wymagane dla placówki sądowni-
czej – z bezpieczną drogą konwojowania więźniów, wydzieloną strefą 

dla sędziów, jedną z największych 
w regionie sal rozpraw o powierzch-
ni 150 m kw., a docelowo – elektro-
nicznym Systemem Wspomagania 

O r g a n i z a c j i  R o z p r a w 
(SWOR), dającym m.in. możli-
wość obserwowania rozprawy poza 
salą i śledzenie wokandy w internecie. 

Prezydent A. Fudali wyraził przekonanie władz samorządowych, 
że obecność w Rybniku Sądu Okręgowego, instytucji spełniającej po-
ważną funkcję miastotwórczą, podniesie prestiż miasta i jego znaczenie 
w subregionie. Dlatego miasto włączyło się realizację inwestycji  poprzez 
jej wsparcie finansowe kwotą 3,2 mln zł. Mieści się w niej koszt wybu-
rzenia starego budynku, wycięcie, przesadzenie i nasadzenie drzewo-
stanu oraz doprowadzenie do granic nieruchomości sieci elektrycznej, 
cieplnej, wodnej oraz kanalizacji sanitarno–deszczowej; miasto będzie 
również pełnić funkcje inwestora zastępczego. Inwestorzy planują 
rozpoczęcie robót w II kwartale przyszłego roku.

(r)
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Temida w nowej siedzibie
Nie od razu jednak, ale w roku 2010, na który zaplanowano 

zakończenie budowy nowej siedziby zamiejscowego ośrodka 
Sądu Okręgowego w Gliwicach. Okazały budynek powstanie 
w miejscu starej szkoły muzycznej przy ul. Piłsudskiego, 
w bezpośredniej bliskości dworca PKP i  PKS.

Wizualizacja frontowej elewacji obiektu 

– w tym V karny przeniesiony 
z Wodzisławia Śl. i wydziały sądu rejonowego–gospodarczy, funkcjonujący 
w siedzibie prokuratury, a z pękającego w szwach Sądu Rejonowego 

O r g a n i z a c j i  R o z p r a w 
(SWOR), dającym m.in. możli-



Uroczystość odbyła się już po raz ósmy, 
ale zarówno prezes Izby Andrzej Żylak, jak 
i kapituła przyznająca nagrodę, w której 
zasiadają reprezentanci samorządów teryto-
rialnych, samorządu gospodarczego, a także 
przedstawiciele firm i przedsiębiorstw, śląskich 
wyższych uczelni i mediów, wyrażają opinię, 
że w dynamicznie rozwijającym się subre-
gionie wiele jest firm i podmiotów, które na 
uhonorowanie zasłużyły. Symbolika statuetki 
wskazuje, że laureaci nagrody to firmy i ludzie 
tej ziemi – twardzi, solidni i pracowici. Wybór 
kapituły dowodzi, że górnictwo trzyma się do-
brze i nie zamierza kapitulować i to zarówno 
w aspekcie praktycznym (nagrodzone kopalnie, 
konsorcjum robót górniczych i budowy szybów 
i kombinat koksochemiczny) jak i teoretycznym 
(Główny Instytut Górnictwa). Ale wyróżniono 
też podmioty gospodarcze innych branż, w tym 
dwa rybnickie. Spółka PREFROW to firma 
z 50–letnią tradycją, powstała w 1991 roku 
na bazie Rybnickiego Przedsiębiorstwa Pre-
fabrykacji Górniczej. Skupia ona 7 wyspe-
cjalizowanych zakładów o różnych profilach 
produkcyjnych, zlokalizowanych  w kilku 
miejscowościach wokół Rybnika. Firma produ-
kuje obudowy górnicze, elementy do budowy 
kanalizacji oraz masę betonową. PREFROW 
na bieżąco wykonuje badania jakości swoich 
wyrobów, również we własnym laboratorium. 
Firma roku została wyróżniona Czarnym Dia-
mentem po raz pierwszy w 2003 r., drugi raz 
nagroda trafiła w ręce prezesa Józefa Kuśki za 
wysoką jakość wyrobów i usług potwierdzoną 

certyfikatami, za przeciwdziałanie bezrobociu 
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz 
inwestowanie nie tylko w maszyny, urządzenia i 
sprzęt, ale także w działania proekologiczne.

Drugi laureat to Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „POMEX” Spółka z o.o., powstałe 
w 1994 r. w wyniku prywatyzacji Państwowego 
Ośrodka Maszynowego. Firma zajmuje się 
produkcją kompleksowych systemów ogro-
dzeniowych własnego projektu i montuje je na 

miejscu u kontrahenta. Ogrodzenia systemowe 
zapewniają podstawowe funkcje zabezpieczają-
ce, jak również współgrają z architekturą obiek-
tu. POMEX oferuje również usługi doradcze 
w zakresie konstrukcji stalowych dla potrzeb 
budownictwa, zwłaszcza obiektów sportowych. 
Posiada duże doświadczenie w projektowaniu 
i wykonywaniu konstrukcji stalowych – m.in. 
dla potrzeb budownictwa takich jak balustrady, 
poręcze, podejścia dla niepełnosprawnych, 
zadaszenia, kraty itp. Firmy wytwarza też 
elementy tras przenośników taśmowych dla 
górnictwa, a odrębną dziedziną działalności 
jest produkcja listw pomiarowych do pomiaru 
poziomu cieczy w zbiornikach. Jakość wyrobów 
i usług przedsiębiorstwa jest znana z dobrej 
jakości, popartej certyfikatami. Firma jest też 
trzykrotnym laureatem konkursu Przedsię-
biorstwo Fair Play,  w tym  szczególnie cen-
nego Złotego Certyfikat tej nagrody w 2004 r. 
Prezes POMEX–u Tadeusz Durczyński ode-
brał  nagrodę dla firmy za m.in. wysoką jakość 
wyrobów i usług oraz profesjonalny sposób za-

spokajania wymogów klientów i inwestowanie 
w edukację pracowników.

Ale rybnickich akcentów było więcej – laure-
atem nagrody specjalnej został były naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Rybniku Franciszek 
Sanocki, który, odbierając statuetkę, wyraził 
zaskoczenie, ale równocześnie zadowolenie, 
że samorząd gospodarczy zrzeszający przed-
siębiorców, honoruje przedstawiciela fiskusa. 
Laureat podkreślił, że zawsze był zwolennikiem 

współpracy tych dwu, wydawałoby się, tak 
rozbieżnych światów. Fr. Sanocki w aparacie 
skarbowym przepracował prawie 50 lat, z czego 
15 w urzędzie rybnickim.

Zarówno skład kapituły, której przewod-
niczącym jest Tadeusz Donocik, jak i dobór 
laureatów jest dowodem, że rybnicki samorząd 
gospodarczy rozumie potrzebę rozwoju wielu 
różnorodnych gałęzi przedsiębiorczości, a tak-
że szkolnictwa wyższego, nauki i innowacyjno-
ści, wspartej o racjonalną polityką gospodarczą 
państwa.

Współgospodarzem uroczystości było tym ra-
zem Jastrzębie–Zdrój, a miasto zaprezentował 
przygotowujący się do drugiej tury wyborów 
prezydent Marian Janecki. 

Galę uświetnił koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”, który wystąpił z nowym, atrakcyj-
nym programem prezentującym folklor nie tylko 
Polski, ale kilku innych krajów europejskich. 

Zdjęcia z koncertu na II str. okładki.
(r)

Laureaci nagrody 
Czarny Diament 2006 (na zdj.obok)
• Franciszek Sanocki  –  Nagroda 

Specjalna 
•  Ś l ą s k a  A k a d e m i a  M e d y c z n a 

w Katowicach
•  G ł ó w n y  I n s t y t u t  G ó r n i c t w a 

w Katowicach
• JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego 

„Borynia” w Jastrzębiu–Zdroju
• JSW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego 

„JAS–MOS” w Jastrzębiu–Zdroju
• Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” 

S.A. w Zabrzu
• KW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego 

„Marcel” w Radlinie
• KW S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego 

„Ziemowit” w Lędzinach
• Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót 

Górniczych i Budowy Szybów S.A. 
w Mysłowicach

• Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej 
PREFROW Sp. z o.o. w Rybniku

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„POMEX” Sp. z o.o. w Rybniku

• Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. w Żorach

• Zakłady Mięsne „HAGA PLUS” Sp. z o.o. 
w Jastrzębiu–Zdroju

Diamentów blask...
Płonące pochodnie, czerwony dywan oraz górnicza orkiestra i ogromna makieta 

nagrody Czarny Diament witające gości u wejścia Teatru Ziemi Rybnickiej – to od 
kilku lat stałe elementy listopadowej gali, w czasie której te prestiżowe wyróżnienia 
Izby Przemysłowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego są wręczane.
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Aby wesprzeć ideę współpracy pomiędzy 
sektorem biznesu a organizacjami pozarządo-
wym oraz ukazać rolę samorządu jako istotnego 
pośrednika, CRIS zorganizował w Rybnickim 
Centrum Kultury konferencję pt. „Społeczna 
odpowiedzialność biznesu”. Towarzyszyła 
ona I Festiwalowi Organizacji Pozarządowych 
i była jednym z pierwszych działań projektu 
„Gra, w której każdy zwycięża. Zaproszenie 
do rozgrywki”, realizowanego przez CRIS 
przy wsparciu finansowym ze środków Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Projekt porusza temat niepodejmowany dotąd 
w naszym lokalnym środowisku – społeczną 
odpowiedzialność biznesu oraz pobudzenie 
organizacji pozarządowych do współpracy 
z podmiotami komercyjnymi. W ramach projek-
tu odbywają się również szkolenia kierowane do 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
przedstawicieli samorządu i firm (w tym także 
stowarzyszeń przedsiębiorców, cechów rzemiosł 
itp.). Dotyczą one tematyki typowo konsumenc-
kiej (sprzedaż konsumencka, usługi turystyczne, 
sprzedaż elektroniczna, dostęp do informacji 
publicznej, partnerstwo publiczno–prywatne), 
ale ułatwią one organizacjom skuteczniej wybie-
rać na rynku usługi np. w dziedzinie transportu 
czy podróżowanie, stające się stałym elementem 
działań trzeciego sektora. W ramach projektu 
wśród rybnickich firm i organizacji pozarzą-
dowych przeprowadzono ankietę dotyczącą 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Badania 
miały na celu określenie zaangażowania biznesu 
dla wsparcia inicjatyw społecznych w Rybniku. 
Wszystkich zainteresowanych szkoleniami oraz 
wynikami ankiety odsyłamy na stronę www.cris.
org.pl lub bezpośredniego kontaktu z CRIS.  

Gościem konferencji, poprowadzonej przez 
Michała Kubisza z Centrum Rozwoju Inicja-
tyw Społecznych, był poseł do Parlamentu 
Europejskiego Jan Olbrycht, zdecydowany 
zwolennik idei społeczeństwa obywatelskie-
go oraz zwiększenia roli trzeciego sektora 
w życiu publicznym. Prosto i jasno mówił 
o wzajemnych relacjach wszystkich uczestników 
życia publicznego i idei partnerstwa, które ma 
sens jedynie w przypadku współudziału w podej-

mowaniu decyzji i odpowiedzialności za wynik 
danego przedsięwzięcia wszystkich partnerów. 
Nawiązując do tematyki konferencji wykazał, że 
pomoc drugiemu jest nie tylko koniecznością, 
ale i wartością, bo podnosi ocenę społeczną 
człowieka lub całej firmy. Można wręcz mówić o 
opłacalności działań bezinteresownych, o czym 
wiedzą wielkie firmy, inicjujące lub włączające 
się np. w przedsięwzięcia charytatywne. Społecz-
ne zaangażowanie musi jednak być dostrzegane 
i nagradzane, by przekonać innych, że to coś 
pozytywnego. Musi istnieć jasny podział zadań 
między poszczególnymi sektorami – zarówno 
rządowym, samorządowym, organizacjami 
pozarządowymi, a biznesem. Rząd musi np. tak 
stanowić prawo, by przedsiębiorcom opłacało 
się zrobić odpis od podatku na cele społeczne 
itp. Powierzenie trzeciemu sektorowi przez 
samorząd pieniędzy na wykonanie jakiegoś 
zadania publicznego wymaga odwagi, bo nie 
można mieć pewności co do efektów. Podkre-
ślił jednak, że choć organizacje pozarządowe 
pracują za darmo, nie są w stanie działać bez 
pieniędzy. Mądrze działająca władza powin-
na podjąć ryzyko przekazania części zadań 
organizacjom pozarządowym, choć nie może 
przewidzieć efektów... 

O działaniach na rzecz lokalnej społeczności 
na przykładzie Rybnika mówiła przedstawi-
cielka sieci Tesco Sabina Zaczek, prezentując 
model współpracy tej firmy z organizacjami 
pozarządowymi. Doświadczenia ze współpracy 
z organizacjami pozarządowymi firmy OS3 
Multimedia, agencji specjalizującej się w budo-
waniu wizerunku przez Internet i nowe media, 
na przykładzie programu „Dajemy wędkę, 
a nie rybę” przedstawiła Teresa Wierzbowska. 
Pokazała, jak kampanie społeczne można 
promować poprzez media elektroniczne i jak 
OS3 to realizuje, choćby z wykorzystaniem 
marketingu interaktywnego. Przedstawiciel 
Młodzieżowej Rady Miasta Szymon Medalion 
wskazał, jak akcja „Czapka św. Mikołaja” akty-
wizuje środowisko biznesowe na rzecz lokalnej 
społeczności. Okazuje się, że wielu przedsię-
biorców to nie „krwawi kapitaliści”, ale ludzie 
zainteresowani problemami społecznymi.

Lech Kowalski z CRIS przedstawił ideę tzw. 

Organizacje pozarządowe, zwane trzecim, 
po jednostkach rządowych i samorządo-
wych, sektorem działalności publicznej, 
to wciąż jeszcze nie do końca wykorzy-
stany ludzki potencjał. Ale i to, głównie 
dzięki możliwościom związanym z naszą 
obecnością w Unii Europejskiej, powoli 
się zmienia.
Mówiąc najprościej chodzi o to, by, odcią-
żając dwa pierwsze sektory z niektórych 
zadań, ale korzystając z ich finansowej 
pomocy, tak zaktywizować część społe-
czeństwa, by chciało pracować na rzecz 
mniej aktywnej i szczególnie potrzebu-
jącej wsparcia społeczności. Organizacje 
pozarządowe są podstawą do budowania 
obywatelskiego społeczeństwa, wyłaniają 
liderów i przyczyniają się do rozwoju lo-
kalnej demokracji. 
Zadaniem powstałego w 2002 r. w Rybniku 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, 
mającego status Regionalnego Ośrodka 
Szkoleniowego Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jest wzmocnienie i pro-
fesjonalizacja sektora pozarządowego, 
a cel ten jest realizowany poprzez wsparcie 
finansowe i działania edukacyjne – konsul-
tacje, poradnictwo i organizację szkoleń 
czy konferencji. CRIS wskazuje również 
na konieczność współpracy trzeciego 
sektora nie tylko z administracją rządową 
i  samorządem, ale również biznesem. Fir-
my, a zwłaszcza duże markety kojarzą się 
powszechnie ze strukturami wykorzystują-
cymi  swoich pracowników i nastawionymi 
wyłącznie na zysk. Jednak wiele z nich pro-
wadzi również działalność prospołeczną, 
angażując się w życie lokalnej społeczności 
poprzez wsparcie materialne organizacji 
pozarządowych, domów dziecka, szkół itp. 
W Rybniku – stolicy Subregionu Zachod-
niego Województwa Śląskiego, wsparcie 
dla wszelkiej działalności społecznej po-
chodzi głównie od jednostek samorządu 
terytorialnego, w niewielkim stopniu je-
dynie z dotacji z innych źródeł. Rzutuje to 
bezpośrednio na niewielką pozarządową 
aktywność obywateli. 

Zaproszenie na konferencję przyjął 
deputowany do Parlamentu Europejskiego 
poseł Jan Olbrycht.                     Zdj.: s



Funduszu Lokalnego, niezależnej organizacji stworzonej dla rozwiązywania 
problemów lokalnej społeczności i finansowego wsparcia jej inicjatyw. Fundusz 
gromadzi środki finansowe przekazywane zarówno przez administrację rządo-
wą i samorząd, a także biznes i organizacje pozarządowe, jak i pozyskiwane 
z innych źródeł i akcji. Swoje wystąpienie zakończył pytaniem, czy w Rybniku 
Fundusz Lokalny jest potrzebny i zachęcał do jego stworzenia. 

Festiwal został zorganizowany w ramach projektu CRIS „Potrzeba następ-
nego KOP–a. Kontynuacja i wzmocnienie współpracy między organizacjami 
pozarządowymi Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego”, przy udziale 
środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wzięły w nim udział 23 różne 
zrzeszenia, stowarzyszenia, towarzystwa i inne organizacje z Rybnika i gmin 
ościennych, prezentując bogactwo form aktywności społecznej. Był on okazją 
do promocji wartości reprezentowanych przez organizacje pozarządowe, inte-
gracji najbardziej zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności środowisk, 
a także miejscem, gdzie organizacje pozarządowe mogły się spotkać z przed-
stawicielami firm i banków. Kolejny –  II Festiwal Organizacji Pozarządowych 
planowany jest wiosną przyszłego roku.

Na scenie zaprezentowali się:
• Rybnicki Klub Taekwon–do „Feniks – Arete” • Rybnickie 
Stowarzyszenie Taneczne •Zespoły Młodzieżowego Domu Kultury: 
„TAKT”, „BLACK SABAT”, „EFEKT”, „DOMINO” • Kabaret „N.O.C.” 
(Na Ostatnią Chwilę) • Rybnicka Sekcja Ju-jitsu Sportowego • 
Stowarzyszenie Wspólnota Rodzinna Żory • Stowarzyszenie 
Artystyczne Żory – zespół „Fortissimo”

Stoisko Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa: na zdj. Brygida Przybyła i Jan 
Sebastian.

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

Oprzeć na wiedzy...
W Zespole Szkół Wyższych odbyła się 

konferencja zorganizowana przez senatora 
Jerzego Szymurę pt. „Gospodarka oparta 
na wiedzy elementem strategii dla Śląska”. 
Tak też brzmiał temat wystąpienia parlamen-
tarzysty, w którym przekonywał on, że aktual-
nie istnieje bardzo sprzyjająca atmosfera dla 

realizacji idei społeczeństwa opartego na wie-
dzy. Uczestniczący w konferencji rektor Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach prof. Wojciech 
Zieliński zwrócił uwagę na duży potencjał ba-
dawczo–edukacyjny śląskich wyższych uczelni, 
wspominając o idei Autostrady Firm Nowych 
Technologii czy Innowacyjnym Klasterze 
Czystych Technologii Węglowych, który ma 
szansę stać się koordynatorem badań w UE. 
Ale wskazał też na niezbędną pomoc państwa. 
Dr inż. Krzysztof Janicki, dyrektor ds. rozwoju 
rynku w Europie Środkowo–Wschodniej firmy 

Intel podkreślił konieczność podniesienia 
poziomu edukacji społeczeństwa w zakresie 
korzystania z usług elektronicznych, a tak-
że zwiększenia dostępności do komputera 
i Internetu. W konferencji wzięli udział 
m. in. dyrektor Centrum Kształcenia Inżynie-
rów Politecjniki Śl. w Rybniku prof. Joachim 
Kozioł, prof. Konrad Wojciechowski, członek 
zarządu Woj. Śląskiego Marian Jarosz, prezes 
elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła, a także 
samorządowcy i młodzież akademicka.

Swoje stoiska wystawiły organizacje:
• Centrum Wellnes Profilaktyka o Promocja Zdrowia 
• Fundacja do Walki z Rakiem i Chorobami Cywilizacji 
• Fundacja Elektrowni Rybnik • Grupa Artystyczna 
Konar (GAK) zrzeszona przy Towarzystwie Miłośników 
Rydułtów • Górnośląskie Stowarzyszenie Osób Chorych 
Na Nieswoiste Zapalenie Jelit • Inicjatywa „Pikotki” 
przy Towarzystwie Miłośników Rydułtów • Miejski Klub 
Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku • Regionalne 
Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych „Stacja” 
• Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Rybnik 
• Rybnicka Sekcja Ju–jitsu Sportowego • Rybnickie 
Stowarzyszenie Taneczne • Stowarzyszenie Działające 
na rzecz Chorych Psychicznie i Ich Rodzin Homo–Homini 
• Stowarzyszenie Inicjatywa • Stowarzyszenie Inicjatyw 
Młodzieży • Stowarzyszenie Miłośników Kotów Cat 
Club Rybnik • Stowarzyszenie Pomocy 
Chorym Na Stwardnienie Rozsiane „Pro 
Bono” • Stowarzyszenie Współpracy 
Międzynarodowej „Rybnik–Europa” • 
Śląskie Stowarzyszenie Jerozolima • 
Świetlica Środowiskowa w Pszowie
• Towarzystwo Służby Ochrony Zabytków 
Kolei • Uniwersytet III Wieku • Warsztat 
Terapii Zajęciowej • Związek Artystów 
Plastyków

Skrótem...

Na festiwalu zaprezentowało się kilka organizacji – laureatów 
konkursu „Działaj lokalnie”. Zdjęcia: r



„Dwudziestolatki” to ja i ty …
Na ścianie wisi plakat z napisem „Nasze 

przedszkole”. Zdobią go dwie fotografie – na 
jednej dziewczynka o blond włosach, w blu-
zie „w Smerfy”; obok uśmiechnięty malec 
w czapce muchomora. Na pozór nic ich 
nie różni. A jednak! Zdjęcia dzieli 20 lat,  
a blondynka jest dziś mamą „muchomora”. 
Bohaterów fotografii łączą nie tylko więzy 
krwi, ale przede wszystkim przedszkole. 
Przedszkole nr 17…    

— 15 września 1986 roku dzieci wzięły udział  
w pierwszych zajęciach w tej placówce. Zapo-
czątkowano historię, którą piszemy do dziś … 

— mówiła podczas obchodów jubileuszu, dy-
rektor Janina Czaja, która pracuje w placówce 
od początku jej istnienia. — W czasie tych 20 lat, 
tak jak w bajce, zdarzały się momenty trudne, ale 
przede wszystkim dobre, związane są z naszymi 
wychowankami. Było ich 3021; obecnie w P nr 17 
przebywa 118 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nie 
tylko one cieszyły się, że spędzają dzieciństwo 
właśnie tutaj; dyrektor J. Czaja otrzymała też po-
dziękowania od współpracowników „za inspira-
cję i cierpliwość”, a sama dziękowała za przychyl-
ność władzom miasta, przedstawicielom Rady 
Dzielnicy Smolna i Rady Rodziców oraz zawsze 
pomocnym sponsorom, a także nauczycielkom 

i pracownikom obsługi, 
a w szczególności, tym, 
którzy w przedszkolu pra-
cują również od 20 lat.  
A są to Barbara Piercha-
ła, Iwona Cieślik, Aniela 
Grądzik i Barbara Surma. 
— Małymi krokami wielu 
ludzi robi się rzeczy wiel-
kie — mówiła dyrektor 
placówki, a dzieci zabra-
ły wszystkich w podróż 
do roztańczonej Francji, 
Grecji i Niemiec. Jednak 

główna bohaterka rymowanego przedstawienia, 
malutka „Sójka”, zdecydowała się wrócić do 
Rybnika, bo, jak mówiła, „...w tym przedszkolu 
mieszkanko zbuduję, bo tutaj właśnie dobrze 
się czuję”. Podobne odczucia ma Zuzia, która  
w wieku 3 lat wygrała powiatowy konkurs gwa-
rowy, dlatego „po śląsku” przywitała wszystkich 
gości – władze miasta, przedstawicieli Wydziału 
Edukacji, Rady Dzielnicy Smolna, kuratorium 
oświaty i Rady Rodziców oraz byłych nauczycieli 
i absolwentów, a także dyrektorów zaprzyjaź-
nionych szkół i przedszkoli, w tym placówki  
z Czerwionki–Leszczyn, która również nosi imię 
Jana Brzechwy. Zuzia, która mówi o sobie, że 
jest „dociyrno i bezmała aska”, opowiadała  
o tym, jak codziennie spędza czas w przedszkolu, 
a była tak przekonywująca, że prezydent Adam 
Fudali chciał się zapisać do P nr 17, ale do… 
„starszaków”. A wspólnie z wiceprezydent Ewą 
Ryszką i naczelnikiem Wydziału Edukacji Tade-
uszem Bonkiem wręczyli maluchom upominki. 
A. Fudali gratulował jubileuszu i wyraził przeko-
nanie, że rodzice nie muszą martwić się o swoje 
dzieci, kiedy przebywają one w tej placówce.  
Z pewnością. Pieczę nad wychowankami spra-
wuje 10 nauczycieli i 10 pracowników obsługi, 
a w tym roku P nr 17 otrzymało przyznawany 
przez kuratora certyfikat „Śląska Szkoła Ja-
kości”. Poza tym patronujący placówce Jan 
Brzechwa, gwarantuje baśniową „przygrywkę”  
do dorosłego życia.                                         (S)

Konkurencja rośnie
Gazetki szkolne z całego regionu napły-

nęły na konkurs „Małe próby dziennikar-
skie”, który zorganizował Dom Kultury  
w Niewiadomiu. Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków nastąpiło na początku listopada, a o miano 
najlepszej ubiegało się 20 gazetek z Rybnika, 
Jastrzębia, Żor, Wodzisławia, Radlina, Ry-
dułtów i Świerklan. Pisma o najróżniejszych 
tytułach: „Przystanek 7”, „Szkolne Beranie”, 
„Wiadomości z tornistra”, „Mądralla” czy  
„Gimwizjer” – oceniono w trzech kategoriach 
– szkoły podstawowe, gimnazja oraz placówki 
specjalne, a zwyciężali w nich „Skrzacik” z SP 
nr 21 z Jastrzębia, „Gimryjek” z Żor oraz „No-
winki” z Internatu Specjalnego Ośrodka Szkol-
no–Wychowawczego z Rybnika. Gratulujemy 
i zachęcamy również innych do opisywania 
szkolnej rzeczywistości. 

Nagrodzeni za turystykę 
Szkoła Podstawowa nr 19, jako jedyna  

w województwie, otrzymała dyplom Mar-
szałka Województwa Śląskiego „Za zasługi 
dla rozwoju turystyki”. Wyróżnienie wręczo-
no w sali Sejmu Śląskiego podczas Wojewódz-
kich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. 
Uczniowie tej szkoły już trzykrotnie reprezen-
towali województwo śląskie w Ogólnopolskim 

Młodzieżowym Turnieju Turystyczno–Krajo-
znawczym, zajmując w finałach centralnych II 
miejsce (2004 r.) i V miejsca (2005 r. i 2006 r.). 
Są również wicemistrzami Polski w marszach 
na orientacje i zdobywali laury w  konkursach 
„Bezpieczne góry”, „Poznajemy ojcowiznę” i „...
na najlepszy produkt turystyczny w regionie”. 
SP nr 19 współpracuje z rybnickim oddziałem 
PTTK i realizuje program wychowawczy oparty 
na krajoznawstwie i turystyce. W sali gimna-
stycznej wybudowano ściankę wspinaczkową,  
a placówka posiada dyplom honorowy oddziału 
PTTK w Rybniku i trzykrotnie zdobyła puchar 
prezydenta miasta. Miłością do turystyki zaraził 
młodzież najpewniej najbardziej wytrawny tury-
sta wśród dyrektorów szkół – Michał Wieczorek. 
Tylko pozazdrościć! 

Tęczowa Jagoda 
Na co dzień uczy się w Szkole Podstawowej 

nr 11 i śpiewa. I to jak! Z każdego festiwalu 
wraca bogatsza o doświadczenia i ... trofea. 
Nie inaczej było i tym razem. 10–letnia Jagoda 
Klimek z Rybnika zajęła I miejsce w swojej 
grupie wiekowej w VII Ogólnopolskim festi-
walu dzieci i młodzieży „Tęczowe piosenki Jana 
Wojdaka” (na zdj.). Do krakowskiego finału,  
w którym wystąpiło 61 solistów i zespołów, trafiła 
po wygraniu eliminacji w Bieruniu. Jej wokalne 

popisy w Nowohuckim Centrum Kultury ocenia-
ło jury – Barbara Skarżyńska („Od przedszkola 
do Opola”), Aleksander Pałac (TVP 1), Antoni 
Krupa (Radio Kraków Małopolska) i Sylwia 
Monika Wojdak (muzykolog) i in. 

Warto zaznaczyć, że corocznie przez festiwal 
przewija się kilka tysięcy dzieci i młodzieży, a ini-
cjator imprezy, posiadacz „Orderu Uśmiechu”, 
lider zespołu „Wawele” Jan Wojdak spełnia 
marzenia tych młodych ludzi. Również Jagody 
Klimek, która bardzo lubi śpiewać, ale doskona-
le radzi sobie też z recytacją. Stąd w jej bogatej 
kolekcji, obok festiwalowych laurów, takich jak 
„Diamentowa Rybka” znajduje się wiele nagród 
za udział w konkursach recytatorskich. Bo, 
jak to mówią, Jagoda to „sceniczne zwierze”,  
oj przepraszam raczej jeszcze „zwierzątko”. 

(S)

Plakat ze zdjęciami, które 
dzieli 20 lat, a łączy przed-
szkole i... więzy krwi.
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Być jak Kochanowski…
„Życie płynie jak rzeka, ale szybciej ucie-

ka, gdy zamarznie, to na wieki zamykają 
się powieki” – tej fraszki nie napisał Jan 
Kochanowski, ale Marta Łobażewicz 
z Gimnazjum nr 4, jedna z laureatek 
konkursu na fraszkę inspirowaną twór-
czością Jana z Czarnolasu. 

Okazją do organizacji tego i innych konkursów 
była rocznica nadania Gimnazjum nr 4 imienia 
Jana Kochanowskiego. — To dla nas wyjątkowy 
dzień – święto szkoły, dlatego przygotowana została 
uroczysta akademia. Jednak to również dzień 
żałoby w placówkach w całej Polsce — mówiła 
dyrektor G nr 4 Henryka Tomsia, przypomina-
jąc o tragedii w gdańskim gimnazjum, gdzie po 
upokorzeniu na oczach klasy, 14–letnia Ania 
popełniła samobójstwo. Dlatego uroczystości  
w „Kochanowskim” poprzedziła minuta ciszy, 
po której odbyło się ślubowanie klas pierwszych. 
Następnie H. Tomsia wspólnie z Krystyną Kieretą 
podsumowały Dni Edukacji Regionalnej pod ha-
słem „W drodze do Czarnolasu – powrót do świa-

ta wartości małej ojczyzny” i wręczyły nagrody 
książkowe laureatom czterech konkursów – na 
znajomość życia i twórczości poety, „fraszkę 
pisaną pod czujnym okiem patrona”, plastyczną 
interpretację portretu Jana Kochanowskiego  
i najładniejsze fotografie pod hasłem „Gościu, 
siądź pod mym … – świat przyrody mojej małej 
ojczyzny w obiektywie”. Dyrektor szkoły złożyła 
też podziękowania miastu, Radzie Dzielnicy 
Rybnicka Kuźnia, Radzie Rodziców oraz 
sponsorom za ich przychylność, a w imieniu 
Związku Piłsudczyków płk Tadeusz Dłużyński 
dziękował za współpracę szkole. 

Święto było również okazją do przeniesie-
nia się na dwór Zygmunta Augusta, na którym 
Jan Kochanowski pełnił funkcję sekretarza 
królewskiego. A wszystko za sprawą roztańczo-
nych i rozśpiewanych pierwszoklasistów, którzy 
pod okiem „Kochanowskiego w spódnicy” czyli 
nauczycielki Doroty Kowalskiej, w ciągu dwóch 
miesięcy przygotowywali się do  występu. Finał 
Dni Edukacji Regionalnej zakończyła konfe-
rencja, a goście zaproszeni do udziału w święcie 

szkoły zwiedzili wystawy z pracami gimnazja-
listów nagrodzonych w konkursach. Na jednej 
znalazła się też fraszka Jacka Derenowskiego: 
„Gdy w młodości nie chce ci się uczyć, to  
w dorosłym życiu będziesz kluczyć”. Wiedzą o 
tym nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele G nr 
4, dlatego organizują podobne przedsięwzięcia  
i zachęcają gimnazjalistów do kreatywności. 

(S) 

Napisane przez uczniów fraszki były czytane z wielkim 
zainteresowaniem.                                                      Zdj.: s 

Wspomnienia niebieskiego mundurka?
Pomysł ministra Romana Giertycha, by uczniów ubrać  

w szkolne mundurki ma tyluż zwolenników co przeciwników. Jedni 
„oceniają go na szóstkę!”, inni przekonują „to obciachowe”. W kilku 
rybnickich szkołach mundurki nie budzą już takich emocji. 

Zdaniem nauczycielki Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 
Joanny Fiałkowskiej, pomysł niepotrzebnie bulwersuje tyle osób: 
— Słyszymy, że mundurek przypisuje się czasom komunistycznym,  
a my zastanawiamy się dlaczego? Co sprawia, że skromny mundu-
rek jest kojarzony z przeszłością, podczas gdy wiele elitarnych szkół  
w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych w swych statu-
tach zapisało obowiązek noszenia takich strojów przez uczniów. Tam 
nikomu to nie przeszkadza... Również w ZSP nr 1, gdzie obowiązek 
ubierania mundurków istnieje już od pięciu lat, a wprowadziła 
go dyrektor placówki Joanna Błażyca. Oczywiście nie od razu in-
nowacja zyskała rzesze zwolenników i wszystkim się spodobała.  
Ale dziś, gdziekolwiek pojawiają się uczniowie tej placówki, wzbudzają 
niemałe uznanie. — Naszym uczniom nie przeszkadza, że nie uczestniczą 
w pokazach mody — zapewnia J. Fiałkowska, która zwraca uwagę na 
fakt, że krój mundurka wcale nie musi być niemodny. W tym roku szkol-
nym strój uczniów ZSP nr 1 dodatkowo wzbogacono o logo placówki. 

Na korzyść mundurka przemawiają również względy bezpieczeń-
stwa – w szkole łatwiej zauważyć obcą osobę. Może również dlate-
go ZSP nr 1 szczyci się z faktu, że nie widnieje na liście placówek  

z niedostosowaniem czy agresją i uczestniczy w programie „Szkoła bez 
przemocy”. Nie bez znaczenia są też relacje między uczniami. — Jak 
dotąd granatowa bluza nikomu nie zaszkodziła. Cieszymy się, że naszym 
uczniom nie przeszkadza noszenie mundurków; wręcz są z tego dumni! 
— przekonuje J. Fiałkowska. 

Podobnie jest w innych placówkach – najbardziej znane „umunduro-
wanie” szkolne, które od lat jest niewątpliwym elementem wyróżniają-
cym, noszą uczniowie Zespołu Szkół Urszulańskich. „Nowa moda” 
dotarła też do Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie uczniowskie „fartuszki” 
zakładają pierwszoklasiści. Dyrektor placówki Ewa Jankowska, zawsze 
pochwalała pomysł noszenia mundurków, ale ten, spotykał się zwykle 
z oporem i to nie tyle uczniów, ile samych rodziców. — Opinie na ten 
temat zawsze będą podzielone — podkreśla E. Jankowska, która w tym 
roku wprowadziła w życie obowiązek noszenia mundurków. Będzie on 
dotyczył również kolejnych pierwszoklasistów, rozpoczynających swoją 
szkolną przygodę w SP nr 2. 

Od ponad roku dzieci z Golejowa, uczęszczające do Szkoły Podstawo-
wej nr 29, też nie zapominają o swoim uczniowskim stroju. Jak mówi dy-
rektor placówki Bożena Szymura, mundurki noszą wszyscy uczniowie – od 
pierwszej do szóstej klasy. — Nigdy nie staram się narzucać swoich decyzji, 
szczególnie jeżeli wiąże się to z kosztami, ale pomysł noszenia mundurków 
przedstawiłam Radzie Rodziców. Potem udało mi się nawiązać współpracę 
z Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej i na zajęciach dziewczyny z tej 
placówki, po bardzo atrakcyjnej cenie, uszyły nam mundurki z logo szkoły 

— mówi. B. Szymura wspomina, że szczególnie uczniowie star-
szych klas lekko „buntowali się” przeciwko „umundurowaniu”, 
ale już przywykli, a samorząd szkolny wpadł na pomysł „mun-
durkowej rywalizacji”, która toczy się pomiędzy klasami. 

Pewnie nie rozstrzygniemy sporu „nosić” czy „nie nosić” 
i jeszcze nieraz przyjdzie nam czytać odmienne opinie 
uczniów, jak te z internetowego forum: „mundurki to same 
plusy – nie myśli się w co się ubrać, nikt ci nie zazdrości, nikt 
nie wyśmieje”. „Nie mam zamiaru chodzić w jakiś głupich 
mundurkach, to bezsensowne, wszyscy w takich samych 
ciuchach, zero oryginalności!”. Ale może dla coraz większej 
grupy młodych ludzi, lata szkolne będą również wspomnie-

niem niebieskiego mundurka. 
Tak jak dla nas! 

(S)

Uczniowie I klasy ZSP nr 1 
mundurki noszą nie tylko „od 
święta”. Zdj.: arch. szkoły.
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„Baśń powitalna” czyli…? Młodzi ludzie 
z Turcji, Szkocji, Litwy oraz z działającej 
w Młodzieżowym Domu Kultury pracowni 
„Creatio” poznali się za sprawą unijnego 
Programu „Młodzież”, który otworzył przed 
nimi drzwi do wielu światów – sztuki, sportu, 
tańca, muzyki i odmiennych kultur. Tym razem 
w Rybniku spędzili tylko jeden dzień, gdyż 
program pobytu, w ramach którego realizo-
wany był projekt „Te same baśnie w nas”, był 
bardzo urozmaicony. Młodzież przebywała 
w Istebnej i Koniakowie, gdzie toczyła się „baśń 
dawnych epok”, a w jej ramach zajęcia sportowe, 

Nagrody wręczały wiceprezydent Rybnika Ewa Ryszka i dyrektor MDK Barbara Zielińska; na zdjęciu wspólnie z lau-
reatkami nagród (od lewej) Patrycją Kempny z Rybnika i Moniką Klechamer z Niekarzyna, która od 6 lat uczestniczy 
w konkursie.                                                                                                                                                Zdjęcia: s

Pięcioosobowa grupa młodzieży reprezen-
tująca pracownię grafiki i rysunku Młodzie-
żowego Domu Kultury pod opieką Milady 
Więckowskiej, przebywała w Estonii w ramach 
międzynarodowej wymiany Programu Unii 
Europejskiej „Młodzież”. Jej celem było po-
szukiwanie podobieństw i różnic w rozwoju 
rękodzieła artystycznego, a wyzwanie podjęli 
młodzi ludzie z Hiszpanii, Portugalii, Nie-
miec, Polski i Estonii. Ci ostatni poprowadzili 
warsztaty związane z estońskimi wyrobami 
włókienniczymi, na których młodzież uczyła się 
jak z „filcowanej” wełny, ciepłej wody i mydła 
wytwarzać materiał, który służy do wyrobów 
czapek, kapeluszy i rękawic. Pod okiem Estoń-
czyków uczestnicy wymiany poznali też tajniki 
malowania na jedwabiu i wykonali przepiękne 
obrazy na chustach. Z kolei Hiszpanie pokazali 
jak modelować maski z papieru moczonego 
w kleju, a Portugalczycy – jak malować na 
szkle farbami witrażowymi i co ciekawe, jak ze 
starych gazet... wyplatać koszyki. Pomalowane 
i polakierowane o najróżniejszych kształtach, 
niczym nie ustępują koszom wyplatanym 
z wikliny – są mocne, równie przydatne i bar-
dzo ładne. Młodzież z MDK–u przygotowała 

Młodzi ludzie podziwiali prace 
swoich kolegów „po pędzlu”. 

„Czułam jego obrazy poprzez ekspresję, światło i mrok. Jestem wdzięczna za okazję 
do poznania tego wyjątkowego artysty” – napisała 10–letnia Rachel z Kalifornii. 
Ona i inni młodzi plastycy z 21 krajów świata poznali jednego z największych 
artystów wszechczasów, holenderskiego malarza Rembrandta dzięki VI 
edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Wielcy znani i nieznani”, 
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury.

W jaki sposób zbliżyć do siebie 
osoby, które różni narodowość, język, 
religia i mentalność? To proste – należy 
przygotować dla nich kreatywne zadanie, 
ot choćby wymyślanie baśni, opracowanie 
scenariusza, dobranie kostiumów 
i muzyki. Co z tego wynikło zobaczyliśmy 
w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie 
odbył się finałowy happening w ramach 
projektu „Te same baśnie w nas”.  

Czego to ludzie nie wymyślą?! Kapelusze 
robione z materiału uzyskiwanego 
z wełny, ciepłej wody i mydła, koszyki 
wyplatane z gazet i obrazy malowane 
na chustach – w Estonii młodzież 
z Rybnika poznawała tajniki rękodzieła 
artystycznego z różnych stron Europy.  

Czarodzieje światła 

Baśnie w nich
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W tym roku nie było nam dane zobaczyć 
prac jedynie z dwóch kontynentów – Antark-
tydy i Australii, ale jak mówiła wiceprezydent 
Ewa Ryszka, to tylko kwestia czasu, bo pomy-
słodawczyni plastycznego konkursu Aldona 
Kaczmarczyk–Kołucka z MDK ma siłę przeko-
nywania… W tym roku udało jej się zachęcić 
do udziału młodych artystów m.in. z Brazylii, 
Litwy, Turcji, Indii, Serbii i Czarnogóry, USA, 
Meksyku, Portugalii, Rumunii, Azerbejdżanu, 
Mołdawii, Chorwacji i Korei. W konkursie 
uczestniczyło 129 placówek z 21 krajów, a na-
desłano 1275 przepięknych prac plastycznych. 
Jurorzy – młodzi ludzie z pracowni plastycznej 
„Creatio” z MDK wyłonili 142 laureatów 
– 77 prac trafiło na wystawę, 33 wyróżniono, 
a 32 nagrodzono. W gronie tym znaleźli się 
również rybniczanie, którzy odbierali nagrody 
podczas uroczystego podsumowania konkursu 
„Rembrandt – czarodziej światła” w Rybnickim 
Centrum Kultury. A byli to Klaudia Żymełka, 
Patrycja Kempny, Paulina Rzymanek, Hanna 
Olborska i Natalia Mazurek (op. Krystyna Ko-
morowska), Ada Szuła (op. Krystyna Kapusta) 
wszystkie z OPP „Przygoda” oraz Krzysztof 
Mańka, Aleksandra Wala, Wojtek Smyczek 

wszyscy z pracowni „Creatio” z MDK–u (op. 
A. Kaczmarczyk–Kołucka), a także Monika 
Sarnowska (op. K. Kapusta), Artur Strug 
i Piotr Klonowski (op. Milada Więckowska) 
i Wiktoria Lorenc (op. Mirosław Pilarz) – wszy-
scy z MDK. Powody do dumy ma też Grażyna 
Zarzecka–Czech, pod okiem której w Klubie 
Energetyka talenty rozwijają Ewa Knidżycka, 
Monika Oleksik i Maciej Niemiec, który po raz 
kolejny znalazł się w gronie laureatów, a który 
już wie, że zwiąże swoją przyszłość ze sztuką. 
Uroczystość wręczenia nagród połączono 
z otwarciem wystawy pokonkursowej, a całość 
uświetnił występ grupy „Domino” z MDK, 
której taniec nawiązywał do trzech okresów 
w życiu i twórczości Rembrandta. Patronat nad 
imprezą objął prezydent Adam Fudali. 

W historii konkursu, „Wielcy znani i nie-
znani” zapisali się dotąd Michał Anioł, rene-
sansowy geniusz Leonardo da Vinci, Claude 
Monet, dusza kolorowa Frida Kahlo, Gustaw 
Klimt oraz Rembrandt. Za rok, jak zdradziła 
Aldona Kaczmarczyk–Kołucka, inspiracją dla 
młodych ludzi z całego świata będzie twórczość 
i życie Henri de Toulouse–Lautreca. 

(S)



„Baśń czerwona” opowiada o uczuciu katoliczki i muzułmanina; w tle „Portret młodego 
Europejczyka” wykonany przez młodzież podczas warsztatów.                     Zdjęcia: s

„Taniec z gwiazdami”? Nie, to taniec z Litwinami…

Zajęcie na długie zi-
mowe wieczory – wy-
platanie koszy ze 
starych gazet... 

Wyjątkowa tkanina zrobiona przez Anię (pierwsza z lewej) służy m.in. do wykonania kape-
lusików, takich jak ten Manueli z Portugalii.                       Zdjęcia: arch. MDK. 

prezentacja narodowych baśni, zwyczajów, 
strojów i tańców. Za sprawą „przerwanej 
baśni” młodzi ludzie dotarli do Oświęcimia, 
a podczas „baśni natury” wybrali się na wy-
cieczkę w góry i uczestniczyli w warsztatach 
plastycznych, w trakcie których tworzyli por-
tret młodego Europejczyka. „Śląska baśń” to 
pobyt w Rybniku, wizyta u prezydenta miasta 
i finałowy happening, który poprzedził taneczny 
pokaz w wykonaniu roztańczonych Litwinów. 

— Bez względu na kraj, kulturę i religię, 
w duszach grają nam podobne rzeczy — mówiła 
Aldona Kaczmarczyk–Kołucka z MDK–u. 
A potwierdziła to młodzież z różnych stron Eu-
ropy; protestanci, muzułmanie, katolicy i ate-
iści, osoby bardzo dobrze mówiące i zupełnie 
nie znające angielskiego. Udało im się złamać 
bariery i w czasie 4 dni stworzyć własne baśnie 
w czterech kolorach. Publiczność zobaczyła 
więc baśń czarną, w której zbrodnia zawsze 

wygrywa, baśń niebieską symbolizującą oce-
an, a opowiadającą o miłości i dokonywanych 
wyborach; wreszcie baśń białą jak niewinna 
miłość oraz czerwoną z „zakazanym” uczuciem 
katoliczki i muzułmanina. 

Już poza Rybnikiem toczyła się „baśń 
polskich królów” czyli zwiedzanie Krakowa, 
a najbardziej wzruszająca była oczywiście „baśń 
pożegnalna”… 

(S) 

Wyjątkowa tkanina zrobiona przez Anię (pierwsza z lewej) służy m.in. do wykonania kape-
lusików, takich jak ten Manueli z Portugalii.                       Zdjęcia: arch. MDK. 

dla swoich rówieśników warsztaty, na których inni poznawali tajniki 
ręcznego czerpania papieru, a który ozdobiony suszonymi roślinami 
może być wykorzystywany do wykonywania kartek świątecznych, biletów 
i zaproszeń lub stanowić passe–partout do oprawy prac plastycznych. 
Tak właśnie oprawione były grafiki, jakie grupa plastyczna z MDK 
wykonała w prezencie dla wszystkich uczestników wymiany. 

Młodzi ludzie zwiedzili też zamek w estońskim Rakvere, gdzie 
próbowali kuć rozgrzane do czerwoności żelazo, wykonywać 
świece z pszczelego wosku, a w zamkowej komnacie, przy 
blasku świec, pisali gęsim piórem maczanym w atramencie. 
Międzynarodowa grupa odwiedziła również pracownię estoń-
skiego witrażysty w Tallinnie, który pokazał im swoje prace 
i warsztat. Ponadto grupy biorące udział w wymianie przygoto-
wały prezentacje na temat historii, kultury, tradycji i obyczajów 
swoich krajów, serwowali też specyficzne 
potrawy i przywiezione z sobą przysmaki, 
Polacy – chleb, „krówki ciągutki” i ogórki 
kiszone. 

Młodzi ludzie z MDK wspominają, 
że mimo fatalnej pogody – w Tallinnie 
było zimno, padało i wiało – wśród 
uczestników wymiany panowała go-
rąca atmosfera, która pozwoliła na 
nawiązanie międzynarodowych przy-
jaźni i naukę wyjątkowych tajników 
rękodzieła artystycznego. Może 
warto więc spróbować swych sił 
w wyplataniu koszyków z ... gazet, 
byle nie z „Gazety Rybnickiej”. 
Są inne... 

(S)

Rękodzieło to jest to!
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Cykl jesiennych koncertów rozpoczyna na 
przełomie października i listopada Rybnicka 
Jesień Chóralna, organizowana w tym roku po 
raz drugi przez Dom Kultury w Chwałowicach 
i Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”, 
przy współudziale szkoły muzycznej Sza-
franków. Impreza młoda, ale organizatorom 
udało się skupić wokół niej znaczące nazwiska, 
o czym świadczy patronat H.M. Góreckiego czy 
skład jury, w którym zasiadają profesorowie 
Akademii Muzycznej Jan Wincenty Hawel 
i pełniący jednocześnie funkcję dyrektora 
artystycznego Czesław Freund, a w tym 
roku również dr Milan Kolena z Wyższej 
Szkoły Sztuk w Bratysławie. Do same-
go konkursu zostało zakwalifikowanych 
11 chórów, które zostały przesłuchane 
w  r y b n i c k i e j 
szkole muzycz-
nej. I tak w ka-
tegorii chórów 
jednorodnych 
pierwsze miej-
sce zajął chór 
„ B e l  C a n t o ” 
z I LO im. Po-
w s t a ń c ó w  Ś l . 
w  R y b n i k u 
p o d  d y r e k c j ą 
L i d i i  B l a z e l 
–  M a r s z o l i k , 
w  k a t e g o r i i 
chórów miesza-
nych kameral-
nych zwycięstwo 
odniós ł  oktet 
„Oktava” z Krakowa prowadzony przez Zyg-
munta Magierę, zaś w kategorii chórów mie-
szanych – Chór Uniwersytecki Uniwersytetu 
Warszawskiego, któremu przyznano również 
Grand Prix; zaś prowadząca chór Irina Bogda-
novich otrzymała nagrodę dla najlepszego dy-
rygenta Rybnickiej Jesieni Chóralnej. Koncert 
laureatów i wręczenie nagród miało miejsce w 
kościele Królowej Apostołów oo. misjonarzy, 
gdzie z okazji 70. urodzin uhonorowano rów-
nież Jana Wincentego Hawela, znakomitego 
kameralistę i dyrygenta, absolwenta rybnickiej 

szkoły muzycznej i profesora AM. Na zakończe-
nie uroczystości połączone chóry pod dyrekcją 
prof. Cz. Freunda – również absolwenta „szkoły 
Szafranków”, dziekana Wydziału Kompozycji, 
Interpretacji, Edukacji i Jazzu AM w Kato-
wicach, laureata Złotej Honorowej Lampki 
Górniczej w ub. roku i przewodniczącego jury, 
odśpiewały hymn „Gaude Mater Poloniae...”. 
Nagrodzone chóry zaprezentowały najwyższy 
kunszt artystyczny, a młode głosy dały nadzieję, 
że ta forma wyrażania muzycznej wrażliwości 
ma przyszłość. Organizatorzy i jurorzy zauwa-
żyli jednak, że w repertuarze występujących 
chórów zbyt mało było utworów polskich.  

Uczestniczące w Rybnickiej Jesieni Chó-
ralnej zespoły zaprezentowały się wcześniej 
w rybnickich świątyniach w czasie nabożeństw. 

Szczególne wrażenie zrobił występ w kościele 
św. Jadwigi Akademicki Chóru Uniwersytetu 
Poznańskiego im. Adama Mickiewicza pod 
dyrekcją Jacka Sykulskiego – zespołu znako-
mitego, o europejskim poziomie i renomie, 
do którego trafia się z ... castingu. Część 
koncertu wypełniły utwory prowadzącego 
chór J. Sykulskiego – nie tylko dyrygenta, ale 
również kompozytora i aranżera. A potem 
zabrzmiały chóralne wykonania przebojów 
Beatlesów, Czesława Niemena czy zespołu 
Queen w oryginalnej interpretacji. Wyjątkowa 

i zaskakująca była nie tylko treść, ale i forma 
koncertu, mało przypominająca tradycyjny 
występ chóru. Owacyjne przyjęcie śpiewaków 
z Poznania przekonuje, w jakim kierunku po-
winna iść muzyka chóralna, by zainteresować 
również młodych odbiorców, bo wśród wyko-
nawców takich nie brakowało. Podsumowując: 
dwie zaledwie edycje imprezy sprawiły, że 
w mieliśmy okazję w Rybniku usłyszeć to, 
co w polskiej niezawodowej chóralistyce jest 
najlepszego. Rybnicka Jesień Chóralna mo-
gła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego 
oraz Urzędu Miasta. 

O Dniach Cecyliańskich w numerze świą-
tecznym „GR”. Zapowiedź koncertu finałowego 
– na str. 28.

(r)

Każdy harcerz umie śpiewać, potwierdził 
to Międzyhufcowy Festiwal Piosenki 
Harcerskiej.

     Z  p iosenką      na ustach    
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Przedstawiciele pozostałych chórów – laureatów; pierwszy z prawej juror i dyrektor 
artystyczny Czesław Freund.                                                                                         Zdj.: r 

... – w każdym razie w Rybniku. Bo to 
i młoda Rybnicka Jesień Chóralna pod 
patronatem Henryka Mikołaja Góreckiego 
i „bardziej doświadczone” Dni Cecyliańskie 
z powodzeniem podtrzymują starą, śląską 
tradycję śpiewu chóralnego. Tradycja 
stara, ale wśród chórzystów coraz więcej 
młodych ludzi, jakby wbrew szkolnym 
programom, gdzie edukacji muzycznej ledwie 
na lekarstwo.

Śpiewaniem 
jesień się zaczyna...

Rybnicka młodzież  skutecznie 
przeciwstawia się obiegowej opinii, że 
młodzi ludzie śpiewać nie lubią, nie umieją 
i nie garną się do popisów wokalnych. 
Bez obaw! Piosenka w narodzie nie 
zginie – śpiewają maluchy i trochę 
starsi, ... turyści i harcerze, a potwierdza 
to Międzyhufcowy Festiwal Piosenki 
Harcerskiej oraz  XII już Festiwal 
Piosenki Turystycznej.

300 harcerzy, zuchów, wędrowników, in-
struktorów oraz zaproszonych gości z Rybnika 
i okolic uczestniczyło w I Miedzyhufcowym 
Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Pociąg 
Przygoda”, który odbył się w Teatrze Ziemi 

Zdobywca Grand Prix – Chór Akademicki 
Uniwersytetu Warszawskiego.



Adam był małym chłopcem, gdy wspólnie 
z mamą stał „na Placu Św. Piotra”, a z „balko-
nu bazyliki” padły pamiętne słowa „habemus 
papam”. Publiczność zebrana w Sanktuarium 
Świętej Teresy w Chwałowicach też była „świad-
kiem” tej uroczystości, a potem śledziła historię 
życia Adama (w tej roli Andrzej Popławski), 
napisaną i wyreżyserowaną przez studenta 
pedagogiki Macieja Misztala z Ewangelizacyj-
nej Grupy Teatralnej. W spektaklu poruszono 
problemy wolności, miłości, cierpienia i prze-
baczenia, a przeplatają go wystąpienia papieża 
Jan Pawła II, w rolę którego wcielił się ks. Piotr 
Uroda. W przedsięwzięciu wzięło udział 50 
młodych ludzi, chór i 60–osobowa orkiestra 
złożona z uczniów i absolwentów rybnickiej 
szkoły muzycznej, którą poprowadził student 
Akademii Muzycznej Piotr Kotas. Ewangeli-
zacyjną Grupę Teatralną tworzą młodzi ludzie 
z Rybnika i okolic. Są wśród nich osoby zwią-
zane z różnymi grupami parafialnymi (Ruch 

Światło – Życie, ministranci, kandydaci do 
bierzmowania..., więcej o grupie na www.egt.
rybnik.pl). Jak mówią, „...poprzez spektakle te-
atralne chcą przybliżać ludzi do Jezusa”. Udaje im 
się to od kilku lat, a zaczynali od przedstawienia 
„Zraniony Pasterz”, wystawianego w 2003 r. 
w różnych parafiach archidiecezji katowickiej. 
Potem przyszła kolej na misteria męki pańskiej; 
w ostatnim wzięło udział 50 aktorów i 50 mu-
zyków, a spektakl cieszył się sporym zaintere-
sowaniem. Od września duchową opiekę nad 
zespołem sprawuje ks. Piotr Uroda (wcześniej 
ks. Cezariusz Wala). Również spektakl „Nie 
lękajcie się” wzbudził zainteresowanie publicz-
ności, w tym prezydenta Adama Fudalego, a jak 
mówił ks. proboszcz Teodor Suchoń, patronka 
sanktuarium św. Teresa również pisała sztuki, 
o czym mało kto wie. Tak więc spektakl „Nie 
lękajcie się” pokazano nie tylko w odpowied-
nim miejscu, ale i czasie, kiedy zastanawiamy 
się, jaki wpływ miał na nas pontyfikat papieża 

Polaka. Bohaterowie spektaklu – Adam, jego 
żona grana przez Barbarę Nowak i ojciec czyli 
Dawid Kojder, udowodnili, że niebagatelny. 
Niechciana ciąża, nałogi, postawa wobec cho-
roby i pojednanie z ojcem, który w dniu wyboru 
Karola Wojtyły odchodzi od swojej rodziny, by 
pogodzić się z synem w dniu śmierci Jana Pawła 
II. Miało się wrażenie, że wszystko to skądś 
znamy... Jednak jak powiedział ks. Piotr Uroda 
„... Jan Paweł II nie powiedział nic nowego, ale 
w sposób nowy”. I to właśnie próbują zrobić 
członkowie Ewangelizacyjnej Grupy Teatralnej 
– przybliżyć papieską naukę w inny sposób. Siłą 
spektaklu jest też muzyka, która znalazła się na 
płycie CD, a w wydaniu której pomogło miasto. 
Jest tam również piosenka finałowa ze słowami 
„...wołałeś: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi! Nie lękajcie się przyjąć Go do swego 
świata!”. Tak jak młodzież z Ewangelizacyjnej 
Grupy Teatralnej, młodzież „pokolenia JP II”.

(S)

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi...” – Ewangelizacyjna Grupa Teatralna zachęca innych, by pełnymi garściami czerpali 
z papieskich nauk.                                                                                                                                             Zdj.: s 

… podjąć trudnych, a dla wielu 
młodych ludzi niepopularnych dziś 
tematów i zmierzyć się z postawą 
Jana Pawła II. Ewangelizacyjna 
Grupa Teatralna z Rybnika podjęła 
wyzwanie i zachęca innych, by poszli 
jej śladem i pełnymi garściami czerpali 
z papieskich nauk. Stąd pomysł na 
spektakl „Nie lękajcie się”.

Nie lękają się…

     Z  p iosenką      na ustach    Rybnickiej. Towarzyszyło mu mu-
zyczne hasło „Jedzie pociąg z daleka, 
na nikogo nie czeka, konduktorze 

łaskawy, byle nie do Warszawy”, a do wokalnej rywalizacji przystąpiło 
16 zespołów. Każdy zaprezentował dwie piosenki, a w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zwyciężali: 19 Gromada Zuchowa „Rybnickie 
Skrzaty”, 20 Żeńska Drużyna Harcerska „Trakt” oraz 4 Drużyna 
Harcerska „Sarin”. Uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody, a pomoc 
w ich zakupie zaoferowało Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego 
i Gospodarki Kamieniem SA, za co organizatorzy – Krąg Starszyzny 
„Nieprzemakalni”, działający przy Komendzie Hufca Ziemi Rybnickiej 
– serdecznie dziękują. Warto dodać, że przed wejściem na scenę każdy 
z zespołów musiał okazać własnoręcznie wykonany... bilet podróżny. 

Plastyczny akcent miał również Festiwal Piosenki Turystycznej, 
który odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury, a popisom wokalnym, 
po raz drugi z rzędu, towarzyszył konkurs na znak graficzny – plakiet-
kę imprezy. Napłynęło aż 268 najróżniejszych prac, a jurorzy Milada 
Więckowska, Mirosław Pilarz i Barbara Zielińska wyłonili 14, których 
autorzy uhonorowani zostali nagrodami i dyplomami, a plakietkę XII 
Festiwalu Piosenki Turystycznej ozdobił projekt Agnieszki Wąglorz 
z Zespołu Szkół Urszulańskich. Dodatkowo 60 prac zakwalifikowano do 
wystawy towarzyszącej festiwalowi, w którym oceniane są nie tylko zdolności 
wokalne. Turystycznych piosenek typu „(...) a ja sobie śpiewam, a ja sobie 
gram, biorę z sobą plecak, no i w Polskę gnam” wysłuchali Jerzy Michalski, 
Helena Zaik i Katarzyna Wuwer, którzy w najmłodszej kategorii wiekowej 
postanowili nagrodzić solistkę Martę Oleś (SP Jejkowice, opiekun Zb. Do-
brzyński) oraz zespół „Tonika” z MDK (op. M. Piernikarska). W gronie gim-
nazjalistów najlepiej zaprezentowała się Magdalena Stefunyn (MOK Żory, 

op. A. Januszek) i zespół „Takt” (MDK, 
op. M. Skowroński). Spore wrażenie na 
jurorach i publiczności zrobiła zdobywczyni 
I miejsca w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych Jona Leśnik z ZSE–U Rybnik 
(op. T. Kolorz), która mogłaby z powo-
dzeniem wystąpić w festiwalu harcerskim, 
bo również sięgnęła po utwór Ryszarda 
Rynkowskiego „Jedzie pociąg z daleka”. 
Najlepszym zespołem w najstarszej katego-
rii wiekowej została grupa „II LO” 
z  rybnickiego liceum (op. G. 
Dudziak), która wprowa-
dziła do utworu akcenty 
marynistyczno–odzie-
żowe. — Postanowili-
śmy, że festiwal będzie 
się odbywał jesienią, kiedy, 
jak mówi piosenka, góry są 
najpiękniejsze — podsumował 
juror J. Michalski. — Poszukujemy 
śpiewu przez duże „Ś” i chcemy, by powrócił on do szkół. Festiwal organizowany 
przez MDK i inne podobne inicjatywy, mogą w tym pomóc. Co więcej młodzi 
ludzie potwierdzają swoją niezłą „kondycję” wokalną, którą już niebawem 
będą doskonalić w repertuarze... kolędowym.

Śpiewanie na scenie nie idzie jednak w parze ze śpiewem na górskich 
rajdach, na co uskarżał się senior rybnickich turystów Jerzy Biegesz, sam 
intonując turystyczne pieśni na trasie ostatniego rajdu PTTK.              (S)
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Jona Leśnik wyśpiewała 
I miejsce w Festiwalu Pio-

senki Turystycznej. Obok 
znaczek z rysunkiem Agnieszki 

Wąglorz.   Zdjęcia: arch. pryw. i s.  
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Wieczór rozpoczął się od występu absolwentki Wydziału Jazzu 
Akademii Muzycznej w Katowicach Justyny Gwardeckiej – Motylskiej 
wspólnie z zespołem w składzie Eugeniusz Kubat (kontrabas), Marek 
Motylski (perkusja) i Jarosław Hanik (fortepian). Kwartet młodej wo-
kalistki, która współpracuje m.in. z Ewą Bem i „Pudelsami”, wykonał 
kilka utworów w autorskich aranżacjach. — Wszystko zaczęło się od 
dwóch pomarańczowych kurtek, które spotkały się w Rybniku. A w tych 
kurtkach ja i Jarek Hanik — mówiła J. Gwardecka – Motylska o duecie, 
jaki udało im się stworzyć, a który z czasem przerodził się w kwartet. 

— Ten wieczór to mariaż nowego ze starym — zapewniał szef chwa-
łowickiego DK Michał Wojaczek, a potwierdziła to 25–osobowa 
orkiestra swingowa „LR Cosmetic Swing Band Edy Surmana” pod 
charyzmatyczną dyrekcją Wladimira Szewczyka. „Kosmetyczna” 
orkiestra, która powstała w 1981 r. i jest związana z radiem i telewizją 
Ostrawa, w Chwałowicach wykonała najsłynniejsze jazzowe standardy 
Millera, Goodmana, Gershwina, Ellingtona, Hermana i Kerna. Żywio-
łowo reagująca publiczność wysłuchała m.in. „Hello Dolly”, „Blueberry 
Hill” czy „American patrol” i oklaskiwała czeskiego Louisa Armstron-
ga. I choć niektóre z utworów wykonano również w języku czeskim,  
a te brzmiały nieco ... oryginalnie, muzyka broniła się sama. 

Pierwszy wieczór Silesian Jazz Meeting (nazwę przypominamy szczegól-
nie organizatorom imprezy w DK Chwałowicach!), zakończyła... noc. Niby 
nic nadzwyczajnego, ale ta noc pod hasłem jam session, z udziałem gości  
i innych muzyków, na długo pozostanie w pamięci „jazzowych marków”.  
Z powodu tragedii w kop. „Halemba” i ogłoszenia żałoby narodowej, 
kolejne koncerty SJM w Teatrze Ziemi Rybnickiej prawdopodobnie nie 
odbyły się w planowanych terminach.                               Tekst i zdj.: (S)

Widowisko było kolorową, rozśpiewa-
ną i roztańczoną podróżą po Europie,  
a w klimat poszczególnych muzycznych 
przystanków wyjątkowo licznie zgroma-
dzoną publiczność wprowadzali Halina 
Szymura i Krzysztof Piotrowski, który 
jest jednocześnie autorem scenariusza 
i reżyserem przedstawienia. Kostiumy 
zaprojektowała Zofia de Ines, znakomita 
artystka z wielką w tej dziedzinie renomą, 
dziś związana ze stolicą, zaś we wczesnej 
młodości z... Rybnikiem. Jeżeli premiera 
to oczywiście gwiazdy! Najjaśniejszym 
blaskiem lśniła Grażyna Brodzińska, 
ale nie ustępowały jej gwiazdy rodzime 
Wioletta Białk czy Anita Maszczyk  
i wielu innych artystów Gliwickiego 
Teatru Muzycznego. Podróż zaczęła się  

w Rosji, wiodła przez Hiszpanię, Austrię, 
Włochy i Francję, a towarzyszyły jej 
najbardziej charakterystyczne melodie  
i tańce. Nie zabrakło akcentów polskich: 
Szopena, Moniuszki, Warsa i Peters-
burskiego, zaś na wielki finał wybrano 
poloneza Wojciecha Kilara z filmu „Pan 
Tadeusz” i nieśmiertelną „Granadę”. Ta-
kie zakończenie porwało widownię, nie 
zabrakło więc bisów i owacji na stojąco. 
Premiera wypadła zatem imponująco.  
A dodać trzeba, że drugie przedstawienie 
będzie miało miejsce w Sali Kongresowej 
w Warszawie, zaś premiera gliwicka 
dopiero w styczniu. To informacja na wy-
padek, gdyby ktoś zechciał tę wspaniałą 
podróż przeżyć raz jeszcze...

(r)

Europa naszych marzeń

Silesian Jazz Meeting, (w Chwłowicach... Metting!), rozpoczął kwartet Justyny  
Gwardeckiej.

Nie ma to jak stary, dobry jazz, w wykonaniu starego, dobrego big bandu, tym razem z Czech.

„3 w 1” pod takim hasłem w Domu Kultury w Chwałowicach 
odbył się koncert inaugurujący SJM. Pierwsza odsłona 
imprezy zadowoliła gusta miłośników swingu i rozbudziła 
jazzowe apetyty na kolejne koncerty... 

XXI Silesian Jazz Meeting

Kosmetyczne dźwięki

Wielki świat zawitał do Teatru Ziemi Rybnickiej – wiadomo, premiera! I to 
z Europą w tytule! Gliwicki Teatr Muzyczny, przy producenckim współudziale 
Rybnickiego Centrum Kultury, wystawił spektakl muzyczy „Europa moich 
marzeń”, wybierając na premierę deski (nota bene nowe) TZR. 
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— Jesteśmy bardzo różne, ale łączy nas uczuciowość — mówi 
Grażyna Zarzecka–Czech. — Bo miłość to sztuka, sztuka to 
piękno, a piękno to Bóg — dodaje Wiola Gaszka. Dwa lata temu 
wspólnie z trzema innymi utalentowanymi i „żywiołowymi” ko-
bietami, stworzyły grupę artystyczną „Żywioły”. Należą do niej 
absolwentka katowickiej ASP Alina Podleśny–Małeszczyk, spe-
cjalizująca się w malarstwie olejnym, ale pisząca również wiersze 
i felietony oraz trzy absolwentki Instytutu Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego filii w Cieszynie – Hanna Grzonka – asystentka na tej 
uczelni, zajmująca się linorytem barwnym, rysunkiem i plakatem; 
Marzena Kuczera, która tworzy w technice olejnej i pasteli oraz 
prowadzi pracownię plastyczną w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Żorach, a także wspomniana już Wiola Gaszka, która uprawia 
malarstwo olejne, zajmuje się zdobieniem przedmiotów i de-
koracją. Od dawna łączy je przyjaźń i umiłowanie sztuki; różni 
osobowość i widzenie świata. Połączenie „żywiołów” zapropono-
wała Grażyna Zarzecka–Czech, absolwentka krakowskiej ASP, 
prezes rybnicko–raciborskiego oddziału ZPAP–u, założycielka 
młodzieżowej grupy artystycznej „Magia koloru”, autorka wielu 
wystaw indywidualnych, specjalizująca się w malarstwie olej-
nym, temperze i pastelach. Prace, różnorodne jak ich autorki, 
pokazano podczas wernisażu, jaki odbył się w Domu Kultury 
w ramach kolejnego „Wieczoru sztuk”. Ze względu na nad-
miar obowiązków, H. Grzonka i M. Kuczera nie wzięły udziału 
w imprezie, podobnie jak Katarzyna Widmańska, której fotogra-
fie zawisły w chwałowickiej galerii „DeKa”. Wystawa „Lalki” to 
cykl przedstawiający tajemnicze kobiety–lalki, w barwnej, nieco 
bajkowej scenerii. Fotografie są niezwykle sugestywne, bardzo 
malarskie i zachęcają widza do spojrzenia na zachwycające urodą 
kobiety–lalki o martwych oczach. Malarskość tych zdjęć oddaje 
fascynację artystki malarstwem Vermeera czy Rembrandta. 
Dostrzeżemy w nich ponadto wyjątkowe operowanie światłem 
i przestrzenią kadru. W jej pracach wszystko jest dokładnie 
zaplanowane – ona kreuje rzeczywistość i przetwarza ją na 
swój sposób. Doskonały! Prace „wielkiej – nieobecnej” przed-
stawił kurator Galerii „DeKa” Krzysztof Łapka: — Katarzyna 
Widmańska ukazuje kobietę–lalkę traktowaną jak przedmiot, 
ale sprawia, że właśnie dzięki tym kobietom lalki ożywają. 
K. Widmańska ukończyła Instytut Sztuki ASP w Krakowie, a od 
niedawna mieszka i tworzy w Warszawie (www.widmanska.art.
pl). Obydwie wystawy można oglądać do końca roku; naprawdę 
warto je zobaczyć! 

Stali bywalcy „Wieczoru sztuk” wiedzą, że na malarstwie 
i fotografii zwykle się nie kończy. Tym razem w DK w Chwa-
łowicach nie zabrakło muzyki i scenicznych popisów. Licznie 
zebraną publiczność muzycznie uwiedli grający na akordeonie 
Franciszek Prus i kontrabasista Andrzej Kocyba, a imprezę 
zakończył spektakl „Tania historia” działającego w DK Chwa-
łowice Teatru na Etapie Wirowania. W przedstawieniu wyre-
żyserowanym przez Kornelię Pior również łączyły się żywioły, 
a historia młodych ludzi opowiedziana przez młodych ludzi była 
bardzo aktualna... 

(S) 

Grupa artystyczna „Żywioły”, 
niestety, nie w komplecie, (od 
lewej) Alina Podleśny – Małesz-
czyk, Grażyna Zarzecka – Czech 
i Wiola Gaszka.

Jedna z tajemniczych i bardzo 
malarskich lalek Katarzyny Wid-
mańskiej. 

W muzyczną podróż zabrał 
publiczność Frank Prus Trio.

Wieczór sztuk zakończył spek-
takl Teatru na Etapie Wiro-
wania. 

Zdjęcia: s

Coś, co nie udaje się w naturze, z powodzeniem sprawdza się 
w sztuce, a potwierdziły to malarki z grupy artystycznej „Żywioły”. 
Łączy je przyjaźń, różni malarskie spojrzenie na świat. Żywioły 
połączyły się w Domu Kultury w Chwałowicach.

 
      żywiołów
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Rybnickie Centrum Kultury 
zaprasza
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Rybnicka Barbórka z TV Katowice
Na dzień przed górniczym świętem na barbórkową biesiadę 

do Teatru Ziemi Rybnickiej zaprasza telewizja. Świetną zaba-
wę zapewnią na pewno Mirek Szołtysek i Wesołe Trio, Kapela ze 
Śląska, Hajer Kapela, Karlik, Szlagier Maszyna, Miejska Orkiestra 
Dęta „Rybnik”, balet Małego Śląska, Kabaret RAK, zespół Dziołchy 
i Syncy i parodysta Andrzej Dyszak, a także prowadzący – Joanna 
Bartel, Józef Polok i Piotr Scholz.  

• 3 grudnia, godz.16.00 i 19.30; cena biletu: 
I miejsca: 85 zł, II miejsca: 70 zł, III miejsca: 60 zł

Finał Dni Cecyliańskich
W ramach tegorocznych Dni Cecyliańskich, organizowa-

nych tradycyjnie przez Towarzystwo Muzyczne im. Braci 
Szafranków, dziś tj. 26 listopada, w czasie nabożeństw odbę-
dą się ostatnie koncerty: godz. 9.00 – kościół pod wezw. Trójcy 
Przenajświętszej w Popielowie – chór „Regina Apostolorum”, 
godz. 10.30 –  bazylika św. Antoniego – chór „Cecylia”, godz. 11.00 
– kościół Chrystusa Króla w Golejowie – chór „Zorza”.

Przed nami uroczysty koncert finałowy w kościele pod wezw. św. 
Jadwigi na Nowinach. W jego programie Ave Verum i Msza c–moll 
W.A. Mozarta w wykonaniu  Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Mi-
rosława Jacka Błaszczyka, chóru „Rezonans Con Tutti” (przygotowanie 
chóru – Waldemar Gałązka) oraz solistów Anity Maszczyk, Aleksandry 
Szafir – soprany, Macieja Gallasa – tenor i Macieja Bartczaka – bas. 

• 5 grudnia , godz.19.00, wstęp wolny 

 „Śląsk” w Europie
I znów gościć będziemy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, który 

tym razem zabierze nas w podróż po Europie. Obok swojskich 
oberków i tańców góralskich obejrzymy hiszpańskie flamenco, 
węgierskiego czardasza i grecki taniec Zorba. Zachętą niech będą 
zdjęcia z tego spektaklu na II stronie okładki.

• 10 grudnia, godz.18.00, cena biletu:40 zł

W świątecznym nastroju 
Ewa Uryga z zespołem: Piotr Tomaszewski – fortepian, Dariusz 

Ziółek – gitara basowa, Tomas Sanches – konga, Lidia Sieczkowska 
– flet, wprowadzi nas w świąteczny nastrój wykonując jazzująco ko-
lędy polskie „christmas songs” i gospels oraz przeboje z repertuaru 
Whitney Houston, Stevie Wondera, Raya Charlesa.

• 17 grudnia (niedziela) godz. 17.00

 „42 Ulica” później
Zapowiadany na 8 grudnia musical „42 Ulica” Harry Warrena 

w wykonaniu Gliwickiego Teatru Muzycznego z udziałem Grażyny 
Brodzińskiej, wyróżniony Złotą Maską  jako najlepszy spektakl roku 
2006 roku., ze względów technicznych został przesunięty na późniejszy 
termin.  

Koncert kameralny z cyklu Muzyka na Ratuszu
Wystąpi trio w składzie: Jarosława Kosiak – skrzypce, 

Beata Raszewska – altówka, Jadwiga Barańska – fortepian.
W programie utwory Maxa Brucha, Piotra Czajkowskiego, 

Sergiusza Rachmaninowa oraz Johanna Brahmsa. 
29 listopada, godz. 18.00, wstęp wolny

Koncert z okazji 250 rocznicy urodzinW. A. Mozarta 
zespołu muzyki dawnej Il Sospiro oraz zaproszonych gości.

W programie dzieła W. A. Mozarta.
14 grudnia, godz. 18.00, wstęp wolny

Muzeum w Rybniku 
  zaprasza na: 

 z cyklu Muzyka na Ratuszu
Wystąpi trio w składzie: Jarosława Kosiak – skrzypce, 

Do 15 grudnia br. czynna jest wystawa czasowa „Prezentacja 
siedmiu pracowni Technik Graficznych Katedry Grafiki ASP 
w Katowicach” www.muzeum.rybnik.pl/wystawy/raf2006/body.asp
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Miejska strona www.rybnik.pl odświeżyła swoje 
oblicze, a wchodzący na nią internauci w większości 

uznali zmiany za pozytywne i w formie, i w treści. Jedyną 
nowością, która pewnie nie wszystkim się spodoba, jest konieczność 
rejestrowania się w przypadku zabierania głosu na forum. Łatwiej prze-
cież nie brać odpowiedzialności za zamieszczane opinie i ukryć się za 
anonimową wypowiedzią. Dzięki kamerze zainstalowanej na Ratuszu, 
nowością jest także możliwość obserwacji on line Rynku. Kamera ta nie 
jest jednak elementem miejskiego monitoringu, do którego wgląd mają 
tylko służby porządkowe i prokuratura. Wprowadzony został bardziej 
przejrzysty kalendarz miejskich imprez – wystarczy kliknąć na datę, by 
dowiedzieć się, co ciekawego tego dnia w mieście się dzieje. W kolorystyce 
strony przeważają błękity, a jej patronem jest nadal szczupak w nieco 
bardziej swawolnej niż na rybnickim herbie pozie, zwany przez pracow-
ników UM pieszczotliwie Pucek. Życzymy wszystkim udanego serfowania 
i zdobywania jak największej ilości potrzebnych informacji!

(r)

Zaprosili nas 
• Starostwo Rybnickie na ostatnią, uroczystą sesję Rady Powiatu (26 

października).
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na otwarcie wystawy 

fotograficznej „Wielokulturowość Puszczy Knyszyńskiej” (17 listo-
pada).

• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. i Towarzystwo Przyjaciół 
Szkoły Muzycznej na koncert „Brahms Trio” (20 listopada) oraz na 
koncert symfoniczny (23 listopada). Oba koncerty w RCK.

• Muzeum w Rybniku na „Wieczór Przemyślidów”, w ramach któ-
rego – promocja książki Norberta Miki „Mieszko syna Władysława 
II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca 
Polski” oraz wykład poświęcony Przemyślidom (23 listopada).  

• Dom Kultury w Niewiadomiu na jubileuszową wystawę „Okiem 
pamięci” Grupy artystycznej „Konar” (23 listopada). 

• Stowarzyszenie Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch” 
na koncert jesienny dedykowany osobom niepełnosprawnym (23 
listopada) oraz na warsztaty wokalne prowadzone przez wokalistkę 
Justynę Gwardecką kierowane do nauczycieli, wokalistów i instruk-
torów (27 listopada). 

• Dom Kultury Chwałowice i grupa fotograficzna Flash na casting 
fotograficzny (24 listopada). 

• Teatr MasQuera na spektakl pt. „Postać. Spowiedź artysty. Auto-
portret Francisa Bacona”, zagrany w krakowskim Teatrze „Kto” (24 
i 25 listopada).

• Szkoła Podstawowa nr 1 na „Olimpiadę z sercem” (28 listopada).

www po liftingu

Program na grudzień.
• 4.12., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy, mec. Szczepan Balicki;
• 7.12., czw., godz. 11.00 – Zero tolerancji dla agresji w szkole – Urszula 

Motyka;
• 7.12., czw., godz. 12.30 – Wspomnienia i refleksje z pobytu w Szwecji 

– Wiesława Zawadowicz;
• 13.12., śr., godz.13.30 – Bezsenność – dr Aniela Kempińska;
• 14.12., czw., godz. 11.00 – Podróżnik – jako bohater literacki – Alicja 

Godlewska;
• 17.12., niedziela, godz. 14.00 – Spotkanie opłatkowe;
• 20.12., śr., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzybczyk;
• 21.12., czw., godz. 11.00 – Chaos – nowa dziedzina wiedzy – prof. 

Adam Szczurowski;
• 23 12., sobota do 27.12., środa – UTW nieczynny!
• 28.12., czw., godz. 11.00 – Spotkanie solenizanckie.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 29

 W połowie listopada powitaliśmy w Rybniku nowe pismo 
– „Tygodnik Rybnicki”. We „wstępniaku” redaktor naczelna Iza 
Salamon deklaruje, że będzie ono wnosiło w życie radość i, na przekór 
wielu innym gazetom, publikowało również dobre wiadomości. I to nas 
cieszy, bo już się wydawało, że pozostaniemy na rybnickim prasowym 
rynku pozytywnych informacji osamotnieni. Tym bardziej, że wbrew 
pozorom, dobrej energii jest w ludziach zdecydowanie więcej niż złej, 
również na naszym miejskim podwórku. 

Nowy periodyk nie będzie się zapewne skupiał na kompetencjach 
samorządu, ale też nie będzie od nich uciekał, o czym świadczy tematyka 
pierwszego numeru. Tematy trudne, jak sprawa zagarnięcia przez księ-
gową RSK pieniędzy, podane są obiektywnie, bez sensacyjnej otoczki. 
Roli felietonistki w pierwszym numerze podjęła się dziennikarka „Ga-
zety Wyborczej”, rybniczanka Aleksandra Klich, która w swoim tekście 
pisze o Rybniku w samych superlatywach... 

Pismo porusza też problemy społeczne, jest kultura, sport, program 
TV, ogłoszenia i ...cała wielka strona dopiero co narodzonych, najmłod-
szych obywateli Rybnika. Jesteśmy przekonani, że pismo znajdzie 
czytelników i wzbogaci prasowy rynek, czego życzymy.             (r)

Uniwersytet III Wieku zaprasza na zajęcia 
do swojej siedziby, przy ul. Sobieskiego 15, tel. 032 755 79 90

 „O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Idzie żołnierz 
borem, lasem”, „Wojenko, wojenko”, „Czerwone słoneczko”, 
„Żeby Polska była Polską” – to tylko niektóre pieśni, jakie 
wykonali uczestnicy III Konkursu Pieśni Patriotycznej. 

Konkurs zorganizowany przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty dla uczczenia 88 rocznicy odzyskania niepodległości i 25 rocznicy 
wybuchu stanu wojennego, odbył się w SP nr 11 w Rybniku. Wzięło w nim 
udział 49 uczestników wraz z opiekunami, a jego celem było kształtowanie 
patriotycznych postaw 
u dzieci i młodzieży po-
przez upowszechnianie 
pieśni związanych z dzie-
jami narodu polskiego. 
Jurorki Urszula Grzon-
ka, Helena Zaik i Zofia 
Golińska, oceniały do-
bór repertuaru, poziom 
umiejętności, oryginal-
ność aranżacji i postano-
wiły nagrodzić solistkę 
Jagodę Klimek (SP 11, 
op. Jolanta Przygoda), a w 
kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Łukasza Torbickiego (ZSP 
3, op. Mirela Szutka). Z kolei najlepsze zespoły instrumentalno–wokalne 
i działają w SP 1 (op. Aleksandra Wojtas – Plisz) i ZSM–E (op. Janusz 
Tum). 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, książki, nagrody 
rzeczowe, a honorowym gościem był wiceprezydent Jerzy Frelich, który 
opowiadał o patriotyzmie w szkole.  

Organizatorzy dziękują za ogromny wkład pracy dyrektor SP 11 Alinie 
Łach, prowadzącej konkurs Joannie Przygodzie, Agnieszce Dziwoki 
z SP 1 oraz wszystkim nauczycielom SP 11, którzy przyczynili się do 
uświetnienia imprezy. 

Patriotyzmu, jak widać można uczyć się... śpiewająco.            

Patriotyczna nuta

Już po raz trzeci w Rybniku odbył się Konkurs Pieśni 
Patriotycznej.                                      Zdj.: arch. org. Nowe pismo 

na rynku



— Jest nietuzinkowy, może dlatego wzbudza 
taką ciekawość — zastanawiali się liczni uczest-
nicy spotkania, które odbyło w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Miejsce zo-
bowiązywało, więc W. Cejrowski rozpoczął od 
rozważań na temat języka, głównie reklamy, 
chwaląc słowiańskość popularnego „ojciec 
prać” i nawiązując do „praojca bilbordu” 
– przydrożnej tablicy z hasłem „Szklarz Urba-
nek kituje w podwórzu”, dzięki któremu udało 
mu się zawrzeć przyjaźń na lata. Wspominał też 
o tym, jak będąc dzieckiem uczył się przeklina-
nia, a za sprawą dziadka, nauczył się szacunku 
do języka polskiego. Jednak najwięcej emocji 
wzbudziły jego opowieści z podróży, a jest 
w ich odbywaniu mistrzem, gdyż od 20 lat or-
ganizuje wyprawy w najodleglejsze zakamarki 
naszej planety. W. Cejrowski był w 40 krajach 
na 6 kontynentach, a najczęściej jeździ 
do Amazonii. Tworzy dokumentację giną-
cych plemion i ludów pierwotnych, dlate-
go dociera tam, gdzie nie docierają inni. 
Wielokrotnie mieszkał wśród Indian i żył 
tak jak oni. Podczas spotkania w PiMBP 
swoją opowieść wzbogacił pokazem slajdów 
z podróży do Ameryki Łacińskiej, co pozwoliło 
nam poznać tamtejsze „PKS–y”, zobaczyć jak 
pokonuje się 200–metrowe kałuże i jak wyglą-
dają szaszłyki z pędraczków oraz dowiedzieć 

się dlaczego nie warto myć się w rzece, jeżeli 
nie robią tego tubylcy. Obalał też stereotypy 
dotyczące bezdomności Ameryki Łacińskiej 
(dom można zbudować szybko i równie szybko 
można się przeprowadzić), głodu (banany to 
chwasty, a dostępność papai, mango i ryb jest 
nieograniczona) oraz mężczyzn typu macho, 
którzy potrafią być niezwykle romantyczni. 
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również 
jak, wzorując się na popularnej sjeście, nie 
pracuje w niedziele; za żadne pieniądze i pod 
żadnym pozorem. Gość PiMBP mówił też 
dlaczego nie zje więcej zupy z papugi i jak 
przełamywał wszelkie bariery: — Nadchodzi 
taki moment kiedy trzeba podjąć decyzję – idę 
dalej, ale to oznacza konieczność zjedzenia 
zupy z małpki, o twarzy dziecka czy zawrócić. 
Ja poszedłem dalej… — mówił. 

Cejrowski to nie tylko podróżnik i poszukiwacz 
ginących plemion Amazonii, ale popularny dzien-
nikarz radiowy i „telewizyjne zwierze”. Dlatego 
publiczność pytała o nadawany w TVP 1 w latach 
1994–96 kontrowersyjny i bezkompromisowy 
„WC kwadrans”, który był „eksplozją oburzenia”; 
obecnie pewnie niewielu by zszokował. Do dziś 
ambiwalentne uczucia budzą dość radykalne, nie 
wszystkim odpowiadające, przekonania Cejrow-
skiego. On jednak zawsze był szczodry w krytyce, 
a oszczędny w pochwałach, dziś ma świadomość, 
że są sprawy, które nie dadzą się pogodzić i nigdy 
nie znajdą kompromisu, więc dyskusja nad nimi 
nie ma sensu, jak choćby odświeżony ostatnio 
temat aborcji: — Dwie strony zawsze będą na 
siebie „warczeć” — mówił, popijając herbatę 
Indian z Paragwaju, „energetyczną” Yerba Mate 

(przepis na stronie www.
cejrowski.com). 

„WC kwadrans” to nie 
jedyny program Cejrowskie-
go. W latach 90. była muzyczna 
„Stajnia...” i cykl „Podróżnik” 
oraz talk–show prowadzony 
wspólnie z Alicją Resich–Mo-
dlińską „Piękny i Bestia”, 
a dwa lata temu w Polsacie za-
kończyła się emisja programu 
„Z kamerą wśród ludzi”. Ostat-
nio Cejrowski powrócił do 
telewizji publicznej – jest juro-
rem w „dwój-
kowym” „Su-
pertalnecie”. 
I widać, że 
p r z e b y w a -
n i e  n a  t e -
lewizyjnej 
b o c z n i c y 
i fakt, że jak 
mówi „musiał odleżeć na półce”, wyraźnie nie 
było po jego myśli. Miał za to czas na pisanie 
– „Gringo wśród dzikich plemion” otrzymała 
nagrodę literacką im. Arkadego Fiedlera, 
a najnowsza „Rio Anakonda” wspięła się na 
listy książkowych bestsellerów. 

A podsumowując… WC+mikrofon = inte-
resujący wieczór. Równanie proste, składowe 
też, ale żeby utrwalić materiał konieczne są 
częste powtórki. Wojciech Cejrowski obiecał, 
że do Rybnika szybko wróci. Czekamy z niecier-
pliwością!                                                      (S)

Wszystko za sprawą rybnickiego oddziału Polskiej Federacji Or-
nitologicznej przy Polskim Związku Hodowców Kanarków i Ptaków 
Egzotycznych, który po raz kolejny przygotował wystawę kanarków 
i ptaków egzotycznych. Tym razem miejscem prezentacji 
była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, a podziwia-
no papużki faliste, nimfy, zeberki, papugi tarczowe i kozie, 
kolorowe „księżniczki Walii”, przepiórki oraz wielobarwnie 
upierzone kanarki, które nie tylko pięknie wyglądały, ale 
i świergotały. — Zrzeszamy 30 osób z Rybnika i okolic, a na 
naszej wystawie znajduje się ok. 360 ptaków prezentowanych 
przez 20 wystawców; po raz pierwszy jest wśród nas ksiądz 
– hodowca z Jankowic — mówi prezes rybnickiego oddziału 
PZHKiPE Edward Mrowiec, którego ptaki znalazły się 
w gronie laureatów wystawy. Tytuły najlepszych trafiły też do 
innych hodowców – Jana Gorola, Jana Brudnego, Jarosława 
Mitko, Zygmunta Wilczka, Stanisława Trzeciaka, Roberta 

Wiśniewskiego, Leona Szczyry, Joachima Zielińskiego, Ernesta Gajdy 
oraz Arkadiusza Pielorza, Wojciecha Grzesiaka, Bogdana Zniszczoła 
i Marcina Zniszczoła. W ubiegłym roku wystawa nie doszła do skutku 
ze względu na zakaz wprowadzony w wyniku zagrożenia ptasią grypą, 
więc podczas tej edycji przez PiMBP przewinęły się setki zwiedzają-
cych, głównie dzieci. Trzydniową wystawę zakończyła giełda ptaków, 
a szczęśliwi zwycięzcy loterii wrócili do domu z rozśpiewanym kompanem. 
W sam raz na długie zimowe wieczory… 

(S) 

W PiMBP 20 wystawców prezentowało ok. 360 ptaków, a kanarki i „egzo-
tyki” budziły zainteresowanie najmłodszych.                              Zdj.: s

Co można zobaczyć w bibliotece? Regały pełne książek, 
stosy czasopism, rzesze czytelników oraz pokaźną kolekcję… 
ptaków. Niemożliwe? A jednak!

Tr e l e  m o r e l e

Boso, ale w ostrogach...  Spóźnił się kwadrans. I nie było 
to zaplanowane, choć skojarzenia 
z popularnym niegdyś programem 
telewizyjnym „WC kwadrans” były 
nieuniknione. Boso, we wzorzystej 
koszuli, popijał coś co nazywał Yerba Mate 
i mówił – dużo, potoczyście, dowcipnie 
i z aktorskim zacięciem. Tak jak Wojciech 
Cejrowski ma w zwyczaju. 

Mówił dużo, potoczyście, dowcipnie 
i z aktorskim zacięciem, tak jak Wojciech 
Cejrowski ma w zwyczaju.          Zdj.: s 
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Inauguracja Turnieju Artystycznego pod nazwą

POJEDYNEK NA SŁOWA
V LO (ZSP nr 3), Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych

oraz koncert

„Nasi Laureaci”
Jadwiga Wrońska i Anna Pawlus, akompaniament: Jarosław Hanik

Fundacja Elektrowni Rybnik, piątek 1 grudnia, godz. 12.00, wstęp wolny

Rozwój przemysłu, pęd człowieka do 
wysokiego poziomu życia w dużej mierze 
przyczynia się do pojawienia wielu chorób 
cywilizacyjnych. Wszystko to wpływa na 
nasz układ odpornościowy, który staje się 
coraz słabszy. Przydałby się wtedy wyjazd 

nad morze, bowiem wszyscy 
wiemy jak zbawienna jest moc 
jodu. Niestety, nie zawsze jest 
to możliwe i w takim przypadku 
GROTA SOLNA jest najlepszym 
rozwiązaniem. Jest to najnow-

sza metoda zastosowania soli morskiej w 
profilaktyce ochrony zdrowia. W grocie 
panuje specyficzny mikroklimat cechujący 
się wyjątkową czystością bakteriologiczną, 
gdzie powietrze nasycone jest minerałami 
i mikroelementami, takimi jak:  jod, wapń, 
magnez, potas, żelazo, miedź i selen. 
Zapraszamy całymi rodzinami, głównie z 
dziećmi, które w okresie zimowym chorują 
najczęściej.

KABINA INFRARED (IR) w dużej mie-
rze przypomina tradycyjną saunę. To, 
co z nią łączy, to oddziaływanie ciepłem, 
które regeneruje i oczyszcza organizm. 
Promieniowanie podczerwone jest niewi-
dzialne i wykorzystywane jest w fizykoterapii 
min. w lampach sollux. Ciepło wytwarzane 
wnika głęboko w ciało i rozgrzewa tkanki od 
wewnątrz, wpływając na poprawę układu 
sercowo–naczyniowego, przyspieszenie 
przemiany materii, czy zmniejszenia obrzę-
ków kończyn dolnych

Wysiłek, siedzący tryb życia prowadzi do 
powstania w organizmie niekorzystnych 
dla zdrowia zmian chorobowych, które 
dotyczą krążenia i układu limfatycznego. 
VACUMED to urządzenie, które generuje na 
przemian ujemne i dodatnie ciśnienie, które 
stymuluje przepływ krwi i limfy. Właśnie to 
naprzemienne ciśnienie pobudza osłabioną 
wskutek wysiłku pompę mięśniową do pracy, 
co w efekcie doprowadza do szybszego 
pozbycia się tych niekorzystnych produktów 
przemiany materii. W rezultacie dochodzi 
do poprawy krążenia, wygładzenie skóry, 
detoksykacji, a przy zastosowaniu specjal-
nych kremów łatwiej pozbyć się cellulitu oraz 
zredukować obwód ud, bioder czy brzucha. 

Fundacja Elektrowni Rybnik nie tylko związana jest z działalnością kulturalną, ale 
w dużej mierze z relaksem i wszelkimi formami pielęgnowania zdrowia.

Oferujemy pełen zakres działalności rekreacyjnej jak i rehabilitacyjnej. W porze 
jesienno–zimowej chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na  wybrane usługi, których 
działanie jest najlepszym lekarstwem na stres, zmęczenie i codzienne dolegliwości. 
Pomoże nam w tym GROTA SOLNA, VACUMED oraz KABINA NA PODCZERWIEŃ.
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Lekcje w plenerze łączące wiedzę teoretyczną z doświadczeniem 
praktycznym mają zachęcić młodych ludzi do większego zapału do nauki 
i poznawania przyrody, biologii czy zoologii, ale przede wszystkim 
uwrażliwić na problemy związane z ochroną środowiska. Ścieżki eduka-
cyjne wykorzystują walory rybnickich lasów, a zajęcia na dłużej zapadają 

w pamięci niż książkowe 
wywody. Leśnicy liczą, 
że zajęcia edukacyjne 
na leśnych ścieżkach są 
swego rodzaju inwestycją 
w przyszłość. — Zdajemy 
sobie sprawę, że lasów nie 
ochronimy tylko zakazami, 
mandatami czy karami, 
ale trzeba przekonywać, 
że warto o nie dbać — mówi 
nadleśniczy Janusz Fidyk. 
— Nasze nadleśnictwo jest 
w szczególnej sytuacji. Lu-

bię powtarzać, iż w naszym lesie mieszka „milion” ludzi, bo nadleśnictwo 
obejmuje nie tylko Rybnik, ale i okoliczne gminy. Ścieżki edukacyjne zaczęły 
powstawać w Rybniku od 2002 r., a przedsięwzięcie stało się możliwe dzię-
ki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Budowę ścieżek wspomagało także 
miasto Rybnik, m. in. nad zalewem Gzel. Oczywiście miejsca, w których 
wyznaczono ścieżki nie są przypadkowe. Każda z nich ma swój specyficz-
ny charakter i kładzie nacisk na inne walory przyrodniczo–edukacyjne. 
I tak wspomniana już ścieżka w okolicach zalewu Gzel jest przykładem 
występowania specyficznej fauny i flory w miejscu, gdzie las styka się 
z wodą. Z kolei ścieżka „Szkółka” przy ulicy Wielopolskiej pozwala lepiej 
poznać sposoby hodowli drzew oraz zrozumieć czym jest szkółka leśna. 
Unikalne walory przyrodniczo–krajobrazowe ma też edukacyjny trakt 
Głębokie Doły w Książenicach, a wszystkie obfitują w wiele ciekawych 
miejsc, w których nie tylko można się czegoś dowiedzieć, ale i odpocząć 

po zajęciach, choćby przy ognisku i pieczonej kiełbasce. Integralną 
częścią tego sytemu  jest izba edukacyjna na terenie nadleśnictwa, gdzie 
odbywają się zajęcia dla szkół. Jest ona wyposażona w nowoczesny 
sprzęt elektroniczny, który znacznie ułatwia pracę nauczycielom. — Je-
steśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi szkołami nie tylko z Rybnika. 

Zależy nam, aby to miejsce na co 
dzień tętniło życiem. Żeby skorzystać 
z naszej oferty edukacyjnej, najle-
piej kontaktować się bezpośrednio 
z nadleśnictwem w Rybniku, albo 
bezpośrednio z leśnikami — doda-
je J. Fidyk. Warto wspomnieć, iż 
rybnickie nadleśnictwo otrzymało 
w ubiegłym roku nagrodę z WFOŚ 
i GW w Katowicach właśnie za 

działalność na polu edukacji.  
By lepiej chronić nasze lasy i nauczyć się z nich korzystać we właściwy 

sposób, należy je poznać. Młodzi ludzie mogą z takich lekcji wynieść sze-
reg doświadczeń, które w przyszłości zaprocentują być może działalnością 
ekologiczną...                                                                                           Fr 

Lepiej  s iedzieć  w szkolnej  ławce czy  iść 
na spacer do lasu? Nie ma wątpliwości,  że 
wszyscy uczniowie świata wybraliby to drugie. 
Uczniowskie spacery po lesie umożliwiają ścieżki 
edukacyjne stworzone przez rybnickie nadleśnictwo.

Lekcja w lesie

z „plugawych” pism zapowiedziano, 
że w kolejnym numerze ukażą się 
informacje na ten temat. Otóż po 
roku oczekiwania otrzymałem za-
świadczenie z IPN („GR” publiko-
wała je w nr 10/2006), z którego 
wynika, że w dokumentach nie było 
jakiegokolwiek śladu mojej współ-
pracy – ani służba bezpieczeństwa 
nie zbierała informacji na mój temat, 
ani ja nie zbierałem informacji na 
temat kogokolwiek. Sądzę, że grupa 
zasiadających tu osób przyczyniła się 
do rozpowszechniania nieprawdzi-
wych o mnie informacji. Jeszcze raz 
powtarzam – słowo może człowieka 
zabić! Jest przeciwko mnie prowa-
dzona brudna kampania, przywoły-
wane są tematy mające być sensacją, 

a sensacją nie są. W tym urzędzie 
przez ostatnie cztery lata prowadzo-
na była ciężka harówka po 14,16 
godzin dziennie. Nie żałuję tego 
wysiłku, bo pracowałem z radością 
i cieszyło mnie, że mogę dla Rybnika 
coś zrobić. Wszystkim życzę dobrego 
wyniku wyborczego, byśmy mogli się 
znów tu spotkać.       

Z podziękowaniem za 4–letnią 
współpracę, prezydent A. Fudali 
wręczył wszystkim radnym upo-
minki promujące miasto oraz 
okolicznościowe publikacje. Wie-
lu z obecnych na ostatniej sesji 
kadencji, 12 listopada startowało 
ponownie w samorządowych wy-
borach. Kiedy ten numer „GR” 
się ukaże, już wszystko będzie 
jasne...

S, (r)

Już po raz drugi mieszkańcy dzielnicy Maroko–
Nowiny bawili się na śląskiej biesiadzie, która pomaga 
w zintegrowaniu tak dużego i zróżnicowanego środowiska. 

Tym razem zgromadzonych bawił zespół „Antyki”, który zadbał 
też o dobre humory biesiadników i przedstawił znakomity program 
kabaretowy. Drugą część spotkania zdominowały tańce i wybory, 
które nie miały nic wspólnego z samorządowymi, choć... Tradycyj-
nie już wybrano Miss Biesiady, a w tym roku ten wyjątkowy tytuł 
przypadł Marii Polaneckiej–Nabagło (na zdj.). Biesiadnicy poznali 
również króla i królową imprezy, a uczestnicząc w wielu konkursach 
wzbogacili się o „kuloki”, „nudelkule” i „inksze tuczki”. Wesołe żarty, 
śląska piosenka i tańce pozwoliły uczestnikom biesiady zapomnieć 
o trudach dnia codziennego, dlatego też Rada Dzielnicy Maro-
ko–Nowiny, która spotkanie zorganizowała, ma nadzieję, że biesiady 
śląskie na stałe wpiszą się do kalendarza lokalnych imprez. 

Bies iadowal i  . . . 

c.d. ze strony 10
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...to tytuł monografii Szkoły Podstawowej 
nr 2, która w tym roku obchodziła jubileusz 
125–lecia. Wydanie publikacji autorstwa nauczy-
ciela tej szkoły Macieja Kozakiewicza było jedną 
z form uczczenia tej okazji. Wart podkreślenia 
jest fakt, że „współautorami” książki są byli 
uczniowie szkoły, głównie mieszkańcy dzielnicy 
Smolna, którzy licznie odpowiedzieli na apel  
o przynoszenie zdjęć, świadectw szkolnych  
i innych pamiątek, dokumentujących historię 
placówki. Najwcześniejsze zdjęcia pochodzą  
z 1919 roku, zaś najstarszym dokumentem jest 
świadectwo szkolne z 1923 roku, wypisane po 
polsku na niemieckim formularzu, co wyraziście 
obrazuje dopiero co zakończony dziejowy proces 
czyli powrót Rybnika do Macierzy. Wiele intere-
sujących, wykorzystanych w publikacji materiałów 
należy do Weroniki Piekoszowskiej, de domo Biegesz, kiedyś wzorowej uczennicy, potem 
wieloletniej matematyczki w „swojej” szkole. Autor przypomniał historię edukacji na Smol-
nej jeszcze w wieku XIX, budowę szkoły i ludzi w to zaangażowanych, a potem czasy kiedy 
Smolną rządził żywioł niemiecki i dalej okres międzywojenny i okupacji. Opisując lata współ-
czesne autor, jak można się domyślić, oparł się głównie na kronikach szkolnych, a właściwie 
wiernie, bez wygładzenia szkolnej stylistyki i bez komentarza, je przytacza. Nie ułatwia to 
odbioru i sprawia, że pojawia się sporo niekonsekwencji – powtarzające się wielokrotnie 
te same nazwiska pedagogów, zaś np. z lat 80. nie ma ich wcale, bo z tego okresu brak jest 
materiałów w ogóle... Ale sporo jest fotografii, na których dawni uczniowie z przyjemnością 
się odnajdą, wspominając szkolne czasy i przyjaciół. Książeczka jest przyczynkiem do historii 
nie tylko szkoły, ale i Smolnej – kiedyś osady, dziś dzielnicy Rybnika.

(r)

Wszystko wskazuje na to, że wystąpił 
jesienny wysyp śląskich bojek. Dopiero co 
w księgarniach ukazała się książka Marka 
Szołtyska (o której obok), a już wydawnictwo 
Infomax przymierza się do Śląskich bojek babci 
Any, które powinny wyjść w sam raz na św. Mi-
kołaja. A babcia Ana to nikt inny tylko Anna 
Stronczek z rybnickiej dzielnicy Kłokocin, 
finalistka prestiżowe-
go konkursu „Ślązaka 
Roku” w 1995 r. Po-
dobnie jak Markowi, 
również pani Annie 
zależy na utrzyma-
niu śląskich tradycji, 
obrzędów i gwary, 
a bajki są na pewno 
dobrą tego promocją. 
Anna Stronczek po-
pularyzuje regional-
ne treści przy każdej 
innej okazji, wystę-
pując w szkołach, na 
festynach czy różnych 
innych imprezach z 
gwarowymi gawęda-
mi czy śląskimi pie-
śniczkami.

Śląskie bojki babci Any to, podobnie jak  
u Marka Szołtyska, w większości  przetrans-
ponowane na gwarę teksty mniej lub bardziej 
znanych bajek. Największą może wartością 
obu publikacji będzie porównanie gwar 
– inaczej się mówi w Kłokocinie, inaczej  
w Gierałtowicach nieopodal Knurowa, skąd 
pochodzi Marek. Łączy je niejako pewna 

uciążliwość – gwaro-
we teksty są trudne 
do czytania cichego, 
a im dłuższe – tym 
gorzej. Dlatego naj-
lepiej nadają się do 
głośnego, co bardzo 
chwalebne, czytania 
dzieciom lub wyko-
rzystania jako mate-
riał do... gwarowego 
konkursu. Ciekawą 
zabawą może też być 
odgadywanie jakie 
powszechnie znane 
bajki kryją się np. 
pod nazwą „Popie-
luszka Ewka” czy 
„Dwa z bojtla”.               

(r)  

Śląskie bojki babci Any

Nasz mały dom...
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Nasz Marek Szołtysek robi się coraz 
sławniejszy – miody, nagrody, wywiady, 
programy w TV... 

I my się z tego cieszymy, bo swoje pisanie 
rozpoczął w „Gazecie Rybnickiej”. Nie bardzo 
się do tego przyznaje, choć nadal prowadzi  
u nas dwa cykle – ale gdzie tam naszej gazetce 
do publicznej TV! My jednak śledzimy jego 
pisarski żywot i co rusz anonsujemy nową 
publikację. 

Jakby wyprzedzając nieco grudniowe, pre-
zentowe okazje, Marek wydał „Bojki śląskie”, 
które my nazwalibyśmy raczej Markowe lub 
„markowe”, jak się komuś bardzo spodobają. 
Książki autorstwa Marka wywołują spore 
kontrowersje – a to w swojej „Biblii Ślązoka” 
Matkę Boską nazwał Mamulką i Maryjką,  
a to w publikacji „Ślązoki nie gęsi” przełożył 
na śląską gwarę teksty klasyków, a teraz,  
z „Bojek...” dowiadujemy się, że Czerwony 
Kapturek pochodził z Tychów, Pinokio z Pa-
newnik, Calineczka z Dąbrówki Małej koło 
Katowic, Kopciuszek z Cieszyna, Siedmiu 
Krasnoludków, podobnie jak Baba Jaga ma 
śląskie korzenie, a „Dziewczynka z zapałkami” 
oddała ostatnie tchnienie na starym dworcu 
kolejowym w Katowicach! Na potwierdzenie 
tych informacji mamy fakty czyli fotografie. 
Przecież to skandal i nadużycie! Ale... dyć to 
przeca yno „Bojki śląskie”. Nie jest natomiast 
bojką, ale najprawdziwszym faktem, że do 
każdego egzemplarza tej, ale i innych książek 
jej autora, czytelnik otrzyma płytę DVD z na-
kręconym dla TV godzinnym filmem o Śląsku, 
a dokładnie o strzigach, podciepach, utopkach 
i roztomajtych śląskich zbójach. Ale na Śląsku 
wszystko jest możliwe!

(r)

Markowe bojki



— Należy się starać, aby wspólne życie 
dobrze się ułożyło. Ważne, by umieć ustę-
pować — podaje receptę na 60 lat we 
dwoje pani Łucja. — Kiedyś małżeństwa 
były silne, nie było tylu rozwodów co 
teraz. Ich związek też był silny, a po-
znali się tuż po wojnie. Ona pochodzi ze 
Stanowic, on z Paruszowca, gdzie mieszkają 
do dziś. Pan Jan pracował w Hucie Silesia, 
pani Łucja zajmowała się domem. Wychowali 
syna i córkę, z dumą patrzyli jak rosną trzej 
wnukowie i jedna wnuczka, a teraz cieszą się 
z czwórki prawnuków. Jak wspominają moment 
kiedy 60 lat temu powiedzieli sakramentalne 
tak? Ceremonia nie była huczna – odbyła się 
msza, a potem uroczystość w domu, bo jak 
mówi pani Łucja, kiedyś nie było takich lokali 
jak dziś. Teraz, po latach swoje Diamentowe 

Gody świętowali już w restaura-
cji „Politański”, gdzie spotkała się cała rodzina 
oraz zaproszeni goście, a wśród nich przewod-
niczący Rady Dzielnicy Paruszowiec – Piaski 
Andrzej Oświecimski, który złożył małżonkom 
najserdeczniejsze życzenia, również w imieniu 
nieobecnego prezydenta miasta Adama Fuda-
lego, który przekazał jubilatom pamiątkowy 
serwis do kawy. A skoro o prezentach mowa, 
państwo Kuźnikowie otrzymali też nietypowy, 

słodki upominek od rodziny swojego chrze-
śniaka – wykonany specjalnie na zamówienie 
wedlowski torcik z dedykacją. Ale z pewnością 
największym prezentem było dla nich wspólne 
świętowanie w otoczeniu rodziny. My również 
dołączamy się do wielu ciepłych życzeń nie tylko 
z okazji jubileuszu Diamentowych Godów, ale 
również z okazji urodzin – w listopadzie pani 
Łucja świętowała 79, a pan Jan 86 urodziny. 
Wszystkiego dobrego!                                 (S)

W rybnickim magistracie prezydent Ryb-
nika Adam Fudali i kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Maria Cwenar wręczyli szanownym 
jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przyznawane przez prezydenta RP. Jak 
mówili odznaczeni, to „najważniejszy medal dla 
rodziny”, a otrzymali go Józefa i Władysław 
Beska, Irena i Jan Cykowscy, Łucja 
i Zygmunt Cyrusowie, Teofila i Marian 
Czobotowie, Irena i Ireneusz Kępowie, 
Krystyna i Kazimierz Kocińscy, Genowefa 
i Eugeniusz Kołodziejowie, Róża i Stanisław 
Kornutowie, Małgorzata i Stefan Lipińscy, 
Michalina i Antoni Magierowie, Henryka 
i Henryk Marcolowie, Małgorzata i Leon 
Matuszczykowie, Magdalena i Izydor 
Morysowie, Wanda i Czesław Paprotni, 
Irena i Gerard Pyszni, Elżbieta i Ernest 
Tkoczowie, Maria i Stanisław Ziembo, 
Maria i Bolesław Żydziakowie  oraz 

Stefania i Hubert Mojżeszowie. Zdaniem 
pana Huberta, idealny sposób na długie lata we 
dwoje, to, jak żartował „...czasami być głuchym 
i ślepym”, ale jak udowodnili jubilaci, sposobem 
na zgodne małżeństwo może być również … 
śpiew. Rzadko zdarza się, by uczestnicy „Zło-
tych Godów” tak długo i chętnie koncertowali 
z zespołem „Gama”. 

Piosenki nie tylko ze swojej młodości śpiewa-
li też uczestnicy drugiego ze spotkań, którym 
prezydent życzył, zdrowia i wielu życzliwych 
osób wokół siebie. Wręczył też pamiątkowe 
medale, a otrzymali je Maria i Bolesław 
Babilasowie, Irena i Paweł Barteczkowie, 
Marta i Bernard Beerowie, Łucja i Andrzej 
Chrobokowie, Teresa i Józef Frelichowie, 
Krystyna i Rudolf Hytrek, Genowefa 
i Stanisław Kowalscy, Monika i Andrzej 
Kuca, Felicja i Mieczysław Leśniakowie, 
Helena i Józef Małkowie, Anastazja 

i Franciszek Mandrelowie, Genowefa i Piotr 
Papieżowie, Salomea i Zygmunt Popkowie, 
Helena i Czesław Popsujowie, Ewa i Edward 
Siłakowie, Irena i Alfred Strzedułowie, 
Danuta i Stanisław Śliwkowie, Alfreda 
i Ryszard Żyłowie. Jubilaci nie kryli radości ze 
spotkania, a także z faktu, że miasto tak prężnie 
się rozwija. Z. Popek z dumą mówił o rosnącej 
liczbie studentów, budowie kanalizacji i pró-
bach rozwiązania problemów komunikacyjnych 
i radził: — „Tak trzymać!”. Była więc okazja do 
rozmów o mieście, ale podczas obydwu spotkań 
zwrócono też uwagę na rosnącą liczbę rozwo-
dów. Tym bardziej, więc warto szukać recepty 
na małżeńską zgodę. Swoją zawarł w piosence 
H. Mojżesz: „Choć w życiu różnie nam się też 
układa, lecz wiara w Boga przezwycięża zło. 
To też dla młodych taka nasza rada, by się przez 
życie zawsze z Bogiem szło”. 

Tekst i zdj.: (S)

Z okazji jubileuszu Diamentowych Godów państwo Łucja i Jan Kuźnikowie otrzy-
mali życzenia od przewodniczącego RD Paruszowiec–Piaski, od 12 listopada radnego 

– Andrzeja Oświecimskiego oraz od prezydenta miasta. Obok słodki upominek – wedlowski 
torcik z dedykacją.                                                                                                       Zdj. s

Siła 
kamienia   

Słowo diament  z  greckiego 
oznacza niepokonany, niezniszczalny 
i nawiązuje do wyjątkowej trwałości tego 
minerału. Nie bez kozery więc nazwę 
tę przypisano jubileuszowi 60–lecia 
pożycia małżeńskiego. Związku 
z takim stażem nie zniszczyła żadna 
siła, ani upływający czas. Wiedzą 
o tym państwo Łucja i Jan Kuźnikowie, 
którzy świętowali Diamentowe Gody. 

„Pięćdziesiąt lat tak szybko nam zleciało. Przez życie żeśmy zawsze razem szli. A życie nigdy nas nie rozpieszczało, były 
i smutne i wesołe dni” – piosenkę specjalnie na jubileusz „Złotych Godów” napisał Hubert Mojżesz, a zaśpiewali 
ją wspólnie uczestnicy uroczystości. Dzień później w UM Rybnika spotkali się kolejni jubilaci.  

Jubileusz razy dwa
Złote Gody
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Historia jednej fotografii...
Nie wiemy dokładnie kiedy Żydzi zamiesz-

kali w Rybniku, ale ich pierwsza synagoga 
powstała prawdopodobnie pod koniec XVIII 
wieku. Był to drewniany budynek usytuowany 
nieopodal rzeki Nacyny przy ulicy Racibor-
skiej. Murowany dom modlitwy, nazywany też 
w Polsce bożnicą, rybniccy Żydzi wybudowali 
dopiero w 1848 roku przy ulicy Zamkowej. 
Stała tam do wybuchu drugiej wojny światowej 
w 1939 roku, kiedy to zburzyli ją hitlerowcy.  
W 1940 roku na jej miejscu, dla zatarcia wszel-
kich śladów, ogrodnik miejski Holz zrobił mały 
park. Na jego środku umieścił przeniesioną  
z Rynku fontannę.  

Rybniccy Żydzi byli dobrze zorganizowani 
– mieli własnego rabina, kantora, związek chary-
tatywny, pogrzebowy i Żydowski Związek Kobiet. 
Początkowo chowali swych zmarłych w Mikoło-
wie. Rybnicki cmentarz żydowski ufundowany 
został dopiero w 1815 roku przez kowala Józefa 
Nowaka. Był on usytuowany na rogu dzisiejszej 
ulicy Wieniawskiego i 3 Maja. Ten obiekt również 
zniszczyli hitlerowcy i usytuowali tam park. 

Pierwsza informacja na temat liczby 
Żydów mieszkających w Rybniku po-
chodzi z 1787 roku. Wśród 1246 miesz-
kańców naszego miasta było ich 94, co 
stanowiło 7,5%. W następnych latach 
liczba ta się zmieniała i tak w 1814 było 
ich 14%, w 1825 – 14,5%, w 1835 – 15,9%,  
w 1845 – 13,9%, w 1855 roku – 12,5%  
i w 1858 roku – 12,6%. W czasach między-
wojennych sytuacja zasadniczo się nie zmie-
niła. W 1927 roku Żydzi stanowili 7,7%, zaś  
w 1931 roku – 10,4 procent ogółu mieszkań-
ców Rybnika. Proporcje narodowościowe 
były wtedy u nas podobne jak w całej Polsce. 
Wydaje się nawet, że stosunki polsko–ży-
dowskie były w Rybniku poprawne. Wiemy 
przykładowo, że podczas budowy kościoła 
Matki Boskiej Bolesnej i św. Antoniego, 
gmina żydowska zrobiła na ten cel składkę 
pieniężną. Jednak pod koniec lat 30. do-
chodziło do niepokojów, a w lokalnej prasie 
pojawiały się akcenty antysemickie. 

Zbrodnicze rozwiązanie „kwestii żydowskiej” 
przez Niemców podczas II Wojny Światowej 
sprawiło, że Żydzi, podobnie jak z całej Europy, 
zniknęli również z Rybnika. Zachowało się po 
nich niewiele świadectw materialnych, nie ma 
zdjęć wnętrz rybnickiej synagogi, nie wiemy jak 
wyglądał cmentarz żydowski, żydowskie sklepy  
z koszerną żywnością itd. To smutne, że pe-
wien fragment dziejów naszego miasta został 
tak bezpowrotnie zniszczony. Przypomnijmy, 

że trochę pamiątek żydowskich posiada ryb-
nickie Muzeum. Dlatego w miarę możliwości 
szukam śladów rybnickich Żydów. Mam w tym 
względzie kilka drobnych sukcesów. Przykła-
dowo udało mi się skontaktować z Jakobem 
Kupermanem, którego rodzina mieszkała 
przed wojną w Rybniku. Jakob urodził się  
w 1924 roku. W Rybniku mieszkał z rodzicami 
oraz młodszym bratem i siostrą. Z całej rodziny 
wojnę i holocaust przetrwał tylko on. Gdy aresz-
towali ich hitlerowcy, nie pozwolili zachować 
nawet najdrobniejszej pamiątki. Dopiero po 
wojnie, kiedy Jakob wyjechał do USA – gdzie 

mieszka do dnia dzisiejszego – okazało się,  
że przetrwała jedyna pamiątka po jego rodzinie. 
Otóż w 1938 roku cała rodzina Kupermanów 
zrobiła sobie w Rybniku pamiątkowe zdjęcie 
i wysłała je do dalszych krewnych w Ameryce. 
To zdjęcie przetrwało i dzisiaj jako pierwsi je 
publikujemy!

Prosimy zatem naszych Czytelników  
o pomoc. Może ktoś pamięta rodzinę Kuper-
manów? Może ktoś ma inne zdjęcia. Zależy 
nam na wszelkich pamiątkach i wspomnie-
niach dotyczących rybnickich Żydów. Prosimy  
o kontakt i udostępnienie ewentualnie odna-
lezionych pamiątek.

Tekst i fotokopia: 
Marek Szołtysek

Żydzi – naród wybrany i wygnany... W swojej tułaczce po świecie dotarli również 
do Polski. Najwięcej było ich na wschodnich ziemiach polskich, ale osiedlili się 
również na Śląsku.  

Jedyne zachowane zdjęcie rodziny Kuper-
manów, zrobione w Rybniku w 1938 roku. 
Pierwszy z lewej stoi Jakob Kuperman, 
który do dnia dzisiejszego mieszka w Fi-
ladelfii w USA.
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka 
i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy ma 
swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję-
ciu wy da rzeń, rze czy i osób. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. 

Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my 
do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza-
sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne 
do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!

Kontynuujemy nasz cykl prezentuj

(cz. 47)

47/1

Zdjęcie 47/1
Oto fotografia z czasów międzywojennych wykonana przy starym ryb-

nickim komisariacie policji przy ul. Mikołowskiej. Zdjęcie przysłał Roman 
Pustołka, który poznaje na nim swego dawnego sąsiada – pana Strączka, 
który stoi pierwszy z lewej. 

Zdjęcie 47/2
Oto pamiątkowe zdjęcie zrobione podczas odpustu w kościele 

św. Antoniego w Rybniku w 1954 roku. Udostępniła je nam Wanda Kornas.  
Głównymi bohaterami fotografii jest oczywiście kucyk i dwie dziewczynki: 
Gabriela Chrzanowska i jej koleżanka Ewa. 

Zdjęcie 47/3
Zdjęcie przyniosła nam Michaela Sczansny. Jest na nim jej mama 

– Genowefa Marcol (z prawej). Druga dziewczyna miała na imię prawdo-
podobnie Truda, co potwierdzono na odwrocie zdjęcia. Obie dziewczyny 
miały wtedy 17 lat, a na głowach najmodniejsze fryzury. Zdjęcie zrobiono 
w 1945 roku na rogu rybnickiego Rynku i ul. Sobieskiego. 

W poprzednim „Albumie” na zdjęciu 
46/2 pokazaliśmy zdjęcie „hallerczy-
ków”. W tej sprawie napisał do nas Adam 
Ochojski opowiadając losy 
swego ojca, Brunona Ochoj-
skiego – hallerczyka. Dzięku-
jemy za informacje. Temat jest 
bardzo ciekawy i wrócimy do 
niego w najbliższym czasie. 
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Biegli po raz 12
Zgodnie z tradycją 11 listopada odbył się 

już po raz XII Bieg Niepodległości o Puchar 
Prezydenta Miasta Rybnika. Trasa tegorocz-
nego biegu została zmieniona ze względu na 
prowadzone w naszym mieście roboty budow-
lane. Start i meta znajdowały się jak zwykle na 
rybnickim Rynku, lecz kilometrowa trasa biegu 
wiodła pętlą okrężną wzdłuż ulicy Korfantego, 
Zamkowej, Rynek, Sobieskiego, przez pasaż  
i parking przy ul. Brudnioka, chodnikiem obok 
kościoła Matki Boskiej Bolesnej, ul. Kościelną. 
W biegu wzięło udział 609 osób: najstarszym 
zawodnikiem był 71–letni Kazimierz Łopatka 
z Chorzowa, a najmłodszym 4–letni Wojtuś 
Zach z Rybnika. Coraz częściej udział w im-
prezie biorą udział osoby niepełnosprawne, 
co jeszcze bardziej utwierdza organizatorów  
w przekonaniu, że Bieg Niepodległości ma sens. 

Bieg, jak w każdej edycji, podzielony 
był na kilka grup wiekowych, jednak 
najbardziej znaczący dla wszystkich 
był bieg główny, w którym w kategorii 
mężczyzn zwyciężył Tomasz Brachman 
ze Zwonowic, a w kategorii kobiet 
– Tina Polak z MOSiR–u Mysłowice. 
Oto zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii wiekowych: szkoły podstawowe 
(wystartowało 88 dziewczyn i 151 
chłopców) – Vanessa Farina (Raci-
bórz) i Aleksander Szweda (SP Czer-
nica), gimnazja (82 dziewczyny i 107 chłopców) 
– Marcelina Szendera (UKS Czwórka Żory)  
i Marcin Ciepłak (G1 Rybnik), szkoły po-
nadgimnazjalne (28 dziewczyn i 64 chłop-
ców) – Natalia Sajdak (MOSiR Jastrzębie)  
i Przemysław Zając (ZST Rybnik). Dla szkół 
prowadzona była również klasyfikacja druży-
nowa. W kategorii szkół podstawowych – górą 

były szkoły spoza Rybnika. 1 miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa z Gaszowic przed szkołą 
z Czernicy i szkołą ze Szczerbic, wśród gim-
nazjów zwyciężyło Gimnazjum nr 7 z Rybnika 
przed Gimnazjum nr 4 z Żor i Gimnazjum nr 
1 z Rybnika. Wśród szkół ponadgimnazjalnych 
zwyciężyło I LO z Rybnika przed rybnickim 
ZSE–U oraz II LO w Rybniku. 

Do 3 razy sztuka?
W Katowicach odbyły się organizowane 

po raz trzeci Mistrzostwa Śląska nauczycieli  
i pracowników oświaty w piłce siatkowej ko-
biet, organizowane przez ZNP oddział w Ka-
towicach. Wśród pięciu drużyn biorących udział 
w turnieju nie zabrakło rybniczanek, które po 
ubiegłorocznym trzecim miejscu w Mistrzostwach 
Śląska miały wielkie chęci na poprawę miejsca 
na podium. Niestety, rybniczanki powtórzyły 
wynik sprzed roku i ponownie zajęły 3. miejsce, 
przegrywając z Katowicami 1:2 i Sosnowcem 0:2,  
a pokonując Wodzisław 2:1 i Żory 2:0. Rybnickie 
siatkarki zagrały w składzie: Małgorzata Błasz-
czyk (libero), Alicja Rogała-Bartoszek (kapitan), 
Danuta Harc, Ewa Hoła, Monika Kramarczyk, 
Lucyna Maroszek, Katarzyna Ogrodnik, Janina 
Seemann oraz Anna Zachemba. Kierownikiem 
drużyny był Marian Kotyrba.  

Piłkarski lider
Na pozycji lidera zakończyli rundę 

jesienną, przedłużoną o dwie wiosenne 
kolejki piłkarze Energetyka ROW Rybnik, 
występujący w IV lidze. Tyle samo punktów co 
rybniczanie mają również piłkarze Koszarawy 
Żywiec, a 1 punkt straty do prowadzącej dwójki 
ma Przyszłość Rogów. W 17 rozegranych spo-
tkaniach (15 z rundy jesiennej i dwa mecze ro-
zegrane awansem z rundy wiosennej) rybniccy 
piłkarze odnieśli 10 zwycięstw, 4 razy podzielili 
się z przeciwnikiem 
punktami i doznali 
3 porażek. Strzelili 
36 bramek, a 20 razy 
rybniccy bramka-
rze zostali pokona-
ni. Do najbardziej 
bramkostrzelnych 
zawodników Ener-
getyka należą: Grze-
gorz Dzięgielowski 
(9), Wojciech Sze-
wieczek (7), Kamil 
Kostecki (7) i Marcin Wodecki (6). Podobnie 
jak początek sezonu, tak i koniec tegorocznych 
rozgrywek nie należał do udanych. Podopieczni 
trenera Andrzeja Frydeckiego (na zdj.), który 
zastąpił na tym stanowisku Piotra Piekarczyka, 
w ostatnich 3 spotkaniach zdobyli zaledwie  
1 punkt. W ostatnim tegorocznym spotkaniu 
przegrali w Rybniku z Beskidem Skoczów 0:3. 
Wcześniej zremisowali z LKS Łąka 1:1 oraz 
przegrali w Rogowie 2:4. Miejmy nadzieję,  
że zimowa przerwa w rozgrywkach pozytywnie 
wpłynie na rybnickich piłkarzy i runda wio-
senna przyniesie wiele sportowych sukcesów  
z awansem do III ligi łącznie. Warto dodać,  
że dwójka kadrowiczów Energetyka: M. Wo-
decki i Paweł Krzysztoporski otrzymało powo-
łanie na konsultację kadry Polski U–19. 

Kolejne sztuczne boisko
Pod koniec  października w Szkole 

Podstawowej nr 6 w dzielnicy Zamysłów 
zostało oddane do użytku boisko sportowe 
o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią. 
Do dyspozycji uczniów jest boisko do piłki 

ręcznej o wymiarach 20x40 m o nawierzchni 
ze sztucznej trawy, wraz z odwodnieniem 
(drenażem), dwom bramkami i oświetleniem. 
Powstała również bieżnia lekkoatletyczna 
pokryta mączką ceglaną, a teren wokół bo-
isk został wyplantowany i uporządkowany. 
Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 
200 tys. zł. Wcześniej podobne boiska oddano 
do użytku w Szkole Podstawowej nr 11 oraz  
w Gimnazjum nr 2. 

Jubileusz Bushido
W sobotę 18 listopada, w hali 

sportowej Zespołu Szkół Ekono-
miczno–Usługowych odbył się Festi-
wal Sportów Walki, zorganizowany 
z okazji 10–lecia ośrodka „Bushi-
do”. W programie festiwalu znalazły 
się pokazy techniki sportów walki 
takich jak: boks, judo, kyo–ku–shin, 
aikido, tae–kwon–do, ju–jitsu, com-
bat, muay–thai, tai–chi. Ponadto 
nagrodzono i uhonorowano tych, 
dzięki którym ośrodek istnieje do 
dzisiaj. Do jubileuszu wrócimy!
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Juniorskie mistrzostwa
W Klubie Energetyka odbyły się Indywi-

dualne i Drużynowe Szachowe Mistrzostwa 
Śląska Juniorów, których organizatorem był 
UKS „Fair Play” oraz TS Kuźnia w Rybniku. 
Do rywalizacji o mistrzowskie tytuły przystąpiło 
131 zawodników w wieku od 6 do 18 lat, których 
podzielono na 6 kategorii wiekowych. 

W grupie chłopców bardzo dobry występ 
zanotował rybniczanin Patryk Swoboda, będący 
zawodnikiem sekcji szachowej TS 
„Kuźnia” Zwyciężył on w grupie do 
lat 8 i jako jedyny rybnicki  szachi-
sta zdobył mistrzowski tytuł wśród 
chłopców. 5 medali w tej imprezie 
zdobyli zawodnicy MKSz-u Rybnik. 
Na najwyższym stopniu podium 
stanęły: Martyna Konopacka (do lat 
8), i Anna Krupa (do lat 14), srebr-
ny medal zawisł na szyi Katarzyny 

Pokrzywy (do lat 8) i Przemysława Matuszczyka 
(do lat 14), zaś medal brązowy zdobyła Sandra 
Wieczorek (do 12 lat). 

Kilka tygodni wcześniej, również w Klubie 
Energetyka, odbył się już 17. Rodzinny Turniej 
Szachowy, w którym tradycyjnie już walczono 
o nagrodę główną – 10 kg bananów. Niestety, 
banany pojechały do Tarnowskich Gór, a kon-
kretnie do braci Mariana i Henryka Banasików. 
Najlepszy rybnicki duet Dawid i Adam Sitek 
uplasował się na 5. miejscu.  

Zaproszenie na memoriał
9 grudnia br. w Miejskim Klubie Sza-

chowym w Rybniku przy ul. Powstańców 
Śl. odbędzie się VI Memoriał Władysła-
wa Leciejewskiego – twórcy „szachów 
śląskich”. Początek turnieju zaplanowano 
na godz. 9.00, a odbywać się on będzie pod 
patronatem senatora RP – prof. Antoniego 
Motyczki, władz samorządowych Rybnika 
i powiatu rybnickiego, prezesa Zarządu 
Okręgu ZNP w Katowicach Kazimierza Pie-
karza oraz płk. Zbigniewa Leciejewskiego. 
Organizatorem turnieju jest Nauczycielski 
Klub Szachowy działający przy ZO ZNP  
w Rybniku. Dotychczasowymi zwycięzcami tego 
turnieju byli Halina Fojcik i Piotr Bobrowski 
(2001 r.), Lucyna Krawcewicz i Adam Pękała 
(2002 r.), H.Fojcik i Marcin Wałach (2003 r.), 
Beata Bobrowska i Eugeniusz Broża (2004 r.), 
Marta Bitman i P. Bobrowski (2005 r.). 

Gromią i wygrywają
Wciąż niepokonane na ligowych par-

kietach są koszykarskie zespoły Rybni-
ka. Pierwszoligowe koszykarki RMKS–u 
Utex Rybnik wręcz gromią swoich kolej-
nych rywali. W ostatnich dwóch spotka-
niach najpierw pokonały ubiegłorocznego 
zwycięzcę ligi Górnika Wieliczkę 99:36,  
a dwa tygodnie później w podobnym stylu 
rozprawiły się z Żakiem z Nowego Sącza 
97:37. Zatem z wygraniem ligi rybnickie 
koszykarki nie powinny mieć żadnych pro-
blemów, ale na tym sezon się nie kończy. 
Na przełomie marca i kwietnia przyszłego 
roku odbędą się turnieje półfinałowe,  
a potem finałowe o awans do ekstraklasy 
i w nich RMKS będzie musiał udowodnić 
swoją wyższość nad pozostałymi, by awan-
sować do najwyższej klasy rozgrywkowej. 

Być może jeden z tych turniejów zostanie 
zorganizowany w Rybniku.

Koszykarze MKKS–u Rybnik wystę-
pujący na parkietach II ligi są jedynym 
niepokonanym zespołem. W ostatnich 
dwóch spotkaniach podopieczni Dariusza 
Szczubiała pokonali w Rybniku Olimpię 
Legnica 90:69, a w Lesznie miejscową 
Polonię 79:70. Rybniczanom po piętach 
depczą dwa zespoły, które mają na swoim 
koncie 1 porażkę: Bobry Zabrze i Pogoń 
Prudnik. Z tym pierwszym zespołem ryb-
niczanie zmierzyli się 25 listopada (już po 
zamknięciu tego numeru), a z Pogonią 
spotkają się w ostatniej kolejce 1 rundy 6 
stycznia 2007 roku. Z pewnością dwumecze 
z tymi zespołami zadecydują o końcowym 
wyniku MKKS–u, który jeśli wygra ligę, 
awansuje do I ligi.

Złota sztangistka
Aleksandra Szostak, niewidoma od uro-

dzenia rybniczanka zdobyła na rozgrywa-
nych w czeskich Budziejowicach Mistrzo-
stwach Europy dla niewidomych złoty medal 
w wyciskaniu sztangi leżąc (62,5 kg) oraz 
srebrny w trójboju siłowym (przysiad – 65 kg, 
wyciskanie 75 kg, martwy ciąg – 100 kg) – (na 
zdjęciu z mamą i trenerem). Był to pierwszy start 
studentki V roku fizjoterapii katowickiej AWF na 
tak poważnej imprezie. Do tej pory startowała  
z widzącymi na Mistrzostwach Polski juniorów  
w wyciskaniu sztangi leżąc. W 2003 roku zdobyła 
w Rykach złoto, rok później w Warszawie wy-
walczyła medal srebrny. W 2005 roku startując  
w Kielcach już wśród seniorów zdobyła brąz. Sys-
tematycznie zdobywa złote medale na Akademic-
kich Mistrzostwach Śląska. Na ostatnich, które 
odbyły się kilka dni temu, nie tylko wygrała, ale 
również ustanowiła życiowy rekord w trójboju si-
łowym – 247,5 kg. Po zdobyciu medalu Mistrzostw 
Europy chciałaby zrealizować kolejne marzenie 
– udział w Mistrzostwach Świata niewidomych 

w trójboju siłowym, które 
w lipcu 2007 roku odbędą 
się w Sao Paulo w Brazylii. 
Ale do tego potrzebne są 
dość duże środki finansowe. 
Zazwyczaj Ola i jej rodzice  
z własnej kieszeni pokry-
wają koszty udziału w za-
wodach. Te w Czechach 
zamknęły się kwotą 5 tyś zł. 
Na szczęście dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta i elektrowni 
„Rybnik” rybnicka sztangistka mogła wykazać 
się swoją siłą i zdobyć 2 medale. Teraz, myśląc  
o Brazylii, liczy na ludzką ofiarność.

Uprawianiem sportów siłowych absolwentka 
I LO im. Powstańców Śl. w Rybniku zajmuje się 
dopiero od początku studiów, a trójbój siłowy 
uprawia dopiero od 3 miesięcy. W liceum treno-
wała karate. Wcześniej przez 10 lat przebywała 
w Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla niewi-
domych w Laskach i tam też ukończyła szkołę 
podstawową. — Przez 10 lat za wyjątkiem wakacji  
i świąt, co niedzielę jeździłam do Oli, wracając za-

wsze z Katowic do Rybnika ostat-
nim nocnym pociągiem. Jechałam 
w nim ja i pan konduktor — tak 
ten okres pobytu Oli w Laskach 
wspomina jej mama Barbara. 
Po zdaniu matury dostała się 
na studia i rozpoczęła sportową 
przygodę. Była zawodniczką 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Euglen Knurów, jednak 
od kilku miesięcy reprezentuje 
klub sportowy Power Kuźnik 

Chorzów. Tam też znalazła świetnego trenera 
Piotra Pawlika, dzięki któremu w tak krótkim 
czasie odniosła znaczące sukcesy sportowe. Jest 
nie tylko sportowcem, ale również propaguje sport 
wśród niewidomych, bo jak na razie w Polsce jest 
jedyną niewidomą sztangistką. Po ukończeniu 
studiów planuje jeszcze ukończenie dwuletniej 
szkoły masażu, po której chciałaby znaleźć pracę 
w swoim zawodzie. Sporty siłowe planuje uprawiać 
jak najdłużej, gdyż przynosi jej to wiele satysfakcji 
i radości. A przede wszystkim chciałaby pojechać 
na Mistrzostwa Świata do Brazylii...

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 39

Medale i ciupagi
Pięśćiarze sekcji bokserskiej RMKS-u Rybnik 

nie spoczęli na laurach po zdobyciu przez Mate-
usza Mazika brązowego medalu mistrzostw świata. 
Wręcz przeciwnie, postarali sie o kolejne, tyle że zdo-
byte na mistrzostwach Polski. Patryk Cichocki zdobył 
tytuł mistrza Polski młodzieżowców, a Marek Szarubka  
w tej samej imprezie wywalczył medal srebrny. Na ringu  
w Gliwicach kolejni młodzi zawodnicy walczyli o pierwsze 
w ich karierach sportowych medale. W Gliwicach tytułu  
mistrza Polski młodzików zdobyli: Łukasz Gawliczek, Piotr 
Filipowski, Kamil Marcinkowski oraz Daniel Mętlewicz. 
Te cztery złote medale wywalczone przez rybnickich 
bokserów pozwoliły na zajęcie w klasyfikacji drużynowej 
mistrzostw 3 miejsca. Kilka dni później zarówno Filipowski 
jak i Mętlewicz zwyciężyli w Żywcu w międzynarodowym 
turnieju bokserskim o „Góralską Ciupagę”. Ich trenerami 
są: Bogusław Pisulski oraz Tolesław Joakimczuk. 



Bez Przemocy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

i Psychoterapii w Rybniku informuje,
że 23 listopada rozpoczęły się 

spotkania grupy „BEZ PRZEMOCY”.
Grupa ma charakter edukacyjno–wsparcio-

wy i skierowana jest do osób doznających prze-
mocy ze strony swoich bliskich. Szczegółowe 
informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka 
na ul. Chrobrego 16 w Rybniku lub pod  
tel. (032) 42 25 639.

Ważne dla bezdomnych
Zbliża się najtrudniejsza dla bezdom-

nych pora roku. Przypominamy zatem, że 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 
prowadzi:

• noclegownię dla mężczyzn – ul. Hallera 
10a (w sąsiedztwie siedziby Straży Miejskiej) 
dla 30 osób (w sytuacjach awaryjnych – dla 40), 
czynna codziennie od godz. 19.00 do 7.00 rano 
(możliwość skorzystania z kąpieli oraz zmiany 
bielizny i odzieży). W tym samym budynku 
funkcjonuje Zespół ds. Bezdomności OPS.

• jadłodajnia – świetlica dzienna – ul. 
Chrobrego 16, czynna od 1 października do 30 
kwietnia w godz. od 7.00 rano do 19.00 (rów-
nież możliwość kąpieli i zmiany odzieży).

Miasto ma również umowę z Chrześci-
jańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym  
w Niewiadomiu, które prowadzi całodobowe 
schronisko przy ul. Sportowej 36, gdzie z miejsc 
skorzystać mogą bezdomni z terenu Rybnika.

We wszystkich wymienionych placówkach 
obowiązuje regulamin i rejestracja.

Kontakt: koordynator działań ds. bez-
domności OPS – 0324263551; tel. Całodo-
bowy – 508272132.

Przed nami czas rozliczeń podatkowych, 
warto więc przypomnieć o możliwości 
przekazywania 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych na rzecz wybranej 
organizacji społecznej.

Wprowadzona przed kilkoma laty forma 
wsparcia stowarzyszeń, zrzeszeń czy związków 
mających status pożytku publicznego była kry-
tykowana za skomplikowaną procedurę, ale i to 
ma się zmienić. Jeśli tylko do końca br. ustawo-
wa nowelizacja wejdzie w życie, przekazanie 1%  
przy rozliczaniu się za rok 2007 będzie prostsze, 
bo wystarczy nasza deklaracja na formularzu 
PIT, a resztę zrobi za nas Urząd Skarbowy. 

Na razie jednak, by wspomóc „trzeci sektor” 
z naszego podatku za rok 2006, trzeba będzie 
odpowiednią kwotę wpłacić samemu. Wpłacić, 
ale na rzecz jakiej organizacji? To pytanie nur-
tuje wiele osób, które nie do końca orientują 
się na „rynku” organizacji pożytku publicznego. 
Można wspomóc którąś w wielkich organizacji 
ogólnopolskich jak Caritas czy Polska Akcja 
Humanitarna, ale można również przekazać  

darowiznę na rzecz osoby prywatnej objętej 
opieką stowarzyszenia jak np. dla Kuby (patrz 
obok) czy organizacji miejscowej. Jeśli np. chodzi 
o Związek Harcerstwa Polskiego, dotacja może 
zostać przekazana bezpośrednio jednostce 
lokalnej, np. Hufcowi Ziemi Rybnickiej ZHP. 
W Rybniku funkcjonuje na razie 9 organizacji 
pożytku publicznego: Centrum Rozwoju Inicja-
tyw Społecznych (CRIS – czytaj też na str. 18), 
Fundacja Elektrowni Rybnik, Fundacja Ekoterm 
Silesia, klub Uniwersytetu III Wieku, Rybnicki 
Miejski Klub Sportowy, Miejski Klub Szachowy, 
Towarzystwo Sportowe „Volley” Stowarzysze-
nie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa 
Niedzieli i Klub Seniora „Kamień”. To niezbyt 
duży wybór, ale można oczywiście „swój” 1% 
przekazać każdej innej organizacji w kraju, do 
czego zachęcamy. Wystarczy wejść w Internecie 
na adres www.opp.ms.gov.pl lub w wyszukiwarce 
internetowej wpisać „organizacje pożytku pu-
blicznego”, by dostać się do bazy danych i znaleźć 
odpowiadającą nam organizację.

(r)

Szermiercze sukcesy 
Październik obfitował w imprezy szer-

miercze, w których główną rolę odgrywali 
zawodnicy Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego. Rozegrany w Opolu II 
Ogólnopolski Turniej o „Puchar prezyden-
ta Opola” juniorów młodszych i młodzików 
przebiegał pod dyktando rybnickich szpadzi-
stów. Starszą grupę wiekową wygrał zawodnik 
RMKS Rybnik, Jan Kordas, który w decydującej walce o pierwsze miejsce pokonał Michała Mężyka 
(Górnik Radlin, 14:12). Natomiast w młodszej kategorii zawodnik RMKS Rybnik – Krystian Fajkis 
zajął II miejsce. Od początku turnieju walczył fantastycznie, eliminację grupową zakończył z kom-
pletem zwycięstw, a w walkach pucharowych pokonał kolejno: Jakuba Sereka (Kolejarz Wrocław) 
12:5, Michała Przybysza (Irwin Manieczki) 12:6, Mieszko Frasia (KKS Kraków) 12:8, i dopiero  
w bardzo wyrównanej walce finałowej przegrał 10:12 z Janem Rospondem z KKS Kraków.

Dzień później w Gliwicach rozegrano Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Śląska 
Juniorów w szpadzie chłopców, skąd zawodnicy RMKS Rybnik wrócili z medalami. W turnieju 
indywidualnym Wojciech Sworowski i Jan Kordas (RMKS Rybnik) zdobyli brązowy medal. Obaj 
rybniczanie w eliminacji grupowej nie ustrzegli się porażek, ale walki pucharowe były popisem ich 
umiejętności. Wojtek Sworowski kolejno pokonał swoich rywali i o wejście do finałowej dwójki 
przegrał 11:15 z Filipem Broniszewskim (Muszkieter Gliwice). Z kolei Jan Kordas dopiero w walce 
półfinałowej przegrał z Jackiem Rzeszutkiem (Muszkieter Gliwice). Tak więc medale Mistrzostw 
Śląska Juniorów zdobyli aktualnie najlepsi szpadziści w kraju (na liście klasyfikacyjnej Polskiego 
Związku Szermierczego Broniszewski zajmuje pierwsze miejsce, Rzeszutek – drugie, Sworowski 
– trzecie), jedynie medal Jana Kordasa (jest juniorem młodszym oraz zajmuje miejsce w czwartej 
dziesiątce w klasyfikacji PZS) jest dużą niespodzianką i potwierdzeniem jego ogromnych możliwości. 
Pozostali zawodnicy RMKS Rybnik zajęli: Rafał Grzegorzek 12 miejsce, Maciej Brewczyk 30 miejsce, 
Zachariasz Kłosek 33 miejsce, Maciej Kotas 38 miejsce, Maciej Gryt 39 miejsce. Następnie rozegra-
no turniej drużynowy, w którym drużyna RMKS Rybnik walcząca w składzie: Sworowski, Kordas, 
Grzegorzek, zajmując II miejsce wywalczyła srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Śląska.

W meczu ćwierćfinałowym zawodnicy RMKS Rybnik pokonali AZS AWF II Katowice 45:30. 
Następnie w meczu półfinałowym spotkali się z drużyną AZS AWF Katowice I (aktualnego brą-
zowego medalistę Mistrzostw Polski). Po bardzo emocjonujących walkach pokonali AZS AWF 
Katowice 45:42. W finale rybniczanie stanęli do walki z mistrzem Polski, Muszkieterem Gliwice. 
Po bardzo wyrównanych walkach zawodnicy RMKS Rybnik ulegli 39:45 i zajęli ostatecznie drugie 
miejsce, zdobywając srebrny medal. Należy tutaj podkreślić, że to duży sukces, zważywszy na fakt, 
iż śląska szpada chłopców jest najsilniejsza w kraju. Pozostało nam teraz czekać na potwierdzenie 
tych wyników na Mistrzostwach Polski, które odbędą się w lutym 2007.

Zawodnicy RMKS–u z trenerami: z lewej Artur Fajkis,  
z prawej Krystian Fajkis

1% z  poży tk iem. . .
Bezpłatne badania krwi

na cholesterol i cukier
Przychodnia AD MEDICO, 

ul. Jankowicka 18, Rybnik, tel. 032/73 95 555
Zapraszamy do końca grudnia 2006.
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Hity na listopad Klub 
Międzynarodowej 
Prasy i Książ ki, 

Rybnik, 
ul. So bie skie go 18, 

tel. 42 38 703 Sierżant sztabowy Roman 
Harbaczewski pracuje w policji już 
ok. 14 lat, z tego jako dzielnicowy 
blisko 7 lat. — Od kiedy pamiętam 
zawsze chciałem pracować w policji. 
Więc od razu po zakończeniu służby 
wojskowej wstąpiłem w jej szeregi. 
Jak do tej pory, nigdy tej decyzji nie 
żałowałem — mówi dzielnicowy. 

Rewir R. Harbaczewskiego obej-
muje część dzielnicy Nowiny. 
Mimo, że teren znajdujący się pod 
jego pieczą nie jest zbyt rozległy, 
zamieszkuje go blisko 6,5 tys. osób. 
W głównej mierze są to duże bloki 
i domy wielorodzinne. Skupienie 
tak wielu ludzi na niewielkiej prze-

strzeni rodzi wiele problemów. — Moim zdaniem na osiedlach panuje 
„znieczulica”, za mało jest osób, które chcą aby było lepiej. Większość, 
chyba dla świętego spokoju, przymyka na wszystko oczy — mówi sierż. 
R. Harbaczewski. Najczęstszymi problemami, z jakimi styka się na co 
dzień, są wykroczenia charakterystyczne dla „blokowisk”. Są to dewa-
stacje i niszczenie mienia, takie jak choćby malowanie i osmalanie ścian 
czy wyrywanie klamek. Poza tym zdarzają się kradzieże i włamania do 
samochodów. Dzielnicowy R. Harbaczewski bardzo sobie chwali współ-
pracę z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Przez kilka ostatnich 
lat policja wspólnie z tą szkołą realizowała program dla młodzieży 
„Bezpieczna szkoła”. — Jestem ze szkołą w stałym kontakcie. Podobnie 
zresztą jak z Radą Dzielnicy. Staram się być na jej spotkaniach, bywa, 
że mieszkańcy właśnie tam mówią nam o swoich bolączkach — dodaje.

Jego rewir obejmuje ulice: Kominka (numery nieparzyste), Orze-
powicka, Budowlanych (nr nieparzyste od 41), Wandy, Broniewskiego 
23 i 25, Zebrzydowicka (nr parzyste od 56 do 84), Wieczorka, Bema 
i Obrońców Rybnika.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 41

Rozwiązaniem krzy-
żówki będzie wy raz, 
któ ry po wsta nie z liter 
w polach ozna czo nych 
kropkami.

Ro z w i ą z a n i a  n a 
kartkach pocz to wych 
pro si my przysyłać do 
re dak cji na adres: „Ga-
ze ta Ryb nic ka”, Ry-
nek 12 a, skr. poczt. 
96,  44–200 Rybnik 
do 11 grudnia br. 

Nagroda za rozwiązanie krzyżówki 
dwa bony towarowe wartości 50 zł 

każ dy ufndowane 
przez Klub Międzynarodowej 

Prasy i Książki

Krzyżówka Rozwiązanie krzyżówki 
z nr 10 „GR” – MAPKA. Na-
grody, dwa bony towarowe po 
50 zł każdy otrzymują: WAN-
DA PŁACZEK I CECYLIA 
GRZONKA z Rybnika.

Poznaj swojego 
dzielnicowego

Michał Komar, Skąd pan jest? Wy-
wiad „rzeka” z Władysławem Barto-
szewskim. Wyd. Świat Książki, 2006. 

Obszerny wywiad z cyklu „Autorytety” 
z autorytetem niekwestionowanym: histo-
rykiem, pisarzem, działaczem społecznym, 
politykiem. Rozmowa zaczyna się od pyta-
nia: „...skąd pan jest”, a Wł. Bartoszewski 
mówi o swoich korzeniach, dalszych losach 
i późniejszych życiowych wyborach, na które 
miały wpływ środowisko i wychowanie. 
Opowiada o  okupacji, pobycie w obozie w Oświęcimiu, działalności 
w konspiracji i w organizacji „Żegota” pomagającej Żydom – cza-
sach, kiedy wybory takie były dosłownie sprawą życia i śmierci. Po 
wojnie, kiedy angażował się po stronie demokratycznej opozycji, 
wybory były sprawą sumienia, podobnie jak dziś... Jakie to były 
wybory, dowiemy się po lekturze...

•   •   •
Wielka Encyklopedia Lotnictwa. Wyd. 

Oxford Educational Sp. z o.o. Red. Wyd. 
Stratus s.c. 

Pierwszy numer pisma “segregatorowego” 
(segregator gratis z 2 numerem). Informacje 
o najciekawszych cywilnych i wojskowych konstruk-
cjach lotniczych, najważniejszych wydarzeniach 
z historii lotnictwa, katastrofach i najsławniejszych 
lotnikach. Dla miłośników lotnictwa, ale także i dla 
tych, którzy wciąż się dziwią, że taka ciężka maszy-
na jak samolot może latać... W numerze wszystko 

o „naszym” F–16”, ksywa „Jastrząb”.  Do numeru do-
łączono płytę DVD z filmem z serii Aviator Collection 
prezentujący cztery wojskowe samoloty w akcji.  

•   •   •
DVD Wszyscy jesteśmy Chrystusami. 

Vision, 2006.
Nagrodzony za reżyserię na 31 Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
film Marka Koterskiego, z rewelacyjnymi 
Markiem Kondratem i Andrzejem Chyrą 
w kolejnych wcieleniach Adasia Miauczyńskie-
go. Rzecz o wyzwalaniu się z alkoholizmu i wza-
jemnych relacjach ojca i syna w kontekście tego 
nałogu. Ci co widzieli mówią, że mocne...

Album dwupłytowy złożony z filmu i z ma-
teriałów dodatkowych: scen usuniętych, reportażu z planu  wywiadu 
z reżyserem i aktorami oraz relacja z wręczenia nagród w Gdyni.

•   •   •
CD Rod Stewart, Still the Same…Great 

Rock Classics of Our Time. Sony BMG Music 
Intertainment 2006.

Po „wycieczce” w stronę swingu, niezniszczalny 
Rod wrócił do własnych, rockowych korzeni. Na-
grał płytę ze starymi, sprawdzonymi hitami, które 
wykonywał w latach 60. i 70. z zespołami Small Fa-
ces i Jeff Beck Group, ale również przeboje Cher, 
Bonnie Tyler i Jaksona Browna. Energetyzująca 

mieszanka, jakiej nie powstydziłby się żaden młody wykonawca.
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Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji i Informacji 
Urzędu Miasta Rybnika tel. 42 23 011 

e–mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub ryb nik@um.ryb nik.pl

Kalendarz Imprez Miejskich
grudzień 2006

Kultura
Lp. Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce UWAGI

1 Grudzień Wystawa poplenerowa 
„Rybnik Moje inspiracje”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska hol górny Szczegóły u organizatorów

2 Grudzień II Wystawa Twórców Poszukujących Fundacja ER tel. 739 18 98 KE ul. Podmiejska hol dolny Szczegóły u organizatorów

3 Grudzień Wystawa prac plastycznych dzieci DK Niedobczyce tel. 433 10 65 Hol DK
Wystawa prac dzieci biorących udział w zajęciach 

organizowanych przez DK Niedobczyce
Szczegóły u organizatorów

4 Do 15.12.
Rybnik Art Festiwal „Prezentacja sied-
miu pracowni technik graficznych ASP 

w Katowicach”

Muzeum w Rybniku
tel. 422 14 23 Muzeum ul. Rynek 18

Wystawa mająca na celu ukazanie wielości form 
kreacji i bogactwa możliwości warsztatowych sztuki 

graficznej.

5 02.10. 
–  31.12.

Wystawa: „Król życia” –  Oskar Wilde 
(1856-1900) PiMBP tel. 422 35 41 Hol I piętro, ul. J. Szafranka 7 Szczegóły u organizatorów

6 07.11. 
– 08.12. „Nasze szepty i krzyki” PiMBP

tel. 422 35 41 Hol parter, ul. J. Szafranka 7 Grafika uczniów Gimnazjum Sióstr Urszulanek. 
Szczegóły u organizatorów

7 13.11. 
– 31.12.

„Wielokulturowość
Puszczy Knyszyńskiej”

PiMBP, Muzeum Hist. w Bia-
łymstoku, Park Krajobrazowy 

Puszczy Knyszyńskiej
Galeria, ul. J. Szafranka 7 Wystawa fotografii. Szczegóły u organizatorów

8 01.12. 
– 30.12. Wystawa ozdób choinkowych PiMBP 

tel. 422 35 41
Oddział dla Dzieci, 
ul. J. Szafranka 7

Wystawa ozdób wykonanych przez dzieci 
z Przedszkola Nr 1 w Rybniku.

Szczegóły u organizatorów

9 01.12. 
– 30.12.

Wystawa prac plastycznych 
Piotra Warchoła

PiMBP
tel. 424 94 09

Filia Nr 6
ul. Reymonta 69

Piotr Warchoł - wychowanek Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rybniku

10 01.12.
Inauguracja Turnieju Artystycznego 

„Pojedynek na Słowa” 
oraz koncert „Nasi Laureaci”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Wstęp wolny, szczegóły „GR” str. 31. 

11 01.12. LARMO Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Godz. 19:00, wystąpią: Kabaret HLYNUR oraz Ryb-
nickie Kabarety w Programie Świątecznym: N.O.C., 

Kabaret Chwilowo Kaloryfer, Noł Nejm, wstęp 9,00 zł

12 01.12. V Towarzyski Turniej o Puchar Prezesa 
Stowarzyszenia Zabytkowej Kop. „Ignacy” DK Niewiadom tel. 421 37 55 Sala kinowo - widowiskowa DK Godz. 16.00, dla młodzieży gimnazjalnej (Gimna-

zjum nr 12 w Niewiadomiu i Gimnazjum w Radlinie)

13 01.12. Sofokles „Tragedia Rodu Labdakidów” Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Sala widowiskowa RCK

Godz. 10:00, spektakl dla szkół, Scena Polska Te-
atru w Czeskim Cieszynie, bilety: 16 zł, Beskidzka 

Agencja Artystyczna: tel. (0-33) 815 86 73

14 03.12. Konkurs plastyczny „Świąteczny Aniołek” DK Boguszowice tel. 425 20 16 Parafia św. Barbary
Konkurs dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i gim-
nazjalnych. Nadsyłanie prac: do 15.12., ogłoszenie 

wyników: 20.12.

15 03.12. Rybnicka Barbórka z Telewizją Katowice Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Sala widowiskowa RCK Szczegóły w „GR” na stronie 28.

16 04.12. 
– 31.12.

Wystawa prac plastycznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Nr 1 i 2 w Rybniku

PiMBP
tel. 422 35 41

Oddział dla Dzieci
ul. J. Szafranka 7 Szczegóły u organizatorów

17 05.12. Spotkanie promujące Zeszyt Rybnicki nr 3. 
Znaki samorządnych wspólnot

Muzeum w Rybniku
tel. 422 14 23 Muzeum ul. Rynek 18 Zeszyt jest studium herbów i pieczęci dzielnic 

i miasta Rybnika.

18 05.12. Mikołajki DK Niewiadom tel. 421 37 55 Sala kinowo–widowiskowa DK

Godz. 17.00, przedstawienie teatralne „Doktor Do-
litte i przyjaciele” dla dzieci i spotk. z Mikołajem, 

3 zł/os., paczki, które wręczy Mikołaj dostarczyć do 
DK Niewiadom do 04.12.06

19 05.12. Koncert Finałowy Dni Cecyliańskich Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32

Kościół p.w. św. Jadwigi, Rybnik 
- Nowiny

Godz. 19:00, wstęp wolny.
Szczegóły w „GR” na str. 28.

20 06.12. „Mikołaje są na świecie” – spotkanie 
integracyjne dla dzieci przedszkolnych

PiMBP
tel. 422 35 41

Oddział dla Dzieci
ul. J. Szafranka 7

W trakcie imprezy przewidziano czytanie bajek 
związanych z tematem, gry i konkursy oraz słodki 

poczęstunek. Podsumowanie akcji „CAŁY RYBNIK 
CZYTA DZIECIOM”

21 06.12. Spotkanie z Mikołajem Rada Osiedla Nowiny oraz 
MDK tel. 422 40 88 ZSP nr 3 (Aula), ul. Orzepowicka Godz. 17:00, dla dzieci do lat 12, zamieszkałych na 

Osiedlu Nowiny
22 06.12. Spotkanie ze Świętym Mikołajem Fundacja ER tel. 739 18 98 Klub Energetyka ul. Podmiejska Godz. 18:00, wstęp wolny, konkursy, gry i zabawy

23 06.12. Impreza mikołajkowa
Klub „Harcówka”, 

RD Ligota–Ligocka Kuźnia, 
tel. 422 25 44

Sala widowiskowa 
Klubu „Harcówka” Godz. 17:00, szczegóły u organizatora

24 06.12. Mikołaj w Dzielnicy DK Chwałowice 
tel. 421 62 22, RSM DK Chwałowice ul. 1 Maja 95 Godz. 15.30.

25 06.12. Gwiazdka z nieba DK Niedobczyce tel. 433 10 65 Sala widowiskowa DK Szczegóły u organizatorów

26 06.12. Spotkanie ze Św. Mikołajem na Rynku Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Rynek

Godz. 17:00, spektakl muzyczny dla dzieci pt. 
„Gdzie jesteś, Mikołaju?” w wykonaniu Teatru 

Duo-Fix, wstęp wolny

27 08.12.
Spektakl: Postać. Spowiedź artysty. 

Autoportret Francisa Bacona 
wg Pierre’a Charrusa 

DK Chwałowice tel. 421 62 22 DK Chwałowice ul. 1 Maja 95
Spektakl w wykonaniu Teatru MasQuera.

Bilety w cenie 15 zł, studenci 10 zł. O spektaklu: 
www.masquera.go.pl

28 08.12. Pojedynek na słowa VII LO (ZSP nr 2) 
II LO oraz „Życie jest kabaretem”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Godz. 12:00, piosenki musicalowe i kabaretowe 
w wykonaniu Marii Meyer aktorki Teatru Rozrywki 

w Chorzowie Akompaniament Ewa Zug, 
wstęp wolny

29 08.12.
Jubileusz 25-lecia Zespołu Twórców Nie-
profesjonalnych „Oblicza” pod patrona-

tem Prezydenta Miasta Rybnika

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Galeria Sztuki RCK Godz. 17:00, otwarcie wystawy malarstwa i rysunku 

członków zespołu „Oblicza”, wstęp wolny
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30 09.12. III Plener malarski 
„Rybnik Moje Inspiracje” Fundacja ER tel. 739 18 98 Klub Energetyka ul. Podmiejska Godz. 17:00, wernisaż i koncert J. Glenca, 

wstęp wolny

31 09.12. Spotkanie Barbórkowe 
kop. Chwałowice DK Niedobczyce tel. 433 10 65 Sala imprezowa DK godz. 15:00.

32 10.12. Koncert Galowy 
XXI Konkursu Gawędziarzy

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Sala widowiskowa RCK

Godz. 15:30, prezentacja finalistów, wybór laureata 
publiczności, występ Leszka Jęczmyka – Ślązaka 

Roku 2006, bilety: 10 zł, młodzież: 5 zł

33 10.12. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Sala widowiskowa RCK Godz. 18:00, Bilety: 40 zł. Szczegóły „GR” str. 28

34 11.12. Mała Akademia Filmowa Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Sala widowiskowa RCK Godz. 8:15 i 11:15, impreza edukacyjna dla szkół, Te-

mat: Montaż; Projekcja filmu „Chicago”; bilety: 6 zł

35 12.12. Aleksander Fredro „Zemsta” Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 22 132 Sala widowiskowa RCK

Godz. 10:00, spektakl dla szkół, Scena Polska Te-
atru w Czeskim Cieszynie, bilety: 16 zł, Beskidzka 

Agencja Artyst.: tel. (0-33) 815 86 73, 0 606 829 171

36 12 – 13.12. Kiermasz ozdób choinkowych 
i świątecznych

PiMBP
tel. 422 35 41

Oddział dla Dzieci
ul. J. Szafranka 7

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży zasilą fun-
dusz Warsztatów Terapii Zajęciowej

37 Od 13.12. Wystawa z okazji 25-lecia 
wprowadzenia stanu wojennego

Muzeum w Rybniku
tel. 422 14 23 Muzeum ul. Rynek 18 Wystawa czasowa.

38 13.12. Ogłoszenie wyników konkursu na maskę 
karnawałową i kotyliony DK Niewiadom tel. 421 37 55 Dom Kultury Niewiadom Prace zbierane do 8.12.

39 14.12. Promocja tomiku poezji 
Siostry Ewy Pyzik „Od–blaski”

PiMBP
tel. 422 35 41

Czytelnia
ul. J. Szafranka 7

Godz. 16:00, spotkanie prowadzi Grzegorz
Walczak. Możliwość nabycia książki.

40 14.12. Koncert kameralny z okazji 250 rocznicy 
urodzin W. A. Mozarta

Muzeum w Rybniku
tel. 422 14 23 Muzeum ul. Rynek 18 Godz. 18.00, wystąpi zespół „II Sospiro” oraz za-

proszeni goście. W programie dzieła W. A. Mozarta.

41 14.12. Spotkanie seniorów
Klub „Harcówka”, R. Dz. 

Ligota – Ligocka Kuźnia, tel. 
422 25 44

Sala widowiskowa 
Klubu „Harcówka”

Godz. 17:00, w programie m.in. wyróżnienie 90-
-latków oraz par małżeńskich z 50-letnim stażem, 

występ zespołu muz., poczęstunek

42 14.12. „Opowieść Wigilijna” Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Sala widowiskowa RCK

Godz. 9:00, spektakl dla szkół, Scena Polska Teatru 
w Czeskim Cieszynie, bilety: 16 zł, Beskidzka Agen-
cja Artystyczna: tel. (0-33) 815 86 73, 0 606 829 171

43 14-15.12. VII Ogólnopolski Festiwal 
Kolęd i Pastorałek DK Chwałowice tel. 421 62 22 DK Chwałowice ul. 1 Maja 95 Godz. 10.00, szczegóły: www.dkchwalowice.pl, 

www.ofkip.pl.

44 15.12. Ogłoszenie wyników 
konkursu plastycznego DK Chwałowice tel. 421 62 22 DK Chwałowice ul. 1 Maja 95 Godz. 10.00.

45 15.12.
Pojedynek na słowa: Zespół Szkół 

Mechaniczno–Elektrycznych
VI LO oraz „Oddział Wysypisko”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
Ul. Podmiejska

Godz. 12:00, monodram Z. Prusa, muzyka 
W. Jarmułowicz, wykonanie: L. Gwitt – aktor Teatru 

Rozrywki Polskiego w Poznaniu, wstęp wolny

46 16.12. Niedobczyckie Wieczory Muzyczne DK Niedobczyce tel. 433 10 65 Sala widowiskowa DK
Godz. 19:00, wstęp 10 zł, W programie: koncert 

Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” i Orkiestry Dę-
tej „Majovak” z Czech.

47 17.12. „Barbórka 2006” 
turniej skata sportowego DK Niedobczyce tel. 433 10 65 Sala imprezowa DK Godz. 10:00 – 16:00, okręg Rybnik.

48 17.12. „W Świątecznym Nastroju”
Koncert Ewy Urygi z zespołem

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Sala widowiskowa RCK Godz. 17:00, bilety 15 i 10 zł.

Szczegóły „GR” str. 28.

49 18.12. Wigilia dla samotnych DK Chwałowice tel. 421 62 22 Restauracja Birreria 
ul. 1 Maja 104 Godz. 15.00.

50 20 - 22.12. „Piąty żywioł – człowiek” Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Sala widowiskowa RCK

Spektakl taneczny, Mały Teatr Tańca TZR, bilety: 
15 i 10 zł, 20.12 - godz. 18:00, 21 i 22.12 -  9:00 

i 11:00

51 31.12. „Sylwester na Rynku” Rybnickie Centrum Kultury
tel. 422 21 32 Rynek

Godz. 23:30, Powitanie Nowego Roku 2007,  
życzenia Prezydenta Miasta, występ zespołu Ladies, 

pokaz sztucznych ogni, wstęp wolny

52 31.12. „Sylwester w Dzielnicy 2006” 
- koncerty w dzielnicy Niedobczyce DK Niedobczyce tel. 433 10 65 Niedobczyce - wybrane miejsca Szczegóły u organizatorów

53 31.12. Bal Sylwestrowy 2006/2007 DK Niedobczyce tel. 433 10 65 Sala imprezowa DK Godz. 20:00, wstęp 190 zł od pary

54 31.12. Sylwester DK Niewiadom tel. 421 37 55 Sala kinowo – widowiskowa DK Wystąpi zespół „Bonus”, bilety: 170,00 zł/ para, bliż-
sze informacje w DK

55 do 
15.03.07.

Ogłoszenie VII edycji Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego z cyklu „Wielcy 
znani i nieznani” pt. „Touluse–Lautrec 

– kronikarz belle epoue”

MDK w Rybniku
tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

Konkurs przeznaczony dla osób w wieku od 5 do 21 lat, 
www.mdk.hg.pl

Sport i rekreacja
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1 Grudzień Amatorska Liga Piłki Siatkowej Tadeusz Bonk, 
tel. 603 77 07 79 Zgodnie z terminarzem Szczegóły: www.efekt-projekty.pl/als

2 02.12. I Liga Koszykówki Kobiet RMKS Rybnik,
tel. 739 58 17 (G. Wistuba)

Hala sportowa MOSiR Rybnik 
– Boguszowice ul. Jastrzębska

Godz. 17:00. Mecz: RMKS Utex Rybnik 
– Rybitwy Kraków.

3 03.12 Rybnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej 
Halowej MOSiR Rybnik, Hala MOSiR Rybnik 

– Boguszowice 
Godz. 9:00, wstęp wolny, kontakt: B. Kalisz 

– Gaweł

4 07.12. Śląska Liga Kadetek w koszykówce RMKS Rybnik,
(M. Troszka, W. Pierchała)

Sala sportowa SP nr 5
ul. Różańskiego

Godz. 17:00. Mecz: RMKS II Rybnik – UKS 
Dębieńsko, wstęp wolny.

5 08.12 Szachowy Turniej Mikołajkowy
Klub Energetyka Rybnik, 

TS Kuźnia, Krystian Hasiński 
tel. 424 86 87

Klub Energetyka
ul. Podmiejska Godz. 16:00, wstęp wolny.

6 09.12. I Liga Koszykówki Kobiet RMKS Rybnik,
tel. 739 58 17 (G. Wistuba)

Hala sportowa MOSiR Rybnik 
– Boguszowice ul. Jastrzębska

Godz. 17:00. Mecz: RMKS Utex Rybnik 
– Stal Stalowa Wola.

7 11.12. Śląska Liga Młodziczek w koszykówce RMKS Rybnik,
tel. 739 58 17 (G. Wistuba)

Sala sportowa SP nr 2
ul. Wodzisławska 46

Godz. 16:00. Mecz: RMKS Rybnik – UKS 
Katowice, wstęp wolny.

8 13.12 II Etap III Edycji Międzygimnazjalnej Ligi 
Pływackiej MOSiR CUP 2006/2007 MOSiR Rybnik Pływalnia Kryta, ul. Powstańców 

Śl. 40 Godz. 9:00, kontakt: Radosław Fros

9 13.12 Szachowy Turniej Równych Szans KE Rybnik, TS Kuźnia Klub Energetyka Godz. 16:00, wstęp wolny.

10 13.12. Śląska Liga Juniorek w koszykówce RMKS Rybnik,
tel. 739 58 17 (M. Troszka)

Sala sportowa SP nr 5
ul. Różańskiego

Godz. 18:00. Mecz: RMKS Rybnik – MOSM 
Bytom, wstęp wolny.

 http://www.dkchwalowice.pl 
http://www.mdk.hg.pl
http://www.efekt-projekty.pl/als
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WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 032 423 53-23, 0502 692 063 • Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

w w w . g e o t a k s a . r y b n i k . p l

BIURO GEODEZJI I WYCENY NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Szymon Besuch
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
GEODETA UPRAWNIONY

Biuro: Rybnik, ul. Kościuszki 19/6
tel. 032 742 71 78, kom. 0502 03 19 19

wykonujemy:

usługi  geodezyjne

wyceny nieruchomości

RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 15
tel. 032 768-32-13

Oddział Rybnik, ul. Podmiejska
tel. 032 739-61-45

Oddział Mszana koło Jastrzębia
tel. 032 472-07-77

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic www.olmet.com.pl
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470

Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

• LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 ROKU)
• KADROWO-PŁACOWY 
• KSIĘGOWO-PODATKOWY
• OBSŁUGA KOMPUTERA
• JĘZYKÓW OBCYCH
•  KAS FISKALNYCH
•  PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW 

MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH

K U R S Y

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

TELBUD Sp. z o.o.

P E Ł N Y  A S O R T Y M E N T :
• odzieży roboczej i ochronnej • chemii gospodarczej 

• sprzętu ogrodniczego • CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP
OBUWIE: skórzane, gumowe, robocze, sportowe

- sprzedajemy w cenach producenta
OFERUJEMY: art. ozdobne, świece, serwetki, itp.

Szyjemy na zamówienie oraz wykonujemy napisy firmowe.

44-203 Rybnik, ul. K. Miarki 9A
tel./fax 032 42 257 13, tel. 032 42 230 82

e-mail: pwtelbud@neostrada.pl 18 Lat

•  PIECE WĘGLOWE STAŁOPALNE
•  RUSZTA, ZASUWY KOMINOWE
•  RURY, KOLANA PIECOWE
•  ŁOPATY WĘGLOWE I DO ŚNIEGU
•  SZCZOTKI DO CO I KOMINIARSKIE

P O N A D T O  W  S TA Ł E J 
OFERCIE: GWOŹDZIE, 
ŚRUBY, SIATKI, ZAMKI, 
WIERTŁA, NARZĘDZIA...

Firma WORKER poszukuje kandydatów (studenci, uczniowie) 
do pracy na stanowisku
 
KASJERA 

w hipermarketach na terenie Rybnika lub Żor.  

Oferujemy:

•   pracę dostosowaną indywidualnie do dyspozycyjności 
każdego pracownika

•  bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi kasy fiskalnej

Od kandydatów oczekujemy:
–  wieku 18-26 lat
–  aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
–  aktualnej książeczki sanepidu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem: 
rybnik@worker.pl                             tel. 602-152-272

makulatury
folii bezbarwnej

złomu stalowego i żeliwnego
złomu metali kolorowych

złomu akumulatorów z elektrolitem

44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 57
tel. 739 37 54

zakupi każdą ilość

Skup surowców wtórnych s.c.Skup surowców wtórnych s.c.

NISZCZENIE DOKUMENTÓW I AKT

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

• TŁUMIKI • KATALIZATORY
• HAKI HOLOWNICZE • AMORTYZATORY
• KLOCKI HAMULCOWE • FILTRY
• OLEJE • WYMIANY OLEJU
• KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKIE
• CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
• NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

Już wkrótce w wybranych księgarniach na terenie Rybnika.

11 14.12. Śląska Liga Kadetek w koszykówce RMKS Rybnik,
(M. Troszka, W. Pierchała)

Sala sportowa SP nr 5
ul. Różańskiego

Godz. 17:00. Mecz: RMKS I Rybnik 
– MOSM Tychy, wstęp wolny.

12 16.12 II Liga Koszykówki Mężczyzn MKKS Rybnik
Tel. 423 25 11 Hala ZSE-U ul. Św. Józefa 30 Godz. 17:00 XII kolejka: MKKS Rybnik 

– Stal II Ostrów, 

13 20.12. I Liga Koszykówki Kobiet RMKS Rybnik,
tel. 739 58 17 (G. Wistuba)

Hala sportowa MOSiR Rybnik 
– Boguszowice ul. Jastrzębska

Godz. 17:00. Mecz: RMKS Utex Rybnik 
– AZS Rzeszów.

14 21.12. Śląska Liga Kadetek w koszykówce RMKS Rybnik,
(M. Troszka, W. Pierchała)

Sala sportowa SP nr 5
ul. Różańskiego

Godz. 17:00. Mecz: RMKS II Rybnik – JKKS 
Jastrzębie I, wstęp wolny.
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Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX”
mgr rehabilitacji ruchowej

Adam Zostawa

Gabinety Le kar skie
ul. Hallera 32, Rybnik

Rejestracja 9.00-21.00, tel. 032 422 61 56

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

Andrzej Kupczak
Specjalista Ginekolog 
Położnik Anestezjolog
USG narządu rodnego

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

PRYWATNA SPECJALISTYCZNA 
PRAKTYKA LEKARSKA

dr n. med. Tomasz Stokłosa
specjalista chorób wewnętrznych

USG j. brzusznej i EKG na miejscu

GODZINY PRZYJĘĆ:
wtorek, czwartek 16.00 – 18.00

w pozostałe dni 
po telefonicznej rejestracji

44-217 Rybnik
ul. Kard. Kominka 31
tel. 032 4331898
ŚIL 55-99-1-1626387

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� WTOREK
CZWARTEK 1700-1800

Ryszard FUCHS
specjalista ginekolog – położnik – cytolog

Rybnik, ul. Skłodowskiej 7
tel. 0601 467 316

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15
www.republika.pl/centrummuzyczne

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

PROFESJONALNE STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, solfeż, 
choreografia, praca nad repertuarem wykonawczym)

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem



Policja 997 42 95 200
Straż Pożarna 998 42 22 277, 42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 42 22 277
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 994 42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90
od 8.00 do 16.00

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

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

Ważne adresy i telefony:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, 
ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300
(druga i czwarta środa miesiąca w godz. 10.00–14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 

25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087

(Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob., niedz. 16.30–20.30)
Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,
ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511, poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.

Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji

i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, 
ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 

Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku
ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429

Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00–15.00, pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.

oferuje następujące usługi:
• wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien 
• ko sme ty kę, ubranie i prze cho wy wa nie zwłok w chłodni – I  doba bez płat nie 
• wy na ję cie kaplicy do po grze bu z możliwością odprawienia mszy św. 
• usługi cmentarne • za mó wie nie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
• moż li wość załatwienia or kie stry • wy na ję cie au to bu su • umiesz cza nie 
    urny z pro cha mi zma rych w ko lum ba rium na te re nie cmen ta rza

Rybnik, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42 28 991

rybnik@infomax.katowice.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 42 28 825, 42 60 070, 
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH

Wydawnictwo „Triada”
biuro i drukarnia:

42-501 Będzin, ul. Sielecka 63
tel./fax 032/368 84 62, 368 84 51

wydawnictwotriada@neostrada.pl
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 

tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów).
 W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453, 

Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909, Michała Wójcika, tel. 032/42 31 326 
i senatora Jerzego Szymury, tel. 032/42 38 639 – ul. Sobieskiego 1. 
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Bezpłatne porady prawne 
w poniedziałki 15.00-17.00, wtorki 16.30-18.30, środy 16.00-18.00 i czwartki 16.00–18.00

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury radnych w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, tel. 032/42 27 914, Plac Wolności 7/12

Socjaldemokracja Polska
Radny Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i czwartek 

14.00–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Spotkania otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o 19.00, ul. 3 Maja 30 

(biurowiec naprzeciw dworca PKS). Dyżury: poniedziałki 18.30-20.30, tel. 42 27 183.
Biuro senatorskie Antoniego Motyczki, ul. 3 Maja 11, tel. 032 42 31 337, 0512 078 425 

czynne pon. 11.00-18.00, śr. 8.00-15.00, wt., czw., pt. 9.00-16.00.
Biuro poselskie Henryka Siedlaczka czynne w środy 15.00-18.00
Biuro poselskie Eugeniusza Wycisło czynne w piątki 15.30-17.00

Bezpłatne porady prawne w każdy wtorek – prosimy o wcześniejsze zapisy – 032 42 31 337

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 13.00 i w czwartek 13.00 – 17.00, 

Plac Wolności 7, tel./fax 032/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, ul. Mikołowska 73, tel./fax 032/42 23 334, 602 534 080

Stowarzyszenie Młode Centrum 
www.rybnik.mc.org.pl, ul. Mikołowska 73, tel./fax 032/42 23 334, 503 105 834

Samoobrona
Biuro Poselskie Andrzeja Leppera, tel. 032/42 32 526

Dyżury: wtorek 10.00–13.00, czwartek 15.00–17.00, ul. Powstańców 8, I p.



Każda opłata tylko 1,40 zł
U nas zapłacisz:
raty – LUKAS, AIG, ŻAGIEL, 
ING, BNP, GE CAPITAL, BŚ, 
GBG S.A., GB S.A., BM, 
BRE S.A., BS. BPH, BGŻ
gaz
wodę
telewizję – CYFRA+, POLSAT, 
KABLÓWKA
telefony – ORANGE, ERA, 
PLUS, POLKOMTEL, TELE 2
czynsz
PZU
podatki

prąd – 1,20 zł
telefon (telekomunikacja) – 1,20 zł
rtv – 1,20 zł

ZUS – 2,20 zł

Rybnik,
ul. Hallera 6
budynek TP S.A.

WEJŚCIE
OD PORTIERNI

Firma istnieje 
w Rybniku od 2004 r.

Współpracujemy 
z INVEST BANK. S.A.

ZAPRASZAMY
pn-pt  800 - 1700

sobota  800 - 1300

Bez względu na wysokość wpłaty
prowizja zawsze 1,40 zł

• Boli Cię gardło?

• Masz problemy z zatokami?

• Jesteś astmatykiem lub alergikiem?

• Żyjesz w ciągłym stresie? 

•  Chcesz wzmocnić odporność swojego 
organizmu na zimowe przeziębienia?

SANATORIUM 
w mieście

ul. B. Chrobrego 25A                                               tel. 032 4214251 

   odwiedź
MIKROKLIMATYCZNĄ JASKINIĘ SOLNĄ! 
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gotówkowe
mieszkaniowe
hipoteczne
samochodowe
konsolidacyjne
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F.U.H.  FELIKS

oferuje:
 paliwa płynne, gaz do samochodów
 serwis ogumienia
 myjnia ręczna
 olej opałowy lekki – z dostawą

Stanisław FELIKS
44-213 Rybnik

ul. Robotnicza 97
tel./fax 032 427 12 77

www.feliks.company.pl
e-mail: biuro@feliks.company.pl

stacje paliw i lpg:
 Rybnik, ul. Żorska / lotnisko
 Rybnik, ul. Wodzisławska 161a
  Czerwionka-Leszczyny, 

ul. Armii Krajowej 5 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY !!!

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PPHU „KONSEK” SP.J.
PRODUCENT OKIEN I DRZWI PVC

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

SATYSFAKCJA KTÓREJ NIE DA CI KONKURENCJA

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK
44-203 RYBNIK, ul. Prosta 100

tel. (032) 432 90 40, fax (032) 432 90 66

Systemy okienne

SOFTLINE
3 komory

TOPLINE
5 komór

ALUPLAST IDEAL 2000
ROUND LINE

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK ul. Prosta 100, tel. 032 432 90 40, fax 032 432 90 66

Ewa Grabińska-Chlubek
specjalista chorób oczu

wtorek: 16-18
ptiątek: 12-16

tel. 0 603 276 975
tel. (032) 42 37 639

SPECJALISTYCZNY
GABINET

OKULISTYCZNY
czynny codziennie

Rybnik, ul. Korfantego 11

Anna Palenga-Kowalczyk
specjalista chorób oczu

poniedziałek: 9-14
środa: 9-14

czwartek: 13-17
tel. 0 503 065 501

tel. (032) 42 37 639


