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Czytaj na stronie 8–10.

Złożenie kwiatów na płycie poświęconej marszałkowi J. Piłsudskiemu na rybnickim Rynku 
oraz pod pomnikiem „Bohaterów i męczenników...” w Chwałowicach.

Wspólnota
wartości...

Harcerski apel.

Przemarsz uczestników uroczystości do bazyliki na nabożeństwo w intencji Ojczyzny 
i rybnickiego hufca ZHP
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Drodzy Rybniczanie!

Aura nie zachęca do jesiennych spacerów, a co rozważniejsi posiadacze 

samochodów wymienili już opony na zimowe. Tylko czekać aż zawita do 

nas zima. 

Anegdotycznie można stwierdzić, że w naszej strefie klimatycznej z zimy 

cieszą się wyłącznie dzieci, służby ciepłownicze i firmy sprzedające surowce 

opałowe. I choć na pogodę wpływu nie mamy, przede wszystkim z myślą 

o dzieciach i młodzieży – choć nie wyłącznie – podjąłem decyzję, aby aż do 

wiosny można było korzystać z uroków lodowiska na Rynku. To odpowiedź na 

liczne Państwa zapytania i prośby o tę właśnie formę rekreacji, której dotąd 

w Rybniku nie było. 

Wspomniane sezonowe lodowisko już powstaje. Jego lokalizacja była sugestią firmy będącej właścicielem 

obiektu, mającej duże doświadczenie w organizowaniu tego typu przedsięwzięć. Dzięki usytuowaniu 

lodowiska na centralnym placu miasta i planowanym tu licznym imprezom, Rynek stanie się jeszcze 

bardziej atrakcyjny. Ponieważ takiego obiektu dotąd nie było, nie ukrywam, że do tego tematu podchodzę 

„z duszą na ramieniu”. Będę się więc przyglądał całemu przedsięwzięciu, traktując je jako swoisty pilotaż. 

Najważniejsza będzie jednak ocena mieszkańców miasta i na jej podstawie będę podejmował dalsze decyzje. 

Instalacja lodowiska ma się zakończyć z początkiem grudnia, a będzie ono funkcjonować do końca marca 

przyszłego roku. Organizacją zajmuje się wspomniana firma, a miasto pokryje przede wszystkim koszty jego 

dzierżawy oraz robót przygotowawczych – podbudowy i wypoziomowania płyty Rynku z piasku, pod którym 

zamieszczona zostanie specjalna folia zabezpieczająca przed ewentualnym uszkodzeniem. Całkowity koszt 

poniesiony przez miasto wyniesie nieco ponad 300 tys. złotych. (Więcej o lodowisku na stronie 15).

Ostatnio można też było zauważyć szum medialny dotyczący funkcjonowania rybnickiej Straży Miejskiej. 

Zamieszanie wywołane zostało anonimowym listem, w którym wskazano na rzekome nieprawidłowości 

związane ze służbą obecnego komendanta tej mundurowej formacji. Będąc przekonanym, że w takiej 

jednostce, jaką jest Straż Miejska, wszystko powinno funkcjonować bez zarzutu, od razu zdecydowałem 

o przeprowadzeniu tam kontroli wewnętrznej. W jej rezultacie okazało się, że anonimowe zarzuty absolutnie nie 

miały potwierdzenia w rzeczywistości i obowiązujących przepisach. Co więcej, w odpowiedzi na wspomniany 

anonim, prawie wszyscy pracownicy Straży Miejskiej podpisali się pod listem, który złożyli na moje ręce. Poparli 

w nim działania obecnego komendanta i wyrazili oburzenie wspomnianym anonimem. Nadal więc twierdzę, 

że SM jest w naszym mieście potrzebna, bo spełnia ona inną rolę niż policja. Z samego założenia policja ma 

pilnować naszego bezpieczeństwa, a straż porządku w mieście.

Szanowni Państwo! Przed nami Dzień Górnika, który jest istotnym elementem naszej śląskiej tradycji. 

Z tej okazji składam więc najlepsze życzenia wszystkim pracownikom sektora górniczego. Zwracam się 

przede wszystkim do czynnych i byłych górników oraz adeptów tego trudnego zawodu. Życzę nieustannego 

błogosławieństwa Świętej Barbary i satysfakcji z wykonanej pracy. Życzę też zdrowia i wszelkiej pomyślności, 

zwłaszcza w pojawiających się nowych perspektywach dla tej gałęzi przemysłu. Szczęść Boże!

 Z serdecznym pozdrowieniem 

 Adam Fudali
 prezydent Rybnika



Sesja Rady Miasta – 15 października

Życie w mieście 
Na wstępie informacji o pracach  

w mieście prezydent Adam Fudali na-
wiązał do zgłoszonej przez Franciszka 
Kurpanika (PO) propozycji przekazania 
pomocy finansowej szkole podstawowej 
w Iwano–Frankiwsku, która ucierpiała 
w wyniku powodzi. Z wnioskiem o pomoc 
partnerskiemu miastu na Ukrainie zwrócił 
się również Józef Skrzypiec (BSR). — Po-
pieram tę inicjatywę, ale pojawiły się pewne 
zawirowania prawne — wyjaśniał prezydent. 
— Z podobnymi propozycjami wystąpiły dwa 
inne miasta – Częstochowa i Koniecpol, ale 
ich uchwały zostały uchylone przez nadzór 
prawny wojewody. Jeżeli nie będzie przeszkód 
prawnych, wówczas przygotujemy stosowną 
uchwałę. Prezydent wspomniał też o sytuacji 
byłego „Juliusza” i poinformował, że marsza-
łek województwa podjął już działania zmie-
rzające do wydzielenia geodezyjnego działki 
zabudowanej zabytkową kaplicą, jednak nie 
zdecydowano jeszcze o dalszych losach kom-
pleksu byłego szpitala. 

A. Fudali przedstawił też informację  
o oświadczeniach majątkowych złożonych  
w roku 2008 przez 152 osoby, w tym m.in. 
zastępców prezydenta, skarbnika i sekretarza, 
dyrektorów szkół i przedszkoli. Przedstawił 
też krótkie sprawozdanie z działalności spółek 
z udziałem miasta za ubiegły rok. Rybnik 
posiada udziały w pięciu spółkach: „Wrębo-
wa” sp. z o.o. (1684 udziały na łączną kwotę 
842.000 zł, wynik finansowy spółki zamyka się 
zyskiem 107.706,22 zł), w Zakładach Mięsnych 
„Maćko” sp. z o.o. w likwidacji (668 udziałów 
na łączną kwotę 33.400 zł, wynik finansowy za 
2007 r. – strata 83.016 zł), „Hossa” sp. z o.o. 
(4398 udziałów na łączną kwotę 2.199.000 zł,  
wynik finansowy za rok ubiegły – strata 
394.573 zł), w Przedsiębiorstwie Wodociągów  
i Kanalizacji (219.329 udziałów na łączną kwo-
tę 109.664.500 zł, wynik finansowy za 2007 r. 
– zysk 413.050,43 zł) oraz w Przedsiębiorstwie 
Robót Inżynieryjnych „PRInż–9” Sp. z o.o.  
(96 udziałów na łączną kwotę 48.000 zł, a wy-
nik finansowy za 2007 r. zamknął się zyskiem 
95.867,34 zł). 

Prezydent przypomniał również radnym, 
że monitoring wizyjny Śródmieścia i stadionu 
miejskiego został wybrany do Banku Dobrych 

Praktyk i przedstawiony zostanie w trakcie 
konferencji, jaką zaplanowano na 17 i 18 listo-
pada w Paryżu. Konkurs, do którego zgłaszane 
były przykłady dobrych praktyk w prewencji, 
ogłosił Zarząd Europejskiej Sieci Prewencji 
Kryminalnej (EUCPN). Przypomnijmy: mo-
nitoring w całości finansowany był z budżetu 
miasta i miał przyczynić się do spadku pozio-
mu przestępczości w Rybniku i, jak pokazują 
statystyki, na monitorowanych terenach ilość 
przestępstw znacznie spadła. Dla przykładu, 
w 2007 roku w rejonie byłego komisariatu 
policji Rybnik – Nowiny odnotowano o 1100 
przestępstw mniej niż w 2006 roku (spadek 
o 31%). Monitoring Śródmieścia działa od 
listopada 2006 roku, natomiast stadionu – od 
końca stycznia 2007 roku. 

„Rybnik to dobry adres” – tak nazywa się 
kolejny projekt, na który miasto otrzymało 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jak 
mówił A. Fudali, projekt będzie promował 
Rybnik jako miasto turystyki biznesowej  
i sportowej, a w ramach całorocznej kampanii 
wydane zostaną specjalne katalogi, zaś na 
bilbordach pojawią się charakterystyczne dla 
miasta zakątki. Opracowany zostanie również 
internetowy informator, a walory miasta pre-
zentowane będą na największych imprezach 
targowych. Wartość całego projektu wynosi 
457.054 zł, z czego 85% (388.495 zł) pokryje 
Unia Europejska. 

Po raz pierwszy komendant Janusz Bismor 
podsumował na sesji miniony kwartał działal-
ności Straży Miejskiej (sprawozdanie również 
na stronie www.sm.rybnik.pl). — Otrzymujemy 
więcej zgłoszeń, a to znaczy, że jesteśmy miastu  
i mieszkańcom potrzebni… — mówił J. Bismor. 
Najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowe-
go zatrzymywania i postoju pojazdów, awarii  
i uszkodzeń (znaków, jezdni, oświetlenia ulicz-
nego…), utrzymania czystości i porządku oraz 
zakłócania spokoju. Komendant przedstawiał 
też dane mające potwierdzić, że decyzja  
o wycofaniu większości nocnych patroli, 
poza weekendem, nie wywołała negatyw-
nych skutków. Bowiem, zdaniem J. Bismora, 
najwięcej nocnych zdarzeń ma miejsce od 
piątku do niedzieli, gdy ulice patrolowane są 
wspólnie z policją: — Patrole nocne z piątku 
na sobotę i z soboty na niedzielę odbywają się 
wspólnie z policjantami – my dajemy strażnika 

i samochód, a policja dwóch funkcjonariuszy. 
To patrol wzmocniony, a w teren wyjeżdżają 
2 samochody. Jesteśmy w stałym kontakcie  
z policjantami, gdyby coś się zmieniło,  
z pewnością zareagujemy — mówił. — Oprócz 
patroli pracują oczywiście dyżurni Straży Miej-
skiej, którzy na bieżąco, 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu odbierają telefon 986. No  
i jest jeszcze operator monitoringu. J. Bismor 
mówił też o nałożonych mandatach karnych  
i pouczeniach, a na kolejną dawkę podobnych 
informacji radni poczekają do następnego 
podsumowania działalności SM.

Budżet po zmianach
Referując projekt zmian w budżecie, 

skarbnik Bogusław Paszenda zwrócił 
szczególną uwagę na środki zewnętrzne 
pozyskane z różnych źródeł. I tak, na re-
alizowany przez kilka szkół program „Ucze-
nie się przez całe życie”, do budżetu miasta 
wprowadzono pierwszą ratę środków unijnych 
w kwocie ponad 148 tys. zł. Podobnie rzecz się 
ma z prawie 64 tys. zł z Fundacji Rozwoju Sys-
temu Edukacji pozyskanymi przez Młodzie-
żowy Dom Kultury na wymianę młodzieży.  
Do planu dochodów miasta wprowadzono 
również środki z PFRON–u w wysokości 65 tys. 
zł na dofinansowanie budowy windy w Specjal-
nym Zespole Szkolno–Przedszkolnym (dodat-
kowo zmodernizowane zostaną pomieszczenia  
i powstanie pochylnia dla niepełnospraw-
nych). Do budżetu wprowadzono również 
dotację – ponad 112 tys. zł i wkład własny 
8.724 zł – na realizację projektu „e–Nauczy-
ciel kształcenia zawodowego i ustawicznego”, 
którego całkowity koszt w latach 2008–2009 
wyniesie ponad 329 tys. zł, z czego 85% sfinan-
sowanych zostanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Zmiany w budżecie miasta dotyczą również 
kwoty 3.300.000 zł o jaką zmniejszono tego-
roczne nakłady na budowę budynku Straży 
Miejskiej, z uwagi na przesunięcie zadania 
na rok 2009. Ponad 47 tys. zł przeznaczono 
na wykonanie awaryjnych remontów w pla-
cówkach oświatowych, dzięki czemu w P nr 42  
wymieniona będzie wykładzina i rozwiąza-
ne zostaną problemy cieknących dachów  
w Przedszkolu nr 43, ZSP nr 4 oraz SP nr 21, 
co szczególnie ucieszyło radnego Henryka 
Cebulę (PiS). Z kolei 150.000 zł przeznaczono 
na remont dachu i stropu w budynku OSP  
w Boguszowicach Starych. Zwiększone zostały 
również wydatki na przebudowę ul. Żorskiej 
na odcinku od ronda boguszowickiego do gra-
nic miasta oraz środki na dotację dla biblioteki 
na zakup wyposażenia pomieszczeń w SP nr 34 
na Smolnej. O ponad 264 tys. zł zwiększono 
też wydatki Rybnickich Służb Komunalnych, 
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Jednomyślnie od A do Z
Byliśmy świadkami historycznego posiedzenia. Tak przynajmniej przebieg 

październikowej sesji Rady Miasta ocenił jeden z radnych BSR–u. Na czym polegała 
owa „historyczność”? Otóż wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Jak 
długo potrwa ta wyjątkowa, jak na polskie realia, zgodność?     
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w tym na sfinansowanie kosztów związanych 
z akcją „Zima” (156.300 zł). Kwotę 120.000 
zł przeznaczono na opracowanie projektów 
budowlano–wykonawczych przebudowy sy-
gnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic 
Prosta–Ogrodowskiego, Wyzwolenia–Ró-
żańskiego oraz Budowlanych–Kominka,  
a o 17.910 zł zwiększono wydatki Zespołu 
Ognisk Wychowawczych na podwyżkę wy-
nagrodzeń, co pozytywnie ocenił H. Cebula. 
Podobnie jak zwiększenie o 24.537 zł wydat-
ków na podwyżki w Ośrodku Leczniczo–Reha-
bilitacyjnym im. Jana Pawła II. Zmniejszono 
też o 7.646.212 zł dochody i wydatki związane  
z budową kanalizacji sanitarnej, a o 9.406.819 zł  
– wydatki na projekt pod nazwą uporządko-
wanie gospodarki ściekowej Rybnika.

W uchwale czytamy również o zmianach  
w planach przychodów i wydatków oświato-
wych zakładów budżetowych oraz w wielolet-
nich programach inwestycyjnych realizowa-
nych m.in. przez Wydział Dróg (nowe zadania 
– przebudowa DK nr 78 oraz ul. Podmiejskiej, 
a także ul. Raciborskiej na odcinku od Kotu-
cza do granic miasta) czy Biuro Realizacji Pro-
jektu. W przypadku tego ostatniego, wydatki 
na budowę systemu kanalizacji sanitarnej 
w 2008 r. zmniejszono o 31.446.212 zł, a na 
2009 r. – zwiększono o kwotę 38.265.218 zł. 
Zmniejszenie, o którym mowa, jest wynikiem 
dostosowania kursu walutowego do warunków 
rynkowych, ponadto w Gaszowicach i Jejkowi-
cach kontrakty już zakończono i nie planuje 
się wydatków większych niż dotychczas ponie-
sione. Co więcej, przeniesiono też z 2008 na 
2009 r. kwotę 23.800.000 zł prefinansowanej 
pożyczki z NFOŚiGW, a jej niewykorzystanie 
wynika z opóźnień w robotach na kontrak-
tach realizowanych przez konsorcja „Tchas” 
w Ligocie–Ligockiej Kuźni, Gotartowicach  
i Boguszowicach Starych oraz w Orzepowicach 
i Zebrzydowicach. — Zerwaliśmy kontrakt  
z firmą „Tchas” w Ligocie – Ligockiej Kuź-
ni, Gotartowicach i Boguszowicach Starych  
i szacujemy, że wykonanych zostało ok. 98, 99%  
prac, a firma zafakturowała ok. 75% wartości 
kontraktu. Zerwaliśmy go, gdyż czas ukończe-
nia prac minął 3 grudnia ub. roku, a wielo-
krotne spotkania z przedstawicielami tej firmy, 
które miały ich mobilizować, nie przynosiły 
rezultatów — mówił radnym pełnomocnik 
ds. Realizacji Projektu Andrzej Bartela. 
— Usterki, które powstały na posesjach miesz-
kańców, a jest ich ok. 140, zostaną usunięte. 
Następnie, w trakcie miesiąca, półtorej przy-
gotowana zostanie specyfikacja przetargowa 
na dokończenie robót. Planujemy, że do końca 
trzeciego kwartału 2009 r. uda nam się w całości 
zrealizować i rozliczyć ten kontrakt. Wiemy,  
że sytuacja jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców  

tych trzech dzielnic, ale wciąż potrzebny jest 
rok, by prace dokończyć. Pełnomocnik mówił 
również o niepokojącej sytuacji w Zebrzydo-
wicach i Orzepowicach, gdzie roboty miały się 
zakończyć 25 października: — Prowadzimy 
rozmowy z zarządem „Tchas” Polska, co przy-
nosi efekty, bo obserwujemy postęp prac. Jest 
więc duża szansa na ukończenie w tym roku 
budowy sieci kanalizacyjnej, jednak proces 
odtwarzania dróg potrwa tam do końca maja, 
czerwca przyszłego roku — wyjaśniał radnym 
Bartela. — Jeżeli jednak przyjmiemy wariant 
pesymistyczny i będziemy musieli rozstać się 
z tą firmą, konieczne będzie przeprowadzenie 
inwentaryzacji tego, co wciąż pozostaje do zro-
bienia i organizacja kolejnego przetargu. A to 
może oznaczać kolejne przesunięcia w czasie: 
— W związku z tym, skoro pozostała nam wciąż 
możliwość jednej zmiany memorandum finan-
sowego, zwrócimy się z wnioskiem do Komisji 
Europejskiej, żeby po raz wtóry przesunęła nam 
termin ukończenia całej inwestycji na koniec 
2010 roku. To prawnie nam przysługuje, choć 
oczywiście będziemy się starali zakończyć ją do 
końca 2009 r. Pomimo nieterminowej realizacji 
kontraktów we wspomnianych już dzielnicach, 
nie uległy zmniejszeniu planowane wydatki  
z budżetu miasta na 2008r., co wynikało z ko-
nieczności pokrycia zwiększonych wydatków 
na realizowanych kontraktach, gdyż wzrosła 
stawka podatku VAT na roboty budowlane 
z 7 do 22%. W trakcie dyskusji Jerzy Lazar 
(PiS) ostro skrytykował sytuację w Orze-
powicach i apelował o zwiększenie postępu  
w odtwarzaniu dróg, Henryk Ryszka (BSR) 
wspomniał o przepompowni w rejonie tar-
gowiska w Niedobczycach, a Stanisław Stajer 
(IO „Nasz Rybnik”) odniósł się do możliwości 
drugiej renegocjacji umowy z UE: — Mówiło 
się jedynie o jednorazowej szansie, z której już 
skorzystano przy okazji przesunięcia terminu 
zakończenia budowy kanalizacji z roku 2006 na 
2009 — komentował. — Dobrze więc, że wciąż 
istnieje taka możliwość, bo zagrożone byłyby 
fundusze dla naszego miasta. Z kolei Piotr 
Kuczera (PO), który pozytywnie ocenił spa-
dek deficytu budżetu miasta i zmiany w WPI 
Wydziału Dróg, pytał o ewentualne sankcje 
wobec firmy „Tchas”. A. Fudali mówił, że po 
raz kolejny doszło do sytuacji, w której musi 
tłumaczyć się za firmy, nad którymi miasto nie 
ma, niestety, takiej kontroli, jaką chciałoby 
mieć, ale ze względu na kodeks handlowy 
i zawarte umowy, nie ustosunkował się do 
kwestii ewentualnych kar. Zwrócił za to uwagę 
na skuteczność działania pełnomocnika i jego 
służb w podobnej sytuacji.

Radni wprowadzili też korekty w planach 
finansowych Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Po-
wiatowego Funduszu. I to właśnie zmiany  

w tym pierwszym wzbudziły największe emocje 
radnych. Głos w sprawie wykreślenia 200.000 zł  
na budowę ścieżek rowerowych zabrał  
J. Skrzypiec, a Andrzej Oświecimski (BSR) 
i Bronisław Drabiniok (PO) ustosunkowali 
się do wykreślenia wydatków na kanalizację 
deszczową. Pierwszy – ul. Sadowej w dzielnicy 
Paruszowiec–Piaski, drugi – ul. Pola w Zebrzy-
dowicach. A. Fudali zapewniał, że wykreślenia 
wynikają z przesunięcia zadań na kolejny rok, 
bo „zima za pasem”. 

W dalszej części dyskusji Fr. Kurpanik 
uzyskał wyjaśnienia odnośnie kosztów re-
nowacji kamienicy przy ul. Rynek 1, które 
wyniosły ponad 3,9 mln zł, z czego z budżetu 
miasta – 1.884.174 zł (środki uzyskano głównie  
z oszczędności przetargowych). Z kolei St. Stajer  
mówił o swoich obawach o komunikacyjne 
rozwiązania dzielnicy, w której mieszka: 
— Mieszkańców Kłokocina czekają jeszcze 
większe utrudnienia w poruszaniu się w kierun-
ku centrum miasta niż dotychczas. Ruszyły też 
prace na autostradzie, więc pojawiło się wiele 
pojazdów i ciężkiego sprzętu. Co się stanie, 
gdy odcięta zostanie droga na Żory? — pytał. 
— Może przecież dojść do intensyfikacji  prac  
w jednym czasie, a wówczas Kłokocin będzie 
wyspą, bo nie mamy nawet solidnego połą-
czenia drogowego z Gotartowicami, o co za-
biegałem. — Do pana należy upominanie się, 
a do nas – właściwe zabezpieczenie tych prac 
— uspokajał A. Fudali. Prezydent odniósł się 
również do obaw St. Stajera odnośnie kryzysu 
na rynkach finansowych, który może mieć 
wpływ na bezpieczeństwo finansów miasta.  
A. Fudali łagodził obawy, choć potwierdzał,  
że nie wierzy analitykom, którzy postrzegają 
Polskę jako oazę szczęśliwości i bezpieczeństwa. 
O bezpiecznym lokowaniu środków i zmniej-
szeniu ryzyka mówił też szef Komisji Finansów, 
bankowiec Michał Chmieliński (BSR).

 

W roli kucharzy 
Kolejne trzy uchwały zreferowała wice-

prezydent Ewa Ryszka, a rozpoczęła od 
projektu dotyczącego organizacji i zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy „Cogito 
Noster” w Niedobczycach. Zmiany, jakie 
wprowadzono, dotyczyły organizacji samej 
placówki i nazwy, z której zniknęło okre-
ślenie opisujące schorzenie podopiecznych. 
Dotychczas w ŚDS obiad był przygotowywany 
w profesjonalnej kuchni przez zatrudnioną 
w strukturach ośrodka kucharkę. Teraz,  
w ramach treningu kulinarnego w pracowni 
gospodarstwa domowego, posiłek będą przy-
rządzać sami uczestnicy pod okiem terapeuty 
– kucharki, która przeszła odpowiednie 
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przeszkolenie. Taka zmiana będzie miała 
pozytywny wpływ na poprawę społecznego 
funkcjonowania uczestników ośrodka. 

W trakcie dyskusji wiceprezydent E. Ryszka 
rozwiała wątpliwości radnego Benedykta Ko-
łodziejczyka (PO), który dopytywał czy osoby 
przygotowujące posiłek mają odpowiednie 
badania zdrowotne. Zanim radni przystąpili 
do głosowania, Fr. Kurpanik pytał jeszcze 
o dołączoną do uchwały tabelę odpłatności 
za świadczone usługi, do której jednak nie 
wprowadzono żadnych zmian.      

Rozwiązać problemy alkoholowe
 W trakcie omawiania uchwały doty-

czącej przyjęcia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 r. radni dowiedzieli 
się m.in. o ilości odebranych koncesji. Pro-
gram ma przyczyniać się do zmniejszania ilości 
i częstotliwości picia alkoholu przez młodzież, 
podwyższania wieku inicjacji alkoholowej, 
zwiększania dostępności działań terapeutycz-
nych i pomocowych osobom uzależnionym  
i ich rodzinom czy zmniejszania zagrożeń bez-
pieczeństwa i porządku powodowanych przez 
osoby nietrzeźwe. RM przyjmuje program co 
roku, a źródłem jego finansowania są docho-
dy, jakie gmina uzyskuje z opłat za wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Jak wyjaśniła E. Ryszka, z programu 
jaki dotychczas obowiązywał, wykreślono 
punkt dotyczący zadań Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i zasad wynagradzania jej członków, gdyż 
pojawiły się zalecenia, by znalazły się one  
w osobnym regulaminie. W trakcie dyskusji  
Fr. Kurpanik pytał też o kwoty uzyskane z kon-
cesji (ponad 2,7 mln zł), a B. Kołodziejczyk  
o ilość odebranych koncesji (trzy). — Do-
tyczyły one nie tylko sprzedaży czy podania 
napoju alkoholowego osobie małoletniej, 
ale też sytuacji, gdy w wyniku spożycia alko-
holu naruszony został porządek — mówiła  
E. Ryszka. — W każdej z tych sytuacji podmioty 
odwoływały się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, które jednak utrzymało decyzje 
prezydenta w mocy. Zanim radni przystąpili do 
głosowania, B. Kołodziejczyk zwrócił jeszcze 
uwagę na utrudnienia w przeprowadzaniu 
prowokacji i „zakupów kontrolowanych” 
przez Straż Miejską, gdyż jej funkcjonariusze 
muszą nosić mundury. 

Jest program, jest współpraca
Wiceprezydent omówiła też zmiany  

w programie współpracy miasta z or-
ganizacjami pozarządowymi i innymi 

organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Przypomnijmy: okre-
śla on cele, zasady, obszary i formy współpracy 
organów miasta z organizacjami pozarządowy-
mi i innymi podmiotami. — Program dobrze 
funkcjonuje — oceniała jego dotychczasowe 
efekty E. Ryszka. — Nawet w czasach kiedy 
nie było jeszcze ustawy o pożytku publicznym 
i wolontariacie, w Rybniku już funkcjonowała 
Karta współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi. Tak więc teraz doskonalimy coś, co już 
było. W porównaniu z dotychczas obowiązu-
jącym, w programie na 2009 r. wprowadzono 
tylko jedną zmianę. Dotyczy ona paragrafu 
mówiącego o dotacjach, jakie otrzymują 
organizacje – do tej pory nie mogły być one 
wykorzystywane m.in. na zakupy inwestycyj-
ne. Teraz pojawi się taka możliwość: — Jeżeli 
będą odpowiednio uzasadnione i wpiszą się  
w projekt realizowany przez daną organizację, 
będą mogły być finansowane w ramach kon-
kursów dotacyjnych — wyjaśniała E. Ryszka. 
Odpowiedziała również na pytania radnego  
P. Kuczery w sprawie komisji konkursowej, 
którą do oceny ofert zgłoszonych do konkursu 
powołuje prezydent, a której ostateczny kształt 
podany zostanie jego zarządzeniem oraz  
w sprawie częstotliwości spotkań ze Społeczną 
radą do spraw pożytku publicznego, która 
zaopiniowała projekt uchwały: — Spotykamy 
się najczęściej wtedy, gdy potrzebna jest opinia 
Rady lub zachodzi konieczność przeprowadze-
nia konsultacji niezbędnych do uchwalenia 
projektów czy programów, które wprowadzamy 
— tłumaczyła wiceprezydent.

Będzie europeistyka
Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała 

zamiar stworzenia w rybnickim Ośrodku 
Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego 
kierunku o nazwie europeistyka. Z propo-
zycją poparcia takiej inicjatywy wystąpił do 
RM pełnomocnik rektora UŚl. ds. Ośrodka 
Dydaktycznego dr Zbigniew Kadłubek. Eu-
ropeistyka będzie kierunkiem prowadzonym 
jedynie w Rybniku i umożliwi kształcenie 
studentów w dwóch specjalnościach – dialog 
międzykulturowy i zarządzanie projektami 
europejskimi. W trakcie dyskusji wiceprezy-
dent Joanna Kryszczyszyn wyjaśniła, że będą 
to studia licencjackie, ale zapowiedziała, że 
przekaże sugestie radnego Fr. Kurpanika, aby 
w przyszłości rozważona została możliwość 
organizacji studiów magisterskich. Prezydent 
dodał też, że istnieje szansa na pozyskanie 
środków unijnych z programu operacyjnego 
kapitał ludzki, a na wystąpienie P. Kuczery, 
który w imieniu radnych PO poparł uniwer-
sytecki pomysł, chórem odpowiedzieli przed-
stawiciele pozostałych klubów RM, deklarując 

swoje poparcie dla utworzenia w Rybniku 
europeistyki. Jednomyślnie przyjęta uchwała 
trafi do senatu UŚl.   

Strażacy z ekwiwalentem
Radni ustalili godzinową stawkę ekwi-

walentu dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Rybnika. Referując 
projekt uchwały, naczelnik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
Janusz Abrahamowicz wyjaśnił, że strażacy 
będą otrzymywać 8 zł (połowę stawki maksy-
malnej) za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub miasto. Uchwała 
jest efektem wejścia w życie zmian w ustawie 
o ochronie przeciwpożarowej. 

Bezpieczniej...
Radni przyjęli zaktualizowaną wersję 

programu mającego na celu zapobieganie 
przestępczości na terenie Rybnika. Zaak-
ceptowali również regulamin cmentarzy 
komunalnych. Projekt miejskiego programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
porządku publicznego i bezpieczeństwa miesz-
kańców został opracowany przez specjalny 
zespół powołany przez prezydenta. Przyjęta 
przez radnych wersja wskazuje m.in. na miejsca 
szczególnie niebezpieczne oraz uwzględnia 
nowe przedsięwzięcia, które pozwolą na po-
prawę bezpieczeństwa w mieście (m.in. projekt: 
„Razem bezpieczniej”). W trakcie krótkiej 
dyskusji nad projektem uchwały, radny Walde-
mar Brzózka (PiS) zwrócił uwagę na sytuację 
panującą w Boguszowicach–Osiedlu, apelując 
jednocześnie o pilotażową instalację kilku 
kamer monitorujących najbardziej zagrożone 
miejsca na terenie tej dzielnicy. Prezydent 
przyznał, że projekt monitoringu musi być 
realizowany zgodnie z wcześniej przyjętym 
harmonogramem, a kamery na terenie Bo-
guszowic zostaną zainstalowane najszybciej, 
jak to będzie możliwe. Z kolei St. Stajer za-
proponował wznowienie spotkań z udziałem 
władz poszczególnych dzielnic i przedstawicieli 
policji, na których omawiane byłyby sprawy 
bezpieczeństwa. Jak usłyszał, takie inicjaty-
wy są regularnie podejmowane przez sporo 
rybnickich dzielnic. (Tekst uchwały na str. 44, 
załącznik na stronie www.rybnik.pl)

Również jednogłośnie radni zaakceptowali 
przedstawiony przez wiceprezydenta Michała 
Śmigielskiego regulamin cmentarzy komunal-
nych. Dokument precyzuje zasady korzystania 
z cmentarzy, rodzaje usług prowadzonych na 
ich terenie, a także opłaty cmentarne oraz 
przepisy porządkowe. Zapisy regulaminu 
obowiązują wszystkich korzystających z usług 
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i urządzeń cmentarnych na terenie czterech 
rybnickich cmentarzy komunalnych. 

Plan zaktualizowany
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-

lizacji zobowiązane jest do opracowania 
wieloletnich planów rozwoju i moder-
nizacji posiadanych przez nie urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan na 
lata 2007–2009 został opracowany przez PWiK 
i zatwierdzony przez Radę Miasta w grudniu 
2006 r. A ponieważ wieloletni plan wymaga 
ciągłej aktualizacji, tym razem spółka przed-
łożyła aneks dotyczący zakresu planowanych 
prac na 2009 r. Dokument precyzuje zakres 
rzeczowo–finansowy realizowanych zadań. 
Zakłada modernizację sieci wodociągowych 
m.in. wzdłuż ulic: Zamenhoffa–Przyjemnej, 
Pod Wałem, Zamojskiego–Żwirowej, Nie-
dobczyckiej–Ujejskiego, Gruntowej oraz na 
osiedlu „Północ”. Remonty, które pozwolą 
na zmniejszenie strat wody spowodowanych  
awariami i nieszczelnością sieci, zostaną 
przeprowadzone na ulicach: Rybnickiego, Ce-
gielnianej, Brudnioka i Sławików, zaś remonty 
sieci kanalizacyjnej zaplanowano wzdłuż ulic: 
Popiełuszki, Świerklańskiej–Prostej, Wyzwo-
lenia–Poniatowskiego oraz Zebrzydowickiej. 
To jedynie część prac modernizacyjnych 
zaplanowanych przez PWiK na przyszły rok. 
Ogółem nakłady inwestycyjne zamkną się 
kwotą 4 mln 118 tys. zł. 

Po wysłuchaniu prezentacji przedstawionej 
przez prezesa PWiK Janusza Karwota, radni 
zadali szereg pytań dotyczących planowanych 
modernizacji sieci kanalizacyjnej. B. Koło-
dziejczyk zwrócił uwagę na słabe ciśnienie 
wody w rejonie ul. Brzezińskiej, W. Brzózka 
pytał o ul. Bogusławskiego, Władysław Ho-
rabik (BSR) o ul. Niemcewicza, a J. Lazar 
o termin podłączenia Orzepowic do oczysz-
czalni ścieków. Z kolei H. Cebula wyraził 
obawę, czy wymiana rurociągów nie zniszczy 
zmodernizowanych niedawno nawierzchni 
dróg w Niedobczycach. Podobne wątpliwości 
dotyczące ul. Gruntowej miał Fr. Kurpanik. 
Odpowiadając na pytania radnych, prezes 
PWiK po raz kolejny przypomniał, że prace  
w przeważającej części prowadzone są meto-
dą bezwykopową, która w sposób minimalny 
uszkadza nawierzchnię dróg.  

Tradycyjnie o nieruchomościach
Wiceprezydent M. Śmigielski omówił 

również szczegóły dotyczące nabycia  
i zbycia nieruchomości oraz ustanowienia 
służebności gruntowej. Radni jednogło-
śnie wyrazili zgodę na nabycie przez miasto 
dwóch nieruchomości położonych w dzielni-

cach Niedobczyce i Ligota–Ligocka Kuźnia,  
a także zbycie gruntów m.in. w Boguszowicach, 
przeznaczonych pod zorganizowaną zabudo-
wę mieszkaniową oraz pod budowę garaży. 
Ustanowiono również nieodpłatną służebność 
dróg w rejonie ul. Bratków w Orzepowicach 
oraz w miejscu planowanej siedziby Straży 
Miejskiej w dzielnicy Smolna.   

„Rybnik” w znaku towarowym
Dwa rybnickie przedsiębiorstwa będą 

mogły używać nazwy „Rybnik” w swoich 
znakach towarowych. Chodzi o firmy: „MA-
RAT RYBNIK” sp.z o.o. oraz „PCC RAIL 
RYBNIK S.A”. Spółki zwróciły się do Rady 
Miasta z wnioskami o wyrażenie zgody na 
zawarcie nazwy miasta w ich nazwach. 

Skargi oddalone
Dwie skargi – na działalność dyrektora 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz 
prezydenta miasta – radni odrzucili jed-
nogłośnie. Stanowisko Komisji Rewizyjnej 
w tej sprawie przedstawił jej przewodniczący 
J. Skrzypiec. W pierwszym przypadku radni 
uznali skargę za bezzasadną, gdyż nie po-
twierdziły się zarzuty skarżącego co do braku 
interwencji pracowników ZGM w sprawie 
sprawdzenia instalacji elektrycznej w rejonie 
bloku przy ul. 3 Maja. Druga ze skarg dotyczy-
ła warunków sprzedaży mieszkania w jednym 
z budynków przy ul. Kilińskiego. Lokale znaj-
dujące się w tym budynku zostały przekazane 
miastu przez PKP na podstawie zapisów tzw. 
ustawy „kolejowej”. Skarżący chcieli wykupić 
wynajmowane przez siebie mieszkanie na 
warunkach uchwały Rady Miasta w sprawie 
wykupu mieszkań komunalnych. To jednak 
okazało się niemożliwe, gdyż najemcy lokali 
przejętych od PKP przez gminę mogą stać się 
ich właścicielami zgodnie z zasadami określo-
nymi w ustawie „kolejowej”. 

Wnioski na koniec
Ostatnią część posiedzenia tradycyjnie 

wypełniły wnioski, zapytania i interpelacje 
radnych. Jako pierwszy głos zabrał przewod-
niczący Stanisław Jaszczuk (PiS), który omó-
wił pisma, jakie w ostatnim czasie wpłynęły do 
Rady Miasta. A. Oświecimski poinformował 
o wizycie przedstawicieli dzielnicy Paruszo-
wiec–Piaski w czeskiej Karwinie i nawiązaniu 
kontaktów z dwiema tamtejszymi szkołami,  
a radni B. Kołodziejczyk i H. Ryszka poprosili 
o rozważenie przystąpienia do wprowadzenia 
zmian w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, co umożliwi wielu 
mieszkańcom przekwalifikowanie gruntów  
i rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowych.

Z kolei H. Cebula narzekał na niedroż-
ne kratki ściekowe na ul. Górnośląskiej,  
W. Horabik mówił o problemach, jakich 
mieszkańcom Popielowa przysparza remont 
drogi krajowej nr 78 w rejonie skrzyżowania  
z ul. Niepodległości, a B. Drabiniok wskazał 
na zły stan gzymsów na budynku, w którym 
mieści się hotel „Rynkowy”. J. Lazar po raz 
kolejny wskazał na fatalny stan dróg w Orze-
powicach, prosząc o przeprowadzenie moder-
nizacji najbardziej zatłoczonych odcinków ulic 
Energetyków i Rudzkiej. 

Sporo spraw poruszył Fr. Kurpanik. Rad-
ny pytał m.in. o planowane na przyszły rok 
podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków 
oraz o decyzje w sprawie inwestycji, które 
Rada Dzielnicy Zamysłów chciałaby ująć  
w przyszłorocznym budżecie miasta. Powrócił 
też do kwestii granic dzielnic (ta sprawa będzie 
omawiana na kolejnej sesji) oraz boiska „Pa-
rys” w Niedobczycach, którego, jak przyznał, 
„jedynymi użytkownikami są kozy”. Prezydent 
A. Fudali wyjaśniał, że w przyszłym roku naj-
prawdopodobniej wzrosną ceny wody i kanali-
zacji, przypomniał też o planach budowy boisk 
w mieście. Dodał, że trudno jest uwzględnić  
w miejskim budżecie wszystkie inwestycyjne 
potrzeby dzielnic, bo możliwości finansowe 
miasta są ograniczone. Radny Kurpanik 
zwrócił również uwagę na stan „Okrzeszyńca”, 
który, mimo, że jest tzw. użytkiem ekologicz-
nym, pozostaje zaniedbany. Jak tłumaczył 
wiceprezydent M. Śmigielski, przeprowadzone 
ostatnio badania hydrogeologiczne tego terenu 
wskazały na problemy z doprowadzeniem wody 
do stawów perełkowych, co najprawdopodob-
niej uniemożliwi odtworzenie tych zbiorników. 
Fr. Kurpanik wyraził też zadowolenie z otwar-
cia nowych pomieszczeń biblioteki w Szkole 
Podstawowej nr 34. Jednak, jako członek RD 
w Zamysłowie, która biblioteki z prawdziwego 
zdarzenia nie posiada, zarzucił  prezydentowi 
faworyzowanie niektórych dzielnic miasta.      

W tej części sesji głos zabrał również 
Romuald Niewelt (BSR), który zaapelował 
o podjęcie rozmów z rybnickim i gliwickim 
PKS–em – przedsiębiorstwami, które organi-
zują przewóz pasażerów na trasie Rybnik–Gli-
wice. Okazuje się, że firmy te wzajemnie nie 
honorują wydawanych biletów miesięcznych, 
co jest niezwykle uciążliwe dla pasażerów. Jak 
wyjaśniła wiceprezydent J. Kryszczyszyn, takie 
rozmowy były prowadzone, jednak przewoźnicy 
nie wykazali chęci współpracy w tej sprawie.

(S), (D)

Relacja z sesji, która odbyła się 19 listopada 
ukaże się w grudniowym numerze „GR”.

Sesję budżetową zaplanowano 
na 17 grudnia.



W uroczystym apelu harcerskim, który rozpoczął, wzbogacił i ubarwił 
uroczystości na Rynku, wzięło udział kilkuset zuchów i harcerzy, a także 
kadra instruktorska Hufca Ziemi Rybnickiej ZHP im. hm. Józefa Pu-
kowca oraz zaproszeni goście z Kwatery Głównej i Komendy Chorągwi 
ZHP oraz sąsiednich hufców. Byli także przedstawiciele władz miasta 
z prezydentem Adamem Fudalim i jego zastępcami, parlamentarzyści: 
Antoni Motyczka, Bolesław Piecha, Grzegorz Janik i Marek Krząkała, 
radni, reprezentanci starostwa powiatowego, organizacji niepodle-
głościowych i kombatanckich, placówek oświaty i kultury, jednostek 
miejskich i organizacji związkowych, społecznych i cechowych, Bractwo 
Kurkowe, służby mundurowe, młodzież szkolna oraz imponująca liczba 
pocztów sztandarowych. 

Meldunek o gotowości drużyn do udziału w apelu przedstawicielowi 
Komendy Chorągwi w Katowicach hm. Tomaszowi Hukowi przekazał 
drużynowy 13 Ratowniczej DH „Pomocne Dłonie”, dh pwd. Łukasz 
Trzebunia, następnie został odczytany specjalny rozkaz, wystąpiła 
komendantka Hufca Ziemi Rybnickiej phm Ilona Stasiak, a na płytę 
Rynku wkroczył poczet ze sztandarem rybnickiego hufca. Przy dźwię-
kach hymnu narodowego na maszt wciągnięto flagę narodową.

W okolicznościowym przemówieniu prezydent A. Fudali podkreślił 
przełomowe znaczenie daty 11 listopada dla historii naszego kraju 
i Europy oraz wartość patriotyzmu dziś, którego sprawdzianem jest 
działanie na rzecz społeczności, w której żyjemy. Złożył też gratulacje 
harcerzom: (...) Nie zapominamy też o wartościach, jakie od lat ruch 
harcerski wnosi w wychowanie młodych pokoleń, bo są one nie do prze-
cenienia. Służba Bogu, Polsce i bliźnim, a także braterstwo i praca nad 
sobą, są fundamentalnymi zasadami funkcjonowania Związku. To rów-
nież podstawowe zasady patriotyzmu... Prezydent przytoczył na koniec 
fragment listu, jaki z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości do 
prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz mieszkańców gmin skierował 
prezydent RP Lech Kaczyński: (...) Dzieje uczą nas, że Rzeczpospolita 
była wtedy silna, gdy wszystkie jej części, choćby najmniejsze, poczuwały 
się do odpowiedzialności za dobro wspólne. Jestem przekonany, że ten 
związek obowiązuje także i dzisiaj, i że jest kluczem do odniesienia przez 
nasz kraj sukcesów w XXI wieku. Współczesna, na powrót suwerenna 
i wolna Polska czerpie bowiem swą moc z aktywności wszystkich oby-
wateli, począwszy od działań, jakie podejmują oni w swoich lokalnych 
społecznościach. Prezydent RP gratulował też gminom sukcesów  
i życzył dalszych osiągnięć. 

Tradycyjnym miejscem złożenia kwiatów przez delegacje była płyta 
upamiętniająca wizytę w Rybniku marszałka Józefa Piłsudskiego.  
W drodze do bazyliki na nabożeństwo pochód złożony z uczestników 
uroczystości z Miejską Orkiestrą Dętą „Rybnik” na czele, 
przeszedł pod pomnik Jana Pawła II, gdzie również złożone 
zostały kwiaty. Tegoroczna uroczysta msza św., której przewo-
dził i homilię wygłosił ks. bp. Gerard Bernacki, odprawiona 
została w intencji Ojczyzny oraz Hufca ZHP Ziemi Rybnic-
kiej. Swoją obecność w świątyni harcerze zaznaczyli bardzo 
wyraźnie poprzez czynny udział w liturgii słowa i śpiewem. 
Wprowadzenie harcerskiej obrzędowości oraz oprawa mu-
zyczna zapewniona przez zespół wokalny „6 na 6” i orkiestrę 
wzbogaciły nabożeństwo i nadały mu szczególny charakter, 
co podkreślali wychodzący ze świątyni wierni. Za modlitwę 
i sprawowanie liturgii ks. biskupowi podziękował kapelan 
hufca ks. Rafał Śpiewak. 

Podobnie jak w ub. latach, uczestników nabożeństwa było 
bardzo wielu, szkoda, że nie wszyscy wzięli udział we wcześniej-
szych uroczystościach na Rynku i w przemarszu do bazyliki... 

Załóż mundur i przypnij lilijkę...
Gala 85–lecia Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej miała miejsce w Teatrze 

Ziemi Rybnickiej, a wzięli w niej udział wszyscy obecni na uroczystym apelu. 
Rozpoczęto nietypowo, bo od harcerskiej grochówki, którą nakarmiono 
kilkaset osób. 

Gospodarz obiektu, a jednocześnie członek Rady Przyjaciół Harcerstwa 
Adam Świerczyna oraz komendantka hufca, phm. Ilona Stasiak przywitali 
gości, zaś szczególnie serdecznie rodzinę patrona hufca hm. Józefa Pukow-
ca, harcerzy–seniorów oraz wszystkich, którzy swoim działaniem przyczynili 
się do wsparcia organizacji. Składając gratulacje prezydent Adam Fudali 
podziękował za 85 lat służby, dzieląc się 
jednocześnie refleksją, że w dobie „ku-
szenia” dzieci i młodzieży łatwą rozrywką  
i wątpliwymi atrakcjami, ich pozyskanie 
dla harcerstwa, które jest nośnikiem „trud-
nych” wartości  i nakłada pewne obowiązki, 
wymaga wielkiego wkładu pracy. I, można 
dodać, osobistego przykładu... Takim auto-
rytetem dla rybnickich harcerzy jest na pew-
no patron ich hufca, bohaterski harcmistrz 
Józef Pukowiec. Przywołując jego sylwetkę,  
o „…otwarte głowy i gorące serca” 
apelował b. wiceprezydent i wielolet-
ni instruktor harcerski Jerzy Frelich, 
blisko z J. Pukowcem spokrewniony.  

Obchody Święta Niepodległości i harcerskiej rocznicy

Wspólnota   wartości...

Szczególne podzięko-
wania od harcerzy 
odebrała wiceprezy-
dent Ewa Ryszka.

„Zuchmistrz” Alfred Getler wskazuje na krzyż 
harcerski, który nosi od 1936 r.

Tegorocznym rybnickim obchodom Święta Niepodległości 
ton nadawali harcerze. Świętowaliśmy nie tylko 90. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również 85 lat 
powstania w Rybniku hufca Związku Harcerstwa Polskiego. 

W imieniu harcerzy 
gratulacje od prezy-
denta Rybnika przyjęła 
komendantka Hufca 
ZHP Ziemi Rybnickiej 
phm. Ilona Stasiak.
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Na ręce komendant I. Stasiak przekazał 
on rybnickiemu hufcowi cenną pamiąt-
kę z rodzinnego archiwum – album 
ze zdjęciami z działalności harcerskiej 
patrona hufca hm. Józefa Pukowca z lat 
’30. Przykładem harcerskich cnót jest 
też niewątpliwie uhonorowany Złotym 
Krzyżem za Zasługi dla ZHP Alfred 
Getler, który jako 10–latek wstąpił do 
organizacji harcerskiej w 1936 roku, 
a potem przez wiele lat pracował jako 
instruktor zuchowy czyli, jak sam po-
wiedział, jest „zuchmistrzem”. Jest – bo 
harcerzem jest się całe życie... Odznakę 
Za Zasługi Dla Hufca Ziemi Rybnickiej 
otrzymali: jego b. kapelan ks. Stanisław 
Kołodziej, harcerz Szarych Szeregów, 
członek Kręgu Seniora w Gaszowicach 
Józef Lamża oraz członkowie Rady 
Przyjaciół Harcerstwa – Marek Lipiński, 
Teresa Bierza, Jan Podleśny i Adam 
Świerczyna. Za „...współpracę, pomoc-
ną dłoń i dobre serce” pamiątkowymi 
medalami uhonorowano prezydenta 
Adama Fudalego, wójta gminy Gaszo-
wice Andrzeja Kowalczyka, sekretarza 
powiatu rybnickiego dh. Janinę Grossek, 
przewodniczącego RPH ks. Fr. Skórkie-
wicza, dh. Jana Bochenka, prezesa GS 
w Gaszowicach Erwina Krywalskiego, 
dh. Gerarda Zorawika i b. dyrektor 
SP nr 20 Urszulę Stajer za tworzenie w tej 
szkole wspaniałego klimatu dla harcer-
stwa. Pięknie rybnickim harcerzom, m.in. 
poprzez zaangażowanie się w budowę 
Domu Zucha w Wapienicy, przysłużyła 
się b. komendantka, dziś skarbnik hufca 
i Kawaler Orderu Uśmiechu, hm. Teresa 
Knura, a także jej mąż Tadeusz, jeden 
z organizatorów Akcji Letniej w Wapie-
nicy, podobnie jak ich córka Marzena… 
Bo harcerstwo to często rodzinna pasja… 

Obok nich medalami wyróżniono też 
Paulinę Chłodek i Marię Barszczak oraz 
byłych komendantów hufca Eugeniusza 
Brzezinę i Zbigniewa Soroczana. Szcze-
gólne podziękowania wraz z medalem 
trafiły do wiceprezydent Ewy Ryszki, któ-
rą uhonorowano dodatkowo harcerską 
lilijką za „pomocną dłoń” wyciągniętą 
w stronę środowiska harcerskiego. Wśród 
wyróżnionych podziękowaniami instytu-
cji za wsparcie dla organizacji  znalazła 
się również „Gazeta Rybnicka”, za co 
serdecznie dziękujemy.

Komendantka I. Stasiak odebrała 
życzenia i kwiaty od przedstawicieli 
Kwatery Głównej, Komendy Chorągwi, 
wielu środowisk, instytucji oraz osób 
utożsamiających się z wyznawanymi przez 
ZHP wartościami. Prezes rybnickiego 
koła Związku Piłsudczyków, nieoceniony 
propagator niepodległościowej myśli i pa-
triotycznej postawy płk Tadeusz Dłużyński 
przypomniał udział harcerzy w walkach na 
wszystkich frontach od czasów Legionów 
Piłsudskiego poprzez Szare Szeregi aż do 
prób oporu ZHP wobec wszechogarniają-
cej, szczególne organizacje młodzieżowe, 
komunizacji w czasach PRL.

W części artystycznej zaprezentowała się 
młodzież harcerska, która przekonywała 
do  włożenia harcerskiego munduru i przy-
pięcia lilijki... Poznaliśmy też zwycięzców 
zdrowej rywalizacji harcerskich drużyn. 
W tym roku wygrała (nie po raz pierwszy) 
34 Drużyna Harcerska „Watra” im. Braci 
Buchalików, wyprzedzając 27 DH „Pogod-
ne Serca” i 30 DH „Szybkie Błyskawice”. 
Obecni na uroczystości mogli się przekonać 
jak harcerska młodzież realizuje zapisane 
w prawie harcerskim wartości...

(r)
Zdjęcia również na II stronie okładki

Wspólnota   wartości...

Swój jubileusz, a także 
r o c z n i c ę  o d z y s k a n i a 
niepodległości rybniccy harcerze uczcili również wydaniem przez 
Harcerską Pocztę okolicznościowych kartek z wizerunkiem patrona hufca 
hm. J. Pukowca i marszałka J. Piłsudskiego oraz stosowną pieczęcią. 

Proj.: M. Kozakiewicz 

Pragniemy podziękować za wyrazy sympatii, życzliwość 
i merytoryczne uwagi, które zostały skierowane pod na-
szym adresem w związku z zamieszczeniem w 10 numerze 
„GR” artykułów poświeconych jubileuszowi rybnickiego 
harcerstwa. Zostaną one uwzględnione w przygotowywa-
nym (znacznie obszerniejszym) „Kalendarium rybnickiego 
harcerstwa”. Ze względu na dokonane skróty redakcyjne 
do tekstu „Legenda hufca – hm. Józef Pukowiec” wkradły 
się nieścisłości dotyczące działalności Józefa Pukowca 
podczas okupacji, za które przepraszamy. 

Poniżej zamieszczamy uzupełnienie wyżej przywołanego 
tekstu, które zostało przesłane przez Jerzego Frelicha. 

Marek Lipiński, Jan Bochenek

Przypominamy, że w październikowej „GR” ukazała się wkładka w całości poświęcona Hufcowi ZHP Ziemi 
Rybnickiej, która pod względem merytorycznym została w całości zredagowana przez przedstawicieli ZHP. 

Panie Redaktorze,
(...) Pomijając pomniejsze nieścisłości, koniecznego sprostowania 

wymaga przedostatni akapit: hm J. Pukowiec został mianowany 
komendantem wojennym, tzw. „mobilizacyjnym” Chorągwi Śląskiej 
w sierpniu 1939 roku. Następnie, już jako komendant Tajnej Ślą-
skiej Chorągwi Harcerzy, tworzył pierwsze organizacje podziemne: 
„Birkuty” czy „Polską Organizację Powstańczą” (POP), by uchwycić 
żywiołowo rozwijający się ruch konspiracji harcerskiej. Współtworzył 
Katowicki Inspektorat Służby Zwycięstwu Polski (SZP) jako szef 
informacji i propagandy, tę samą funkcję pełnił w sztabie Okręgu 
Śląskiego Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Wskutek wielkiej wsypy 
został aresztowany. Sam, nieludzko torturowany, nie wydał nikogo. 
Zginął w katowickim więzieniu, ścięty gilotyną już jako żołnierz 
Armii Krajowej (AK) 14 sierpnia 1942 r.

Z poważaniem Jerzy Frelich

W imieniu Komendy Hufca dziękuję posłom, władzom 
miasta Rybnika, gminy Gaszowice oraz Starostwa 
Powiatowego w Rybniku, pocztom sztandarowym 
oraz delegacjom szkół, instytucji, urzędów i organizacji 
pozarządowych, zaproszonym gościom, a przede wszystkim 
zuchom, harcerzom, instruktorom oraz mieszkańcom 
Rybnika za udział w obchodach 85–lecia Hufca Ziemi 
Rybnickiej ZHP im. hm. Józefa Pukowca.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem 
Prezydenta Miasta Rybnika, ks. proboszcza parafii św. 
Antoniego, członków zarządu Rady Przyjaciół Harcerstwa, 
bez których życzliwości, zaangażowania i pomocy obchody 
85–lecia rybnickiego harcerstwa nie doszłyby do skutku. 

 Czuwaj 
 Komendantka Hufca 
 phm. Ilona Stasiak

85–lecia rybnickiego harcerstwa nie dosz
 Czuwaj 
 Komendantka Hufca 
 phm. Ilona Stasiak

 Czuwaj 
 Komendantka Hufca 
 phm. Ilona Stasiak

 Czuwaj 
 Komendantka Hufca 
 phm. Ilona Stasiak
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W chwałowickich uroczystościach wzięli udział również młodzi ludzie ze szkół  
i przedszkoli.

Co zrobić, by 11 listopada nie kojarzył 
się młodemu pokoleniu wyłącznie  
z długim weekendem? Wszystko co możliwe, 
przecież „takie będą Rzeczypospolite, 
jakie  i ch  młodzieży  chowanie” .  
Do zgłębienia wiedzy związanej z okresem 
walki o suwerenną Polskę zachęcał m.in.
senator Tadeusz Gruszka. 

Był on organizatorem konkursu dla mło-
dzieży szkolnej „Droga do Niepodległości” 
o tematyce niepodległościowej, z naciskiem 
na lata 1916–1939. Do rywalizacji stanęli 
reprezentanci 12 szkół z Rybnika oraz Żor. 
Pytania, choć na wysokim poziomie, okazały 
się dla zwycięzców niezbyt trudne. Najlepiej 
poradził sobie Artur Łojek (I LO im. Powstań-
ców Śląskich w Rybniku), a kolejne miejsca 
zajęli: Magdalena Pieczka (IV LO im. Mikołaja  

Kopernika), Mateusz Jeszka (I LO im. Po-
wstańców Śląskich), Dawid Cichowski (IV 
LO im. Mikołaja Kopernika) i Artur Wróbel 
(Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych). 
Finaliści zostali nagrodzeni sprzętem elek-
tronicznym, a zwycięzca otrzymał urządzenie 
wielofunkcyjne.

Interesującym elementem konkursu były 
dodatkowe prelekcje: senator T. Gruszka omó-

wił proces powstawania ustawy i najważniejsze 
fakty związane z historią i funkcjonowaniem 
Senatu, zaś dyrektor Muzeum Bogdan Kloch 
przypomniał burzliwy okres walki o niepod-
ległość, a udział w spotkaniu wzięła również 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. Senator 
RP tak mówił o motywach przedsięwzięcia: 
— By zachować pamięć o naszej historii, nie 
wystarczy organizacja akademii i apeli, trzeba 
głębiej wczytać się w historię. Tylko wtedy bę-
dziemy w stanie lepiej zrozumieć otaczającą 
nas rzeczywistość. Polska jest dzisiaj wolnym 
państwem, a zawdzięcza to m. in. takim oso-
bom jak Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski czy 
Wojciech Korfanty i ich sylwetki musimy lepiej 
poznać. Senator T. Gruszka zapowiedział or-
ganizację podobnych konkursów przy okazji 
innych ważnych rocznic. 

— 11 l istopada nasz kraj  
z niewoli się wyzwolił i wtedy myśl 
powstała taka, by przez szacunek 
dla przeszłości, ten dzień dla każ-
dego Polaka pozostał świętem nie-
podległości. — Mówimy Polska,  
a to przecież ty i ja i las, przez który 
idziemy… — recytowali młodzi 
chwałowiczanie w trakcie uro-
czystości pod pomnikiem „Boha-
terów i męczenników, bojowników 
o wolność i niepodległość Pol-
ski, poległych i pomordowanych  
w latach 1939 – 1945”, gdzie zło-
żone zostały kwiaty i zapłonęły 

znicze, a cześć bohaterom oddali mieszkańcy, 
poczty sztandarowe i delegacje Rady Dzielnicy 
Chwałowice, kombatantów, harcerzy, szkół 
i przedszkoli. Przewodniczący zarządu RD 
Andrzej Wojaczek dziękował nauczycielom  
i dyrektorom chwałowickich placówek oświa-
towych za zaangażowanie w wychowywanie 
młodych ludzi w szacunku dla tradycji i pol-
skości, a wszystkim mieszkańcom – za udział 

w uroczystościach. Świętowanie 90–tej rocznicy 
odzyskania niepodległości w Chwałowicach 
rozpoczęło się od mszy świętej w intencji 
ojczyzny celebrowanej przez ks. proboszcza 
Teodora Suchonia, a zakończyło – minikon-
certem pieśni patriotycznych w wykonaniu 
kopalnianej orkiestry dętej. A fakt, że takie 
utwory wciąż mają niepowtarzalny urok po-
twierdziła „lekcja śpiewu patriotycznego”, jaka 
odbyła się w Społecznej Szkole Podstawowej, 
gdzie uczniowie zaprezentowali wybrane pieśń 
o charakterze patriotycznym, których geneza 
sięgała lat 1795–1918. O kształtowaniu patrio-
tycznych postaw wśród dzieci i młodzieży nie 
zapomina się również w Szkole Podstawowej 
nr 19 w Kłokocinie. W trakcie miniinscenizacji 
przypomniano tragiczne losy Polaków żyjących 
pod zaborami, walczących o Polskę i własną 

tożsamość. Mottem tegorocznego święta były 
wyśpiewane przez dzieci słowa Adama Asnyka 
„Miejcie odwagę... nie tę tchnącą szałem, która 
na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdoby-
tym wałem przeciwne losy stałością zwycięża…”. 
Zaś puentę, nagrodzonej gromkimi brawami 
inscenizacji, stanowiły słowa „Dziecięcej Roty” 
– „My mamy krzyża i orła znak – jesteśmy Pola-
kami…”. I oby zawsze byli z tego dumni… 

(r), (S)

Lekcją patriotyzmu są również dzieje rybnickiego hufca przedstawione na wystawie  
w TZR, gdzie odbyła się gala obchodów 85–lecia.

Organizator konkursu, senator Tadeusz Gruszka, zwycięzca Artur Łojek 
oraz dyrektor I LO Tadeusz Chrószcz i dyrektor Muzeum Bogdan Kloch.

W Kłokocinie również nie zapomina się o kształtowaniu 
patriotycznych postaw wśród dzieci i młodzieży.

 Zdj. arch. org. 
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Ustanowiony w 1818 roku w zaborze 
pruskim historyczny powiat rybnicki sięgał 
po Jastrzębie, Knurów i Brzezie pod 
Raciborzem. Przestał istnieć za sprawą 
reformy administracyjnej w połowie lat ’70. 
ub. wieku. Jako powiat ziemski powrócił 
dzięki kolejnej reformie przeprowadzonej 
w latach 1998–1999. Tworzy go pięć 

gmin: Czerwionka–Leszczyny, 
Gaszowice, Jejkowice, Lyski  
i  Ś w i e r k l a n y .  Z a j m u j e 
powierzchnię ponad 220 km kw. 
i jest zamieszkany przez prawie 
75 tys. osób. 

Zaproszeni na uroczystości w Starostwie goście.

Tablicę odsłonili starosta  
Damian Mrowiec oraz przewodniczący 

Rady Powiatu Franciszek Mazur.

O dużej roli samorządu, w tym powiatowego, 
mówi l i  minis t er  E lżb ie ta  Bieńkowska  
i eurodeputowany Jan Olbrycht. 
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Powiat rybnicki utworzony został w 1818 roku 
w czasach zaboru pruskiego i tu także, jak na 
każdym pograniczu, splatało się kilka żywio-
łów: polski, niemiecki, a i czeski. I niezależnie 
od tego, który z nich w ciągu tych 190 lat brał 
górę i jak zmieniały się granice administracyjne, 
trwali ludzie. I od końca lat ’80 XIX w. trwa 
siedziba... 

O ciągłości tradycji i czerpaniu z niej przez 
współczesnych świadczyły obchody rocznicy 
w marcu br. Ich apogeum była wystawa oraz 

konferencja naukowa „Z kart historii powiatu 
rybnickiego” zorganizowane przez rybnickie 
Muzeum, a jej pokłosiem – kolejna publikacja 
w serii „Zeszyty Rybnickie”. W referatach za-
prezentowano panoramę historyczną powiatu 
w wielu aspektach: politycznym, gospodarczym 
i społecznym.

Drugą odsłoną obchodów była uroczystość 
w przededniu Święta Niepodległości, w czasie 
której przed budynkiem Starostwa odsłonięta 
została tablica na pamiątkę powołania powiatu 

Powiat rybnicki – rocznice

Długie trwanie
„Czarny ogród” Małgorzaty Szejnert to wyróżniona w konkursie „Cogito” 

książka przedstawiająca dzieje katowickich dziś dzielnic Giszowca i Nikiszowca, 
osiedli powstałych przed stuleciem. Co ma Giszowiec do powiatu rybnickiego? To, 
że mogłyby go również dotyczyć słowa Kazimierza Kutza, który w zachwycie nad 
dziełem M. Szejnert napisał, że ukazuje ono „...autentyczną magię Górnego Śląska 
i mądrą filozofię długiego trwania jego mieszkańców.”  

Symbolem ciągłości tradycji jest bu-
dynek przy ul. 3 Maja, od wielu dzie-
sięcioleci nazywany Starostwem.

Zdjęcia: r

przed 190 laty, ale również 10–lecia „nowego” 
powiatu, ufundowana przez starostę rybnic-
kiego Damiana Mrowca. Wśród obecnych na 
uroczystości byli związani z naszym regionem 
parlamentarzyści, samorządowcy miasta i gmin 
powiatu i wielu innych gości. W czasie uroczystej 
sesji Rady Powiatu ustanowiono również sztan-
dar powiatu. Starosta dowodził, że współcześnie 
powiat rybnicki, choć pomniejszony o samo 
miasto mające status powiatu grodzkiego, ma 
swoje sukcesy i wciąż ważną do spełnienia rolę. 
— Powiat rybnicki to powiat „uczący się” – oparty  
o etos pracy, wiedzę, kwalifikacje i kompetencje 
jego mieszkańców. Kapitał ludzki na poziomie 
mikro – to nasza wartość. Podziękował też za 
współpracę partnerom z gmin tworzących powiat 
rybnicki oraz własnym współpracownikom.

Obecna na uroczystości minister rozwoju 
regionalnego Elżbieta Bieńkowska przypo-
mniała, że tak jak Polska jest silna siłą swoich 
samorządów, tak powiat jest sumą silnych gmin. 
Do reformy w 1998 roku wrócił eurodeputowany 
i doświadczony samorządowiec kilku szczebli 
Jan Olbrycht. — Gdyby ówczesny rząd uległ 
naciskom, by województw było więcej, powiaty by 
nie wróciły. Na szczęście tak się nie stało, i są one 
dziś ważnym elementem systemu zarządzania 
administracyjnego. — To nasz wspólny jubileusz 
— zdradził prezydent Rybnika Adam Fudali, 
który również obchodzi 10–lecie sprawowania 
swojej funkcji. Życzył „rówieśnikowi” jak naj-
mniej centralizacji i większego zaufania rządu 
do samorządu. Życzenia złożyli pozostali obecni, 
w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast  
w Niemczech i Rumunii.

(r)



CRIS dla niepełnosprawnych
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecz-

nych CRIS zaprasza na cykl szkoleń „Nie 
tylko dla sprawnych”. Celem realizowa-
nego dzięki środkom unijnym projektu jest 
aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Do udziału w projekcie organizatorzy 
zapraszają osoby niepełnosprawne z orze-
czonym stopniem niepełnosprawności. 
Szkolenia skierowane są do czterech grup 
niepełnosprawnych: niedosłyszących i głu-
choniemych, niepełnosprawnych z lekkim 
upośledzeniem umysłowym, niedowidzą-
cych i niewidomych oraz osób z niepeł-
nosprawnością narządu ruchu. W ramach 
cyklu zaplanowano zajęcia indywidualne 
i grupowe. By dotrzeć do jak największej 
liczby niepełnosprawnych, szkolenia do-
stępne będą również w wersji elektronicz-
nej, w formie kursów e–learningowych. 
Beneficjenci projektu zdobędą wiedzę 
o rynku pracy, sposobach poruszania się po 
nim i prawach niepełnosprawnych, nauczą 
się obsługiwać komputer i urządzenia biu-
rowe oraz poznają zagadnienia związane 
z ekonomią społeczną. Program skierowany 
jest również do organizacji działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 

Osoby i instytucje zainteresowane udzia-
łem w szkoleniach mogą zgłaszać się telefo-
nicznie pod nr tel.: 509 897 910 lub drogą 
mailową: nietylkodlasprawnych@cris.
org.pl. Szczegóły na stronie: www.nie-
pelnosprawni.cris.org.pl.
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Nie chodzi wprawdzie o bariery 
architektoniczne, bo biuro posła PiS 
Grzegorza Janika znajduje się na 
piętrze, na które prowadzą strome 
schody, ale raczej mentalne... 

Poseł wywiązał się z obietnicy złożonej przy 
okazji 10–lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej 
nr 1 i przyjął na praktyki zawodowe ich niepeł-
nosprawną uczestniczkę. 

Zgodnie z podpisaną między biurem posel-

skim, a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym umową, 
21–letnia Estera Wesołowska, osoba z nie-
wielką niepełnosprawnością intelektualną 
będzie dwa razy w tygodniu po kilka godzin 
i w miarę swoich możliwości pomagać w biu-
rze poselskim. — Będę przykładać pieczątki, 
układać dokumenty, chodzić na pocztę, a kiedy 
trzeba – odbierać telefony i wykonywać inne 
czynności mi zlecone — mówi przejęta Este-
ra, nieco zdenerwowana, jak każdy człowiek 
w momencie podejmowania nowej pracy. Do 
czasu wdrożenia się w obowiązki będzie ją 
wspomagał trener zawodu w WTZ Piotr Pu-
chała. Zarówno szefowa WTZ Danuta Reclik, 
jak i matka Estery uważają, że ich podopieczna 
dobrze poradzi sobie z nową sytuacją – jest 
komunikatywna, opiekuńcza i rzetelnie wywią-
zuje się z powierzonych jej zadań. Podobnie 
myśli poseł G. Janik, kiedyś dyrektor ZSP nr 
3, którego Estera była uczennicą. Jak mówi 
mama, w WTZ Estera bardzo się emocjonalnie 
rozwinęła, nabyła wiele umiejętności, np. pracy 
z komputerem, które potrafi wykorzystać. 
— Praca naszej uczestniczki w biurze poselskim 

to dla WTZ nobilitacja. Cieszymy się, że Estera 
dostała szansę, bo należy się ona każdemu 
człowiekowi. Zgodnie z umową, praktyka potrwa 
do końca czerwca 2009 roku, ale z możliwością 
przedłużenia... — mówi D. Reclik.

Praca daje osobom niepełnosprawnym moż-
liwość uczestniczenia na równi ze wszystkimi 
w życiu społecznym i wykorzystanie drze-
miącego w nich potencjału, o zabezpieczeniu 
finansowym nie wspominając... Ale jest też 

największym problemem. Takie miejsca jak 
biuro poselskie, gdzie od 3 listopada pracuje 
Estera, to wciąż rzadkość i przykład do naślado-
wania. Dobry początek zrobiła przed kilku laty 
spółka Huta „Silesia”, gdzie wielu uczestników 
WTZ odbyło praktyki, a niektórzy dostali pra-
cę. Przykładem stosowania „dobrych praktyk” 
jest również Urząd Miasta, gdzie Hania z WTZ 
praktykowała, a teraz jest pełnoprawnym pra-
cownikiem. Praktykę w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej odbywa Bogdan, troje 
warsztatowiczów przyjęła na praktyki firma 
Eko, zatrudniając jednego z nich, inni prakty-
kowali w centrum handlowym Carrefour, ryb-
nickim Domu Dziecka, a kierownictwo WTZ 
zabiega o miejsca dla swoich podopiecznych 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej i Tesco. 

Jak mówi przewodnicząca rybnickiego 
oddziału PSOUU Janina Pohl, zwieńczeniem 
dobrze w Rybniku działającego systemu 
edukacyjno–opiekuńczego na rzecz osób 
niepełnosprawnych byłby zakład aktywizacji 
zawodowej i w tym zakresie Stowarzyszenie 
liczy na wsparcie samorządu.

(r)

Fundusz dofinansuje?
Miasto złożyło wnioski do Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć 
z zakresu ochrony środowiska. 

Pierwszy z projektów zakłada modernizację 
instalacji ciepłej wody w budynku Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej, krytej pływalni 
w Boguszowicach i hotelu „Olimpia”, w opar-
ciu o system solarny. Pozwoli to na redukcję 
emisji szkodliwych substancji do otoczenia 
oraz ograniczenie kosztów przygotowania 
ciepłej wody. Projektowana instalacja oparta 
na kolektorach słonecznych ma ograniczyć 
zużycie gazu ziemnego w domu pomocy spo-
łecznej, oleju opałowego w hotelu „Olimpia” 
oraz ciepła emitowanego z miejskiej sieci ciepl-
nej dla potrzeb boguszowickiej pływalni. 

Realizacja drugiego programu pozwoli na 
przeprowadzenie termomodernizacji basenu 
w Zespole Szkół Budowlanych oraz budo-
wę źródła ciepła wykorzystującego energię 
słoneczną dla przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i wody basenowej na terenie 
placówki. 

Prognozowany koszt realizacji tych inwe-
stycji wynosi ponad 2 mln 669 tys zł. Decyzję 
w sprawie wysokości dofinansowania, Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej ma podjąć jeszcze w tym roku. 

Praktyki dla niepełnosprawnych

Biuro bez barier...

W chwilę po podpisaniu umowy (od prawej): praktykantka Estera Wesołowska, Janina Pohl, poseł Grzegorz Janik 
i Danuta Reclik.                                                                                                                                                Zdj.: r



Na miesiąc przed światowym kongresem 
klimatycznym w Poznaniu, gdzie mowa 
będzie o ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych i zapobieganiu zmianom 
klimatycznym, w Rybniku odbyło się 
seminarium pod nazwą „Komunalna 
polityka ekoenergetyczna”. — Zajmujecie 
się dziś problemem kluczowym nie tylko dla 
Europy, ale i świata — chwalił pomysł 
organizacji konferencji eurodeputowany 
Jerzy Buzek i przekonywał „...w energetyce 
jest pies pogrzebany”. 

Pewnie dlate-
go szósta edy-
cja seminarium 
popularno–na-
ukowego, którą 
zorganizowało 
Laborator ium 
Nowoczesnych 
Technologii Prze-
mysłowych i Cen-
trum Kształcenia 
Inżynierów Poli-
techniki Śląskiej, 

pod auspicjami Komitetu Problemów Energe-
tyki PAN i Komisji Energetyki w Katowicach, 
cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.  
A wzięli w niej udział przedstawiciele urzędów 
gminnych i powiatowych, władz samorządo-
wych, przedsiębiorstw zajmujących się zaopa-
trzeniem w energię elektryczną, ciepło, gaz  
i wodę oraz zakładów zagospodarowania odpa-
dów komunalnych, a także naukowcy, studenci 
i uczniowie. A jak mówił przedstawiciel organi-
zatorów, profesor Joachim Kozioł, uczestników 
łączy wspólne zainteresowanie problemami 
energetycznymi i ekologicznymi. — Staramy 
się położyć nacisk na zgodność działań polityki 
komunalnej z zaleceniami Unii Europejskiej, 

stąd też udział w seminarium profesora Jerzego 
Buzka oraz osób odpowiedzialnych za jej kształ-
towanie — mówił prof. J. Kozioł. — Ponadto 
znajdujemy się w momencie kształtowania się 
planów rozwoju polityki energetycznej Polski do 
2030 roku, do których warto się ustosunkować. 
Efektem dotychczasowych seminariów jest 
opracowanie ok. 100 referatów, które dotyczyły 
m.in. wykorzystania niekonwencjonalnych 
źródeł energii czy zagospodarowania odpadów 
komunalnych. — Podsumowujemy 6–letni cykl 
naszych działań. Udało nam się wypracować pe-

wien styl pracy, 
a rekordowa, 
jak na nasze 
realia, liczba 
uczestników 
tej edycji semi-
narium zdaje 
s i ę  b y ć  p o -
twierdzeniem, 
że takie kon-
ferencje są po-
trzebne — oce-
niał J. Kozioł. 
Uczestników 
z pewnością 
zainteresowa-
ły poruszane 
w jej trakcie 
zagadnienia 
– liberalizacja 
rynku energii, 
krajowa poli-
tyka energe-
tyczna czy rola 

samorządów gminnych i powiatowych w polity-
ce ekoenergetycznej, ale również dobór prele-
gentów reprezentujących Politechnikę Śląską, 
Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Marszał-
kowski i Kompanię Węglową oraz Parlament 
Europejski. Prof. Jerzy Buzek mówił o skali 
polskich problemów energetycznych i rozwią-
zaniach bezpiecznych dla klimatu oraz zachęcał 
3 rybnickie uczelnie do zacieśniania współ-
pracy. Przestrzegał też przed skutkami, jakie 
niesie z sobą rozwój cywilizacji i emisja gazów 
cieplarnianych, która powoduje dramatyczne 
zmiany na całej kuli ziemskiej. — Mamy do czy-
nienia z zagrożeniem globalnym i jeżeli chcemy 
uratować cywilizację, którą sami stworzyliśmy  
i która rozpada się za sprawą naszej działalności, 
musimy postawić na ekoenergię, bo 70, 80% 
skutków ekologicznie szkodliwych, pochodzi 
właśnie z energetyki — mówił prof. Buzek, który 
wspólnie z marszałkiem województwa objął 
honorowy patronat nad rybnickim seminarium. 
A charyzma europosła i zaangażowanie z jakim 
mówił sprawiły, że uczestnicy spotkania zasypa-
li go pytaniami i jeszcze długo po opuszczeniu 
sali, J. Buzek dzielił się z zebranymi swoimi 
spostrzeżeniami. 

(S)

Już po raz piętnasty członkowie rybnickie-
go oddziału SITG zaprosili do uczestnictwa  
w międzynarodowej konferencji naukowo–
–technicznej. Tym razem głównym tematem 
spotkania z udziałem przedstawicieli świata 
nauki, samorządowców z regionu i przed-
siębiorców były kwestie związane z ochroną 
środowiska w planach zagospodarowania 
przestrzennego miast i gmin subregionu 
zachodniego. Sporą część sesji wypełniły 
sprawy związane z wpływem górnictwa na 
planowanie przestrzenne oraz likwidacją ne-
gatywnego oddziaływania tej gałęzi przemy-
słu na środowisko naturalne. Mówiono m.in. 
o tym, w jaki sposób koordynować działania 
górnictwa z potrzebami rozwojowymi miast 
i jak zmieniono koncepcję przebiegu drogi 
Racibórz–Pszczyna, by uchronić złoża węgla 
znajdujące się na terenie rybnickiej dzielnicy 
Chwałowice. — Działalność górnicza ściśle 
powiązana jest ze środowiskiem. Niestety, po-
zyskiwanie tak ważnych dla gospodarki kopalin 
wpływa niekorzystnie na środowisko. Dlatego 
konieczne jest zachowanie zasad zrównowa-

żonego rozwoju, co pozwoli na wykorzystanie 
zasobów przy minimalizacji niekorzystnych 
skutków eksploatacji. Odpowiednie progno-
zowanie wpływu działalności górniczej na śro-
dowisko pozwala na skoordynowanie działań 
przedsiębiorstw z potrzebami rozwoju miast  
i gmin — mówią organizatorzy spotkania.  
W trakcie sesj i  dyskutowano również  
o realizacji autostrady A1 na odcinku Sośni-
ca–Gorzyczki oraz o rozbudowie rybnickiej 
elektrowni. 

Wyniki konferencji zostaną przedstawio-
ne samorządom, by te mogły skorzystać  
z dokonań naukowców. Z pewnością pomoże 
w tym publikacja, w której zamieszczono 
wszystkie referaty przedstawione przez 
uczestników spotkania. — Mam nadzieję,  
że wnioski płynące z konferencji zostaną wzię-
te pod uwagę, a przede wszystkim należycie 
wykorzystane — mówił senator prof. Antoni 
Motyczka. Konferencji, którą wraz z SITG 
zorganizował Urząd Miasta Rybnika, Kom-
pania Węglowa oraz Centrum Kształcenia 
Inżynierów, patronował wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk. 

(D)  

W Rybniku, Europie, świecie…

Ekologia 
i przestrzeń

 — Jeżeli chcemy uratować naszą 
cywilizację, musimy postawić na 
ekoenergię — mówił prof. Jerzy 
Buzek.                       Zdjęcia: s

W trakcie VI edycji seminarium popularno – naukowego 
prof. Joachim Kozioł mówił o planach rozwoju polskiej 
energetyki. 

O  e k o l o g i i ,  p r z e m y ś l e  
i zagospodarowaniu przestrzennym 
d y s k u t o w a l i  u c z e s t n i c y 
m i ę d z y n a r o d o w e j  k o n f e r e n c j i 
zorganizowanej w Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej przez 
rybnicki oddział Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa. 
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Trwająca do końca tego roku społeczna 
kampania „Stop meningokokom” została 
podsumowana przez rybnicki Sanepid.

W ubiegłym roku słowo „meningokoki” nie-
zwykle często pojawiało się 
w ogólnopolskich serwisach 
informacyjnych. Wszystko za 
sprawą nagłośnionych przypad-
ków zachorowań na sepsę czy 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych 
przez te niebezpieczne bakterie. Dlatego Główny 
Inspektor Sanitarny zainicjował ogólnopolską kam-
panię „Stop meningokokom”. Zachorowania spo-
wodowane meningokokami wystąpiły również na te-
renie działania rybnickiego Sanepidu, który zwrócił 
się do samorządów o wsparcie profilaktycznej akcji: 
— Samorządy zareagowały ze zrozumieniem i podjęły 
decyzję o współfinansowaniu szczepień przeciwko 
meningokokom. Sprawę poważnie potraktowali też 
rodzice — mówi Lidia Lazar, zastępca dyrektora 
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej 
w Rybniku. 

W naszym mieście akcja ruszyła w maju br., 
a szczepieniami zostały objęte dzieci urodzone 
w latach 2004–2005. Miasto pokryło 50% kosz-
tów szczepienia, resztę – 55 zł zapłacili rodzice. 
W ten sposób udało się zaszczepić ponad tysiąc 
trzy– i czterolatków. Oprócz Rybnika na dofinan-
sowanie szczepień zdecydowały się również Żory 
i Czerwionka–Leszczyny. W Żorach szczepionki 
otrzymało 550 sześciolatków, a w Czerwionce–Lesz-
czynach do końca września zaszczepiono ponad 250 
dzieci. — Te liczby oznaczają, że w wymienionych 
miastach zostało zaszczepionych około 40% popu-
lacji dzieci z danego rocznika. To bardzo dobry 
wskaźnik. Co ważne, do liczby tej należałoby 
dodać dzieci, których rodzice sami sfinansowali 
zakup szczepionki — dodaje Lidia Lazar. 

Współfinansowana przez rybnicki samorząd 
akcja szczepień przeciwko meningokokom 
została przeprowadzona w Ośrodku Leczni-
czo–Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II. Wła-
śnie ten ośrodek, podobnie jak Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowiny”, znalazł 

się w gronie placówek, którym podczas konferencji 
podsumowującej kampanię, dziękowano za włą-
czenie się do profilaktycznych działań. — Jesteśmy 
jedną z większych poradni pediatrycznych w mieście. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że profilaktyka jest najważniej-
sza, dlatego przy obowiązko-
wym szczepieniu na odrę i ró-
życzkę proponujemy rodzicom 

również szczepienie przeciw meningokokom. W ten 
sposób tylko w tym roku zaszczepiliśmy już ponad sto 
dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia — mówi 
Wiesława Bielawska z NZOZ „Nowiny”.  

Uczestnicy zorganizowanej w rybnickim Urzędzie 
Miasta konferencji z udziałem samorządowców 
i lekarzy pediatrów wysłuchali wykładu dr Hanny Czaj-
ki, która mówiła o swoich doświadczeniach z pracy 
w Wojewódzkiej Poradni Szczepień Ochronnych 
działającej w ramach Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Oka-
zuje się, że najbardziej zagrożonymi zachorowaniem 
grupami są małe dzieci, młodzież i osoby starsze. 
— Meningokoki przenoszone są drogą kropelkową, 
a sprzyjają temu duże skupiska ludzkie, takie jak szkoły 
czy akademiki. Wpływ na zachorowania ma także za-
chowanie młodych ludzi – picie z jednej butelki, korzy-
stanie z jednej szminki, czy palenie jednego papierosa 
przez więcej osób — mówiła Hanna Czajka. 

W większości krajów Unii Europejskiej szcze-
pienia przeciwko meningokokom są obowiązkowe 
i finansowane z budżetu państwa. Takich szczepień 
nie wprowadził jeszcze żaden z krajów Europy 
Środkowej. 

(D)

Wsparcie ekonomii 
społecznej

I z b a  P r z e m y s ł o w o –
Handlowa Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego 
jest partnerem Fundacji 
Regionalnej Agencji Promocji 
Zatrudnienia w realizacji 
projektu „WES – wsparcie 
ekonomii społecznej na 
te ren ie  województwa 
ś ląsk iego” ,  w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Projekt ten skierowany jest 
do osób zatrudnionych lub 
zaangażowanych w instytu-
cjach sektora otoczenia eko-
nomii społecznej, tj. placówek 
działających na rzecz inte-
gracji społeczności lokalnych, 
m.in. środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
głównie z powodu problemów 
z poruszaniem się na rynku 
pracy. Na konferencji inau-
gurującej realizację projektu, 
jej uczestnicy poznali bliżej 
unijny program Kapitał Ludzki, 
którego głównym celem jest 
wzrost zatrudnienia i społecz-
nej spójności, wnioskodawcę 
– FRAPZ oraz partnerów, w tym 
rybnicką Izbę, a także pojęcie 
i problemy ekonomii społecznej 
w województwie śląskim. Przez 
„nową” ekonomię społeczną 
rozumie się działania m.in. 
firm społecznych, spółdziel-
ni socjalnych, centrów inte-
gracji, społecznych zakładów 
aktywności zawodowej oraz 
organizacji pozarządowych. 
W ramach projektu WES reali-
zowane będą bezpłatne formy 
wsparcia w postaci punków 
informacyjnych (z zakresu pra-
wa, finansów, działań marke-
tingowych, szkoleń), szkoleń 
z wielu zagadnień niezbędnych 
do utworzenia i funkcjono-
wania podmiotów ekonomii 
społecznej, doradztwa oraz 
spotkań informacyjncyh w for-
mie seminariów i partnerskich 
wrasztatów.

Zapisy zainteresowanych 
oraz wszelkie informacje: 
Izba Przemysłowo–Han-
dlowa Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego, Rynek 12, 
tel. 42 211 68, 42 37 615. Wiceprezydent Ewa Ryszka odebrała z rąk Lidii Lazar list 

gratulacyjny.                                                          Zdj.: d

Powstrzymać 
meningokoki

„Schetynówki” to potoczna nazwa Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
na lata 2008–2011, której patronuje rządowy 
minister spraw wewnętrznych i administra-
cji. Skorzysta z niego również Rybnik. Każde 
województwo otrzyma 62,5 mln zł na budowę 
lub przebudowę dróg gminnych i powiatowych, 
zaś maksymalna wysokość dotacji państwowej 
wynosi 3 mln zł i nie może przekroczyć 50% 
kosztów kwalifikowanych. Mimo bardzo na-
piętych terminów (program został ogłoszony 
w końcu października br., a termin zgłaszania 
wniosków upłynął 21 listopada), nasze miasto 
przygotowało projekt związany z modernizacją 

ul. Świerklańskiej, na odcinku od ul. Kowalczyka 
do ul. Żeromskiego. Łącznie wyremontowany 
zostanie odcinek drogi o długości 1.400 m. 
Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie 
z Kompanią Węglową. Wartość projektu wynosi 
8 mln zł (Kompania Węglowa – 3,6 mln zł, budżet 
miasta i NPPDL – po 2,2 mln zł). Modernizacja, 
której rozpoczęcie planuje się na rok przyszły, jest 
pierwszą częścią 3–etapowej inwestycji (docelo-
wo przebudowa ulic Świerklańskiej – Tkoczów 
– Błękitnej – Małachowskiego), mającej ułatwić 
połączenie z węzłem w Świerklanach budowanej 
autostrady A1.

Świerklańską bliżej do autostrady

14 Nr 11/449; listopad 2008



Zimowe atrakcje! 

Piruety na Rynku i szusy z Grzybówki 
Tej zimy na lodzie będą tańczyć nie tylko „gwiazdy” w TV, ale również rybniczanie i wszyscy inni chętni. 

I to na Rynku... Ale szansa na szusowanie w mieście pojawiła się również dla narciarzy. Wprawdzie nie w centrum, 
ale w Golejowie, a to za sprawą budowy stoku na Grzybówce. Z wyciągiem! 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 15

Piruety na Rynku i szusy z Grzyb

Budowa prawdziwego (choć sztucznego) 
lodowiska na Rynku, którego gorącym orę-
downikiem był radny Michał Chmieliński, już 
ruszyła, a początek montażu na przygotowanej 
płycie zaplanowano na 22 listopada. Lodowisko 
o wymiarach 20x40 m wybuduje wyspecjalizo-
wana w podobnych przedsięwzięciach w całym 
kraju wodzisławska firma Hefal Serwis SA, 
będąca jednocześnie inicjatorem Ogólnopol-
skiego Programu na rzecz Rozwoju Rekreacji 
Zimowej „Nasze Lodowisko”. Jego celem 
jest stwarzanie profesjonalnych warunków do 
aktywnego,  zimowego wypoczynku i jego pro-
mocja. Sezon zakończy wielki finał programu 
„Nasze Lodowisko” w mieście, w którym miej-
sce to w sposób najbardziej atrakcyjny wpisze 
się w zimowy pejzaż. Piotr Leszczyński z firmy 
Hefal uważa, że Rybnik ma duże szanse…

Koszt inwestycji – przygotowanie płyty, przy-
łącze energetyczne oraz wypożyczenie obiektu 
– wyniesie nieco ponad 300 tys. zł i pokryje je 
miasto jako partner przedsięwzięcia. Otwar-
cie planowane jest na 1 grudnia, zaś koniec 
lodowego sezonu – na 30 marca. Lodowisko 
może działać w temperaturze do +10 st. C. 
Organizatorzy zapowiadają dodatkowe atrak-
cje na lodzie, głównie dla dzieci: św. Mikołaja, 
Walentynki, dyskoteki, spotkania z ciekawymi 
ludźmi i postaciami z bajek, pokazy curlingu, 
wybory miss i inne zabawy. Oświetlony i nagło-
śniony obiekt dysponował będzie kasą, szatnią 
i wypożyczalnią sprzętu. Od godz.8.00 do 16.00 

dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach 
będzie się ślizgać za darmo, bilet normalny to 
koszt 2 zł za godzinę, zaś wypożyczenie pary 
łyżew – 3 zł. Obserwowanie łyżwiarzy zza bandy 
będzie oczywiście gratis, choć i to może być 
niezłą zabawą…    

Sezonowe lodowiska pojawiają się w wielu 
miastach i to najczęściej w samym centrum, 
ożywiając je w zimowe wieczory i proponując 
czynne spędzenie czasu. Mając w pamięci 
wspaniałą atmosferę, szczególnie w okresie 
świątecznym, podobnych miejsc w innych 
miastach, np. w Brukseli na Grande Place, nic 
tylko takiej inicjatywie przyklasnąć! Doskona-
łym uzupełnieniem lodowiska byłby jarmark 
świąteczny z towarzyszącymi mu kolorami 
i zapachami…

Ale lodowisko nie będzie jedynym miejscem 
„zimowego szaleństwa” w mieście. W Golejo-
wie, na wzniesieniu Grzybówka powstaje stok 
narciarski. Inicjator przedsięwzięcia, miesz-
kaniec Golejowa i radny Romuald Niewelt, 
wierzy, że z pomocą finansową miasta uda się 
je doprowadzić do końca. Kwotą 2,5 tys. reali-
zację pomysłu wsparło też Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych. — Z Grzybówki, której 
wysokość wynosi ponad 290 m npm., zjeżdżało 
się „na dziko” od zawsze. Chcemy to miejsce 
ucywilizować i dać możliwość uprawiania rekre-
acyjnego narciarstwa blisko domu. Radziliśmy 
się „górskich” ekspertów, którzy orzekli, że jest to 
możliwe — mówi radny. Roboty są już zaawan-

sowane – wyznaczono trasy, które pobiegną 
wykarczowanym już wcześniej, a teraz nieco 
poszerzonym pasem. Z pomocą nadleśnictwa 
i ciężkiego sprzętu teren trzeba było uporząd-
kować i usunąć korzenie. Stok leży od strony 
północnej, jest więc nadzieja, że śnieg, o ile 
w ogóle będzie, poleży dłużej. A w przyszłości? 
Któż to wie, może nawet pojawią się armatki 
śnieżne? Zdecydowanie realny jest pozyskany 
„z drugiej ręki” i wyremontowany wyciąg or-
czykowy długości 350 m. Ze stoku będą mogli 
korzystać również miłośnicy snowboardu, 
a latem planowane są tu trasy dla rowerowego 
crossu. To na razie eksperyment – jeśli pomysł 
się sprawdzi, wokół stoku powstanie odpo-
wiednie zaplecze. Piruety na Rynku i szusy 
z Grzybówki – oto pomysł na zimową rekreację 
w Rybniku!

(r)

Budowę lodowiska rozpoczęto od wyrównania 
pochyłej płyty Rynku. 

Zdj.: d

Z podobnego lodowiska cieszą się już mieszkańcy 
Chorzowa.



Kapituła, w której silną pozycję mają przed-
stawiciele samorządu terytorialnego, wzorcowo 
współpracujący zresztą z samorządem gospodar-
czym, wybrała firmy mające istotne znaczenie dla 
rozwoju regionu i ważne dla danej społeczności. 
Większość z nich związana jest bezpośrednio 
z przemysłem górniczym, pozostałe – w sposób 
pośredni, bo taka jest specyfika naszego regionu. 
Kolejne edycje nagrody pokazywały zmiany 
jakościowe jakie w górnictwie zaszły. Do niego 
nawiązuje też statuetka nagrody – osadzony 
na ściętym dębie symbolizującym siłę i trwanie 
diament, węgiel w najczystszej postaci, odzwier-
ciedlający nie tylko nasz podstawowy surowiec 
energetyczny, ale również ludzki potencjał Ślą-
ska. Podsumowując minione 10–lecie przewod-
niczący kapituły Tadeusz Donocik oraz prezes 
Izby Andrzej Żylak podkreślali, że był to czas 
niełatwej transformacji gospodarczej, dlatego 
tym bardziej należało stworzyć forum do promo-
cji dobrych firm i wykorzystywać wszystkie okazje, 
by mówić ludziom o ich zaletach. Jubileuszowa 
gala w Teatrze Ziemi Rybnickiej taką okazją na 
pewno była, a laureaci zaprezentowali się przed 
znakomitym, świadczącym o wysokim prestiżu 
nagrody, gremium złożonym m.in. z parlamenta-
rzystów, przedstawicieli administracji centralnej 
i samorządowej, śląskich wyższych uczelni, samo-
rządu gospodarczego i środowiska biznesowego. 
Współgospodarzem gali w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej był Racibórz, który obecnym przybliżył oraz 
zaprosił do odwiedzin i inwestowania w swoim 
mieście prezydent Mirosław Lenk. 

Reprezentująca prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego Bożena Borys–Szopa przedstawiła 
list głowy państwa skierowany do organizatorów 
i laureatów nagrody, w którym L. Kaczyński 
podkreśla, że jej głównym beneficjentem jest 
społeczeństwo, bo dzięki zdrowej konkurencji 
otrzymuje ono dobre produkty i usługi. Rze-
telność, uczciwość, pracowitość – taką receptę 
na sukces zaprezentował wojewoda śląski Zyg-

munt Łukaszczyk, dodając, że sukces jest łatwiej 
odnieść niż na niego zasłużyć, a firmy Czarnym 
Diamentem wyróżnione na pewno na nagrodę 
zasłużyły.    

W tym roku nagrodę specjalną odebrał Adolf 
Sosna, wiceprezes zarządu rybnickiego od-
działu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa, organizacji naukowo–technicznej 
zrzeszającej kadrę górniczą i specjalności po-
krewnych współdziałających z górnictwem. Od-
dział w Rybniku skupia prawie 3900 członków, 
w tym ponad 800 seniorów i jest największym 
liczebnie oddziałem Stowarzyszenia. Tworzą go 
22 koła zakładowe, 2 koła seniorskie i 15 klubów 
seniora oraz kilka komisji problemowych i grup 
zainteresowań. A. Sosna jest związany z górnic-
twem od 1942 r., kolejno jako uczeń, technik 
mierniczy, mierniczy górniczy i kierownik działu 
mierniczo–geologicznego 
w kilku kopalniach, a na-
stępnie jako główny inżynier 
mierniczo–geologiczny Ryb-
nickiego Zjednoczenia PW, 
PEW Południe i Rybnicko–
–Jastrzębskiego Gwarectwa 
Węglowego. Społeczną dzia-
łalność w Stowarzyszeniu jako 
osoba funkcyjna rozpoczął 
w roku 1961, a dziś pełni 
funkcję wi-
ceprezesa 
Z a r z ą d u 
Oddz ia łu 
już szóstą 
kadencję. 
Z jego ini-
cjatywy or-
ganizowane 
są od ponad 
30. lat Dni 
T e c h n i -
k i  R O W 
( o b e c n i e 
R O P ) 
z  k o n f e -
r e n c j a m i 
naukowo–technicznymi, we współpracy z ryb-
nickim Muzeum. Zainicjował i rozwinął działal-
ność Grupy Rzeczoznawców, inspirował nowe 
kierunki działania dla Komisji Szkoleniowej 
– łącznie ze szkoleniem chińskich ratowników 
górniczych. Skutecznie organizuje wymianę 
doświadczeń pomiędzy Zjednoczeniem Da Tun 
w Chinach, a Zarządem Oddziału SITG Rybnik 
oraz Stowarzyszeniem Wychowanków Uniwer-
sytetu Technicznego w Pretorii w RPA. Obecna 
pozycja Rybnickiego Oddziału SITG to w dużej 
mierze jego zasługa. A Sosna odbierał nagro-

dę z przekonaniem, że wyróżnienie honoruje 
wszystkich społeczników działających na rzecz 
Małej Ojczyzny.

Dwie kolejne nagrody specjalne przyznano 
Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Katowi-
cach oraz Okręgowemu Urzędowi Górnicze-
mu w Rybniku – organom nadzoru górniczego, 
sprawującym kontrolę nad ruchem zakładów 
górniczych, a których misją jest dążenie do po-
prawy warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia górników, optymalne wykorzystanie za-
sobów złóż kopalin w procesie ich wydobywania 
oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania 
górnictwa na ludzi i środowisko. Aktualnie ryb-
nicki OUG nadzoruje m.in. 9 czynnych kopalń 
węgla kamiennego oraz 152 firmy usługowe, 
w tym 46 dołowych, 1 kopalnię węgla kamienne-
go w likwidacji (roboty rekultywacyjne) i wiele 

innych podmiotów gospodarczych. Nagrodę dla 
WUG odebrał prezes Piotr Litwa, a dla OUG 
prezes Zbigniew Schinohl. 

Wśród rybnickich laureatów jest, wchodząca 
dziś w skład Kompanii Węglowej S.A., ponad 
100–letnia kopalnia „Chwałowice”. Aktu-
alne średnie wydobycie kopalni wynosi około 
10000 ton węgla na dobę. Zakład wydobywa 
węgiel energetyczny typu 32.1, 32.2, znajdu-
jący zastosowanie w energetyce zawodowej i 
ciepłowniczej. Według stanu na koniec 2007 r., 
zasoby operatywne kopalni do poziomu 1000 m 
wynoszą 151,4 mln ton. Żywotność kopalni dla 
całości zasobów operatywnych do głębokości 
1000 m określa się na około 56 lat. Nagrodę 
odebrał dyrektor Marek Budziński.

115–letnia tradycją w projektowaniu i produk-
cji maszyn górniczych oraz urządzeń dla potrzeb 
kopalń poszczycić się może kolejna laureatka 
– Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA SA. 

Laureaci X, jubileuszowej 
edycji nagrody Czarny 
Diament, którzy dołączyli 
d o  u h o n o r o w a n y c h 
przez Izbę Przemysłowo–
Handlową Rybnickiego 

Okręgu Przemysłowego 
poprzedników, tworzą 
wspólnie sporą już grupę 
firm, instytucji i osób 

budujących pozytywny 
wizerunek gospodarczy 

Ziemi Rybnickiej, subregionu 
zachodniego województwa 
śląskiego i całego Śląska.

Czarne Diamenty po raz dziesiąty

Beneficjentami jesteśmy wszyscy

Laureat nagrody specjalnej Adolf 
Sosna.

Statuetkę z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera Jerzy 
Król. Obok Tadeusz Donocik i Andrzej Żylak. 

Zdjęcia: r
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edycji nagrody Czarny 
Diament, kt
d o  u h o n o r o w a n y c h 
przez Izb
Handlow



Mimo wielu problemów związanych z prze-
kształceniami własnościowymi, „RYFAMA” 
wciąż się liczy na światowym rynku w produkcji 
kompletnych rozwiązań środków transportu 
horyzontalnego wszelkiego typu, w szczególno-
ści przenośników zgrzebłowych. Wyroby firmy 
są eksportowane do wielu państw o uznanym 
i rozwiniętym górnictwem węglowym, zaś gór-
nictwo polskie jest przez firmę zaopatrywane  
w przenośniki zgrzebłowe w ponad pięćdziesięciu 
procentach. Nagrodę odebrał prezes Edward 
Kusak.

Częściowo na rzecz górnictwa pracuje Spół-
ka z o.o. Energoport – specjalistyczna firma 
zaopatrzeniowa, ukierunkowana na obsługę 
przemysłu wydobywczego, kolei oraz branży pa-
liwowo–energetycznej. Handel surowcami ener-
getycznymi, paliwami płynnymi oraz materiałami 
na potrzeby górnictwa węgla kamiennego roz-
poczęła w 1995 r. W 1999 roku, w wyniku zmian 
własnościowych, firma, poszerzając działalność, 
weszła w skład Grupy Kapitałowej PTKiGK S.A.  
w Rybniku, która w 2007 r. stała się częścią Hol-
dingu Logistycznego PCC S.A. Statuetkę odebrał 
prezes Sebastian Musiolik. 

Pozornie związków z górnictwem nie mają 
kolejne dwie rybnickie firmy uhonorowane 
Czarnymi Diamentami: oddział Banku Polska 
Kasa Opieki SA. oraz Ciastkarnia Jerzy Król.  
A jednak wśród klientów obu firm są zapewne 
i zakłady z górnictwem związane i... górnicze 
rodziny. Bank funkcjonuje w budynku przy ul. 
Chrobrego, który rybniczanom już od lat przed-
wojennych kojarzy się z instytucjami finansowy-
mi. Tu w 1937 roku rozpoczęła działalność Komu-

nalna Kasa Oszczędności Powiatu Rybnickiego, 
po wojnie istniał oddział Narodowego Banku 
Polskiego, który w 1989 r. został wydzielony ze 
struktury NBP jako jeden z dziewięciu banków 
komercyjnych pod nazwą Państwowy Bank 
Kredytowy. Bank przeszedł kilka przekształ-
ceń, a ostatnia fuzja prawna Banku Pekao SA  
i BPH SA nastapiła w listopadzie  ub. roku. Dziś 
działalność bankowa prowadzona jest w dwóch 
budynkach: przy ulicy Chrobrego oraz ulicy  
3 Maja 10. Bank zapewnia kompleksową obsługę 
na bardzo wysokim poziomie oraz usługi biura 
maklerskiego. Wyróżnienie odebrała dyrektor 
oddziału Maria Kańtoch. 

I niejako na deser – ciastkarnia Jerzy Król, 
rodzinna firma, której korzenie sięgają roku 1936. 
Właściciel Jerzy Król, z zawodu cukiernik, swoją 
pracę zawodową rozpoczynał u wujka, zdobywa-
jąc szlify czeladnicze i mistrzowskie. Teraz sam 
przekazuje pracownikom firmy i uczniom tajniki 
swojej wiedzy z zakresu produkcji wyrobów 
cukierniczych. W asortymencie firmy znajduje 
się ponad 60 rodzajów wyrobów cukierniczych, 
produkowanych na starych spraw-
dzonych recepturach, bazujących 
na naturalnych składnikach, bez 
dodatków chemicznych. Statuetkę 
właścicielowi zakładu wręczył, 
podobnie jak innym laureatom 
związanym z Rybnikiem prezydent 
Adam Fudali, w towarzystwie Tade-
usza Donocika i Andrzeja Żylaka 
oraz innych członków kapituły.

Zgodnie z wymogami regu-
laminu nagrody, jej laureatów 

cechować powinna wysoka jakość wyrobów  
i usług, inwestowanie w firmę, tworzenie nowych 
miejsc pracy, wysokie standardy w zakresie 
ochrony środowiska, a także zaangażowanie  
w działania charytatywne oraz wpierające naukę 
i sport. Ale również kulturę – i tu dobry przykład 
daje sama Izba. Honorarium, jakie otrzymują 
młodzi artyści związani z katowicką Akademią 
Muzyczną występujący na „diamentowej” gali, 
wspiera zakup instrumentów lub inne potrzeby 
związane z artystyczną działalnością. Jak zresztą 
zdradził dziękując wszystkim partnerom prezes 
A. Żylak, Akademicka Orkiestra Dęta Akademii 
Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją prof. Jana 
Górnego, która wypełniła część artystyczną gali, 
jest po części jego „dzieckiem”, bo powstała dwa 
lata temu w związku z galą Diamentów, gdzie za-
debiutowała i gra do dziś... I to jak! Usłyszeliśmy 
kilkanaście utworów zarówno klasycznych, jak 
i muzyki rozrywkowej we wspaniałym, pełnym 
pozytywnej energii, wykonaniu... Jako „Adam  
i Ewa” orkiestry, prezes Żylak nie omieszkał, ku 
satysfakcji widowni, poprosić o bis...               (r)
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Laureaci nagrody „Czarny Diament”:
Bank Polska Kasa Opieki S.A., oddział w Rybniku; 

Centralne Laboratorium Pomiarowo–Badawcze 
Sp. z o.o. – Jastrzębie Zdrój; Ciastkarnia Jerzy Król 
– Rybnik; „Elplast+” Sp. z o.o. – Jastrzębie Zdrój; 
ENERGOPORT Sp. z o.o. – Rybnik; Jastrzębska Spółka 
Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. – Jastrzębie Zdrój; 
Kompania Węglowa S.A., oddział kop. „Chwałowice” 
– Rybnik; Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” S.A. 
– Rybnik; Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych 
„ZSRG” Sp. z o.o. –Żory.

Nagrody Specjalne:
Adolf Sosna – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku; 
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach; Okręgowy 
Urząd Górniczy w Rybniku.



O tym, w jaki sposób przeciwdziałać wyklu-
czeniu społecznemu dyskutowano w gronie 
doradców zawodowych, psychologów oraz 
pracowników socjalnych rybnickiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Niestety, zjawisko 
to dotyka różnych grup społecznych. Dzisiaj 
„wykluczeni”, czyli osoby znajdujące się poza 
głównym nurtem życia społecznego, to już 

nie tylko życiowi „outsiderzy” – bezdomni, 
uzależnieni, czy bezrobotni, ale również osoby 
samotne, niepełnosprawne, czy niezaradne 
życiowo. — Wykluczenie społeczne to brak lub 
ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpły-
wania i korzystania z podstawowych instytucji 
i rynków, które powinny być dostępne dla 
wszystkich. Dotyczy to w szczególności osób 
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej z powodu bezrobocia, ubóstwa, 
niepełnosprawności, bezdomności czy uza-
leżnienia — mówi Jerzy Kajzerek, dyrektor 
rybnickiego OPS.

Uczestnicy konferencji wskazywali na dzia-
łania, które pozwolą na eliminowanie barier, 
które pojawiają się w procesie integracji spo-
łecznej i zawodowej „wykluczonych”. — Taką 
propozycją jest z pewnością projekt „Skorzystaj 
z szansy”, który w sposób systemowy podchodzi 
do problemu — mówiła Barbara Kazana, 
przybliżając zebranym założenia programu, 
którego głównym celem jest umożliwienie 
równego dostępu do zatrudnienia osobom 
wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem 
społecznym oraz dyskryminowanym na rynku 
pracy. 

„Skorzystać z szansy” mogą osoby będące 
pod opieką OPS, które, mimo, że są w wieku 
aktywności zawodowej, nie pracują. Projekt 
skierowany jest głównie do osób bezdomnych 
uczestniczących w indywidualnym programie 
wychodzenia z bezdomności, długotrwale 
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo ze 
względu na opiekę sprawowaną nad dzieć-

mi czy młodych 
opuszczających 
placówki opie-
kuńczo – wycho-
wawcze. Do tej 
pory z programu 
skorzystało nie-
mal  200 osób. 
Dwunastu bez-
domnych zosta-
ło odpowiednio 
przeszkolonych, 
a następnie wy-
r e m o n t o w a ł o 
mieszkanie udo-
s t ę p n i o n e  i m 
z zasobów mia-
sta. Już wkrótce 
czterech uczest-
ników projektu 
zamieszka w od-

nowionym lokum. W trakcie czasowego 
pobytu w mieszkaniu chronionym, znajdą się 
pod stałą opieką grupy specjalistów, którzy 
będą czuwać nad ich przygotowaniem do 
życia w społeczeństwie. Dodatkowo, ponad 
125 bezrobotnych wzięło udział w różnego 
rodzaju kursach: sprzedawcy, budowla-
nym, kosmetycznym czy gastronomicznym. 
Z kolei młodzi ludzie opuszczający placówki 
opiekuńczo – wychowawcze uczestniczyli 
w specjalnych turnusach terapeutycznych. 
Praca z psychologami i specjalistami z różnych 
dziedzin ma być pierwszym krokiem procesu 
wchodzenia w dorosłe i samodzielne życie. 
— Chcieliśmy pokazać wszystkim uczestnikom 
programu, że „wykluczonym” nie trzeba być na 
zawsze. Możliwy jest zawodowy start na każdym 
etapie życia, bez względu na to, czy jest się oso-
bą, która posiada bardzo niskie kwalifikacje, 
bezdomnym, czy młodym wchodzącym dopiero 
w dorosłe życie — dodaje J. Kajzerek. 

Program „Skorzystaj z szansy” współfinan-
sowany jest ze środków unijnych. Jego wartość 
wynosi ponad 1 mln 800 tys. zł, z czego 1 mln 
500 tys. zł pochodzi z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.                                       (D) 

— Najgorzej było z podłogami, które były bardzo zniszczone — przyznaje pan Czesław, 
który wraz z jedenastoma innymi beneficjentami programu odnowił mieszkanie 
przy ul. Długosza.                                                                                                  Zdj.: d

Wykluczeni czyli kto?

Kim są „wykluczeni”? W jaki sposób można im pomóc? Co robić, by możliwe 
stało się wyeliminowanie barier i trudności w integracji najsłabszych grup 
społecznych naszego miasta? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy 
konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W jej trakcie 
przedstawiono założenia nowatorskiego projektu, w ramach którego bezdomni 
zamieszkają w wyremontowanym przez siebie mieszkaniu.
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Pieniądze na projekty 
edukacyjne 

Ponad 260 tys. udało się pozyskać 
rybnickim placówkom oświatowo–wy-
chowawczym z rządowego programu 
wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży w 2008 roku pod 
nazwą „Aktywizacja jednostek sa-
morządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych”.

Młodzieżowy Dom Kultury pozyskał 
109 tys. zł na projekt „Dźwiękiem, gestem 
i obrazem przedstawiam swój świat”, skie-
rowany do najmłodszych przedszkolaków 
i 5–latków, które nie są objęte edukacją 
przedszkolną. Jego celem jest przybliżenie 
dzieciom różnych form sztuki i placówek 
kultury (teatr, wystawa plastyczna), 
które zainspirują je do własnych działań 
artystycznych i udziału w konkursach: 
muzycznym, teatralnym i plastycznym.   

Projekt wartości ponad 117 tys. zł 
„Każdy może jeśli chce” realizować będą 
placówki z oddziałami integracyjnymi: 
szkoły podstawowe nr 1 oraz nr 34, przy 
współpracy okolicznych przedszkoli. Jego 
głównym celem będzie udowodnienie, 
że odpowiednio motywowane dziecko 
– bez względu na wiek, poziom rozwoju 
intelektualnego czy stan zdrowia – jest 
kreatywne i wiele potrafi. Podsumowa-
niem różnorodnych zajęć będzie konkurs 
w formie sprawnościowej rywalizacji 
uczestników projektu.      

„Mała Karolinka poznaje kraj” to projekt 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespół 
„Przygoda”, służący rozwojowi uzdolnień 
artystycznych dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesno–szkolnym i wzbogacający 
ich wiedzę na temat śląskiej kultury i tra-
dycji, m. in. w formie wycieczek edukacyj-
nych w Beskidy i warsztatów tanecznych, 
muzycznych i plastycznych oraz konkur-
sów. Projekt ten zostanie dofinansowany 
w wysokości ponad 30 tys. zł.   

Partnerem Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego w realizacji 
projektu „Tomatis z biofeedbackiem” 
będzie Zespół Szkolno–Przedszkolny 
Nr 1. Tajemnicze słowa w nazwie projektu 
to metody stymulacji dla dzieci z zabu-
rzeniami uwagi czy mowy za pomocą 
specjalnej aparatury, zwiększającej moż-
liwości umysłowe i zmniejszające skutki 
stresu psychospołecznego związanego 
z procesem wychowawczym. Działania, 
dofinansowane w wysokości prawie 
6 tys. zł, dotyczą dzieci klas 1–3 szkół 
podstawowych zarówno szkoły specjal-
nej, jak i integracyjnej oraz z przedszkola 
integracyjnego.

Projekty są w trakcie realizacji.



— Spotykamy się z najlepszymi z najlepszych — mówili dorośli. 
— Sukcesy są przyjemne, ale nie da się ich osiągnąć bez sporego 
wysiłku — odpowiadali młodzi ludzie, stypendyści Prezesa 
Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. 

Agata Perenc jest uczennicą III klasy I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Powstańców Śląskich. Jest też członkiem kadry narodowej juniorek 
w judo i ma na swoim koncie wiele sukcesów – III miejsca w Pucharze 
Europy i Mistrzostwach Polski oraz I – w Pucharze Polski. Jej szkolny 
kolega Jakub Pokoj realizuje indywidualny tok nauki z historii i jest lau-
reatem olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.”.  
Oboje znaleźli się w gronie 10 stypendystów Ministra Edukacji Naro-
dowej z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, których 
doceniono za wybitne osiągnięcia na niwie edukacyjnej i sportowej, cze-
go wyrazem jest jednorazowa nagroda pieniężna w wysokości 3.200 zł.  
Stypendia MEN przyznawane są od 1994 r., a laureaci otrzymali też 
pamiątkowe dyplomy, które wręczono w trakcie uroczystości z udzia-
łem przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych, nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców. — Na swojej drodze spotkaliście wielu wspania-
łych nauczycieli, którzy potrafili wyzwolić w was chęci i pasję do zdobywa-
nia wiedzy. Właśnie ta pasja, wsparta wieloma wysiłkami zaprowadziła 
was aż tutaj — mówiła młodym ludziom dyrektor delegatury Kuratorium 
Oświaty w Rybniku Maria Lipińska. — Być może zaprosicie nas kiedyś 
do Polskiej Akademii Nauk, gdzie będziecie pracować lub na uroczystość 
wręczenia Nagrody Nobla, bo macie potencjał, by ją otrzymać. Dlatego 
też prezydent Adam Fudali życzył młodym ludziom wytrwałości i kon-
sekwencji w działaniu. — Macie talenty, które wymagają oszlifowania, 
ale i pielęgnacji — mówił. — Tak to już jest, że obecnie pewnych planów 
nie można realizować bez pomocy środków finansowych, więc otrzy-
macie instrument, który może wam w tym pomóc. Ten „instrument” to 
stypendia, tym razem Prezesa Rady Ministrów, które przyznano 65 
najzdolniejszym uczniom z Rybnika, Jastrzębia Zdroju, Żor i Łazisk 

Górnych oraz powiatu rybnickiego, mikołowskiego, raciborskiego 
i wodzisławskiego. Po raz pierwszy stypendia wręczono w 1997 r.,  
a może je otrzymać jeden uczeń danej szkoły na okres od września 
do czerwca. Stypendium jest wypłacane ze środków budżetu państwa  
i wynosi 258 zł miesięcznie, a w gronie jego odbiorców jest również 12 
uczniów rybnickich szkół – Anna Kawałko (Zespół Szkół nr 2 – II LO), 
Magdalena Wasiniewska (IV Liceum Ogólnokształcące), Weronika 
Bałuch (LO Sióstr Urszulanek), Joanna Szymura (Zespół Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych), Sebastian Szweda (Zespół Szkół Nr 3 
– V LO), Anna Kukla i Karolina Filipowicz (Zespół Szkół Nr 4), 
Bogusława Gaszka i Piotr Wojaczek (Zespół Szkół Technicznych), 
Iwona Oberman i Dariusz Maciejczyk (Zespół Szkół Mechaniczno–
–Elektrycznych) oraz Mateusz Romański (Zespół Szkół nr 1 – I LO),  
który w imieniu stypendystów, dziękował rodzicom, dyrektorom  
i nauczycielom, a także wizytator Janinie Ptaszyńskiej oraz fundatorom 
stypendiów za uznanie, wspieranie ich rozwoju i motywację do dalszej 
pracy. — Sukcesy są przyjemne, ale nie da się ich osiągnąć bez wysiłku, 
który podejmujemy, bo traktujemy go jak inwestycję. Jednak, mówiąc języ-
kiem ekonomicznym, nie jest ona obarczona ryzykiem, gdyż inwestujemy 
w siebie i staramy się wykorzystywać możliwości, które przed nami stoją 
— mówił Mateusz Romański. — Dziękujemy tym, którzy zaszczepiają  
w nas najcenniejsze wartości, uczą ich obrony i odważnego przeciwsta-
wiania się bylejakości, tandecie i nierzetelności… 

Uroczystość, która odbyła się w Domu Kultury w Chwałowicach, 
zakończył występ młodzieżowej grupy „Bez nazwy” działającej przy 
OPP „Przygoda”. W koncercie znalazły się popularne utwory, w tym 
„Dwudziestolatki”, a jak ulał, do sytuacji i potencjału uczniów pasowały 
słowa piosenki „Ja mam 20 lat, ty masz dwadzieścia lat, przed nami 
siódme niebo…” 

(S) 

Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej – Agata Perenc i Jakub Pokoj z I LO  
im. Powstańców Śl.  

Przed nimi siódme niebo...

12 uczniów rybnickich szkół średnich do czerwca przyszłego roku będzie otrzymywać stypendia Prezesa Rady Ministrów.                                                                   Zdjęcia: s

Stypendia premiera i ministra
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• Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy      • Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy
Smakowite jadło

Gotowali tak smacznie, że jury miało kło-
pot z wyłonieniem laureatów międzyszkolne-
go konkursu „Polskie jadło”, który odbył się 
w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych.

Nad przygotowaniem potraw regionu śląsko–cieszyńskiego ucznio-
wie pracowali w zespołach dwuosobowych. W duetach powstawały 
też niepowtarzalne nakrycia stołów, a jurorzy mieli trudne zadanie ze 
wskazaniem zwycięzców. Ostatecznie po długich naradach ogłoszono 
werdykt, który okazał się szczęśliwy dla gospodarzy. I miejsce wśród 
kucharzy zdobyli Patrycja Ozor i Marcin Wojciechowski, a w gronie 
kelnerów najlepsi okazali się Małgorzata Tomaszewska i Aleksandra 
Ponikierska. Ekipy z ZSE–U pokonały uczniów z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Dąbrowie Górniczej i Zespołu Szkół Gastronomicz-
no–Usługowych w Chorzowie. 

Celem konkursu „Polskie jadło” było poznanie różnych potraw 
kuchni śląsko–cieszyńskiej, rozwijanie umiejętności zawodowych 
i współpracy oraz wymiana doświadczeń. A efekty? Smakowite… 

Litwini na kopalni
W Rybniku gościła młodzież ze szkół technicznych z Wilna 

i okolic. Wizytę zaplanowano w ramach projektu dofinansowanego 
z Programu Leonardo da Vinci realizowanego wspólnie z Zespo-
łem Szkół Technicznych. Autorem projektu jest strona litewska.

Podczas pobytu w naszym mieście młodzież z Litwy brała udział 
w zajęciach odbywających się w pracowniach samochodowych, elek-
trycznych i informatycznych, a w trakcie wizyt studyjnych w zakładach 
pracy – elektrowni „Rybnik” i kop. „Chwałowice” – zdobywała nowe 
doświadczenia. Litwini odwiedzili też kilka salonów samochodowych 
i katowickie targi motoryzacyjne. Dotarli też do elektrowni szczyto-
wo–pompowej „Porąbka – Żar”, żywieckiego browaru, Oświęcimia, 
Pszczyny, kopalni zabytkowej w Tarnowskich Górach oraz do Urzędu 
Miasta, gdzie spotkali się z prezydentem Adamem Fudalim.

W ramach wymiany w ZST gościło 8 uczniów litewskich szkół wraz 
z opiekunem Edmundem Brazisem z Wileńskiego Centrum Edukacji 
Zawodowej i Centrum Szkoleniowego Technologii Biznesu. Być może 
pobyt w Rybniku zaowocuje w przyszłości międzynarodowymi biz-
nesowymi kontaktami? 

Zakopali butelkę
W Zespole Szkół nr 4 w Boguszowicach gościli przedstawiciele 

szkół partnerskich z Włoch, Grecji i Turcji, a „sprawcą” wizyty 
był oczywiście Socrates–Comenius i program „Uczenie się przez 
całe życie”.

Od trzech lat uczniowie Zespołu Szkół nr 4 wraz z nauczycielami 
zajmują się projektem „Fauna i flora. Narzędzia ICT a nowe podejście 
do ochrony środowiska”, który ma kształtować świadomość ekologicz-
ną. W organizację projektu zaangażowana jest grupa 15 osób i dwoje 
nauczycieli – Małgorzata Kunka i Kazimierz Sosna, którzy zachęcają 
młodzież do pracy na rzecz środowiska naturalnego. W trakcie pobytu 
goście odwiedzili Beskidy, Kraków i Wieliczkę oraz Zespół Szkół Wyż-
szych. Podsumowano i zaplanowano też kolejne działania projektowe, 
a młodzież zaprezentowała stronę www.floraifaunaict.eu, planowaną 
publikację pt. „Ścieżka ekologiczna Jura” i wystawę fotograficzną pt. 
„Projekt w obiektywie uczniów”. Międzynarodowe grono uwieczniło 

projekt i jego twórców oraz 
zakopało w ziemi… butelkę 
z przesłaniem projektowym. 
A w szkolnej alei posadzone 
zostały drzewka – symbo-
le przyjaźni, partnerstwa 
i dialogu… 

Świętowała biblioteka i czytelnicy
W trakcie między-

narodowego miesią-
ca bibliotek szkolnych 
w Zespole Szkół Bu-
dowlanych coś dla sie-
bie znaleźli zarówno 
miłośnicy przygód Pana 
Samochodzika, ucznio-
wie obdarzeni talentem 
plastycznym, jak i oso-
by lubiące łamigłówki 
logiczne oraz chętni do 
zabawy w rozpoznawanie karykatur pisarzy. 

To był miesiąc konkursów – w szkolnym quizie „O pisarzach na 
wesoło” zwyciężyła drużyna Jarek Piętoń, Jacek Pukrowiec i Krystian 
Groborz, a w konkursie rysunkowym „Okiem satyryka” nagrodzono 
pracę Moniki Wolak. Zagadkę logiczną bezbłędnie rozwiązali Błażej 
Anduła i Jarek Piętoń, a najwięcej punktów w konkursie „Znani pisa-
rze w krzywym zwierciadle” zdobyła Martyna Anduła. W bibliotece 
znalazła się wystawka na temat nowości książkowych i filmowych, 
a w każdej klasie przeprowadzono krótką ankietę na temat działal-
ności biblioteki. W głosowaniu na ulubioną książkę zwyciężył „Harry 
Potter” przed „Władcą pierścieni” i „Panem Tadeuszem”, a w szkolny 
eter popłynęła audycja zachęcająca do czytania i korzystania z bogatej 
oferty biblioteki. Wspomnieniami podzieli się również pracownicy 
szkoły, którzy opowiadali o książkach swojego dzieciństwa. 

— Pamiętajcie, świętujemy w październiku, ale zapraszamy przez 
cały rok! — zachęcają uczniów szkolni bibliotekarze. — Wstąp i doła-
duj wyobraźnię! Również … na www.rybnik.pl/zsbrybnik/biblioteka.

Znają kulturę Unii
Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej nr 16 odbył się Mię-

dzyszkolny konkurs wiedzy o kulturze krajów Unii Europejskiej 
pod patronatem prezydenta miasta Rybnika. 

Pomysłodawczyniami konkursu, jego organizatorkami i autorkami 
wszystkich pytań były Lucyna Kwiatoń–Skura, Monika Pielorz i Iwona 
Ostrzołek–Bober, a w rywalizacji wzięło udział 30 uczniów z 15 rybnic-
kich szkół podstawowych. I miejsce zdobyła SP 21, przed SP 19 i ZSP 
nr 4, a uczestnicy wykazali się doskonałą znajomością kina, muzyki, 
zabytków, sztuki oraz… sportu i motoryzacji krajów unijnych. Zdaniem 
organizatorek, warto realizować takie inicjatywy, by kształtować wśród 
uczniów postawę otwartości wobec innych kultur.

Poznali własne predyspozycje
Krakowska Fundacja Świat Dzieciom zorganizowała w Rybniku 

szkolenia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 
Szkolenia są elementem programu „Wykorzystaj szansę – zdobądź 

nowe umiejętności”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia społecznego młodzieży na skutek warunków, w ja-
kich przyszło im się wychowywać. W trakcie zajęć, jakie odbyły się 
w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych, uczono prawidłowego 
funkcjonowania w grupie, tajników ratownictwa medycznego 
i orientacji zawodowej. — Zajęcia są znakomitą okazją do poznania 
własnych predyspozycji, a także możliwością zdobycia kompeten-
cji zawodowych, na przykład z zakresu ratownictwa medycznego 
— mówi Katarzyna Szoch–Jędrys z Fundacji Świat Dzieciom. Program 
„Wykorzystaj szansę – zdobądź nowe umiejętności” skierowany jest 
do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, uczącej się, jak 
i nieaktywnej zawodowo w wieku od 15 do 25 roku życia, a oprócz 
Rybnika szkolenia odbyły się również w Raciborzu, Będzinie, Sosnowcu 
i Tychach. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz budżetu państwa. 
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• Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy      • Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy
Różnorodnością w nudę

Szkoła Podsta-
wowa nr 22 roz-
poczęła pracę nad 
projektem „Róż-
norodność ozna-
cza brak nudy”. 
Partnerami w pro-
gramie Socrates 
Comenius są szko-

ły z Austrii, Hiszpanii, Rumunii i Wielkiej Brytanii. 
Realizując program uczniowie poznają tradycję, kulturę i religię 

innych krajów, nakręcą też filmy video, stworzą prezentację mul-
timedialną, książkę kucharską i słownik mówiony. 

W połowie października doszło do pierwszej wizyty w ramach 
programu, a w SP nr 22 gościli przedstawiciele szkół partnerskich. 
Międzynarodowe grono dotarło do Oświęcimia, Krakowa, Wieliczki 
i Wisły, a także poznało szkołę i tutejsze metody nauczania oraz 
miasto. W trakcie spotkania z prezydentem Adamem Fudalim goście 
wyrazili swoją opinię na temat naszego kraju i miasta, które zro-
biło na nich duże wrażenie. Kolejne spotkanie w ramach projektu 
odbędzie w Londynie. Przecież ma być różnorodnie…

Uczyli ratować życie
Nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 3 wiedzą, że umie-

jętność udzielania pierwszej pomocy może okazać się równie 
nieodzowna jak czytanie czy pisanie. Postanowili więc zorga-
nizować konkurs dotyczący tej tematyki.

Statystyki potwierdzają, że liczba ofiar wielu tragicznych zdarzeń 
mogłaby być o kilka tysięcy mniejsza, gdyby świadkowie przystąpili 
do niesienia pomocy. Dlatego warto jak najwcześniej rozpocząć 
naukę tak przydatnej wiedzy, najlepiej poprzez… zabawę. Do 
konkursu w SP nr 3 przystąpiły drużyny reprezentujące dziewięć 
rybnickich szkół podstawowych. W części teoretycznej drużyny 
rozwiązały test, krzyżówkę i rebus, a w części praktycznej udzielali 
pierwszej pomocy w pozorowanych sytuacjach, opatrywali rany, 
wykonywali resuscytację oddechowo – krążeniową na fantomie... 
Zadania oceniała komisja złożona z ratowników medycznych, której 
przewodniczyła higienistka Gabriela Piechaczek, a I miejsce zdobyła 
drużyna ze SP nr 27 – Marta Nosiadek, Anna Bochenek i Weronika 
Nosiadek. Kolejne miejsca zajęły zespoły z SP nr 3 oraz ZSP nr 3, 
a z myślą o konkursie w szkole zorganizowano też plastyczną ry-
walizację na najciekawszy plakat promujący pierwszą pomoc. 

W organizację konkursu włączył się rybnicki Urząd Miasta, a przy-
gotowały go wspólnie Joanna Dziedzic i Dagmara Gembalczyk. 

Mistrzowie języka
Pisali dyktando, rozwią-

zywali rebusy językowe, 
znajdowali błędy i dobie-
rali synonimy, a wszyst-
ko to w trakcie między-
gimnazjalnego turnieju 
„Mistrzowie Języka Pol-
skiego” pod patronatem 
prezydenta Rybnika.

Bo najlepiej uczyć przez 
zabawę – tak uznały orga-

nizatorki turnieju Daniela Ścieszka i Adrianna Widera, polonistki 
z Gimnazjum nr 4, gdzie o miano mistrzów ubiegali się ucznio-
wie 8 szkół gimnazjalnych z Rybnika i Jankowic. W pierwszym 
etapie turnieju uczniowie zmierzyli się z dyktandem i rozwiązy-
wali zagadki językowe, w drugim układali rymowankę, szukali 

błędów fleksyjnych, składniowych i słownikowych, dobierali 
znaczenia do frazeologizmów i uzasadniali pisownię wyrazów, 
a w trzeciej – testowali wiedzę o języku z wykorzystaniem quizu 
komputerowego. Słowne potyczki oceniało kilkuosobowe jury 
z przewodniczącą dr Ewą Jakubiak, a mistrzami języka polskiego 
została drużyna z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 
reprezentowana przez Martę Zaik, Ewę Walę i Macieja Drąga. 
Taki tytuł to jest tytuł! 

Kolejna wizyta 
Już po raz 8 młodzi ludzie z II LO spotkali się z uczniami 

z gimnazjum niemieckiego Marl. Celem międzynarodowych 
wymian jest nawiązanie przyjacielskich kontaktów, doskona-
lenie języka niemieckiego i przełamywanie stereotypów.

14-osobowa grupa młodych Niemców gościła w Rybniku 
w połowie października, a wymianę zorganizowały nauczycielki 
języka niemieckiego Dominika Mackiewicz – Tlałka i Joanna Lu-
bańska – Pieloch. W trakcie pobytu uczniowie z Westfalii brali 
udział w zajęciach szkolnych, zwiedzili miasto, a także Kraków, 
Wrocław i Oświęcim. Spotkali się z również z wiceprezydent 
miasta Joanną Kryszczyszyn. 

Wymiana została dofinansowana przez organizację Polsko–Nie-
miecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie.

Wędrowali w MDK–u
Już po raz XIV Młodzieżowy Dom Kultury i PTTK zaprosili 

młodych ludzi do zaprezentowania piosenek śpiewanych na 
turystycznych szlakach, w trakcie pieszych wędrówek czy 
obozów. Ponownie Festiwalowi Piosenki Turystycznej towa-
rzyszył konkurs plastyczny na projekt plakietki.   

Jury, któremu przewodniczył Jerzy Michalski, oceniło 36 
uczestników – solistów, duetów i zespołów z całego regionu. 
A pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych 
zdobywali Alicja Konieczny i Witek Smaga z Wodzisławia (opie-
kun Sylwia Lubszczyk), zespół wokalno–instrumentalny z OPP 
Zespół „Przygoda” (opiekun Agnieszka Janas) oraz zespół wo-
kalno–instrumentalny „Za... Kątkiem” z MDK (opiekun Andrzej 
Betka). Wśród nagród, jakie otrzymali laureaci był też znaczek, 
zaprojektowany przez młodych ludzi w ramach konkursu pla-
stycznego. Spośród 208 prac, jurorzy nagrodzili 10 prac i wyróż-
nili 16, a na festiwalowej plakietce znalazła się praca autorstwa 
siedmioletniej Julii Kowalczyk z MDK (opiekun Danuta Sarna). 
Laureatom gratulujemy!

(S)

e–Nauczyciel...
...kształcenia zawodowego i ustawicznego to kolejny 

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany będzie 
do końca grudnia 2009 roku. Jego celem jest m.in. powiązanie 
edukacji zawodowej z otoczeniem gospodarczym, podniesienie 
efektywności i jakości systemu kształcenia zawodowego oraz 
doskonalenia nauczycieli w odniesieniu do potrzeb regionalnego 
rynku pracy. Projekt skierowany jest do nauczycieli nauki zawodu 
i zakłada wszechstronne ich wyszkolenie w dziedzinie e–learningu. 
Uczestnicy projektu zostaną przygotowani do tworzenia e–szko-
leń, a także prowadzenia kształcenia na odległość i konsultacji 
on–line. Zdobędą również umiejętność testowania gotowych 
szkoleń multimedialnych i ich dydaktycznej oceny. Konsekwencją 
udziału w projekcie będzie podniesienie kwalifikacji związanych 
z komunikowaniem się on–line i off–line oraz korzystaniem 
z elektronicznych baz danych.

Administratorem „e–Nauczyciela” jest Rybnickie Centrum 
Edukacji Zawodowej, w którym można uzyskać dodatkowe 
informacje o projekcie.                                                       (D)
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Aktu poświęcenia sztandaru dokonał biskup 
Gerard Bernacki, który wziął udział również 
w drugiej części szkolnego święta zorganizowa-
nego w budynku placówki. W trakcie uroczy-
stości z udziałem prezydenta Adama Fudalego, 
przewodniczącego Rady Dzielnicy Krzysztofa 
Szafrańca, przedstawicieli organizacji działają-
cych na terenie Ochojca, duchowieństwa oraz 
zaprzyjaźnionych z placówką szkół i instytucji, 
mówiono o historii szkoły, a także wartościach, 
jakie przyświecały jej patronowi – Janowi Paw-
łowi II. — Z tym sztandarem i takim patronem 
możecie budować fundamenty swojej przyszłości 
— mówił prezydent, a biskup G. Bernacki do-
dał: — Ten sztandar w sposób szczególny będzie 
was łączył. Widniejąca na nim sylwetka papieża 
Polaka przypomina o tym, jak przeżyć czas mło-
dości po to, by możliwie najlepiej przygotować 
się do dalszego życia. Zawiązujcie przyjaźnie, 
które pomogą wam w trudnych momentach 
dorosłego życia. 

Nowy sztandar Zespołu Szkolno–Przedszkol-
nego nr 3 został zaprojektowany i ufundowany 
przez członków Rady Rodziców. Projekt 
konsultowali również dyrektor placówki Miro-
sława Grajner oraz proboszcz tutejszej parafii. 
— Pomysł, by do symboli szkoły dołączyć sztandar 
narodził się spontanicznie wśród rodziców i na-
uczycieli. Umieściliśmy na nim wizerunek papieża 
oraz jego słowa „Musicie od siebie wymagać, na-
wet jeśli inni od was nie wymagają”. Ta myśl stała 
się mottem naszej szkoły, które wzięliśmy sobie do 
serca i które na co dzień próbujemy realizować 
— wyjaśnia dyr. M. Grajner. 

W trakcie uroczystości przypomniano histo-
rię placówki, która została otwarta w 1995 r., 
dzięki staraniom ówczesnych władz sołectwa 
Ochojec oraz gminy Pilchowice. Po przyłą-
czeniu w 2001 r. Ochojca do Rybnika, podjęto 
decyzję o rozbudowie szkoły. W ciągu zaledwie 
jednego roku powstała nowoczesna sala gim-
nastyczna wraz z zapleczem oraz przedszkole. 
Nowe obiekty zostały oddane do użytku we 
wrześniu 2003 r. Wtedy też zmieniono nazwę 
szkoły. Jednocześnie prowadzono starania 
o nadanie ZS–P nr 3 papieskiego imienia, które 
ostatecznie placówka przyjęła w maju 2004 r. 

Dzisiaj uczy się tu 162 dzieci, w tym pięć-
dziesięciu przedszkolaków. — Społeczność 
Ochojca jest bardzo zintegrowana. Organizo-
wane w szkole  uroczystości czy konkursy mają 
spory oddźwięk wśród mieszkańców dzielnicy. 
Dobrze układa nam się współpraca zarówno 

z rodzicami, jak i radą dzielnicy, kołem gospodyń 
wiejskich oraz ochotniczą strażą pożarną. Za-
wsze możemy liczyć na ich pomoc — zapewnia 
M. Grajner. Podkreśla też, że nowi mieszkańcy 
Ochojca równie chętnie uczestniczą w życiu 
szkoły i dzielnicy. Szczególnie dotyczy to osób, 
których dzieci uczą się w tutejszej placówce. 
Z kolei uczniowie biorą udział w organizowa-
nym co roku międzyszkolnym konkursie wiedzy 
o Janie Pawle II. Prowadzą też zbiórkę zabawek 
dla najmłodszych z rybnickiego Domu Dziecka, 
współpracują ze Szkołą Życia, zbierają środki 
dla schroniska dla psów w Wielopolu. Placówka 
uczestniczy w zjazdach szkół papieskich: — Do 
tej pory, jedyną naszą bolączką był fakt, że na 
tak ważnych uroczystościach brakowało symbolu 
naszej placówki. Teraz to się zmieniło — dodaje 
M. Grajner. 

(D)    

Kto z nas lubi pobudkę? Niewielu. 
Jednak nie każda pobudka musi 
się źle kojarzyć. Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych ogłosiło konkurs 
grantowy, który ma zaktywizować 
lokalną społeczność Rybnika i „obudzić” 
potencjał drzemiący w mieszkańcach. 

Do ścisłego finału konkursu zakwalifikowało 
się 10 z 31 projektów złożonych przez różne 
instytucje, stowarzyszenia i grupy nieformal-
ne. Ich autorzy uczestniczyli w cyklu szkoleń 
w Rybniku, Ustroniu i Podlesicach, gdzie uczyli 
się jak pisać projekty i pozyskiwać środki na ich 
realizację. Ostatecznie z 10 projektów mają-
cych budzić społeczność do działania, komisja 
wybrała 6, wśród których znalazł się również 
projekt „Edukacja środowiskowa pod chmur-
ką … – powstanie klasopracowni na wolnym 
powietrzu” opracowany przez Stowarzyszenie 
Korzenie.pl oraz Szkołę Podstawową nr 18, 

gdzie powstaje klasopracownia. — Ma to być 
miejsce, gdzie odbywać się będą zajęcia pozalek-
cyjne dla dzieci i młodzieży z Boguszowic–Osie-
dla — mówi koordynator projektu Maria 
Stachowicz–Polak. — Powstanie tam ogródek 
meteorologiczny z profesjonalną stacją pogody, 
a dzieci będą obserwować przyrodę i wykonywać 
różnego rodzaju doświad-
czenia i eksperymenty. 
W ten sposób zorganizuje-
my im miejsce do edukacji 
poprzez wspólną zabawę, 
a za sprawą wolontariuszy 

nasz pomysł pomoże w 
integracji środowiska 
lokalnego. Zdaniem 
M. Stachowicz–Polak, ini-
cjatywa CRIS–u pozwala przeciwstawiać się 
bierności mieszkańców i budzić ich potencjał. 
Tak więc… Pobudka!!!                                 (S)

Będą od siebie wymagać...
— Sztandar szkoły jest oznaką wspólnoty, to symbol celów i ideałów 

wszystkich tych, którzy tu pracują i zdobywają wiedzę — mówił ks. Edward 
Nalepa, proboszcz parafii pod wezw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Ochojcu podczas mszy św., w trakcie której poświęcono sztandar 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3. 

Budzą uśpiony potencjał

Autorzy 10 najlepszych projektów 
zgłoszonych do konkursu wzięli 
udział w szkoleniach wyjazdo-
wych, również w Ustroniu. 

Zdj.: arch. org. 
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W trakcie mszy św. w ko-
ściele pod wezw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej 
sztandar poświęcił biskup 
Gerard Bernacki.

Już w budynku szko-
ły  uczniowie  z łoży l i 
uroczystą przysięgę. 

Zdj.: d



Brzmi to nieprawdopodobnie, a jednak… Trzydziestoletnia rybniczanka Sylwia Bobrzyk w pojedynkę 
przemierza świat! W trakcie trwającej od miesięcy samotnej podróży dotarła do wielu miejsc, o których 
część z nas nawet nie marzy. Ona się odważyła, a swoimi wrażeniami postanowiła podzielić się również 
z naszymi czytelnikami. Kontynuujemy zatem wyprawę „Z Sylwią przez świat…”. 

Brzmi to nieprawdopodobnie, a jednak Trzydziestoletnia rybniczanka Sylwia Bobrzyk w pojedynk

Tony Halik w spódnicy
przemierza 
cz
z naszymi czytelnikami. Kontynuujemy zatem wypraw

Tony Halik w spTony Halik w sp

Odcinek ósmy czyli smaki Peru 
— Chciałam zobaczyć jak najwięcej magicz-

nych miejsc Peru – od pustynnego i upalnego wy-
brzeża Oceanu Spokojnego, przez wysokie Andy 
i zabytki zaginionych cywilizacji Inków i ludu 
Nazca — opisuje kolejny etap swojej podróży 
Sylwia. — Lubię docierać do miejsc, w których 
nie ma turystów, ale są rdzenni mieszkańcy, bo 
to właśnie oni pokazują, jak naprawdę żyje się 
w ich kraju. Mimo niepewności i obaw, dociera-
łam więc małymi „busikami” do wiosek z rozpa-
dającymi się chatami, w których żyją zmęczone 
kobiety, a wkoło biegają brudne dzieci. Jednak 
takie wioski oddają charakter tego kraju. 

Do Peru Sylwia dotarła samolotem z Panamy, 
w której, niestety, przeżyła kolejny wypadek 
autobusowy – wprawdzie nie był groźny, ale 
efekty bolesne, a palec u nogi zmienił kolor na 
zielono–fioletowy. — Ameryka Środkowa mnie 
zauroczyła, ale tamtejsze „szkolne” autobusy 
– wykończyły — przyznaje Sylwia. — Amery-
ka Południowa oferuje coś zupełnie innego… 
Co więcej, niesłychanie smacznego, bo to owoco-
wy raj, więc pysznych darów natury nie zabrakło 
w codziennym menu rybniczanki: — Zrywane 
rano owoce trafiają wprost na targ — mówi. 
— Smak ananasa jest nieporównywalny z żadnym 
innym w Europie czy Ameryce. Nie mówiąc już 
o bananach, które smakują jak wanilia czy porzecz-
ki. A to jeszcze nic… Zdaniem Sylwii, żeby opisać 
wyjątkowy smak najróżniejszych soków Ameryki 
Środkowej i Południowej wystarczy tylko jedno 
słowo – bajka: — Kobiety robiły je na ulicy, a wyko-
rzystywały do tego niewielkie roboty i świeże owoce. 
Napój przypominał soki z mojego dzieciństwa, bo 
rodzice często znajdowali czas na przygotowanie 
podobnych pyszności — wspomina Sylwia. 

Tylko w jednym z tamtejszych autobusów 
naszą podróżniczkę przywitała peruwiańska 
muzyka i kobieta w tradycyjnym stroju. Podano 

też posiłek i tamtejszy napój „Inca Kola”. 
To był pierwszy i ostatni tak „wypasiony” 
autobus. Kolejne tygodnie Sylwia spędza-
ła już w starych, brudnych i rozlatujących 
się busikach, ale było warto. Zanim 
dotarła do najpiękniejszego i najlepiej 
zachowanego miasta Inków, magicznego 
Machu Picchu, miejsca obrzędów i od-
dawania czci słońcu, czekała ją męcząca 
podróż. Znalezienie taniego noclegu 
nie było łatwe, ale Sylwia postanowiła 
poczekać na kolejny dzień i słoneczną 
pogodę i dopiero wtedy wyruszyć w Andy, 
gdzie na wysokości 2090 – 2400 m n.p.m 
znajduje się „stary szczyt”, jak nazwane 
bywa Machu Pichu: — Wczesnym ran-
kiem wsiadłam w autobus i pojechałam na 
wzgórze. Równie dobrze mogłam wybrać 
wspinaczkę, ale brakowało mi sił — re-
lacjonuje podróżniczka. — Widok na 
górze zapiera dech w piersiach. Poczułam 
się jak w innym świecie. Tego dnia spełniło się 
moje marzenie z czasów, gdy oglądałam Machu 
Picchu na widokówkach i w telewizji. Wiem już, 
że nie ma rzeczy niemożliwych... Nacieszyłam 
się cudownym widokiem ruin, spotkałam też 
lamy, nawet je dotknęłam i dobrze się przy tym 
bawiłam. 

Podróżowanie po Peru nie należy do łatwych 
i bezpiecznych, ale spędzając kilka godzin 
w autobusie można zobaczyć najcudowniej-
sze górskie widoki. Nie brakuje też przygód 
z dreszczykiem, kiedy na przykład na jedno-
kierunkowej drodze spotka się ciężarówka 
z autobusem i oczywiście żaden z kierowców 
nie zamierza się wycofać. — Wtedy zdałam 
sobie sprawę jak trudno musi być misjonarzom 
jadącym w tak niedostępne tereny. Aby to zrozu-

mieć przynajmniej raz 
 w życiu trzeba wy-

brać się w podróż 
tym szlakiem 

—  o c e -
nia.  

Nazwa leżącego w połowie w Peru i Boliwii 
jeziora Titicaca, pochodzi z języka Indian 
Keczua, którym jezioro przypomina kształtem 
pumę i zająca. To na nim znajdują się słynne 
pływające wyspy Uros, zbudowane przez miesz-
kających tam Indian. Z członkami plemienia 
Ajmara spotkała się Sylwia… 

Ale o tym, jak żyje się na wysepkach zbu-
dowanych z żółtej trzciny, jakie wrażenia 
towarzyszyły Sylwii na płaskowyżu Nazca, 
jak przeżyła swoje pierwsze trzęsienie ziemi 
i jak wróciła na Stary Kontynent, by za-
kończyć swoją pasjonującą podróż, czytaj 
w kolejnym numerze „GR” i podróżuj 
z Sylwią przez świat… 

(S)

Smakowite, peruwiańskie targowiska.

Tylko w jednym z tamtejszych autobusów 
naszą podróżniczkę przywitała peruwiańska 
muzyka i kobieta w tradycyjnym stroju. Podano 

jadącym w tak niedostępne tereny. Aby to zrozu-ępne tereny. Aby to zrozu-ę
mieć przynajmniej raz ć przynajmniej raz ć 

w życiu trzeba wy-życiu trzeba wy-ż
brać się w podróż 

tym szlakiem 
—  o c e -

nia. nia. 

Spotkanie pierwszego 
stopnia z… lamą.

Wczesnym rankiem na Machu Picchu.
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Pasjonaci są wśród nas

     Na początku był… Shogun 

Niezwyczajna pasja rozpoczęła się zupełnie 
zwyczajnie – przed telewizorem, w którym 
w latach ’80 emitowane były seriale „Miyamoto 
Musashi” oraz „Shogun”. To one rozbudziły 
ciekawość. — Najpierw ćwiczyłem sztuki wal-
ki i poznawałem elementy japońskiej kultury 
i tamtejszą tradycję, później przyszyły pierwsze 
próby wykonania mieczy techniką domową 
— wspomina Paweł Spleśniały. — Miałem ja-
kieś 20 lat, kiedy zrobiłem swój pierwszy miecz, 
niezbyt udany… Był wprawdzie wykonany ze 
stali i hartowany, ale jak otwarcie przyzna-
je, nie przypominał miecza wytwarzanego 
w Japonii. Początkowe niepowodzenia naszego 
pasjonata nie zniechęciły. Skupił się na tech-
nologii wytwarzania, której uczył się metodą 
prób i błędów, z pomocą książki profesor Zofii 
Alberowej oraz u mistrza szkoły szermierki 
japońskiej zajmującego się również wyrobem 
i naprawą broni japońskiej Janusza Lukasz-
czyka z Czerwionki–Leszczyn. Wytrwałość 
zaprocentowała – dziś może się poszczycić 
wykonaniem ponad 20 mieczy o różnym prze-
znaczeniu: — Długi miecz „katana” służył kiedyś 
samurajom do obrony, dziś jest wykorzystywany 
do treningów. Krótszy miecz „wakizashi” zwany 
strażnikiem honoru, dawniej używany był do 
obrony w małych pomieszczeniach lub do wy-
konywania rytualnych samobójstw „seppuku”. 
Noszone były ostrzem skierowanym do góry, za 
pasem kimona zwanym obi — mówi. Samu-
rajskie miecze P. Spleśniałego zdobią domy 
kolekcjonerów i służą osobom trenującym 
wschodnie sztuki walki. — Mam ogromną satys-
fakcję jeżeli komuś spodoba się zrobiony przeze 
mnie miecz — mówi. — Zasięgam też porad 
u mojego mistrza i mentora J. Lukaszczyka, 
który zawsze dostrzega niespójność z japońską 
tradycją. A tylko specjaliści potrafią to ocenić… 
P. Spleśniały ma w domu 3 japońskie miecze, 
kolejne właśnie powstają… 

Kuj żelazo…

Na wykonanie miecza P. Spleśniały poświęca 
pół roku, a żmudna produkcja wzorowana jest 
na pracy japońskich płatnerzy i rozpoczyna się 
od… kucia. — Najpierw skuwa się stal o dużej 
zawartości węgla na część tnącą głowni. Następ-
nie przygotowuje się stal o mniejszej i bardzo ma-
łej zawartości węgla, które stosuje się na rdzeń. 
Całość przekuwa się i zgrzewa wielokrotnie, do 
20 razy. Czasem gotowa głownia miecza składa 
się z setek tysięcy, a nawet milionów warstw 
— wyjaśnia P. Spleśniały. Potem głownia jest 
hartowana, a następnie szlifowana, ostrzona 
i polerowana. — Dziś pewne etapy można 
przyspieszyć, choć są takie prace, których nie da 
się wykonać z wykorzystaniem współczesnych 
narzędzi i materiałów, więc trzeba postępować 
zgodnie z japońską tradycją — tłumaczy. 
P. Spleśniały pracuje w przystosowanym garażu 
– stosuje materiały sprowadzane z Japonii, do 
szlifowania używa specjalnych kamieni z pia-
skowca, a do wykuwania głowni – paleniska na 
węgiel drzewny: — Bliscy już się przyzwyczaili, 
podobnie jak sąsiedzi. Zresztą staram się nie 
stukać wieczorami... — mówi. Miecze samu-
rajskie nigdy nie były wykonywane w jednym 
warsztacie – gardy i rękojeści powstawały 
w różnych miejscach. Również P. Spleśniały zleca 
lub kupuje od innych rzemieślników elementy 

ozdobne, niektóre wykonuje sam. Potem skła-
da miecz i ostatecznie sprawdza wykonanie 
wszystkich elementów, a najważniejsze jest 
zachowanie odpowiednich proporcji i balansu, 
by podczas treningu nie nabawić się kontuzji. 
Rękojeść miecza pokrywana jest zwykle skórą 
rekina lub płaszczki, która oprócz ładnego 
wyglądu nadaje jej odpowiednią sztywność oraz 
zapobiega przesuwaniu się oplotu w trakcie 
użytkowania. — Kiedyś zdobycie skóry rekina 
było sporym problemem. Teraz jest łatwiej, ale 
urząd celny dokładanie sprawdza materiały 
sprowadzane z Japonii — mówi P. Spleśniały. 
— Nie lada sztuką jest przywiezienie z Japonii 
samego miecza. 

      W kraju kwitnącej wiśni…

…wciąż wierzy się, że miecz posiada duszę. 
Mówi się, że najdoskonalszy miecz mógł 
wykuć jedynie człowiek bez skazy, a cały 
proces wytwarzania miał niezwykle uroczysty, 
wręcz religijny charakter. Miecze były i są 

Na palcach jednej ręki policzyć można Polaków, którzy zajmują się 
tak niecodziennym hobby. Jednak Paweł Spleśniały skromnie przyznaje, 
że pasja, którą realizuje już od 20 lat, nie jest czymś wyjątkowym: 
— Istnieje wiele bardziej niekonwencjonalnych zainteresowań. To żaden szczyt 
ekscentryzmu, a jedynie chęć zbadania czegoś mało dostępnego. Kieruje mną 
zwykła ciekawość — mówi. — Może za 20 lat zainteresuję się chodzeniem 
na ryby, ale póki co… Póki co dwie godziny dziennie spędza w swojej 
boguszowickiej pracowni. Co tam robi? Miecze. Japońskie miecze…

Praca nad powstaniem miecza jest czasochłonna, 
ale efekty imponujące...

Paweł Spleśniały pokazał swoje miecze czytelnikom biblioteki 
na Paruszowcu–Piaskach.          Zdjęcia: s i arch. pryw.
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symbolem perfekcji, odwagi, siły i honoru. 
— Dawniej, wchodząc do japońskich domów 
właściciele odkładali miecze, a przekroczenie 
ich przez obcą osobę, a zwłaszcza dotknięcie 
odsłoniętych głowni, najczęściej kończyło się 
pojedynkiem — mówi P. Spleśniały. — Zda-
rzało się też, że miecze testowano nie tylko na 
dębowych polanach, ale i na żywych osobach... 
Podobno dobrze wykutym i skonstruowanym 
mieczem można było przeciąć trzy ciała jedno-
cześnie. Dziś ostrość sprawdza się przecinając 
kartkę papieru lub zwinięte maty słomiane, 
a jak mówi P. Spleśniały osoba przypadko-
wa nie jest w stanie ocenić ostrości miecza. 
Wyobraźni scenarzysty „The Bodyguard” 
zawdzięczamy też pamiętną, choć mało realną 
scenę z przecięciem jedwabnego szala. Tak, 
jak przesadzony jest mit o lekkości miecza, 
który waży ok. półtora kilograma. — W cza-
sie wojny powrócono do niechlubnej tradycji 
i miecze wykorzystywano do egzekucji żołnie-
rzy alianckich. Dlatego po kapitulacji Japonii 
w 1945 roku, Amerykanie zabronili ich produkcji 
oraz skonfiskowali wszystkie posiadane miecze. 
A to, zdaniem P. Spleśniałego, nie przysparza 
Amerykanom sympatii Japończyków. Z czasem 
zakaz cofnięto, a dziś wielu znawców i kone-
serów na całym świecie nie wyobraża sobie 
zaniechania trwającej ponad 1000 lat tradycji. 
Choć w Japonii wciąż ze zdumieniem patrzy się 
na Europejczyków produkujących japońskie 
miecze, bo uważa się, że to zajęcie niesłycha-
nie trudne. Nie tylko trudne, ale i kosztowne, 
a przede wszystkim czasochłonne. Jednak 
P. Spleśniały, który zawodowo zajmuje się orga-
nizacją produkcji w firmie Tenneco, dostrzega 
głównie plusy. Na co dzień sporo czasu spędza 
przed komputerem, więc chętnie wykonuje 
prace manualne. Co więcej, niektóre doświad-
czenia związane z organizacją pracy okazują 
się pomocne również w pracy w warsztacie. 
— To pasja, która raczej mi się nie znudzi, choć 
były już takie chwile, gdy chciałem zrezygnować. 
Szczególnie po początkowych niepowodzeniach 
– pękających głowniach przy hartowaniu czy nie-
udanych próbach odtworzenia jakiś elementów. 
Ale mam to już za sobą — mówi. Może kiedyś 
P. Spleśniały spróbuje wykonać szablę husarską, 
bo to jedyna broń zbliżona parametrami cięcia 
do miecza japońskiego, ale znacznie bliższa 
kulturowo Polakom. Może kiedyś pojedzie 
do Japonii, w której nigdy nie był, a chciałby 
zobaczyć tamtejsze zabytki i… muzea z bro-
nią. Może kiedyś… A tymczasem zaszywa się 
w swojej pracowni w Boguszowicach, by stwo-
rzyć kolejny miecz. Japoński miecz… 

(S)

w swojej pracowni w Boguszowicach, by stwo-
rzyć kolejny miecz. Japoński miecz… 

(S)

O relacjach łączących przez stulecia Polskę i Szwecję mówiono podczas IV 
Rybnickiego Spotkania Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwer-
sytetu Śląskiego. 

Seminarium „Na polsko–skandynawskich ścieżkach historii” wpisało się w pro-
gram tegorocznych „Nordaliów” – imprezy, która w kilkunastu miastach naszego 
regionu przybliża historię i kulturę krajów skandynawskich. Uczestnicy konferen-
cji mówili nie tylko o historycznych związkach Polski i Skandynawii, ale również 
o polskich przekładach sag islandzkich, szwedzkich wpływach na sytuację reli-
gijną na Śląsku czy polsko–szwedzkich kontaktach gospodarczych w pierwszej 
połowie XX wieku. — Skandynawskich śladów można doszukać się również 
w naszym mieście. Myślę np. o zniszczeniach, jakich dokonały oddziały duńskie, 
które przetoczyły się przez Śląsk w XVII wieku. W tym czasie Rybnik, podobnie 
jak i inne terytoria znalazł się pod panowaniem dynastii Wazów, co nie pozostało 
bez wpływu na życie i zwyczaje mieszkańców tych ziem — mówił Bogdan Kloch, 
dyrektor Muzeum w Rybniku. 

Wystąpienia uczestników konferencji poprzedziło rozwiązanie konkursu foto-
graficznego pod hasłem: „Ślady skandynawskie w Polsce”, w którym zwyciężył 
studiujący w Katowicach Jan Mehlich. 

(D)

Studenci rybnickiego Zespołu Szkół 
Wyższych coraz wyraźniej włączają się 
w  życie społeczno–kulturalne miasta. 
Powstałe niedawno Stowarzyszenie 
Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat 
Najmniejszy, złożone z absolwentów 
i studentów historii, członków ryb-
nickiej sekcji Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków UŚl., za-
inaugurowało swoją działalność 
współorganizacją spotkania z cyklu 
„Pomiędzy przeszłością a historią”. 

W Muzeum, które jest jednocześnie 
oficjalną siedzibą Stowarzyszenia, ab-
solwent historii, a jednocześnie stażysta 
w tej placówce Janusz Mokrosz przed-
stawił kilka refleksji na temat trudnego 
bogactwa pogranicza oraz zaprezento-
wał II tom wydawnictwa z serii „Europa, 
Śląsk, Świat Najmniejszy”, publikującej 
materiały wykładów mających miejsce 
w Muzeum. Sabina Uliarczyk przybliżyła 
natomiast epizod z dziejów obyczajowo-

ści na Górnym Śląsku czasów międzywo-
jennych „Adam i Ewa z Lubomi”.   

Głównym celem Stowarzyszenia jest 
propagowanie wiedzy historycznej, 
szczególnie dziejów naszego regionu 
i Śląska w ogóle. Młodzi historycy będą 
zajmować się zagadnieniami z dziedziny 
mikrohistorii, popularyzacją tematyki re-
gionalnej, a także związaną z tą dziedzi-
ną działalnością wydawniczą. Zgadzając 
się z tezą, że dzięki historii  „…można 
zrozumieć świat i go zmieniać, bronić 
prawdy oraz ujawniać mechanizmy uci-
sku, czy też wspomagać walkę o wyzwo-
lenie”, chcieliby również poszerzyć od-
powiedź na pytanie, czym jest historia, 
a efekty badań przybliżyć lokalnej spo-
łeczności. Działalność Stowarzyszenia 
wspierają również pracownicy naukowi: 
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, 
dr hab. Jerzy Sperka, dr Jacek Kurek, 
a także dyrektor Muzeum dr Bogdan Kloch. 

(r)

Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy

Historia „świata najmniejszego”

Na skandynawskich ścieżkach

Studenci u marszałka
Przedstawiciele Komitetu inicjatywy obywatelskiej „Przywracamy ulgi dla 

studentów” złożyli w sekretariacie marszałka Sejmu zawiadomienie o jego 
utworzeniu wraz z tysiącem podpisów popierających inicjatywę.

Projekt ustawy zakłada przywrócenie 49 proc. ulgi dla uczniów i studentów 
na przejazdy komunikacją publiczną i koleją. Jeżeli marszałek uzna, że zawiado-
mienie spełnia wymogi formalne, Komitet będzie mieć 3 miesiące na zebranie 
100 tysięcy podpisów popierających projekt ustawy. Inicjatywę poparło wiele 
studenckich samorządów, również rybnicki. — Nasz projekt uzyskał szerokie 
poparcie wśród uczniów i studentów. W akcje zbierania podpisów włączyły się 
stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe z całego kraju. Dlatego nie powinni-
śmy mieć problemu z zebraniem wymaganych 100 tysięcy — deklaruje Marcin 
Mastalerek, pełnomocnik komitetu. 

• Studenckie inicjatywy •
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Swoją październikową eskapadę na 
Ukrainę członkowie chóru „Zorza” pod 
dyrekcją Heleny Zaik z parafii Chrystusa 
Króla w Golejowie potraktowali nie 
tylko turystycznie. Głównym celem było 
przekazanie darów szkole w partnerskim 
mieście Rybnika – Iwano–Frankiwsku, 
poszkodowanej w tegorocznej powodzi, 
a przy okazji – zaprezentowanie polskich 
pieśni, m.in. we lwowskiej katedrze. 

Bazą chóru, podobnie jak wielu innych 
grup z Rybnika, była parafia w Przemyślanach 
prowadzona przez polskiego duchownego, 
ks. Piotra Smolkę. Chórzyści zwiedzili m.in. 
Lwów, Kamieniec Podolski, Chocim i Stani-
sławów (Iwano–Frankiwsk), gdzie wzięli udział 
w obchodach dnia nauczyciela, przekazując 
przy tej okazji pomoc charytatywną szkole, 
w której wykładany jest język polski. Dary, 
w tym pozyskany od sponsora komputer oraz 
artykuły papiernicze i słodycze dla uczniów 
odebrał dyrektor Iwan Mielniczuk, goszczący 

wcześniej kilka razy w Rybniku. Zebrane przez 
chórzystów środki czystości, słodycze i inne 
artykuły spożywcze trafiły również do parafii 
zamieszkanych w dużej części przez Polaków.

Dużym przeżyciem dla chórzystów z Go-
lejowa był udział w mszy św. we lwowskiej 
katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, współcelebrowanej przez ks. dziekana 

Ambrożego Kucza z golejowskiej parafii, 
a także wzbogacenie tej liturgii śpiewem oraz 
koncert pieśni kościelnych po zakończeniu 
nabożeństwa. Występ chóru spotkał się z go-
rącym przyjęciem, a wspólne wykonanie pieśni 
„Barka” przez chórzystów i lwowian wywołało 
po obu stronach łzy wzruszenia…

(r)

Bruno Wioska przyjechał do Rybnika po raz trzeci. Z Niemiec, gdzie 
jest członkiem zarządu Związku Artystów Plastyków, założycielem 
Stowarzyszenia Kulturalnego i dyrektorem artystycznym „Ars Porta 
international e.v.”, które promuje sztuki plastyczne i poetyckie i współpra-
cuje z placówkami kultury, również w Polsce. Ale B. Wioska jest przede 
wszystkim artystą malarzem, grafikiem i fotografikiem, absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracował jako redaktor graficzny 
„Panoramy” i naczelny plastyk Mysłowic. Mówi, że kiedy maluje, słucha 
Mozarta i Chopina, a jakie są tego efekty przekonali się uczestnicy „Ar-
tystycznych Zaduszek”. Na wystawie pokazano 15 obrazów olejnych jego 
autorstwa, inspirowanych „Boską komedią” Dantego: — Te obrazy nie 
sugerują zakończenia, ich przesłanie jest otwarte. Może więc i was zainspi-
rują do rozważań i przemyśleń… — mówił publiczności B. Wioska.  

Jak znaleźć pomysł na siebie, swoje emocje, a przy okazji na dobre zdję-
cia? Odpowiedź zna kolejny twórca mieszkający na co dzień w Niemczech, 
Henryk Stefan Zajonz – fotografik, poeta, tłumacz, pracownik bazyliki 
Bonner Münster. Fotografuje, a właściwie „trenuje wrażliwość i spojrzenia” 
i chwyta własne cienie na wodzie, kamieniach, ścianie… Dokumentuje 
w ten sposób swoją życiową podróż. To trudne zadanie, które wymagało od 
H.S. Zajonza opanowania metody, a mówiąc dokładnie figury, umoż-
liwiającej mu rejestrację cieni. Jakiej? Nie zdradził, ale na wystawie 
zaprezentowanej w Chwałowicach pokazał 
20 zdjęć wybranych z 700, z cieniami w rolach 
głównych. — Cień jest pewnym fenomenem, 
ma podłoże filozoficzne, liryczne i religijne… Nie 
można go zgubić, wciąż żyje z nami — mówił 
Henryk Stefan Zajonz. — Temat cieni jest niez-

wykle poetycki. Pewnie dlatego fotografik 
zajmuje się również poezją, a w DK 
w Chwałowicach przeczytał kilka swoich 
wierszy z tomiku „Kraniec Nikta”. Trady-
cyjnie już publiczność „Wieczoru sztuk” 
wysłuchała też koncertu muzycznego. Tym 
razem o sporą dawkę dobrej muzyki i słowa 
zadbał zespół „Poethicon”, który promuje 
twórczość poetów Śląska Cieszyńskiego. 

Jak mówił dyrektor DK w Chwałowi-
cach Michał Wojaczek, „Artystyczne Za-

duszki” miały ułatwić jego uczestnikom „przy-
stopowanie” i udział w wieczorze pełnym re-
fleksji. I z pewnością wielu z nas się zatrzymało. 
Również nasze cienie…                              (S) 

Zespół „Poethicon” muzycznie promował twórczość 
poetów Śląska Cieszyńskiego.

Zdjęcia: s i arch. org. 

Artysta Bruno Wioska (z lewej) pokazał 
w Chwałowicach obrazy inspirowane „Boską 
komedią” Dantego, a fotografik Henryk Stefan 
Zajonz – zdjęcia z fascynującym motywem cieni. 

Chór „Zorza” na Ukrainie

Śpiewa i wspomaga 

Chór z Golejowa we lwowskiej katedrze.                                                                                          Zdj.: arch. chóru

W krainie cieni 
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Zabrali uczestników w podróż po krętych ścieżkach pamięci 
i na wyprawę do świata rzeczy ulotnych – tajemniczych cieni, 
malarskich wizji oraz poetyckich dźwięków. Organizatorzy 
„Artystycznych Zaduszek” czyli listopadowego „Wieczoru Sztuk” 
w Domu Kultury w Chwałowicach…



Rybnicka Jesień Chóralna ma 
szansę stać się jednym z bardziej 
prestiżowych konkursów chóralnych 
w kraju – taka jest w każdym razie 
opinia przewodniczącego jury jej IV 
edycji, prof. Andrzeja Banasiewicza 
z  U n i w e r s y t e t u  M u z y c z n e g o 
im. Fr. Chopina w Warszawie.

Festiwal, któremu patronuje Henryk 
Mikołaj Górecki, a jego organizatorami 
są Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka 
i Ruch” oraz Dom Kultury w Chwałowicach, 
zgromadził 12 chórów. Grand Prix konkursu 
i najwyższe uznanie jury, w którym, obok 
wymienionego już prof. A. Banasiewicza, 
zasiedli profesorowie Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach Cze-
sław Freund (dyrektor artystyczny Jesieni...) 
i Jan Wincenty Hawel oraz dr Milan Kolena 
z Akademii Sztuk w Bratysławie, zdobył 
Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej 
im. prof. Jana Szyrockiego – jego założyciela 
i wychowanka rybnickiej szkoły Szafranków. 
Zespół ten zwyciężył również w kategorii 
chórów mieszanych, a prowadzący go uczeń 
patrona, Szymon Wyrzykowski, otrzymał tytuł 
najlepszego dyrygenta. W tej samej kategorii 
wyróżniono Chór Akademicki Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. W kategorii chórów 
kameralnych zwyciężył „Czwarty Wymiar. 
Formacja Eksperymentalna” z Wrocławia pod 
dyrekcją Jacka Rzempołucha, a wyróżniono 
Chór Akademicki „Camerata Varsovia” przy 
Szkole Wyższej im. Romualda Kudlińskiego 
Olympus. Nagrody nie przyznano w kategorii 
chórów jednorodnych. Wśród pozostałych 
uczestników konkursu były renomowane 
chóry z Krakowa, Poznania, Bielska–Białej, 

Tychów Częstochowy i Krosna, a udział 
w konkursie wziął również rybnicki chór „Vox 
Anima”. 

Realizując niejako w praktyce powie-
dzenie Kto śpiewa, modli się dwa razy, nie-
bagatelny udział w organizacji Rybnickiej 
Jesieni Chóralnej mają rybnickie parafie. 
W tym roku przesłuchania odbywały się 
w kościele Królowej Apostołów, zaś miej-
scem koncertów były kościoły św. Jadwigi 
Śląskiej oraz św. Teresy. Uczestnicy kon-
kursu wzbogacili swoim śpiewem również 
niedzielne msze św. w kilku innych świąty-
niach Rybnika i okolic. Ilona Kargul ze Ślą-
skiego Centrum Muzycznego i dyrektor DK 
w Chwałowicach Michał Wojaczek w swoich 
podziękowaniach dla wykonawców, jury 
i publiczności, nie zapomnieli i o gospoda-
rzach świątyń pełniących rolę sal koncer-
towych. 

Gościem tegorocznej Jesieni... był znako-
mity Rosyjski Państwowy Chór Kameralny 

Władimira Kontariewa z Moskwy. Zespół, 
złożony z absolwentów konserwatorium 
im. Czajkowskiego, powstał 1987 roku 
i jest zaliczany do najlepszych chórów 
w Rosji. Wykonuje wielki repertuar 
oratoryjny, utwory religijne, ludowe, 
a nawet koncertowe wykonanie oper. 
Swoje artystyczne podróże zespół planuje 
na kilka lat naprzód, zatem jego udział 

w Rybnickiej Jesieni Chóralnej jest na pewno 
sukcesem organizacyjnym. Jak podkreślił 
prowadzący koncert w kościele św. Jadwigi 
dziennikarz muzyczny Radia Katowice Hen-
ryk Cierpiał, chór Kontariewa to kwintesencja 
liryki wokalnej, nastrojowości i nostalgii... 
O słuszności tych słów słuchacze przekona-
li się słuchając m.in. Ave Verum Mozarta, 
transkrypcji rzewnych rosyjskich utworów 
ludowych, ale i muzyki współczesnej.  

Podsumowując konkursowe występy 
prof. A. Banasiewicz zwrócił uwagę na trudny 
i ambitny repertuar chórów, wyraził też radość 
z faktu, że w Rybniku pojawiła się ważna i na 
wysokim poziomie impreza chóralna.

Organizatorom zależy, by do Rybnika przy-
jeżdżały najlepsze zespoły, starają się więc 
zapewnić gościom dobre warunki bytowe, 
a przede wszystkim dbają o jak najlepszy na-
strój. Uczestnicy konkursu odwzajemniają się 
pięknym śpiewem i sympatią dla Rybnika.  

(r)

Zwycięzcy – Chór Akademicki Politechniki 
Szczecińskiej i jej dyrygent Szymon Wyrzykowski.
Statuetkę wręcza prof. Andrzej Banasiewicz, 
z prawej prof. Czesław Freund.

Goście – Rosyjski 
Państwowy Chór 
Kameralny Wła-
dimira Kontarie-
wa z Moskwy.

Zdj.: r

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 27



Publiczność koncertu inaugurującego kolejną 
edycję „Silesian Jazz Meeting” przekonała się, że 
serce jazzu gorąco bije nie tylko w jego kolebce, 
ale też w odległej Rosji czy Republice Tatarstanu.  
Z kolei uczestnicy „Silesia Gospel Festival” wiedzą 
już, że słowiańskie korzenie nie przeszkadzają 
w spontanicznym wyrażaniu muzyki kojarzonej 
najczęściej z czarnoskórymi chórzystami.  
A „chwalić Pana” chciały całe rzesze młodych 
ludzi.    

XXIII edycję „Silesian Jazz Meeting” zainaugurowa-
no tradycyjnie w Domu Kultury w Chwałowicach, gdzie 
odbyły się dwa, a właściwie trzy koncerty, bo doskonałe 
występy sceniczne zakończyło równie udane jam session. Jako pierwsza 
zaprezentowała się formacja Irek Głyk Multisound z rewelacyjnym 
wibrafonistą Irkiem Głykiem oraz mistrzowskim pianistą Joachimem 
Menclem, który gościnnie wystąpił z zespołem. Po nich chwałowicką 
scenę wypełniły nietypowe i rzadko spotykane dźwięki etno jazzu z ele-
mentami folkloru baszkirskiego. Wszystko za sprawą Rosjanina Olega 
Kireyeva i jego muzyków rodem z Mołdawii, Ukrainy i Tatarstanu.  
O. Kirejev zagrał na saksofonie tenorowym, sopranowym oraz fortepia-
nie, a także zaśpiewał w języku baszkirskim. Artyści zabrali publiczność 
w daleką podróż na Wschód, a ta, chętnie przekraczała granice, nie 
tylko muzyczne… 

120 młodych ludzi nie tylko z Rybnika i okolic, wzięło udział w warsz-
tatach gospel zorganizowanych w ramach „II Silesia Gospel Festival”. 
— Pracowaliśmy z wyjątkowo uzdolnioną młodzieżą — oceniali prowa-
dzący warsztaty, studenci w Instytucie Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
AM w Katowicach, utalentowani wokaliści Gabriela Rudawska i Adam 
Rymarz, którzy wspólnie z uczestnikami warsztatu wystąpili w koncercie 
galowym podsumowującym dwudniową imprezę. Tego wieczora na 
scenie Teatru Ziemi Rybnickiej wystąpili również: zespół wokalno–in-
strumentalny wspomnianego już Instytutu Jazzu pod dyrekcją Nor-
berta Blachy, młodzieżowy chór z Chorzowa, zespół „Holynoiz”, „Rio 
Gospel” oraz zespół wokalny „6 na 6”, który pracuje właśnie nad płytą  
z udziałem Maćka Maleńczuka i Małgorzaty Ostrowskiej. Ciekawie  
o jazzie i gospel opowiadał mistrz w swoim fachu, historyk jazzu, 
publicysta muzyczny, profesor Andrzej Schmidt, a szefowa Śląskiego 
Centrum Muzycznego „Muzyka i Ruch” Ilona Kargul dziękowała 
współorganizatorom festiwalu – dyrektorom Rybnickiego Centrum 
Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie odbyły się warsztaty. 
Niemal pełna sala TZR wprost tętniła pozytywną energią i doskonałym 
śpiewem, a mieszanka jazzowego doświadczenia z młodością okazała 

W koncercie galowym II Si-
lesia Gospel Festival zaśpie-
wało 120 młodych ludzi, któ-
rych do występu przygotowała 
m.in. Gabriela Rudawska, 
jedyna wokalistka gospel za-
proszona do nagrania płyty 
czarnoskórego chóru gospel 
z Londynu. 

Zdjęcia: s

Weekend z jazzem i gospel
 Rosjanin Oleg Kireyev i jego muzy-
cy zabrali publiczność w muzyczną 
podróż na Wschód. 

Występ rewelacyjnego wibrafonisty 
Irka Głyka z zespołem rozpoczął te-
goroczny SJM. 

się strzałem w dziesiątkę! Nie straszna nam więc jesienna słota, o co 
zadbali wykonawcy przekonując „…precz troski co żałobne kroczą, chcę 
śpiewać smutki precz a kysz”. 

(S)

Zaangażowanie młodych wykonawców sprawiło, że Teatr Ziemi Rybnickiej wypełniła 
pozytywna energia… 
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Sylwester w plenerze!Sylwester w plenerze!Sylwester w plenerze!Sylwester w plenerze!Sylwester w plenerze!

Zaprosili nas
• Dom Kultury w Niedobczycach na koncert „Od Bacha do 

The Beatles” (24 października), konkurs „Pokaż co potrafisz” 
(11 listopada) na cykl listopadowych biesiad i konkurs gwarowy 
(20 listopada).

• Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP na VI Związkowy Dzień Edukacji, 
jaki odbył się w częstochowskiej filharmonii (25 października).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na wystawę malarstwa Brygidy 
Przybyły (6 listopada).

• Kabaret „Kałasznikof” na premierę nowego programu do Wo-
dzisławskiego Centrum Kultury (7 listopada).

• Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział 
CKI w Rybniku na biesiadę barbórkową do Cechu Rzemiosł 
(8 listopada).   

• KulturalnyClub na cykl koncertów muzycznych (13, 16, 
27 listopada) oraz 3 występy zaplanowane na grudzień, 
z przedświątecznym koncertem zespołu „Carrantuohill” 
(szczegóły na stronie www.kulturalnyclub.eu). 

• Muzeum w Rybniku na występ kabaretu „Noł Nejm” z progra-
mem „Z głębin” (14 listopada).  

• Rada Dzielnicy Boguszowice Osiedle na koncert grupy „Car-
rantuohill” do DK w Boguszowicach (15 listopada). 

• Zespół Szkół nr 5 wraz z Cechem Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości na konkurs fryzjerski o „Nagrodę Złotego 
Grzebienia” (19 listopada).

• Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej „WOM” na ogólnopolską konferencję dla na-
uczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej „Klucz do 
uczenia się – podejście Wygotskiego do wczesnej edukacji” (24 
listopada).

To był dobry wieczór...
Znany z ambitnego repertuaru, obdarzony ciepłym głosem 

Stanisław Sojka wystąpił w Rybnickim Centrum Kultury.
Artyście towarzyszył zespół Sextet Plus, w którym obok doświadczo-

nych muzyków: Przemka Gregera,  Mario Matyska, Zbyszka „Uhuru” 
Brysiaka i Michała Zduniaka zagrał najstarszy syn Stanisława Sojki 
Jakub. — Dobry wieczór Rybniku kochany! Tak często używamy tego 
powitania, a rzadko zastanawiamy się nad znaczeniem tych słów — mówił 
Stanisław Sojka witając się z publicznością, która szczelnie wypełniła 
salę Rybnickiego Centrum Kultury. Ten śpiewak jazzowy, pianista, 
kompozytor i autor tekstów nie po raz pierwszy wystąpił w naszym 
mieście. W trakcie ostatniego, owacyjnie przyjętego koncertu, artysta 
zaprezentował sporo starszych, chyba wszystkim znanych utworów, 
takich jak: „Cud niepamięci”, „Absolutnie nic”, „Są na tym świecie 
rzeczy” oraz „Tango Memento Vitae”, które na nowo zaaranżował 
i zinterpretował. 

Stanisław Sojka sięgnął również po sonety Szekspira, fragmenty 
z „Tryptyku Rzymskiego” i utwory poetyckie, w tym wiersze polskich 
poetek Haliny Poświatowskiej czy Wisławy Szymborskiej. Śpiewał 
o problemach współczesności, ale również o życiu, miłości i spełnieniu, 
wprowadzając publiczność w świat pełen piękna i pozytywnych emocji. 
— Nie gram dla fajerwerków, nie śpiewam, by się popisać. Moją ambicją 
i pragnieniem jest to, by mój śpiew, moje pieśni dodawały otuchy i podno-
siły na duchu tych, którzy przychodzą mnie słuchać. Chcę, by wychodzili 
z koncertu pogodni i umocnieni, by wspólny wieczór był dla nas wszystkich 
dobry — wyznał muzyk w jednym z licznych wywiadów. Ten wieczór 
z pewnością był dobry. Znakomity...                                                  (D)

Miejscem tegorocznej plenerowej zabawy sylwestrowej 
będzie Kampus przy ul. Rudzkiej.
• Od godz. 23.00 – zabawy przy muzyce z płyt;
• Pół godziny przed północą i po północy – taneczne rytmy 

z dziewczęcym zespołem „Leila” oraz przeboje disco gwiazdy 
sylwestrowej nocy, wokalistki z Ukrainy Wiktorii Ostapienko;

• Życzenia noworoczne o północy;
• Pokaz sztucznych ogni i… dalsza zabawa do 1.30.

sobota, 6 grudnia 
• godz. 15.00 – muzyczne wprowadzenie w mikołajowy nastrój, 

nauka tajemniczego zaklęcia
• godz. 16.00 – zapalenie lampek, życzenia gospodarza miasta 

i spektakl „Zimowe spotkanie BIM BOM” czyli zimowe piosenki 
w wykonaniu krakowskich aktorów, a także wspólne zabawy, 
konkursy i cukierki od św. Mikołaja

• po godz. 17.00 – zabawy na lodzie 

Mikołaj 
na Rynku i… lodowisku

Kolejną mikołajkową atrakcją będzie spektakl w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
pt. „Pinokio” – 7 grudnia, szczegóły na stronie 30.

Szukamy pasjonatów!
Masz nietypową pasję, nie związaną z Twoim zawodem? Jesteś 

kulturystą i układasz origami, na co dzień pracujesz w biblio-
tece, a popołudniami uprawiasz sporty ekstremalne, hodujesz 
kanarki i jesteś księdzem, masz kolekcję szklanych słoników, 
a wieczorami stoisz „na bramce”? To powód do dumy, nie ukrywaj 
swoich nietypowych pasji; zadzwoń (032/42 288 25) opowiemy 
o Tobie i Twoim hobby na naszych łamach. Szukamy „pozytywnie 
zakręconych” rybniczan!

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 29

Stanisław Sojka 
wprowadził publiczność 
w świat pozytywnych emocji.

Zdj.: d



W listopadzie 
Pinokio tańszy

Zapraszamy na muzyczną wersję znanej 
bajki Carla Collodiego „Pinokio”, spek-
taklu przygotowanego dla dzieci przez 
Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach, 
z muzyką Włodzimierza Korcza i teksta-
mi piosenek Ryszarda Czubaszyńskiego.
Przedstawienie w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej będzie prezentem dla dzieci z okazji 
św. Mikołaja. W listopadowej przed-
sprzedaży bilety tylko po 10 zł!

7 grudnia, godz. 16.00.
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Stare, dobre…
…małżeństwo, oczywiście. Ten owiany 

legendą zespół wykonuje poezję śpiewaną 
i piosenkę zwaną artystyczną. SDM jest 
w naszym mieście częstym gościem, witanym 
zawsze bardzo entuzjastycznie. Grupa, przyzna-
jąca się do wpływów na swoją twórczość m.in. 
Edwarda Stachury, Wojtka Belona i Bolesława 

Leśmiana, emanuje niezwykle pozytywną energią, która, u progu 
okresu świątecznego, oby przeniosła się na nas…

6 grudnia, godz. 20.00    

Szalone nożyczki
Aż strach się bać, jakie mogą być konse-

kwencje bliższego spotkania z szalonymi no-
życzkami! My jednak zapraszamy do udziału 
w spektaklu pod tym tytułem, przywiezionym 
przez warszawski teatr „Kwadrat”. Nieprzypad-
kowo piszemy do udziału, a nie obejrzenia, bo 
publiczność w tym przedstawieniu odgrywa 

ważną, a nawet główną rolę i od jej zachowania zależy rozwój sytu-
acji i zakończenie przedstawienia. Współczesna, przezabawna kome-
dia pióra Paula Pörtnera rozgrywa się wprawdzie w amerykańskim 
salonie fryzjerskim, ale przystosowano ją do warszawskich realiów. 
Partnerami publiczności będą Lucyna Malec, Ewa Wencel, Maciej Ku-
jawski, Jacek Łuczak (gościnnie), Grzegorz Wons i Andrzej Nejman, 
a wszystko wyreżyserował Marcin Sławiński. 

11 grudnia, godz. 17.00 i 20.00

Tego Betlejem nie ma na mapach…
…to spektakl z muzyką młodego ryb-

niczanina, studenta Akademii Muzycznej 
w Katowicach Piotra Kotasa. Po raz pierwszy 
widowisko wystawiono niespełna rok temu 
przez RCK – producenta przedstawienia, a wy-
stąpiły w nim zespoły z tą placówka związane. 
Rzecz o wewnętrznej przemianie i poszukiwa-

niu wartości uniwersalnych…
17, 18 grudnia, godz. 9.00 i 11.00.
19, 20 grudnia, godz. 18.00.  

Świadectwo
— Nam, którzy go znaliśmy, film daje 

możność przeżycia na nowo ze wzruszeniem 
niektórych chwil z jego życia — wyznał 
Benedykt XVI po projekcji filmu dokumen-
talnego na podstawie książki „Świadectwo” 
kardynała Stanisława Dziwisza. Jest ona 
zapisem rozmowy wieloletniego sekretarza 

Jana Pawła II z dziennikarzem polskiego pochodzenia Gian–Franco 
Svirdercoschi’m, a i teraz posłużyła za scenariusz filmu wyreżyse-
rowanego przez Pawła Piterę z muzyką Vangelisa i Roberta Jan-
sona. Narratorem jest znany aktor Michael York, a wspomnienia 
ks. St. Dziwisza ilustrowane są zdjęciami dokumentalnymi oraz frag-
mentami fabularyzowanymi. Ojciec Święty wciąż nas zaskakuje…

Kino „Kultura” w RCK
27, 28, grudnia,  godz. 15.00, 16.45, 18.30
29 grudnia,  godz. 16.45
30 grudnia, godz. 16.45, 18.30 

Sylwester inaczej 
Sylwester na sali widowiskowej? Dlaczego 

nie! Koncert sylwestrowy ze słodkim po-
częstunkiem i lampką szampana może być 
interesującą alternatywą balu czy prywatki.  
Szczególnie, że razem z nami bawić się będą 
Liza Minelli, Frank Sinatra, Barbra Streisand 
i Elvis Presley – oczywiście poprzez swoje prze-

boje. W programie utwory z musicali „Chicago”, „Cabaret”, „Upiór 
w operze”, „Skrzypek na dachu” oraz… dużo humoru. Wystąpią: 
Piotr Bajtlik („M” jak miłość), Łukasz Lech, Marcin Grzymowicz, 
Marta Wilk oraz zespół baletowy.

31 grudnia, godz. 21.30.

Koncert noworoczny 
Jeszcze nie znamy szczegółów, ale już radzimy zarezerwować 

sobie wieczór w drugą niedzielę stycznia przyszłego roku i wziąć 
udział w koncercie noworocznym. Wykonawcą będzie Filhar-
monia Rybnicka i jej gości. W programie najsłynniejsze walce, arie 
i duety operetkowe. Szczegółu w wydaniu grudniowym.

11 stycznia 2009, godz.18.00 

Dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury 
ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń 

kompleksu gastronomicznego 
o pow. 467,65 m2 przy ul. Saint Vallier 1 w Rybniku, 

w obiekcie Rybnickiego Centrum Kultury.
Wywoławczy czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości, za miesięczny 

okres dzierżawy wynosi netto 2,00.zł/m2 + podatek VAT 22% i stanowi 
kwotę za wynajem powierzchni i wyposażenia lokalu.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym w kancelarii 
Rybnickiego Centrum Kultury do dnia 11.12.2008 r., 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można zna-
leźć na stronie internetowej Rybnickiego Centrum Kultury: 
www.bip.kultura.rybnik.pl

Koncert z dedykacją
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego 

Szafranków  zaprasza na koncert symfoniczny dedykowany rówieśnikowi 
szkoły, znakomitemu kompozytorowi, prof. Henrykowi Mikołajowi 
Góreckiemu z okazji 75. urodzin oraz wiolonczeliście i pedagogowi 
szkoły prof. Leonowi Mielimące z okazji 60–lecia pracy artystycznej. 

Koncert odbędzie się w środę 3 grudnia 2008 r. o godz. 18.00 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Wystąpi Orkiestra Symfoniczna Szkoły 
Szafranków i solistka Karolina Orzelska (wiolonczela) pod dyrek-
cją włoskiego dyrygenta Massimiliano Caldiego. W programie dzieła 
Piotra Czajkowskiego: V Symfonia e–moll op. 64 oraz Wariacje rococo 
na wiolonczelę.



Alojzy Gryt urodził się w 1937 
roku w Niedobczycach. Jest absol-
wentem I LO w Rybniku, studiował na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej oraz w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu, uzyskując dyplom 
w 1967 r. Obecnie jest profesorem 
zwyczajnym na Wydziale Malarstwa 
i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. 

Czuje się rybniczaninem i Śląza-
kiem, co często podkreśla, szczegól-
nie dziś, kiedy, jak powiedział pół 
żartem, „sięganie do korzeni” jest 
dobrze widziane. Chce być postrze-
gany jako artysta nowoczesny, ale 
w życiu ceni tradycyjne wartości jak 
wiara, rodzina, dobro, a także śląski 
etos pracy i ciągłość kultury. W pracy 
konsekwentny i po śląsku „zawzięty”, 
w życiu prywatnym ciepły i rodzinny. 
I choć nie jest mistrzem w promowa-
niu siebie i swojej twórczości, jest ona 
niezwykle ceniona przez środowisko 
i miłośników nowoczesnych form 
przestrzennych, o czym świadczą 
dziesiątki wystaw i realizacji pro-
jektów. Od 1975 roku w Polsce i za 
granicą wystawia prace rzeźbiarskie, 
instalacyjne, a także malarstwo 
i rysunek. Specjalne miejsce w twór-
czości A. Gryta zajmuje idea rzeźb 
publicznych (trwałych instalacji 
w przestrzeniach miejskich). W 1994 
roku, mimo zdecydowanej wygranej 
w konkursie na pomnik katyński 
we Wrocławiu, jego projektu nie 
zrealizowano. Najbardziej znaną 
realizacją projektu jest wrocławska 
fontanna na Rynku.
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Jedna z rzeźb A. Gryta nazwana „Pod jabłonią”, 
a przedstawiająca kamienne jabłko z ogonkiem – drze-
wem i dwiema ludzkimi postaciami stała się graficznym 
znakiem Art Festiwalu. Inne można było zobaczyć na wy-
stawie w galerii (oraz poza nią, w plenerze) Rybnickiego 
Centrum Kultury, jeszcze inne na slajdach zaprezentował 
sam twórca. Uczestnicy wernisażu obejrzeli również do-
kument TV Wrocław przybliżający sylwetkę i twórczość 
bardzo cenionego w środowisku plastycznym artysty. 
Ulubionym materiałem A. Gryta jest szkło, często po-
łączone z kamieniem, ale również ceramika, żeliwo, ale 
i spreparowany papier. Pokazując swoje prace – prze-
strzenne struktury często wynurzające się i niknące 
w naturalnym krajobrazie czy zagęszczane i rozrzedzane 
elementy (np. granitowe kostki), artysta przekonuje, że 
żaden twór przestrzenny, w tym rzeźba, nie występuje 
samodzielnie, ale zawsze w kontekście, zaś wszystkie 
elementy wzajemnie się uzupełniają i mają na siebie 
wpływ. Zresztą, jak powiedział A. Gryt, jego komentarz 
ma raczej prawdę o nim, jako o artyście, raczej zagma-
twać niż wyjaśnić.

Kolejną interesującą prezentacją był ilustrowany 
slajdami wykład „Rzeźba w mieście” związanego 
z Wrocławiem architekta Tadeusza Sawy–Bory-
sławskiego. Na przykładzie Paryża, a szczególnie 
nowoczesnej dzielnicy La Défense pokazał on, jak 
pewne obiekty przestrzenne – rzeźby, budynki czy 
konstrukcje architektoniczne funkcjonują w mieście 
i organizują jego przestrzeń. 

Rybniczan powinna jednak szczególnie zain-
teresować koncepcja zagospodarowania obszaru 
w sąsiedztwie kampusu, położonego wzdłuż Nacyny, 
a ciągnącego się aż do ul. Kotucza, przedstawiona 
przez Łukasza Plutę z firmy plus8.pl, tej samej, któ-
ra sporządziła plany zagospodarowania Kamienia 
i Rudy. Miałby tu powstać wielofunkcyjny zielony 
teren rekreacyjny dla mieszkańców różnych grup 
wiekowych, połączony naturalnie z kampusem 
i zaplanowanymi na jego terenie halą sportową 
i biblioteką. Interesującą formę okręgów, które mia-
łyby pomieścić poszczególne funkcje, wywiedziono 
z rybnickiej tradycji stawów rybnych. Byłyby więc 
okręgi – „stawy” pełniące funkcje sportowe, rekre-
acyjne, zabawowe, kulturalne czy wypoczynkowe ze 
zróżnicowaną zielenią, obiektami wodno–świetlny-
mi itp. Istnieją również plany zainicjowania w tym 
miejscu plenerowej galerii rzeźb, a pierwsza byłaby 
autorstwa Alojzego Gryta. Zaprojektowano oryginal-
ne oświetlenie i siedziska, a także obiekty handlowe 
i usługowe, amfiteatr i wielopoziomowy parking. Zle-
ceniodawcą projektu jest Fundacja Ekoterm „Silesia” 
i, co najważniejsze, jak powiedział jej przedstawiciel 
Janusz Trojan, realizacja koncepcji we współpracy 
z miastem jest możliwa... 

Zakończenie Rybnik Art–Festiwalu miało miejsce 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 21 
listopada. Relacja w numerze świątecznym.

(r)

Organizowanie przestrzeni

J e d n y m  z e 
współczesnych znaków 
r o z p o z n a w c z y c h 
Wrocławia jest fontanna 
na Rynku, zwana Zdrojem. 
Budząca  kontrowers je 
w momencie pojawienia się, 
dziś ta nowoczesna forma wrosła 
w otoczenie stylowych kamienic 
i jest ulubionym miejscem spotkań 
i wrocławian, i turystów. Dotąd 
niewielu z nas wiedziało, że jej autorem 
jest znakomity artysta–rzeźbiarz, 
pochodzący z Niedobczyc Alojzy Gryt. 
Spotkanie z jego twórczością było 
kolejną odsłoną tegorocznej edycji 
Rybnik Art Festiwalu.  



A wszystko podczas inauguracji ko-
lejnej, szóstej już edycji „Pojedynku na 
słowa”, zorganizowanego przez Fundację 
Elektrowni Rybnik. Impreza stanowiąca 
rodzaj konkursu recytatorskiego i piosenki 
poetyckiej, adresowana jest głównie do 
młodzieży szkół średnich. W kolejnych eli-
minacyjnych spotkaniach biorą udział dwa 
siedmioosobowe zespoły, wspierane przez 
pedagoga pełniącego rolę opiekuna literac-
kiego, który nie tylko czuwa nad właściwym 
przygotowaniem członków zespołu, ale sam 
aktywnie bierze udział w konkursie. — W 
tym roku poprzez śpiew i recytacje chcemy 
pokazać wam współczesne tendencje litera-
tury pięknej. Dlatego na kolejne spotkania 
będziemy zapraszać laureatów różnych fe-
stiwali piosenki artystycznej z roku poprzed-
niego — mówił prezes Fundacji Elektrowni 
Rybnik Stanisław Wójtowicz. 

W pierwszej odsłonie tegorocznego poje-
dynku, naprzeciw siebie stanęli uczniowie 
VI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu 
Szkół nr 4 oraz młodzież z Zespołu Szkół 
Mechaniczno–Elektrycznych. Młodzi rybni-
czanie sięgnęli po poezję Norwida, Barań-
czaka, Szymborskiej, Poświatowskiej oraz 
Tuwima, a także utwory Marka Grechuty 
i Czesława Niemena. Wszystko pod czujnym 
okiem profesjonalnego jury, w skład któ-
rego weszli Jadwiga Demczuk–Bronowska, 

Jan Poprawa, Czesław Gawlik oraz Ga-
briela Lencka. Jurorzy oceniali wokalne 
i recytatorskie talenty uczestników poje-
dynku, kwalifikując  uczniów „mechanika” 
do dalszych rozgrywek. — Każdy z was ma 
szansę na dotarcie do wielkiej sceny i estrady, 
musicie tylko bardzo tego chcieć i uczestni-
czyć w różnego rodzaju  festiwalach, konkur-
sach i przedstawieniach. Wtedy scena stanie 
przed wami otworem — zachęcał Wojciech 
Bronowski – pomysłodawca, organizator 
i prowadzący pojedynki. Taką szansę 
z pewnością wykorzystała Gabriela Lenc-
ka z Warszawy (na zdj.), laureatka wielu 
festiwali w całej Polsce, w tym tegorocznej 
edycji rybnickiego Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Piosenki Artystycznej. Jej recital 
poprzedził literacko–muzyczne zmaga-
nia uczniów rybnickich szkół średnich. 
W ten sposób młoda artystka dołączyła do 
pokaźnego już grona laureatów festiwali ar-
tystycznych oraz uznanych twórców, którzy 
zaprezentowali swoje programy w trakcie 
poprzednich edycji pojedynku, m.in. Zbi-
gniewa Zapasiewicza, Joanny Szczepkow-
skiej, Magdy Umer, Jana Peszka czy Joanny 
Liszowskiej. Półfinałowe pojedynki odbędą 
się 8 i 9 stycznia 2009 r. Finał z udziałem 
Krzysztofa Kolbergera zaplanowano na 
16 stycznia przyszłego roku. 

Tekst i zdj.: (D)

...deklarują organizatorzy imprezy, w trakcie 
której walczono nie za pomocą mieczy, szabli czy 
rapierów, ale przy użyciu żywego słowa, które 
umiejętnie zastosowane, ujawniło liczne talenty 
uczestników literackiej konfrontacji.  

Pojedynek 
czas zacząć...
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Z białą laską na co dzień...
Członkowie rybnickiego koła Polskiego 

Związku Niewidomych obchodzili 
tradycyjny „Dzień Białej Laski”. 

Biała laska to nie tylko symbol 
osób mających problemy ze wzro-
kiem, ale również przedmiot pomoc-
ny osobom niewidomym i niedowidzącym 
w samodzielnym poruszaniu się. Rybnickie 
koło Polskiego Związku Niewidomych zrze-
sza niemal 170 osób z Rybnika oraz całego 
regionu, m.in. z Żor, Czerwionki–Leszczyn, 
Pszowa czy Rydułtów. — To osoby niewidome 
lub niedowidzące, dorośli, ale również dzieci 
— mówi Wanda Konieczkowicz, szefowa 
rybnickiego koła PZN. 

Obchodzony również w naszym mieście 
Międzynarodowy Dzień Niewidomych, był 
okazją do podsumowania ubiegłorocznych 
działań. — Przygotowaliśmy projekty, na 
realizację których z Urzędu Miasta udało 
nam się pozyskać niemal 9 tys. zł. Nasze 
przedsięwzięcia wsparli również sponsorzy 
— wylicza W. Konieczkowicz, która za na-
szym pośrednictwem pragnie podziękować 
wszystkim, którzy wspierają działalność 
stowarzyszenia. Dzięki zebranym środkom 
członkowie rybnickiego koła uczestniczyli 
w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych, 
turnusach rehabilitacyjnych oraz kursach 
psychologicznych, diabetologicznych czy 
orientacji przestrzennej. Dzięki zdobytej 
wiedzy i nowym umiejętnościom łatwiej jest 
im funkcjonować w codziennym życiu. Sto-
warzyszenie współpracuje również ze Szkołą 
Podstawową nr 13 oraz Powiatową i Miejską 
Biblioteką Publiczną, gdzie organizowane są 
prezentacje sprzętu okulistycznego i kom-
puterowego dla osób mających problemy 
ze wzrokiem. — Mimo niepełnosprawności, 
nasi podopieczni świetnie sobie radzą. Jedni 
pracują, inni studiują, jeszcze inni uczestniczą 
w specjalistycznych kursach — podkreśla 
W. Konieczkowicz. Są jednak bariery, które 
skutecznie utrudniają codzienne funkcjono-
wanie. Słabo oświetlone tablice autobusowe, 
brak odpowiednich oznaczeń na schodach, 
zbyt mała liczba udźwiękowionych przejść 
przez jezdnię czy konieczność odbicia 
e-karty podczas korzystania z komunikacji 
miejskiej, to spore utrudnienie dla osoby 
niedowidzącej, która po mieście porusza się 
bez przewodnika. — Chcemy zainteresować 
innych naszymi problemami, dlatego w chwili 
obecnej powstaje specjalna sekcja, która bę-
dzie zajmować się problemami młodych ludzi 
mających poważne problemy ze wzrokiem 
— dodaje W. Konieczkowicz.

(D)
Od połowy listopada siedziba rybnickie-

go koła Polskiego Związku Niewidomych 
mieści się przy ul. Chrobrego 16.

zku Niewidomych obchodzili 
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Ale nie każdy mógł ją przyswoić, bo 
biletów dla zwykłych zjadaczy kabare-
towego chleba było jak na lekarstwo. 
To jednak osobny temat i pretekst 
do przemyśleń dla organizatorów tej 
cieszącej się niesłabnącą popularno-
ścią imprezy, którzy po tegorocznych 
doświadczeniach już zapowiedzieli, że 
w przyszłorocznej edycji dystrybucja 
biletów będzie inna. Póki co, grono 
szczęśliwców tegorocznego „Ryjka” 
oklaskiwało 8 kabaretów i ich pre-
mierowe skecze pełne zaskakujących 
skojarzeń, niecodziennych rekwizytów, 
barwnej gry słownej, ale też szczerego 
spojrzenia na kabaretowe środowi-
sko, któremu zdarza się „chałturzyć”. 
A najlepiej pobyt w Rybniku wspo-
minać będzie kabaret „Limo”, który 
wrócił do Gdańska z dwoma Korytami 
przyznanymi przez publiczność oraz 
kabarety uczestniczące w imprezie. 
— Był to nasz czwarty „Ryjek”, po raz 
pierwszy jednak udało się nam zdo-
być jakieś trofeum. Nasza radość jest 
tym większa, że jechaliśmy na Śląsk 
z poczuciem sporego nieprzygotowania 
i bałaganu… — oceniają laureaci. 
W trakcie koncertu finałowego 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, w którym 
królował Piotr Bałtroczyk, najlepszym 
kabaretom „Ryjkowe” koryta wręczyli 
prezes elektrowni „Rybnik” Jerzy 
Chachuła, prezydent Adam Fudali 
i dyrektor festiwalu Stanisław Wójto-
wicz. Ponadto nagroda tajnego jurora 
Krzysztofa Jaślara przypadła kabare-
towi „Ciach” z Zielonej Góry, który 
był już laureatem pierwszej Rybnickiej 
Jesieni Kabaretowej. A w konkursie 
o Melodyjną Nagrodę im. Artura zwy-
ciężyli „Noł Nejm” z Rybnika i „Jachim 
Presents” z Warszawy. 

Kto był ten wie, kto nie był… zo-
baczy w „Polsacie”? Ale będzie to 
jedynie namiastka tego, co w trakcie 
wieczorów konkursowych działo się 
w Klubie Energetyka. Bo takie rzeczy 
to tylko… (www.ryjek.eu). 

(S)

Kto był ten wie, kto nie był być 
może już się nie dowie skąd na naszej 
planecie wzięła się Jola Rutowicz, jak 
zareagował Mojżesz na boską prośbę 
o wyprowadzenie Żydów z Egiptu, 
jaki powinien być list pożegnalny 
samobójcy–palacza i dlaczego warto, 
aby żony kupowały kreacje wyłącznie 
w towarzystwie swoich mężów. Taką 
wiedzę, w sposób przystępny, bo zabawny, 
upowszechniali kabareciarze w trakcie 
kolejnej edycji „Ryjka”.

„Ciach” z Zielonej Góry odebrał swoją nagrodę z rąk prezydenta miasta. 
Zdjęcia: Maciej Stefaniak 

Kabaret „Limo” potwierdził swoją klasę i wywiózł z Rybnika aż dwa Koryta…



z Maroka–Nowin

Nabożeństwo… 
…w rocznicę śmierci Józefa Cyrana

Niebawem minie pierwsza rocznica śmierci nieodżałowanej 
pamięci Józefa Cyrana, zasłużonego samorządowca, wielolet-
niego radnego i wiceprezydenta Rybnika. Z tej okazji 8 grudnia 
br., o godz. 18.00, w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Rybniku–Zamysłowie odbędzie się msza św. rocznicowa, do 
udziału w której rodzina serdecznie zaprasza wszystkich, którym 
pamięć o J. Cyranie jest droga.   

Główny udział w tych działaniach mają Rada 
Dzielnicy, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy 
Maroko–Nowiny „Tu żyję, tu mieszkam” oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury, organizujący 
wspólnie, nierzadko we współpracy z Radą 
Osiedla „Nowiny”, imprezy mające na celu 
głębszą identyfikację mieszkańców ze swoją 
dzielnicą. Są to m.in. czerwcowe festyny, li-
stopadowe biesiady, spotkania opłatkowe dla 
seniorów i osób samotnych, imprezy z okazji 
św. Mikołaja dla dzieci czy udział w korowo-
dach dzielnic. RD i Stowarzyszenie wciąga do 
współpracy również funkcjonujące na terenie 
dzielnicy placówki oświatowe, bo dzieci i mło-
dzież to ważna grupa uczestników wielu przed-
sięwzięć. Osoby najbardziej aktywne, mimo,  
że reprezentują różne instytucje, stanowią od 
lat zgrany zespół, grupę lokalnych liderów, 
którym się po prostu chce i co najważniejsze, to 
co robią, robią z radością i entuzjazmem.  

Tradycją stały się spotkania, na które RD, 
Stowarzyszenie i MDK zapraszają kierow-
nictwo placówek edukacyjnych, kulturalnych  
i rekreacyjno–sportowych, by podziękować im za 
wsparcie. Przy tej okazji przewodniczący zarządu 
RD Lech Kuźniak poinformował też instytucje 
partnerskie o planach na rok następny, a szefo-
wa Stowarzyszenia (oraz przewodnicząca RD) 
Jadwiga Lenort zaprezentowała wydany zestaw 
pocztówek – efekt konkursu plastycznego „Moja 
dzielnica na pocztówce”, którego uczestnikami 
byli głównie uczniowie dzielnicowych szkół. 
Na pocztówkach znalazło się 16 nagrodzonych,  
z ponad 120 nadesłanych, prac, przedstawiają-
cych różne zakątki dzielnicy. 

Najlepsze prace plastyczne z ubiegłoroczne-
go konkursu złożyły się na kalendarz 2008 r., 
podobnie wykorzystane zostaną zdjęcia, które 
napłyną i zostaną nagrodzone w konkursie fo-
tograficznym „Maroko–Nowiny w obiektywie”, 

który właśnie 
został ogło-
szony (termin 
n a d s y ł a n i a 
prac – do 15 maja 2009 
r. Szczegóły na stronie 
RD: www.rdmn.rybnik.
pl i MDK: mdk.hg.pl, 
tel. 42 24 088 ).

Jedną z pierwszych 
„oddolnych” inicjatyw 
zmierzających do inte-
gracji całej dzielnicy było 
uzupełnienie nazwy No-
winy o określenie Maro-
ko, jak nazywana była jej 
starsza część. Marokany 
(czy Maroczany, jak chcą 
niektórzy) chcieli również 
zaistnieć w wielkim tyglu 
największej dzielnicy, do 
której zostali przypisani. 
Pomysł ten podchwyciły 
RD oraz Stowarzyszenie 
i MDK, a główna organizatorka, obecnie radna 
Maria Polanecka–Nabagło, zobaczyła w orga-
nizacji cyklicznych już dziś spotkań szansę na 
ocalenie od zapomnienia historii ludzi tej ziemi 
i głębszego z nią związku. Niedawne, trzecie 
już spotkaniu w MDK było poświęcone pa-
mięci wielkiego przyjaciela dzielnicy, zmarłego  
w ub. roku Józefa Cyrana. Wspomnieniom 
towarzyszyły wyświetlane na dużym ekranie 
zdjęcia z poprzedniego spotkania, a także 
nagrane wspomnienia J. Cyrana, co dla wielu 
obecnych było wzruszającym przeżyciem. Przy-
pomniano także innego zacnego Marokana 
– Huberta Hanaka, poświęcając mu również 
kilka ciepłych wspomnień. 

Pamięć o ludziach wzbogacają wspomnienia 

o ciekawych miejscach w dzielnicy i wydarze-
niach z nimi związanych. Marokany wracali do 
lat i miejsc „...kaj lotali na rapsa, kaj się ślizgali 
na szlincuchach, jak daleko mieli do szkoły itd., 
tworząc w ten sposób kolejne rozdziały historii 
swojej „małej Ojczyzny”.  

Dużym powodzeniem cieszą się również 
listopadowe biesiady w ZSP nr 3. Początkowo 
bawili się na nich głównie członkowie Klubu 
Seniora (mającego siedzibę w... Młodzieżowym 
Domu Kultury – oto przykład prawdziwej inte-
gracji pokoleń!) – w większości panie. W tym 
roku wykupiono 200 biletów, a na parkiecie 
nie brakowało tańczących par (na zdj. wyżej)  
i chętnych do udziału w konkursach.   

(r)

Ze swoimi 20. tysiącami mieszkańców Maroko–Nowiny 
są największą dzielnicą Rybnika. Jest ona domem zarówno 
dla rodzin śląskich od zarania jak i ludności napływowej, 
która przed laty znalazła tu pracę, przede wszystkim 
w górnictwie. Wielkość dzielnicy, jej z wielu powodów 
„trudny charakter” i zróżnicowanie nie jest przeszkodą 
dla ludzi, którzy wiele robią dla integracji pnioków, krzoków 
i ptoków. 
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Jadwiga Lenort wręcza pocztówki 
dyrektor  SP 11 Aleksandrze 
Morgale. 

Zdj.: r

„Marokany” wracają do historii swojej Małej 
Ojczyzny.
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Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz „Rybnik. Znaki samorządnych 
wspólnot” była dyskusja samorządowców nad statutami dzielnic. W jej toku 
okazało się, że przygotowanie zgodnych ze wszystkimi naukowymi kryteriami 
symboli graficznych dla danych lokalnych społeczności nie jest proste. W cyklu 
artykułów przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. Dziś przedstawiamy Popielów 
i Radziejów.

Próbując powiedzieć cokolwiek  na temat 
jednej z tych dzielnic, nie sposób pominąć 
drugiej. Obie – Popielów i Radziejów – łączą 
ze sobą odwieczne związki. Są one konse-
kwencją wzajemnej bliskości – położenia na 
wyniosłych wzgórzach okalających Rybnik 
od południa, wspólnych dziejów, tradycji 
związków kościelnych.

Początki obu miejscowości sięgają końca 
XIII lub początków XIV wieku. Ich mieszkańcy 
zajmowali się głównie rolnictwem i hodowlą 
owiec. Dopiero później, od XVII aż po wiek XIX, 
w Popielowie trudniono się obróbką żelaza 
w kuźnicach. Produkowano też dla potrzeb kuźnic 
węgiel drzewny, smołę i potaż. Eksploatowano 
gips, próbowano wydobycia węgla kamiennego.

Wzajemną bliskość obu wsi umacniała wspól-
na świątynia, która już w połowie XV wieku 
wyrosła na wzgórzu. Drewniany kościółek pod 
wezwaniem świętej Anny, otoczony odwiecznymi 
drzewami, przez wieki gromadził mieszkańców 
– żyjących w świątyni, a zmarłych na okalającym 
ją cmentarzyku. Tak jest do dziś, choć teraz wierni 
modlą się w murowanym kościele wzniesionym 
wspólnym wysiłkiem w latach 30. ub. stulecia.

Losy obu miejscowości łączyli także wspólni 
właściciele. Obszerne wiadomości na ich te-
mat przynoszą opublikowane nie tak dawno 
monograficzne opracowania N. Niestolika 
o Radziejowie i H. Rojka o Popielowie. Dla po-
trzeb tego artykułu istotnym jest fakt sprzedaży 
w 1803 roku Popielowa i Radziejowa królowi 
pruskiemu. Od początku XIX wieku tworzyły 
wspólnotę gminną, używającą do 1926 r. tych 
samych pieczęci. Po przyłączeniu powiatu ryb-
nickiego do Polski w lipcu 1922 r., Radziejów 
rozpoczął intensywne starania o rozdzielenie 
gminy. W tej sprawie zachowała się w archiwum 
korespondencja z Wydziałem Powiatowym 
w Rybniku, Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz 
Gwarectwem Węglowym, sygnowana wspólną 
pieczęcią. We wspomnianym zespole akt brak 
jest jednak decyzji o rozdziale gminy – odtąd, 

a ściślej od grudnia 1927 r., znika z legendy 
pieczęci Radziejów, do tej pory występujący 
równorzędnie z Popielowem.

Powojenne dzieje obu miejscowości także nie-
odłącznie związane są ze sobą. Reforma admini-
stracyjna kraju przeprowadzona w grudniu 1945 
r. włączyła zarówno Popielów, jak i Radziejów 
do gminy Niedobczyce. Niedługo potem, w roku 
1954 , gdy Niedobczyce uzyskały prawa miejskie, 
weszły w skład nowotworzonego miasta jako jego 
dzielnice. Podobna sytuacja zaistniała 1 czerwca 
1975 r., gdy wraz z Niedobczycami stały się częścią 
jeszcze większego organizmu miejskiego, jakim 
był Rybnik.

Popielów wraz z Radziejowem, jako gmina 
wiejska, miały prawo do własnej pieczęci. 
W źródłach związanych z Popielowem występują 
cztery typy pieczęci. Pierwszym z nich jest owalna 
pieczęć wójta Popielowa o wysokości 15 mm 
i szerokości 11 mm, z uszkodzonym godłem 
w polu pieczęci. Widnieje na dokumencie w Ka-
tastrze Karolińskim obok daty 10 marca 1723 r. 
Typ drugi, najbardziej rozpowszechniony, to 
pieczęcie z wyobrażeniem biegnącego konia. 
Typy trzeci i czwarty to pieczęcie z godłem herbu 
państwa i napisowe.

Radziejów występował od lat trzydziestych 
XIX wieku do końca roku 1926 wspólnie z Po-
pielowem na drugim i czwartym typie pieczęci, 
czyli tej z biegnącym koniem i napisowej.

W omawianiu znaku wspólnoty należy się 
przede wszystkim skoncentrować na pieczęciach 
z koniem biegnącym w prawo. Otóż na doku-
mentach zachowały się cztery różne pieczęcie 
– dwie z legendą w języku niemieckim, i dwie 
w języku polskim. Pierwsza z nich, o średnicy 
28–29 mm i legendą G[EMEINDE]•PO-
PELLAU•U[ND]•RADZIOW|RYBNIKE-
R|KREIS pojawiła się przed połową XIX w., 
i być może właśnie tę pieczęć widział Marian 
Gumowski na dokumencie z 1835 r. Używano jej 
długo, bo z kolejnego nowego stempla o średnicy 
30 mm zaczęto korzystać dopiero około 1910 r., 

i była to pieczęć prawdopodobnie używana do 
przejęcia przez Polskę Rybnika z okolicą w lipcu 
1922 r.

Kolejne pieczęcie z koniem, jak wspomniałam 
wyżej, sprawiono już w sierpniu roku 1922. Na pierw-
szej z nich, o średnicy 30 mm, z legendą w otoku: 
Gmina Popielów i Radziejów *Powiat Rybnicki*, 
obie miejscowości występują jeszcze razem.

Ostatnia z pieczęci z koniem, największa 
z dotychczasowych – o średnicy 30 mm, poja-
wia się na dokumentach w listopadzie 1927 r. 
W jej otoku widnieje inskrypcja: Gmina Popielów 
*Pow[iat] Rybnicki (Wojew[ództwo] Śl[ąskie])*. 
Brak w niej już nazwy Radziejowa, i taka sytuacja 
występuje już do września 1939 r. W pieczęci 
z godłem herbu państwa, reprezentującej typ III, 
legendę zapisano w języku niemieckim: AMT 
POPELAU • KREIS RYBNIK, i widnieje też 
niemieckie godło państwowe. W pieczęci napi-
sowej podłużnej, widocznej na protokole z 11 
września 1926 r. użyto formuły: Gmina|Popielów 
i Radziejow. Na późniejszym piśmie z 3 marca 
1937 r. posłużono się również podłużną pieczęcia 
tekstową o treści: Zarząd gminy|POPIELÓ-
W|Powiat rybnicki|Województwo Śląskie.

Marian Gumowski zbierający w latach mię-
dzywojennych pieczęcie gmin województwa 
śląskiego, widząc ostatnią z pieczęci z koniem 
uznał godło na niej za herb Popielowa. Umieścił 
je na tarczy i przydał barwy: w błękitnym polu 
biały koń. W tej postaci znany jest mieszkańcom 
Popielowa jako znak dzielnicy. Niepoprawną he-
raldycznie wersję o herbie tej dzielnicy publikuje 
ostatnio H. Rojek.

Cóż zatem mają począć mieszkańcy sąsiednie-
go Radziejowa, którzy również mają prawo do 
własnego znaku? Wrócono do sprawy przy okazji 
obchodów 700–lecia istnienia Radziejowa w roku 
2000. Ukazał się wówczas w okolicznościowym 
opracowaniu N. Niestolika „projekt nowego 
herbu”. Przewiduje on to samo godło, ale „...ko-
lorystyka herbu: tło – kolor niebieski, koń – kolor 
brązowy, ramka – kolor żółty” jest zmieniona. 
Problem ustalenia dobrego, poprawnego heral-
dycznie wzorca znaku wspólnoty dla dzielnicy 
Radziejów, pozostaje nadal otwarty.

E. Bimler–Mackiewicz
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30 mm zaczęto korzystać dopiero około 1910 r., 
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ryc. 1–4 – Pieczęcie Popielowa i Radziejowa używane 
od połowy XIX w. do 1939 r. Ostatnia z nich związana 
jest wyłącznie z Popielowem
ryc. 5, 6 – Znak wspólnoty Popielowa błędnie nazwany 
przez M.Gumowskiego herbem,w nowszym opracowa-
niu fukcjonuje w publikacjach i internecie. 

Znaki wspólnoty
Popielów i Radziejów

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 35



Na przestrzeni dziejów wyprawia-
no roztomajte dziwy z włosami. 
Egipcjanie golili każdy włosek 

na swoim ciele, Persowie zaplatali długie 
brody, Grecy je przystrzygali, Rzymianie 
systematycznie chodzili do fryzjera strzyc 
swoje rzymskie grzywki, a Celtowie golili 
przednią część głowy od czoła po czubek. 
Natomiast biblijni Żydzi podczas trwania 
tzw. ślubu nazireatu zapuszczali włosy na 
głowie i golili je dopiero po wypełnieniu 
złożonych Bogu obietnic. Również nasze 
słowiańskie dzieje wiele mają „owło-
sionych” wątków. Nadmieńmy tylko 
uroczyste postrzyżyny w domu Piasta 
Kołodzieja, na których według legendy 
mieli być obecni święci Cyryl i Metody. 
Postrzyżyny, będące ceremonią wcho-
dzenia chłopca w wiek dorosły, są ponoć 
pamiątką przywiezioną przez Prasłowian 
z dalekich Indii. Ale też późniejsze pia-
stowskie czasy pokazują, że włosy nie 
były pozbawione symboliki, skoro pewien 
śląski książę i mąż świętej Jadwigi dostał 
przydomek – Brodaty. 

Dla śląskiej kultury regionalnej, 
i to jeszcze w połowie XX wieku, 
włosy też nie były bez znaczenia, 

co potwierdza duża ilość oryginalnych 
słów zachowanych w śląskiej godce. 
Przykładowo kobiety musiały mieć 
obowiązkowo włosy długie, uczesane na 
gładko z przedziałkiem w środku. Żeby 
to uzyskać, należało je mocno spleść 
z tyłu w warkocz, który następnie owijano 
wokół głowy na okrętkę albo spinano 
w różnego rodzaju czubki, necliki czy 
dudliki. Mężczyźni natomiast przeważnie 
nie pieścili się ze swoim owłosieniem 
i ścinali je „na blank”, czyli do gołej 
skóry, albo nawet golili na gładko. Cza-
sami też ojcowie obcinali swoich synów 
„na garniec”, czyli kładziono garnek na 
czubek głowy, a wystające włosy – golo-
no. Czasami też na zupełnie łysej głowie 
zostawiano tylko małą grzywkę, zwaną 
myjną. Kiedy zaś mężczyźnie w naturalny 
sposób wypadały włosy, wówczas na gło-
wie stopniowo pojawiała się łysina, czyli 
glaca, a takiego Ślązoka z glacą nazywano 
glacokiem... 

Natomiast całkowitym błędem 
jest mylenie glacy z tonsurą. 
Otóż tonsura to kościelne po-

strzyżyny praktykowane w kościele rzym-
skim od około V wieku do 1972 roku, 
kiedy obowiązek ten został zniesiony 
przez papieża Pawła VI. Samo słowo 
„tonsura” pochodzi od łacińskiego cza-
sownika  „tondere”, co znaczy „strzyc”. 
Tonsura więc była wystrzyżonym i potem 
wygolonym na czubku głowy krążkiem, 

co pokazywało przynależność do stanu 
duchownego, posłuszeństwo przełożo-
nym, oddanie swojemu duchownemu po-
wołaniu, ale też symbolizowało koronę 
cierniową Chrystusa. Natomiast klerycy, 
którym wycinano lub odnawiano tonsury 
przed kolejnymi niższymi święceniami 
kapłańskimi, w żartach nazywali tonsurę 
– lądowiskiem dla Ducha Świętego. Więc 
tonsura i glaca do dwie zupełnie różne 
rzeczywistości, choć oczywiście glacok 
posiada tonsurę jakby wpisaną w swoją 
glacowatość i jest to stan naturalny, nie-
zasłużony oraz w zasadzie trwały.

Dla lepszego przedstawienia 
wyglądu tonsury – bo glacoków 
ci u nas na ulicach nie braku-

je – przedstawiamy zdjęcie zrobione 
w kościele św. Józefa w Rybniku–Smol-
nej podczas mszy prymicyjnej ojca 
franciszkanina – Floriana Smolnika. 
Uroczystość ta odbyła się ponad 50 lat 
temu, w lutym 1958 roku. I właśnie na 
głowie prymicjanta wycięta jest tonsura. 
Różni się ona od glacy kształtem i kolo-
rem. Bo glaca to całkowicie nieowłosiona 
skóra, przeważnie gładka i błyszcząca, 
natomiast na skórze w miejscu tonsury 
widać cebulki włosów. Podobnie zresztą 
wygląda to jak skóra na twarzy mężczy-
zny nie golonego przez kilkanaście lub 
kilkadziesiąt godzin. 

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

To dostojne zdjęcie sprzed 50 lat zro-
biono podczas mszy prymicyjnej ojca 
Floriana Smolnika. My natomiast 
wykorzystaliśmy je w celu wyjaśnie-
nia czym była tonsura, bo dla mło-
dego pokolenia jest to rzeczywistość 
całkowicie nieznana.

To dostojne zdjęcie sprzed 50 lat zro-
biono podczas mszy prymicyjnej ojca 
Floriana Smolnika. My natomiast 
wykorzystaliśmy je w celu wyjaśnie-
nia czym była tonsura, bo dla mło-
dego pokolenia jest to rzeczywistość 

Wciąż trwa dyskusja czy „śląsko godka” to jeszcze gwara, czy już język. 
Na rozwiązanie tych dywagacji (które zapewne nigdy nie nastąpi) przez regionalistów, 
nie czekał Marek Szołtysek i wydał swoją kolejną książkę pt. „Rozmówki śląskie. 
Podręcznik do nauki śląskiej godki”. 

Podobnie jak kilkanaście poprzednich publikacji tego autora i ta najnowsza ma formę bogato 
ilustrowanego i zabawnego przewodnika po „rzeczach śląskich”, które tym razem przydały się do 
tłumaczenia „z polskigo na nasze”. Jak każdy porządny podręcznik, również markowe „Rozmówki...” 
składają się z podbudowy teoretycznej, konkretnych lekcji, ćwiczeń utrwalających zasób wiedzy oraz 
słowniczka. Znajdziemy tu obyczajowe obrazki, zadziwiające pomysły i zaskakujące skojarzenia, 
rubaszny humor i dystans do uczonych wywodów i językowych autorytetów. A także odmianę przykła-
dowych czasowników, rzeczowników i liczebników, stopniowanie przymiotników, śląskie określenia 

osób, rzeczy i czynności oraz nieprzetłumaczalne powiedzonka. Przy 
okazji autor wraca do obyczajów i tradycji śląskiej, przemieszanej ze 
współczesnością. Zadziwić może bogactwo naszej „godki”, choćby na 
przykładzie co najmniej kilkunastu słów na określenie słowa „godka” 
właśnie oraz różnych wariantów określeń, w zależności od części Śląska. 
Zapewniamy, że najbardziej biegły w swojej godce Ślązok znajdzie w tej 
książce określenia, z jakimi nigdy się nie spotkał. Niby „śląsko godka” 
nie jest dla władających polszczyzną językiem zupełnie obcym, gdyby 
jednak się Ślązak postarał, postronni niewiele by zrozumieli... Nam 
najbardziej spodobał się kocik w huciku...

(r)

Z polskigo na nasze 
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Tonsura czy glaca?
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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!

Zdjęcie 66/1  
Na temat tego zdję-

cia wiemy niewiele, ono 
jednak ujęło nas pogo-
dą ducha emanującą ze 
spojrzeń dzieci, które 
dzisiaj liczą sobie pewnie 
po około 80 lat. A zatem 
pytamy naszych Czytel-
ników: przed jaką szko-
łą zrobiono to zdjęcie, 
jak się nazywa nauczy-
ciel, a może ktoś poznał 
siebie lub koleżankę ze 
szkolnej ławki? Zdjęcie 
udostępni ła redakcj i 
Eryka Kowalczyk z Ryb-
nika, która osobie foto-
grafią zainteresowanej 
chętnie ją podaruje.

(cz. 66)
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Zdjęcie 66/2  
Oto zdjęcie z około 1930 roku, 

które publikujemy ku przestrodze 
wszystkich posiadaczy starych ślą-
skich albumów. Otóż fotografia ta 
– co teraz jest coraz bardziej modne 
– została wyciągnięta z albumu, 
włożona do ramki i powieszona na 
ścianie. Jednak w ciągu dwu lat za-
szły na niej procesy fotochemiczne 
czyli tzw. płowienie, gdyż światło 
jest dla starych fotografii zabójcze. 
A zatem co robić? Nie wieszać 
zdjęć na ścianie? Ależ wieszać, ale 
ich kopie. W tym celu należy stare 
zdjęcie zeskanować lub skopiować 
cyfrowym aparatem fotograficznym 
i tak wykonaną odbitkę umieścić 
w ramie. Można ją wówczas nawet 
powiększyć. W ten sposób wilk syty 
i owca cała, czyli stara fotografia 
zamknięta w albumie z dala od 
promieni słonecznych, wytrzyma 
z pewnością kolejne sto lat, zaś 
wystrój naszego mieszkania piękny 
i tradycyjny. Proszę o tym pamiętać!

66/2

cia wiemy niewiele, ono 
jednak 
dą ducha emanującą ze 
spojrze
dzisiaj licz
po oko
pytamy naszych Czytel-
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ciel, a mo
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szkolnej ławki
udost
Eryka Kowalczyk z Ryb-
nika, która
grafią zainteresowanej 
chętnie ją podaruje.
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z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!
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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 

Wielki album Rybnika
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Złote Gody

W tańcu i na furmance...
Z osiemnastoma parami, które 

w Urzędzie Miasta świętowały jubileusz 
50–lecia pożycia małżeńskiego spotkali 
się prezydent Adam Fudali  oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Maria Cwenar. 

Prezydent gratulował wspaniałego jubile-
uszu, a piosenki z dawnych lat przypomniał 
zespół „Gama”. Jubilaci odebrali Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane 
im przez prezydenta RP. Otrzymali je: Teresa 
i Wiesław Blicharscy, Helena Piergies–
Chlubek i Ferdynand Chlubek, Helena 
i Herbert Chowańcowie, Barbara i Stanisław 
Grzenikowie, Regina i Edmund Kąskowie, 
Gertruda i Augustyn Kondzielnikowie, 
Małgorzata i Kazimierz Kozikowie, 
Bronisława i  Eryk Lubszczykowie, 
Leokadia i Inocenty Małkowie, Blandyna 
i Franciszek Musiolikowie, Teresa i Jan 
Nowakowie, Anna i Antoni Pierchałowie, 

Bronisława i Felicjan Ratajczakowie, 
Elżbieta i Józef Reznerowie, Anna i Józef 
Strzeleccy, Jadwiga i Norbert Szmidtowie, 
Janina i Franciszek Zimonczykowie oraz 
Christa i Alojzy Zimończykowie. 

Wielu spośród obecnych na uroczystości ju-
bilatów dzieliło się wspomnieniami z czasów, 
gdy jeszcze planowali wspólne życie. — Mia-
łam 15 lat, kiedy się poznaliśmy. Kuzynka zna-
lazła mi partnera, z którym miałam bawić się 
na jej weselu. Tak nas zeswatali, że zostaliśmy 
razem przez ponad pięćdziesiąt lat — wspomi-
na pani Teresa Nowak, która wraz z mężem 
Janem mieszka w Zebrzydowicach. Pobrali 
się po niemal dwóch latach od pierwszego 
spotkania, a dzisiaj mają dwoje dorosłych 
dzieci, pięcioro wnuków i jedną prawnuczkę. 
Natomiast w bardzo niecodziennych okolicz-
nościach poznali się państwo Elżbieta i Józef 
Reznerowie. Gwałtowne uczucie wybuchło 
nie na zabawie czy podczas spotkań w gronie 

przyjaciół, ale na... furmance, 
którą przyszli małżonkowie je-
chali z Jankowic do Leszczyn. 
— Po raz pierwszy zobaczyliśmy 
się jadąc na furmance, a już 
w drodze powrotnej z Leszczyn 
Józef wyznał mi miłość — przy-
znaje z uśmiechem pani Elżbieta, 
która po ślubie przez lata pracowała 
w chwałowickiej cegielni i tartaku. Pan Józef 
całe swe zawodowe życie związał z kopalnią 
„Chwałowice”. Mają syna i dwoje wnuków. 
Podobnie jak wiele innych par świętujących 
„złoty jubileusz”, zdradzają sekret udane-
go związku: — Trzeba żyć w zgodzie i dbać 
o rodzinę — mówi pani Elżbieta, a pani Teresa 
dodaje: — Najważniejsza jest miłość, wzajemne 
zrozumienie, nie stawianie spraw na ostrzu noża 
ale szukanie kompromisów...

Tekst i zdj.: (D)



Z notatnika strażnika miejskiego

Diamentowi małżonkowie
Jubileusz 60–lecia pożycia małżeńskiego czyli Diamento-

we Gody obchodzili państwo Matylda (79 lat) i Emil (81 lat) 
Krawieczek z Kamienia.

Oboje urodzili się i wychowali w Kamieniu i tu zeszły się również ich 
drogi. Sakramentalne „tak” wypowiedzieli w kościele w Książenicach 
25 października 1948r. i w swej przysiędze trwają do dziś. Niezmiernie 
rzadko zdarza się gościć u małżeństw obchodzących tak piękną rocznicę, 
w naszym mieście zaszczyt złożenia im życzeń w imieniu całej społecz-
ności miasta przypadł radnym Marii Polaneckiej–Nabagło i Józefowi 
Piontkowi, którzy odwiedzili szacownych jubilatów w ich domu w Ka-
mieniu (na zdj. razem z jubilatami). Państwo Krawieczek wychowali 
troje dzieci – dwóch synów i córkę, doczekali się też sześciorga wnuków 
i dwóch prawnuków. Małżonkowie cieszą się nadal dobrym zdrowiem, 
witalnością i poczuciem humoru. Dalszych lat w zdrowiu i pomyślności 
życzy również „GR”.

Budują dla siebie
Każdego roku miasto przekazuje na potrzeby dzielnic tysiące sztuk 

betonowej kostki, wykorzystywanej do utwardzania lokalnych dróg 
dojazdowych i międzyosiedlowych. Powstają one dzięki zaangażowaniu i  
pracy samych mieszkańców, których miasto wspomaga poprzez udostęp-
nienie ciężkiego sprzętu. Dzięki tym swoistym „czynom społecznym” 
powstało w Rybniku wiele kilometrów dróg. Od podobnych rozwiązań 
znanych nam z minionej epoki, te czyny różnią się całkowitą dobro-
wolnością i... końcowym efektem. W Kamieniu zakończyła się właśnie 
budowa 400 m łącznika między ulicami Poręby, Leszczyńską i Dudka, 
a zaangażowanych w prace było kilkanaście kamieńskich rodzin.

Zdj. RD Kamień

 Ku przestrodze
24 października o godz. 15.55 na ul. Rudzkiej patrol SM zauważył 

mężczyznę leżącego na drodze, który, jak się okazało, był w stanie 
silnego upojenia alkoholowego. Podobnie 17 listopada około godz. 
13.35 do komendy SM wpłynęło zgłoszenie dotyczące mężczyzny 
leżącego za barem na ul. Rymera. Na miejsce natychmiast wysłano 
patrol Straży Miejskiej. Również ten ok. 70–letni, mężczyzna był 
pijany do nieprzytomności. Do obu delikwentów wezwano karetkę 
pogotowia. Tym razem panowie mieli szczęście, ale strach pomyśleć 
co będzie, kiedy przyjdzie prawdziwa zima i niektórzy zaczną się 
„dogrzewać” alkoholem, zasypiając gdzie popadnie.

Śpiewać nie każdy może…
W sobotę 25 października około 22.25 mieszany patrol składający 

się ze strażnika i policjanta, został poinformowany o tym, iż  w 
lokalu o wdzięcznej nazwie „Melodia” doszło do zniszczenia mie-
nia. Na miejscu okazało się, że zniszczony został mikrofon i kabel 
zasilający. Sprawcę wskazali sami poszkodowani. Jednak w trakcie 
legitymowania, „w obronie” podejrzanego stanął jego kolega. Obaj 
zaczęli zachowywać się agresywnie i musiano użyć siły i założyć 
kajdanki. Obaj panowie skończyli wieczór na Komendzie Policji 
w Rybniku. Może w dobie licznych programów telewizyjnych, w 
których „ śpiewać każdy może” panowie chcieli też zaprezentować 
swój „talent”? Jedno jest pewne – talent mają, ale do stwarzania 
sobie kłopotów. 

Pieszy też może być niedzielny…
Do dość nietypowego zdarzenia doszło dzień później, w niedzielę. 

Około 23.25 patrol SM został zatrzymany dwukrotnie przez mężczy-
znę, który celowo wyszedł przed maskę pojazdu służbowego, unie-
możliwiając kontynuację jazdy. Za pierwszym razem udzielono mu 
ostrzeżenia, za drugim razem cierpliwość strażników wyczerpała się 
i skierowali sprawę do sądu. O „kierowcach niedzielnych” słyszeli 
chyba wszyscy, ale o „niedzielnych pieszych” chyba jeszcze nikt…

Zaskroniec na Pl. Wolności
5 listopada w godzinach popołudniowych jedna z osób przecho-

dzących przez Pl. Wolności poinformowała patrol SM, o grasującym 
na tymże placu wężu. Po przybyciu na miejsce strażnicy ustalili, że 
wąż to zaskroniec. Gad został złapany przez strażników i przewie-
ziony w rejon Okrzeszyńca. 

Za szybcy 
W niedzielę 16 listopada w godzinach rannych na ul. Sobieskiego 

zostały zauważone 4 osoby, które przechadzając się, spożywały 
alkohol. Na miejsce wysłano patrol SM. W momencie kiedy grupka 
zauważyła pojazd SM, rzuciła się do ucieczki. Złapano tylko jedną 
osobę, która została ukarana mandatem. Jeszcze tego samego 
dnia około godz. 18.15 został zauważony mężczyzna spożywający 
alkohol na przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Hallera. Tym 
razem mężczyzna nie uciekał i otrzymał mandat za spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym. 

Fr.
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Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl



Bieg na jubileusz
Prawdziwa złota polska jesień towarzyszyła biega-

czom, biorącym udział w XIV Biegu Niepodległości  
o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika. Do tegorocznego 
biegu, którego start i meta usytuowane były na rybnickim 
Rynku zgłosiło się 805 zawodników nie tylko z Rybnika 
i okolic, ale również Wrocławia, Krakowa, Katowic, So-
snowca, Bytomia, Opola i Lublińca. Organizowana przez 
MOSiR w Rybniku impreza, stała się już na tyle popularna, 
że w tegorocznym biegu wystąpił zawodnik z Doniecka na 
Ukrainie Wladimir Timaszow, który w biegu otwartym 
mężczyzn zajął drugą lokatę. Honorowym starterem każ-
dego z biegów był prezydent Adam Fudali. 

Oto zwycięzcy po-
szczególnych biegów: 
szkoły podstawowe 
(wystartowało  164 
chłopców i 92 dziew-
czyny): Hanna Szczypka (UKS 
Czwórka Żory) i Mateusz Kokoszek 
(SP 2 Rybnik), gimnazja (76 dziew-
czyn i 89 chłopców) – Sonia Lichacz 
(KB MOSiR Jastrzębie Zdrój)  
i Michał Gołombek (G2 Tarnowskie 
Góry), szkoły ponadgimnazjalne 
(22 dziewczyny i 42 chłopców) – Ju-
styna Święty (ZSO MS Racibórz)  
i Mariusz Kubiak (UKS Czwórka 
Żory). W klasyfikacji drużynowej 
szkół zwyciężyły: Szkoła Podstawo-
wa w Szczerbicach, Gimnazjum 4  
w Bytomiu i Gimnazjum 1 z Wo-
dzisławia (w związku z błędem 
programu odpowiedzialnego za 

sporządzenie klasyfikacji szkół gimnazjalnych, a w efekcie błędnym 
podliczeniem punktów, organizator postanowił przyznać dwa pierwsze 
miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych) oraz V Liceum Ogólnokształ-
cące z Bytomia. 

W biegu głównym z udzia-
łem 20 kobiet i 73 mężczyzn 
zwyciężyli: Dorota Ustianow-
ska z Częstochowy, w katego-
rii juniorek – Anna Lempart 
z Bytomia, w kategorii se-
niorek – Jadwiga Kowalczyk  
z Rybnika, Marcin Błaziński 
z Dobrodzienia, w kategorii 
juniorów – Dawid Żebrowski 
z Sosnowca, w kategorii senio-
rów – Marek Leśnicki ze Sta-
nowic, w kategorii weteranów 
– Karol Kałus z Żor. 

Po każdym z biegów zwy-
cięzcy otrzymywali atrakcyjne 
nagrody oraz puchary, najlep-
sze szkoły - puchar Prezyden-
ta Miasta Rybnika, a zwycięzcy biegu głównego – nagrody pieniężne 
– za 1 miejsce 700 zł.  

Zamiana Amerykanek
Trwa zwycięska seria koszykarek UTEX–u 

ROW–u Rybnik w rozgrywkach Ford Germaz 
Ekstraklasy. W sobotę 22 listopada spotkaniem 
w Lesznie rybniczanki zakończyły I rundę roz-
grywek i od kolejnej soboty rozpocznie się runda 
rewanżowa. Zwycięstwo w Toruniu z Energią 
zapoczątkowało drugą w sezonie serię zwycięstw. 
Rybniczanki grając przed własną publicznością 
pokonały kolejno: MUKS Poznań 69:58, ŁKS 
Siemens AGD Łódź 76:73 i PTK Aflofarm Vicard 
Pabianice 78:51. Przed ostatnią kolejką I rundy 
podopieczne Mirosława Orczyka z dorobkiem 18 
punktów w ligowej tabeli plasują się na miejscu 
6, ale tyle samo punktów mają czwarte Polkowice  
i piąta Energia Toruń.

Pomimo dobrej postawy drużyny w rozgryw-
kach, z końcem października doszło do rozwią-
zania umowy z amerykańską zawodniczką Jią 
Perkins na mocy porozumienia stron. Jedna  
z gwiazd ligi WNBA, a zarazem transferowy 
hit Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet rozegrała  

w Rybniku 6 spotkań. W meczach tych była wyróż-
niającą się postacią, notując średnio 17,8 punktu, 
4,7 przechwytu, 3,3 zbiórki i 2,8 asysty na mecz. 
Jak mówi prezes zarządu Adam Greczyło, zawod-
niczka miała problemy z aklimatyzacją w Polsce,  
a o rozstaniu się z nią na pewno nie zadecydowały 
sprawy sportowe i finansowe.  

Na jej miejscu w rybnickim zespole pojawiła się 
inna amerykańska koszykarka Naketia Swanier 
(na zdj.). 22–letnia zawodniczka Connecticut 
Sun, mająca za sobą debiut w lidze WNBA przy-
leciała do Polski w czwartek, a w sobotę zagrała 
w spotkaniu swojej nowej drużyny z  Pabianicami. 
Niezwykle szybka i efektownie grająca Amerykan-
ka w debiucie zdobyła 6 punktów i zasłużyła na 
gromkie brawa rybnickiej publiczności.

Terminarz rundy rewanżowej – spotkania 
rozgrywane w Rybniku: 7 grudnia godz. 18.00 
z Ineą Poznań, 20 grudnia godz. 18.30 z CCC 
Polkowice, 24 stycznia z Wisłą Can Pak Kra-
ków, 12 lutego z Lotosem PKO BP Gdynia, 
15 lutego z Energą Toruń i 14 marca z Dudą 
Super Pol Leszno. 

Podium biegu dziewcząt szkół podstawo-
wych – od lewej; Agata Warło z Mysło-
wic, Hanna Szczypka z Żor i Agnieszka 
Grochowska z Piekar Śl.

Start do biegu chłopców szkół podstawowych z udziałem 164 zawodników.

Bieg seniorek wygrała pracująca w Wydziale 
Edukacji UM Rybnika Jadwiga Kowalczyk, dru-
gie miejsce zajęła Grażyna Piekowszowska z Żor, 
zaś III – Stefania Luszczymak z Radlina.

Zdj.: J. Taranczewski
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Mityng z olimpijczykiem
Fundacja Elektrowni Rybnik była pomysłodawcą i organizatorem 

cyklu imprez sportowo – kulturalnych pod hasłem „Mityng Sportowy 
z Olimpijczykiem”. Adresowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, 
sportowców jak i kibiców sportowych impreza, składała się z części sportowej 
i rywalizacji na wiedzę. W części sportowej pięć szkół konkurowało w tur-
niejach sportowych (tenis ziemny, sztafeta biegowa, tenis stołowy, sztafety 
pływackie). Po rozegraniu każdej z  konkurencji miało miejsce spotkanie 
z wybitnymi sportowcami. Gośćmi Mityngu… byli Grzegorz Kotowicz 
– kajakarz, siedmiokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrz Europy, 
czterokrotny srebrny medalista Mistrzostw Europy, trzykrotny olimpijczyk 
(1992, 1996, 2000) oraz brązowy medalista olimpijski z Barcelony (1992)  
i Sydney (2000), Małgorzata Ćwienczek – polska łuczniczka, olimpijka  
z Aten i Pekinu; mistrzyni Europy w drużynie w 2008 r.; Mariusz  Śrutwa 
– piłkarz, były gracz m.in. Ruchu Chorzów, Legii Warszawa i reprezentacji 
Polski Paweł Zygmunt – trener, najlepszy polski łyżwiarz szybki ostatnich 
lat, medalista mistrzostw świata i Europy, olimpijczyk z Lillehammer (1994), 
Nagano (1998), Salt Lake City (2002) i Turynu (2006); Paweł Czapiewski 
– lekkoatleta, średniodystansowiec, brązowy medalista mistrzostw świata  
w Edmonton na dystansie 800 m. (2001) i halowy mistrz Europy w Wiedniu 
(2002). Zaproszeni goście opowiadali o swojej sportowej karierze, moty-
wowali młodzież do uprawiania sportu, odpowiadali na zadawane pytania, 
rozdawali autografy, a najlepszym zawodnikom wręczali dyplomy. 

W rywalizacji sportowej zwyciężył Zespół Szkół Technicznych – 16 
punktów, przed I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śl. – 14 
punktów i Zespołem Szkół Budowlanych – 12 punktów. 

Podczas piątego, ostatniego spotkania rozegrano konkurs wiedzy  
o polskich olimpijczykach. Trzyosobowe zespoły mogły, wzorem jednego 
z teleturniejów, posiłkować się telefonem do przyjaciela – tj. opiekuna 
siedzącego  na widowni czy też kołem ratunkowych czyli kolegami ze 
szkoły. Zwycięstwo w konkursie i w całej imprezie, a więc miejsce na 
najwyższym stopniu podium, zdobyło I LO im. Powstańców Śl., któ-
rego opiekunem był Arkadiusz Tabacki. Zwycięzcy otrzymali puchar, 
medale, dyplomy, a szkoła czek na 2000 zł. Drugi w końcowej klasyfi-
kacji, choć ostatni w konkursie wiedzy, był Zespół Szkól Technicznych 
z opiekunem Grzegorzem Hermanem. Dzięki temu szkoła wzbogaciła 
się o 1500 zł. Na najniższym stopniu podium wartym 1000 zł, stanęli 
uczniowie Zespołu Szkół  Budowlanych pod opieką Gabrieli Capek. 
Szkoła ta zajęła również trzecie miejsce w konkursie wiedzy. Czwarte 
miejsce i 500 zł wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 5 pod opieką 
Aleksandra Pojdy, a piąte miejsce i 250 zł. zdobyli zawodnicy Zespołu 
Szkół Mechaniczno–Elektrycznych pod kierunkiem Kariny Bury.

Jak zapowiedział prezes Fundacji Stanisław Wójtowicz, mityng, 
mający zachęcić młodzież do uprawiania sportu i poszerzania wiedzy 
na temat jego historii i współczesności, będzie w przyszłym roku miał 
swoją kontynuację. 

Nowa łódź
Nowoczesna, hybrydowa łódź mo-

torowa typu RIB, łącząca elementy 
pontonu i typowej motorówki, od nie-
dawna znajduje się na wyposażeniu 
rybnickiego oddziału WOPR. Decyzją 
Zarządu Wojewódzkiego WOPR, który ją 
ufundował, łódź będzie służyła tworzącej 
się ratowniczej grupie interwencyjnej oraz 
patrolowała latem akwen Zalewu Rybnickie-
go. Ekonomiczny, przyjazny dla środowiska 
czterosuwowy silnik Tohatsu, został zakupio-

ny przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. 
Przekazanie łodzi odbyło się 29 października 
w bazie rybnickiego oddziału przy Zalewie 
Rybnickim. Od wiceprezesa Zarządu Woje-
wódzkiego WOPR w Katowicach, Bogdana 
Kozłowskiego, odebrał ją prezes rybnickiego 
WOPR, Sławomir Walento. 

Od tej chwili rybnicka baza będzie jedną 
z najlepiej wyposażonych w województwie. 
Przypomnijmy, że od roku po Zalewie 
pływa już łódź typu Perkoz z 30–konnym 
silnikiem Merkury.
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Zwycięski zespół I LO z prezesem Fundacji – Stanisławem Wójtowiczem.
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Spotkanie z Pawłem Czapiewskim. 

Wypływały medale
Pływacy RMKS Ryb-

nik  znakomicie  za-
prezentowali się w za-
wodach okręgowych. 
Podczas imprezy zorga-
nizowanej w Żorach, w 
grupie 10–latków Wikto-
ria Musioł zwyciężyła na 
dystansie 50 m. stylem 
grzbietowym, druga była 
na dystansie 50 m stylem 
motylkowym i dowolnym 
a trzecia na dystansie 100 
m stylem motylkowym. Jej 
klubowa koleżanka Daria 
Warmińska dwukrotnie 
była trzecia: na 50 m stylem klasycznym i 100 m stylem 
zmiennym. Podczas rozgrywanej w Katowicach ligi 
klubów śląskich W. Musioł zajęła 2 miejsce na dystansie 
50 m stylem grzbietowym. Na zawodach tej samej rangi 
ale w gronie 13–latków, Marta Pawlas była druga na 
dystansie 100 m stylem klasycznym, a Karolina Zajonc 
trzecia na dystansie 100 m stylem motylkowym. Obie 
zawodniczki te same rezultaty osiągnęły podczas roz-
grywanych w Radlinie Mistrzostw Śląska. 

Od lewej :  D.  Warmińska  
i W. Musioł.
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Grają dla Kuby!
Grający w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej w Rybniku zespół Albion 

Team Original podjął akcję wspierającą finansowanie leczenia 8–let-
niego, niepełnosprawnego Kuby. Chłopiec choruje na mózgowe porażenie 
dziecięce, nadciśnienie, dysartrię i kilka innych schorzeń. Kuba nie mówi i jest 
bardzo mało sprawny manualnie. Jest intensywnie rehabilitowany – od kilku 
lat rodzice starają się, by wyjeżdżał dwa razy w roku na turnusy rehabilitacyjne,  
a stałe ćwiczenia i leczenie przynoszą ciągłą poprawę. Kuba jest przy tym bar-
dzo pogodnym i kontaktowym dzieckiem. Niestety, bez pomocy darczyńców 
niewiele uda się zrobić. Rehabilitacja dziecka to ogromne koszty, a możliwości 
rodziców – ograniczone. 

Albion Team Original przyjął drugi człon nazwy: „Gramy dla Kuby” i w cza-
sie swoich meczów kwestuje na rzecz podopiecznego. Inicjator akcji Damian 
Podleśny zapowiedział też licytację na Allegro koszulki znakomitego siatkarza 
Daniela Plińskiego i przeznaczenie dochodu na leczenie Kuby. 

Zespół spotyka się we wtorki i czwartki w sali Gimnazjum nr 4 przy 
ul. Rybackiej. Kwesta będzie prowadzona w czasie meczy ligo-
wych zgodnie z terminarzem spotkań zamieszczonym na stronie  
www.albionteam.cba.pl/term.php.

Chętnych do udzielenia wsparcia finansowego dla Kuby zapraszamy 
też na stronę www.kubatwarog.republika.pl.

Szachowa olimpiada
W Klubie Energetyka rozegrano Międzynarodową Małą Olim-

piadę Szachową Juniorów, którą zorganizowała sekcja szachowa 
TS „Kuźnia” Rybnik, przy współudziale województwa śląskiego, 
Urzędu Miasta, starostwa powiatowego i elektrowni „Rybnik”.

Do rywalizacji przystąpiło 65 zawodników z 20 klubów w wieku  
od 4 do 16 lat z Czech i Polski. Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej 
zostali: Wiktoria Cieślak i Kamil Kozioł (MKSz Rybnik) – w grupie 
wiekowej do lat 8, Marta Sobczak (Mysłowice) i Patryk Karpacz 
(Katowice) – do lat 10, Patrycjusz Cieślak (MKSz Rybnik) – do lat 12, 
Sandra Wieczorek (MKSz Rybnik) i Mariusz Koźlik (Mysłowice) – do 
lat 14, Sylwia Nowak (Wieluń) i Arkadiusz Kłodowski (Andrychów) 
– do lat 16. W klasyfikacji drużynowej, do której zaliczane były cztery 
najlepsze wyniki zawodników danego klubu, zwyciężył MKSz Ryb-
nik przed Klubem Olimpijczyka z Mysłowic i OWR z Andrychowa.  
Na 4 miejscu sklasyfikowani zostali szachiści UKS „Nowiny” Rybnik, na 
5. TS „Kuźnia” Rybnik. Podczas uroczystego zakończenia najlepszym 
zawodnikom wręczono w sumie 36 pucharów, medali i dyplomów.

Następnego dnia rozegrano XX Rodzinny Turniej Szachowy, do 

którego zgłosiło się 13 rodzinnych duetów, w tym aż 7 z Rybnika. 
Zwyciężyła rybnicka rodzina państwa Szydłowskich – Kazimierz z cór-
ką Martą, przed Wojciechem i Michałem Warugą z Czerwionki oraz 
Krystianem i Sebastianem Hasińskimi z Rybnika, którzy byli jednymi 
z organizatorów dwudniowych zmagań szachowych.

Odpoczną do wiosny
Piłkarze ROW–u Rybnik na 5 miejscu i z dorobkiem 25 

punktów zakończyli rundę jesienną w grupie śląsko–opol-
skiej III ligi.

Podopieczni Franciszka Krótkiego w 15 rozegranych spotka-
niach odnieśli 7 zwycięstw, doznali 4 porażek, a czterokrotnie 
zremisowali. Do bramek rywali trafili 30 razy, a przeciwnicy 19 
razy zmusili bramkarza ROW–u do kapitulacji. W rybnickim ze-
spole najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem rundy jesiennej 
został Roland Buchała, który ma na swoim koncie 6 bramek, po 
4 gole strzelili: Rafał Mitura, Wojciech Sałek i Łukasz Żyrkow-
ski. Rundę jesienną na pierwszym miejscu w tabeli zakończyli 
piłkarze Ruchu Radzionków, którzy zgromadzili 38 punktów. 
Przed pierwszym gwizdkiem sezonu 2008/09 piłkarze ROW–u 
z rąk przedstawiciela Wydziału Gier Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej Kamila Dragi otrzymali puchar za awans do III ligi. Co 
prawda awans ten wynikał z reorganizacji rozgrywek ligowych 
ale puchar się też liczy. 

Zapisy do ligi piłki halowej
W ostatnią niedzielę listopada o godz. 

9 .00  w hal i  sportowo–widowiskowej  
w Boguszowicach rozpocznie się VII edycja 
Rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 
Halowej 2008/2009. Zapisy prowadzone są 
do 24 listopada w godz. 8.00–20.00 pod nu-
merami telefonu: 42 147 35 i 739 42 65. Spo-
tkanie organizacyjne odbędzie się 27 listopada  
o godz. 18.00 w budynku pływalni w Ryb-
niku przy ul. Powstańców Śl. 40. Członkiem 
RALPNH może być drużyna, która doko-
na pisemnego zgłoszenia i opłaci wpisowe  
w wysokości 350 zł (ilość miejsc ograniczona 
– decyduje kolejność zgłoszeń). Zawodnikiem 
może być każda osoba która ukończyła 15 rok 
życia. Tytułu mistrzowskiego bronić będzie ze-
spół „Laliga”, a organizatorem rozgrywek jest 
MOSiR Rybnik. 

Piłkarze ROW–u w akcji.
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A w wolnych chwilach…  
Co miejscy urzędnicy robią po godzinach? Tworzą! 
Udowodniła to wystawa „…a w wolnych chwilach…” autorstwa Zu-

zanny Smrek, Moniki Cobkało–Cnoty i Magdaleny Twardawy, które 
w Urzędzie Miasta pokazały swoje prace, jak mówiły, „...często ukry-
wane przed oczami innych, a będące odbiciem naszych najgłębszych 
myśli, wrażeń, uczuć, przemyśleń i spostrzeżeń…”. 

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 032 755 79 90

Objazdowo 
o prawach człowieka 

Dlaczego dwie dziewczyny gotowe są wysadzić się 
w powietrze, jak udało się dotrzeć do osób, które ukryły 
i wywiozły z Boliwii zamknięte w słoju z formaliną ręce 
Che Guevary, co stało się z afgańskim taksówkarzem, 
który omyłkowo trafił do amerykańskiego więzienia 
wojskowego, kim był Andriej Sacharow – odpowiedź na 
te pytania poznali widzowie Objazdowego Festiwalu Fil-

mowego „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”.
 To już VI edycja przeglądu, który zawitał do ponad 

20 polskich miast, w tym po raz drugi do Rybnika. — 
Chcielibyśmy, aby festiwal przyczyniał się do jak najszerszego 
postrzegania idei praw człowieka jako wartości wspólnej 
i naprawdę ważnej — mówią oragnizatorzy. — Wybraliśmy 
wyłącznie dokumenty wartościowe artystycznie – komercyj-

ne kino nie porusza… Dwudziestu wyświetlanym filmom towarzyszyły 
imprezy związane z tematyką walki o prawa człowieka. Oprócz paneli 
dyskusyjnych dotyczących szans na obalenie reżimów i postaw wobec 
łamania praw człowieka na świecie, odbył się również koncert grupy 
„Indialucia”, a publiczność mogła zobaczyć dwie ciekawe wystawy. 
Na pierwszej znalazły się poruszające fotografie z zamieszek ulicznych 
w Kaszmirze autorstwa laureatki prestiżowej nagrody World Press Photo, 
Ami Vitale (www.amivitale.com), na drugiej – prace nadesłane na kon-
kurs czasopisma „Metro”, będące wyrazem protestu przeciwko łamaniu 
praw człowieka w Tybecie. 

Trzydniowy festiwal odbywał się w trzech 
miejscach – w Rybnickim Centrum Kultury, 
Zespole Szkół Wyższych oraz w klubie Tita-
nic, który stał się ważnym miejscem na kultu-
ralnej mapie miasta, mimo iż działa dopiero 
od czerwca tego roku. W klubie, który mieści 
się przy ul. Kościelnej, odbywają się koncerty prezentujące najróżniejsze 
gatunki muzyki, a w małej sali kinowej wyświetlane są produkcje ambitne-
go, niezależnego kina. Dlatego też „Club Titanic” również włączył się do 
festiwalu „Watch Docs.” organizowanego przez Helsińską Fundację Praw 
Człowieka, wspólnie z partnerami z całej Polski. Jego współorganizatorzy 
wybierają filmy z repertuaru Międzynarodowego Festiwalu w Warszawie 
i układają własne programy imprez towarzyszących. A wszystko po to, 
by łączyć oglądanie najlepszych kinowych filmów dokumentalnych z ca-
łego świata, z upowszechnianiem wiedzy o prawach człowieka. Również 
w Rybniku…                                                                                           (S)

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 43

Program zajęć na grudzień 2008

• 1.12., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Witold Kołek;
• 1.12., pon., godz. 12.00 – Warsztaty malarskie grupy „Impresja” 

– Maria Malczewska;
• 4.12., czw., godz. 11.00 – Historia samochodu cz. II – Hubert Nowrot;
• 8.12., pon., godz. 12.00 – Medycyna niekonwencjonalna – Ludwik 

Semeniuk;
• 9.12, wt., godz. 14.00 – Spotkanie solenizanckie;
• 10.12., śr., godz. 13.30 – Witaminy i suplementy – Maria Woźnica;
• 11.12., czw., godz. 11.00 – Zniewolenie i manipulacja umysłu 

– Urszula Motyka;
• 13.12., sob., godz. 14.00 – Spotkanie opłatkowe – 1 grupa;
• 14.12., niedz., godz. 14.00 – Spotkanie opłatkowe – 2 grupa;
• 15.12., pon., godz. 12.00 – Warsztaty malarskie – Maria Malczewska;
• 18.12., czw., godz. 11.00 – Historia malarstwa – Helena Kisielewska;

Od 22.12.2008 r. do 2.01.2009 r. – przerwa świąteczna

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 4343
Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl Seanse odbywają się w sali Teatru Ziemi Rybnickiej. 

1.12., godz. 19.30 
W GÓRĘ JANGCY

prod. Kanada 
– 2007, reż. Yung 
Chang.

Wielka Tama 
Trzech Przeło-
mów ma okieł-
znać najdłuższą 
rzekę Chin. Do-

tąd spowodwała już zatopienie 
dziesiątek miast, a około 2 miliony 
ludzi zmusiła do przesiedleń. 
Znikaniu pod wodą miast, które 
dotąd były zanurzone jedynie 
w wielowiekowej historii Chin 
towarzyszy bolesny smutek. Przej-
mujący dokument o przemianach 
w Chinach.

8.12., godz. 19.30
OGRODY JESIENI

prod. Francja, 
Włochy, Rosja 
–  2006 ,  r e ż . 
Otar Iosseliani, 
obsada: Severin 
B l a n c h e ,  J a -
cynthe Jacquet, 
Lily Lavina.

Życie nieubłaganie robi swoje, 
a mądrzy ludzie reagują na to bez 
histerii. Komediowa przypowieść 
przemyślnie skomponowana, 
wyreżyserowana z lekkością i bra-
wurą. Pełen niesamowitej energii 
i humoru spektakl rzeczywistości. 
Film z klasą. Główna Nagroda na 
Festiwalu w Cannes.

15.12., godz. 19.30
ORZEŁ KONTRA REKIN

prod. Nowa 
Zelandia – 2007, 
reż.Talka Cohen, 
obsada: Loren 
Horsley, Jemaine 
Clement.

Ona pracuje 
„na kasie”, on jest dużym dziec-
kiem z całkiem dojrzałą depresją. 
Ważny temat wykluczenia jednost-
ki został wzbogacony o zbawienny 
dystans, poczucie humoru, cierpką 
ironię. Czysty liryzm jest w tym 
ujmującym utworze o „parze 
świrów” częścią wyzwalającego 
uśmiechu. A tak w ogóle – czy 
istnieje normalność? Ujmujące!

22.12., godz. 19.30
SEKRETY

prod. Czechy 
– 2007, reż. Ali-
ce Nellis, obsa-
da: Iva Bittova, 
Ivan Franek.

I l e  r z e c z y 
może się wy-

darzyć w ciągu jednej doby!? 
Można poznać kochanka, porzu-
cić kochanka, posądzić dziecko 
o uzależnienie, uwieść niespeł-
nionego pianistę i kupić pianino, 
a pod koniec dnia znów być do-
brze ułożoną żoną i matką. Trochę 
komedii i trochę wdzięcznego 
humoru. Zdaniem Czechów jest 
to ich najlepszy film 2007 roku!



Wypowiedz się w sprawie Strefy Śródmiejskiej
Od 1 stycznia 2009 roku wprowadzone zostaną zmiany 

w Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej (RSŚ) – zachęcamy wszystkich 
chętnych do wypełnienia ankiety dotyczącej strefy.

W związku z ograniczeniem postoju oraz ruchu pojazdów prze-
widuje się wprowadzenie następujących zmian w Rybnickiej Strefie 
Śródmiejskiej (dalej RSŚ).
I – Zakaz ruchu do RSŚ nie dotyczy:

1. osób zamieszkujących (tj. posiadających zameldowanie stałe lub 
czasowe na okres powyżej 1 roku) lub właścicieli i współwłaści-
cieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości w RSŚ, 

2. pojazdów zaopatrzenia na czas dostaw w godzinach od 
17.00–10.00,

3. firm ochroniarskich oraz konwojentów bankowych,
4. pojazdów TAXI,
5. pojazdów służb miejskich oraz Straży Miejskiej,

 Karty RSŚ dla mieszkańców wydawane będą po złożeniu stosow-
nych dokumentów i oświadczeniu o tym że:

– są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu,
– zapewnione będzie miejsce umożliwiające parkowanie pojazdu 

na własnej posesji.
 Przy rozpatrywaniu wniosków o kartę przyjęta będzie zasada 1 karta 

= 1 pojazd samochodowy. Karty będą ważne na okres do 3 lat.
  Karty RSŚ dla firm ochroniarskich oraz konwojentów bankowych 

będą wydawane po udokumentowaniu zawarcia umowy o 
ochronie obiektu lub zawarcia umowy z bankiem znajdującym 
się w RSŚ – karty będą ważne na okres 1 roku.

II – Czas pobytu w RSŚ nie może przekraczać 30 minut, monitoro-
wany będzie za pomocą: 
– biletów wydawanych przez automat, znajdujący się na wjeździe 

do RSŚ od ulicy Raciborskiej (dla pojazdów przejeżdżających 
przez płytę Rynku),

– zegarów umieszczanych za szybą pojazdu na obszarze ulicy 
Zamkowej i Rynkowej.

 Czasowe ograniczenie obowiązywać będzie całą dobę za wyjąt-
kiem pojazdów służb miejskich i Straży Miejskiej oraz mieszkań-
ców w godzinach 17.00–10.00 posiadających karty RSŚ.

III – Od dnia 15 grudnia 2008 roku będą wydawane nowe karty 
RSŚ, natomiast wszystkie wydane dotychczas karty RSŚ z dniem 
1 stycznia 2009 roku stracą ważność.

 Ankieta na stronie: www.rybnik.pl.

Uchwała Nr 402/XXXII/2008 Rady Miasta Rybnika 
z dnia 15 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia: „Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
na terenie Miasta Rybnika.”

Na podstawie art. 12 pkt 9b i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.).

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez 
Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa

Rada Miasta Rybnika uchwala:
§ 1.

Przyjąć „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porząd-
ku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika”, 
którego treść stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w gazecie lokalnej.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Program, będący załącznikiem do powyższej uchwały, jest dostępny 

na stronie www.rybnik.pl.

Konsultacje dla przedsiębiorców
Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego Okręgu 

Przemysłowego rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie 
s y s t e m u  k o m p l e k s o w y c h  u s ł u g  i n f o r m a c y j n y c h 
dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów 
Konsultacyjnych (PK)”.

Zakres świadczonych usług 
w ramach Sieci Punktów Konsultacyjnych:

1. Podejmowanie i wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia 
działalności gospodarczej:
• podejmowanie działalności gospodarczej
• wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe
• wykonywanie działalności gospodarczej – zatrudnianie pracowników
• wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności
• wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw
• rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 
2007–2013 ze środków publicznych:
• charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania
• przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na reali-

zację projektu
• inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie 

finansowe na realizację projektu
3. Możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych:

• możliwości i zasady korzystania m.in. z usług doradczych o charak-
terze proinnowacyjnym oraz usług doradczych proeksportowych

• możliwości i zasady korzystania z dofinansowanych szkoleń
4. Inne informacje:

• informacje teleadresowe instytucji otoczenia biznesu
• wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające in-

formacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów 
gospodarczych

Informacje udzielane w ramach Punktów Konsultacyjnych 
są BEZPŁATNE i ewidencjonowane.

NUMER INFOLINII: 032/42 37 566
Akredytowani konsultanci: Grażyna Rycman, Kinga Siódmok 

oraz Robert Szarras zapraszają 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, ul. Rynek 12, 44–200 Rybnik

www.izbaph.rybnik.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

www.izbaph.rybnik.pl

Stowarzyszenie dziękuje
Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Euro-

pa serdecznie dziękuje Izbie Przemysłowo–Handlowej Ryb-
nickiego Okręgu Przemysłowego oraz firmie Media Markt 
za wsparcie finansowe organizowanej wspólnie z Powiatową 
i Miejską Biblioteką Publiczną wystawy fotograficznej „Ukra-
ina, reminiscencje”. Dzięki pomocy obu podmiotów wystawa 
i wernisaż miały odpowiednią, atrakcyjną dla zainteresowanych 
oprawę.  

Potrzebny tapczan!
Nasza podopieczna, osoba niepełnosprawna o skromnych warun-

kach finansowych, prosi o nieodpłatne przekazanie tapczanu lub 
kompletu wypoczynkowego. Chętni darczyńcy proszeni są o kontakt 
telefoniczny pod nr 032/ 42 27 924, 088 04 09 372.  
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Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik

— Dawniej kanarek pomagał górnikom w pracy, gdzie wykorzystywano jego wrażliwość 
na wydobywające się gazy — mówi prezes rybnickiego oddziału Polskiego Związku 
Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Jarosław Mitko. — Jego osowiałość 
i złe samopoczucie było ostrzeżeniem dla pracujących pod ziemią. Teraz wiele osób wciąż 
darzy te ptaki ogromnym szacunkiem.   

Stąd wielość hodowli i rozmaitość kolekcji – kanarki kolorowe brunatne, kolorowe czerwone, 
tzw. czerwone lub żółte mozaiki, glostery, czy zabawne kanarki niemieckie z koronką i bez 
koronki, w hodowli których specjalizuje się właśnie Jarosław Mitko: — Trzeba połknąć przysło-
wiowego bakcyla, a wtedy nawet przerwa w hodowli kanarków niczego nie zmieni, bo to pasja, do 
której z pewnością się wróci. Żartobliwie w naszym środowisku mówi się, że jak „ktoś mo ptoka” 
to już na zawsze — wyjaśnia J. Mitko, hodowca z 25–letnim stażem. Jego wyjątkowej urody 
ptaki można było oglądać w trakcie kolejnej już wystawy zorganizowanej przez Polski Związek 
Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oddział w Rybniku. Hodowcy czekają na takie 
wydarzenie cały rok, bo jest ona podsumowaniem ich pracy i okazją do wymiany doświadczeń. 
Tym razem w Rybnickim Centrum Kultury 25 wystawców z całego regionu pokazało 230 ka-
narków i prawie 60 ptaków egzotycznych, wśród nich wyjątkowe okazy – amadyny wspaniałe 
i aleksandretty. A najwdzięczniejszymi zwiedzającymi były oczywiście dzieci. Dzięki loterii 
fantowej część z nich wróciła do domu z nowym, skrzydlatym przyjacielem…                  (S)

Mieć ptoka
Dzieciom podobały się 
szczególnie kolorowe 
ptaki egzotyczne.

Zdj.: s.  

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 45

Po odbiór nagród należy się zgłosić w ciągu 
1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.

Foto–zagadka
Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię i intere-

sujesz się również zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w nowym konkursie. Wystarczy obejrzeć publikowane niżej zdjęcie i odgadnąć 
gdzie znajduje się płaskorzeźba z górniczymi motywami. Taką wiedzą warto 
wykazać się nie tylko przy okazji zbliżającej się „Barbórki”.

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 15 grudnia br. Wśród osób, 
które przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową z prawidłowym 
rozwiązaniem, rozlosujemy nagrody:    

SANBIOS, ul. Sikory 7, 44–100 Gliwice, 
tel./fax 032/23 49 632; www.sanbios.pl

Zestaw 
suplementów: 
Pilonyx i Vita Selen ACE 

poprawiających jakość włosów, skóry i paznokci, 
dostępnych w aptekach i sklepach zielarskich 

2 bony towarowe wartości 
50 zł każdy

Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

empik

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 10: zdję-
cie przedstawia obiekt plastyczny autorstwa 
Beaty Luks nagrodzony w konkursie na „COŚ" 
– Całkiem Oryginalny Ślad, zorganizowany dla 
upamiętnienia Browaru Rybnickiego. Znajduje 
się w Centrum Handlowym Focus Park na ścia-
nie budynku byłej słodowni.
 Nagrody za prawidłowe odpowiedzi 
otrzymują:
• bony towarowe – Anna Zwinka i Małgorzata 

Pertyńska z Rybnika.
• suplementy – Wojciech Brzezina z Żor.

Hity na listopad
Carlos Ruiz Zafón, Gra 

anioła. WWL „Muza” SA., 
Warszawa 2008.

Kolejna, znakomita po-
wieść autora „Cienia wiatru”, 
utrzymana w podobnym, 
mrocznym klimacie Barce-
lony lat ’20. I tu bohaterem 
jest książka… Czyż jest coś 

przyjemniejszego niż długi, jesienny wieczór 
z grubą, napisaną w porywającym stylu lekturą?

•••
Niepodległość 1918. 

Wydanie specjalne „Poli-
tyki”, 2/2008.

Prawie 100–stronicowe, 
bogato ilustrowane kom-
pendium wiedzy o tym, jak 
odradzała się wolna Polska. 
Znajdziemy tu kalendarium, 
mapy i artykuły dotyczące 
wszystkich aspektów drogi do wolności. Publikacja 
powinna znaleźć się w każdej domowej bibliotecz-
ce, z szerokim dostępem dla młodzieży. 

•••
3 CD Christmas & the 

City. MymusicGroup; Uni-
versal Music Polska.

W oczekiwaniu na nasze 
rodzime kolędy dobrze po-
słuchać klasycznych piose-
nek „okołoświątecznych”, 

które świetnie nastrajają, przypominając, że Boże 
Narodzenie tuż, tuż… Podobno najlepiej świą-
teczne porządki robi się przy dźwiękach „White 
Christmas” czy „Jingle Bells”. Szczególnie, że 
3–płytowy album z Nowym Jorkiem w tle firmują 
m.in. Frank Sinatra, Elvis Presley, Bing Crosby, 
Rosemary Clooney i in. Słowem – klasyka…

•••
DVD Miłosne gierki. 

AKA Playing Dirty 2008.
Lata dwudzieste, lata trzy-

dzieste… , bo w tym właśnie 
czasie toczy się akcja au-
torskiej komedii George’a 
Clooneya – jest jej reżyse-
rem, scenarzystą i odtwór-
cą, obok Renée Zellweger, 
głównej roli. A wciela się 
w trenera futbolowej  drużyny zatrudniającego 
pomocnika – bohatera wojennego, którego zasługi 
chce podważyć atrakcyjna dziennikarka. Oczywi-
ście obaj panowie ulegają jej urokowi… 

Lubisz i znasz swoje miasto? Jeste



Strona przygotowywana jest przez Fundację ER.
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Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
     – EKSTERNISTYCZNIE, 15 MIESIĘCY
•   PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW 

MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH
•  KADROWO-PŁACOWY
•  KSIĘGOWO- PODATKOWY
•  OBSŁUGA KOMPUTERA
•  J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKIe-mail: atenaatena@wp.pl

K U R S Y

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

BIURO RACHUNKOWE 
LIBRA

tel. 032 42 27 858
libra@hoga.pl

ul. Rynek 6  (II piętro) 
44-200 Rybnik

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach 

wraz z Partnerami: 

Cechem Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, 
Stowarzyszeniem na Rzecz Sieci Ośrodków AGRO-INFO w Poznaniu 

zapraszają do udziału w seminarium organizowanym w ramach POKL Działanie 7.3 dotyczącym projektu

„BĄDŹ AKTYWNY”
Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich powiatu rybnickiego: 

Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany oraz gminy miejsko-wiejskiej Czerwionka-Leszczyny.

Celem projektu jest budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudnienia oraz poszukiwanie sposobów i pozyskiwanie partnerów 
do walki z dyskryminacją na rynku pracy oraz wykluczeniem społecznym.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji: 

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku
ul. Wysoka 15/17, 44-200 Rybnik

tel. 032 422 87 12
e-mail: sekretariat@cech.rybnik.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Rybnik – Golejów
tel. 032/ 42 655 37, 0502 279788

www.pustaki.go3.pl
e-mail: pustaki@go3.pl

8
PUSTAKI:
żużlowe
na ściany nośne
ścianki działowe

CAŁODOBOWE KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

Henryk Kłosek

Kamień, ul. Sąsiedzka 12 
Rybnik, ul. Wyzwolenia 26

tel.: 032 421-97-97
kom.: 0501-338-144

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

Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

zakupi każdą ilość

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

NISZCZENIE DOKUMENTÓW I AKT

KOL-DAR OKNA I DRZWI Kołacz Dariusz
Rybnik (Nowiny): ul. Kominka 45, tel. (0-32) 42-43-074 ; fax (0-32) 42-43-071
Leszczyny: ul. Dworcowa 2, tel. (0-32) 42-70-362 
Rybnik (Centrum): ul.Gliwicka 26, tel. (0-32) 42-25-990
kol_dar@poczta.onet.pl • www.kol-dar.pl

skorzystaj z jesiennej promocji w naszej firmie

okna
drzwi
parapety
rolety OKNA KTÓRE CIESZĄ JAKOŚCIĄ I CENĄ
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Rybnik – Golejów
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e-mail: pustaki@go3.pl
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Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 (wjazd od salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, tel. 032 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek.med. Urszula Zimoń

Specjalista chirurg

chirurgia małoinwazyjna,

laseroterapia żylaków

tel. 0602 759 931

lek. med. Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 032 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar

Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Holter ekg, Holter ciśnieniowy

tel. 032 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki

Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 0502 271 221

lek.med. Krzysztof Paruzel

Specjalista chirurgii ogólnej

USG, laseroterapia,

leczenie ran

tel. 0509 796 766

lek. med. Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman 

Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 0692 427 312

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

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

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 
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www.pilatesrybnik.republika.pl
 tel. 0 791 50 78 60

Marzysz o smukłej i wysportowanej 
sylwetce?

Chcesz zadbać o swój wygląd?

Potrzebujesz odprężenia?

Masz problem/ bóle kręgosłupa?

Jeżeli odpowiedź na powyższe 
pytania brzmi tak – PILATES 
jest właśnie dla Ciebie.

R E J E S T R A C J A  �  0 3 2  4 3 0  4 1  5 9

Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

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

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

Biuro Rachunkowe
BIZNES S.C.

Rybnik, ul. Wysoka 15-17
(na parterze budynku Cechu Rzemiosł
– okrąglak koło teatru)

Od pon. do piąt. 
w godz 9.00 – 17.00, tel. 032 422 31 34
e-mail: biznes.kb@vp.pl

OFERUJEMY:
• ZWROT VAT-u ZA MATERIAŁY BUDOWLANE
• OPRACOWYWANIE BIZNES PLANÓW:

• NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI – DLA URZĘDÓW PRACY
• DLA FIRM – KREDYTY INWESTYCYJNE

• KSIĘGI HANDLOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)
• KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT
•  DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

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

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

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

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

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH
(gitara elektryczna)

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch



Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
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 42 23 681, 42 49 599
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

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
(pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

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 „Zgoda”
ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087 – wtorki, czwartki, soboty, niedziele 16.00–20.00

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.

Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku, 
ul. Kościuszki 17, tel. kom. 502 31 79 92 – zaprasza na spotkania 

wtorki 11.00–13.00, czwartki 16.00–17.30, tel. 032/42 36 180 (czynny w czasie dyżurów) 

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (r) (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (S), Dominika Ingram–Nowaczyk (D) (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 032/42 28 825, 42 60 070, 
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Offsetdruk i media sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48, 

tel 033 857 70 90

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze od godz. 11.00 do 13.00 

w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl.

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 0–32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 0–32/42 23 210

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17(Okrąglak), 

tel/fax. 032 42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10.00–17.00
Dyżury radnych w każdy wtorek 16.00–18.00; 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (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 Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 032/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909,  ul. Sobieskiego 1. 

Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.
Bezpłatne porady prawne: środy 16.30-18.30 i czwartki 16.00–18.00

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

biurze SLD, ul. Białych 7, tel. 032/42 27 914.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 
w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

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

ul. Białych 7/311, tel./fax 032/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki
ul. 3 Maja 11, 44–200 Rybnik, tel. 032/42 31 337 kom. 512 078 423

Porady prawne w każdy poniedziałek od 17.30–19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)
Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14.00–16.00
Dyżur Biura poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13.00–15.00

Oferuje następujące usługi cmentarne: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych 

• umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

Dział Cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 032/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00





PRODUCENT 

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA 
PPHU „KONSEK” SP.J.

OKIEN I DRZWI PVC
S A T Y S F A K C J A  K T Ó R E J  N I E  D A  C I  K O N K U R E N C J AC J AC J A

Systemy okienne

Wodzisław Śląski 
ul.Targowa 12A 

tel. 032 4552859 w. 32

Racibórz 
ul. Browarna 16 

tel. 032 4152248

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

www.toyota.rybnik.pl 

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

SERWIS tel. 032 432 90 50

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

W dniach 15.11.2008 do 15.12.2008 tylko u nas specjalna oferta serwisowa – 29 czynności za 100 zł

BIKE-SYSTEM

NARTY, SNOWBOARDY, ODZIEŻ, BUTY NARCIARSKIE 
I SNOWBOARDOWE (NOWE I UŻYWANE)

SERWIS NARCIARSKI (MASZYNOWY I RĘCZNY)

Rybnik-Zamysłów 
(skręt przy kaplicy na ulicy 

Wodzisławskiej)
ul. Nacyńska 25

tel. (0-32) 424 87 50
sklep@bike-system.com.pl

www.bike-system.com.pl

NIERUCHOMOŚCI
CHCESZ SPRZEDAĆ DOM,  DZIAŁKĘ ?

ZADZWOŃ ! PRZYJEDZIEMY!

www.ibon.pl

Znajdziemy klienta 
na Twoją nieruchomość

Perfekt 032-4344105 
DaWiMa 032-4236241
Domar 032-7559880
Libra 032-4238556
Manager 032-4153416
Betta 032-4260124
Posesor 032-7557621


