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Drodzy Rybniczanie!

Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas refleksji,
żarliwości serca, miłości i dobroci. 
Niech upłynie pod znakiem spotkań w rodzinnym gronie,
a jego magia doda wiary w siebie i drugiego człowieka, 
co uczyni nasze życie piękniejszym.

Oby świąteczno–noworoczna atmosfera jak najdłużej pozostała 
w Państwa sercach i dodawała otuchy 
w zmaganiu się z problemami dnia codziennego.

Niech spłynie na Państwa obfitość Bożych Łask,
a Nowy Rok przyniesie radość z każdego nowego dnia.

Z najlepszymi życzeniami

Adam Fudali    oraz
Prezydent Rybnika  Stanisław Jaszczuk
     Przewodniczący Rady Miasta Rybnika
     i radni
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Rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim w 10. rocznicę objęcia funkcji

Nie żałuję niczego...

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 3

— Panie prezydencie, naturalną 
cezurą czasową dla samorządowca 
jest kadencja, jednak 10–lecie 
sprawowania urzędu prezydenta 
miasta, to rocznica, wobec której 
trudno przejść obojętnie. Czy 
z perspektywy tej dekady pana 
decyzja o przyjęciu tej funkcji 
byłaby taka sama? Przypomnijmy, 

że w 1998 roku startował pan  w wyborach samorządowych na 
radnego z listy AWS, a zgodnie z ówczesną ordynacją wyborczą, 
prezydenta wybierała powołana już Rada. Zainteresowani pamiętają 
tamtą niezwykle dynamiczną sytuację...

— I właśnie wtedy, w imię odpowiedzialności za miasto, moja 
decyzja nie mogła być inna. Z perspektywy czasu widzę teraz, że czas, 
jaki był mi dany na stanowisku prezydenta, a wcześniej radnego, był 
niezwykle ważnym okresem transformacji gospodarczej w historii 
naszego kraju oraz rozwoju nowoczesnego samorządu terytorialne-
go. Udział w tym procesie, połączony z wykorzystaniem zebranych 
doświadczeń dla dobra Rybnika był, i jest, dla mnie, ogromnym 
wyzwaniem. Nie chcę ukrywać, że jest też satysfakcją. Dzisiejsze 
rozwiązania, w tym większe kompetencje, ale i odpowiedzialność 
prezydenta, pozwalały na sporą samodzielność gmin z możliwością 
rozwoju miasta. Można było realizować wymarzone wspólnie ze 
współpracownikami zadania, bo to przecież cały zespół ludzi brał 
udział we wszystkich przedsięwzięciach. Czy udało się nam zreali-
zować naszą wizję i, co najważniejsze, czy spełniliśmy oczekiwania 
mieszkańców? Myślę, że w znacznej mierze tak. Wiele przedsięwzięć 
wymagało od nas kolosalnego wysiłku, pracy oraz całkowitego po-
święcenia, często nawet kosztem wolnego czasu przeznaczonego 
dla rodziny czy pozazawodowej pasji. Chociaż taką pasją stał się 
dla mnie właśnie Rybnik… Mając dzisiejszy bagaż dobrych i złych 
doświadczeń – dzisiaj ponownie powiedziałbym „tak”.

— Ważną datą w historii Polski, a co za tym idzie, również Ryb-
nika, był rok 2004 i wstąpienie do Unii Europejskiej. Przyniosło 
ono unijne pieniądze, ale i konieczność zdobycia przez gminy umie-
jętności ich pozyskiwania. W Rybniku opanowano ją do perfekcji, 
o czym świadczą wszelkie rankingi...

— To były lata wzmożonego wysiłku organizacyjnego wszystkich 
pracowników Urzędu Miasta, uczenia się niełatwych unijnych pro-
cedur i całej logistyki z nimi związanej. Przede wszystkim jednak 
należało wykazać wolę i chęć podjęcia tego zadania. Myśmy taką 
wolę mieli i to procentuje... Na początku, kiedy zaczęły spływać 
pierwsze, przedakcesyjne jeszcze środki, na jednego mieszkańca 
Rybnika przypadało ich nieco ponad 5 zł. W 2007 roku ta kwota 
wyniosła ponad 1.400 zł. Pozyskane fundusze zewnętrzne pomogły 
nam dokonać, nie waham się użyć tego określenia, skoku cywiliza-
cyjnego. Przypomnę tylko dobiegającą końca budowę kanalizacji, 
ciągłą modernizację dróg, remonty obiektów kultury, inwestycje 
w sferze bezpieczeństwa jak monitoring, projekt związany z e–kartą 
i elektroniczną administracją, projekty umożliwiające wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i wiele innych związanych ze sferą społecz-
ną, a mających na celu wsparcie osób wykluczonych i zwiększenie 
liczby miejsc pracy. Rozwój inwestycyjny sprawił, że w ciągu kilku 
lat poziom bezrobocia spadł z 13 do 4,3%. Szukanie możliwości 
dofinansowania kolejnych naszych projektów i programów, w które 
Rybnik mógłby się „wstrzelić”, stało się moją pasją. Szczęśliwie, 
dostęp do takich informacji nie jest w dobie internetu trudny. Szcze-

gólne zaskoczenie, ale i satysfakcję, poczułem z pozyskania 9 mln zł 
na wyrównywanie szans edukacyjnych i podnoszenie poziomu na-
uczania, bo program ten przeznaczony był dla gmin wiejsko–miej-
skich. Oczywiście pod względem wielkości dotacji, nic nie przebije 
naszej sieci kanalizacyjnej…  

— Już ta jedna inwestycja wystarczyłaby, by dać Rybnikowi 
miejsce w czołówce miast wykorzystujących unijne środki, a samo-
rządowcom wejście do historii… 

— Ale przecież nie o rankingi czy stawianie pomników władzom 
miasta tu chodzi. Ta inwestycja jest po prostu niezbędna dla dal-
szego rozwoju miasta oraz znacznego podniesienia standardu życia 
mieszkańców i uniknięcia płacenia od 2010 r. ogromnych kar za 
zanieczyszczanie środowiska. Każdy rozsądny gospodarz miasta 
podjąłby taką decyzję. Podczas budowy kanalizacji nie omijały nas 
problemy, a największe wynikały nie z naszych zaniedbań czy złego 
przygotowania, ale leżały po stronie wykonawców. Długie procedury 
„rozstawania się” z niesolidnymi firmami wpływały na przedłużanie 
terminów i trudno się dziwić mieszkańcom, że tracili cierpliwość. 
Również na nasze głowy sypały się gromy. Kanalizacja, a w efekcie 
również modernizacja wielu kilometrów dróg, jest przykładem inwe-
stycji, której dobrodziejstw doświadczą głównie dzielnice, a nie samo 
centrum. To prawda, że zależy nam na wyglądzie centrum miasta, bo 
jest ono wizytówką Rybnika, ale trudno nam zarzucić brak dbałości 
o pozostałe części miasta. Można się spierać o wybór takiego lub 
innego rozwiązania drogowego, priorytet dla jednego czy drugiego 
obiektu, ale na pewno nie popełniamy grzechu zaniechania. Dla 
mnie największym osiągnięciem jest zrównoważony rozwój i zmiana 
wizerunku Rybnika z typowo górniczego na usługowe i edukacyjne 
centrum, nie tylko dla rybniczan, ale również mieszkańców całej 
aglomeracji rybnickiej. Zaryzykowaliśmy budowę kampusu i dziś 
tylko ktoś niepoważny powołanie tego nowatorskiego zespołu 
trzech dobrych uczelni może uznać za błąd. Łatwe nie było również 
podjęcie decyzji o lokalizacji dwu wielkich galerii rozrywkowo–han-
dlowych w samym centrum miasta. Zaryzykowaliśmy i chyba się 
opłaciło, bo miasto ożyło, a korki i bez tych obiektów pewnie byłyby 
takie same. A nie da się ukryć, że to jedna z największych bolączek 
miasta i podstawowy problem do rozwiązania. Modernizacja układu 
komunikacyjnego jest dla nas ciągle priorytetem. W samym centrum 
niewiele da się zrobić, bo ogranicza to charakter zabudowy, trzeba 
więc ruch wyprowadzić na zewnątrz. A jest on coraz większy, bo 
rocznie rejestrujemy ok. 12 tys. samochodów! Dzięki wyremon-
towanej Drodze Krajowej 78 łatwiej jest poruszać się w kierunku 
Gliwic i autostrady A4, mamy zapewnione środki na modernizację 
drogi w kierunku Żor i dalej autostrady A1, pojawiła się szansa 
na remont ul. Świerklańskiej z programu rządowego i dzięki temu 
kolejne wyjście w kierunku węzła autostrady A1 w Świerklanach, 
kontynuowana będzie budowa dalszej części obwodnicy od Ronda 
Zebrzydowickiego do ul. Rudzkiej i dalej w kierunku DK 78. Dzięki 
tym rozwiązaniom powinno się udać ograniczenie w centrum miasta 
ruchu tranzytowego. Chcielibyśmy to zrealizować do końca kadencji. 
Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie sprostać 
wszystkim oczekiwaniom...

— Jakie zatem zadania zalicza pan do tych niezrealizowanych? 
— Trudno mówić o niezrealizowanych zadaniach, bo te wyzna-

czamy sobie w oparciu o realne możliwości. W kategorii marzeń 
pozostaje np. modernizacja terenów sportowo–rekreacyjnych 
w Kamieniu i kąpieliska Ruda. W Kamieniu dobry początek został 

c.d. na stronie 4
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zrobiony – wyremontowano część hotelową, halę sportową z zapleczem 
i mamy też zabezpieczone środki na dwa boiska. Przyjdzie też kolej na 
nieckę basenową i całe otoczenie. Jednak w budżecie miasta nie ma 
tak wielkich środków, które można by wydać od razu na ten cel, trzeba 
więc wymyślić sposób, by go zrealizować bez nadmiernego obciążania 
miejskiej kasy. 

Ale Rybnik stoi przed ogromnym problemem i nowym wyzwaniem 
wynikającym z dyrektyw UE, zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego poprzez wykorzystanie w sposób optymalny istniejących źródeł 
energii i pozyskanie dodatkowych. Łączy się to również z koniecznością 
ograniczania niskiej emisji. Los dał nam zbiornik elektrowni „Rybnik” 
i już dziś trzeba myśleć o nowoczesnej technologii mogącej ten fakt 
wykorzystać, a także o włączeniu do sieci odnawialnych źródeł energii 
cieplnej. Program zróżnicowania dostaw ciepła dla miasta, skoordyno-
wany z działaniami wielu innych podmiotów, trzeba przygotowywać już 
teraz, z wieloletnim wyprzedzeniem, by nie dać się zaskoczyć rzeczywi-
stości. Już poczyniliśmy ku temu pierwsze przygotowania.

— Rybnik nie jest samotną wyspą i można się spodziewać, że globalne 
problemy finansowe i gospodarcze dosięgną również nas...

— Nie mam co do tego złudzeń. Może się to objawić ponownym 
zwiększeniem bezrobocia, a tym samym mniejszymi dochodami do 
miejskiego budżetu. Problemy finansowe państwa mogą się przełożyć 
na mniejszy strumień pieniądza na inwestycje, również nasze. I wte-
dy trzeba będzie ciąć... Nasz budżet na 2009 r. oparliśmy w głównej 
mierze na środkach unijnych, co jest szansą na realizację zaplano-
wanych zadań inwestycyjnych. Być może kryzys gospodarczy sprawi,  
że potrzebna będzie lepsza współpraca między samorządem a rządem, 
z parlamentarzystami w roli pośredników. Jak dotąd śląscy posłowie  
i senatorowie są otwarci na rozmowy o problemach, ale przełożenie 
tych dyskusji na konkretne decyzje jest mało skuteczne. Pewne działania 
blokują przepisy, inne konieczność podporządkowania się decyzjom 
ugrupowania itp. 

— Niektóre rozwiązania jak e-karta, monitoring wizyjny czy Rybnicki 
System Informacji Przestrzennej zostały wysoko ocenione na ogólnopol-
skim forum jako nowatorskie i wpisywane do katalogu dobrych praktyk, 
miasto wielokrotnie przodowało w różnorakich rankingach, jak choćby 
pozyskiwania unijnych środków, a pan od kilku lat należy do najlepiej 
postrzeganych samorządowców. Przypomnijmy tylko dwa ostatnie ran-
kingi – 7 miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji „Newsweeka” czy miano 
jednego z najlepszych samorządowców w Polsce zdaniem dziennikarzy 
gazety „Polska Dziennik Zachodni” prowadzi pan w rankingu interneto-
wym tego pisma. Czy nagrody i wyróżnienia mobilizują pana do dalszego 
wysiłku, czy też utwierdzają w przekonaniu: jestem „the best”...

— Na pewno cieszą i dają satysfakcję. Szczególnie wtedy,  gdy są 
przyznawane przez obiektywne gremia oraz oparte o jasne kryteria 
i konkretne dane, np. finansowe. Jednak przesada w pochwałach nie 
jest wskazana, bo wtedy sam odczuwam duży dyskomfort. Ale nagrody 
służą przede wszystkim promocji miasta, które również dzięki temu nie 
jest anonimowym punktem na mapie kraju. Nie są też moim wyłącznym 
sukcesem, ale głównie pracowników Urzędu Miasta i miejskich jedno-
stek, którzy rozumieją moją wizję i potrafią wcielić ją w życie dzięki 
swojemu profesjonalizmowi. I za to serdecznie chciałbym im przy tej 
okazji podziękować. Sukcesy są tam, gdzie lider potrafi pociągnąć za 
sobą ludzi.  Oczywiście na każdym stanowisku po jakimś czasie wkrada 
się rutyna, ale ja nie mam poczucia nieomylności, o czym najlepiej wie-
dzą moi najbliżsi współpracownicy. Raczej mam w sobie sporo pokory, 
której nauczyło mnie życie. Odbieram sygnały z zewnątrz i staram się 
przyjmować krytykę, jeśli tylko jest poparta konkretami. Bolą oczywi-
ście jawnie niesprawiedliwe osądy i nie da się ukryć, że odporność na 
nie z czasem maleje. Staram się, choćby poprzez codzienne kontakty  
z dziennikarzami, by moja polityka była jawna i nic nie było zamiatane 
pod dywan. Niekiedy rodzi to prasowe polemiki, ale taka jest cena 
demokracji...

— Czy w ciągu tych 10 lat opracował pan jakąś receptę na odreago-
wanie stresu?

— Uważam, że dobre jest podejmowanie decyzji po uprzednim 
„przespaniu” problemu. Jak już wielokrotnie mówiłem, zasypiam  
i budzę się z miastem w głowie, ale już zaniechałem nawyku zapi-
sywania w notesie spraw do załatwienia lub rozwiązania problemu, 
kiedy budziłem się w nocy. Póki co, stawiam na „płodozmian”, 
czyli stres spowodowany jednym problemem zastępować kolej-
nym, z innej dziedziny. Ciesząc się z załatwienia jednej sprawy, 
czy przecinając symboliczną wstęgę kończącą jedną inwestycję, 
już myślę o kilku następnych kwestiach. Nawiasem mówiąc, nasi 
koledzy z miast zaprzyjaźnionych w Niemczech czy Francji, ze zdzi-
wieniem patrzą na ogrom naszych obowiązków. Oni mają więcej 
czasu na „bycie” prezydentem lub burmistrzem i reprezentowanie 
miasta. Ale tamte społeczeństwa budowały swoją demokrację  
i gospodarkę rynkową od lat, zaś u nas wyzwolenie inicjatywy 
nastąpiło po „czarnej nocy komunizmu” i zapóźnienia w rozwoju 
infrastruktury są ogromne. Podobnie wielką pracę wykonują moi 
zastępcy, co wynika w dużym stopniu z konieczności przystosowania 
naszych przepisów do dyrektyw i prawa unijnego. Również im za 
wsparcie bardzo dziękuję.         

— Czy zatem prezydent powinien mieć jakieś specjalne cechy uła-
twiające sprawowanie tej funkcji?

— Myślę, że tej pracy nie można wykonywać „na pół etatu”, ale 
wyłącznie poprzez całkowite zaangażowanie. Tak też było, cokol-
wiek robiłem wcześniej. Kiedy przez wiele lat prowadziłem firmę, 
oglądałem każdą złotówkę dwa razy i takie gospodarskie podejście 
przeniosłem na miasto, co pewnie wynika ze śląskiej mentalności. 
Trzeba wierzyć we własną wizję i mieć determinację, by ją zreali-
zować. Trzeba też liczyć się z realiami, wyciągać wnioski i umieć 
wybiegać nieco w przyszłość.  

— Jak pan już wspomniał, miasto jest pana życiem, ale istnieje dru-
gi, toczący się równolegle nurt – prywatność. Jest pan również mężem, 
ojcem i dziadkiem...

— W czasie 10 lat mojej prezydentury moje trzy córki wyszły za mąż, 
na świat przyszły wnuki, tak więc i pod względem rodzinnym był to dla 
mnie bardzo ważny okres. Przyznam, że moje uczestnictwo w życiu 
rodzinnym jest bardzo ograniczone, a komfort nie obarczania mnie 
nadmiernie domowymi obowiązkami i wielkie wsparcie zawdzięczam 
żonie. Muszę przyznać, że kiedy dłuższy czas nie widzę wnuków, 
tęsknię za nimi i to one są moją kolejną pasją. Bardzo lubię dzieci  
i widzę jak ich obecność łagodzi obyczaje i potrafi zmienić charakter 
oraz hierarchię wartości. 

— To pytanie, zadawane sobie zresztą przez wielu rybniczan, musiało 
paść: czy zamierza pan kandydować na kolejną kadencję, a może ma 
pan inne plany?

— A czy mieszkańcy miasta pytają o to z obawą, czy życzliwym zacie-
kawieniem? Odpowiedź na to pytanie z kolei dla mnie byłaby bardzo 
istotna. Do końca kadencji zostały jeszcze dwa lata, trudno więc już  
o konkretne deklaracje. Chciałbym przede wszystkim zrealizować, ku 
satysfakcji mieszkańców, zadania już rozpoczęte i zaplanowane na 
druga połowę tej kadencji.

— Czego więc z okazji 10–lecia panu prezydentowi życzyć? Na pewno 
zdrowia, optymizmu i wytrwałości...

— ...ale głównie zadowolenia rybniczan. Cieszyłbym się z powtórki 
sytuacji, jaka miała miejsce kilka lat temu przy okazji nagrywania pro-
gramu telewizyjnego, kiedy red. Maciej Orłoś z mikrofonem w ręku 
szukał na Rynku osób, które wypowiedziałyby się o naszym mieście 
negatywnie. I nie znalazł...

— I tego właśnie życzymy. Dziękujemy za rozmowę.
— Dziękuję i pozdrawiam.    

Rozmawiała Wiesława Różańska

c.d. ze strony 3
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Co je moje...
Któż by pomyślał, że w dobie integracji europejskiej i strefy Schengen, kwestia 

granic wzbudzi tak duże emocje? Dodajmy, granic dzielnic... Porządki w tej sferze 
znalazły odbicie w uchwale o zmianach w statutach wszystkich 27 dzielnic Rybnika. 
Jednak dla ich mieszkańców większe znaczenie miało na pewno uchwalenie 
wysokości lokalnych podatków na 2009 rok...

c.d. na stronie 6

Od aktualnych inwestycji...
... i ich zaawansowania rozpoczął prezy-

dent swoje tradycyjne sprawozdanie o pra-
cach w mieście. Wszystko wskazuje na to, że 
zostanie dotrzymany grudniowy termin zakoń-
czenia budowy przedszkola w Paruszowcu–Pia-
skach, podobnie jak boiska w Niedobczycach, 
budowanego w ramach programu „Orlik”. 
Inwestycja ta, zamiast 1 mln zł, kosztować będzie 
1,6 mln, z czego miasto pokryje 60%. Zgodnie 
z planem przebiega budowa krytej pływalni  
w Boguszowicach, która powinna zostać zakoń-
czona pod koniec przyszłego roku. Przygotowy-
wana jest wizyta radnych w wyremontowanym 
domu dziecka, by mogli się oni zapoznać  
z zakresem prac oraz z działaniami tej placówki. 
Prezydent przedstawił też szereg planowanych 
inwestycji, na które miasto zamierza pozyskać 
środki unijne, w tym modernizację Domu Kultu-
ry w Niedobczycach, wsparcie remontu bazyliki 
św. Antoniego, przebudowę Drogi Krajowej 
nr 78 na obszarze centrum miasta i do granic 
z Radlinem oraz włączenie się do rządowego 
programu remontów lokalnych dróg poprzez 
wniosek o środki na remont ul. Świerklańskiej. 
Poinformował również radnych o przesłaniu 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej prowizo-
rium budżetowego, porozumieniu ze służbami 
interwencyjnymi i szpitalem dotyczącym ich 
włączenia się do Rybnickiego Systemu Informa-
cji Przestrzennej oraz rozmowach z wojewodą 
o planach komunalizacji m.in. terenów przy ul. 
Sportowej oraz lotniska w Gotartowicach. Po-
przez wniesienie wartości tych terenów i objęcie 
udziałów w Górnośląskiej Agencji Przekształceń 
Przedsiębiorstw, miasto chce się włączyć do 
realizowanego przez GAPP planu stworzenia 
klastra na rzecz przekształcenia kilku sportowo-
-rekreacyjnych lotnisk w lotniska biznesowe.

Nowe statuty, stare animozje...
Nim radni poprzez głosowanie uchwalili 

każdy z osobna statut rady dzielnicy, mrów-
czą pracę wykonał specjalnie powołany, 
a kierowany przez radnego Waldemara 
Brzózkę (PiS), zespół ds. konsultacji spo-
łecznych w sprawie zmian w statutach, zło-
żony z radnych oraz pracowników Urzędu 
Miasta. Jego zadaniem było uporządkowanie 
kwestii spornych dotyczących granic dzielnic. 
I mimo, że ich przebieg, poza aspektem histo-
rycznym, poczuciem tożsamości z „najmniejszą 

Ojczyzną” oraz wyborami do rad dzielnic, nie 
ma praktycznie większego znaczenia, problem 
ten wzbudził duże emocje. Radni uważają, 
że istnienie na terenie dzielnicy dużych firm 
płacących podatki sprawia, że dzielnica jest 
lepiej postrzegana przez władze miasta. Zespół 
rozpoczął pracę w październiku 2007 r. i aż do 
lutego br. prowadził konsultacje w formie spo-
tkań z przedstawicielami rad dzielnic, udziela-
jąc wyjaśnień oraz przyjmując uwagi i wnioski. 
W sprawach wymagających szczególnego wy-
jaśnienia, zespół przeprowadził wizje lokalne 
w terenie. Tam, gdzie nie powodowało to kon-
fliktów, uznano, że najlepszym rozwiązaniem 
są granice naturalne – na ciekach wodnych, 
torowiskach czy osią jezdni. Sformułowane 
opinie przedłożono Komisji Samorządu i Bez-
pieczeństwa RM, która przyjęła je większością 
głosów. Zarówno efekty pracy zespołu, jak  
i projekt uchwały przedłożony na forum Rady 
Miasta, nie pozostały bez polemiki. Najbar-
dziej żywą wywołał „spór terytorialny” między 
Boguszowicami Starymi a Kłokocinem. Radny 
Stanisław Stajer (IO Nasz Rybnik), którego 
wniosek był zbieżny z kilkoma innymi, wniósł 
o korektę granic między tymi dzielnicami tak, 
by do Kłokocina  przyłączyć tereny d. Przedsię-
biorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki 
Kamieniem (dziś część holdingu PCC SA). Na 
zmianę aktualnej granicy, ustalonej na począt-
ku lat ’90, a przebiegającej po torowisku, nie 
wyrazili zgody przedstawiciele Boguszowic Sta-
rych. Radny Jan Mura (BSR) wyraził pogląd, 
że granica na torach jest bardziej naturalna,  
a mieszkańcy kilku domów, które znajdują 
się na spornym obszarze, czują się boguszo-
wianami. W głosowaniu radni opowiedzieli 
się przeciw zmianom, co St. Stajer odebrał 
jako usankcjonowanie wcześniejszych, nieko-
rzystnych jego zdaniem, dla dzielnicy decyzji, 
wysnuwając z rozżaleniem wniosek, że miasto 
Kłokocina najchętniej by się pozbyło…

Kazimierz Salamon (BSR) i 9 innych 
osób z dzielnicy Smolna wnioskował, aby  
granicę pomiędzy Smolną i Śródmieściem 
poprowadzić ul. Kotucza i korytem rzeki 
Nacyna, co znacznie obszar tej dzielnicy 
powiększyłoby. Wnioski Smolnej wywołały  
u przedstawicieli Rady Dzielnicy Śródmieście 
komentarze, że Smolna zbyt mocno chce 
się zbliżyć się do... Rynku. W planowanych 
granicach dzielnicy znalazłby się m.in. poten-
cjalny bogaty sponsor czyli Plaza. K. Salamon 

odpierał te zarzuty, twierdząc, że dzielnica ma 
darczyńców w kilku innych punktach miasta, 
co nie znaczy, że chce np. ul. Powstańców 
przyłączyć do Smolnej. Ostatecznie przedsta-
wiciele tej dzielnicy z wysuwanych wcześniej 
roszczeń zrezygnowali, a komisja ograniczyła 
wniosek do przeprowadzenia granicy od ul. 
Raciborskiej do ul. Hallera ulicą Wiejską, 
przyłączając tylko kilka zabudowań pomiędzy 
ulicami Wiejską, a Raciborską.

Radni przychylili się do wniosku, by całość 
numeracji ul. Witosa przyłączyć do dzielnicy 
Zamysłów, nie było jednak zgody na odłączenie 
od Niedobczyc boiska „Parys”. Wizja lokalna 
miała miejsce na granicy Popielowa z Radzie-
jowem, w efekcie przedstawiciele tej ostatniej 
dzielnicy podtrzymali jedynie roszczenia co do 
3 domów przy ul. Konarskiego, jednak granice 
pozostały niezmienione. O korektę granic 
zgodnie z okręgami wyborczymi wnioskowała 
dzielnica Niewiadom i na spotkaniu z przed-
stawicielami tejże dzielnicy oraz Niedobczyc 
ustalono, by przesunąć granicę z ul. Grota–Ro-
weckiego na ul. Krzywoustego. 

Najbardziej jednak rewolucyjna była propo-
zycja radnych Henryka Ryszki (BSR), Andrzeja 
Wojaczka (PiS), Władysława Horabika (BSR), 
Kazimierza Salamona oraz Zygmunta Gajdy  
z dzielnicy Radziejów, a także sekretarza 
zespołu ds. konsultacji społecznych Marka 
Jędrośki podziału Rybnika na cztery dzielni-
ce. Ponieważ wniosek taki wymaga szerszej 
konsultacji, zespół postanowił takiej opinii 
formalnie nie formułować. W wielu kwestiach 
dochodziło do ugody, co na sesji potwierdzili 
uściśnięciem dłoni np. radni z sąsiadujących 
dzielnic H. Ryszka z Niedobczyc i Wł. Horabik 
z Popielowa. 

Przyjęcie statutu każdej z dzielnic głosowano 
oddzielnie i w większości przyjęto je jedno-
głośnie. Rozbieżne stanowiska pojawiły się 
tam, gdzie doszło do sporów: statut dzielnicy 
Boguszowice Stare przyjęto 18 głosami za,  
7 radnych było przeciw; Kłokocin – 16 za,  
8 przeciw, Rybnicka Kuźnia – 1 głos wstrzymu-
jący się, Wielopole – 1 wstrzymujący się.

Zmiany w budżecie i pożyczka na 
sfinansowanie salda

Wprawdzie rok 2008 już niedługo przej-
dzie do historii, jednak dynamizm życia 
gospodarczego i społecznego sprawia, 
że budżet na mijający rok wciąż ulega 
zmianom. Jak powiedział skarbnik Bogusław 
Paszenda, wiele z nich spowodowanych jest 
wprowadzaniem do miejskiej kasy pozyskanych 
środków zewnętrznych, inne podyktowane są 
zmieniającymi się realiami. Radni postanowili 
zwiększyć dochody oraz wydatki per saldo  
o kwotę 1.440.544,94 zł oraz dokonać prze-
niesień między działami w kwocie 667.629 zł.  
O ponad 1,4 mln zł zwiększono dotację  
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z budżetu dla placówek oświatowych na różne 
cele, w tym: wynagrodzenia (wraz z pochodny-
mi) oraz wydatki rzeczowe dla oświatowych za-
kładów budżetowych (kwota prawie 640 tys. zł),  
nagrody dla pracowników pedagogicznych 
(204 tys. zł), dodatkowe remonty, realizację 
programów edukacyjnych, na które pozyskano 
środki zewnętrzne i dotacje i in. cele.

Zmiany pojawiły się również w wieloletnich 
programach inwestycyjnych. Wprowadzono 
m.in. nowe zadanie, tj. termomodernizację 
basenu krytego przy Zespole Szkół Budowla-
nych, której koszt wyniesie prawie 1,4 mln zł 
(2008 r. – 138 tys. zł; 2009 r. – 1 mln 250 tys. zł).  
Zwiększono też nakłady na budowę boiska 
piłkarskiego wraz z zapleczem w Kamieniu  
(w 2008 r. – z 81 tys. zł do 731 tys. zł). O ponad 
300 tys. zł zmniejszono wartość kosztorysową 
przebudowy Drogi Krajowej 78 na odcinku 
przebiegającym przez miasto i w kierunku 
na Chałupki, wprowadzono też zadanie mo-
dernizacji ul. Świerklańskiej. O kwotę prawie 
9,7 mln zł zwiększono nakłady na rok 2009 na 
budowę kanalizacji, a to w związku z aktuali-
zacją kursu euro (z 3,50 zł na 3,70 zł) pożyczki 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie salda 
końcowego. Po wyjaśnieniu przez skarbnika 
Bogusława Paszendę wątpliwości związanych  
z kursem euro, jakie miał radny St. Stajer, radni 
przyjęli uchwałę 24 głosami przy 1 wstrzymu-
jącym się. 

I ta ostatnia zmiana miała bezpośredni 
związek z kolejnym projektem uchwały, 
przedstawionym również przez skarbnika. 
A chodzi o zaciągnięcie pożyczki płatniczej 
w kwocie 52 mln 800 tys. zł z NFOŚ i GW na 
sfinansowanie salda końcowego projektu ska-
nalizowania miasta dofinansowywanego z UE 
(początkowo program ISPA, potem Fundusz 
Spójności). Zgodnie z zasadami realizacji tego 
projektu, miasto otrzymuje dotację w formie 
zaliczki aż do osiągnięcia 80% przyznanej 
dotacji. Pozostałe 20% podlega prefinanso-
waniu z budżetu miasta i zostanie zwrócone 
przez Komisję Europejską po zakończeniu  
i rozliczeniu inwestycji. Wskazany limit miasto 
osiągnie z końcem br., zachodzi więc koniecz-
ność sfinansowania salda końcowego, zaś 
najkorzystniejsze jest pozyskanie na ten cel 
pożyczki z NFOŚ i GW. Radni uchwałę przyjęli 
jednogłośnie. 

Pakiet uchwał podatkowych
Jak mówi przysłowie, podatki to jedna  

z dwu (o drugiej przez delikatność nie 
wspomnimy) pewnych rzeczy na tym naj-
lepszym ze światów. Pewne jest również to, 
że pod koniec roku stawki podatków lokal-
nych są przedmiotem dyskusji radnych.

Zaproponowane na rok 2009 stawki przed-
stawił skarbnik B. Paszenda, a rozpoczął od 

podatków od nieruchomości. Jak powiedział, 
ich wysokość niewiele odbiega od wskaźnika 
inflacji i nie sięga stawek maksymalnych poda-
nych przez ministerstwo finansów. I tak m.in.: 
od budynków mieszkalnych zapłacimy 0,61 zł  
(w r. ub. – 0,57 zł) od 1m2, zaś w związku z 
modernizacją zapisów ewidencji gruntów  
i budynków wprowadzono odrębną kategorię 
gruntów sklasyfikowanych jako tereny rekre-
acyjno – wypoczynkowe (symbol „Bz”) i od 
nich stawka podatku wyniesie 0,20 zł od 1 m2 
powierzchni, zamiast 0,36 zł, jak w przypadku 
gruntów pozostałych. Utrzymano dotychczaso-
we zwolnienia, dodając dwa nowe: dla gruntów, 
budowli i budynków zajętych przez stowarzy-
szenia ze statutową działalnością hodowlaną 
gołębi pocztowych i drobnego inwentarza  
(z wyjątkiem działalności gospodarczej) oraz 
nieruchomości zajętych na potrzeby obrony 
cywilnej. Stawki podatku rolnego uległy pod-
wyższeniu o 4,7%, zaś leśnego o 3,5%. Przyjęcie 
stawek od nieruchomości spowoduje wzrost 
obciążenia podatników o ponad 1,7 mln zł,  
w tym przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą o 1,4 mln zł. Gdyby jednak 
miasto zaproponowało wysokość podatków 
zgodnych ze stawkami maksymalnymi, do 
budżetu miasta wpłynęłoby o ok. 3,4 mln zł 
więcej, gdyby zaś zrezygnowało ze zwolnień 
podatkowych – dodatkowe 4 mln zł.

W drodze inkasa pobór podatków, podobnie 
jak w latach ub., zarządzono w dzielnicach: 
Orzepowice, Rybnicka Kuźnia (H. Jakubiak) 
i Zebrzydowice (Bernadeta Wojaczek).

W imieniu klubu PO Piotr Kuczera zapo-
wiedział, że radni z jego ugrupowania będą 
głosowali przeciw, bo są w stanie zaakceptować 
podwyżkę najwyżej o 4,2% czyli odpowiada-
jącą poziomowi inflacji. W podobnym tonie 
wypowiedział się radny St. Stajer, uważając, 
że wzrost stawek dla osób prywatnych jest 
zdecydowanie za wysoki. Ostatecznie radni 
proponowane stawki podatku od nieru-
chomości przyjęli 15 głosami za, przy  
8 przeciwnych.  

Jak przypomniał skarbnik, w celu utrzyma-
nia korzystnych warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej, stawki podatku 
od środków transportowych od wielu lat są  
w Rybniku niższe od maksymalnych – w tym roku 
podwyżka wynosi średnio 4,9%. Zrezygnowano  
z różnicowania stawek ze względu na wiek pojazdu 
oraz z uwzględniania posiadania katalizatora, bo 
taki parametr nie występuje we wzorze deklaracji 
podatkowej ministerstwa finansów, ograniczono 
również (do dwóch grup) podział autobusów wg 
miejsc do siedzenia. Pobór podatku w uchwalonej 
wersji spowoduje wzrost obciążenia podatników  
o ok.130 tys. zł, zaś, licząc w stosunku do 
stawek maksymalnych, do budżetu wpłynie  
o ok. 1,5 mln zł mniej. Za tymi rozstrzygnięciami 
głosowało 17 radnych, 7 było przeciw, 1 wstrzy-
mał się od głosu.

Od początku br. obowiązują nowe przepisy, 
które ustawowo zmieniły podatek na opłatę od 
posiadania czworonoga. Jest to opłata nieobli-
gatoryjna, jaką gmina może, ale nie musi wpro-
wadzić. Rybnik taką opłatę utrzymał i w roku 
2009 będzie ona wynosić 60 zł rocznie (rok 
2008 – 55 zł) przy stawce maksymalnej 104,20 zł.  
Sprawa psów, a właściwie ściągalności opłaty 
(czy dawniej podatku) od ich posiadania, pro-
wokowała zazwyczaj dość ożywioną dyskusję, 
tak było i tym razem. P. Kuczera zaapelował, 
by radni wspólnie wypracowali jakiś sposób 
jej ściągalności, bo coroczne podwyższanie 
opłaty nie jest dobrym wyjściem. O przezna-
czenie pozyskanych z opłaty środków pytał 
radny Henryk Cebula – w odpowiedzi usłyszał,  
że na prowadzenie schroniska w Wielopolu 
i akcję wychwytywania psów bezpańskich 
miasto wydało w 2007 r. prawie 240 tys. zł, 
zaś w 10. miesiącach br. – prawie 180 tys. zł.  
Po krótkiej wymianie zdań na temat podrzu-
cania psów, szczepień przeciw wściekliźnie  
i małego zainteresowania właścicieli czworono-
gów ich chipowaniem, radni uchwałę przyjęli 23 
głosami za, przy 1 wstrzymującym się. 

Wszystkie uchwały podatkowe publikujemy 
na stronach 48–50.

Nagrody i stypendia...
Nawet nagrody i wyróżnienia muszą 

mieć swoje formalne ramy, stąd dwie 
kolejne uchwały porządkujące procedu-
ry przyznawania prezydenckich nagród  
w dziedzinie kultury i sportu. Projekty obu 
uchwał, które przedstawiła wiceprezydent Ewa 
Ryszka, są efektem dostosowania wewnętrz-
nych regulacji prawnych do przewidzianych 
przez ustawodawcę możliwości przyznawania 
takich nagród z budżetu gminy. Szczegółowe 
zasady i tryby ustanowionych nagród zawarte 
zostały w regulaminach, będących załącznika-
mi do uchwały. Regulamin określa m. in. kto  
i za jakie osiągnięcia może taką nagrodę otrzy-
mać, w jakiej wysokości, jakie instytucje mogą  
o nią wnioskować i w jakim trybie podejmo-
wana jest ostateczna decyzja. Uchwałę o przy-
znawaniu prezydenckich nagród w dziedzinie 
kultury podjęto jednogłośnie. 

Nieco więcej dyskusji wywołał temat nagród 
za osiągnięcia sportowe, bo w tej kwestii sytu-
acja jest bardziej złożona i rodzajów nagród 
jest więcej: mogą być pieniężne oraz rzeczowe, 
w formie wyróżnień oraz nagroda dla najlep-
szego sportowca roku. Ponadto wprowadzo-
no tu podział na nagrody dla zawodników 
indywidualnych oraz w grach zespołowych,  
a w związku z tym  dostosowaną do tego po-
działu wysokość nagród pieniężnych. Kilku 
radnych PO (Benedykt Kołodziejczyk, Broni-
sław Drabiniok, Jacek Piecha) miało wątpli-
wości co do zapisu o wysokości nagrody dla 
uczestników gier zespołowych: czy wymieniona 
kwota będąca (maksymalnie) ośmiokrotnością 
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minimalnego wynagrodzenia jest nagrodą dla 
jednego zawodnika czy zespołu? Po krótkiej 
polemice radnych przekonano, że zapis to 
precyzuje – oczywiście dla zespołu, a arbitrem 
w tej sprawie okazał się przewodniczący RM  
i działacz sportowy St. Jaszczuk. Rozstrzygnięto 
też dylemat czy osiągnięcia w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży można traktować po-
dobnie jak w Mistrzostwach Polski (można!). 
Uchwałę radni przyjęli przy jednym głosie 
wstrzymującym się.

Bezpośrednio tematu honorowania sportow-
ców dotyczyła też uchwała w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i pozbawiania (cofania) oraz 
wysokości stypendiów sportowych za wysokie 
wyniki w krajowym i międzynarodowym współ-
zawodnictwie sportowym. Uchwała określa 
beneficjenta stypendium, warunki przyznania 
i wysokość świadczeń (do 3–krotności najniż-
szego wynagrodzenia w kraju), potencjalnych 
wnioskodawców (są wśród nich media), ale 
również okoliczności, w jakich stypendium 
może zostać cofnięte. Wprowadzenie systemu 
stypendialnego ma na celu mobilizację uzdol-
nionych i chętnych do rywalizacji zawodników 
do osiągania jak najwyższych wyników, a tym 
samym godne reprezentowanie miasta na 
sportowych arenach. Treść uchwały poparli 
członkowie powołanej przez prezydenta Rady 
Sportu, pozytywnie inicjatywę tę ocenili rów-
nież radni, przyjmując uchwałę 24 głosami za, 
a 1 osoba się wstrzymała.

Dodatek na dodatek
Kolejne uchwały zreferowała wiceprezy-

dent Joanna Kryszczyszyn, a rozpoczęła od 
projektu o długiej nazwie – „Ustalenie regu-
laminu określającego na 2009 rok wysokość  
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placów-
kach oświatowych prowadzonych przez miasto 
oraz placówkach opiekuńczo–wychowawczych 
założonych przez miasto Rybnik w zakresie 
dotyczącym nauczycieli, do których stosuje 
się przepisy Karty Nauczyciela”. Regulamin 
będzie obowiązywać od stycznia do grudnia 
2009 roku, a w stosunku do dotychczasowego, 
przyjęto nową wysokość stawki dodatku mo-
tywacyjnego – 80 zł miesięcznie dla każdego 
nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze 
godzin. O 100 zł podwyższono kwotę dodatku 
funkcyjnego dla dyrektorów, a o 50 zł – dla 
wicedyrektorów i osób pełniących stanowiska 
kierownicze. Do uchwały wprowadzono też 
dodatek za wychowawstwo w gimnazjach  
w wysokości 80 zł, a nauczycielom pozostałych 
szkół dodatek za wychowawstwo podwyższono 
o 10 zł. Ustalono również wysokość dodatku 

za trudne warunki pracy dla wychowawców 
całodobowych placówek opiekuńczo–wycho-
wawczych w kwocie 425 zł miesięcznie oraz 
wychowawców placówek opiekuńczo–wycho-
wawczych wsparcia dziennego w kwocie 200 zł  
miesięcznie. Dodano też zapisy precyzujące 
okres wypłacania dodatku dla opiekuna stażu 
oraz sposób obliczania liczby godzin ponadwy-
miarowych. 

Projekt regulaminu był uzgadniany ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi na-
uczycieli i zyskał ich akceptację. Zanim jednak 
uchwała zyskała akceptację radnych, St. Stajer 
proponował, by do regulaminu wprowadzić 
zapis określający minimalną wysokość dodatku 
motywacyjnego: — Nowo przyjęci nauczyciele 
traktowani są po macoszemu – wysokość do-
datku motywacyjnego jest dla nich bardzo mała 
lub zerowa. To rodzi frustrację i nie motywuje do 
pracy. J. Kryszczyszyn wyjaśniała, że dodatek 
motywacyjny przyznawany jest dwa razy w roku 
szkolnym, po tym, jak dyrektor oceni pracę na-
uczyciela w poprzednim semestrze: — Zawsze 
więc będzie sytuacja „zerowego startu”. Dyrektor 
najpierw musi poznać nauczyciela i ocenić jego 
pracę, by na tej podstawie przydzielić dodatek 
motywacyjny na kolejny semestr — wyjaśniała 
wiceprezydent. — Idzie o zmotywowanie na-
uczyciela dobrze pracującego. Jednak St. Stajer 
optował za tym, by ustalić jednak minimalną 
kwotę, jeżeli nie w tym, to w następnym regu-
laminie, gdyż, jego zdaniem, dyrektorzy przy-
znając dodatki nauczycielom często kierują się 
zasadą „mierny, ale wierny”. — Mądry dyrektor 
tak nie postępuje — odpowiadała J. Kryszczy-
szyn. St. Stajer sugerował też, by zmieniający 
pracę nauczyciele nie musieli za każdym razem 
przedstawiać zaświadczenia o niekaralności, 
które jest płatne. Jednak J. Kryszczyszyn 
zwróciła uwagę na formalności prawne oraz 
fakt, że oświadczenie traci ważność po roku.  
O problemie z finansowaniem szeroko poję-
tego szkolnictwa, który spada na barki gminy 
mówił z kolei P. Kuczera. Radny zwrócił uwagę 
na kondycję oświaty i odniósł się do dodatków 
za powierzenie wychowawstwa (w przedszkolu 
– 60 zł, szkole – 70 zł, a w gimnazjum – 80 zł), 
dowodząc, że to spory obowiązek, a motywacja 
– niewielka. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Przedszkolak na nowych zasadach   
Opłaty za świadczenia w przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto Rybnik były 
kolejnym punktem, jakim zajęli się radni. 
Jak wyjaśniła J. Kryszczyszyn, dotychczas funk-
cjonujący w mieście sposób ustalania wysokości 
opłat za pobyt dziecka w przedszkolu został 
zakwestionowany przez nadzór prawny woje-
wody. Ponadto weszła w życie nowelizacja usta-
wy o systemie oświaty, zgodnie z którą opłaty 
za świadczenia wykraczające poza realizację 
podstawy programowej (5 godzin dziennie)  
w prowadzonych przez gminę przedszkolach 

publicznych, ustala rada gminy. — Opłata 
jest uzależniona od przebywania dziecka  
w przedszkolu i wynosi 35 zł miesięcznie za każdą 
rozpoczętą godzinę zajęć powyżej wspomnianych 
5 godzin — wyjaśniała J. Kryszczyszyn. Propo-
nowana kwota za dodatkową godzinę pobytu 
dziecka w przedszkolu wynika z zaplanowanych 
przez przedszkola na 2009 r. przychodów 
z czesnego i związana jest z podwyżką płac 
nauczycieli, administracji i obsługi, a także 
wzrostem cen energii. Uchwała wejdzie w życie 
dopiero 1 września 2009 r., ale jak wyjaśniała  
J. Kryszczyszyn, jej wcześniejsze przyjęcie jest 
jak najbardziej uzasadnione. Idzie o to, by ro-
dzice już dziś mogli zastanowić się i zaplanować 
czas przebywania swoich dzieci w przedszkolu. 
Takie udogodnienie pozytywnie ocenił radny  
P. Kuczera, bo, jak mówił, oświata wciąż bywa za-
skakiwana. Pytał też o sposób, w jaki informacja 
dotrze do rodziców (również za sprawą naszej 
gazety – uchwałę publikujemy na stronie 49).  
Zanim uchwałę przyjęto jednogłośnie, wi-
ceprezydent wyjaśniała jeszcze wątpliwości 
radnych B. Kołodziejczyka i H. Ryszki, również  
w sprawie przedszkoli prywatnych. 

Szkoły w granicach 
Następnie radni jednogłośnie określili 

granice obwodów publicznych gimnazjów 
i szkół podstawowych. Można je prze-
śledzić w Rybnickim Systemie Informacji 
Przestrzennej, a wprowadzając nowe obwody 
szkolne kierowano się chęcią uporządkowania 
stanu faktycznego – dodano więc nowe ulice  
i uwzględniono zmiany nazw części z nich. 
Wszystkie korekty dokonane zostały w uzgod-
nieniu z dyrektorami szkół i nie spowodują 
konieczności przenoszenia uczniów pomiędzy 
szkołami. — W większości przypadków obwody 
szkolne nie uległy zmianie. Nie robimy rewolu-
cji, to jedynie zmiany kosmetyczne i praktyczne 
— mówiła J. Kryszczyszyn. Wiceprezydent wy-
jaśniała również, że obwody nie mają związku 
z poszczególnymi dzielnicami, ale ustalając 
je kierowano się względami praktycznymi, 
by droga uczniów z domu do szkoły była jak 
najkrótsza. Opinie na temat nowych obwodów 
wyrazili H. Ryszka i J. Mura, a J. Skrzypiec 
przekonywał, że diabeł tkwi w szczegółach, 
a decyzja o przyjęciu dziecka do danej szkoły 
zależy od „elastyczności dyrektora”.  

Oświatowe modyfikacje
Dostosowując się do znowelizowanych 

przepisów ustawy o systemie oświaty, radni 
zmienili uchwałę z 2007 r. Dotyczy ona trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta 
dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, 
placówek niepublicznych i internatów oraz dla 
szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie bę-
dących jednostkami lub zakładami budżetowymi  
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prowadzonymi przez osoby prawne bądź fi-
zyczne. — W myśl nowej ustawy pojawiła się 
możliwość zakładania niepublicznych poradni 
psychologiczno – pedagogicznych i prowadzenia 
wychowania przedszkolnego w innych formach. 
Dlatego też musimy przygotować się na taką ewen-
tualność — tłumaczyła radnym wiceprezydent  
J. Kryszczyszyn. — Uchwała ma być też odpowie-
dzią na zaistniałą sytuację związaną z Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, które 
prowadzi w Rybniku gimnazjum dla dorosłych. 
Uchwała zapewnia środki dla tej placówki,  
a projekt przyjęto jednogłośnie. 

W samych superlatywach…
…radni wypowiadali się o „Programie 

gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Miasta Rybnika na lata 2009–2013”,  
co znalazło potwierdzenie w jednogłośnym 
przyjęciu uchwały, którą szczegółowo, z wy-
korzystaniem prezentacji multimedialnej, 
omówiła J. Kryszczyszyn. Wiceprezydent 
wyjaśniła, że dotychczasowy program skończy 
się w grudniu tego roku, stąd konieczność opra-
cowania nowego dokumentu planistycznego na 
kolejne 5 lat. — To ramy, w których będziemy 
się poruszać — tłumaczyła, a radni chwalili: 
— Członkowie komisji dali z siebie wszystko, aby 
opracować możliwie jak najlepszy program. Oczy-
wiście nie zadowoli on wszystkich mieszkańców 
miasta, bo to jest niemożliwe — mówił Fr. Kur-
panik. — Ale nie możemy przecież pozwolić na to, 
by sprzedawać mieszkania, ot tak sobie, bo byłaby 
to gospodarka rabunkowa, za którą kiedyś by nas 
rozliczono. Uzgodnienia zawarte w programie 
chwalił też A. Wojaczek, a przede wszystkim 
zapis o tym, że „...w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach zaistnieje możliwość wyznaczenia 
kolejnych budynków, w których prowadzona 
będzie sprzedaż lokali mieszkalnych”. Z kolei 
St. Stajer z uznaniem wypowiadał się o pracy 
wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn, która prze-
wodnicząc zespołowi opracowującemu program, 
przygotowała obszerne i szczegółowe materiały 
do dyskusji, z uwzględnieniem postulatów zgła-
szanych przez radnych. — Uważam ten program 
za bardzo dobry — mówił St. Stajer, krytykując 
poprzednie rozwiązania dotyczące sprzedaży 
mieszkań komunalnych. — Nie ma jednak co 
rozdzierać szat, bo nowy, pięcioletni program 
otwiera furtkę, by wszystko naprawić. Co zatem 
znajdziemy w programie? 

Z danych sporządzonych na dzień 31 sierpnia 
br. wynika, że w mieście mamy 269 budynków 
komunalnych i 122 budynki wspólnot mieszka-
niowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej. Systematycznie maleje liczba 
lokali komunalnych – z 6556 w roku 2004, do 
5690 w roku 2008, co, w głównej mierze, jest 
wynikiem sprzedaży lokali na rzecz ich najemców. 
Znaczna większość budynków ma co najmniej 50 
lat, głównie dlatego ich stan techniczny zmusza  

miasto do ponoszenia wielomilionowych na-
kładów na modernizację. Budynki wymagają 
remontów dachów, przewodów kominowych, 
elementów konstrukcyjnych, wymiany instalacji, 
odnowienia elewacji i klatek schodowych. Jak 
przypominała radnym J. Kryszczyszyn, zgodnie 
z ustawą o zasadach przekazywania zakładowych 
budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa 
państwowe, miasto przejmowało budynki o róż-
nej kondycji, które często wymagały remontów 
i znacznych nakładów finansowych. I pomimo 
stałego wzrostu nakładów na remonty (wydatki, 
jakie w 2008 r. poniesiono na ten cel to 9 mln zł,  
a dotacja budżetowa wyniosła 5,2 mln zł) nie 
poprawia się stan techniczny budynków, m.in. 
ze względu na stale rosnące koszty robót budow-
lanych. W latach 2004–2008 wydatki pozwoliły 
na uzyskanie ok. 100 zmodernizowanych lokali 
socjalnych, a tworzenie i powiększanie zasobu 
lokali socjalnych jest obowiązkiem ustawowym 
miasta. Dlatego w latach 2009–2013 prognozuje 
się modernizację ok. 20 lokali socjalnych rocz-
nie. Rybnik ma również zobowiązania wobec 
osób znajdujących się w trudnych warunkach 
materialnych i mieszkaniowych – aktualnie na 
liście oczekujących na zawarcie umowy najmu  
z tego tytułu figurują 1262 rodziny, z czego 475 
to wnioski o przydział mieszkania do kapitalnego 
remontu. Rocznie pozytywnie zaopiniowanych  
i przyjętych do realizacji jest około 110 wniosków. 
Przewiduje się, że do 2013 r. dla osób z listy na-
leżałoby zabezpieczyć rocznie średnio minimum  
60 lokali mieszkalnych i ok. 20 lokali socjalnych, 
co pozwoliłoby na utrzymanie realizacji wnio-
sków na dotychczasowym poziomie. Odrębne wy-
tyczne dotyczą realizacji wyroków eksmisyjnych  
z orzeczonym uprawnieniem do lokalu socjalne-
go. W chwili obecnej na realizację oczekuje 311 
wyroków eksmisyjnych, będących również kon-
sekwencjami dramatycznych sytuacji życiowych. 
Do 2013 r. miasto powinno zabezpieczyć ok. 300 
lokali socjalnych. Należy też liczyć się z możli-
wością odszkodowań dla właścicieli budynków, 
z których lokatorzy nie będą eksmitowani, gdyż 
miasto nie zapewni im lokali socjalnych.    

W programie zawarto też 3 główne priorytety 
– politykę czynszową, racjonalizację gospodaro-
wania zasobem mieszkaniowym oraz prywaty-
zację i poprawę stanu technicznego budynków 
i lokali komunalnych. Jeżeli idzie o pierwszy 
z priorytetów działania miasta zmierzają do 
ukształtowania czynszów na takim poziomie, aby 
uzyskiwane środki pokrywały nie tylko koszty 
bieżącego utrzymania budynków, ale umożliwiły 
również zgromadzenie finansów niezbędnych 
do przeprowadzenia bieżących remontów. Do 
niedawna stosowano politykę utrzymywania 
czynszu regulowanego na nieracjonalnie niskim 
poziomie, który nie pokrywał nawet bieżącego 
utrzymania zasobów, nie wspominając już  
o inwestycjach remontowych. Dlatego szybszy 
wzrost czynszu w miarę możliwości prawnych, 
spowoduje, że miasto przestanie dotować 
gospodarstwa domowe, które wsparcia nie 

wymagają. Oczywiście nikt nie neguje faktu,  
że w zasobach komunalnych mieszka wielu bied-
nych ludzi, ale wiadomo również, że osób, które 
mogą normalnie płacić za swoje mieszkania jest 
więcej. Dlatego brak długofalowego programu 
podwyżek czynszu w stopniu dozwolonym 
przepisami prawa, oznaczałby niepotrzebne 
subsydiowanie kosztów mieszkania dla grupy 
ludzi nieźle, czy nawet dobrze sytuowanych. 
Stąd też w programie mowa jest o skutecznej 
reformie polityki czynszowej. 

Omawiając kolejny priorytet J. Kryszczyszyn 
wspomniała m.in. o planach powołania Rybnic-
kiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
i systemie zamiany lokali, opracowanym 
również z myślą o osobach, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie 
płacić czynszu, ale chciałyby zamienić swój 
lokal na mniejszy, w którym przebywa rodzi-
na zainteresowana większym mieszkaniem. 
— Pierwsze zamiany lokali pomiędzy najemcami 
są już realizowane — mówiła J. Kryszczyszyn  
(o uchwale w tej sprawie pisaliśmy już w czerw-
cowo–lipcowym numerze „GR”).

W trzecim priorytecie mowa jest o sprzedaży 
lokali mieszkalnych zarówno w budynkach 
komunalnych, jak i wspólnot mieszkaniowych, 
jeżeli zaś idzie o poprawę stanu technicznego 
budynków, to biorąc pod uwagę obecne uwa-
runkowania ekonomiczne i coraz rozleglejsze 
obowiązki finansowe nakładane na budżety 
gmin, w latach 2009–2013 nie przewiduje się 
zwiększania dopłat do gospodarki mieszka-
niowej. Mimo, że zasób mieszkaniowy gminy 
wymaga odtworzenia w 50%, jednak konieczne 
nakłady na remonty to około 289.500.000 zł,  
co oczywiście wykracza poza możliwości finan-
sowe miasta.

Zanim rozpoczęła się dyskusja nad progra-
mem, Stanisław Jaszczuk (PiS) przedstawił 
radnym list, jaki wpłynął do Rady Miasta  
od Stowarzyszenia Obrońców Praw Lokatorów 
w Rybniku. Jego przedstawiciele wyrazili w nim 
zdecydowany protest wobec „...próby nieprzedłu-
żenia uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej 
sprzedaży gminnych mieszkań ich najemcom”. 
Stowarzyszenie wnosiło o wyłączenie punk-
tu z porządku obrad, przesłanie go do prac  
w komisji, konsultacje ze stowarzyszeniem, 
przedstawienie realnego programu sprzedaży 
mieszkań i przedłużenie uchwały o kolejne czte-
ry lata. Jednak wiceprezydent wyjaśniła obec-
nym na sesji przedstawicielom stowarzyszenia, 
że ich sugestie nie dotyczą omawianej właśnie 
uchwały: — Najpierw musi istnieć Program,  
a dopiero potem zostanie przygotowana uchwała 
w sprawie zasad określających sprzedaż mieszkań 
— wyjaśniała J. Kryszczyszyn. Do pisma stowa-
rzyszenia odniósł się również radny Fr. Kurpanik 
przekonując, że jest ono idealnym dowodem na 
niedoinformowanie mieszkańców: — Temat 
dotyczący sprzedaży mieszkań komunalnych od 
dłuższego czasu budzi wiele dyskusji, a powodem 
jest brak informacji i dialogu. Stowarzyszenie 
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nie mając dokładnych informacji, powołuje 
się w swoim piśmie nie na tę uchwałę, o której 
właśnie rozmawiamy. Stąd sugestie radnego PO  
o lepszy przepływ wiadomości, organizowanie 
spotkań z mieszkańcami i rzetelną informację. 
H. Ryszka mówił o nakładach na remonty, 
jakie ponosi gmina i przypomniał o sygnalizo-
wanych już przed dwoma laty, pomysłach na 
zagospodarowanie strychów w budynkach na 
osiedlu Andersa oraz o trudnych warunkach 
życia jego mieszkańców. — W wielu budynkach 
widziałem dramatyczne sytuacje — mówił z ko-
lei A. Wojaczek o efektach spotkań z osobami 
oczekującymi na mieszkania. — Musimy zrobić 
wszystko, by ludzie najbardziej potrzebujący mo-
gli jak najszybciej dostać mieszkanie. Andrzej 
Oświecimski (BSR) wspomniał o perspekty-
wach dla mieszkańców czterech bloków przy 
ul. Słonecznej, J. Mura o polityce czynszowej  
i sporych nakładach ponoszonych na utrzymanie 
zasobu mieszkaniowego, a W. Brzózka nawiązał 
do tematu mieszkań socjalnych we wspólnotach 
mieszkaniowych i kwoty z czynszu przeznaczanej 
na utrzymanie czystości klatek schodowych. 
Romuald Niewelt (BSR) ustosunkował się do 
działania biura zamiany mieszkań i pozytywnie 
ocenił program, gdyż umożliwia on aktywne 
działanie ZGM–u. Temat ten podjął również 
A. Fudali: — Problem mieszkaniowy w Rybniku 
rozwiązalibyśmy w ciągu dwóch lat, bez krzywdy 
dla lokatorów i z korzyścią finansową dla miasta, 
gdyby nie ustawy, które skutecznie wiążą ręce sa-
morządom. To istna kwadratura koła — mówił 
prezydent. — Zgadzam się z radnym Kurpa-
nikiem, że trzeba rozmawiać z mieszkańcami, 
ale w tych rozmowach padną pytania, na które 
w tym kraju nikt nie zna odpowiedzi. A. Fudali 
przypomniał też rybnicką uchwałę o sprzedaży 
mieszkań i towarzyszących jej spotkaniach,  
w trakcie których namawiał do nabywania miesz-
kań, ale wówczas zainteresowanie mieszkańców 
było niewielkie. Tuż po tym, jak radni jednogło-
śnie przyjęli uchwałę, głos zabrał przedstawiciel 
Stowarzyszenia Obrońców Praw Lokatorów, 
który zaprosił przedstawicieli miasta do udziału 
w spotkaniu z mieszkańcami Boguszowic, zapo-
wiadając przy tym, że będzie ono przebiegało  
w dobrej i merytorycznej atmosferze. 

Pani zmieniła pana
Radni zmienili również uchwałę z 2000 

r. i wyznaczyli wiceprezydent Joannę 
Kryszczyszyn przedstawicielem miasta  
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Uniwersyte-
tu Śląskiego. Wiceprezydent, która w mie-
ście zajmuje się również takimi dziedzinami 
jak oświata i edukacja, zastąpiła Michała 
Śmigielskiego. Celem Stowarzyszenia jest 
promowanie UŚl., jego działań, potrzeb 
i projektów rozwojowych, dla realizacji 
których poszukuje się wsparcia. Uchwałę 
zreferowaną przez Danielę Lampert radni 
poparli jednogłośnie. 

Jest współpraca, będzie droga?
Radni jednogłośnie zaakceptowali pro-

pozycję współpracy Rybnika z Czerwion-
ką–Leszczynami przy realizacji zadania 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i infrastruktury drogowej w pasie 
drogowym ul. Brzozy, z uwzględnieniem 
skrzyżowania ulic Szewczyka, Willowej  
i Bieli. Porozumienie pomoże sąsiadującym 
gminom w pozyskaniu środków finansowych 
na wspomniany cel w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 
2008–2011. Przypomnijmy: program zakłada, 
że każde województwo otrzyma 62,5 mln zł 
na budowę lub przebudowę dróg gminnych  
i powiatowych, zaś maksymalna wysokość pań-
stwowej dotacji wynosi 3 mln zł i nie może prze-
kroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Nasze 
miasto przygotowało już projekt związany  
z modernizacją ul. Świerklańskiej, na odcinku 
od ul. Kowalczyka do ul. Żeromskiego. 

Jak wyjaśnił wiceprezydent M. Śmigielski, 
porozumienie będące efektem uchwały, pozwo-
li Rybnikowi na złożenie projektu w sprawie 
zmodernizowania skrzyżowania w Kamieniu 
na rondo, a Czerwionce–Leszczynom – ulicy 
Brzozy. — Nic, tylko przyklasnąć. Taka współ-
praca jest cenna — ocenił mieszkaniec Kamienia  
B. Kołodziejczyk. Radny PO sugerował też, by dla 
upłynnienia ruchu podobny „patent” zastosować 
dla dróg powiatowych – ulic Milenijnej i Klimka, 
co sugerowały także Rada Dzielnicy Ochojec  
i Rada Sołecka Książenice. Prezydent odpowia-
dał, że propozycja jest słuszna, ale na tym etapie 
mało realna do przeprowadzenia, a Józef Piontek 
(BSR) z Kamienia przypomniał o wspólnej ini-
cjatywie Ochojca, Golejowa i Grabowni o utwar-
dzenie ul. Milenijnej: — Od strony Ochojca droga 
została wysypana ścinkami asfaltowymi, od strony 
Czerwionki–Leszczyn nie zrobiono nic. Radny  
J. Piontek proponował też połączenie ul. Bieli  
z Czerwionką i wyraził nadzieję, że w roku 2009 
wreszcie możliwe będzie uroczyste przecięcie 
wstęgi na rondzie w Kamieniu. Współpracę rad-
nych z tej dzielnicy pozytywnie ocenił P. Kuczera, 
który chwalił też inicjatywę rządu i pomysł mini-
stra Grzegorza Schetyny. Wyraził też nadzieję,  
że okoliczne samorządy będą kontynuować dobrą 
współpracę z Rybnikiem, a równie pozytywnie  
o uchwale i drogowych rozwiązaniach w Kamie-
niu wypowiadał się radny R. Niewelt.

Licencje dla taksówkarzy
W przyszłym roku wydanych zostanie 

trzynaście nowych licencji umożliwiają-
cych wykonywanie transportu drogowego 
taksówkami. W mijającym roku kursowało 
113 rybnickich taksówek. W 2009 r. ta liczba się 
nie zmieni, gdyż pula trzynastu nowych licencji 
uzupełni lukę powstałą po cofnięciu w 2008 r. 
pięciu zezwoleń i zaprzestaniu działalności go-
spodarczej przez ośmiu taksówkarzy. Uchwałę 
w tej sprawie radni przyjęli jednogłośnie.

„Magma” wydzierżawi 
Również jednogłośnie radni wyrazili 

zgodę na oddanie w dzierżawę terenu 
cmentarza komunalnego w Chwałowicach. 
Przez kolejne trzy lata chwałowicką nekropolią 
zarządzać będzie jej dotychczasowy dzierżawca, 
firma kamieniarsko–betoniarska „Magma”  
z Rud. Firma „Magma” już od dłuższego czasu 
współpracuje z Zarządem Zieleni Miejskiej,  
a przez te lata wypracowała sobie opinię solid-
nego i rzetelnego partnera. 

Regulamin targowisk 
Radni wprowadzili kilka zmian do obo-

wiązującego regulaminu miejskich targo-
wisk, dostosowując dokument do aktualnie 
obowiązujących przepisów. Znowelizowany 
regulamin określa m.in. artykuły, jakie mogą 
być dopuszczone do sprzedaży na miejskich 
targowiskach oraz towary, którymi handel 
jest zabroniony. Wprowadzono m.in. zapis  
o zakazie handlu zwierzętami (choć, ze względu 
na to, że rybnickie targowiska nie spełniały 
norm Sanepidu, taki zakaz już obowiązywał), 
doprecyzowano postanowienia dotyczące 
strefy ograniczonego postoju (przeznaczona 
jest na rozładunek i załadunek towaru) oraz 
uszczegółowiono opłaty dla handlowców. 
Kontrolując przestrzeganie postanowień 
regulaminu, administratorzy targowisk będą 
mogli skorzystać również z pomocy Sanepidu 
– do tej pory mowa była jedynie o współpracy 
ze Strażą Miejską, Policją i Strażą Graniczną. 
Odpowiadając pozytywnie na wniosek radnego 
J. Piechy, radni uzupełnili punkt dotyczący 
zakazu wprowadzania zwierząt na miejskie 
targowiska. Zakaz ten nie będzie dotyczył osób, 
którym towarzyszą psy przewodniki. W trakcie 
krótkiej dyskusji nad projektem uchwały głos 
zabrał Fr. Kurpanik, pytając o to czy miasto 
przygotuje jakiś teren dla osób handlujących 
zwierzętami (na razie nie jest to planowane). 
Z kolei H. Ryszka zaproponował, by osobom 
prowadzącym handel przy ul. Górnośląskiej 
w Niedobczycach udostępnić teren po by-
łym basenie przy ul. Barbary. Jak wyjaśniał  
M. Śmigielski, obszar ten położony jest zbyt 
blisko bloków mieszkalnych i nie spełnia wy-
mogów koniecznych do instalacji tam tego ro-
dzaju giełdy. Za przyjęciem uchwały głosowało  
23 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Strefa z nazwą 
„Strefa Przemysłowa Rybnik – Rymer” 

– taką nazwę będzie nosić strefa małej  
i średniej przedsiębiorczości, która znaj-
duje się na restrukturyzowanych tere-
nach byłej kopalni „Rymer” oraz by-
łych Rybnickich Zakładów Naprawczych  
w Niedobczycach. Z inicjatywą nadania strefie 
nazwy wyszły działające tam firmy i prywatni 



Rybnicki camping doceniony
Camping nr 200 w Rybniku–Kamieniu został wyróżniony przez Polską 

Federację Campingu i Caravaningu.
To już kolejne wyróżnienie tego obiektu w konkursie „Mister Camping”, organizo-

wanym przez Polską Federację Campingu i Caravelingu przy współpracy z Departa-
mentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polską Organizacją Turystyczną.

Przy ocenie campingu pod uwagę brane jest jego wyposażenie, stan techniczny, 
ogólna estetyka miejsca oraz profesjonalizm i kultura obsługi turystów. 

Najlepsze campingi są promowane i rekomendowane przez Polską Federację 
Campingu i Caravelingu oraz Ośrodki Zagraniczne Polskiej Organizacji Tury-
stycznej.
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przedsiębiorcy. — To trzecia strefa przemysłowa 
w naszym województwie. Firmy prowadzące tu 
działalność gospodarczą nie tylko świetnie ze 
sobą współpracują, ale stworzyły już ponad tysiąc 
miejsc pracy. To naprawdę spory sukces. Możli-
we, że wkrótce pojawią się tu również pracownicy 
z Chin, bo przedsiębiorcy, poprzez pośredników, 
już prowadzą rekrutację na stanowiska spawaczy 
czy tokarzy — mówił z satysfakcją H. Ryszka. 
Działający na tym terenie przedsiębiorcy 
sfinansują koszty związane z instalacją tablic 
informujących o lokalizacji i działalności strefy. 
Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Miasto zbywa i nabywa... 
Tradycyjnie już projekt uchwały doty-

czącej zbycia, nabycia, przyjęcia darowizny 
oraz oddania w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości zreferował wiceprezydent 
M. Śmigielski. Tym razem radni jednogłośnie 
wyrazili zgodę m.in. na zakup gruntu w Chwa-
łęcicach, sprzedaż działek w Boguszowicach 
i Wielopolu oraz zamianę kilku gruntów, w tym 
położonych przy ul. 3–go Maja i ul. Chrobrego 
(zamiana z Focus Park Rybnik, w celu lepsze-
go zagospodarowania przyległych terenów). 
Miasto przekaże też prawo własności gruntu 
i mieszczącego się na nim budynku „Okrą-
glaka” na rzecz Cechu Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości oraz Spółdzielni 
Rzemieślniczej Wielobranżowej, a Polskim 
Kolejom Państwowym odda w użytkowanie 
wieczyste tereny zajęte pod infrastrukturę 
kolejową (tzw. międzytorza).

Będą zmiany w planie 
Miasto przystąpi do wprowadzenia zmian 

w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. To dobra wiadomość dla 
wszystkich tych, którzy złożyli wnioski o zmiany 
w planie zagospodarowania przestrzennego 
już po jego uchwaleniu w 2005 r. W pierwszej 
kolejności modyfikacje dotyczyć będą zachod-
niej części miasta – obszaru pomiędzy ulicami 
Rudzką i Wodzisławską. Chodzi głównie 
o korektę przebiegu dróg lokalnych, które 
stanowią dojazd do nieruchomości oraz zmianę 

kwalifikacji działek z rolnych na budowlane. 
— Leży nam na sercu, by mieszkańcy mogli się 
budować — zapewniał P. Kuczera, deklarując 
chęć współpracy klubu radnych PO przy pra-
cach nad nowelizacją planów miejscowych. 

W dalszej kolejności aktualizowane będą 
plany zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych pomiędzy ulicami 
Wodzisławską i Mikołowską, a następnie dla 
północnej strefy miasta. Za przyjęciem uchwały 
głosowali wszyscy radni. 

Wnioski tuż przed północą 
Przedostatnie i zarazem jedno z dłuż-

szych w tym roku posiedzeń rady, trady-
cyjnie już zakończył punkt poświęcony 
wnioskom, interpelacjom i zapytaniom 
radnych. Jako pierwszy głos zabrał przewodni-
czący St. Jaszczuk, informując o pismach, jakie 
w ostatnim czasie wpłynęły do Rady Miasta. 
Z kolei sekretarz miasta Daniela Lampert 
poinformowała o uchyleniu przez wojewodę 
śląskiego uchwały w sprawie wzoru insygnium 
miejskiego, czyli łańcucha ceremonialnego, 
którego, przy ważnych dla miasta uroczysto-
ściach, miałby używać prezydent. — Uchwała 
mówiła o inicjatywie uchwalenia insygnium 
i miała charakter intencyjny. W procedurze 
uchwalania insygnium głosowanie nad nią nie 
było bezwzględnie konieczne, dlatego nie ma 
potrzeby odwoływania się od decyzji wojewody 
— wyjaśniała D. Lampert. Jeszcze we wrześniu 
tego roku dokumentacja w sprawie wzoru łań-
cucha ceremonialnego została przekazana do 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
który ma wydać opinię. — Kiedy uzyskamy od-
powiedź z ministerstwa, pod głosowanie zostanie 
poddana uchwała o ustanowieniu insygnium, 
która już nie będzie miała jedynie charakteru 
intencyjnego — dodała sekretarz miasta. 

Po wysłuchaniu wyjaśnień dotyczących 
insygnium miejskiego, radni skoncentrowali 
się na bardziej przyziemnych kwestiach. 
J. Mura i St. Stajer odnieśli się do uchwały 
w sprawie statutów dzielnic, a w szczególno-
ści do kontrowersji związanych z granicami 
Kłokocina i Boguszowic. R. Niewelt pytał 
o to, kto zajmie się odśnieżaniem chodników 
biegnących wzdłuż wyremontowanej Drogi 

Krajowej 78. Jak usłyszał, oczyszczanie tych 
miejsc leży w kompetencji Rybnickich Służb 
Komunalnych, które dysponują odpowiednim 
sprzętem. Z kolei Wł. Horabik powrócił do 
sprawy niedrożnych kratek ściekowych na 
ul. Niemcewicza i zwrócił uwagę na koniecz-
ność naprawy zniszczonych chodników w rejo-
nie skrzyżowania ulic Konarskiego z Worcella, 
a Michał Chmieliński (BSR) mówił m.in. o po-
trzebie uporządkowania terenu wokół Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w dzielnicy 
Maroko–Nowiny. 

W trakcie tej części posiedzenia głos zabrał 
również J. Piontek, który w imieniu miesz-
kańców ul. Dudka i Łączników, dziękował za 
przekazanie im przez Urząd Miasta kostki 
brukowej. Dzięki temu mieszkańcy systemem 
gospodarczym wykonali drogi dojazdowe do 
swoich posesji. Dziękował również Jerzy Lazar 
(PiS) – tym razem sprawa dotyczyła rozpoczę-
cia odbudowy nawierzchni dróg w Orzepowi-
cach, zniszczonych w trakcie zakończonych tu 
niedawno prac kanalizacyjnych. 

Z kolei Fr. Kurpanik zaproponował, 
by przyjrzeć się bliżej funkcjonowaniu Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej. Radny przyznał, 
że docierają do niego sygnały, świadczące 
o tym, że w ZGM–ie „źle się dzieje”. Podob-
ną kwestię podjął B. Kołodziejczyk, pytając 
o nieprawidłowości, jakich dopatrzono się 
w pracy Wydziału Dróg Urzędu Miasta, czego 
konsekwencją było zwolnienie naczelnika 
A. Kopki. Prezydent odparł, że jako odpowie-
dzialny za sprawy kadrowe w UM, postara się 
sam rozwiązać ten problem, dlatego angażowa-
nie radnych nie jest tu konieczne. Natomiast 
dobrą wiadomością pod  zielił się z radnymi 
B. Drabiniok. — Zebrzydowice wracają do 
życia. Moja dzielnica ponownie została przyłą-
czona do Rybnika! — mówił radny z nieukry-
waną satysfakcją, odnosząc się w ten sposób 
do zakończonego niedawno remontu wiaduktu 
przy ul. Zebrzydowickiej. 

r, (S), (D)

Relację z sesji budżetowej, 
która odbyła się 17 grudnia br.

zamieścimy w następnym numerze „GR”

W Wigilię UM zamknięty
Prezydent Rybnika ustanowił środę, 24 grud-

nia br. dniem wolnym od pracy dla Urzędu 
Miasta Rybnika.

Jest to dzień wolny w zamian za święto Wszystkich 
Świętych, które w tym roku przypadało w sobotę. 

Urząd Stanu Cywilnego będzie w Wigilię praco-
wał krócej, od godz. 7.30 do 14.00. Z kolei 8 stycznia 
2009 roku USC będzie czynny do godz. 17.00.



Jak mówił gospodarz konferencji prezydent 
Adam Fudali, już teraz trzeba rozpocząć przygo-
towania, by również na poziomie gminy sprostać 
celom, jakie UE wyznaczyła na rok 2020 – 20% 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20% 
ograniczenia zużycia ropy, 20% udział źródeł 
odnawialnych. Prezydent przedstawił możliwości 
dywersyfikacji dostaw ciepła, którego źródłem, 
obok węgla, będącego głównym nośnikiem ni-
skiej emisji, mogę być kolektory słoneczne czy 
pompy cieplne. Miasto chce stworzyć platformę 
czy klaster różnych podmiotów, w tym samorzą-
du, producentów ciepła i energii, pracowników 
naukowych i in., które wspólnie wypracowałyby 
strategię energetyczną dla naszego miasta. 
Inicjatywę tę prof. J. Buzek uznał za niezwykle 
cenną, włączając się w dyskusję poprzez przed-
stawienie Pakietu Klimatyczno–Energetycznego 
i 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju 
Technologicznego UE na lata 2007–2013. 
Tłumaczył dlaczego nasz kraj nie może sobie 
pozwolić na eliminację węgla jako źródła energii 
i dlaczego walczymy „o swoje” na forum UE. 
Niepokój budzi zapowiedź sprzedaży limitów 
emisji gazów na wolnym rynku, co może bardzo 
ich ceny podnieść. (Jak wiemy, na ostatnim 
szczycie w Brukseli, Polska wynegocjowała pew-
ne ustępstwa). Trzeba sobie jednak zdać sprawę, 
że warunkiem korzystania z węgla musi być 
zastosowanie najnowocześniejszych technologii 
i urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej, 
a także oszczędzanie energii. A to jest związane 
z koniecznością realizacji nowych inwestycji 
i pozyskiwania na nie środków. O możliwościach 

finansowania inwestycji związanych z ciepłow-
nictwem z unij-
nego Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura 
i Środowisko mó-
wił wiceminister 
rozwoju regio-
nalnego Janusz 
Mikuła. W sumie 
na wysoko spraw-
ne wytwarzanie 
energii, efektyw-
ną jego dystrybu-
cję i wytwarzanie 
energii ze źródeł 
odnawialnych  jest 
„do wzięcia” pra-
wie 84 mln euro. 
Jakiego wspar-
cia podobnych 
inwestycji można oczekiwać ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej mówiła prezes Gabrie-
la Lenartowicz, podkreślając, że to właśnie 
Rybnik jest liderem w pozyskiwaniu funduszy 
WFOŚiGW.

O zagrożeniach niską emisją, pochodną trady-
cyjnych, węglowych źródeł ciepła mówił prezes 
Fundacji „Ekoterm Silesia” Adam Bober. 
Wypowiedzieli się również producenci ciepła 
– przedstawiciel Zakładu Elektrociepłowni 
Kompanii Węglowej SA Jan Janowski oraz 
prezes elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła. 

Wprawdzie, jak mówił prezes, wytwarzanie cie-
pła nigdy nie było dla elektrowni ekonomiczną 
koniecznością, a raczej uzupełnieniem działal-
ności podstawowej, firma jest w stanie włączyć 
się do rozwiązania tego problemu wspólnie 
z gminą, do zadań której należy planowanie 
i organizacja zaopatrzenia w ciepło. Warunkiem 
jest jednak sprzedaż ciepła na zasadach rynko-
wych. Odnawialne źródła energii: pompy ciepła, 
biomasę i solary, scharakteryzowali Henryk Dę-
bicki z Centrum Ekoenergii oraz Janusz Łabędź 

z Firmy Skorut – Systemy Solarne. Na trudności 
i ograniczenia dywersyfikacji ciepła dla Rybnika 
wskazał prof. Joachim Kozioł, przybliżając też 
polityczno–prawne aspekty tego zagadnienia.

Materia to skomplikowana i kosztowna, 
ale od problemu nie uciekniemy, bo dotyczy 
on nas wszystkich, wszyscy bowiem jesteśmy 
odbiorcami i ciepła, i energii elektrycznej. Im 
wyższa będzie nasza świadomość ekologiczna 
i energetyczna, tym łatwiej będzie namówić nas 
do oszczędności i inwestowania w alternatwyne 
źródła ciepła.

(r)

Gospodarz konferencji prezydent Adam Fudali i jej patron prof. Jerzy Buzek.           Zdj.: r

Nim w Poznaniu rozpoczęła się światowa konferencja klimatyczna, miał 
i Rybnik swoje lokalne forum, na którym dyskutowano o konieczności i szansach 
dywersyfikacji dostaw ciepła dla Rybnika. Wnioski z obu spotkań są takie same 
– by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, które są główną przyczyną zmian 
klimatycznych, trzeba energię oszczędzać i w większym stopniu wykorzystywać 
jej źródła odnawialne. — Zieloni zapalają czerwone światło — mówił patronujący 
konferencji w Rybniku europoseł, prof. Jerzy Buzek.  

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 11

Dywersyfikacja dostaw ciepła

Zieloni zapalają czerwone światło...

Oddaj elektrośmieci!
Miasto Rybnik podpisało z organizacją odzysku 

„ElektroEko” porozumienie w sprawie punktów 
przyjmowania elektrośmieci.

Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce 
ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym, zgodnie z którą wszystkie zużyte urządzenia 
działające na prąd lub na baterie są odpadami, których 
nie można wyrzucać razem z innymi do śmietnika. 
Grozi za to kara grzywny do 5.000 zł. 

Podpisane porozumienie ma zapobiec nielegalnemu 
składowaniu „produkowanych” w naszych domach 
elektronicznych śmieci. Teraz zepsute czy zużyte 
pralki, lodówki, stare video czy sprzęt hi–fi, komputery 
czy świetlówki będzie można oddać w wyznaczonych 
stałych i czasowych punktach. Co ważne, rzeczy są 
przyjmowane za darmo. Rybnickie punkty zbierania 
elektrośmieci obsługuje firma „EKO” sp. j.

Miejsca, w których można oddawać zużyty sprzęt:
Stały punkt zbierania:

• ul. Przemysłowa 35, czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 15.00.
 Punkty czasowe:
• ul. Chabrowa 21 – parking – 1 sobota miesiąca nieparzystego: 3.01; 7.03; 4.07; 

5.09; 7.11 • ul. Broniewskiego 23 – parking – 2 sobota miesiąca nieparzyste-
go: 8.11; 10.01; 14.03; 9.05; 11.07; 12.09; 14.11 • ul. Górnośląska – parking 
– 3 sobota miesiąca nieprzystego: 15.11; 17.01; 21.03; 16.05; 18.07; 19.09; 21.11 
• ul. Mościckiego 15 – parking – 4 sobota miesiąca nieparzystego: 22.11; 24.01; 
28.03; 23.05; 25.07; 26.09; 28.11 • oś. Południe 37 – parking – 1 sobota miesią-
ca parzystego: 6.12; 7.02; 4.04; 6.06; 1.08; 3.10; 5.12 • ul. Kupiecka – parking 
– 2 sobota miesiąca parzystego: 13.12; 14.02; 13.06; 8.08; 10.10; 12.12 • ul. 
Hotelowa 12 – parking – 3 sobota miesiąca parzystego: 20.12; 21.02; 18.04; 
20.06; 17.10; 19.12 • róg ul. Podmiejskiej i ul. Maksymiliana – 4 sobota mie-
siąca parzystego: 28.02; 25.04; 27.06; 22.08; 24.10

 Wszystkie punkty czasowe są czynne w godzinach od 9.00 do 14.00. W przypadku, 
gdy termin zbiórki elektrośmieci przypada w dniu świątecznym – zbiórka nie odbywa 
się, nie jest też wyznaczany żaden dodatkowy termin.
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W kilku miastach regionu, w tym w Rybniku, 
odbyły się otwarte spotkania mieszkańców  
z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej, 
wpisujące się w ogólnopolską kampanię 
podsumowującą pierwszy rok rządów PO. 

Gotowi do wyjaśnienia politycznych i gospodarczych 
działań partii oraz odpowiedzi na pytania byli senator 
Antoni Motyczka, posłowie Marek Krząkała i Ryszard 
Zawadzki, Adam Zdziebło z gabinetu minister rozwoju 
regionalnego oraz starosta Damian Mrowiec. Do „Okrą-
glaka” przybyło ok. 70 osób, w tym również radni PO 
rybnickiej Rady Miasta. Krótkiego podsumowania roku 
rządów PO dokonał poseł M. Krząkała, podkreślając 
poprawę atmosfery życia społecznego i relacji z sąsiadami 
ze Wschodu i Zachodu, zakończenie misji w Iraku czy 
przygotowanie pakietu ustaw gospodarczych, ułatwiają-
cych działalność małej i średniej przedsiębiorczości. Wspomniał też o akcji 
budowania boisk „Orlik” i włączeniu się Rybnika w to przedsięwzięcie. 

O współpracy z władzami Rybnika mówił przewodniczący klubu 
radnych PO Piotr Kuczera, m.in. przyjęciu przez RM propozycji PO 
dotyczącej modernizacji ul. Podmiejskiej, wyraził też obawy o finanse 
miasta w kontekście kryzysu finansowego i możliwości zabezpieczenia 
w budżecie miasta wkładu własnego na realizację inwestycji współfinan-
sowanych ze środków unijnych. 

W czasie dyskusji obecni na spotkaniu (w tym b. prezydent Józef 
Makosz) podnosili sprawy dotykające zarówno całego kraju jak ostra 
polemika ze związkami zawodowymi o ograniczeniu emerytur pomosto-

wych, światowego 
kryzysu finansowe-
go i jego wpływu na kondycję polskiej gospodarki czy budowy autostrad, 
ale także spraw lokalnych. Dotyczyły one finansów miasta, problemów 
komunikacyjnych oraz sytuacji mieszkaniowej i gospodarki komunalnymi 
zasobami mieszkaniowymi.

Ustawa o „pomostówkach” (którą ostatecznie prezydent zawetował) 
zdecydowanie nie podoba się związkowcom, również z Rybnika, którzy dali 
temu wyraz poprzez przedpołudniowe pikiety przed biurami posłów PO oraz 
wręczając posłowi M. Krząkale stosowne pismo. Przy okazji doszło do trudnej 
rozmowy, którą poseł uznał jednak za merytoryczną i potrzebną.         (r) 

W spotkaniu z udziałem prezydenta Adama 
Fudalego oraz przedstawicieli Wojskowej 
Komendy Uzupełnień, uczestniczyli rodzice 
wzorowych żołnierzy z Rybnika oraz miast  
i gmin powiatu rybnickiego. Wszyscy otrzymali 
jedno z ważniejszych polskich odznaczeń woj-
skowych „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 
Medal stanowi uznanie dla osób, które swoją 
pracą lub działalnością przyczyniły się do roz-
woju i umocnienia obronności kraju. Nadawany 
jest m.in. rodzicom, których co najmniej trójka 
dzieci pełniła nienagannie służbę wojskową. 
— Medale są formą podziękowania i rekompen-
saty dla rodziców za to, że wychowali dzieci na 
wzorowych i ofiarnych żołnierzy — mówił mjr 
Adrian Klimek, p.o. komendanta rybnickiej 
WKU, który wręczając medale podkreślał,  
że obronność nie jest jedynie zadaniem armii. 
Stąd też obecność na uroczystości przed-

stawicieli przedsiębiorstw  
i instytucji pełniących ważne 
dla bezpieczeństwa pań-
stwa funkcje. — W czasie 
pokoju wiele firm, jedno-
stek administracji publicznej  
i instytucji współpracuje  
z wojskiem, pełniąc niezwykle 

istotne zadania obronne i ochronne. W przy-
padku samorządów są to np. sprawy związane 
z powoływaniem żołnierzy, akcje kurierskie, 
obowiązki polegające na przygotowaniu do 
sytuacji kryzysowych, nadzór nad syrenami alar-
mowymi — wyjaśnia mjr Klimek. Komendant 
mówił również o reorganizacji sił zbrojnych  
i konieczności sprostania jednemu z większych 
wyzwań, jakim jest utworzenie armii zawodo-
wej: — W grudniu zakończyliśmy obowiązkowy 
pobór do wojska. Jednocześnie przygotowaliśmy 
interesującą ofertę dla osób, które chcą wstąpić 
w szeregi zawodowej armii. Od stycznia 2009 r.,  
początkujący żołnierz zawodowy otrzyma wyna-
grodzenie w kwocie 2.500 zł brutto, wzbogacone 
o pakiet socjalny, w ramach którego armia zapew-
nia m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, dodatek 
za rozłąkę z rodziną, czy możliwość kształcenia  
w ramach szkolnictwa wojskowego i cywilnego. 

Być może z tej oferty skorzysta, kolejny  
z synów wyróżnionych medalem państwa Ma-
rianny i Andrzeja Opawskich z Rybnika. Pań-
stwo Opawscy mają pięciu synów, do wojska 
trafiło czterech z nich: — Służyli w jednostkach 
w Ełku, Warszawie, Koszalinie i Zamościu. 
Wojsko nauczyło ich odpowiedzialności, samo-
dzielności i dbania o siebie i innych — mówi 
pani Marianna. Oprócz państwa Opawskich, 
medale nadane przez Ministra Obrony Naro-
dowej otrzymało również kilkanaście innych 
rodzin mieszkających na terenie admini-
strowanym przez WKU w Rybniku. Wśród 
nich znaleźli się rybniczanie: Krystyna Skiba, 
Irena Moskwa, Halina Maciończyk, Jadwiga 
Chruszcz, Grażyna i Stanisław Czernijowie, 
Joanna i Mirosław Foryś, Anna i Franciszek 
Murasowie, Zofia i Gerard Niesporkowie, 
Leokadia i Jerzy Robakowie oraz Danuta  
i Zdzisław Sobolewscy. Uhonorowani zostali 
również przedstawiciele Urzędu Miasta, 
kopalni „Jankowice”, elektrowni „Rybnik” 
oraz Zakładu „Elektrociepłowni KW S.A.” 
w Niedobczycach. Organizatorem spotka-
nia była Wojskowa Komenda Uzupełnień  
w Rybniku. 

(D)

Spotkanie, które zorganizował i prowa-
dził poseł Marek Krząkała miało miejsce 
w siedzibie Cechu Rzemiosł oraz Małej  
i Średniej Przedsiębiorczości. Zdjęcia: r

Platforma podsumowuje

Rodzice z medalem

Mjr Adrian Klimek wręczył medale rodzicom, którzy do wojska „oddali”  
co najmniej trzech synów.                                                                      Zdj.: d

W Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość, w trakcie której wrę-
czono medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznawane 
przez Ministra Obrony Narodowej. 



O tym, że Rybnik jest atrakcyjnym 
miejcem turystyki biznesowej i spor-
towej, są przekonane władze miasta, 
teraz trzeba przekonać również innych. 
Ma temu służyć projekt pod tytułowym 
hasłem, na którego realizację miasto 
pozyskało blisko 400 tys. zł z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Roczna kampania promocyjna 
zainaugurowana została na konferencji 
w Kamieniu.  

— Zależy nam, by do Rybnika przyjeżdżało 
jak najwięcej gości, którzy mogliby u nas połą-
czyć przyjemne z pożytecznym, np. konferencję, 
sympozjum czy spotkanie biznesowe z atrakcjami 
turystycznymi i rekreacją. Kampania ma takie moż-
liwości wypromować... mówił prezydent Adam 
Fudali. Projektem kieruje naczelnik Wydziału 
Informacji i Promocji Krzysztof Jaroch, który 
przedstawił jego główne założenia. Kampania ru-
szy wiosną: wtedy na ulicach wjazdowych zawisną 
billboardy, powstanie katalog promujący miasto 
oraz informator internetowy, Rybnik weźmie 
też udział w trzech wielkich imprezach targo-

wych z zakresu turystyki i sportu,  
a działania promocyjne będą 
prowadzone również z wykorzy-
staniem ogólnopolskich serwisów 
internetowych. Organizatorzy 
zakładają, że beneficjentem 
projektu będzie nie tylko miasto 
jako gmina samorządowa, ale 
również potencjalni partne-
rzy – przedsiębiorcy działający  
w branży hotelarskiej i sporto-
wej w Rybniku, lokalne kluby  
i organizacje sportowe, turyści, 
sportowcy i biznesmeni. Re-
alizacja projektu nie zapewni 
wprawdzie modernizacji czy  powstania dodat-
kowych obiektów, ale będzie wskazywała na 
potencjał już istniejących: hoteli z zapleczem 
rekreacyjnym jak kamieńska „Olimpia”, stadion 

żużlowy z kompleksem basenów i boisk, przyja-
zny żeglarzom przez cały rok Zalew Rybnicki, 
zabytki techniczne jak kop. „Ignacy”, atrakcyjne 
centra handlowe czy ofertę kulturalną. Ale 
zdiagnozowano też stan aktualny, w tym słabe 
punkty, choćby niewystarczająca informacja 
turystyczna. Koszt całego projekty wynosi nieco 
ponad 450 tys. zł, tak więc nie będzie w nadmierny 
sposób obciążał miejskiego budżetu. A stwarza 
szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów...  
O możliwościach pozyskania środków z funduszy 

unijnych na sport, turystykę i promocję miast 
mówił Rafał Cieślik z Kancelarii Doradztwa 
Gospodarczego, która wspierała również rybnicki 
projekt.  

— W kontekście produktu jaki chcemy sprze-
dać, a takim jest m.in. usługa turystyczna, miasto 
możemy nazwać wielkim supermarketem, który 
„sprzedaje” również usługi komunikacyjne czy 
kulturalne — uważa Adam Hajduga z Wydzia-
łu Promocji i Współpracy Międzynarodowej 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.  
I w tym przypadku obowiązują podobne jak na 
normalnym rynku mechanizmy marketingu. Na-

wiązał on do niedawnej kampanii 
promocyjnej pod nazwą Śląskie. Po-
zytywna energia z wykorzystaniem 
billboardów, których treść wywoła-
ła spore kontrowersje. Rybnik np. 
promowano hasłem: Śląskie. Grube 
Rybnik. Każde z haseł było zabawą 
językową, nawiązującą do nazwy, 
a wraz z elementem wizualnym 
niosącą dodatkowe treści. Część 
odbiorców uważała, że pomysł jest 
przeintelektualizowany, inni, że in-
fantylny... Kampania zrobiła jednak 

swoje: nikt wobec niej nie 
pozostał obojętny... Przy-
bliżając na przykładzie 
kampanii Śląskie. Pozy-
tywna energia strategię 
komunikacji marketingo-
wej, A. Hajduga nawiązał 
do stereotypu Śląska jako 
„czarnej dziury”, którego 
przełamywanie jest rolą 
każdej kampanii promo-
cyjnej naszego bardzo 
zróżnicowanego i wiele 
oferującego regionu. Pod-
niósł też jeden z najważ-
niejszych celów kampanii 
reklamowej: wypromowa-
nie wyjątkowej, unikalnej 
cechy, która produkt wy-

różni i przyczyni się do zdobycia i umocnienia 
dobrej, mocnej marki, którą może mieć również 
miasto. Na przykład miasto z ikrą...

(r) 

Profesor Wojciech 
Roszkowski – wybitny 
historyk, autor wielu 
popularnych publikacji  
i podręczników, a od czte-
rech lat poseł do Parla-
mentu Europejskiego 
gościł w Rybniku.

Organizatorem spotka-
nia był senator RP Tadeusz 
Gruszka przy współpracy  
z Radą Samorządu Stu-
denckiego Uniwer-
sytetu Śląskiego. 
Zgromadzeni w auli 
UŚl. musieli wyka-
zać się sporą dozą 
cierpliwości, bo  
z powodu proble-
mów komunikacyj-
nych prof. Rosz-
kowski dotarł do 
Rybnika z ponad 
godzinnym opóź-
nieniem. Jednak 
nieliczni, którzy po-
witali gościa z pew-
nością nie żałowali, bo spotkanie z W. Roszkowskim 
dało asumpt do wielu przemyśleń dotyczących nie 
tylko polityki historycznej, ale przede wszystkim bie-
żących wydarzeń politycznych i gospodarczych. 

Rozmowa z europosłem dotyczyła m.in. jego 
pracy w Parlamencie Europejskim, zagrożeń 
dla Europy i Polski oraz upadku dzisiejszych elit 
politycznych. Nie zabrakło również komentarza 
w sprawie aktualnej sytuacji międzynarodowej  
w kontekście narastającego kryzysu gospodarcze-
go oraz wyboru Baracka Obamy na prezydenta 
Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że osoba 
B.Obamy budzi u profesora mieszane uczucia: 
— Cieszę się, że elita amerykańska jest wieloet-
niczna. Mam jednak wątpliwości co do jakości 
kandydata, a jego tożsamość ideowa jest dla mnie 
zagadką — przyznał. W. Roszkowski podał rów-
nież swoją receptę na „polityka idealnego” który, 
jego zdaniem, „...powinien być przede wszystkim 
dobrze wykształcony i przygotowany merytorycznie. 
Dobrze, by był również psychologiem, organizatorem 
i bokserem, który nie waha się „dołożyć” innym oraz 
aktorem, który potrafi dobrze się zaprezentować”. 
Niestety, według prof. Roszkowskiego, większość 
osób działających na polskiej scenie politycznej 
nie spełnia tych wymogów, a wygrywają ci, którzy 
umiejętnie wykorzystują media: — Telewizyjny 
ekran staje się pośrednikiem między wyborcą a poli-
tykiem. I to jest fatalne. W trakcie spotkania profe-
sor odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa 
energetycznego, mówił także o przygotowaniach 
do objęcia w 2011 r. polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej.                                                        (D)

Polityk nie może być 
jedynie aktorem... 

Prof. Wojciech Roszkowski był 
kierownikiem Zakładu Europy Środkowo–
Wschodniej w Instytucie Studiów 
Politycznych PAN. W 2004 został posłem 
do Parlamentu Europejskiego. Prowadził 
zajęcia w Szkole Głównej Handlowej  
i Collegium Civitas w Warszawie, a także 
wykładał na uniwersytetach w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we 
Włoszech. Opublikował kilkanaście 
książek, cykl podręczników do historii 
oraz niemal sto drobniejszych prac  
w pismach naukowych. 

Strategię komunikacji marketingowej  
przybliżył Adam Hajduga z Urzędu 
Marszałkowskiego.                 Zdjęcia: r

Rybnik to dobry adres

Projekt prowadzi Krzysztof Jaroch  
z Wydziału Promocji i Informacji UM.
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Wnioski z raportu, w którym 
poszukiwano odpowiedzi na py-
tanie czy rybniczanom blisko jest 
do społeczeństwa obywatelskiego, 
zaprezentowano podczas konfe-
rencji zorganizowanej pod koniec 
listopada. W jej trakcie podsumo-
wano projekt „Diagnoza społeczna 
Rybnik 2008”, w którym podjęto 
próbę identyfikacji i analizy lo-
kalnych problemów społecznych. 
Projekt zrealizowany został przez 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Spo-
łecznych we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Uniwersytetu 
Śląskiego. Kluczową kwestią dla 
badań koordynowanych przez 
Izabelę Kaznowską z CRIS, był sto-
pień zaangażowania mieszkańców  
w życie lokalnej społeczności. 

Wnioski z badań stawiają rybni-
czan w korzystnym świetle, zwłasz-
cza w porównaniu z ogólnopolskimi 
wynikami. Okazuje się, że rybni-
czanie dobrze oceniają panujący  
w mieście klimat do pracy społecz-
nej, choć ich zaangażowanie dalekie 
jest jeszcze do ideału. — Mieszkańcy 
miasta angażują się w życie społeczne, 
aktywnie uczestnicząc w wydarze-
niach na terenie swojej dzielnicy, 
takich jak festyny czy odpusty. Jednak 
już przedsięwzięcia wymagające 
osobistego zaangażowania cieszą się 
mniejszą popularnością. Mamy więc 
do czynienia z powolnym procesem 
tworzenia się zrębów społeczeństwa 
obywatelskiego — mówił dr Andrzej 
Górny, który podsumował projekt. 

Ciekawe wnioski płyną z analizy 
relacji społeczności w dzielni-
cach. Tu pierwszoplanową rolę 
zdecydowanie pełnią parafie. Pro-
boszczowie są osobami powszech-
nie znanymi i pełnią funkcję ko-
ordynatorów lokalnych działań.  
— To w parafiach koncentruje się 

znaczna część aktywności obywa-
telskiej. W ten sposób doświadcza-
my ciągłości społecznych działań 
kościoła katolickiego, które na 
Śląsku zapoczątkowane zostały 
jeszcze w XIX wieku — wyjaśnia  
dr hab. Urszula Swadźba. W ba-
daniach ujawnił się też dystans 
pomiędzy radami dzielnic, a ich 
mieszkańcami. Rybniczanie są 
przekonani, że rady mają niewielki 
wpływ na decyzje podejmowane 
w dzielnicy. Dość niepokojącym 
sygnałem może być stosunkowo 
niski poziom zaufania do rad 
dzielnic. — Członkowie rad dziel-
nic nie są postaciami powszechnie 
znanymi, choć z założenia powinni 
pełnić kluczową rolę w aktywizacji 
lokalnej społeczności — mówił  
dr A. Górny. 

Wyniki projektu dowodzą, że 
mieszkańcy Rybnika coraz czę-
ściej podejmują działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Rybniczanie 
zauważają konieczność funkcjono-
wania organizacji pozarządowych, 
a tych w naszym mieście zarejestro-
wanych jest już ponad 150. Niestety, 
niewielu mieszkańców zna lokalne 
stowarzyszenia czy organizacje non 
profit. Niepokoić może również 
fakt niskiego zaangażowania ludzi 
młodych, którzy wkrótce będą 
decydować o życiu społecznym 
miasta. Pozytywny jest natomiast 
obraz relacji w obrębie lokalnych 
społeczności. Rybniczanie dosyć 
dobrze znają swoich sąsiadów  
– w codziennych kontaktach okazu-
ją sobie zainteresowanie, szacunek 
i pomoc. — To dobry symptom 
powstawania solidnego fundamentu 
społeczności obywatelskiej, niejako 
„od samego dołu” – do zrobienia jest 
jednak jeszcze bardzo wiele — za-
znacza dr Górny.                      (D) 

Czy mieszkańcy naszego miasta tworzą społeczność 
obywatelską? Czy chętnie angażują się w życie lokalne? 
Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na te pytania nie jest łatwe. 
Przekonali się o tym autorzy raportu mającego zdiagnozować 
postawy rybniczan wobec problemów społecznych. 
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Po raz pierwszy w Rybniku 
odbyły się Dni Promocji 
Szkolnictwa Zawodowego. 
Impreza była posumowaniem 
patronatu, jaki w marcu 
tego roku nad Zespołem 
Szkół Budowlanych oraz 
Zespołem Szkół Mechaniczno 
– Elektrycznych roztoczył Cech 
Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości. 

Przedsięwzięciu towarzyszyło 
hasło: „Idźmy razem – wyprzedźmy 
innych!”, bo jednym z założeń pro-
jektu było przygotowanie wspólnych 
działań promujących nowoczesne 
szkolnictwo zawodowe. — Chcemy 
promować szkolnictwo zawodowe 
wśród młodzieży oraz zacieśniać więzi 
między szkołami a pracodawcami. 
Rynek pracy jest niezwykle dynamicz-
ny, a nam zależy na tym, by młodzi 
ludzie otrzymali interesującą ofertę 
szkolenia, by byli kształceni w zawo-
dach mających największe szanse  
w ciągle zmieniających się warunkach 
— wyjaśnia Wojciech Pfeifer, Starszy 
Cechu Rzemiosł oraz Małej i Śred-
niej Przedsiębiorczości. 

W programie trzydniowej imprezy 
rozegrano „Koleżeński Turniej Fa-
chowców”. W jego trakcie drużyny 
złożone z uczniów „budowlanki”  
i „mechanika”  rywalizowały ze sobą 
odpowiadając na pytania z zakresu 
ekonomii, przedsiębiorczości oraz 
wiedzy na temat Unii Europejskiej.  
Z kolei na basenie ZSB zorganizo-
wano turniej sportowy pod hasłem: 
„Łączy nas sport”, w trakcie którego 
szkolne ekipy zmierzyły się w kon-
kurencjach wodnych. Dni Promocji 
Szkolnictwa Zawodowego zakończy-
ło spotkanie partnerskie w siedzibie 
cechu. — To jedno z wielu wspólnych 
przedsięwzięć, jakie udało nam się 
przeprowadzić w ramach patronatu 
— dodaje W. Pfeifer. Wśród zre-
alizowanych projektów znalazły się 
również cykliczne spotkania uczniów 
z pracodawcami, targi edukacyj-
ne, dni otwarte w 
szkołach objętych 
patronatem, prób-
ne egzaminy kwa-
lifikacyjne, a także 
konkursy popu-
laryzujące prawo 
pracy i znajomość 
przepisów bhp. 

W trakcie part-
nerskiego spotka-

nia z udziałem m.in. wiceprezydent 
Joanny Kryszczyszyn, przedstawicieli 
Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach, 
Powiatowego Urzędu Pracy, dy-
rektorów szkół uczestniczących  
w projekcie i pracodawców, mówiono 
o konieczności podnoszenia jakości 
kształcenia realizowanego w ramach 
szkolnictwa zawodowego i poszerza-
nia  współpracy z przedsiębiorcami 

– rzemieślnikami: — Podpisaliśmy 
umowy z kolejnymi pracodawcami, 
a na listę zawodów szkolnych wpisane 
zostały kolejne – np. technolog robót 
wykończeniowych, czy jeden z bar-
dziej przyszłościowych, jakim jest za-
wód mechatronika. Wciąż walczymy  
o utrzymanie profesji, które odchodzą 
w zapomnienie, a są potrzebne na 
rynku. Myślę tu o cieślach, krawcach, 
fotografach, złotnikach czy rzeźnikach 
— wylicza starszy cechu. 

Korzyści płynących z porozumie-
nia jest więcej. Korzystają uczniowie, 
bo mają szerszy dostęp do nowocze-
snych technologii, informacji i prak-
tycznych rozwiązań. Zyskały również 
same szkoły, bo uczniowie, w ramach 
np. próbnych egzaminów kwalifi-
kacyjnych, pod okiem fachowców 
wykonali nową instalację elektryczną 
w ZSM–E, a w ZSB odnowili kilka 
pomieszczeń. — Chcemy pokazać, 
że jako szkoły uzupełniamy się, a nie 
konkurujemy ze sobą. Współpraca 
z solidnym partnerem jakim jest 
rybnicki Cech, dodatkowo poszerza 
możliwości promocji — podkreśla 
dyrektor ZSM–E Marek Holona. 

Finałowym akcentem „Dni...” 
było wręczenie wyróżnień najlepszym 
uczniom, certyfikatów przedsiębior-
com prowadzącym praktyczną naukę 
zawodu oraz odznaczeń pracodawcom 
szkolącym młodych ludzi. — Chce-
my by „Dni...” stały się imprezą cy-
kliczną. Co więcej, mamy nadzieję,  
że w projekt zaangażują się kolej-
ne szkoły chętne do uczestnictwa  
w patronacie — dodaje W. Pfeifer.  (D)

Razem, by wyprzedzić innych...

Najlepsi uczniowie odebrali wyróżnienia z rąk starszego cechu 
Wojciecha Pfeifera.                                                       Zdj.: d

   Rybniczanie 
zdiagnozowani



Autor wystawy Maciej Kozakiewicz oparł ją 
o zachowane pamiątki rybniczan – działaczy 
związku. Podziękowania za udostępnienie ma-
teriałów odebrali zaangażowani w działalność 
związkową oraz pomocową dla internowanych 
w tamtych latach Krystyna Nowacka, Eugenia 
Wiatrak, Michalina Wieczorek, Róża Wójcicka, 
Maria Papież, Małgorzata Gruczelak, Andrzej 
Stobierski, Jan Bochenek, Stefan Czech i Jerzy 
Frelich. Były wiceprezy-
dent Rybnika był też jednym  
z bohaterów zaprezento-
wanego filmu dokumental-
nego, który zrealizowano  
w Uhercach, jednym z wielu 
w Polsce obozów interno-
wania działaczy „S” w 25. 
rocznicę powstania związku. 
Kilkudziesięciu b. „osadzo-
nych” wspomina w nim czas, 
jaki spędzili w odosobnieniu, 
mówi o kolejnym etapie 
walki o ideały „S” wszelki-
mi dostępnymi sposobami: 
poprzez druk materiałów 
propagandowych, twórczość 
artystyczną, manifestacje do 
głodówki włącznie. J. Frelich 
przybliżył kilka postaci i wy-
jaśnił niektóre pojawiające się w filmie wątki, 
przypominając m.in. jak dosłownie, niczym 
w pieśni Kaczmarskiego „...wyrywali murom 
zęby krat”. 

Spotkanie było również okazją do przekazania 
na ręce prowadzącego uroczystość dyrektora Mu-
zeum Bogdana Klocha dokumentów rybnickiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”, co 
uczynił, w imieniu ostatniego przewodniczącego 
Kazimierza Pogłódka, członek d. zarządu KO, 
dziś działacz organizacji niepodległościowych 
płk Tadeusz Dłużyński. Wraz z dokumentami 
przekazał Muzeum pieczątkę organizacji oraz inne 
pamiątki, w tym „cegiełki” na fundusz wyborczy 
KO „S” w Rybniku w wyborach samorządowych 
w 1990 r., z nadzieją, że pomogą one przetrwać 
pamięci o czasach walki o suwerenność Polski. 
Część „cegiełek” trafiła do rąk gości obecnych 
na uroczystości, w tym senatora Tadeusza Grusz-
ki, prezydenta Adama Fudalego oraz radnych  
z przewodniczącym RM Stanisławem Jaszczu-
kiem, radnego sejmiku wojewódzkiego i działacza 
„S” Czesława Sobierajskiego, mecenasa Leszka 

Piotrowskiego, obrońcy członków związku 
„S” w politycznych procesach, ks. prałata 
Alojzego Klona stojącego na czele komi-
tetu pomocy internowanym przy kościele  
św. Antoniego, aktualnej przewodniczącej 
rybnickiej „S” Urszuli Grzonce oraz wszyst-
kim, wymienionym już, osobom, dzięki 
których materiałom wystawa była możliwa. 
O zasługach pierwszego przewodniczącego 
Komitetu Obywatelskiego i pierwszego po 
wolnych wyborach w 1990 r. prezydenta 
Rybnika Józefa Makosza przypomniał 
dr Stanisław Wencelis, również zaangażowany  
w działalność komitetu pomocy internowanym.  
W rozmowie z twórcą wystawy M. Kozakiewiczem 
J. Makosz zapewnił, że poprzez udostępnienie 
swoim materiałów włączy się w prace nad stworze-
niem szerszej ekspozycji, co organizatorzy mają w 
planach. Powstała też koncepcja wydania publikacji 
prezentującej dzieje rybnickiej „Solidarności”.

Wystawę tworzy kilkadziesiąt plansz, na 
których autor przedstawił w porządku tematycz-
nym różne aspekty działalności „Solidarności”  

w Rybniku. Składają się na nie m.in. 
kopie dokumentów związanych z jej 
powstaniem i działalnością związku 
w różnych środowiskach, osobiste 
zapiski działaczy,wystąpienie gen. 
Jaruzelskiego ogłaszającego stan 
wojenny na łamach prasy, bogate 
materiały z okresu internowania 
– listy, m.in. z podziękowaniami 
za pomoc i wsparcie, zdjęcia, 
przykłady twórczości artystycznej 
internowanych, pieczęcie, kartki 
i znaczki poczty internowanych  

i wiele innych eksponatów. Warto podkreślić 
walor edukacyjny wystawy, która dzięki plan-
szowej formie jest łatwa do przemieszczania 
i może być prezentowana np. w szkołach.  
Z sondy przeprowadzonej przez TV, w której 
pytano młodych ludzi z czym kojarzy się im data 
13 grudnia 1981 roku, wynika, że wydarzenia 
mające wpływ na kształt współczesnej Polski 
są im bardzo słabo znane. Miejmy nadzieję, że 
wystawa tę wiedzę poszerzy...

(r)

Dokładnie w 27. rocznicę ogłoszenia 
stanu wojennego, w rybnickim Muzeum 
została otwarta wystawa ilustrująca 
dzieje rybnickiej „Solidarności” w latach 
1980–1989. 

Ślady 
tamtych lat...

Dokument filmowy o obozie internowania w Uhercach skomentował 
znający go z autopsji Jerzy Frelich. Na zdjęciu również goście biorący 
udział w spotkaniu.

Dokumenty i pieczęć Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” na 
ręce dyrektora Bogdana Klocha przekazał płk Tadeusz Dłużyński.

Zdjęcia: r
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Św. Mikołaj dosłownie „spadł z nie-
ba”, przesiadł się na quada i roz-
dał dzieciom prezenty na spotkaniu 
w Plazie.

Również w Plazie dzieci ze Smolnej odebrały prezenty przygotowane przez Radę Dzielnicy.
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Zaroił się Rybnik od świętych Mikołajów. Który z nich 
był prawdziwy? Nam najprawdziwszy, bo w biskupiej szacie, 
wydał się ten rozdający cukierki na Rynku. Jednak wszyscy 
Mikołajowie, niekoniecznie święci: i Died Moroz, i ten 
bliższy urodą krasnalowi, i brzuchaty made in Hollywood 
z okrzykiem ho! ho! ho! na ustach, przynieśli dzieciom radość. 
I o to przecież chodziło...

Helikopterem i quadem
Już w południe 6 grudnia, urozmaicone występami, konkursami 

i zabawami, oczekiwanie na św. Mikołaja, rozpoczęły dzieci w centrum 
handlowym Plaza, które imprezę przygotowało wspólnie z Radą Dziel-
nicy Smolna. Było głośno i gwarnie: wystąpiły dzieci z przedszkoli nr 
2 i 17 oraz najmniejsi członkowie zespołu „Przygoda”, było rysowanie 
z nagrodami, konkursy z... rodzicami i wiele innych atrakcji, w tym 
odwiedziny naszych ekstraligowych koszykarek klubu Utex ROW 
Rybnik. I wreszcie przybył... Nim jednak św. Mikołaj wkroczył do Plazy, 
odbył daleką i pełną niebezpieczeństw drogę... Przyleciał helikopterem 
i wylądował na boisku u zbiegu ulic Raciborskiej i Sławików, a później 
przesiadł się na quada i w asyście policji podjechał pod Plazę. Podobno 
takie środki lokomocji wymyślił dla gościa radny Kazimierz Salamon, 
szczególnie w organizację całego przedsięwzięcia, wraz z dzielnicowymi 
samorządowcami, zaangażowany. Helikopter udostępnił bezpłatnie, co 
warto podkreślić, Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych z Włosz-
czowej z jego właścicielem Bogusławem Wypychewiczem. Niestety, ze 
względów bezpieczeństwa helikopter nie mógł wylądować na górnym 
parkingu Plazy, jak wymarzyli sobie organizatorzy i ten ważny moment 
mogła zobaczyć tylko niewielka grupa dzieci.  

Dzielnicowy Mikołaj miał jednak do Plazy naprawdę mocne wejście, 
a za sprawą  liczby mediów, czuł się zapewne jak gwiazda na czerwonym 
dywanie. Tym bardziej, że powitał go również prezydent Adam Fudali. 
Święty szybko wziął się do pracy i rozdał setki prezentów. Za sprawą 
sponsorów (którym RD Smolna bardzo dziękuje), obdarowanych 
zostało również ponad 60 dzieci, z rodzin najbardziej potrzebujących 
wsparcia ze Smolnej. Asystenci św. Mikołaja przybyli też do przedszkoli 
nr 2 i 17, gdzie paczki otrzymało 250 dzieci.

Z lodowiskiem w tle
Kolejnym etapem podróży św. Mikołaja był rybnicki Rynek, gdzie 

po wypowiedzeniu przez dzieci magicznego zaklęcia, po raz pierwszy 
tej zimy na choince i rynkowych girlandach rozbłysły lampki.

— Nasz rybnicki, nasz Ratuszu, nadstaw swoich starych uszu. My, 
kochane twoje dzieci, chcemy lampki ci zaświecić — skandowali młodsi 
i starsi, którzy z niecierpliwością wyczekiwali zawsze mile widzianego 
gościa. Jak co roku święty Mikołaj, który podczas zabawy na Rynku 
pojawia się w tradycyjnym stroju biskupa z Miry, obdzielił najmłodszych 
słodyczami. Już ze sceny ustawionej w sąsiedztwie imponującej choinki, 
wraz z prezydentem Adamem Fudalim złożył wszystkim świąteczne 
życzenia. Zaraz potem rozpoczął się spektakl pt: „Zimowe Spotkania 
Bim Bom”, w którego trakcie Mikołaj i jego dwóch pomocników za-
brali dzieci na niezwykłe spotkanie z zabawą i piosenką. W programie 
prowadzonym przez aktorów związanych m. in. z krakowskim kabare-
tem „Loch Camelot”, nie zabrakło piosenek, konkursów z nagrodami 
i opowieści czym dla dzieci są święta i dlaczego tak wiele z nich lubi 
zimę i biały puch. 

Zimowy spektakl nie był jedyną atrakcją zabawy na Rynku, której 
organizatorem było Rybnickie Centrum Kultury. W trakcie imprezy ofi-
cjalnie otwarto sezonowe lodowisko, z którego będzie można korzystać 
nawet do końca marca. Lodowa tafla szybko wypełniła się amatorami 
jazdy na łyżwach. Część z nich skorzystała z możliwości ślizgania się za Prezydent A. Fudali otworzył lodowisko w towarzystwie przedstawicielki firmy, która 

obiekt zbudowała. 

Wszyscy Mikołajowie        Swiata...



W Teatrze Ziemi Rybnickiej naj-
młodsi śledzili zmagania Pinokia ze 
światem.

Aktorzy kabaretu „Loch Camelot” 
wciągnęli do zabawy uczestników 
imprezy.

Na Rynku św. Mikołaj zawsze pojawia się w biskupiej szacie.
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darmo, bo firma „Hefal”, która wybudowała lodowisko, „podarowała” 
młodym łyżwiarzom trzydzieści minut bezpłatnej jazdy.     

Kolejną „mikołajkową” niespodzianką, przygotowaną specjalnie dla 
najmłodszych, był spektakl „Pinokio” w wykonaniu Gliwickiego Teatru 
Muzycznego. Musicalowa wersja klasycznej bajki Carla Collodiego 
przyciągnęła do sali Teatru Ziemi Rybnickiej sporą rzeszę młodych 
rybniczan. Gliwiccy twórcy sięgnęli po baśń muzyczną stworzoną 
trzydzieści lat temu przez Ryszarda Czubaszyńskiego i Włodzimierza 
Korcza. Wykorzystano w niej powieściowe wątki, które wzbogacono 
muzyką oraz piosenkami. Zmagania Pinokia – drewnianego pajacy-
ka, stworzonego przez starego Dżepetta – z niepoprawnym, pełnym 
pokus światem, najmłodsi i ich rodzice mogli podziwiać w wyjątkowej 
inscenizacji. Przedstawienie oparte na grze świateł, niezwykle barw-
nych dekoracjach i bogato zdobionych kostiumach, zawierało również 
elementy pantomimy i baletu. Nie zabrakło magicznych sztuczek, te-
atralnego wieloryba połykającego Pinokia oraz... prawdziwej orkiestry 
w orkiestrowym kanale, która wśród młodej widowni wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie.    

Mikołajki dzielnicowe 
— A śpiewać potraficie? — pytał Mikołaj dzieci z Maroka–Nowin, 

które przyszły do SP nr 11 na spotkanie z tym wyjątkowym świętym. 
A nieco przestraszone wizytą dostojnego gościa maluchy nie tak łatwo 
dały się namówić na wspólne kolędowanie. Część dzieci nie wyzbyła się 
tremy nawet kiedy odbierała z rąk świętego słodkie prezenty, inne z chęcią 
rozsiadały się na kolanach przybysza z dalekiej Laponii i pozowały do 
zdjęć. Tego przedpołudnia rozdano aż 120 paczek, a zapracowanego Mi-
kołaja do udziału w spotkaniu zaprosiła Rada Dzielnicy Maroko–Nowiny. 
Pomagały mu „pracowite aniołki” – wiceprezydent Ewa Ryszka, dyrektor 
szkoły SP nr 11 Aleksandra Morgała oraz przedstawiciele RD Lech 
Kuźniak i Jadwiga Lenort, która spotkanie poprowadziła. A najmłodsi, 
zanim odebrali prezenty, musieli popisać się przed Mikołajem umiejęt-
nościami tanecznymi i sportowymi. Wystąpiły zespoły z Młodzieżowego 
Domu Kultury prowadzone przez Monikę Floryszak, a starsze dzieci 
wzięły udział w sportowym torze przeszkód. Mikołaj dotarł również do 
innego miejsca w tej największej dzielnicy – w Zespole Szkół nr 3 rozdał 
dzieciom 400 paczek, a w trakcie spotkania, które przygotowała Rada 
Osiedla Nowiny przy Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wystąpiły 
również zespoły taneczne „Figiel” i „Inspiracja” z Młodzieżowego Domu 
Kultury, prowadzone przez Marzenę Butyłkin.

Zanim św. Mikołaj dotarł do Chwałowic, by obdarować prezentami 
tamtejsze maluchy, na scenie Domu Kultury swoje umiejętności za-
prezentowały dzieci z działających w placówce grup „Tańczące nutki” 
i „Piruet”, a uczestniczki Studia Wokalnego zadbały o iście świąteczny 
nastrój. Zabrakło tylko śniegu, więc św. Mikołaj nie przybył, jak naka-
zuje tradycja, w saniach, ale za to wspólnie z aniołkami i pomocnikami 
z Rady Dzielnicy – Joanną Cichecką i Andrzejem Wojaczkiem rozdał 
500 maluchom słodkie kalendarze adwentowe. Wprawdzie żadne 
z dzieci nie miało odwagi sprawdzić, ale zapewniano, że w Chwałowicach 
pojawił się najprawdziwszy święty Mikołaj, a dowodem na to miała być 
jego prawdziwa broda! A po spotkaniu z wyjątkowym gościem, dyrektor 
placówki Michał Wojaczek zaprosił dzieci i ich rodziców na pyszną 
grochówkę, którą serwowano w parku za DK.  

Ulubionego przez dzieci świętego, jak co roku, do Cechu Rzemiosł 
zaprosiła również Rada Dzielnicy Śródmieście. A oprócz gościa 
z dalekiej Laponii z zaproszenia skorzystało 80 dzieci z przedszkoli 
nr 1 i 9 oraz Szkoły Podstawowej nr 9. Oprócz słodkiego poczęstunku 
przygotowanego przez cukierników ze Śródmieścia, maluchy wysłuchały 
świątecznego minikoncertu w wykonaniu uczennic z SP nr 1, których 
do wokalnych występów przygotowała Agnieszka Dziwoki. A zanim 

Wszyscy Mikołajowie        Swiata...

Na Nowinach Mikołaj gościł w dwóch miejscach – w SP nr 11…
… oraz w ZS nr 3, ale wszędzie rozdawał dzieciom prezenty. 

,



Chwałowickie dzieci różnie reagowały na obecność św. Mikołaja – od łez do swobodnego 
pozowania do zdjęć. 

Wizyta św. Mikołaja w towarzystwie członków RD Paruszowiec–Piaski sprawiła 
podopiecznym świetlicy środowiskowej wiele radości.                          Zdj.: arch. org.
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święty przystąpił do wręczania słodkich paczek, dzieci wzięły udział 
w licznych konkursach i zabawach, które poprowadziła przewodni-
cząca Rady Dzielnicy Urszula Pietruszek. Wśród gości mikołajkowej 
imprezy byli też pomocnicy św. Mikołaja – przedstawiciele sponso-
rów, którzy pomogli w przygotowaniu paczek, a uśmiechy na twarzach 
dzieci były dla nich największym podziękowaniem…

Św. Mikołaj odwiedził również uczestników Placówki Wsparcia 
Dziennego w Paruszowcu–Piaskach. Dzięki zaangażowaniu człon-
ków tutejszej Rady Dzielnicy, 25 podopiecznych placówki otrzymało 
smakowite upominki. W podziękowaniu, najmłodsi przygotowali 
muzyczną niespodziankę, a w trakcie świątecznego spotkania nie 
zabrakło zimowych opowieści, tańca, a także konkursów związanych 
z legendą świętego Mikołaja.     

Podróż po naszym mieście Mikołaj zakończył w Meksyku, do które-
go dotarł konnym zaprzęgiem. A przywiózł z sobą słodkie upominki, 
które pomogła mu przygotować Rada Dzielnicy Meksyk. Zanim 
jednak ulubiony święty wręczył prezenty zebranym, dzieci musiały 
ozdobić choinkę, która dopiero dzięki ich wysiłkom zaczęła przypomi-
nać bożonarodzeniowe drzewko! Świętego Mikołaja żegnano w blasku 
zimnych ogni i przy dźwiękach kolęd… Do zobaczenia za rok…       

Z darami na Ukrainę
Święty Mikołaj, w którego wcielił się przewodniczący Za-

rząduDzielnicy Zamysłów Ireneusz Jajko zawędrował aż pod 
Lwów. Od momentu wiosennej wycieczki na Ukrainę zapałał on do 
tych terenów wyjątkową sympatią i pod egidą Stowarzyszenia Współ-
pracy Międzynarodowej Rybnik–Europa zainicjował zbiórkę darów 
dla Polaków mieszkających w Stanisławowie, a także Przemyślanach 
i mniejszych parafiach Pogorzelce, Mitulin, Dunajew czy Kurowice, 
którymi opiekuje się salezjanin z Polski, ks. Piotr Smolka. Wystoso-
wany, m.in. do mieszkańców Zamysłowa, apel o pomoc rzeczową 
i finansową spotkał się z dużym oddźwiękiem, a I. Jajko szczególnie 
ujęty został hojnością emerytów i rencistów z dzielnicy. Wspólnie 
z Rafałem Tymuszem i Wiesławem Sojką z MOSiR–u zawieźli na 
Ukrainę prawie tonę darów w postaci odzieży, butów, żywności i słody-
czy, w tym rzeczy zebrane za pośrednictwem PCK dla ofiar wiosennej 
powodzi na wschodniej Ukrainie. Ks. P. Smolka, o którym już pisaliśmy 
jako duchownym bez reszty oddanym odbudowie kościołów i wiary 
na terenach zamieszkałych przez Polaków, z wielką wdzięcznością 
mówił o inicjatywie I. Jajki. — Takiego św. Mikołaja Polacy dawno tu 
nie mieli. Dziękujemy za ten dar serca wszystkim darczyńcom i zaanga-
żowanym w organizację transportu. Dziękujemy za pamięć o rodakach 
za wschodnią granicą...

Ks. Piotr mógł te słowa przekazać nam osobiście, gdyż razem 
z „mikołajami” przyjechał do Rybnika i wziął udział we mszy 
w pierwszą rocznicę śmierci b. wiceprezydenta Józefa Cyrana, który 
jako budowlaniec wspomagał remont kościoła i parafialnej świetlicy 
w Przemyślanach.

Tekst i zdjęcia: (r), (S), (D) 

Ostatnim punktem na trasie tegorocznej podróży św. Mikołaja po naszym mieście była 
wizyta w dzielnicy Meksyk… 

Mikołaj, który dotarł do Śródmieścia z chęcią pozował do zdjęć z dziećmi z Przedszkola nr 9. 

W roli św. Mikołaja w ukraińskim Mitulinie wystąpił Ireneusz Jajko z... Zamysłowa.
 Zdj.: arch. org.



O duchowym i komercyjnym aspekcie 
świąt Bożego Narodzenia rozmawiamy 
z ojcem Terencjanem Wawrzon-
kowskim, franciszkaninem, probosz-
czem parafii pod wezwaniem Św. Józefa 
Robotnika.

— Proszę ojca, czy komercyjna otoczka świąt 
nie sprawia, że zapominamy czasem o prawdzi-
wym źródle świątecznej radości?

— Myślę, że kiedy już w listopadzie słowo święta 
odmienia się przez wszystkie przypadki, ich urok 
powszednieje i ogranicza się do oczekiwania na 
wolne od pracy dni i prezenty. I choć dziś trudno 
wyobrazić sobie bez nich święta Bożego Narodze-
nia, wierni związani z życiem Kościoła i swoją pa-
rafią czują, że największym prezentem jest dla nas 
Dzieciątko Jezus, niosące „...chwałę na wysokości 
i pokój na ziemi”. Oni nie poddają się łatwo presji 
reklamy ani zbyt wczesnej i sztucznie tworzonej 
„świątecznej atmosferze”. Ważne, by ten cały 
komercyjny zgiełk nie przytłoczył przygotowań 
duchowych, które w Kościele rozpoczynają się 
w pierwszą niedzielę Adwentu.  

— Jak ono w Kościele przebiega? 
— Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy 

nowy rok liturgiczny. Przedstawiamy też nowy 
program duszpasterski. W tym roku naszej 
pracy duszpasterskiej będzie przyświecać hasło 
„Otoczmy troską życie” – kontynuacja tematu 
przewodniego: „Kościół niosący ewangelię 
nadziei”, przyjętego na lata 2006–2010. Ota-
czając troską życie, będziemy mieli na uwadze 
różne jego aspekty – nowe życie w postaci 
narodzonego Dzieciątka Jezus, życie człowieka 
od poczęcia do naturalnej śmierci, nasze życie 
duchowe. Jest to również okazja, by podzię-
kować za życie w ogóle – za lata szkolne, życie 
zawodowe i rodzinne. Warto stopniować czas 
oczekiwania na Pana, by radość była większa. 
Czas Adwentu jest podzielony na dwa okresy: 
pierwszy – trwający do połowy grudnia – kieruje 
naszą myśl ku powtórnemu przyjściu Chrystusa, 
drugi – to bezpośrednie przygotowanie do świąt 
Bożego Narodzenia. Wierni chcą być gotowi na 

spotkanie z Bogiem. W ten sposób odpowiadają 
na wezwanie do „czuwania (…), przygotowania 
dróg i prostowania ścieżek Pana”. Pomocą służą 
im msze święte roratnie. Są one przeznaczone 
głównie dla dzieci, jednak uczestniczą w nich 
również rodzice i opiekunowie. W ogłoszonym 
przez papieża Benedykta XVI Roku św. Pawła, 
podczas rorat poznajemy bliżej postać, życie 
i dzieło (zwłaszcza listy) tego Apostoła Naro-
dów. Przygotowaniem adwentowym jest więc 
Eucharystia, modlitwa, śpiew, złożone posta-
nowienia, przystąpienie do sakramentu pokuty 
i pojednanie z bliźnimi…

— Co szczególnie ważne, bo Boże Narodzenie 
to święta bardzo rodzinne...

— Dlatego warto wejść w okres świąteczny 
z czystym sumieniem i gotowością czynienia dobra. 
I tu należy oddać sprawiedliwość centrom handlo-
wym, które, przy całej komercjalizacji świąt, włą-
czają się w akcje charytatywne, takie jak „Pomóż 
dzieciom przetrwać zimę”, „Czapka świętego Mi-
kołaja” czy zbiórka dla Banku Żywności. Podobnie 
czyni wiele wspólnot parafialnych, choć może bez 
tak wielkiego rozgłosu. W okresie świątecznym 
łatwiej otwieramy się na bliźniego i dzięki temu 
wiele ubogich rodzin będzie miało godne święta. 
Nie prześpijmy zatem okresu adwentowego 
i momentu przyjścia na świat Jezusa, bo on sam 
nie wyśle nam SMS–a: oto nadchodzę... 

To naturalne, że chcemy święta spędzić 
w gronie rodzinnym, również z tymi, którzy na 
co dzień pracują za granicą, wspólnie przeżyć 
tajemnicę narodzin Pana, przy stole i wspólnym 
kolędowaniu, bo to utrwala i zacieśnia – coraz 
bardziej dziś kruche – więzy rodzinne.

— A jak spędzają Wigilię i święta rybniccy 
ojcowie franciszkanie?

— Pracowicie, jak wszyscy kapłani w okresie 
świątecznym. Wigilię spędzamy tradycyjnie ra-
zem, we wspólnocie zakonnej. W klasztorze jest 
aktualnie 11 zakonników – 7 ojców (kapłanów), 
1 diakon oraz 3 braci zakonnych. Od dwóch 
lat do wigilijnego stołu zapraszamy naszych 
współbraci z Zamysłowa oraz ojca Pacyfika ze 
Stodół. Wigilijną wieczerzę przygotowują panie 

kucharki, pomagają im zakonnicy. Dzięki do-
broci i hojności parafian i dobrodziejów na stole 
zawsze mamy tradycyjne potrawy. Przy śpiewie 
kolęd czekamy aż do pasterki...

— Wiemy, że ojciec pochodzi z Kobióra 
k/Pszczyny, a potem mieszkał w Katowicach–Li-
gocie, a matka jest prawdziwą góralką. Jakie tra-
dycje bożonarodzeniowe wyniósł ojciec z domu?

— Jeśli chodzi o dania wigilijne i świąteczne 
– mama przejęła tradycje typowo śląskie z mocz-
ką i makówkami. Pamiętam też, że wspólnie 
z ojcem i młodszą siostrą choinkę ubieraliśmy 
dopiero w samą Wigilię, nigdy wcześniej...

— Wiemy też, że miał ojciec okazję odwiedzić 
bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem...

— Odwiedziłem Ziemię Świętą w 2004 r. wraz 
z moimi współbraćmi i kilkunastoma księżmi. 
Był to czas bardzo niespokojny, a ruch turystycz-
ny mocno ograniczony, poruszaliśmy się więc 
mniej wydeptanymi ścieżkami. W bazylice 
Narodzenia Pańskiego mieliśmy okazję nie 
tylko się pomodlić, ale i odprawić mszę św. 
Sam fakt przebywania w miejscach, po 
których stąpał Chrystus jest ogromnym 
przeżyciem duchowym, czasem swo-
istych rekolekcji. Te miejsca wprost 
promieniują wiarą, która zostaje na 
długo. Życzę wszystkim, by były im 
dane takie emocje i przeżycia, 
a z okazji Świąt – zdrowia, 
radości i błogosławieństwa Bo-
żego od Małego Dzieciątka 
Jezus, wspólnych chwil spę-
dzonych przy świątecznym 
stole, bez pośpiechu, trosk 
i zmartwień, w jedności 
i zgodzie, z kolędą na 
ustach.

— A my dziękuje-
my i życzymy również 
zdrowych, pogodnych 
i dobrych świąt.

Rozmawiała: 
Wiesława Różańska

, że miaże miaż ł ojciec okazję ojciec okazję ojciec okazj odwiedzić 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem...

— Odwiedziłem Ziemię Świętą w 2004 r. wraz 
z moimi współbraćmi i kilkunastoma księżmi. 
Był to czas bardzo niespokojny, a ruch turystycz-
ny mocno ograniczony, poruszaliśmy się więc 
mniej wydeptanymi ścieżkami. W bazylice 
Narodzenia Pańskiego mieliśmy okazję nie 
tylko się pomodlić, ale i odprawić mszę św. 
Sam fakt przebywania w miejscach, po 
których stąpał Chrystus jest ogromnym 
przeżyciem duchowym, czasem swo-
istych rekolekcji. Te miejsca wprost 
promieniują wiarą, która zostaje na 
długo. Życzę wszystkim, by były im 
dane takie emocje i przeżycia, 
a z okazji Świąt – zdrowia, 
radości i błogosławieństwa Bo-
żego od Małego Dzieciątka 
Jezus, wspólnych chwil spę-
dzonych przy świątecznym 
stole, bez pośpiechu, trosk 
i zmartwień, w jedności 
i zgodzie, z kolędą na 

A my dziękuje-
yczymy róyczymy róyczymy r wnieównieó ż wnież wnie

zdrowych, pogodnych 
t.

Rozmawiała: 
Wiesława Różańska

Tuż po Wszystkich Świętych, nim 
jeszcze ze sklepowych półek znikną 
znicze, centra handlowe zapełniają 
s i ę  c h o i n k o w y m i  o z d o b a m i , 
witryny stroją s ię świątecznie, 
a z głośników pobrzmiewa „Jingle bells” 
i inne zimowo–świąteczne piosenki. 
Banki zachęcają do korzystania 
ze świątecznych kredytów, a reklamy 
– do kupowania prezentów. Kupujemy, 
sprzątamy, przystrajamy nasze domy. 
Czy zostaje nam odrobina czasu 
na refleksję?  

Jezus nie wyśle nam SMS–a…

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 19
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Patriotyczne laury
W Szkole Podstawowej nr 11 odbył się V Miejski Festiwal Pieśni 

Patriotycznej, podsumowujący „Tydzień Śląski” w tej placówce. W fe-
stiwalu wzięło udział 82 uczestników, a pierwsze miejsca w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zdobyli – Piotr Kiljańczyk, który zaprezentował 
„Czerwone maki” oraz „Serce w plecaku” i zespół z G nr 3 wykonujący 
utwory „Mury” i „Ostatni Mazur”, reprezentantka SP nr 1 Monika Reclik, 
która zaśpiewała „O mój rozmarynie” oraz „Polonez”, Rafał Kozik z SP nr 
21 wykonawca „Europo, nie możesz żyć bez Boga” i „Murów”, a także 
Małgorzata Oleś z Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w repertuarze 
„Ojczyzną moją jest Bóg”. Wokalno–patriotyczne popisy oceniała komisja, 
w której zasiadły Urszula Grzonka i Helena Zaik, a wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy, książki i łakocie. Imprezę prowadzoną przez Joannę 
Przygodę zorganizowały wspólnie SP nr 11 i MOZ NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty, a wśród gości byli m.in. naczelnik Wydziału Edukacji 
Katarzyna Fojcik, wizytator delegatury Kuratorium Oświaty Zofia Golińska 
i poseł Grzegorz Janik. Organizatorzy dziękują wielu osobom, które za-
angażowały się w organizacje festiwalu, a tym samym w kształtowanie 
patriotycznych postaw u młodych ludzi. 

Rozpowszechnianie pieśni związanych z dziejami narodu polskiego jest 
również celem Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszko-
wie, gdzie pierwsze miejsce zdobyła uczennica rybnickiego Gimnazjum 
Dwujęzycznego nr 18 Jagoda Klimek, która wykonała dwa utwory – „11 
listopada” i „Białe róże”, co przyniosło jej również nagrodę specjalną 
myszkowskiego Zarządu NSZZ Solidarność. Jagoda zajęła też I miejsce 
na festiwalu „Złota polska jesień”, a jej siostra Malwina z I LO wyśpie-
wała Grand Prix XXX Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej 
i Poetyckiej. Gratulujemy!

Olimpiada z misją
W Szkole Podstawowej nr 

19 w Kłokocinie odbyła się 
IV Międzyszkolna Olimpiada 
Misyjna. W trakcie tegorocz-
nej edycji przybliżono sylwetki 
wielkich misjonarzy – zało-
życiela Zgromadzenia Słowa 
Bożego św. Arnolda Janssena 
oraz św. Józefa Freinademet-
za, który przebywał na misji 
w Chinach. 

Uczestnicy olimpiady rywa-
lizowali z sobą w trzech kategoriach – pisemnej, plastycznej i muzycznej. 
Ich zmagania oceniało jury, w którym zasiedli misjonarz Gregorius Lelang 
Atulolon, ks. Marek Bernacki i nauczycielki Sabina Hamerla i Barbara Polok, 
a I i II miejsce zajęły drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 21. Gratulujemy!

Maniacy, kino… maniacy
O losach zwycięstwa w trzeciej edycji konkursu wiedzy o filmie 

współczesnym „Kinomaniak” zdecydowała znajomość nazwiska 
matematyka Johna Nasha, którego w „Pięknym umyśle” zagrał 
Russell Crowe. 

Zacięta, filmowa rywalizacja toczyła się jak zwykle w I Liceum Ogól-
nokształcącym, a do udziału 
w niej zaprosił młodych ludzi 
pasjonat kina Adam Doliba. 
Na zaproszenie odpowiedzia-
ło 29 par z pięciu rybnickich 
szkół ponadgimnazjalnych, 
a uczestnicy musieli wy-
kazać się wiedzą z filmów 
wyprodukowanych po 1990 
roku. Kto zagrał Batmana 
w „Mrocznym Rycerzu”? Za 
jakie dwa filmy Will Smith 

otrzymał nominacje do Oscara? Jaki tytuł nosi film o przygodach Jamesa 
Bonda, który miał premierę w 2008 roku? Najlepiej z tymi i innymi pyta-
niami poradziło sobie 5 drużyn, które w finale odpowiadały na pytania 
członków jury – filmoznawcy Beaty Mońki, Mirosława Ropiaka z Klubu 

Filmu Niezależnego i organizatora A. Doliby. Młodzież musiała też „mową 
ciała” pokazać tytuły filmów – najwięcej kłopotów sprawił im werbalny 
przekaz „Miasta Boga”. Pytania dotyczy też fragmentów muzycznych: 
— Zaskoczyły mnie drużyny, które rozpoznały trudne motywy z filmów 
„Tajemnica Brokeback Mountain” czy „K–Pax” — ocenia A. Doliba. — Nie 
było też problemów z fragmentami „Step up”, „Armageddon” czy „Chi-
cago”, czego nie można powiedzieć o muzyce z „Kill Billa” czy „American 
Beauty”. 

W tegorocznej edycji „Kinomaniaka” najlepsze okazały się przedstawi-
cielki gospodarzy – Magdalena Walo i Karolina Bednorz. Drugie miejsce 
zajęły Zuzanna Gójska i Anna Królak, a trzecie – Klaudia Kadłubek i Karolina 
Stawarczyk, które prowadziły po pierwszej części konkursu. Dla najlepszych 
drużyn przygotowano nagrody, oczywiście filmowe, m.in. bilety do kina, 
płyty DVD oraz książki. A. Doliba: — Cieszę się, że zainteresowanie „Kino-
maniakiem” z roku na rok jest coraz większe. Z niecierpliwością czekam 
na kolejną edycję. My również! 

Szkoła globalna wykorzystuje szansę
Zespół Szkół Technicznych zakwalifikował się do dwóch projektów 

– pierwszy „Wykorzystaj szansę – zdobądź nowe umiejętności” realizuje 
Fundacja Świat Dzieciom, drugi, który pozwoli placówce na uzyskanie 
tytułu „szkoły globalnej”, organizuje Polska Akcja Humanitarna.

W ramach pierwszego projektu uczniowie poznali zasady udzielania 
pierwszej pomocy i uczestniczyli w zajęciach podwyższających kwalifi-
kacje zawodowe. Piętnastu uczniów zakwalifikowanych przez pedago-
gów szkolnych zostało przeszkolonych przez trenerów i psychologów 
z Krakowa, a młodzież zdobyła umiejętności przydatne w wielu zawodach 
– ratownika medycznego, sanitariusza, opiekuna na koloniach, strażaka, 
żołnierza czy policjanta. Szkolenia stanowią alternatywą formę spędzania 
wolnego czasu. (Szerzej o  programie fundacji pisaliśmy w poprzednim 
numerze „GR”.)

Drugi projekt ma ułatwić szkołom włączenie do programu nauczania 
zagadnień globalnych i pomóc w nawiązaniu kontaktu z placówkami 
z Europy i krajów rozwijających się oraz zainspirować do podejmowania 
działań w celu poprawy lokalnego i globalnego środowiska naturalnego. 
Projekt obejmuje szkoły w Anglii, Austrii, Czechach, Słowacji, na Malcie 
oraz w Tajlandii i in., a w ramach „Tygodnia edukacji globalnej” w ZST 
młodzież wykonała białe bransoletki, które noszą ludzie na całym świecie, 
by w ten sposób zamanifestować swoją solidarność z krajami Południa, 
w których istnieje problem ubóstwa. Założyli je również uczniowie ZST…

Dzień z wstążką w tle…
1 grudnia, kiedy obchodzony jest Światowy 

Dzień Walki z AIDS, w ośrodku „Bushido” uro-
czyście podsumowano konkurs wiedzy o HIV 
i AIDS pt. „Żyję bez ryzyka”.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 
jedynie 7 uczniów szkół gimnazjalnych z całego 
regionu, którzy przygotowali prezentację multime-
dialną poświęconą tym zagadnieniom. — Mimo 
tego, że w konkursie uczestniczyło niewielu 
uczniów, ich prace były ciekawe, a prezentacja, 
która zajęła I miejsce, została wyróżniona również 
w konkursie wojewódzkim — ocenia Małgorzata 
Grabowska z Powiatowej Stacji Sanitarno–Epi-
demiologicznej w Rybniku. Prezentację, o której 
mowa, przygotowała Emilia Skrobek z Czerwionki–Leszczyn (na zdj.). Jak 
powiedziała nam zwyciężczyni, samo wykonanie pracy trwało kilka godzin, 
najwięcej czasu Emilka musiała poświęcić na znalezienie pomysłu. Miało 
być prosto i przystępnie, bo takie były sugestie organizatorów – Powiato-
wej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej oraz Regionalnego Towarzystwa 
Oświaty Zdrowotnej w Rybniku: — Młodzież już wie, że nie powinna 
umieszczać w prezentacjach wiedzy encyklopedycznej, ale informacje 
zrozumiałe i łatwe do przyswojenia przez swoich rówieśników — wyjaśnia 
M. Grabowska. — Idzie o propagowanie w sposób prosty i przejrzysty 
bezpiecznych zachowań, a nie wiedzy bliskiej studentom. Dlatego też po 
uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów uczestnikom konkursu i ich 
opiekunom, pokazana została praca nagrodzona również w ubiegłym 
roku, która zdobyła najwyższe laury na szczeblu wojewódzkim.

yli je również uczniowie ZST
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Znawcy małej ojczyzny
Przedstawiciele 10 szkół podstawowych i 8 gimnazjów rywalizo-

wali w XI konkursie wiedzy 
o Rybniku, jaki odbył się w IV 
Liceum Ogólnokształcącym.  

W konkursie wzięło udział 47 
znawców małej ojczyzny, którzy 
zmierzyli  się z testem i napisali 
opowiadanie nawiązujące do ar-
chiwalnych fotografii. A eksper-
tami w dziedzinie dziejów Ryb-
nika zostały Zofia Kampka (SP nr 
15) i Agata Ciokan (Gimnazjum 
nr 2). W gronie nagrodzonych 

znaleźli się też Grzegorz Furgoł (SP nr 1), Magdalena Skocz (SP nr 11), Daria 
Ogon (G nr 11) oraz Justyna Zielonka (G nr 2). Finaliści otrzymali nagrody 
książkowe i sprzęt elektroniczny ufundowany przez Urząd Miasta Rybnika 
oraz publicystę i historyka Marka Szołtyska, a trzej najlepsi uczestnicy w obu 
kategoriach, zaprezentowali swoje teksty przed wszystkimi uczestnikami 
rywalizacji, opiekunami oraz komisją konkursową. 

Śpiewający angielski 
Od starych hitów po muzyczne nowości, od króla rock and roll’a 

po grupę „Sugababes” – takie atrakcje przygotowali uczniowie szkół 
podstawowych biorący udział w konkursie piosenki anglojęzycznej, 
zorganizowanym przez Szkołę Języków Obcych „Britannia” we 

współpracy ze Szkołą Podsta-
wową nr 5.  

To właśnie w tej rybnickiej pla-
cówce o miano najlepiej „śpie-
wających anglistów” ubiegali się 
przedstawiciele szkół z Rybnika, 
Żor, Raciborza, Jastrzębia i Wodzi-
sławia Śl, którzy sięgali po repertuar 
nieśmiertelnego Presley’a i jego 
„Blue suede shoes” czy Whitney 
Houston z „I will always love you”. 

Uczestnicy prezentowali tak wysoki poziom, że jury postanowiło przyznać 
kilka nagród – pierwsze miejsca zajęli ex aequo Marta Kowalczyk z Jastrzębia 
oraz reprezentujący żorskie placówki – Julia Bogdańska oraz grupa wokalna, 
nazwana nie bez przyczyny, „Dziewczynkami w piżamkach”. W ich wykona-
niu publiczność usłyszała kołysankę „My Teddy Bear” (Mój pluszowy miś), 
a rekwizytami były oczywiście misie. W gronie zdobywców drugich miejsc 
znalazły się również przedstawicielki naszego miasta, trio Katarzyna Oczadły, 
Julia Jureczek i Karolina Kula z SP nr 5, a trzecich – również reprezentantka 
gospodarzy Martyna Pogorzelczyk. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
ufundowane przez elektrownię „Rybnik”, Pearson Education Polska – War-
szawa; spółkę Rettig Heating, księgarnię językową „Greg” i „Columb EU” z 
Wodzisław Śl. Gratulujemy! 

„Dwójka” po europejsku i po śląsku
Nauczyciele z partnerskich szkół z Anglii, Włoch i Słowenii gościli 

w Szkole Podstawowej nr 2. Podczas tygodniowej wizyty zwiedzili m.in. 
Oświęcim, Kraków, Browar Królewski w Tychach, a w Urzędzie Miasta 
spotkali się z wiceprezydent Joanną Kryszczyszyn. Delegacja miała też 
okazję zwiedzić kampus oraz miasto, a w rybnickim muzeum poznać 
wiele ciekawych informacji dotyczących kultury i historii naszego regionu. 
Pracowano też nad projektem „Nasz region – otwarta książka”, który 
placówki realizują w ramach programu Socrates Comenius. 

W Szkole Podstawowej nr 11 odbył się Międzyszkolny turniej wie-
dzy o Śląsku. A udział w rywalizacji, która polegała m.in. na zaśpiewaniu 
śląskiej piosenki, odegraniu scenki gwarą, wykazaniu się wiedzą i umie-

jętnościami plastycznymi, najmilej 
będą wspominać uczniowie SP nr 
2, którzy okazali się bezkonkuren-
cyjni. Laureaci turnieju otrzymali 
wspaniałe nagrody, a wszyscy 
uczestnicy słodkie „co nie co”. 

Biesiadnie i... włosko
Po raz 8 w Szkole Podstawowej nr 28 odbyła się biesiada śląska, 

pod nazwą „A u nas w Kamieniu”, zorganizowana przez grono pe-
dagogiczne i Radę Dzielnicy, 
a prowadzona przez Kor-
nelię Maroszek z „Kapeli ze 
Śląska Józka Poloka”. 

W biesiadzie wzięli udział 
uczniowie wraz z rodzicami 
i dziadkami, a na wszystkich 
gości czekał kiermasz ozdób 
świątecznych i śląskich wypie-
ków oraz smakowite potrawy. 
Największą atrakcją okazały 
się jednak występy artystyczne 
uczniów oraz zaproszonych zespołów. Gości bawili zespół „Jaśkowiczanie”, 
„Muzykanty” oraz „Duo Feniks Dwa Fyniki”. 

Ale w SP nr 28 kultywuje się nie tylko śląskie tradycje. Z równym za-
pałem patrzy się także w europejską przyszłość. Dlatego w placówce od 
października gości asystent językowy… Włoch Paolo Pulsoni, który prze-
kazuje uczniom wiadomości na temat swojego kraju, kultury i obyczajów. 
Uczniowie byli zachwyceni przepysznym spaghetti, które Paolo ugotował, 
chętnie też uczyli się tradycyjnych tańców włoskich, no i podstaw języka. 
Nowy asystent współpracuje również z nauczycielami wychowania fizycz-
nego, gdyż gra w siatkówkę. — To ciekawa przygoda dla naszych uczniów, 
grona pedagogicznego i całej naszej społeczności — ocenia dyrektor SP 
nr 28 Joanna Porszke. Gość z Włoch pozostanie w Kamieniu do końca 
grudnia. Mama Mia!

Świętowali z astronomem
Społeczność IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 

obchodziła doroczne święto patrona szkoły. 
W jego trakcie przypo-

mniano postać wybitnego 
astronoma, a arcyciekawe 
zajęcia warsztatowe z fi-
zyki poprowadził jeden z 
największych autorytetów 
w tej dziedzinie, prof. Woj-
ciech Dindorf, który rozwią-
zywał najróżniejsze zagadki 
fizyczne, czym udowodnił, 
że fizyka nie musi budzić 
przerażenia. Tego dnia pod-
sumowano również udział w akcji „Czapka Świętego Mikołaja”, a kiermasz 
domowych wypieków pozwolił na zebranie ok. 1000 złotych, które trafią 
do potrzebujących w okresie przedświątecznym. Najlepszym uczniom 
wręczone zostały również doroczne nagrody „Copernicusa”, a kapituła 
złożona z przedstawicieli Rady Pedagogicznej przyznała trofea najlepszym 
humanistom – Wadimowi Filiksowi, Magdalenie Pieczce, Agacie Węgrzyk, 
„ścisłowcom” – Marcinowi Chłodkowi i Mateuszowi Żadziłko, przyrodnikom 
– Magdalenie Marzec, Katarzynie Ciokan i Michałowi Gabrielowi, „językow-
com” – Wojciechowi Wiśniewskiemu, Annie Zuppok i Agnieszce Mojżysz, 
sportowcom – Magdalenie Szczotok, Natalii Przekop i Błażejowi Baronowi 
oraz wolontariuszce Justynie Krawczak. Gratulujemy!

Dzieci też dbają
W Szkole Podstawo-

wej nr 11 podsumo-
wano szkolny konkurs 
plastyczny pod ha-
słem: „Dzieci też dbają 
o czystość Rybnika”. 
W konkursie zorganizo-
wanym przez Małgorza-
tę Bober, Beatę Kowal-
ską oraz Barbarę Cichy, 
uczestniczyli uczniowie 
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klas I–III. — Celem tej plastycznej zabawy było upowszechnienie wśród 
naszych najmłodszych uczniów postaw ekologicznych. Chcemy, by wie-
dzieli jak ważne jest zbieranie surowców wtórnych oraz dbanie o czystość 
najbliższego otoczenia — mówi M. Bober. W konkursie zwyciężyły klasy: Id 
– prowadzona przez Katarzynę Michalik–Kiszkę, II a, której wychowawcą 
jest Mariola Kras oraz III d, którą opiekuje się Jolanta Dyrda. Uczestnicy 
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz sprzęt sportowy, a ich prace 
stały się ozdobą korytarza w filii szkoły. 

Konkursowo po niemiecku
 Już po raz trzeci, z inicjatywy nauczycieli języka niemieckiego 

Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycznych Beaty Łabudy i Katarzyny 
Bednorz, zorganizowano w 
tej placówce międzyszkolny 
konkurs języka niemieckie-
go, adresowany do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Jego celem jest rozbudzenie 
wśród uczniów zaintereso-
wania językiem niemieckim, 
sprawdzenie wiedzy i motywa-
cja do jego nauki. Do dwueta-
powego konkursu przystąpiło 
19 uczniów z rybnickich szkół 

średnich. W etapie II – tematycznym, do któego zakwalifikowano 10 osób, 
oceniono  wszechstronność ujęcia tematu, stosowane struktury gramatycz-
ne, poprawność i  bogactwo językowe oraz fonetykę. Komisja konkursowa, 
w skład której, oprócz nauczycieli języka, wszedł Jan Sebastian ze Stowarzy-
szenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik–Europa”, przyznała I miejsce 
Marii Wójcik (Zespół Szkół Prywatnych), II zdobyła Sandra Madeja (I LO), 
a III – Karolina Kowalska (V LO). 

Nagrody i dyplomy wręczył dyrektor szkoły Marek Holona, a J. Sebastian, 
gratulując uczestnikom konkursu znakomitej znajomości języka niemiec-
kiego, zaprosił ich jednocześnie do współpracy ze Stowarzyszeniem, 
by szlifować język.  

Pamiętali o górnikach
4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 16 w Boguszowicach święto-

wano „Barbórkę”.   
Uczniowie z najmłodszych 

klas przedstawili zabawy, 
w które dawniej bawiły się 
dzieci – strzylanie ze szlojdra, 
kulanie felgi i granie w klipa. 
Pokazano też bajkę o Kop-
ciuszku w gwarze śląskiej, 
serwowano kołocz i chlyb 
z fetem, a goście podziwia-
li tradycyjne śląskie tańce 
i z chęcią sami włączali się do 

wspólnego śpiewu. Barbórkową zabawę, która z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem, łączy całe pokolenia i integruje bogu-
szowickie środowisko, objął patronatem prezydent miasta.

Mistrz „Rykomatu”
W dziewiątej edycji Rybnickiego Konkursu Matematycznego „Ry-

komat” zorganizowanego 
przez Społeczną Szkołę 
Podstawową wzięło udział 
76 uczniów klas szóstych 
z 26 szkół podstawowych 
z Rybnika i okolic. 

„W 2007 roku, dzięki po-
zytywnym zmianom w po-
ziomie urodzeń, przyrost na-
turalny był w Polsce dodatni. 
Na każde 10 tys. ludności 

przybyły 3 osoby. Ile ludności przybyło w 2007 roku, jeśli przedtem było 
38 mln?” – to tylko jedno z zadań, jakie musieli rozwiązać uczniowie, 
a mistrzem tej edycji „Rykomatu” została Marta Chlubek z Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 2. W nagrodę placówka otrzymała prze-
chodni puchar mistrza „Rykomatu”, a szkoła, która wygra konkurs 
trzy razy z rzędu otrzyma go na własność. Oprócz nagród dla uczniów 
czekały też pączki, oczywiście udekorowane matematycznymi znakami, 
a po logicznych łamigłówkach przyszła pora na pokaz gadów i pająków. 
Emocji nieskończoność.

Świąteczna „Trzynastka”
Zgodnie z tradycją uczniowie i nauczyciele SP nr 13 spotkali się 

z podopiecznymi Polskiego Związku Niewidomych na mikołajkowej 
zabawie. Dzieci pokazały „Wywiad z Mikołajem” i zadbały o wprowa-
dzenie bożonarodzeniowego nastroju śpiewając kolędy, robiąc ozdoby 
choinkowe, ubierając drzewko i świątecznie dekorując siedzibę związku. 
Wspólna zabawa uczniów „trzynastki” z niepełnosprawnymi kolegami 
udowodniła, że wychowanie w duchu zrozumienia i tolerancji likwiduje 
wszelkie bariery. Uczniowie tej placówki wiedzą również, jak ważne jest 
kultywowanie tradycji – stąd w SP nr 13 odbyła się akademia barbór-
kowa z udziałem wielu rodziców przygotowana przez Dorotę Kotas, 
Justynę Urban i Katarzynę Oberaj. Zakończył ją kiermasz świąteczny, 
na którym sprzedawano ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów. 
Rozśpiewane śląskie skrzaty z SP 13 przybyły też na spotkanie opłatkowe 
emerytowanych członków NSZZ „Solidarność” przy kop. „Chwałowice”, 
a program z gwarowymi tekstami i pastorałkami przygotowały Dorota 
Jurczykowska i Brygida Skowronek. 

Dyrektorka na medal
Katarzyna Jarska, dyrektor Społecznego Gim-

nazjum i Społecznej Szkoły Podstawowej, jest 
jedyną reprezentantką oświaty niepublicznej 
w województwie nagrodzoną Medalem za 
Długoletnią Służbę. Odznaczenie nadawane jest 
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej 
w służbie państwa. 

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 
w sali Urzędu Wojewódzkiego, a wręczając medale 
pracownikom oświatowym województwa śląskiego wicewojewoda Adam 
Matusiewicz gratulował wszystkim uhonorowanym, również w imieniu 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Z kolei Śląski Kurator Oświaty Stani-
sław Faber życzył zebranym niesłabnącego zapału do pracy i wielu tak 
szczególnych chwil. 

Każdy może jeśli chce… 
… to nazwa projektu realizowanego przez Urząd Miasta w ra-

mach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży. 
W jego realizacji udział 
wzięły dwie rybnickie 
szkoły podstawowe 
posiadające oddziały 
integracyjne – SP nr 1 
i SP nr 34. Prawie przez 
dwa miesiące w ramach 
programu realizowane 
były zajęcia sportowo–
–artystyczne, a pro-
gram podsumowano 

turniejowo. Sportowy turniej odbył się w „jedynce”, artystyczno–naukowy 
– w SP 34, a uczniowie otrzymali nagrody sprzęt sportowy i edukacyjny. 
Nie zabrakło wspólnej zabawy i … słodkości.

(S)



. . .  a wy bądźcie z nami – mówią członkowie 
stowarzyszenia „Oligos”, działającego na rzecz 
podopiecznych i absolwentów „Szkoły Życia”, które  
z okazji zbliżających się świąt przygotowało prawdziwą 
niespodziankę dla mieszkańców dzielnicy Maroko–
Nowiny. 

Tą niespodzianką jest sześciometrowa, pięknie udekorowana 
choinka, która stanęła tuż obok budynku Specjalnego Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego przy ul. Hibnera 41. — To prezent od nie-
pełnosprawnych dzieci dla mieszkańców naszej dzielnicy. Chcemy w 
ten sposób zaznaczyć swoją obecność i jeszcze bardziej zintegrować 
naszych wychowanków ze społecznością lokalną — mówi Elżbieta 
Piotrowska, prezes stowarzyszenia „Oligos”, które zainicjowało projekt 
w ramach konkursu „Pobudka” ogłoszonego przez Centrum Rozwoju 
Inicjatyw Społecznych. Uczestnicy uroczystości w tym prezydent Adam 
Fudali, członkowie RD Maroko–Nowiny oraz zaprzyjaźnionych stowa-
rzyszeń, także mieszkańcy dzielnicy i uczestnicy „Szkoły Życia” udeko-

rowali choinkę, a następnie zaświecili zdobiące ją lampki. W sąsiedztwie 
świątecznego drzewka ustawiono tablicę informującą o idei projektu. 
— W przyszłym roku chcielibyśmy zainicjować konkurs na najładniej-
szą choinkę w mieście. To byłoby „zimowe” nawiązanie do konkursu  
„O ładniejszy Rybnik”. Na ręce prezydenta już przekazaliśmy list w tej sprawie 
— dodaje E. Piotrowska.                                                                    (D) 

      Jesteśmy 
 wśród was...

Członkowie i przyjaciele stowarzyszenia „Oligos” udekorowali choinkę sprezentowaną  
mieszkańcom Maroka–Nowin.                                                                                       Zdj.: d
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— Kiedyś szkolnych sal muzealnych było wię-
cej, teraz pozostała już tylko jedna, właśnie u nas 
— mówi A. Dziwisz–Sierna. — To zasługa pa-
sjonatów… A tych w szkole było kilku. Wszystko 
zaczęło się w 1977 r. kiedy Anna Zimny otrzymała 
pamiątki rodziny Krupińskich i postanowiła po-
szerzyć je o kolejne. Poprosiła więc uczniów, by 
przynosili stare fotografie i przedmioty codzien-
nego użytku. Trzy lata później pamiątek uzbierało 
się tyle, że udało się stworzyć izbę pamięci, nad 
którą pieczę sprawował Kazimierz Piekarz. Przez 
lata kolekcja wciąż się powiększała i zmieniała 
miejsca ekspozycji, a rok temu podczas Tygodnia 
Edukacji Regionalnej, zdecydowano o prze-
niesieniu zbiorów do kolejnego, trzeciego już 
pomieszczenia. Jak mówi nauczycielka historii 
A. Dziwisz–Sierna, nie było to zadanie łatwe, bo 
należało nie tylko dokonać przeprowadzki, ale  
i stworzyć nową ekspozycję tematyczną i od-
świeżyć przechowywane eksponaty. Z pomocą 
przyszło rybnickie Muzeum i Elżbieta Bimler–
–Mackiewicz, a w prace zaangażowali się również 
Barbara Pomykoł i Agnieszka Dukowicz z ZST 
oraz rodzice i uczniowie. — Znajdujące się tutaj 
świadectwo szkolne z 1910 r. trzeba było czyścić aż 

dwa dni, by było czytelne, ale dzięki temu młodzież 
dowiedziała się, że dawniej uczeń, który miał same 
jedynki był najlepszy. Co więcej, zebrane tu przed-
mioty inspirują do poszukiwań – jeden z naszych 
uczniów wyszperał, że „bonclok” zawdzięcza 
swoją nazwę miastu Bolesławiec dawniej Bunzlau,  
w którym te naczynia były wytwarzane — mówi na-
uczycielka. — Historie zgromadzonych tutaj eks-
ponatów są niesamowite. Najstarsza jest metryka 
chrzcielna z 1717 r. z Knurowa, która uznana za 
niepotrzebną, mogła wylądować na śmietniku; 
na szczęście przyniósł ją jeden z uczniów. Jest też 
księga metrykalna ze Stanisławowa uratowana  
z pożaru przez rodzinę, której potomek uczył się 
w rybnickiej szkole. W gablotkach znajdziemy 
też łuski, bagnet i rzadko spotykane naczynie 
do prażenia kawy, a nawet świadectwa ubó-
stwa i moralności oraz instrumenty muzyczne. 
Zbiory dotyczą historii szkoły i miasta, rodziny 
śląskiej, religijności, szkolnictwa na Górnym 
Śląsku, patriotyzmu Ślązaków podczas powstań 
i w okresie wojennym. Jest też kącik dotyczący 
życia codziennego. — Brakowało mi tu 
zwykłej „zopaski”, takiej na „beztydzień”, 
w której chodziło się na „torg”. W domu 
mam takie dwie – jedną zostawiłam dla 
swojej wnuczki, a tę postanowiłam zo-
stawić w tak godnym miejscu. Podobnie 
jak stary telefon — mówi znana malarka 
i miłośniczka kultury i tradycji śląskiej 
Kazimiera Drewniok, która przekazała 
muzeum również swoje rysunki przed-
stawiające kościółki. — To jest cudowne 
miejsce, jak miód na 
moje serce. Dobrze, że 
młodzież, która przy-
swaja pewne rzeczy 
obrazowo, ma moż-
liwość obcowania  
z górnictwem, śląską 
tradycją i zwyczajami 
i może przypomnieć 

sobie swoich przodków, swoje mamulki, które za-
wsze zatroskane czekały na swoich mężów i synów. 
Chwała osobom, które wpadły na taki pomysł. 

W dniu uroczystego otwarcia szkolnego mu-
zeum, w którym wzięli udział m.in. prezydent 
Adam Fudali i senator Antoni Motyczka, placówka 
zyskała też inne eksponaty – Elżbieta Bimler–Mac-
kiewicz przekazała na ręce dyrektor ZST Grażyny 
Kohut reprodukcje obrazów przedstawiających 
historyczne bitwy zwycięskie dla wojsk polskich, 
których oryginały znajdują się w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. 

W lekcjach muzealnych w ZST mogą brać 
udział uczniowie z całego regionu i poszerzać 
swoją wiedzę m.in. z języka polskiego, historii, 
wiedzy o kulturze, religii itp. Dlatego A. Dzi-
wisz–Siernej marzy się przewodnik po muzeum, 
w którym obok opisu ścieżki zwiedzania i samych 
eksponatów, znalazłyby się konspekty do pro-
wadzenia lekcji z poszczególnych przedmiotów. 
A widząc zapał pani Aleksandry, o finał tych 
poczynań możemy być spokojni...                   (S) 

W dniu uroczystego otwarcia szkolnego muzeum 
Elżbieta Bimler – Mackiewicz przekazała placówce 
wyjątkowe reprodukcje…

… a Kazimiera Drewniok – zopaskę na beztydzień. 
Zdjęcia: s 

Wypełnione
wspomnieniami 

Około 4 tys. eksponatów – od listów 
pisanych do swoich bliskich z frontu  
i obozów, przez fotografie, dokumenty 
i stroje, po militaria i przedmioty 
codziennego użytku. A wszystkie 
wyjątkowe… — Tutaj każdy eksponat ma 
duszę — mówi Aleksandra Dziwisz–Sierna, 
która na co dzień opiekuje się muzeum 
w Zespole Szkół Technicznych. Zbiory 
trafiły do nowego pomieszczenia, które 
uroczyście otwarto w trakcie Tygodnia 
Edukacji Regionalnej. 
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Popatrz, Maleńki, idą pastuszkowie
Zaraz pioseneczkę zaśpiewają Tobie

Poprawię Ci sianko, by ładnie pachniało
I by Ci się, Synku, dobrze dzisiaj spało*

Spotykają się dopiero na drugiej próbie, więc „Maryja” paraduje w dżin-
sach, a „Józef” nie ma jeszcze sandałów; trzyma za to lalkę, która wkrótce 
zagra nowonarodzonego Jezuska. — Słuchajcie! To jest stajenka, a to … 
piękna gwiazda, która świeci — przekonuje reżyser Ewa Tyl wskazując na 

kosz do koszykówki zawieszony w sali gimnastycznej, w której młodzież 
Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach przygotowuje się do kolejnych jasełek. 
Młodym ludziom nietrudno to sobie wyobrazić, mają już doświadczenie – raz 
w roku ich sala zmienia się w Betlejem, do którego wędrują Trzej Królowie, 
a pastuszkowie spieszą do stajenki z darami. I tak od siedmiu lat. Sprawczynią 
tej wyjątkowej metamorfozy jest anglistka E. Tyl, która od 5 lat pisze scena-
riusze jasełek i reżyseruje bożonarodzeniowe przedstawienia: — Tak jakoś 
wyszło. Spontanicznie… — mówi. — A zaczęło się od tradycyjnych jasełek 
przygotowanych przez księdza Cezariusza Walę. Potem pojawił się pomysł, by 
temat pokazać z nieco innej strony, bo typowe bożonarodzeniowe widowisko 
przestało być dla nas wyzwaniem. Wszyscy je robią, dlatego wciąż powielają 
się wykonania. Postanowiłam więc napisać nieco inne jasełka. Tak powstała 
wersja uwspółcześniona, oparta na rozmowie dwóch uczniów, z których 
każdy ma odmienny stosunek do świąt – jeden duchowy, drugi konsump-
cyjny. I to właśnie jemu przyśniło się Betlejem, w którym spotkał pasterzy, 
dotarł do stajenki i wziął na ręce Jezuska, a po przebudzeniu zmienił swoje 
nastawienie do Bożego Narodzenia. Potem E. Tyl wymyśliła historię o babci, 
która przed snem opowiada swoim wnukom bajkową opowieść, o tym co 
zdarzyło się pewnej pamiętnej nocy dawno, dawno temu, za górami, za lasa-
mi… A pomysł na przedstawienie zrodził się w środku lata: — Proszę sobie 
wyobrazić: Sopot, plaża, upał, a my włączamy kolędy, aby stworzyć odpowiedni 
nastrój — Ewa wspomina wakacje z udziałem grupy ministrantów i księdza 
Czarka, w czasie których pracowała nad jasełkami. — Miałam wtedy sporo 
czasu na pisanie. A nie zawsze tak jest. Czasem pomysł wpada do głowy 
dopiero w okolicach września, a scenariusz powstaje „z doskoku”: — Nigdy 

nie jest tak, że siadam i piszę 
tekst od początku do końca 
— mówi autorka — Bywa, że 
zabiera mi to około 2 miesięcy, 
ale piszę tylko wtedy, gdy mam 
czas oraz wenę twórczą, która 
bywa kapryśna… Na szczęście 
E. Tyl lubi pisać; mówi, że to 
rodzinna przypadłość – „do-
bre pióro” ma jej mama i siostra Lucyna, więc zupełnie naturalnym było, że 
nasza bohaterka zaczęła pisać – najpierw wiersze, jeszcze w czasie studiów 
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu i na Uniwersyte-
cie Opolskim, potem jasełka, już jako nauczycielka Gimnazjum nr 3 w Chwa-
łowicach, w którym uczy od 9 lat. A sukcesy jasełek jej autorstwa były zachętą 
do tworzenia kolejnych bożonarodzeniowych opowieści: — Gdy pojawiają 
się oklaski, dzieciaki są zadowolone, rodzice dumni, sypią się pochwały, gdzieś 
o nas napiszą, to jest motywacja do jeszcze lepszej pracy — mówi Ewa.

Radujmy się wszyscy w jasnej gwiazdy błyskach!
Niech radują się ludzie w domowych ogniskach!

Ta noc po wsze czasy w świecie będzie znana,
Bowiem na świat przyszedł Syn Boga i Pana!

Kolejne jasełka autorstwa E. Tyl okazały się prawdziwym hitem – historia 
„Niołka”, który przeciąga na anielską stronę złorzeczącego na Boże Naro-
dzenie „Bełka”, wciąż budzi miłe wspomnienia. — Rolę diabełka napisałam 
z myślą o jednej z naszych ówczesnych uczennic, uzdolnionej aktorsko Ka-
rolinie Olkowskiej, która we wcześniejszym przedstawieniu zagrała wnuczkę 
— wspomina nauczycielka. — To były najbardziej spektakularne jasełka. Niebo 
wyglądało wspaniale, mieliśmy kocioł i specjalnie wypożyczoną wytwornicę 
dymu, a anioły siedziały na drabinkach i patrzyły na wszystko z wysokości. To 
właśnie w tym scenariuszu, 
E. Tyl po raz pierwszy, ale 
nie ostatni, sięgnęła po 
gwarę: — Kiedyś miałam 
ambicję napisać jasełka od 
początku do końca po śląsku 
— mówi. Jednak okazuje 
się, że niewielu uczniów 
Gimnazjum nr 3 posłu-
guje się gwarą, więc byłby 
problem z obsadzeniem 
wszystkich ról. Wybór padł 
więc na kilku pastuszków, 
których E. Tyl wyobraża 
sobie jako prostych, czasem 
nawet rubasznych, ale za-
wsze dobrodusznych.

Jak Ewa jasełka tworzyła 
Najważniejszy jest pomysł. Jednak bez talentu pisarskiego nie powstałoby tyle 

różnorodnych wersji znanej wszystkim historii, która toczy się gdzieś tam, w dalekim 
Betlejem. Przydaje się też wyobraźnia, bo to właśnie dzięki niej pewna przebojowa 
anglistka tworzy co roku niezapomniane świąteczne przedstawienia, a używa do 
tego również nietypowych elementów i postaci – przybyszów z kosmosu, gadających 
gwarą pastuszków, aniołów na drabinach, dymiących kotłów i muzyki zasłyszanej 
w Eurodisneylandzie. Ta przebojowa anglistka nazywa się Ewa Tyl. 

Pasjonaci są wśród nas

Ważną rolę w bożonarodzeniowych przedstawieniach Ewy Tyl odgrywa anielski chó-
rek, który wykonuje kolędy i pastorałki, a na gitarze przygrywa im równie anielska 
autorka (2004).

Napisana w 2005 r. historia 
„Niołka”, który przeciąga na 
anielską stronę złorzeczącego na 
Boże Narodzenia „Bełka” oka-
zała się prawdziwym hitem!

Ewa Tyl  na co dzień mieszka i  pracuje 
w Chwałowicach, a od święta … wyczarowuje 
bożonarodzeniowy nastrój w jasełkach, które pisze 
w domowym zaciszu…

Radujmy się wszyscy w jasnej gwiazdy błyskach!łyskach!ł
Niech radują się ludzie w domowych ogniskach!

Ta noc po wsze czasy w świecie bświecie bś ędzie znana,
Bowiem na świat przyszedświat przyszedś ł Syn Boga i Pana!
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— No co tak patrzycie? Dyć idymy w gości,
Trza Mu coś darować, choć my ludzie prości.
— To jo mu zaniesa pora kraiczków chleba
Trocha fetu, apluzyna – przychyla Mu nieba.
Niech by ino był piykny i zdrowo sie chowoł
   A Rodzicom samych radości przydowoł.

Tylko raz gimnazjalne jasełka pokazano poza szkołą. Na scenie chwa-
łowickiego Domu Kultury publiczność oklaskiwała kosmiczną opowieść, 
której bohaterami byli międzygalaktyczni podróżnicy, odkrywcy dawnej 
ziemskiej cywilizacji. — Pomysły rodzą się spontanicznie. Kiedy coś wpada mi 
do głowy, zastanawiam się czy uda się to zrealizować w szkole, bo nie wszystko 
można pokazać w sali gimnastycznej. Co innego scena z profesjonalnym 
oświetleniem, dźwiękiem, dekoracjami, widownią, kurtynami… — zamyśla 
się autorka. — Zawsze jednak zastanawiam się nad jednym – jak w tema-
cie, który jest powszechnie znany, znaleźć coś nowego, pokazać historię pod 
innym kątem i dotrzeć do młodzieży, 
by praca z jasełkami sprawiała im 
przyjemność. Dlatego przedstawie-
nia są dostosowane poziomem do 
gimnazjalistów, pisane prozą i języ-
kiem rymowanym, czasem prostym, 
często młodzieżowym. Nie brakuje 
w nich ciekawych rozwiązań, rów-
nież choreograficznych i muzycz-
nych, bliskich młodym ludziom, 
jak taniec breakdance czy muzyka 
wprost z Eurodisneylandu. Naj-
większą trudność w pracy z uczniami 
sprawia godzenie jasełkowych wy-
stępów z nauką szkolną. — Oczy-
wiście pojawiają się też problemy 
z wypracowaniem wśród młodzieży 
aktorskich nawyków. Staram się, aby 
nie była to recytacja przypominająca 
szkolną akademię, ale by za słowem szedł gest — mówi nauczycielka. — Cza-
sem trudno jest nauczyć młodych ludzi dykcji i odpowiedniego mówienia 
– wolnego, wyraźnego i głośnego. Na korytarzach krzyczą tak, że szyby drżą 
w oknach, ale w spektaklu trudno to wyegzekwować. Mają też tremę, bo na 
widowni siedzą ich koledzy, rodzice i nauczyciele. To spory wysiłek i dla nich, 
i dla mnie… Ale okazuje się, że wszyscy chętnie go podejmują, a gimna-
zjaliści już drugiego września pytają swoją anglistkę o plany wystawienia 
jasełek. — Ich entuzjazm działa zachęcająco, mimo że na próbach różnie 
bywa. To ciążka, ale bardzo wdzięczna praca — ocenia nauczycielka. 

 
Z nieba płynie ta nowina!
Młoda Maria zrodzi Syna!

Chłopiec będzie Synem Boga!
W świecie zniknie wszelka trwoga!

W najnowszych jasełkach, których premiera odbyła się 18 grudnia, po 
raz pierwszy autorka zawarła moment zwiastowania. Po raz pierwszy też 
w przedstawieniu zagrało tylko 15 gimnazjalistów, a bywało ich nawet 
30. Aktorskie cięcia spowodowane były wymogami konkursu widowisk 
bożonarodzeniowych, w którym gimnazjaliści chcą wziąć udział. — Mam 
nadzieję, że starsi widzowie nie poczują się zgorszeni, bo nie taka była moja 
intencja — mówi Ewa o najnowszym scenariuszu, w którym pojawia się 
Bóg–szef, który zleca archaniołowi Gabrielowi „robotę do wykonania”. 
Ma przy tym bardzo swobodny styl wysławiania się: — Chciałam, aby 
Bóg wydał się młodym ludziom bardziej ludzki, bliższy nam wszystkim. 
Stąd Stwórca, którego głos słyszymy, mówi na przykład: „Gabryś, nie bu-
jaj!”. Bez względu na nowatorskie ujęcie tematu, w każdych jasełkach 
autorstwa E. Tyl nie brakuje tradycyjnych kolęd i pastorałek, stajenki, 
świętej rodziny i Trzech Króli… 

Z odległych krain leżących na Wschodzie
Idziemy do Ciebie w tym skromnym pochodzie,

By jako władcy poddanych Ci ludów
Oddać Ci wszystko – od śmiechu do trudów,

Byś wziął panowanie nad światem całym,
Chociaż jeszcze jesteś Dzieciąteczkiem małym.

Od 3 lat w przygotowaniach jasełek pomaga katechetka Alicja Gro-
sman, która dba o kostiumy i dekoracje. Co roku angażuje się również 
chwałowicka parafia, z której gimnazjaliści wypożyczają alby. Sceno-
grafia powstaje zwykle na dzień przed występem, a w budowie pomaga 
również tata E. Tyl, rodzina A. Grosman oraz absolwenci G nr 3, dawni 
uczestnicy jasełek, którzy zawsze chętnie przychodzą oglądać spektakle 
i dopingować swoich młodszych kolegów. Tworzy się wyjątkowa jasełko-
wa więź … — Co roku zarzekam się, że były to już moje ostatnie jasełka. 
Ale nikt nie chce mnie zastąpić, a choć raz chciałabym zobaczyć jasełka 

w innym wydaniu. Bez stresu 
i nerwów, że coś się nie uda 
— mówi autorka. — Mia-
łabym też więcej czasu, aby 
pomóc w przedświątecznych 
domowych obowiązkach, 
bo w tym okresie, rodzice 
nie mają ze mnie żadnego 
pożytku, nad czym ubole-
wam. Mogłaby też zająć się 
swoim kolejnym literackim 
projektem „Szekspiriadą”, 
w którym połączyła w jedno 
fragmenty „Romea i Julii”, 
„Wiele hałasu o nic” i „Snu 
Nocy Letniej” i własną wizję 
twórczości Szekspira, któ-
rego lubi, jak na anglistkę 
przystało… Zanim jednak 

sztuka o miłości doczeka się premiery, E. Tyl po raz kolejny założy anielski 
strój, zagra na gitarze i wspólnie z piętnastoosobowym chórkiem zaśpie-
wa pastorałki i kolędy w swoich jasełkach. I choć jak zwykle zarzeka się 
ze śmiechem, że będzie to ostatnie bożonarodzeniowe przedstawienie 
jej autorstwa, zdradza, że ma jeszcze kilka nowych pomysłów. Dlatego 
powinna raczej zastosować się do „boskich wytycznych” z najnowszych 
jasełek: — Dobra robota Gabrielu, będą jeszcze z ciebie anioły — mówi 
Bóg do archanioła w końcowej scenie. — Twoja misja skończona. Wracaj 
szybko do nieba, bo masz do wykorzystania dwa dni urlopu. Tylko dobrze 
wypocznij, bo mam dla Ciebie kolejne zadanie...”. Kolejne jasełka również 
czekają na napisanie… 

(S)
*Fragmenty tekstów pochodzą z jasełek autorstwa Ewy Tyl.

Jasełka w ko-
smosie? Ubie-
głoroczne wi-
dowisko zawie-
rało nowator-
skie elementy, 
a po raz pierw-
szy uczniowie 
wystąpili na sce-
nie Domu Kul-
tury w Chwało-
wicach. 

Zdjęcia: arch. 
GR.

W jasełkach napisanych przez Ewę Tyl nie brakuje stajenki, Świętej Rodziny i Trzech 
Króli (2006).

Z nieba płynie ta nowina!łynie ta nowina!ł
MłMłM oda Maria zrodzi Syna!łoda Maria zrodzi Syna!ł

Chłopiec błopiec bł ędzie Synem Boga!
W świecie zniknie wszelka trwoga!świecie zniknie wszelka trwoga!ś

— No co tak patrzycie? Dyć idymy w gości,ści,ś
Trza Mu coś darować, choć, choć ć my ludzie prości.ści.ś
— To jo mu zaniesa pora kraiczkó To jo mu zaniesa pora kraiczkó To jo mu zaniesa pora kraiczk w chleba
Trocha fetu, apluzyna – przychyla Mu nieba.
Niech by ino był piykny i zdrowo sie chowoł
   A Rodzicom samych radości przydowości przydowoś ł.ł.ł

Z odległych krain lełych krain leł żąych krain leżąych krain le cych na Wschodzie
Idziemy do Ciebie w tym skromnym pochodzie,

By jako władcy poddanych Ci ludładcy poddanych Ci ludł ów
Oddać Ci wszystko – od śmiechu do trudśmiechu do trudś ów,

Byś Byś By wziął panowanie nad światem caświatem caś łym,łym,ł
Chociaż jeszcze jesteś Dzieciąteczkiem małym.łym.ł
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Świąteczna atmosfera wcześnie zawitała do Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, a to za sprawą dorocznej wystawy 
ozdób świątecznych wykonanych przez uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej 1 i 2 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Rybniku.

Zgromadzone wokół stajenki prace plastyczne o tematyce świą-
tecznej, utworzyły ekspozycję pod wspólnym hasłem „Wydarzyło się 
w Betlejem”. W czasie otwarcia wystawy do żłóbka uroczyście poło-
żono Dzieciątko, a pierwsze życzenia świąteczne warsztatowiczom 
i ich opiekunom złożyła wiceprezydent Ewa Ryszka, podkreślając wagę 
prezentowania różnorakich talentów osób niepełnosprawnych. W świą-
teczną atmosferę wprowadził obecnych występ zespołu wokalnego „Bez 
Nazwy”, prowadzonego przez Joannę Rzymanek w ramach Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”. 

Dzięki swojej różnorodności, ciekawej 
formie plastycznej i profesjonalnemu 
wykonaniu, prace te mogą być alternatywą 
dla oferowanych na rynku ozdób, a ich 
nabycie na kiermaszu kilka dni później 
– wsparciem WTZ. 
O z d a b i a j ą  o n e 
również życzenia 
prezydenta i RM 
na wewnętrznej 
stronie okładki 
„GR”.

Na dwa tygodnie przed uro-
czystym spotkaniem, członkowie 
Rady Dzielnicy odwiedzili 240 
mieszkańców Paruszowca–Pia-
sków, którzy ukończyli 75 rok 
życia. Seniorzy otrzymali świą-
teczne upominki i zaproszenia do 
uczestnictwa w uroczystości, jaka 
już od kilku lat organizowana jest 
w hotelu „Politański”. Spora część 
z zaproszonych gości pojawiła się 
w odświętnie przystrojonej sali, 
a w spotkaniu wzięli również 
udział prezydent Adam Fudali, 
proboszcz parafii św. Sarkandra 
ks. Rudolf Gniździa, przedstawi-
ciele sponsorów oraz dzielnicowi 
samorządowcy. — Wielu spośród 
naszych seniorów przez cały rok cze-
ka na tę uroczystość. Dla niektórych 
z nich to jedyna okazja, by spotkać 
się w większym gronie, porozma-
wiać i zapomnieć o trapiących 
ich problemach — mówi Andrzej 
Oświecimski z Rady Dzielnicy. 
O świąteczny nastrój zadbał chór 
„Concerto” z Domu Kultury Bo-
guszowice, a ...o wiliji i o tym, 
jak to pierwej bywało opowiadała 
Anna Stronczek. Bogaty poczę-
stunek został poprzedzony słowem 
ks. R. Gniździa, świątecznymi życze-
niami i przełamaniem się opłatkiem. 

Dzielnicowi samorządowcy od-
wiedzili także mieszkańców dziel-
nicy, którzy dzisiaj są pensjonariu-
szami Miejskiego Domu Opieki 
Społecznej przy ul. Żużlowej. Nie 
zapomniano również o najmłod-
szych mieszkańcach Paruszow-

ca–Piasków. Dzięki uprzejmości 
właściciela restauracji „Kasandra”, 
niemal trzydziestu uczestników 
działającej tu świetlicy środowi-
skowej, zostało zaproszonych na 
wigilijny poczęstunek. — Pra-
gniemy podziękować wszystkim 
sponsorom, którzy wspierają nasze 
działania. Bez ich życzliwości nie 
bylibyśmy w stanie zorganizować 
tego typu spotkań — dodaje Helena 
Szuleka, przewodnicząca zarządu 
dzielnicy.  

W okresie przedświątecznym 
o seniorach ze Śródmieścia nie 
zapomniała również tamtejsza 
Rada Dzielnicy, która w Cechu 
Rzemiosł gościła 20 osób w wieku 
od 83 do 85 lat. A atmosfera była 
tak udana, że krewkich seniorów 
nie trzeba było długo namawiać 
na taneczne i recytatorskie popisy. 
Wśród gości był również prezydent 
Adam Fudali, a w trakcie kame-
ralnego spotkania przy świecach, 
nie zabrakło wspomnień i chwil 
wzruszenia. Każdy z szacownych 
gości oprócz słodkiego upominku 
otrzymał też świąteczną paczkę, 
a nieobecnych odwiedzili w ich 
domach przedstawiciele RD. Jak 
mówi szef dzielnicy Józef Gawli-
czek, seniorzy ze Śródmieścia mają 
nie lada kondycję – mieszka tutaj 
prawie 1500 osób powyżej 75 lat. 
W trakcie świątecznej uroczystości 
żartowano, że aby spotkać się ze 
wszystkimi należałoby wynająć 
dużo większą salę, najlepiej – sta-
dion…                             (D), (S)

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 
w Rybniku informuje, że na podsta-
wie pozwolenia nr SOI-SO22/00003/08 
z dnia 11.06.08 wydanego przez Pre-
zytenta Rybnika została przeprowadzona 
zbiórka publiczna w dniach 11.06.08–31.10.08 
na terene Rybnika. Suma zebranych ofiar pie-
niężnych wyniosła: 2329,89 zł.

Z kolędą i opłatkiem

i w… bibliotece

Już za chwilę Dzieciątko Jezus 
spocznie w żłóbku.

Życzenia składają sobie seniorzy z Paruszowca–Piasków.                                 Zdj.: d

Dla uczniów WTZ wystawa ich prac to duże wy-
darzenie.

Opłatkowe spotkanie przygotowane przez Radę Dzielnicy 
Paruszowiec–Piaski zainaugurowało cykl spotkań świąteczno–
noworocznych, które każdego roku, na przełomie grudnia 
i stycznia organizowane są w wielu rybnickich dzielnicach 
i instytucjach. Jako jedni  z pierwszych opłatkiem podzielili 
się seniorzy z Paruszowca–Piasków, a wkrótce po nich 
przy świątecznym stole zasiedli najstarsi mieszkańcy 
Śródmieścia.  

– wsparciem WTZ. 
O z d a b i a j ą  o n e 
również życzenia 
prezydenta i RM 
na wewnętrznej 

J e d n a 
z prac pre-

zentowanych 
na wystawie.



Jak mówi Maria Stachowicz–Polak, or-
ganizatorka warsztatów, które w tym roku 
odbywały się pod hasłem „Słowo zamieszkało 
między nami…”, dzieci nie mogą się już docze-
kać przedświątecznych zajęć. I trudno się dzi-
wić, co roku w Skarbnicy dowiadują się wielu 
ciekawych rzeczy i rozwijają swoje manualne 
zdolności. Tym razem nauczyły się na przy-
kład, jak z szarego papieru wyczarować nieba-
nalną torebkę na świąteczne prezenty. — Nie 
używamy nożyczek, wystarczą palce — E. Pala 
zachęca dzieci do kreatywności. — Zaraz dam 
wam sznureczki, z których zrobimy aniołkowi 
włosy. — To nie takie trudne — przekonują 
dzieci, dumne z postępów prac. A uczyły się 
od prawdziwego fachowca – E. Pala na co 
dzień pracuje w Zespole Szkolno – Gimna-
zjalnym w Nędzy, gdzie swoim zamiłowaniem 
do własnoręcznych wyrobów zaraziła nie 
tylko dzieci, ale przede wszystkim ich mamy, 
które już od października spotykają się, by 
wykonywać najróżniejsze ozdoby świąteczne, 
i to jakie! (zajrzyj na www.zsgnedza.netmark.
pl). Wyjątkowe choinki, stroiki, anioły, kartki 
świąteczne i niebanalne kompozycje trafiają 
potem na doroczny kiermasz, na którym spo-
tyka się cała społeczność, a dochód uzyskany 
ze sprzedaży ozdób trafia na potrzeby szkoły. 
I tak już od 11 lat… Nieco krótszy staż mają 
warsztaty bożonarodzeniowe w boguszowic-
kiej Skarbnicy, ale zapewniają równie wiele 
atrakcji. Obok E. Pali warsztaty z dziećmi 
prowadziły też, podobnie jak w latach ubie-

głych, Kazimiera Drewniok – Woryna i Anna 
Stronczek. Pierwsza, plastycznie „piekła” 
z dziećmi pierniki, opowiadała o „piecuchu” 
i „utopku” oraz uczyła najróżniejszych 
wyliczanek i tajników malowania choinek, 
aniołków i innych motywów świątecznych. 
Zachęcała też dzieci do tego, by pomagały 
w świątecznych przygotowaniach, zamiast … 
siedzieć przed komputerem. Z kolei druga 
z pań, opowiadała o bożonarodzeniowych 
zwyczajach i obrzędach na Śląsku: — Wigilia 
to wyjątkowy dzień, radosny, ale i trwożny, bo 
wróży on – jaki będzie cały przyszły rok — mó-
wiła dzieciom A. Stronczek. Stąd też tego dnia 
nie należało nic pożyczać, a na wigilijnym stole 
musiało być 12 potraw. — W tym m.in. zupa 
rybna lub grochowa na maśle, moczka, maków-
ka i karp. Najważniejsze było podzielenie się 
przed wieczerzą opłatkiem, by życzyć drugiemu 
dobrze i wszystko mu wybaczyć, a po wieczerzy 
trzeba było podzielić się jabłkiem, żeby w gardle 
nie bolało, zjeść orzech, żeby zęby były zdrowe, 
a chleba i soli, żeby być mądrym. W warszta-
tach zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Korzenie.pl oraz Szkołę Podstawową nr 18 
uczestniczyło prawie 450 dzieci i młodzieży 
z Boguszowic Osiedla. Pomoc w ich organi-
zacji zaoferowali również Violetta Deleżuch 
i Grażyna Prus oraz Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Południe”. A wszystko po to, by ubarwiać 
dzieciom okres przedświąteczny i pomóc im 
w kultywowaniu zwyczajów, bo jak mówiła 
A. Stronczek „… chociaż świat idzie z postę-

pem, to naszą śląską tradycję podtrzymu-
jemy i podtrzymywać będziemy. „A władcy 
niech szanują ludu obyczaje, bo władcy 
odchodzą, a naród pozostaje”… 

(S)

Skarbnica pełna 
(świątecznych) skarbów

— W domu mam własnoręcznie zrobioną 1,8 metrową choinkę. Nie przypomina 
typowej, bo dziś choinkę można wykonać wykorzystując najróżniejsze materiały 
– pióra, szyszki, susz egzotyczny, krzewy, orzechy włoskie, pistacje… — wylicza 
Edyta Pala, która poprowadziła warsztaty bożonarodzeniowe w Skarbnicy 
Dziedzictwa Kulturowego Małych Ojczyzn w Boguszowicach.
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Integracja przy biesiadzie
Prawie stu mieszkańców dzielnicy Zamysłów wzięło 

udział w Biesiadzie Rodzinnej, którą Rada Dzielnicy 
zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 6. Ale nie 
ograniczono się do konsumpcji i wymiany najśwież-
szych dzielnicowych informacji: uczestnicy biesiady 
wzięli udział w konkursowej, damsko–męskiej rywa-
lizacji, wzorowanej na zasadach górniczej „Karczmy 
piwnej”. Wynik okazał się remisowy, dogrywka za 
rok…   

Pod okiem Edyty Pali dzieci z Boguszowic–
Osiedla wykonywały świąteczne kartki i torebki 
oraz aniołki. 

Kolędnicy u prezydenta
Grupa małych, rozśpiewanych kolędników na 

korytarzu rybnickiego UM to znak, że święta coraz 
bliżej. Przedświąteczną wizytę prezydentowi Ryb-
nika Adamowi Fudalemu złożyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 18 z Boguszowic. Życzenia złożyli 
także przebywającemu w Rybniku burmistrzowi 
partnerskiego miasta Dorsten Lambertowi Lütken-
horstwi. Gospodarz i goście na wspólnej fotografii z 
„urzędową” choinką w tle. 

Zdj. L.Tyl  



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

Życie na wyspach jeziora Titicaca płynie zupełnie innym rytmem…

Odcinek 9 czyli wszystko co dobre… 
— Odwiedziłam wyspę Uros zbudowaną przez mieszkających tam Indian 

z plemienia Aymara — opowiada Sylwia. — Ważną rolę w ich życiu odgry-
wa trzcina, z której wykonane są domy i łódki, podobnie jak sama wyspa 
zbudowana z wielu warstw trzciny. Kiedy dolna gnije, nakłada się kolejną, 
tak, aby można było spokojnie mieszkać na wodzie. Wyspy–platformy 
powstają z trzcinopodobnej trawy o nazwie „totora” rosnącej wokół 
jeziora. Na wyspach panuje spora wilgoć i podobno, aby chronić dzieci 
przed jej skutkami, smaruje się je tłuszczem kormorana. — Mieszkający 
na wyspie Indianie witają gości z uśmiechem, ale za wszelką cenę starają 
się sprzedać własnoręcznie zrobione pamiątki, a dzieci czekają na cukierki 
i podarunki — wspomina Sylwia, która płynąc łódką odwiedziła wiele 
indiańskich rodzin. Przyglądała się ich pracy i codziennej krzątaninie, 
co przypomniało Sylwii pobyt w mongolskiej jurcie (szczegóły w kwiet-
niowym numerze „GR”). — Takie poznawanie świata jest najciekawsze, 
pełne emocji i wrażeń — ocenia rybnicka podróżniczka, która dotarła 
również do kolejnego magicznego miejscu Peru, słynącego z nietypowych 
„rysunków” płaskowyżu Nazca. Najlepiej obserwować je z lotu ptaka, 
gdyż wówczas dostrzec można, że system linii przypomina kształtem 
zwierzęta i figury geometryczne. — To kolejna tajemnica Peru — ko-
mentuje Sylwia, gdyż do dziś nie udało się jednoznacznie rozstrzygnąć, 
w jakim celu Indianie Nazca stworzyli na powierzchni ponad 500 km2 
setki rysunków, z których najsłynniejsze to pająk z 40–metrowymi od-
nóżami czy kondor o przekroju 120 metrów. 

— Tamtej nocy wydawało mi się, że ktoś wali do drzwi. Jednak trzęsły się 
nie tylko drzwi, ale i łóżko. Zatrzęsło i mną. Trwało to chwilę, ale było to 
pierwsze trzęsienie ziemi w moim życiu — wspomina kolejne dramatyczne 
chwile swojej podróży Sylwia. — Przebywałam wtedy w Nazca, a okazało 
się, że trzęsienie ziemi miało miejsce w Arequipa, gdzie byłam kilka dni 
wcześniej. Wczesnym rankiem pobiegłam zobaczyć wiadomości w telewizji 
i widziałam zdjęcia zniszczonych terenów. W takiej podróży trzeba mieć 
sporo szczęścia, ale i każda, nawet tak wyjątkowa, musi kiedyś dobiec 
końca: — Wsiadając do samolotu żal mi było opuszczać ten kontynent, ale 
na wszystko w życiu przychodzi pora. Najważniejsze, że mam wspomnienia 
i satysfakcję z pokonania tylu kilometrów. Za kilka godzin będę już w Eu-

ropie, gdzie ludzie zupełnie inaczej patrzą na świat... 
Sylwia Bobrzyk wylądowała w Madrycie i od razu przeżyła szok finan-

sowy, mentalny i klimatyczny. Wymieniając walutę myślała, że ją oszukano: 
— Kurs euro po prostu mnie zszokował — ocenia Sylwia. — A w metrze 
wszyscy byli czyści i nikt nie wrzeszczał... Aura też nie była adekwatna do 
ciepłego stroju rybniczanki: — Byłam tak potwornie zmęczona, że nie byłam 
w stanie zdjąć swetra. Jak najszybciej chciałam znaleźć pokój. Z przyzwycza-
jenia zaczęłam się targować, bo zaśpiewali mi 50 euro, ale musiałam długo 
szukać zanim znalazłam coś na moją kieszeń. Potem znalazła też czas na 
obserwacje i porównania ze światem, w którym przebywała jeszcze kilkana-
ście godzin wcześniej: — Ogromna przepaść. Różni nas mentalność i sposób 
zachowania — ocenia Sylwia. — Chciałam wracać do tamtego kolorowego 
świata i miejsc, gdzie kobiety sprzedają soki wyciskane z soczystych owoców. 
Jedyne co mnie cieszyło, to perspektywa, że za trzy dni będę w domu. Czekała 
ją jeszcze podróż przez Hiszpanię, Francję, Niemcy i Polskę: — Przyje-
chałam zmęczona jak nigdy w życiu, ale jestem cała, zdrowa i pełna wrażeń. 
Cieszę się, że dotarłam do miejsc, o których kiedyś nawet nie śniłam… Mimo 
zmęczenia Sylwia szybko zregenerowała siły i ponownie spakowała swoje 
walizki. Ale to już opowieść na zupełnie nową wyprawę… 

(S)

Sylwia na wyspie Uros 
z Indianami Aymara.
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Inicjatorka Art Festiwalu i jego kurator Maria 
Budny–Malczewska dziękowała pozostałym 
partnerom: Rybnickiemu Centrum Kultury oraz 
Fundacji Elektrowni Rybnik, a także przedsta-
wicielom uczelni artystycznych i firmom, które 
w imprezę się włączyły. Głównym tematem dru-
giej edycji Art Festiwalu była rzeźba w mieście, 
wzbogacono go jednak o inne dziedziny sztuk 
plastycznych, bez których rzeźba nie mogłaby 
istnieć. W trakcie trwania czterech dużych 
wystaw zaprezentowali się artyści – pedagodzy 
oraz studenci Instytutu Sztuki Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Katedry 
Rzeźby ASP w Poznaniu oraz Katedry Výtvarné 

Výchovy Uniwersytetu  w Ostrawie. 
Szczególnie zaangażowani w przygoto-
wanie ekspozycji byli Aleksander Ostrowski 
i Henryk Fojcik z uczelni raciborskiej i Wiesław 
Koronowski z ASP w Poznaniu, których prace 
również na wystawach były prezentowane. Bliżej 
poznaliśmy twórczość znakomitego rzeźbiarza 
związanego z ASP we Wrocławiu, a pochodzące-
go z Niedobczyc Alojzego Gryta. A nawiązując 
do jego osoby, okazuje się, że nasze miasto 
i okolice obfitują w rzeźbiarskie talenty naj-
wyższej próby, choć nie zawsze przez ziomków 
znane i doceniane. Obok A. Gryta należałoby 
wymienić nieżyjącego już Adolfa Ryszkę ro-
dem z Popielowa, którego prace podziwialiśmy 
w ramach ostatnich Rybnickich Dni Literatury, 
Zygmunta Brachmańskiego z pobliskiego Radli-

na czy znanego z tej edycji Art 
Festiwalu Henryka Fojcika. 
Warto ich twórczość poznać 
i promować… 

Wystawom towarzyszy-
ły prezentacje uczelni oraz 
tematyki dotyczącej rzeźby 
w różnych jej aspektach 
i całym bogactwie, przedsta-
wione przez architekta Tade-
usza Sawę–Borysławskiego, 
przedstawiciela firmy OS3 
Multimedia Marcina Ma-
cionczyka, a także Łukasza 
Plutę z firmy architektonicz-
nej plus8, który omówił kon-

cepcję zagospoda-
rowania terenów 
w sąsiedztwie kam-
pusu na tzw. „Par-
kowe stawy” wraz z 
plenerową galerią 
rzeźby. O współ-
czesnych funkcjach 
rzeźby traktował tekst Zbigniewa Makarewicza 
przedstawiony przez M. Budny–Malczewską. 
Była więc solidna podbudowa teoretyczna, ale 
i bogactwo praktycznych przykładów funkcjono-
wania rzeźby we wnętrzu oraz w przestrzeni. 

— Celem Art Festiwalu jest promocja niełatwej 
w odbiorze sztuki współczesnej i zainteresowanie 
nią głównie ludzi młodych — podsumowuje 
imprezę kurator Maria Budny–Malczewska. 
— Niełatwej, bo mało znanej… Tegoroczna 
edycja zgromadziła spore grono artystów, którzy 
zaprezentowali bardzo interesujące prace. Ryb-
nik jest bardzo ubogi w rzeźbiarskie formy prze-
strzenne, zarówno figuralne, jak i abstrakcyjne. 
A jak pokazywały prezentacje, potrafią one bar-
dzo wzbogacić i urozmaicić miejską przestrzeń 
i wpłynąć na jej estetykę. Cieszyłabym się, gdyby 
ta impreza zapoczątkowała dyskusję na ten te-
mat i była źródłem twórczego fermentu. Naszym 
największym sukcesem byłaby realizacja koncep-
cji „Parkowe stawy” i rzeźbiarskiej galerii. 

(r)
Kurator Maria Budny–Malczewska dziękowała partnerom, tu PiMBP, którą 
reprezentowała Kornelia Delowicz.                                                Zdjęcia: r

Zwykle latem, zwykle 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
miłośnicy kwiatów mają 
okazję podziwiać wyjąt-
kowo finezyjne bukiety 
i kompozycje kwiatowe 
wykonane przez amato-
rów i zawodowych flory-
stów. Tym razem, w zupeł-
nie innych okolicznościach 
przyrody, swoje bukiety 
pokazały uczestniczki pew-
nego szkolenia…   

Na wystawie w Zakładzie 
Doskonalenia Zawodowego 
w Rybniku pokazano najlep-
sze prace 
a b s o l -

wentów kursu bukieciarz 
– florysta. Szkolenie zreali-
zowały wspólnie Powiatowy 
Urząd Pracy i ZDZ w ramach 
pozyskanych przez PUP środ-
ków z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Adresatami 
kursu były przede wszystkim 
osoby długotrwale bezrobot-
ne, a także bezrobotni po-
wyżej 45 roku życia, którym 
najtrudniej jest odnaleźć się 
na rynku pracy. A wymyśl-

nych bukietów 
nie powstydziła-
by się nie-

jedna kwiaciarnia.  
Zdj.: arch. 

PUP.

Otwarci na pracę 
Filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Rybniku zorganizowała 

Dzień Otwarty OHP. Przedsięwzięcie odbyło się pod koniec listopada 
w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych, a adresowane było do 
młodzieży.

W ramach dnia otwartego 
reprezentanci firm „AP Eduka-
cja” z Rybnika i „Leader Service” 
z Katowic przedstawili oferty pra-
cy dla młodzieży uczącej się na 
stanowiskach kasjer, pracownik 
hali oraz kolporter ulotek. Z kolei 
Rybnickie Centrum Edukacji Zawo-
dowej przygotowało dla młodzieży 
ofertę szkoleniową, a dużym zain-
teresowaniem cieszyło się również 
stoisko filii Młodzieżowego Biura 
Pracy, która przygotowała 47 ofert 

pracy krótkoterminowej dla osób uczących się, a zarejestrowała 28 osób. 
Młodzież skorzystała także z porad dotyczących poszukiwania pracy 
i przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Ponadto w sali teatralnej 
ZSE–U odbyły się warsztaty kształtowania własnej kariery zawodowej, 
które poprowadziła doradca zawodowy ze Szkolnego Ośrodka Kariery 
w Rybniku Izabela Pawlas. W warsztatach wzięli udział uczniowie ostatnich 
klas Liceum Profilowanego. 

Bukiety na pokaz

Bliżej rzeźby 

Pośrednik pracy Ewelina Marszołek–
Polańczyk udzielała informacji na temat 
działalności Młodzieżowego Biura Pracy. 

Zdj.: arch. MBP.

chovy Uniwersytetu  w Ostrawie. 
owani w przygoto-

M a r c i n  M a c i o n c z y k 
z firmy OS3 Multime-
dia mówił o rzeźbie na 
świecie.

Trzecia i ostatnia odsłona Rybnik Art Festiwalu, imprezy promującej 
sztukę współczesną, miała miejsce w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, placówce będącej jednym ze współorganizatorów 
przedsięwzięcia.
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W małym kinie...
Było nostalgicznie, kiedy Jarosław Hanik usiadł przy klawiaturze, 

by wcielić się w rolę tapera i muzycznie zilustrować archiwalne filmy 
amatorskiego klubu filmowego, który działał w DK w Chwałowicach 
w latach ‘60 i ‘70. A przez ekran przewijały się uśmiechnięte twarze 
mieszkańców i bywalców DK, uczestników koncertów, bali i okolicz-
nościowych akademii, gości z ówczesnych pierwszych stron gazet, 
pasjonatów z wielu kółek zainteresowań… 

Świętująca półwiecze swojego istnienia placówka uczciła swój jubi-
leusz koncertem pod hasłem „50 lat minęło”, w którym usłyszeliśmy 
utwory charakterystyczne dla 5 dekad istnienia placówki. A wykonali je 
m.in. artyści związani z nią dawniej i dziś – gitarzysta Andrzej Trefon, 
perkusista Jerzy „Kali” Wenglarzy, uczestnicy Studio Wokalnego oraz 
zespół „6 na 6”, w którym śpiewa obecny dyrektor DK w Chwałowicach 
Michał Wojaczek. A zabrzmiały m.in. „Niepewność”, „Okularnicy”, 
„Mamona” i „Zegarmistrz światła purpurowy”…

…Na wszystko jeszcze raz popatrzę…
Dom Kultury kopalni „Chwałowice” oddano do użytku 1 maja 1958 roku,  

a otwarcia placówki dokonał sam towarzysz Wiesław Gomułka.  
W budowę „chluby dzielnicy” zaangażowali się również pracownicy 
kopalni i mieszkańcy Chwałowic w „czynie społecznym”, a w efekcie ich 
pracy powstał obiekt z salą widowiskowo–kinową, biblioteką, kawiarnią  
i licznymi salami służącymi rozwojowi amatorskiego ruchu artystycz-
nego. A chętnych do rozwijania było wielu, stąd rozliczne koła zainte-
resowań – recytatorskie, malarstwa, 
grafiki, majsterkowiczów, krótkofa-
lowców, konstrukcyjno–telewizyjny, 
akwarystyczny… — Dom Kultury był 
czynny od rana do wieczora, a najwięk-
szy problem był z pomieszczeniami, bo 
tyle osób tutaj przychodziło. Działał 
chór „Wiosna”, zespoły taneczne, które 
prowadziła Renia Hupka z mężem, 
mieliśmy kwartet wokalny, w którym 
śpiewałem i 16 osobowy big–band na 
tamte czasy niespotykany — wspomi-
na pierwszy dyrektor DK Zbigniew 
Mazurkiewicz. — Wtedy w Rybniku nie było 
jeszcze Teatru Ziemi Rybnickiej, działał tylko 
Dom Kultury „Ryfama”, więc przychodziło do 
nas wiele osób… W Chwałowicach były tylko 
dwie instytucje kościół i Dom Kultury. Na prze-
strzeni wielu lat w placówce działały m.in.: 
zespół big–beatowy „Wiatraki”, wspomniany 
już kwartet wokalny „MaKaWroNo”, zespół 
jazzu tradycyjnego „South Silessian Brass 
Band” i zespół tańca ludowego. Odbywały się 
tutaj niezliczone imprezy branżowe i spotkania 
z „...przewodnią siłą narodu”, ale placówka 
wyróżniała się przede wszystkim pod względem 
osiągnięć artystycznych, co było zasługą wielu 

wspaniałych instruktorów – muzyka jazzowego Czesława Gawlika, foto-
grafika Ludwika Wacławczyka, muzyka Tadeusza Paprotnego i chore-
ografa Danuty Adamczyk. — Dziesiątki wyjątkowych artystów, którzy 
w tej placówce było instruktorami już odeszło. Pewnie już gdzie indziej 
uczą dzieci jak robić kukiełki, tańczyć i śpiewać… — wspomina jeden 
z mieszkańców Chwałowic Tadeusz Ochwat. — Myślałem, że spotkam 
więcej osób z czasów, kiedy byłem tutaj dyrektorem, ale okazuje się, że 50 
lat mocno nas przerzedziło… — mówił Z. Mazurkiewicz. — W Chwa-
łowicach spędziłem 9 lat i mogę powiedzieć, że znałem tutaj wszystkich,  
a oni znali mnie. W Wodzisławiu, do którego trafiłem później już tego nie 
było… Zawsze będę wspominać Dom Kultury, bo dzięki niemu poznałem 
swoją żonę, która była dyrektorem zarządu zieleni miejskiej i zakładała 
tutaj zieleńce. Za miesiąc będziemy obchodzić 50–lecie ślubu. Tak więc 
świętuję dwa jubileusze. 

Piosenka jest dobra na wszystko
Dom Kultury w Chwałowicach nadal pozostaje centrum kulturalnym 

dzielnicy, a ilość imprez adresowanych do mniej lub bardziej wymaga-
jących odbiorców jest imponująca. Od festiwali – piosenki dziecięcej 
i europejskiej, muzyki instrumentalnej i twórczości chrześcijańskiej, 
przez przeglądy lubiących inne kino „Plik”, widowisk bożonarodze-
niowych, filmu niezależnego RePeFeNe, fotografii poprzemysłowej  
i industrialnej „Fotopein”, po Rybnicką Jesień Chóralną, Silesian 
Jazz Meeting i artystyczne zaduszki, a na spotkaniach podróżniczych  
i różnorodnych „Wieczorach sztuk” skończywszy. Nie wspominając już 

o festynach i wakacyjnych zajęciach dla dzieci  
i prowadzonych w placówce kursach – języków, 
aerobiku, tańca towarzyskiego, gry na gitarze 
i instrumentach klawiszowych. Swoje talenty 
rozwijać można w pracowniach graficznej, 

5 dekad z kulturą
Wydawać by się mogło, że placówki, które miały coś 

wspólnego z towarzyszem Wiesławem Gomułką dawno 
przeszły do historii. Jednak istnieją i takie, które mimo 
upływu 50 lat, wciąż są równie popularne, jak w momencie 
powstania. Tak jak Dom Kultury w Chwałowicach, który wciąż 
pozostaje „chlubą dzielnicy”.

W roku jubileuszowym chwałowicki DK zyskał nową szatę… 

Jak „pierwszy z ostatnim” – dyrektorzy Domu Kultury  
w Chwałowicach Zbigniew Mazurkiewicz (z lewej) i Michał 
Wojaczek rozmawiali o przeszłości i przyszłości placówki. 

Zespół „6 na 6”, w którym śpiewa obecny dyrektor jubileuszowej placówki, przerobił na potrzeby koncertu piosenkę 
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malarskiej, fotograficznej, decoupageu, 
ceramicznej i lalkarskiej. Działają tu 
również zespoły „Tańczące nutki”, gru-
pa tańca nowoczesnego „Piruet”, Klub 
Filmu Niezależnego, klub szachowy, 
chór mieszany „Słowiczek” oraz „Wesoły 
klub literacki”, dziecięca grupa teatralna 
„Notoklapa”, grupy teatralne – „antyTe-
atr” i „Domokrążni artyści”, a także klub 
skata sportowego, grupa fotograficzna 
„Indygo” i klub seniora. — Nie mo-
głem sobie odmówić, by nie pojawić się  
w miejscu, które słynie z takiej ilości 
imprez i pracowni, ale to zasługa pracu-
jących tutaj ludzi i dyrektora, który potrafi 
zachęcić do działania i zainspirować 
innych, a także sięgać po środki unijne 
— mówił prezydent Adam Fudali, który 
wręczył dyrektorowi Michałowi Wojacz-
kowi statuetkę przedstawiającą Urząd 
Miejski. — Życzę dalszych inspiracji  
i pomysłów. M. Wojaczek zrewanżował 
się prezydentowi statuetką Pegaza wyko-
naną w tutejszej pracowni ceramicznej, 
dziękując za przychylność i pomoc ze 
strony miasta. Dyrektor placówki nie 
szczędził też ciepłych słów swoim pra-
cownikom za ich wkład i zaangażowanie 
w pracę i dziękował szefowi dzielnicy 
Andrzejowi Wojaczkowi, podkreślając, 
że Dom Kultury rozwija się również 
dzięki rozwojowi samej dzielnicy. Po-
tem, dyrektorujący placówce już prawie  
9 lat, M. Wojaczek odebrał wiele życzeń 
od przedstawicieli zaprzyjaźnionych 
instytucji i placówek kulturalnych.  
A w „abrahamowych” urodzinach wzięło 
udział wielu gości m.in. wiceprezydent 
Ewa Ryszka, przewodniczący RM Sta-
nisław Jaszczuk, poseł Grzegorz Janik, 
ks. proboszcz Teodor Suchoń oraz byli 
dyrektorzy placówki – obok wspomnia-
nego już Zb. Mazurkiewicza, pojawili się 
także Zbigniew Kalwar i Danuta Fojcik. 
Nie zabrakło też dawnych instruktorów 
i pracowników, a każdy z uczestników 
jubileuszu wrócił do domu z płytą 
DVD, która zawiera również archiwalne 
zdjęcia z działalności Domu Kultury  
i materiały amatorskiego klubu filmo-
wego (do zobaczenia również na www.
dkchwalowice.pl). Dzięki nim każdy 
może przypomnieć sobie swoje związki 
z placówką, której historia rozpoczęła 
się 50 lat temu. A jeden z gości imprezy, 
dyrektor DK w Boguszowicach Cezary 
Kaczmarczyk, zastanawiał się, gdzie 
tkwi tajemnica tego domu, który wciąż 
istnieje, mimo iż większość obiektów, 
które otwierał W. Gomułka przeszło 
już do historii. Zachęcamy wszystkich 
do rozszyfrowania tajemnicy. Wystarczy 
tylko przyjść… 

(S)

…to imię jakie otrzymała maskotka Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w wyniku ogłoszonego konkursu. Wybra-
no propozycję pracującej 
w Urzędzie Miasta Moniki 
Cobkało–Cnoty, o której 
plastycznej pasji pisaliśmy 
w listopadowej „GR”. Imię 
jest niezwykle trafne – nie 
tylko nawiązuje do patrona 
placówki czyli Konstantego 
Prusa, ale kojarzy się z innym, 
ważnym dla polskiej literatury 
Konstantym, a mianowicie  

Ildefonsem Gałczyńskim. Poza tym brzmi poważ-
nie i godnie, jak na symbol mądrości przystało. 

Pomysłów padło wiele, sowa otrzymała więc 
również drugie imię od nazwy gatunku (łac. rara 
avis) czyli Niebieskosów Mądrogłów. Puchacz 

Konstanty służy pomo-
cą w poszukiwaniu in-
formacji bibliotecznych, 
jest też zainteresowany 
szerszą współpracą  
i chętnie spotka się  
z dziećmi i młodzieżą.

(r)

Puchacz Konstanty…

Puchacz Konstanty i jego 
„chrzestna matka” Monika 
Cobkało–Cnota.

— Proszę wyłączyć telefony komórkowe 
— mówi Andrzej Sawczuk. Skupienie 
jest niezwykle ważne, aby osiągnąć stan 
głębokiego relaksu i móc w pełni skorzystać 
z leczniczej terapii. Nie od dziś wiadomo, 
że na ludzkie dolegliwości kojąco mogą 
wpływać również dźwięki.   

Masaż misami tybetańskimi był jedną z atrakcji 
odbywającego się po raz drugi w naszym mieście 
Festiwalu Kultury Buddyjskiej. W jego trakcie  
w Domu Kultury w Chwałowicach odbyły się 
projekcje filmów, warsztaty medytacyjne, wykłady 
nauczycieli buddyjskich, zajęcia na temat medycy-
ny wschodu, pokaz slajdów z podróży do Bhutanu, 
a na rybnickim Rynku zaprezentowano wystawę 
poświęconą buddyzmowi. Trzydniowy festiwal 
rozpoczął się od masażu dźwiękiem w wykonaniu 

A. Sawczuka, który zajmuje się tym nietypowym 
zajęciem już od 2 lat i, jak mówi, w swojej pracy 
z chorymi dziećmi czy pensjonariuszami domu 
opieki, osiąga często zaskakujące rezultaty.  
Pacjentów wprowadza w stan głębokiego relaksu 
poprzez wykorzystanie odpowiedniej wibracji 
dźwięku wydobywającego się z gongów i mis: 

— Są one wykonane ze stopu 12 metali, a każdy 
masażysta sam musi dobrać sobie odpowiedni sprzęt 
— mówi A. Sawczuk, który prezentację w Chwa-
łowicach wzbogacił również o wyjątkowe dźwięki 
dzwonków „shanti”. Metoda, którą posługuje się 
katowiczanin, ma uwalniać nagromadzone przez 
organizm toksyny i korzystnie wpływać m.in. na 
bóle, napięcia, blokady oraz zmartwienia czy 
uczucie niepewności. A. Sawczuk wprowadził 
w stan błogiego relaksu niewielką grupę zainte-
resowanych, która tego wieczora miała również 
możliwość sprawdzenia swych sił w trudnej sztuce 
medytacji. Organizatorem festiwalu był Buddyj-
ski Ośrodek Medytacyjny w Rybniku, który 
jest jednym z 50 ośrodków i grup medytacyjnych 
działających w Polsce (www.buddyzm.rybnik.
pl). Jak powiedzieli nam Zuzanna Brachmańska 
i Piotr Wichrzycki, aktywną medytacją opartą 
na buddyzmie diamentowej drogi zajmują się  
w Rybniku głównie młodzi ludzie, przeważają 
mężczyźni. — To niełatwa droga, bo rzecz dotyczy 
pracy związanej z wyzwalaniem emocji. Szczególnie 
jeżeli trzeba powtórzyć jakąś mantrę 400 tysięcy razy, 
a to dopiero praktyki wstępne — mówi Z. Brach-
mańska, która medytacją zajmuje się od 10 lat,  
a skłoniły ją do tego złe doświadczenia. — Razem 
z medytacją musi iść pogląd i działanie. Robię to, 
by lepiej pracować dla innych. Buddyzm ma 2500 
tysiąca lat, a Z. Brachmańska i P. Wichrzycki 
podkreślają, że należy zwrócić uwagę również 
na jego wymiar współczesny, dostosowany do 
naszych czasów. Ważne, że osoby zainteresowane 
tym tematem, mają możliwość również w Rybniku 
obcowania z buddyzmem, który od lat inspiruje 
ludzi na całym świecie. 

(S)

Masaż misami tybetańskimi w wykonaniu Andrzeja Sawczuka 
był jedną z atrakcji odbywającego się po raz drugi w naszym 
mieście Festiwalu Kultury Buddyjskiej.                   Zdj.: s.

Na diamentowej drodze
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Gwiazda, która ostatnio zabłysła nad 
Rybnikiem i olśniła publiczność nie tylko 
nieziemskim głosem, ale wewnętrznym 
blaskiem i astronomicznym poczuciem 
humoru – Urszula Dudziak podczas 
koncertu w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
opowiadała… 

…o dzieciństwie swoim i swoich córek  
Kiedy miałam 4 lata dostałam w prezencie 

akordeon i ze słuchu zaczęłam grać kolędy, 
a wtedy tatuś powiedział do mamusi: „Gołąbeczku, 
chyba mamy zdolną córkę”. Potem chodziłam do 
szkoły muzycznej, a gry na fortepianie uczyła mnie 
również mama. Kiedy miałam 14 lat zakochałam 
się w jazzie i tej fascynacji pozostałam wierna do 
dziś… Później w moim życiu zdarzył się 30–letni 
nowojorski „epizod”. Wtedy jeszcze śpiewałam po 
angielsku, ale nie bardzo wiedziałam co. Wykonu-
jąc balladę „Again” myślałam, że to amerykańskie 
imię męskie i kombinowałam, że jak będę miała 
syna to dam mu na imię Again… Urbaniak Aga-
in… Na szczęście mam dwie córki – Kasię i Mikę. 
To już dorosłe panny, które urodziły się w Nowym 
Jorku, tam poszły do szkoły i na studia. Wspólnie 
z Michałem graliśmy i ćwiczyliśmy w domu, więc 
dziewczynki na co dzień miały kontakt z muzyką 
i moim głosem. Pamiętam, jak kiedyś Kasia opo-
wiedziała nam o rozmowie z mamą swojej koleżan-
ki, która pytała ją: „Co robi twoja mama”. „Moja 
mama śpiewa” – odpowiedziała dumnie Kasia. 
„A co śpiewa?”. Kasia wypaliła: „Moja mama 
śpiewa «don kiku»”. (Takie dźwięki najczęściej 
słyszała Kasia podczas prób wokalnych swojej 
mamy – przyp. red.). Oczywiście nie wzbudziła 
tą odpowiedzią zachwytu, więc przyszła smutna 
i spytała: „Mamo, czy nie mogłabyś śpiewać normal-
nie?”. Wtedy przypomniała mi się historia Milesa 
Davisa. Kiedy przyszedł do niego dziennikarz 
i zapytał dlaczego nie gra prostym tonem, tak jak 
wszyscy trębacze. A Miles odpowiedział: „Proszę 
pana, wibrato przyjdzie samo. Na starość”. 

…o Nowym Jorku i Michale Urbaniaku
Dawniej byłam niepewną siebie, szarą mysz-

ką. Po jednym z koncertów przyszedł do mnie 

za kulisy fenomenalny recenzent 
John Wilson z „New York Timesa” 
i mówi: „Miss „Duciak”, pani jest 
niewiarygodna, fantastyczna, nie-
wyobrażalna”. Im więcej komple-
mentów przytaczał, tym bardziej 
zastanawiałam się czego on ode 
mnie chce… Ale szybko skumałam 
i zaczęłam przytakiwać „Yes. Yes. 
Yes, of course”. Bo w Stanach nie 
należy być zbyt skromnym, gdyż 
oni myślą: „...jeżeli ona w siebie nie 
wierzy, to coś w tym jest”. (…) 

(…) W moim paszporcie wciąż 
widnieje nazwisko Urbaniak, bo 

nie mam czasu go wymienić, choć rozwiedliśmy 
się 25 lat temu, ale żyjemy w przyjaźni. No więc 
pokazuję swój paszport podczas odprawy na 
Okęciu i słyszę komentarz: „Urbaniak…? A, to 
ten co tak trąbi i ma żonę, która tak wyje…” 

…o miłości do… rakiety
Podczas tenisowego turnieju dla VIP–ów 

grałam z facetami, bo było zbyt mało kobiet. 
Przegrałam z Januszem Głowackim, z którym 
często grywam, również na Manhattanie, no 
i z Janem Englertem, ale on jest mistrzem. 
Jest taki skupiony… Podziwiam go. Jednak 
tego dnia po raz pierwszy miałam zagrać 
z Heniem Sawką, więc przypatrywałam się jego 
poczynaniom na korcie. Im baczniej mu się 
przyglądałam, tym większej nabierałam pew-
ności, że wygram. Jednak on jest wybitnie inte-
ligentną jednostką i od razu mnie rozszyfrował 
– zrozumiał, że jestem góralką i robię wszyst-
ko „na hurra!”. Bardzo chciałam go ograć, 
a on zamiast rozpocząć grę, powoli podrzucał 
piłeczkę, markował serw, znowu podrzucał 
i przyglądał się piłeczce – zastanawiał się 
chyba, czemu ona ma tylko głowę. A ja stałam 
po drugiej stronie siatki i szlag mnie trafiał. 
W końcu zaserwował… Oczywiście przegrałam 
cały mecz i mimo, że jestem bardzo pogodną 
osobą, również na korcie, autentycznie się tym 
zmartwiłam. H. Sawka to zauważył i zrobiło mu 
się przykro. Dlatego obiecał, że coś dla mnie 
narysuje. Po kilku dniach dostarczył mi rysu-
nek, na którym widać dwóch tenisistów, a w tle 
kort i skaczącą po nim rudą kobietę z rakietą 
tenisową. Jeden z graczy mówi do drugiego: 
„A ja słyszałem, że ta Dudziak też śpiewa…”.

…o tym co robi, by wyglądać tak, jak 
wygląda…

Nie mam samochodu, bo od niego „szynki ro-
sną”. Gram w tenisa, latam wszędzie na piechotę 
i jestem bardzo pogodna – dla mnie nie ma brzyd-
kiej pogodny, zawsze świeci słońce. Ale to wszyst-
ko jest tu, w mojej głowie. I nie idzie o to, czy wy-
glądam młodo czy nie (a wygląda!!! – przyp. red.). 

Ważne, że na swoje 65 lat czuję się po prostu bar-
dzo dobrze. Jakiś czas temu przeszłam na dietę 
makrobiotyczną – nie jem mięsa, cukru i nabiału, 
niewiele solę. Zastanawiacie się pewnie: to co ona 
je? Otóż, zjadam warzywa i fasolę od czarnej, 
przez brązową, po białą oraz kaszę, a także ryż, 
najlepiej brązowy, dużo owoców, ale tylko takich, 
które rosną w pobliżu – żadne tam ananasy czy 
banany, no i ryby. Wyłącznie oceaniczne, bo 
w Danii ostrzega się kobiety w ciąży, by nie jadły 
ryb wyłowionych z Bałtyku. Dwa razy w tygodniu 
jem też dwie kromki chleba, najlepiej takiego 
na zakwasie. Przestrzeganie takiej diety nie jest 
trudne... Nieprawda, to jest bardzo trudne, ale 
jaka motywacja ... 

Kiedyś wieszałam sobie na lodówce dżinsy, 
do których się nie mieściłam. Teraz już nie 
muszę, bo skaczę… Radzę wam – kupcie sobie 
trampolinę i ustawcie w takim miejscu, aby nie 
można jej było ominąć. Ja skaczę w kuchni – od 
100 do 1000 razy dziennie. To świetnie wpływa 
na krążenie i metabolizm. Koniecznie zróbcie 
sobie taki prezent…

…o wielkim come backu wielkiej „Papayi” 
W marcu pojechałam z koleżankami na narty 

do Szwajcarii. Pewnego dnia odbieram telefon 
z Warszawy i słyszę: „Pani Urszulo, gratulujemy!” 
Myślę sobie: no tak, wysłali za mną „wtyczkę” 
i śledzą moje postępy w nauce jazdy na nartach. 
A ja, niestety, jestem w tym zielona: „Czego mi 
pani gratuluje, jak ja jeździć nie umiem”, a ona 
mi mówi, że nie chodzi o narty, tylko o „Papaya 
dance”. „O co?”. „Niech pani zajrzy do Internetu 
na „YouTube” i zobaczy”. Zobaczyłam i zdę-
białam. Zadzwoniłam od razu do Urbaniaka, 
ale Michaś też nie wiedział nic o popularności 
naszego utworu. I w ten sposób, dwa „zielone 
ogórki” dowiedziały się o tym, że ich utwór, 
który powstał w 1976 r., robi światową karierę. 
I to jaką! Jadę samochodem z Marysią Sadow-
ską ulicą Żelazną w Warszawie. Nagle widzimy 
kobietę „młodą z długim stażem”, która chwieje 
się i przewraca. Myślę sobie, pewnie ma zawał. 
Marysia zatrzymuje auto, ja wyskakuję, biegnę do 
niej, nachylam się i… czuję alkohol. Kobitka jest 
zwyczajnie nawalona. Nagle otwiera oczy, patrzy 
się na mnie i w upojeniu wrzeszczy: „Tabababada! 
Tabababada – tutu – turuutuuhhuu”, czyli moją 
„Papayę”.

…o przyszłości, nie tylko swojej
Moja menedżerka mówi, że jak będę miała 

100 lat, ona będzie wpychała mój wózek inwa-
lidzki na scenę i będzie mi krzyczała do ucha: 
Ula! Drzyj się!!! Drzyj!!!  

Bez względu na wiek, niektóre gwiazdy za-
wsze będą święciły wyjątkowym blaskiem… 

(S)

... czy nie mogłabyś 
śpiewać normalnie?
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Nim jednak biorący udział w finałowej gali 
spróbowali śląskich kołoczy, pasztetów, żurku, 
golonek, kompotu z bani czy aromatycznych 
nalewek, wysłuchali występów najlepszych ga-
wędziarzy, którzy wzięli udział w tegorocznej, 
XXIII już, edycji konkursu. — Bywają gawędy 
wesołe, bywają też smutne, 
ale wszystkich uczestników 
naszej zabawy łączy jedno 
– pasja — mówiła o uczest-
nikach śląskiej zabawy pro-
wadząca imprezę Bogumiła 
Moskwa z RCK. 

Finałowy koncert zain-
augurował Ludwik Wróbel, 
zdobywca tytułu Ślązaka 
Roku 2008, który opowie-
dział o swojej wyprawie do 
Brukseli. W tegorocznych 
przesłuchaniach wzięło 
udział 25 osób. Ich występy 
oceniło jury w skład które-
go weszli Maria Pańczyk, 
Alojzy Lysko oraz Marek Szołtysek. Najlepsi mieli 
możliwość zaprezentowania swoich „gawędziar-
skich” talentów przed publicznością zgromadzoną 
w sali TZR. Po raz kolejny, w kategorii młodzieżo-

wej bezkonkurencyj-
ni okazali się Rafał 
Piontek i Szymon 

Stabla reprezentujący Zespół Szkół Technicz-
nych w Rybniku, którzy rozprowiali o cugach, 
moplikach, autach i kołach. W kategorii dorosłych 
pierwsze miejsce przyznano Eryce Krawczyk 
i Damianie Kurpanik z Żor. Ich opowiedziana 
w duecie gawęda o ciężkim życiu wdowy, spotkała 
się również z bardzo ciepłym przyjęciem publicz-

ności. Ta jednak swoją nagrodę przyznała naj-
młodszemu uczestnikowi finałowej gali. Christoph 
Gromotka z Kuźni Raciborskiej opowiadał o wiliji 
o swoich starzików, a jego pełen energii i zacięcia 
aktorskiego występ wywołał aplauz publiczności. 

Podczas śląskiego wieczoru w RCK uhonoro-

wano także uczestniczki drugiej z regionalnych 
imprez. W Konkursie Potraw Regionalnych 
zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich z Ligo-
ty–Ligockiej Kuźni, przed KGW z Kłokocina, 

Gotartowic i Radziejowa–Popielowa. — Chcemy 
popularyzować śląską gwarę, tradycje i dzieje Małej 
Ojczyzny oraz umacniać poczucie śląskiej tożsa-
mości. Łącząc konkurs gawędziarzy z konkursem 
potraw regionalnych, pokazujemy, że dziedzictwo 
i regionalna tożsamość to nie tylko słowo mówione, 
ale również tradycje kulinarne, które w śląskich 
rodzinach przekazywane były z pokolenia na poko-
lenie — mówią organizatorzy imprezy – dyrektor 
RCK Adam Świerczyna oraz Jadwiga Gajewska 
z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Rybniku. Gali towarzyszyła wystawa haftów 
i prac wykonanych szydełkiem, które można 

było zobaczyć w galerii „Oblicza”, a także występ 
zespołu „Gronicki”. 

O potrzebie podtrzymywania śląskich tra-
dycji wiedzą również 
w Szkole Podstawo-
wej nr 12 w Zebrzy-
dowicach, gdzie pod 
koniec listopada odbył 
się XI Szkolny Kon-
kurs Gwary Śląskiej. 
— Celem konkursu jest 
kształtowanie poczucia 
tożsamości regionalnej, 
pielęgnowanie gwary 
śląskiej wśród dzieci, 
podtrzymywanie tradycji 

śląskiej i integracja lokalnej społeczności. Jego zada-
niem jest także pokazanie bogactwa gwary śląskiej 
i budzenie poczucia dumy ze swej Małej Ojczyzny 
— wyjaśnia organizatorka tej cyklicznej imprezy, 
Teresa Zielonka z SP 12. Konkurs miał przybliżyć 
uczniom kulturę, tradycję, zwyczaje, mentalność, 
a przede wszystkim język, którym posługują się 
mieszkańcy naszego regionu. W zabawie wzięło 
udział 31 uczniów, którzy zaprezentowali własny 
lub literacki tekst w gwarze śląskiej. Były zatem 
opowieści o haji na lotnisku, o szkolorzach, o tym 
jak zachować się na weselu, a także o dochtorach 
i aptykorzach. Specjalnie na tegoroczną edycję 
konkursu piękne teksty w gwarze przygotowały 
Małgorzata Grzybek oraz Grażyna Radecka. 
Jury pod przewodnictwem dyrektor SP 12 Ireny 
Serwotki, przyznało nagrody w dwóch kategoriach 
wiekowych. Wśród najmłodszych pierwsze miejsce 
zajęły ex - equo Julia Maciejczyk i Wiktoria Ku-
czera, a w kategorii klas IV – VI zwyciężył duet: 
Magdalena Glenc i Dominika Liszka. 

Entuzjaści śląskiej mowy spotkali się także 
w Domu Kultury w Niedobczycach, gdzie 
przygotowano biesiadę śląską pod hasłem 
„U nos na Śląsku”, połączoną z konkursem gwary 
śląskiej dla uczniów szkół podstawowych. Projekt, 
w którym zaprezentowali się uczniowie klas 4–6 
z SP nr 12, 21, 24 i 26 oraz SP w Jejkowicach, miał 
na celu popularyzowanie śląskiej gwary. Uczestni-
cy zabawy zaprezentowali wiersze, monologii oraz 
piosenki. Oczywiście wszystko w gwarze śląskiej. 
Pierwsze miejsce w kategorii solistów zajęła Mar-
tyna Radecka z SP 12. Z kolei w kategorii „Duety 
i Trio” najlepsze 
okazały się Na-
talia Wiaterek 
i Natalia Ber-
ger (również 
z SP 12), a za 
najlepszą grupę 
uznano uczniów 
z  Z e s p o ł u 
Szkolno–Przed-
szkolnego nr 2. 
Organizatorami 
imprezy był DK 
Niedobczyce 
oraz Urząd Mia-
sta Rybnika. 

(D)

O frelkach, starzikach i moplikach...

Już w holu Rybnickiego Centrum Kultury, na uczestników tegorocznej gali 
Konkursu Gawędziarzy, czekała spora niespodzianka. Pięknie przystrojone, pełne 
smakowitych śląskich potraw stoły zachęcały do degustacji, a wszystko za sprawą 
członkiń kół gospodyń wiejskich z kilku rybnickich dzielnic, które wzięły udział 
w konkursie potraw regionalnych „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. 

Śląskie przysmaki przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich rozchodziły 
się jak... ciepłe bułeczki...

Laureatki Konkursu 
Gawędziarzy – Eryka 
Krawczyk i Damiana 
Kurpanik oraz zdobyw-
ca nagrody publiczności 
Christoph Gromotka. 

Zdj.: d

W SP 12 Konkurs Gwary organi-
zowany jest już po raz jedenasty. 
Zdj.: arch. org.
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Nieobecny na uroczystości Henryk 
M. Górecki podziękowania za muzyczny 
dar przekazał poprzez dyrektor Romanę 
Kuczerę, zaś osobiście kwiaty, gratulacje 
i słowa uznania od wielu życzliwych osób 
i instytucji odebrał Leon Mielimąka. 
Byli wśród nich prezydent Adam Fudali 
doceniający rolę środowiska muzyczne-
go dla rozwoju kultury w Rybniku oraz 
Danuta Podgórska z Centrum Edukacji 
Artystycznej, która podkreśliła dobry 
dla kultury muzycznej klimat w mieście 
oraz wagę budowania własnej tożsamo-
ści, jak to czyni rybnicka szkoła.

W pierwszej części koncertu wystąpiła 
absolwentka szkoły i uczennica Leona 
Mielimąki, a teraz studentka Uniwer-
sytetu Muzycznego im. Fr. Chopina 
w Warszawie Karolina Orzelska. Zdolna 
wiolonczelistka, wyróżniana w konkur-
sach uczestniczka zagranicznych kursów 
mistrzowskich, zaprezentowała z wielką 
kulturą i lekkością Wariacje rokoko na 
wiolonczelę Piotra Czajkowskiego. Pod 
znakiem tego kompozytora upłynął 
zresztą cały wieczór, szkolna orkiestra 
podjęła się bowiem zadania przygotowa-
nia V Symfonii e–moll op. 64 Czajkow-
skiego, dzieła uchodzącego za trudne 
i wymagające. Wykonanie obu utworów 
poprowadził znany już w Rybniku, wło-
ski dyrygent Massimiliano Caldi, laureat 
konkursu im. Fitelberga, współpracu-

jący aktualnie z wieloma europejskimi 
orkiestrami. Zdaniem dyrygenta oraz 
całej publiczności, która występ nagro-
dziła owacją, rybnicka młodzież zagrała 
porywająco, z nerwem, a jednocześnie 
wrażliwością. W przyszłości młodzi mu-
zyce będą zapewne cennym nabytkiem 
dla Filharmonii Rybnickiej…

(r)

Czajkowski z dedykacją 

Uroczystość zakłócił incydent wywołany przez 
dyrektora Filharmonii Rybnickiej Antoniego Smoł-
kę, który dał głośno wyraz swojemu niezadowole-
niu z zaprezentowanej historii szkolnej orkiestry, 
w której mocno podkreślono jej rolę kulturotwórczą 
w mieście i nawiązanie do szafrankowskiej tradycji. 
Nie wnikając w merytoryczną zasadność konfliktu, 
forma wyrażenia własnych racji przez przedstawi-
ciela filharmonii była mocno kontrowersyjna, choć-
by ze względu na fakt, że A. Smołka jest uczniem 
obchodzącego jubileusz prof. Mielimąki… 
Na domiar złego, tuż po tym wystąpieniu, z powodu 
awarii elektryczności zapadły ciemności…

Wydaje się, że zgrzyty między szkołą a Fil-
harmonią Rybnicką nie służą żadnej ze stron, ani 
rybnickiemu środowisku muzycznemu w ogóle. 
A. Smołka na stronie internetowej filharmonii 
przeprasza za swoje wystąpienie, jednak z zarzu-
tów co do polityki dyrekcji szkoły, mającej, według 
niego, na celu osłabienie pozycji Filharmonii, się 
nie wycofuje. 

Na szczęście muzyka łagodzi obyczaje, miejmy 
więc nadzieje, że złagodzi je i tym razem…

Ferie w RCK
Na czas ferii Rybnickie Centrum Kultury przygotowa-

ło filmowe i teatralne atrakcje, które będą świetnym 
uzupełnieniem zabaw na śniegu. O ile śnieg będzie… 
Jeśli nie, zawsze można iść na film dwa razy.  

„O szewczyku, strasznym 
smoku, czarownicy 
i królewnie”

Spektakl  w wykonaniu Teatru Dzieci 
Zagłębia z Będzina.

25 stycznia, godz. 15.00  

„WALL•E”
film prod. USA o uczuciu, jakim stary 

robot czyszczący Ziemię zapałał do EVE 
– nowoczesnej, przepięknej, myślącej 
maszyny.

27 stycznia, godz. 11.00, 17.00

 „Piorun” 
W filmie prod. USA to imię psiej 

gwiazdy Hollywood. Piorun wciela się 
w postać superbohatera i odbywa po-
dróż przez cały kraj wraz z przyjaciółmi 
– bezdomną kotką i uzależnionym od 
telewizji chomikiem.

29 stycznia, godz. 11.00, 17.00

„Cudowna Lampa Alladyna” 
 spektakl w wykonaniu Teatru Bajka 

z Czeskiego Cieszyna
1 lutego, godz. 15.00

„High School Musical 3. 
Ostatnia klasa. 

Kultowy film prod. USA, opowiada-
jący o dylematach młodych bohaterów 
wiążących się z wyborem studiów.

3 lutego, godz. 11.00, 17.00

„Wyprawa na księżyc 3D”
Film prod. belgijskiej opowiadają-

cy o marzeniach podboju kosmosu 
przez trzy dorastające, dość niesforne, 
acz przesympatyczne (w co trudno 
uwierzyć), muchy o imionach Nat, IQ 
i Scooter. 

5 lutego, godz. 11.00, 17.00.

„Pluskacz i Mąciwoda”
 spektakl w wykonaniu Teatru Bajka 

z Czeskiego Cieszyna
8 lutego, godz.15.00

Bilety na wszystkie 
seanse filmowe 10 zł 

Los sprawił, że wielki polski kompozytor Henryk Mikołaj 
Górecki i rybnicka szkoła muzyczna Szafranków są rówieśnikami, 
obchodzącymi w tym roku swoje 75–lecie. Ale piękną rocznicę 
60–lecia pracy zawodowej obchodził również związany ze szkołą 
znakomity wiolonczelista i pedagog Leon Mielimąka. Koncert, 
z jakim wystąpiła na początku grudnia Orkiestra Symfoniczna 
Szkoły Szafranków, dedykowany został obu muzykom, których łączy 
miejsce urodzenia – Czernica.

O b c h o d z ą c y  6 0 – l e c i e  p r a c y 
artys tycznej  Leon Miel imąka 
gratulacje przyjął m.in. od prezydenta 
Rybnika.

Wykonawczyni  par t i i  so lowej 
Karolina Orzelska jest uczennicą 
Leona Mielimąki.



Szalone nożyczki do kwadratu
Intensywne, dwukrotne śledztwo prowadzone przez uczestników 

spektaklu „Szalone nożyczki” Teatru Kwadrat – zarówno aktorów, jak 
i publiczności – dało zaskakujące rezultaty. W każdym z dwu przedstawień 
w TZR mordercą pianistki, której mieszkanie sąsiadowało z salonem 
fryzjerskim, okazała się inna osoba… Interaktywna forma spektaklu 
i możliwość wpływania na jego zakończenia bardzo się widzom spodobała, 
szczególnie, że można było zagrać wspólnie z Lucyną Malec, Ewą Wencel, 
Andrzejem Nejmanem czy Grzegorzem Wąsem. 
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W styczniowym i lutowym repertuarze same interesujące 
nazwiska, a zatem…

Mieczysław Szcześniak kolędowo
Nasz znakomity wokalista zaprezentuje swo-

ją interpretację kolęd i pastorałek, ale również 
największe przeboje. Już wiemy, że to będzie 
piękny wieczór… 

18 stycznia, godz. 18.00

Ireneusz Krosny czyli…
…jak wiele można powiedzieć, nic nie 

mówiąc. Program znakomitego mima zatytu-
łowany jest „The best of” i na pewno będzie  
the best… 

20 stycznia, godz. 19.00 

Ewa Kasprzyk i jej Patty…
Patty Diphusa to postać stworzona przez 

hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara, 
będąca archetypem „almodorowskiej” kobiety, 
tym razem w kostiumie gwiazdy porno. Niech 
nas jednak ten entourage nie zwiedzie…Ewa 
Kasprzyk nie tylko zawalczyła o prawo do 
tekstu, ale perfekcyjnie z roli się wywiązała. 

Monodram firmuje Teatr Polonia Krystyny Jandy. 
22 stycznia, godz. 19.00

Bajor z innej bajki…
„Inna bajka” to oczywiście tytuł koncertu 

i nowej płyty tego niezwykle w Rybniku 
lubianego artysty, a nie zapowiedź zmiany 
stylu śpiewania. Bo Bajora kochamy takim, 
jaki jest…    

13 lutego, godz. 19.30  

Janda i Shirley
 „Shirey Valentine” to popisowy monodram 

Krystyny Jandy, już przed kilku laty w Rybni-
ku grany. Ale dobrego nigdy za wiele…Tym 
razem artystka pod własna flagą czyli Teatru 
Polonia. 

15 lutego, godz. 18.00

Blues w marcu
Już dziś zachęcamy, by jeden z marcowych 

weekendów zarezerwować sobie na posłucha-
nie bluesa. Szczegóły w kolejnych numerach 
„GR”. 

„V Rybnik Blues Festiwal”, 13–14 marca, 
aula Politechniki Śl.

Świadectwo
— Nam, którzy go znaliśmy, film daje 

możność przeżycia na nowo ze wzru-
szeniem niektórych chwil z jego życia 
— wyznał Benedykt XVI po projekcji filmu 
dokumentalnego na podstawie książki 
„Świadectwo” kardynała Stanisława Dzi-

wisza. Jest ona zapisem rozmowy wieloletniego sekretarza Jana 
Pawła II z dziennikarzem polskiego pochodzenia Gian–Franco 
Svirdercoschi’m, a 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 przeboje. W progra-
mie 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.
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Rybnickie Centrum Kultury 
jako organizator szkoleń zaprasza na dwudniowe warsztaty 

w dniach 14–15 stycznia 2009 r. 
na temat:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE
Kompleksowe przygotowanie oraz prowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 
w NOWYM STANIE PRAWNYM. 

Analiza zmian wynikłych z NOWELIZACJI.
Szczegóły programu warsztatów oraz warunki uczestnictwa 

na stronie www.kultura.rybnik.pl

Sylwester w plenerze!
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 półno-
cy – 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.
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Pogoda i niepokój
Wieczór pierwszy XXIII Silesian Jazz Meeting w TZR: nie przybył 

Paweł Sztompke, spóźniało się Maciek Obara Trio. Za to na scenę wyszli 
muzycy z Holandii – Peter Beets Trio. Swobodni, strojem nawiązujący do 
lat 40. XX wieku, gdy grali ich idole – twórcy bebopu, np. Charlie Parker. 
Lider – Peter Beets to znakomity pianista o szybkich i lekkich dłoniach. 
Z perkusistą Gijsem Dijkhuizenem i kontrabasistą Fransem van Geestem 
wyczarowywał przed nami nie tylko żarty (te do mikrofonu), ale i zwiewne 
melodie, głównie – tak, tak – Fryderyka Chopina. Jakże zdziwiłby się autor 
preludiów i nokturnów, gdyby usłyszał je w tym wykonaniu. Czysty, mu-
zyczny przekaz z dodatkiem groove, które sprawia, że słuchacze nie potrafią 
spokojnie usiedzieć w swoim fotelu. Żywiołowe granie świetne pasuje do 
osobowości pianisty. Oprócz tego m.in. „You Look Good To Me” Oscara 
Petersona (któremu w hołdzie Beets poswięcił płytę), wiecznie zielone „Take 
Five” Paula Desmonda, a na bis „Glory, Glory Hallelujah”!

Po przerwie pojawili się już Maciek Obara (saksofon) z Maciejem Gra-
bowskim (kontrabas) i Krzysztofem Gradziukiem (perkusja). Co ciekawe, 
i ci muzycy przyznają się do wpływów Ch. Parkera czy T. Monka, a przecież 
usłyszeliśmy zupełnie inny, trudny jazz. Trio zagrało utwory z płyty „Message 
from Ohayo” oraz kilka prapremierowych utworów przygotowywanych na 
nową płytę. Pozbawione łatwej linii melodycznej utwory, pełne niepokoju, 
bólu, buntu i drwiny, gdy każdy dźwięk saksofonu wypływa z rozbujanego 
ciała muzyka, jest jego zwieńczeniem. Porwane rytmy, wzbogacone bogatą 
fakturą perkusji i kontrabasu, czasem rozsypujące się, czasem wręcz alche-
miczne. Skłonność do długich fraz, przerywanych ciszą, z której wydobywa 
się laboratorium pojedynczych dźwięków.

Ciekawie ułożył się ten wieczór, a obchodzono właśnie Światowy Dzień 
Życzliwości. Z powodu wypadku na autostradzie zamiast pogody i radości 
Holendrów, zabraliśmy ze sobą do domu polski niepokój, wręcz wściekłość 
i wrzask z zagranego na bis „Iron Mana”.

Doświadczenie z młodością
Wieczór drugi zakończył się owacją na stojąco, jaką rybnicka pu-

bliczność zgotowała niekwestionowanej gwieździe muzyki jazzowej 
– Urszuli Dudziak. Artystka zaskoczyła publiczność nie tylko doskonałym 
wykonaniem utworów, czego należało się spodziewać, ale przede wszystkim 
otwartością, poczuciem humoru, radością życia, a także niebanalną „kon-
feransjerką”. W ten sposób U. Dudziak rekompensuje sobie „brak słów” 
w swoich piosenkach. Na scenie TZR artystce towarzyszyli Jan Smoczyński 
(fortepian i akordeon), Tomasz Krawczyk (gitara), Daniel Biel (kontrabas) 
oraz Artur Lipiński (perkusja), a w koncertowym repertuarze nie zabrakło 
przeżywającego drugą młodość utworu „Papaya”, napisanego wspólnie 
z byłym mężem – Michałem Urbaniakiem. Publiczność, która próbowała 
nawet „zatańczyć” popularne motywy z „Papaya Dance”, nie chciała wypuścić 
artystki ze sceny. O wyjątkowej atmosferze wieczoru mówił również dyrektor 
RCK Adam Świerczyna, który dziękował U. Dudziak za cudowny występ 
i wręczył jej pamiątkową statuetkę, aby mile wspominała pobyt w Rybniku, 
tak jak rybniczanie, którzy na długo nie zapomną tego pełnego dobrej energii 
występu. Koncert zakończył się nocnym jam session, a poprzedził go występ 
młodego, ale dobrze zapowiadającego się kwintetu Justyny Motylskiej, której 
na scenie towarzyszyli Jarosław Hanik (fortepian), Marek ,,Motyl” Motylski 
(perkusja), Eugeniusz Kubat (kontrabas) i Szymon Kamykowski (saksofony). 
O jazzowej przyszłości, jaka może stanąć otworem przed śląskim zespołem 
mówił A. Świerczyna, a J. Motylska sięgnęła też do przeszłości jazzu, by 
przypomnieć kilka niezapomnianych utworów, w tym „My favourite things”. 
A wielu z nas może tak właśnie nazwać jazzowe koncerty w ramach SJM. 

(gw), (S) 

Urszula Dudziak otrzymała z rąk dyrektora RCK Adama Świerczyny pamiątkową 
statuetkę. 

Zespół ze śląskimi korzeniami – Justyna Motylska Quintet – wystąpił w koncercie 
kończącym tegoroczny SJM.                                                           Zdjęcia: gw, s 

Dwa wieczory 
SJM

Maciek Obara Trio: twórcze niepokoje.

Radosne granie Peter Beets Trio.
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Chóry uczestniczące 
w Dniach Cecyliańskich 2008
„Bel Canto” I LO im. Powstańców Śl., Rybniku, 
dyrygent Lidia Blazel–Marszolik • „Bel Canto” 
z Gaszowic, dyrygent Janusz Budak • „Cantate 
Dominum” z Chwałęcic dyrygent Jadwiga Wosiek 
• im. A. Mickiewicza z Niedobczyc, dyrygent 
Wacław Mickiewicz • „Słowiczek” z Popielowa, 
dyrygent A. Orzechowska–Niedziela • im. J. Sło-
wackiego z Radlina–Biertułtów, dyrygent Jerzy 
Michalski • „Zorza” z Golejowa, dyrygent Helena 
Zaik • „Cantate Deo” z Rybnika, dyrygent Anna 
Barczuk • „Concerto”, dyrygent Mirela Szutka 
• „Teresa” z Chwałowic dyrygent ks. Sebastian 
Kreczmański • „Regina Apostolorum” z Rybnika, 
dyrygent Ziglinda Lampert–Raszyńska • Chóry 
„Szkoły Szafranków” w Rybniku pod kierunkiem 
Joanny Glenc (PSM II st.) i Ziglindy Lampert–Ra-
szyńskiej (PSM I st.) • „Seraf” z Rybnika, dyrygent 
Krystyna Lubos • „Cecylia” z Rybnika, dyrygent 
Tomasz Świercz • „Dar” Rybnickiego Duszpaster-
stwa Akademickiego, dyrygent Joanna Glenc.

Organizowane od początku lat ’90. ub. wieku Dni 
Cecyliańskie są kontynuacją kultywowanej na Śląsku 
w okresie międzywojennym tradycji czczenia patronki śpiewu 
kościelnego św. Cecylii i okazją do upowszechnia idei wspólnego 
muzykowania. Są też znakomitym forum prezentacji lokalnych 
zespołów chóralnych. 

Zainicjowany przez nieżyjącego już chórmistrza i organisty Jana 
Popka listopadowy festiwal chóralny zgromadził w tym roku 18 chórów 
z Rybnika i pobliskich gmin. Organizację popularnej „Cecyliady” prze-
jęło Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków wraz z Rybnickim 
Centrum Kultury, a koordynację imprezy – Wacław Mickiewicz. Chóry 
prezentowały się od połowy do końca listopada, głównie w czasie sobot-
nich oraz niedzielnych nabożeństw w kościołach Rybnika, by dotrzeć do 
jak największej liczby słuchaczy. Dlatego też podkreślić trzeba wkład 
organizacyjny i wsparcie imprezy przez rybnickie, 
i nie tylko, parafie i ich gospodarzy. 

Inauguracyjny koncert miał miejsce w kościele 
pod wezw. św. Jadwigi w dzielnicy Maroko–Nowiny. 
Oprawę muzyczną nabożeństwu, które go poprze-
dziło, zapewnił chór Rybnickiego Duszpasterstwa 
Akademickiego DAR prowadzony przez Joannę 
Glenc, a później, wraz z kilkoma innymi  zespołami, 
wziął udział w koncercie łączonych chórów pod 
dyrekcją Lidii Blazel–Marszolik. Chóry DAR, „Bel 
Canto”, „Seraf”, „Regina Apostolorum”, im. A. 
Mickiewicza oraz radliński chór im. J. Słowackiego 
wykonały na początek hymn Gaude Mater, a na-
stępnie okolicznościowe zawołanie do św. Cecylii, 
„Canticorum iubilo” Haendla oraz dwa utwory 
Czesława Prudla w opracowaniu Jacka Glenca. W 
drugiej – instrumentalnej części koncertu wystąpiła 
Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków pod 
dyrekcją Jana Wincentego Hawla. Towarzyszyła ona 
Stanisławowi Dziewiorowi, znakomitemu trębaczowi, 

Cecyliańskie chóry

Na XVI już edycję Konkursu Sztuki im. Vincenta 
van Gogha 48 twórców z całego kraju nadesłało 
153 prace plastyczne reprezentujące malarstwo, 
rysunek, grafikę, rzeźbę i tkaninę. Jak przypomina 
pomysłodawca artystycznej konfrontacji Marian 
Bednarek, wybór holenderskiego malarza na 
patrona konkursu nie był przypadkowy – to 
twórca, który nigdy nie musiał „podpierać” się 
legitymacją, że jest artystą. Jego talent i pasja 
tworzenia wystarczyły… 

Swoje talenty potwierdzili również tegoroczni uczest-
nicy konkursu – amatorzy i profesjonaliści, bo zdaniem 
jego pomysłodawcy, nie powinno się dzielić sztuki na 
profesjonalną i nieprofesjonalną, ale na dobrą bądź złą. 
— Tegoroczny konkurs miał stosunkowo najlepszy poziom 
w zakresie malarstwa — mówił M. Bednarek w Klubie 
Energetyka, gdzie wspólnie z innym jurorem Ryszardem 
Kalamarzem, wręczyli nagrody laureatom. — Po burzli-
wej dyskusji – w tym stwierdzeniu nie ma słów przesady, tak 
było naprawdę – postanowiliśmy zakwalifikować do wysta-

wy 74 prace oraz nagrodzić kilkoro twórców. W kategorii 
malarstwo przyznano aż dwa pierwsze miejsca – Gabrieli 
Cichowskiej z Krakowa oraz Justynie Taszce–Michalskiej 
z Wodzisławia Śl., a wyróżniono również rybniczankę 
Marzenę Kuczerę za pracę „Pociągiem do Pyzdr”. Jury, 
któremu przewodniczyła malarka Maria Fiderkiewicz, 
nagrodziło też Eugeniusza Łuczyńskiego z Łodzi za 
rzeźbę „Wiolonczelistka” i projekty graficzne Emilii Wąż 
(o zaangażowanych społecznie plakatach żorzanki 
pisaliśmy w kwietniowym numerze „GR”). Najlepsze 
prace pokazano na wystawie, którą obejrzało liczne 
grono miłośników dobrej sztuki, a uwagę przykuwały 
wyjątkowe obrazy J. Taszki–Michalskiej z cyklu „Czło-
wiek i wnętrze” oraz Moniki Kołodziej „Zapomniany 
liść” i „White Frost”. W takich chwilach zwykle żałuję, 
że stwórca poskąpił mi pasji tworzenia bliskiej van Go-
ghowi i współczesnym artystom…                           (S)

Na konkurs twórcy z całego kraju nadesłali ponad 150 prac plastycz-
nych (w tle nagrodzone obrazy J. Taszki–Michalskiej).          Zdj.: s

Być jak van Gogh

muzykowi Narodowej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiego Radia w Katowicach i profe-

sorowi Akademii Muzycznej w Kato-
wicach, który zaprezentował koncert 
Es–dur na trąbkę i orkiestrę smyczkową 
J. K. Nerudy. Ten rzadko wykonywany 
utwór oraz wirtuozerię solisty licznie zgro-
madzona publiczność nagrodziła owacją, 
podobnie jak kolejne dzieło przedsta-
wione przez orkiestrę. Wykonała ona 
Symfonię A–dur W. A. Mozarta, dzieło 
o niezwykle bogatej fakturze, wymagają-
ce precyzji i klarownego dźwięku. Dzięki 
słownemu wprowadzeniu Wacława 
Mickiewicza, publiczność odbierała 
muzykę bardziej świadomie i była jej 
ona bliższa. I właśnie zbliżenie odbior-
ców do muzyki jest jednym z celów 
Cecyliady oraz innych przedsięwzięć 
artystycznych organizowanych wspólnie 
przez miasto i rybnickie środowisko 
muzyczne.                                           (r)

Inauguracyjny koncert Filharmonii Rybnickiej 
poprowadził Jan Wincenty Hawel.
Solo na trąbce wykonał Stanisław Dziewior.

Ruszył 
Teatron
Fundacja Elektrowni Ryb-
nik zainaugurowała cykl 
spektakli teatralnych, 
skierowanych do widzów 
naszego regionu. 

Impreza ma na celu pro-
mocję młodych artystów 
poszukujących możliwości 
zaprezentowania swojej 
różnorodnej twórczości. 
Opiekunem artystycznym 
i organizatorem spotkań 
jest Artur Stelmaczonek, 
założyciel rybnickiego Te-
atru Tańca Navras. A pod-
czas pierwszego spotkania 
zaprezentowali się laureaci 
X Rybnickiego Festiwalu 
Sztuki Teatralnej – Teatr 
Tańca Navras oraz „Gru-
pa Performatywna Ciało. 
Ruch. Miasto”.



W Domu Kultury w Niewiadomiu rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny na kartkę świąteczną. 

 Był on przeznaczony dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych,  
a napłynęło aż 278 prac z Rybni-
ka, Jastrzębia Zdroju, Rydułtów, 
Pszowa, Czerwionki–Leszczyn, 
Wodzisławia Śląskiego, Jejkowic, 
a nawet ze Świdnicy i Dąbro-
wy Górniczej. Jury oceniające 
prace wzięło pod uwagę ich 
pomysłowość i oryginalność, 

samodzielność i estetykę wykonania. W kategorii 
szkół podstawowych najwyższe laury zdobyli Anna 
Badura z SP nr 16 z Rybnika i Damian Jarosławski 
(na zdj.) z ZS z Rydułtów, a w kategorii gimnazjów 
– Karolina Milewska również z Rydułtów. Przyznano 
też nagrody grupowe dla Zespołu Szkół Specjalnych 
przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla 
Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, Internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Rybniku oraz 
koła rękodzieła rybnickiego MDK i jednej z klas 
SP w Rydułtowach. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe i dyplomy, a najciekawsze prace zostały 
umieszczone na wystawie pokonkursowej w filii 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej do końca 
grudnia br.                                                       (S)

38 Nr 12/450; grudzień 2008

Od wielu już lat Dom Kultury w Niedobczycach stara się, by 
od października do marca, raz w miesiącu, piątkowy wieczór 
wypełniła muzyka. Niedobczyckie Wieczory Muzyczne to 
kameralne zazwyczaj, mające już swoją publiczność, koncerty 
stanowiące muzyczny kolaż - od form klasycznych, poprzez 
muzykę popularną i biesiadną aż do muzyki spod znaku bluesa, 
jazzu i rocka. 

W listopadowy wieczór zaprezentowali się soliści grający na rzadkich, 
a oryginalnych instrumentach. Katarzyna Szymik (na zdj. z fletnią) po-
chodzi z uzdolnionej muzycznie chwałowickiej rodziny i jest członkinią 
rodzinnego zespołu „A–Due”, w którym śpiewa, gra na flecie poprzecz-
nym i fletni Pana. W Niedobczycach słuchacze przekonali się nie tylko 

jak fletnia Pana, inaczej syrynga, 
brzmi, ale również jaka jest, ma-
jąca źródło w mitologii greckiej, 
legenda powstania tego instru-
mentu. Gość z Wielkopolski 
Tadeusz Biały (na zdj.) zagrał 

na pile muzycznej, 100–letnim, fran-
cuskim instrumencie, wydobywając  
z niego niesamowite dźwięki. Wirtuoz 
„bezzębnej” piły, uczestnik programu 
TV „Mam talent”, zdradził, że jego 
marzeniem jest zagranie z towarzysze-
niem orkiestry symfonicznej… Życzy-
my, by to marzenie się spełniło.  

Koncert poprzedzony był wer-
nisażem pokonkursowej wystawy 
fotograficznej zorganizowanej przez 
Klub Fotograficzny „Forum Obiek-
tywne”. Jej tematyka: „Zbieracze”  
i „Kobieta pracująca” zainteresowała 
12 uczestników, którzy zaprezentowali 
48 prac. Jury, w którym zasiedli szef 
klubu „Forum Obiektywne” Klau-
diusz Mitko, Alicja Szozda z DK oraz 
Maciek Qurek, jednogłośnie przyznali I nagrodę Ewie Chojeckiej (na 
zdj. wyżej). Kolejne zdobyli – Aneta Gabzdyl–Miszczak i Wojciech 
Pasionek, wyróżniono zaś Justynę Radajewską i Katarzynę Pakurę. 

Zwyciężczyni nie kryła zaskoczenia, bo, jak 
stwierdziła, jej sposób widzenia świata rzadko 
przypada do gustu jurorom fotograficznych 
konkursów. Organizatorzy z kolei zaskoczeni 
byli słabszym zainteresowaniem tematem 
„Kobieta pracująca”, wydawałoby się – ła-
twiej dostępnym. Choć i zbieraczy ci u nas 
dostatek… Chwalili natomiast wysoki poziom 
zdjęć. To nie pierwszy konkurs fotograficzny 
klubu „Forum Obiektywne” i zapewne – nie 
ostatni…

(r)

Dla oka i ucha… 

W DK w Niedobczycach

W Młodzieżowym Dom Kultury 
uroczyście podsumowano projekt 
„Dźwiękiem, gestem i obrazem 
przedstawiam swój świat”. 

Na jego realizację placów-
ka otrzymała 109.000 zł do-
tacji w ramach rządowego 
programu wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży „Aktywizacja 
jednostek samorządu tery-
torialnego i organizacji po-
zarządowych”. Ze środków 
MDK zakupił dla przedszko-
li najróżniejsze przybory  
i artykuły papiernicze oraz 
bajki, instrumenty perkusyjne, ma-
ski teatralne i wiele, wiele innych.  
A w trakcie uroczystego podsumo-
wania projektu na scenie MDK wy-
stąpili laureaci nagród specjalnych 
Małego Festiwalu Piosenki Turystycz-
nej – „Wesołe Nutki” z Przedszkola  
nr 43, „Kubusie” z P nr 41, „Wesołe 
Niedźwiadki” z P nr 32  oraz „Baj”  

z P nr 48. Nagrodzono nie tylko roz-
śpiewane maluchy, ale również laure-
atów konkursu plastycznego na logo 
tego festiwalu, a Grand Prix zdobył 

5–letni Jakub Kaczyński z Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 2. 

Realizowany przez MDK program 
„Dźwiękiem, gestem i obrazem przed-
stawiam swój świat” był skierowany 
do najmłodszych rybniczan i miał 
zainspirować je do różnych działań 
artystycznych. 

(S)

Dźwiękiem, gestem, obrazem… 

Ślij życzenia
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Trzej Królowie 
według Ślązoka
Moja babcia zawsze opowiadała, o czterech ofiarach Trzech Kró-

li. Złoto, kadzidło i mirra… a ta czwarta? Otóż czwartą ofiarą 
był jej brat Wiluś. A było to tak. Kiedyś na Śląsku, jeszcze za 

niemieckiej szkoły, nauczyciel opowiadał o Trzech Królach. Wówczas 
Wiluś odezwał się: keby te Króle niy wlazły do Heroda na klachy i wszyst-
kigo mu niy wygodały, to niy byłoby rzezi niewiniątek w Betlejym! Dzisiaj 
nauczyciel pogratulowałby takiemu uczniowi spostrzegawczości, ale 
wówczas Wiluś dostał trzciną po łapach i filozofowanie się skończyło. 

Później w domu Wiluś chciał się pochwalić swoją szkolną wiedzą 
i powiedział, że Trzej Królowie byli Niemcami. Wtedy ojciec ścią-
gnął pas od spodni i Wiluś juzaś dostoł szmary. Ojciec mu nawet 

w nerwach powiedział: to je niymożliwe, coby te króle były Niymcami. 
To już prydzej Niymcym był król Hyrod! Synek w pewnym sensie sam 
był sobie winien, bo nie uważał na lekcji, kiedy nauczyciel opowiadał, 
że w katedrze w niemieckim mieście Kolonia jest – nie grób – ale re-
likwiarz Świętych Trzech Króli. I jeszcze ta historia miała ciąg dalszy, 
bowiem pod wpływem domowej awantury Wiluś spytał się nauczyciela, 
czy to prawda, że król Herod był Niemcem. Ten wziął to za bezczelną 
aluzję i Wiluś znowu dostał czcią po łapach. 

Muszę powiedzieć, że i jo żech erbnął po ujku Wilusiu słabość do 
Trzech Króli. To moje ulubione święto. Ciągle przed oczyma 
stoi mi wspomnienie z dzieciństwa, kiedy po mojej rodzinnej 

miejscowości chodzili jeszcze kolędnicy. Właśnie na Trzech Króli wę-
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miejscowości chodzili jeszcze kolędnicy. Właśnie na Trzech Króli wę-

Słynny relikwiarz Trzech Króli z kolońskiej katedry.

G o t y c k a  k a t e d r a 
w niemieckiej Kolonii 
była w średniowieczu 
europejskim centrum 
kultu Trzech Króli.

Na pokłon Trzech Króli w betlyjce można spojrzeć ze śląskiego punktu widzenia.

drowali oni po domach i śpiewali kolędy. Byli to głównie pastuszkowie 
z gwiazdą i królowie z papiórzanymi koronami na głowach. Nie wchodzili 
oni do kuchni ani do izby – żeby nie namarasić – lecz swoją mini cere-
monię odgrywali w laubie albo w sieni. To były piękne czasy. Pamiętam 
również z dzieciństwa jak szło się do kościoła na Trzech Króli. Przede 
wszystkim oglądałem wtedy w kościelnej betlyjce nowe postaci. Były to 
trzy królewskie figury oraz jedna gipsowa kamela, czyli wielbłąd. Potem 
całą mszę miałem zajęcie, gdyż zastanawiałem się jak oni w trójkę po-
wsiadali na ta jedna kamela. Tak więc w związku z tymi Trzema Królami 
zacząłem zadawać sobie – jak to Ślązok – bardzo realistyczne pytania. 
Ale to nie wszystko, co zawdzięczam Trzem Królom. Kiedyś, w okoli-
cach ich święta, zachorowała nasza siostra katechetka i w zastępstwie 
lekcje poprowadziła inna siostra. Od samego początku osoba ta mi się 
nie podobała, a całkowity autorytet straciła gdy powiedziała, że Trzej 
Królowie wchodząc do betlejemskiej stajenki, zaśpiewali Dzieciątku 
kolędę: „Mędrcy świata, monarchowie”. Bez sensu – pomyślałem. Ta 
kolęda musiała powstać czas jakiś po tych betlejemskich wydarzeniach. 
I oto w tym momencie obudził się we mnie zmysł badacza historii. 

Jo i mój ujek urodziliśmy się pod jedną gwiazdą – pod betlejemską 
gwiazdą Trzech Króli, w której blasku nauczyliśmy się prawdziwego 
śląskiego realizmu oraz tego, że nie dla nas – Ślązoków – jest złoto, 

kadzidło i mirra. I że praktyczniej jest nie tracić życia na wyczekiwanie 
cennych gyszynków czy wygranych w toto–lotka, lecz samemu chycić sie 
porządnyj roboty i na wszystko zarobić pracą własnych rąk. Może mało 
w tym poezji i gwiazdkowego migotania, ale za to fest dużo prowdy 
i ślonskigo filozofowanio! Bestoż tyż skuli Świąt i Nowego Roku niy życzy 
Wom gwiozki z nieba, yno zdrowio do roboty!

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek
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Na losy lokalnych wspólnot miały 
wpływ przeróżne czynniki naturalne, 
gospodarcze ,  pol i tyczne  czy  też 
kulturalne. Dla osad powstałych kilkaset 
lat temu uformowanie się ich własnych 
parafii stanowiło wydarzenie o ogromnym 
znaczeniu duchowym, kulturowym, 
a także i świadomościowym.

Parafia jako struktura organizacyjna Kościo-
ła niesie ze sobą funkcjonowanie określonych 
norm i zasad życia duchowego i moralnego. 
W dawnych osadach obok  zabudowań wła-
ścicieli wsi, kościoły stanowiły najważniejszą 
dominantę. Ukształtowało się funkcjonowa-
nie nie tylko parafii tzw. jednowioskowych, 
ale także i tych, które składały się z dwóch 
i więcej wsi.  Do tej grupy zalicza się dawną 
parafię obejmującą wsie Radziejów i Popielów. 
W ten sposób tworzyły się granice pierwszej, 
najmniejszej ojczyzny, którą  stanowiła wspól-
nota religijna na czele z plebanem.

Niniejszy tekst jest formą uzupełnienia oraz 
bardzo zwięzłą próbą przedstawienia  zawiłych 
losów parafii w kontekście niedawno wydanej 

popularnej monografii autorstwa Henryka 
Rojka, poświęconej dziejom Popielowa. Jest 
to konieczne, aby uzmysłowić lokalnej spo-
łeczności, iż historia nie niesie jednoznacznych 
rozstrzygnięć. Dzieje parafialnych struktur 
dawnej parafii św. Anny budzą do dziś żywe, 
nawet gorące emocje. W powyższym tekście 
nie odnoszę się do różnorodnych popularnych 
ujęć, lecz do bazy źródłowej, obejmującej okres 
od XV do XIX wieku, czas, w którym zaszły 
diametralne zmiany w życiu tej wspólnoty,  
a ich konsekwencje tak naprawdę trwają po 
dzień dzisiejszy.

Niezwykle uboga jest baza źródłowa doty-
cząca dziejów osadnictwa tych terenów i nie 

— To spora satysfakcja, bo wiem, że ludzie po-
trzebują krwi. Kiedyś pomogłam skrzyknąć wiele 
osób, by oddali krew, bo potrzebnych było sporo 
litrów dla mojej koleżanki. Uda-
ło mi się namówić wiele osób… 
— wspomina Eryka Foryś–Ku-
czyńska, która jest prawdziwą 
rekordzistką – oddała prawie 
80 litrów krwi, a zaczynała jesz-
cze w latach siedemdziesiątych. 
— Teraz czwórka moich synów 
jest krwiodawcami, również 
synowa i jej rodzice. Dlate-
go też E. Foryś–Kuczyńska 
znalazła się w gronie nagro-
dzonych za wybitny wkład 
w ratowanie ludzkiego życia 
poprzez długoletnie, honoro-
we oddawanie krwi. W trakcie 
jubileuszowych uroczystości, 
jakie odbyły się w restauracji 
„Pasja”, podobne wyróżnienia 
otrzymało 14 krwiodawców 
indywidualnych, z których każdy oddał ponad 
60 litrów krwi. Ale nie były to jedyne laury, jakie 
otrzymali krwiodawcy. Prezes Zarządu Rejono-
wego PCK w Rybniku Romana Bezuch wręczyła 
też odznaki honorowe PCK i medale wybite 
z okazji 50–lecia Honorowego Krwiodawstwa, 
a jednym z uhonorowanych był założyciel powsta-
łego w 1968 r. Kolejowego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy Lokomotywowni w Rybniku 
Stanisław Palarz, którego obrazy podziwiano 
w trakcie uroczystości. Wręczono też dyplomy 
5 placówkom ponadgimnazjalnym, które brały 
udział w 6. okręgowej edycji akcji honorowego 
krwiodawstwa PCK – Zespołowi Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2, IV Liceum Ogólnokształcą-
cemu, Zespołowi Szkół Budowlanych, Zespołowi 
Szkół Mechaniczno–Elektrycznych i Zespołowi 
Szkół Ekonomiczno–Usługowych. 

W trakcie uroczystości przypomniano rów-
nież historię krwiodawstwa w Polsce – pierwszy 
w kraju instytut pobierania i konserwacji krwi 
powołano do życia już w 1935 
r. w Warszawie. Po II wojnie 
światowej PCK utworzyło 14 
stacji krwiodawstwa, a klub 
powstał również przy szpitalu 
„Juliusz” w Rybniku.  W 1958 
r. powołano do życia Instytut 

Hematologii i od tego momentu służba krwi 
została podporządkowana resortowi zdrowia, 
a PCK zajął się promocją na rzecz pozyskiwania 

honorowych krwiodawców. 
To właśnie pół wieku temu 
przy zakładowych i środowi-
skowych kołach PCK zaczęły 
powstawać i tworzyć się kluby 
honorowych dawców krwi. 
Pierwszy klub powstał w 1960 
r. przy kop. „Jankowice”, 
kolejny w 1968 r. przy PKP 
Lokomotywowni. Kolejne 
kluby pojawiły się też w Szczej-
kowicach, Czerwionce, Bełku, 
Palowicach… Powstała Har-
cerska Służba Krwi w Żorach 
i Klub Honorowych Dawców 
Krwi przy stacji krwiodawstwa 
w Rybniku, który w ubiegłym 
roku otrzymał imię dokto-
ra Tadeusza Śmigielskiego: 
— Wymienione kluby to nie 

tylko siedziby, ale przede wszystkim bezinteresow-
ni ludzie, którzy oddają krew, organizują akcje, 
spotkania i imprezy klubowe, pukają od sponsora 
do sponsora i z determinacją realizują wszystkie 
zamierzenia — mówiła kierownik rybnickiego 
PCK Hanna Szambelan. — Jednak żeby być 
honorowym dawcą, nie trzeba należeć do klubu. 
Każda krew dla potencjalnego biorcy ma taką 
samą wartość. 

W uroczystości, która była wyrazem szacunku 
i uznania dla wszystkich ludzi skupionych wokół 
idei honorowego krwiodawstwa, wzięło udział 
wielu gości, m.in. starosta Damian Mrowiec 
i wiceprezydent Rybnika Ewa Ryszka, która od-
czytała życzenia, jakie na ręce dawców przesłał 
prezydent A. Fudali: „(…) Zdając sobie sprawę, 
jak ważna dla zdrowia i życia ludzkiego jest krew, 
której nie można zastąpić nawet najdroższą sub-
stancją, popieram organizowane przez państwa 
akcje i wierzę, że propagowany przez PCK styl 
życia sprawi, że prezentowana przez honorowych 

krwiodawców postawa, zyska 
wielu nowych zwolenników.” 
Oby było ich jak najwięcej, 
bo o tym, że warto oddawać 
krew nikogo przekonywać nie 
trzeba – wokół nas są ludzie, 
którzy żyją dzięki niej, co 
jest z pewnością największą 
radością i podziękowaniem 
dla wszystkich honorowych 
krwiodawców… 

(S) 

Eryka Foryś–Kuczyńska jest prawdziwą 
honorową rekordzistką, a dawcami 
zostali również jej synowie. „Krewniacy” 
górą!

Życie ma kolor czerwony… 
…przekonane są o tym nie tylko osoby, które swoje zdrowie za-

wdzięczają otrzymanej krwi, ale również dawcy tego najcenniejszego 
leku. O jednych i drugich sporo powiedziano podczas uroczystości, 
jaka odbyła się z okazji 50–lecia honorowego krwiodawstwa.

Założyciel Kolejowego Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi przy Lo-
komotywowni Stanisław Palarz był 
jednym z nagrodzonych medalem 
wybitym z okazji 50–lecia Honoro-
wego Krwiodawstwa.      Zdjęcia: s 

Pocztówka Popielowa z widokiem na nieistniejący już 
kościół św. Anny (zbiory Muzeum w Rybniku).



Fragment mapy  powiatu rybnickiego (XIX/XX w.) z naniesionym położeniem kościoła 
św. Anny (zbiory Muzeum w Rybniku).
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Radziejów czy Popielów 
– czyli zagmatwane początki parafii?

jest to odosobniony przykład, bowiem dotyka 
to większości górnośląskich osad. W przypadku 
Radziejowa i Popielowa wiemy tylko tyle, że 
pierwsza pojawia się w pisanych przekazach 
około początku XIV w., zaś druga w XV w. 
Z chronologii obecności obu osad w źródłach 
wynika tylko tyle, że obie mają średniowieczną 
genezę. Istnienie dwóch wsi w okolicy dość ak-
tywnej osadniczo (wczesne wzmianki o Chwa-
łowicach, Niedobczycach, Rybniku i Smolnej), 

może wskazywać na ich XIII–wieczną genezę. 
Jednakże losy obu osad nie byłyby ciekawe, 
gdyby nie fakt, że zorganizowano tu odrębną 
strukturę parafialną. Przypomnę, że w tym sa-
mym czasie Chwałowice, Niedobczyce i Smolna 
były częścią rozległej parafii w Rybniku. 

Jakie okoliczności miały wpływ na stworze-
nie parafii na bazie wsi Radziejów i Popielów? 
Można przypuszczać, że wiodąca rolę odegrały 
stosunki własnościowe. Wydaje się, że obie 
osady znalazły się pod kontrolą jednego właści-
ciela, bez trwałych związków z Rybnikiem (obie 
wsie dopiero na początku XIX wieku zostały 
silniej związane z Rybnikiem). Zatem budowa 
jednej świątyni dla dwóch osad miała uzasad-
nienie własnościowe i prestiżowe. Miejscem 
powstania świątyni było wzniesienie, wokół 
którego rozrosły się obie osady. Być może nieco 
starsza geneza osady Radziejów – odsuniętej 
od traktu Rybnik–Wodzisław – uzasadnia, że 
parafię określono po raz pierwszy nazwą tej 
właśnie wsi. Parafia pod wezwaniem św. Anny 
w Radziejowie pojawia się w zapiskach pod 
rokiem 1447. Data ta jest niezwykle istotna, bo 
wyznacza pewien próg rozwoju struktur para-
fialnych, tak dla Radziejowa, jak i Popielowa, 
ale również wielu innych wsi górnośląskich. 

Ta jedyna informacja zawarta w sprawoz-
daniu biskupiego poborcy świętopietrza (tzw. 
denar św. Piotra – do dziś istnieje symboliczna 

opłata z tego tytułu, zbierana w kościołach 
na tacę w święto apostołów Piotra i Pawła 
– 29 czerwca) potwierdza istnienie parafii, 
której siedzibą miała być wieś Radziejów. 
Wraz z tą informacją, parafia znika z pola 
widzenia historyków, choć jeszcze co naj-
mniej dwa razy mogła się ujawnić w zapi-
skach z XV wieku, gdy poświęcono nowe 
dzwony. Tak jednak się nie stało – nikt nie 
przekazał informacji o tych ważnych dla 

parafii chwilach. 
Nowożytne dzieje 

kościoła do XVIII 
wieku, to niezwy-
kle ciekawy okres. 
Źródła zaskakują 
rozbieżnością zdań. 
Pierwszy zapis wi-
zytacji biskupiej po 
wojnie trzydziesto-
letniej z roku 1652, 
wspomina o koście-
le „[...] capella in 
villa  Radzieiaw [...]”, z 
kolei zapis z 1687 mówi 
coś zupełnie innego, 
gdyż przytacza nastę-
pujący zapis: „Ecclesia 
filialis in pago Popelau”. 
Zatem pojawia się po 

raz pierwszy informacja o utożsamianiu kościoła 
z Popielowem. Jednakże na tym nie koniec. 
Kolejna wizytacja z 1697 roku podaje zapis  
o kościele: „Haec est in finibus Radziejow et 
Popilaw sub tutulo S. Anna [...]”. A zatem ko-
ściół był położony na granicy pomiędzy nimi. 
Można odnieść wrażenie, że albo nikt nie był 
w stanie autorytatywnie stwierdzić, gdzie była 
siedziba parafii, albo podchodzono do tego 
dość swobodnie, w zależności od okoliczności. 
Wszystkie trzy zapisy są oficjalnymi sprawoz-
daniami, które przedkładano odpowiednim 
władzom kościelnym we Wrocławiu. Te, jak 
widać, przyjmowały chyba bez zastrzeżeń, takie 
interpretacje „aktualnego” położenia kościoła. 
O tyle nie miało to znaczenia, gdyż parafia 
prawnie już nie istniała, a kościół podupadał 
coraz bardziej. Do drugiej połowy XVIII wieku 
świątynia pod wezwaniem św. Anny była jeszcze 
filią parafii w Rybniku, nie mniej w 1719 roku 
nie miała już ołtarzy, a zatem postępowała jej 
degradacja. Należy jednak dodać, że jeszcze dwa 
oficjalne źródła diecezjalne z 1724 i 1738 roku 
informują, że filialna świątynia była przypisana 
do Radziejowa.  Co ciekawe, źródła wspominają, 
że ówcześnie wiadoma było jeszcze lokalizacja 
pola plebana dawnej parafii. Jednakże upływ 
lat powodował, iż obraz zaciemniał się coraz 
bardziej. U schyłku XVIII w. kościół spadł do 
roli kaplicy cmentarnej, a od 1835 roku pełnił 

funkcję kaplicy polnej. Powolne zmiany nastę-
powały wraz z końcem XIX w., gdy Popielów  
i Radziejów znalazły się w granicach nowej 
parafii w Jankowicach Rybnickich. 

Powyższe niezwykłe skomplikowane dzieje 
tej świątyni świadczą o zagmatwanych losach,  
z których pamięć ludzka zachowała tylko strzę-
py wiedzy. Czas zaciemnił obraz, a dziś odzywa-
ją się tylko echa tamtych zdarzeń.  Obecnie, po 
setkach lat, jedno nie ulega wątpliwości – dla 
obu wsi powołano wspólną parafię, która 
funkcjonowała nieco ponad 200 lat. Następnie 
kościół pełnił funkcje świątyni filialnej przez 
kolejne około 250 lat, by potem stać się tylko 
kaplicą, tym razem na ponad sto lat. Reasumu-
jąc, wspólnoty Popielowa i Radziejowa są 
dziś równoprawnymi dziedzicami pamięci 
historycznej po tej parafii, która jest mało 
znanym elementem naszej górnośląskiej 
kultury duchowej.

Bogdan Kloch

Sprostowanie 
Jak słusznie zauważył nasz Czytelnik 

Henryk Wyciślik, w artykule o 190. rocznicy 
istnienia powiatu rybnickiego, błędnie napi-
saliśmy, że powstał on w zaborze pruskim, a 
należało użyć terminu państwo pruskie. Nasz 
Czytelnik przypomniał kontekst historyczny, 
wyjaśniając, że w czasie, kiedy dokonywały się 
rozbiory Polski (1772, 1793 i 1795), Śląsk, po 
wojnach prusko–austriackich (1745–1763), 
został wprawdzie podzielony pomiędzy oba te 
państwa, ale nie stało się to w wyniku rozbio-
rów Polski. Panu Henrykowi za konstruktywną 
krytykę dziękujemy 

Redakcja

Współczesny widok kościoła św. Trójcy.
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Jubileusz
 w trzech odsłonach

Po raz trzeci członkowie Rady Dzielnicy w Zebrzydo-
wicach na uroczyste spotkanie zaprosili „największych 
optymistów w dzielnicy”. W ten sposób o świętujących 
jubileusz złotych, diamentowych i żelaznych godów 
parach małżeńskich wyraził się ks. Karol Materna, 
proboszcz parafii w Jejkowicach, który był jednym 
z uczestników spotkania.

Głównymi bohaterami uroczystości zorganizowanej 
w Szkole Podstawowej nr 12 było jedenaście mieszkających 
w Zebrzydowicach par małżeńskich, które obchodzą w tym 
roku jubileusze złotych, diamentowych, a w przypadku jed-
nej z par także żelaznych godów. — Rzadko zdarza się, by 
w dzielnicy, w jednym roku obchodzono aż siedem jubileuszy 
50. lecia i trzy jubileusze 60. lecia. Co więcej, mamy wśród nas 
małżonków, którzy przed ołtarzem stanęli 65 lat temu — mówiła Teresa 
Knura z zebrzydowickiej rady. 

Najdłuższym, bo 65. letnim stażem małżeńskim mogą pochwalić się 
państwo Elżbieta i Emilian Zdrzałkowie. Ich znajomość rozpoczęła się 
od wymiany korespondencji, bo podczas II wojny światowej pan Emilian 
walczył na frontach zachodniej i wschodniej Europy. — Czekałam na 
jakieś wiadomości i listy. Przysyłał mi piękne kartki z Francji, niestety 
pod Charkowem został ranny — wspomina pani Elżbieta. Ślub wzięli 
w 1943 r., jeszcze przed zakończeniem działań wojennych. — Czuło 
się, że to wojna, rodzice namawiali nas, by poczekać, ale my chcieliśmy 
być razem — dodaje. Jednak już po wspólnym „miodowym miesiącu” 
pan Emilian wyjechał do swojej kompanii stacjonującej w środkowych 
Niemczech. Po wojnie rozpoczął pracę na kolei, a pani Elżbieta zajęła 
się prowadzeniem domu i wychowywaniem czworga dzieci. Dzisiaj 
państwo Zdrzałkowie mogą pochwalić się liczną rodziną, a spotkania 
w gronie najbliższych – dzieci, 15 wnuków i 16 prawnuków – są dla 
wszystkich wielkim wydarzeniem. Podobnie, jak w domu państwa Reginy 
i Pawła Szulików, którzy przed ołtarzem stanęli sześćdziesiąt lat temu. 
Zorganizowanie tu rodzinnej uroczystości jest sporym przedsięwzięciem 
logistycznym. — Jak odprawiamy urodziny, to stawiamy stoły w trzech 
pokojach – osobno dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych. Kiedyś sami 
przygotowywaliśmy ciasta i inne potrawy, dzisiaj korzystamy z cateringu 
— mówi pani Regina, która chwali męża za pogodę ducha, optymizm 
i opanowanie. — Nigdy z mężem się nie kłóciliśmy. Sami budowaliśmy 
dom, sami robiliśmy cegły, ale zawsze była między nami zgoda. 

W trakcie uroczystego spotkania z udziałem prezydenta Adama Fuda-
lego, przedstawicieli Rady Dzielnicy oraz duchowieństwa, nie zabrakło 

życzeń dalszego zdrowia, siły i pogody ducha. Były też podziękowania 
– za wytrwałość i bycie razem, za optymizm i za dawanie przykładu 
młodszym. — Żyliście w bardzo trudnych czasach, wtedy gdy trzeba było 
włożyć mnóstwo wysiłku w zorganizowanie prawdziwego, ciepłego domu. 
Jesteście wzorem w czasach, kiedy rodzina przeżywa kryzys — mówił 
prezydent A. Fudali. 

Wśród zebrzydowickich jubilatów są również państwo Maria i Ka-
zimierz Bergerowie, którzy w tym roku świętują 60. lecie wspólnego 
życia. Pan Kazimierz to doświadczony, emerytowany samorządowiec, 
znający doskonale problemy miasta i jego dzielnic. Pracę dla samorzą-
du rozpoczął w 1964 r., kiedy to wybrano go na sołtysa Zebrzydowic, 
należących wtedy do gromady Jejkowice. Przez wiele lat był radnym, 
a w latach 1994–1998 wiceprzewodniczącym rybnickiej Rady Miasta. 
Podczas gdy pan Kazimierz koncentrował się na pracy samorządowca 
i społecznika, jego żona Maria zajmowała się doglądaniem domowego 
ogniska. — A pracy było sporo, bo mamy sześcioro dzieci, więc trzeba było 
to wszystko pogodzić — wspomina pani Maria. Ich znajomość rozpoczęła 
się na dożynkach w Zebrzydowicach, a po dwóch latach był ślub. Dzisiaj 
z dumą mówią o siedmiu wnukach i czterech prawnukach. Wszystkim 
jubilatom życzymy dużo zdrowia! 

(D)    

W trakcie uroczysto-
ści jubilaci obejrzeli 
występ uczniów SP 
nr 12.

Świętujący jubileusz 60–lecia pożycia małżeńskiego Maria i Kaziemierz 
Bergerowie w otoczeniu wnuków.

Ach, co to był za ślub!
Jak wygląda wesele w Polsce wiemy wszyscy, ale niewielu z nas 

miało możliwość poznania zwyczajów, jakie kultywują nowożeńcy 
z Malty, Irlandii, Włoch czy Litwy. W gronie szczęśliwców znaleźli 
się podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury.  

A okazją do wymiany tradycji i… młodych ludzi był europejski 
program „Młodzież w działaniu”, na jaki rybnicka placówka po-
zyskała środki unijne. A realizowany w międzynarodowym gronie 
projekt, którego koordynatorem jest Aldona Kaczmarczyk–Kołuc-
ka, nosi nazwę „Weselisko – sztuka w pięciu aktach”. 50 osobo-
wa grupa młodych ludzi i ich opiekunów z Malty, Irlandii, Włoch 
i Litwy wspólnie z gospodarzami, odwiedzili Kraków i Wieliczkę, 
a w Jaworzynce mieli wyjątkową okazję wziąć udział w kuligu. Uczestni-
czyli również w warsztatach kulinarnych, plastycznych i fotograficznych, 
zajęciach w plenerze, prezentacjach narodowych tradycji weselnych, 
nauce tańców i przyśpiewek, happeningu z orszakiem weselnym i in. 

O swoich wrażeniach z pobytu 
opowiadali podczas spotkania 
w Urzędzie Miasta, gdzie 
z gośćmi spotkała się wice-
prezydent Rybnika Joanna 
Kryszczyszyn i dyrektor MDK 
Barbara Zielińska. Między-
narodowe grono mówiło 
o wielu korzyściach z wymiany 
i szansach na poznanie ludzi 
z różnych części Europy oraz 
ich kultur: — Czujemy się tutaj jak w domu, a język polski powoli staje 
się naszym drugim językiem — mówił opiekun irlandzkiej grupy, a Mal-
tańczykom i Włochom szczególnie spodobał się polski… śnieg. Biały, jak 
kolor sukni ślubnych zakładanych przez panny młode. Czy we wszystkich 
europejskich krajach? Taką wiedzę mają z pewnością uczestnicy projektu 
„Weselisko – sztuka w pięciu aktach”.                                               (S)



Pamiętajmy o hucie
Gdyby Huta „Silesia” istniała, miałaby dziś 255 lat… 

Ale nie istnieje i pamięć o niej postanowili zatrzymać 
w kadrze oraz słowach jej dwaj długoletni pracownicy 
Jerzy Natkaniec i Franciszek Sycha.

Publikacja „Nie pozwólmy zapomnieć o Hucie „Silesia” jest przedsię-
wzięciem firmowanym przez rybnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, któ-
rego autorzy książki są członkami, podobnie jak Henryk Wilk z sukcesem 
zabiegający o wydanie książki. Do spisania własnych wspomnień oraz 
wielu innych osób z hutą związanych, nakłonił obu panów dr Henryk Ka-
letka, szef Wydziału Technicznego UTW. Jest on również autorem suge-

stywnego ty-
tułu – apelu 
o zachowa-
nie pamięci 
o  fabryce , 
b ę d ą c e j 
„ … ż y w i -
cielką wie-
lu pokoleń 
rybniczan” 
i zakładem 
mocno wpi-
sującym się 
w przemy-
słową trady-
cję miasta. 

Jak mówią autorzy, ich praca jest przyczynkiem do pełnej mono-
grafii, która jeszcze nie powstała, ale powstać niewątpliwie powinna. 
Oparta głównie na wspomnieniach, ale również na wcześniejszych 
publikacjach, książka przypomina dzieje zakładu od czasów pierw-
szych kuźnic do wytapiania rudy w XVIII w. poprzez lata prosperity 
w PRL aż do historii najnowszej i likwidacji zapoczątkowanej w 1998 
r. oraz powstawania „na gruzach” huty innych firm. Autorzy ocalili 
od zapomnienia również dziesiątki nazwisk ludzi z hutą związanych. 
Jednak największą wartością książki są setki zamieszczonych w niej 
zdjęć, również archiwalnych, z prywatnych archiwów pracowników. Do 
najciekawszych, obok fotograficznej dokumentacji produkcji, należą 
pamiątki z wizyt interesujących gości, jak np. piłkarskich reprezentacji 
trenerów Górskiego i Piechniczka, z zakładowych uroczystości, dzia-
łalności społeczno–kulturalnej, a także unikatowe zdjęcia z wyburzenia 
poszczególnych obiektów zakładu.

Publikacja, która „…nie pozwoli zapomnieć o hucie”, powstała przy 
finansowym udziale miasta.    

(r)

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

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

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

Program zajęć na styczeń 2009

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

• 5.01., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – sędzia Witold Kołek; 
godz. 12.00 – Warsztaty malarskie – Maria Malczewska;

• 8.01., czw., godz. 11.00 – „Z muzyką w nowy rok” – Bolesław 
Motyka;

• 12.01., pon., godz. 12.00 – Medycyna niekonwencjonalna 
– Ludwik Semeniuk;

• 14.01., śr., godz. 13.30 – Jaskra – dr Aniela Kempińska;
• 15.01., czw., godz. 11.00 – „Rybniczanie – społeczność w prze-

mianie” – dr Andrzej Górny, U.Śl.;
• 19.01., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Szczepan Ba-

licki; godz. 12.00 – Warsztaty malarskie – Maria Malczewska;
• 22.01., czw., godz. 11.00 – Czy warto czytać kryminały? – Alicja 

Godlewska;
• 26.01., pon., godz. 12.00 – Medycyna niekonwencjonalna 

– Ludwik Semeniuk;
• 27.01., wt., godz. 14.00 – Spotkanie solenizanckie;
• 29.01., czw., godz. 11.00 – „Dualizm w przyrodzie” – Tadeusz 

Galisz.

5.1., godz. 19.30
CAFE DE LOS MAESTROS

USA, Argent., 
Braz. – 2008, 
reż. Miguel Ko-
han, obsada: 
Gabriel Clausi, 
Juan Carlos Go-
doy.

Gdyby nie ten film, ta muzy-
ka odeszłaby w zapomnienie. 
Podążamy śladami tanga, które 
rządzi Argentyną i zostaje ocalo-
ne od zapomnienia.

12.1., godz. 19.30
DZIEWCZYNY Z ST. TRINIAN

Anglia – 2007, 
reż. Oliver Park-
e r  i  Ba rnaby 
Thompson, ob-
sada:  Rupert 
Everett, Colin 
Firth.

N iegrzeczna  szko ła  d la 
niegrzecznych dziewcząt. Edu-
kacja niesentymentalna. Zgrywa, 
humor, styl „Emo”, typowa an-
gielska komedia.

19.1., godz. 19.30
KLASA

Francja – 2008, 
reż. Laurent Can-
tet, obsada: Fran-
cis Begaudeau, 
Frank Heitec.

Film przenikliwy 
i autentyczny. Atrak-
cyjna prawda uczniów i nauczy-
ciela staje się fascynującą prawdą 
ekranu. Bunt i alienacja, kłopoty 
z seksualnością, wrodzona 
bezczelność. Złota Palma w Cannes.

26.1., godz. 19.30
SPOTKANIA NA KRAŃCACH ŚWIATA

USA – 2007, reż. 
Werner  Herzog, 
obsada: Ryan An-
drew Evans, Wer-
ner Herzog.

Arcydzieło do-
kumentu!! Baza 

na Antarktydzie jakiej sobie nie 
umiemy wyobrazić. Krajobraz 
królestwa pod lodem z pogranicza 
fantastyki. Piękno przyrody i cy-
wilizacyjny postęp. Niesamowite!!

Karnety miesięczne (30.00 zł) i jednorazowe karty wstępu (10.00 zł) do nabycia codziennie w kasie Teatru. Seanse odbywają się w sali Teatru Ziemi Rybnickiej. 

Pełnoletnia 
„Orbita” 
Księgarnia „Orbita” 
świętowała swoje 18 
urodziny. Jako jej naj-
bliżsi sąsiedzi, też tam 
byliśmy, życzenia zło-
żyliśmy i pysznego tortu 
skosztowaliśmy. 
Na zdjęciu szefują-
cy jednej z najsympa-
tyczniejszch rybnickich 
księgarni pan Janek 
Grzonka z redakcyjną 
laurką.

Autorzy (od lewej) Franciszek Sycha i Jerzy Natkaniec oraz Henryk 
Wilk.
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Broń się!
W Szkole Podstawowej nr 34 odbyły się Zawody Realnej Samoobro-

ny, zorganizowane przez Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego. Zawody 
adresowane były do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
a polegały na demonstracji technik samoobrony. W ocenie walk poszczegól-
nych par sędziowie brali pod uwagę dynamikę i skuteczność danej techniki. 
Wybrane do prezentacji przez trenera RKJJS Mariusza Wowrę techniki, to 
najczęściej zdarzające się ataki wśród dzieci i młodzieży w życiu realnym.  
W zawodach wzięła udział około 120–osobowa grupa dzieci i młodzieży  
z województwa śląskiego, reprezentujących różne dyscypliny sztuk i sportów 
walki. Pokazały one, że można zintegrować sporty i sztuki walki różnych 
dyscyplin – kung–fu, wu schu, ju jitsu sportowego i tradycyjnego, karate czy 
combat kaliaki. Obok aspektu sportowego chodziło również o wskazanie 
dzieciom i młodzieży alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, z dala 
od zjawisk patologicznych. Zawody zainaugurowały bowiem realizację pro-
gramu prewencyjnego, zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Rybnickim 
Klubem Ju Jitsu Sportowego, a Komendantem Miejskim Policji w Rybniku. 
Pilotażowy program adresowany jest do dzieci szkół podstawowych i gim-
nazjalnych powiatu rybnickiego. Młodzież wysłucha prelekcji o sposobach 
unikania zagrożeń, weźmie udział w pokazach sztuk walk oraz w działaniach 
artystycznych pokazujących jej wizję aktywnego spędzenia wolnego czasu 
i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Program ma też zachęcić dzieci i 
młodzież do upra-
wian ia  spor tów 
walki. Najlepsze 
prace ocenione zo-
staną przez klub, 
p r z e d s t a w i c i e l i 
policji oraz peda-
gogów szkolnych,  
a także nagrodzo-
ne po zakończeniu 
i podsumowaniu 
programu.

Wpadka z Ineą
Prawie dwa miesiące trwała zwy-

cięska seria koszykarek UTEX ROW 
Rybnik. Niestety, w drugim spotkaniu 
rundy rewanżowej, po słabej grze 
przed własną publicznością, ryb-
niczanki przegrały z Ineą Poznań 
54:64. Jednak już tydzień później  
w spotkaniu w Jeleniej Górze pokonały 
po dogrywce miejscowy Finepharm AZS 
KK 74:67, a w ligowej tabeli awansowały 
na 4 miejsce. Utrzymanie tak wysokiej 
pozycji nie będzie łatwe, gdyż w najbliższych kolejkach rozgrywek 
koszykarskiej ekstraklasy rywalkami rybniczanek będą utytułowa-
ne drużyny z Polkowic, Krakowa, Gorzowa i Gdyni.

Po spotkaniu z Pabianicami rybnicką drużynę opuściła Elżbieta 
Międzik (na zdj.). Zawodniczka spodziewa się dziecka i dlatego też 
postanowiła przerwać swoją sportową karierę. W barwach UTEX–u 
Międzik rozegrała 11 spotkań i zdobyła 108 punktów, 24 razy trafiając 
za 3 punkty. Jej miejsce w zespole postara się zastąpić powracająca 
do gry po kontuzji Agnieszka Jaroszewicz, która pierwsze minuty gry 
w tym sezonie spędziła na parkiecie w Jeleniej Górze.  

W dzień św. Mikołaja zawodniczki rybnickiego klubu wraz 
ze sztabem szkoleniowym zaprezentowały się mieszkańcom  
w Rybnik Plaza i wręczyły dzieciom prezenty przygotowane przez 
Plazę i dzielnicę Smolna. Podczas oficjalnej prezentacji drużyny 
można było wygrać klubowe gadżety – kalendarze, smycze itp. 
Kalendarz nr 1 na 2009 rok otrzymał od zawodniczek prezydent 
Adam Fudali. 

Grają w kosza…
Sekcja terenowa „Fair Play” Olim-

piad Specjalnych działająca przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowaw-
czym w Rybniku, była organizatorem 
VI regionalnego  turnieju koszykówki 
zunifikowanej. Honorowy patronat nad 
imprezą objął prezydent Rybnika Adam 
Fudali, a zawody odbyły się tradycyjnie  
w hali sportowej ZSE–U w Rybniku. W turnieju udział wzięło 8 zespołów podzielonych 
na dwie grupy sprawnościowe. Zespół „Fair Play” Rybnik w składzie: Adrian Karpiuk, Jan 
Dymek, Bartłomiej Wróblewski, Piotr Tomaszek (ZSZ w Niedobczycach), Adrian Bogacz  
i Marcin Bartosz (I LO w Rybniku) w swojej grupie zajął 3 miejsce. Podopieczni Arkadiusza 
Tabackiego ulegli Chabrom z Wodzisławia i Wigorowi z Jastrzębia, a pokonali zabrzańskie 
Gumisie. 

… i pływają
W ostatni piątek listopada na krytej 

pływalni elektrowni „Rybnik”, odbył 
się XVI Regionalny Mityng Pływacki 
Olimpiad Specjalnych, pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Rybnika 
Adama Fudali. W mityngu wzięło udział 
122 zawodników z 18 sekcji terenowych 
ze Śląska oraz 2 zawodników z Rumunii. 
Łącznie rozegrano 47 wyścigów, a po każ-
dym z nich miała miejsce dekoracja jego 
uczestników. Ciekawa oprawa muzyczna imprezy, zaangażowanie wielu wolontariuszy oraz 
liczna i głośna publiczność stworzyły klimat wspaniałej zabawy, której zawody pływackie 
były jednym z elementów.

Barbórkowe bieganie
Na 10–kilometrową trasę IV Biegu Bar-

bórkowego, wiodącą m.in. przez rybnicki 
Rynek, wybiegło 338 zawodników, w tym 52 
mieszkańców naszego miasta. 

Resztę stanowili zawodnicy z całej Polski oraz 
z Czech, Niemiec i Ukrainy. Zwycięzcą biegu 
został dwudziestoletni Marcin Błaziński (KLER 
S.A Dobrodzień) z czasem 00:30:55. Najstar-
szą zawodniczką biegu była 59 letnia Barbara 
Wiosna–Polewka z Głubczyc (zajęła 6. miejsce 
w swojej kategorii wiekowej), a najstarszym 
zawodnikiem – 79–letni Jan Stachow. Wśród 
mieszkańców Rybnika zwyciężyli: Ewa Fliegert 
(zwyciężczyni również kategorii wiekowej 40 lat) 
i Mirosław Gołębiewski (dodatkowo zwycięzca 
kategorii 40 lat). Zwycięzcami pozostałych kate-
gorii zostali: Ewa Brych–Pająk (Budowlani Czę-
stochowa, klasyfikacja generalna kobiet), Beata 
Przybyła – (AZS AWF Katowice, kat. wiekowa 
16 lat), Zofia Leśkiewicz (Bielsko–Biała, kat. 
50 lat), Roman Czaja (Zadyszka Oświęcim, kat. 
30 lat), Krzysztof Borowski (Blachownia, kat. 
50 lat), Tadeusz Rojewski (Kędzierzyn–Koźle, 
kat. 60 lat). 
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Barbórkowe szachy
Sekcja szacho-

wa działający przy 
Domu Kul tury  
w Niedobczycach 
była organizato-
rem barbórkowo–
–mikołajkowego 
turnieju szachowego, w którym udział wzięło 20 zawodników  
z 8 klubów. Wśród seniorów zwyciężył Aleksander Zawierucha z Gór-
nika Czerwionka przed Krystianem Hasińskim z DK Chwałowice i Da-
riuszem Miszczakiem z DK Niedobczyce. Wśród juniorów całe podium 
zajęli zawodnicy UKS Nowiny Rybnik: 1. Kornel Maj, 2. Aleksander 
Orlikowski i 3. Bartosz Wiszniowski. Nagrody ufundowało miasto i Dom 
Kultury. Sędzią głównym turnieju był Kazimierz Szydłowski.

Górnicze szachy
W klubie „NOT” w Chwałowicach rozegrano Mistrzostwa Pol-

ski Górników Węgla Kamiennego w szachach. Ich organizatorem 
była kopalnia „Chwałowice”, Związek Zawodowy Górników w Polsce, 
Amatorskie Koło Szachowe oraz Dom Kultury w Chwałowicach. Do 
rywalizacji przystąpiło 30 zawodników z 9 kopalń węgla kamienne-
go, w tym pracownicy, renciści, emeryci, małżonkowie oraz dzieci.  
W klasyfikacji drużynowej, zgodnie z oczekiwaniami, zwyciężyła drużyna 
kop. „Chwałowice” w składzie Mateusz Kulesza, Tadeusz Helis oraz 
Krystian i Sebastian Hasińscy. Drugie miejsce zajęła kop. „Budryk”, 
trzecie – kop. „Staszic”. W klasyfikacji indywidualnej Mistrzem Polski 
Górników w szachach został Mateusz Kulesza, drugi był Tadeusz Helis, 
zaś trzeci Aleksander Zawierucha z kop. „Pniówek”. 

Szachowy memoriał
Organizowane przez Nauczycielski Klub Szachowy, a zainicjo-

wane w 2001 r. przez Jana Heliosza zawody dedykowane pamięci 
Władysława Leciejewskiego, doczekały się już ósmej edycji. Obok 
syna twórcy śląskich szachów płk. dr. Zbigniewa Leciejewskiego, gośćmi 
imprezy byli m.in. parlamentarzyści Antoni Motyczka i Marek Krząkała, 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn oraz radni, a sylwetkę patrona 
imprezy przybliżył prezes zarządu okręgu ZNP Kazimierz Piekarz. 

W rozgrywkach wzięło udział 31 wysoko notowanych w szachowych 
rankingach zawodników, w tym 3 kobiety. Turniej był ciekawy, a partie 
emocjonujące. Ton rozgrywkom nadawali zawodnicy z najwyższymi ka-
tegoriami, a brylowała oczywiście Agnieszka Matras, międzynarodowa 
mistrzyni i czołowa szachistka Polski. Ona również rywalizację wygrała, 
a tuż za nią uplasował się prezes Miejskiego Klubu Szachowego Piotr 
Bobrowski. Dosyć nieoczekiwanie kolejne, czołowe miejsca zajęli młodsi 
zawodnicy: student uniwersytetu w Oxfordzie Szymon Pozimski oraz 
Szymon Gatnar.

Puchary dla najlepszych zawodników ufundowali starosta rybnicki 
Damian Mrowiec, senator A. Motyczka oraz poseł M. Krząkała i prezes 
K. Piekarz. Swoje wyróżnienia przyznał też Zb. Leciejewski. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki ufundowane przez Zb. Lecie-
jewskiego i RD Śródmieście, a także materiały promujące miasto. 

Nowy prezes, trener i zespół
Nowym prezesem Rybnickiego Klubu Motorowego 

został Michał Pawlaszczyk (na zdj.). Podczas wybo-
rów przeprowadzonych w czasie walnego zgromadzenia 
członków klubu uzyskał on 23 głosy (na 24 głosujących)  
i zastąpił na fotelu dotychczasowego prezesa Aleksan-
dra Szołtyska, który pozostał w zarządzie, podobnie jak 
Grzegorz Kufieta. Do nowego zarządu wybrani zostali 
również Mariusz Goik, Tomasz Leonarski, Dariusz 
Momot i Michał Stencel. 

Nowy zarząd rozpoczął pracę od kompletowania 
składu na żużlowy sezon 2009. Rybnicki klub opuścili 
Patryk Pawlaszczyk (Ostrów), Maciej Kuciapa (Rze-

szów), Antonio Lindbaeck (Bydgoszcz), Piotr Świderski (Tarnów), 
Roman Chromik (Krosno). Na ich miejsce w RKM pojawili się: Ronnie 
Jamroży (wychowanek WTS Wrocławia, w ubiegłym sezonie występował 
w Rawiczu), Peter Ljung (Szwecja, Tarnów), Ricky Kling (Szwecja, 
Zielona Góra), Marcin Rempała (wychowanek Unii Tarnów). Zmia-
na zaszła również na stanowisku trenera – funkcję tę po Mirosławie 
Korbelu objął innych wychowanek rybnickiego klubu Adam Pawliczek, 
który nie zakończył jeszcze żużlowej kariery i może występować w roli 
jeżdżącego trenera. 

Skat na Smolnej…
W ostatni piątek listopada rozegrano turniej skata sportowego 

o Puchar Dzielnicy Rybnik Smolna. Do rozgrywek zgłosiło się 37 
zawodników, którzy pod okiem głównego sędziego Adama Juraszka 
toczyli zacięte pojedynki w murach Domu Przyjęć „Energil”. Tym zma-
ganiom przyglądali się dzielnicowi samorządowcy Gabriela Pierchała 
oraz Kazimierz Salamon. Zwycięzcą turnieju został Ernest Mikszan, 
drugi był Antoni Marcol, a trzeci Norbert Wilczok. 

…i w Niedobczycach
Rada Dzielnicy w Niedobczycach i tamtejszy Dom Kultury byli 

organizatorami szóstego, a zarazem ostatniego w tym roku tur-
nieju z cyklu Grand 
Prix Rybnika w ska-
cie. Do rywalizacji 
przystąpiło 84 zawod-
ników, zaś przez cały 
cykl tegorocznych 
turniejów przewinęło 
się ich 175. Zwycięz-
cą niedobczyckiego 
turnieju został nie-
oczekiwanie 20–letni 
Grzegorz Frysz, re-
prezentujący „ASY” 
Żory, którego w skata 

nauczył grać ojciec Bronisław. Na drugim miejscu zawody ukończył 
Ewald Paulus z Silesia Rybnik, a na trzecim Mirosław Figas z klubu 
Forteca Świerklany. Najlepszych 40. zawodników cyklu turniejów zagra 
w styczniu 2009 roku w finale mistrzostw okręgu. 

Pucharowy miesiąc
W listopadzie dżudocy Polonii Rybnik 

brali udział w wielu zawodach rangi kra-
jowej i międzynarodowej. W rozegranym  
w Szwecji Pucharze Świata Seniorów, w ka-
tegorii wagowej do 60 kg wystartował Ariel 
Kuśka, zdobywając wysokie 7 miejsce. Po 
zwycięskiej, a następnie przegranej walce, 
w repasażach po pokonaniu reprezentanta 
Danii przegrał on z aktualnym mistrzem 
Polski Markiem Kręcielewskim i odpadł  
z dalszej rywalizacji. 

Zawodnicy Polonii doskonale spisali się też 

w Międzynarodowym Turnieju Judo „Liberty” 
w Bytomiu z udziałem ekip z Litwy, Czech, 
Dani oraz z całej Polski. Stoczyli oni równe i 
zacięte walki, uzyskując następujące wyniki: 
Ania Borowska w kategorii wagowej do 48 kg 
– 3. miejsce, Dawid Kuwaczka w kat. do 55 
kg – 3. m. Piotr Kuczera (do 55 kg) – 5. m. 
Szymon Bury (do 60 kg) – 1. m. i Ania Porwoł 
(do 70 kg) – 2. miejsce.

W Pucharze Polski juniorek zwyciężyła 
Agata Perenc, a Nicole Kukuczka była 5, 
zaś startując tydzień później w Pucharze 
Polski juniorek i juniorów młodszych zdobyła 
złoty medal. W zawodach tych tuż za nią na 

podium stanęła Ania Porwoł, a Karolina 
Wojciechowska była trzecia. 

Z kolei w zawodach Pucharu Polski w So-
bótce koło Wrocławia, w kategorii młodziczek 
i młodzików Adrian Wala i Ania Borowska 
zwyciężyli w swoich kategoriach wagowych, 
Ania Porwoł była druga, a Piotr Kuczera 
piąty.

Na dorocznej gali judo, która miała miejsce 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej wszyscy tegorocz-
ni medaliści zostali jeszcze raz nagrodzeni, a 
na deskach TZR swoje umiejętności prezen-
towało prawie 200 zawodników KS Polonia 
Rybnik.

Najlepsza trójka turnieju.

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

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 47

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

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

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

empik

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 11 – płaskorzeźba z górniczymi motywami znajduje się 
na budynku Akademii Ekonomicznej przy ul. Rudzkiej.
 Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują:
• bony towarowe – Iwona Legierska z Rybnika i Wiesław Sankala z Pszowa
• suplementy – Bernadeta Nowak z Rybnika

Hity na święta

Bony towarowe 
łącznej wartości 300 zł

Pasaż pomiędzy Rynkiem, a pl. Wolności
Rybnik, tel. 032/755 80 25

Bony towarowe Bony towarowe Bony
łącznej wartości 300 zł

Pasaż pomiędzy Rynkiem, a pl. WolnościPasaż pomiędzy Rynkiem, a pl. WolnościP
Rybnik, tel. 032/755 80 25

Zaproszenie
do Gabinetu Kosmetycznego

Professionalline 
na zabieg wartości 120 zł

Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 
tel. 697 754 787

Wielki Konkurs Świąteczny
Tegoroczną świąteczną choinkę przystroiliśmy wizerunkami zegarów od-

mierzających czas w różnych częściach naszego miasta. Każdej zegarowej 
tarczy towarzyszy aniołek z literką, którą należy wpisać w żółte pole obrazka 
charakteryzującego miejsce, gdzie zegar się znajduje. Należy odgadnąć, 
jakie to miejsca lub instytucje i wpisać ich nazwy w diagramy. Nazwy te 
i przypisane im literki stanowią pierwszy element rozwiązania. Drugi 
to hasło utworzone z literek z pól oznaczonych cyferkami. 

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych (przysłanych lub przyniesionych) 
czekamy do 19 stycznia 2009 r. 

A oto nagrody:

Wydawnictwo & Drukarnia

Zestaw do wina,
Kalendarze ścienne, terminarze
Wydawnictwo & Drukarnia

tel./fax 032/42 80 88, www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Rybnik, ul. Kościelna 15, tel. 032/422 63 63

Upominek kosmetyczny

Karol Wojtyła, Poezje, dra-
maty, szkice. Jan Paweł II, 
Tryptyk Rzymski. Wyd. Znak. 
Kraków 2007.

Nowe, zmienione i najbardziej kom-
pletne wydanie pism literackich Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II ze wstępem 
Marka Skwarnickiego. Twórczość dra-
matyczna i poetycka polskiego papieża 
wciąż budzi fascynację - jak to możliwe, 
że kapłan i hierarcha jest również poetą? I to autorem czytanym i cy-
towanym… Książka może być wartościowym, wzbudzającym refleksję 
prezentem pod choinkę.

•   •   •
Recital Ewy Błaszczyk „Na-

wet gdy wichura”, Warszawa 
2008.

Trzy w jednym - czyli tekst o zmaga-
niach aktorki z losem i chorobą córki Oli, 
płyta CD oraz teksty piosenek, a także DVD 
z zapisem koncertu oraz z filmem „Akogo” 
o pracy fundacji założonej przez Ewę 
Błaszczyk i ks. Wojciecha Drozdowicza 

na rzecz dzieci po ciężkich urazach mózgu. „Acegiełki” ze sprzedaży 
płyty przeznaczone są na cele statutowe fundacji „Akogo”. Warto przed 
świętami zrobić taki prezent…

•   •   •
CD Pocztówka do św. Mi-

kołaja. Wyd. Dream Music; 
Towarzystwo Nasz Dom

XVI edycja akcji wspierającej rozwój 
rodzinnych domów dziecka. „Twarzą” 
tegorocznej akcji jest Piotr Kupicha 
i zespół Feel, a na płycie zaśpiewali 
również Amelia,  Formacja Nieżywych Schabuff, Natalia Lesz, Iwona 
Węgrowska i losza vera.

W załączeniu pocztówka, której wysłanie umożliwia udział w loso-
waniu nagród. Kupując tę płytę pomagasz dzieciom z domów dziecka.

•   •   •
DVD Trzypłytowy box fil-

mowy, Monolith Film, War-
szawa.

I znów trzy w jednym…opakowaniu. 
Trzy filmy na trzy świąteczne wieczo-
ry. Filmy bardzo różne, choć łączy je 
kostium. „Miłość w czasie zarazy” jest 
ekranizacją arcydzieła noblisty Gabriela 
Garcii Marqueza z Javierem Bardemem, 

„Zakochany Molier” to fabularyzowany wątek z biografii genialnego 
dramatopisarza, zaś „Upiór w operze”  –  ekranizacja światowego 
hitu musicalowego. W Empiku również inne zestawy, czyli co kto lubi 
pod choinkę. 

3 książki

empik
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

Zestaw piśmienniczy Parker, 
parasol

1 Oddział w Rybniku 
ul. Zamkowa 3 (przy Rynku) 

tel. 032/439 08 80 
ZAPRASZAMY!

Sponsorom serdecznie dziękujemy!



Uchwała Nr 438 / XXXIII / 2008 Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2009
na wniosek Prezydenta Miasta, 

po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,
Rada Miasta Rybnika postanawia:

§ 1.
Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2009 wynoszą:

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby 

mieszkalne (od 1m2 powierzchni użytkowej) 0,61 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych  
na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 
powierzchni użytkowej) 

19,71 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym (od 1 m2 powierzchni użytkowej) 

9,00 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  
(od 1 m2 powierzchni użytkowej)

4,00 zł

e) gospodarczych osób fizycznych (od 1 m2 powierzchni 
użytkowej) 5,00 zł

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 
powierzchni użytkowej) 

6,63 zł

2) od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych (od ich wartości) 0,8 %

3) od budowli pozostałych (od ich wartości) 2 %
4) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni)

0,73 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) 3,90 zł

c) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków 
jako tereny rekreacyjno–wypoczynkowe (oznaczone 
symbolem „Bz”) i nie związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (od 1 m2 powierzchni)

0,20 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni)

0,36 zł

§ 2.
Przez „budynki gospodarcze osób fizycznych” rozumie się budynki 

lub ich części, będące własnością lub znajdujące się w samoistnym 
posiadaniu osób fizycznych, związane z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego, w szczególności: składy opału, narzędzi i plonów oraz 
budynki inwentarskie.

§ 3.
Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty komunalne nie będące we władaniu innych podmio-
tów,

2) budynki, budowle i grunty komunalne będące we władaniu miejskich 
jednostek organizacyjnych działających w formie zakładów budżeto-
wych, jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz miejskich służb, 
inspekcji i straży, z wyjątkiem części oddanych w najem, dzierżawę 
lub inną formę posiadania zależnego celem prowadzenia działalności 
gospodarczej,

3) budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciw-
pożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej,

4) grunty, oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile 
nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców,

5) budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności oświatowej oraz 
gospodarczej, związanej z funkcjonowaniem tej jednostki oświatowej, 
będące w posiadaniu przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych, zakładów kształcenia i szkół artystycznych,

6) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, z wyjąt-
kiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

7) budynki, grunty i budowle cmentarzy komunalnych,
8) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie przez 

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), nieod-
płatnej działalności statutowej w sferze pożytku publicznego,

9) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby pro-
wadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności w zakresie 
hodowli gołębi pocztowych i drobnego inwentarza, z wyjątkiem części 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

10) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby obrony 
cywilnej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej.

§ 4.
Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych 

przez przepisy podatkowe:
1) osoby fizyczne – informacji o nieruchomościach i obiektach budow-

lanych, sporządzonej na formularzu według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały,

2) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające oso-
bowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe – deklaracji na podatek od nieruchomości 
na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5.
1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych  

w drodze inkasa w dzielnicach Orzepowice, Rybnicka Kuźnia  
i Zebrzydowice.

2. Wyznaczyć na inkasentów:
 1) p. Helenę Jakubiak – dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
 2) p. Bernadetę Wojaczek – dla dzielnicy Zebrzydowice.
3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3% pobranych 

kwot.
4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot po-

datku na rachunek Urzędu Miasta Rybnika, w terminie do 7 dni  
od pobrania podatku.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr 439 / XXXIII / 2008 Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2009
na wniosek Prezydenta Miasta, 

po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,
Rada Miasta Rybnika postanawia:

§ 1.
Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2009 

wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 
i spełnianie norm emisji EURO stawka

od do
Spełniające normy emisji EURO

powyżej 3,5 tony 5,5 ton włącznie 600 zł
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 760 zł
powyżej 9 ton poniżej 12 ton 920 zł

Nie spełniające norm emisji EURO
powyżej 3,5 tony 5,5 ton włącznie 680 zł
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 840 zł
powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1 000 zł
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b) równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach)

oś jezdna 
(osie jezdne)
z zawieszeniem 

pneumatycznym 
lub zawieszeniem 

uznanym 
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych

od do
Dwie osie

12 ton 1 030 zł 1 510 zł
Trzy osie

12 ton 1 350 zł 1 780 zł
Cztery osie i więcej

12 ton poniżej 29 ton 2 000 zł 2 590 zł
29 ton 2 000 zł 2 690 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
spełnianie norm emisji EURO stawka

Spełniające normy emisji EURO 1 240 zł
Nie spełniające norm emisji EURO 1 300 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach)

oś jezdna 
(osie jezdne)

z zawieszeniem 
pneumatycznym

lub zawiesze-
niem uznanym
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych

od do
Dwie osie

12 ton poniżej 31 ton 1 570 zł 2 060 zł
31 ton 36 ton włącznie 1 580 zł 2 060 zł

powyżej 36 ton 1 680 zł 2 270 zł
Trzy osie i więcej

12 ton poniżej 40 ton 1 730 zł 1 940 zł
40 ton 2 060 zł 2 690 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:
stawka
370 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa lub przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)

oś jezdna 
(osie jezdne) 

z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 

uznanym 
za równoważne

inne systemy za-
wieszenia 

osi jezdnych

od do
Jedna oś

12 ton 380 zł 610 zł
Dwie osie

12 ton poniżej 28 ton 390 zł 710 zł
28 ton poniżej 33 ton 710 zł 930 zł
33 ton poniżej 38 ton 1 070 zł 1 400 zł
38 ton 1 360 zł 1 840 zł

Trzy osie i więcej
12 ton poniżej 38 ton 830 zł 1 030 zł
38 ton 1 250 zł 1 440 zł

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
liczba miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem 

kierowcy i spełnianie norm emisji EURO stawka

od do
Spełniające normy emisji EURO

poniżej 30 miejsc 870 zł
równa lub wyższa niż 30 miejsc 1 620 zł

Nie spełniające norm emisji EURO
poniżej 30 miejsc 930 zł

równa lub wyższa niż 30 miejsc 1 950 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uchwała Nr 446/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie opłat za świadczenia 
w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik

na wniosek Prezydenta Miasta 
po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

Rada Miasta Rybnika uchwala :
§ 1.

1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Miasto Ryb-
nik (zwane dalej przedszkolami) w zakresie podstawy programowej 
są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Godziny, w jakich będą odbywać się zajęcia z zakresu podstawy 
programowej w poszczególnych przedszkolach określi Prezydent 
Miasta. 

3. Ustala się częściową odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu  
w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego, zwanej dalej opłatą.

4. Opłata uzależniona jest od czasu przebywania dziecka w przedszkolu  
i wynosi 35 zł miesięcznie za każdą rozpoczętą godzinę zegarową zajęć 
świadczonych dziennie powyżej wymiaru określonego w ust. 1. 

5. Liczba godzin zajęć świadczonych dziennie powyżej wymiaru okre-
ślonego w ust.1 określona zostanie w umowie pomiędzy rodzicem 
(opieunem dziecka) a przedszkolem.  

6. Ustala się następujące ulgi w opłacie stałej:
1) dla drugiego dziecka w rodzinie lub rodzinie zastępczej, uczęsz-

czającego do tego samego przedszkola w wysokości 25%,
2) dla dzieci, których posiłki finansowane są przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w wysokości 75%,
3) dla trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie lub ro-

dzinie zastępczej uczęszczającego do tego samego przedszkola  
w wysokości 75 %.

7. Opłata stała jest płatna z góry do dnia 17 każdego miesiąca.
8. Opłata stała jest niezależna od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu 

– nieobecność dziecka nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) 
od obowiązku jej uiszczenia. 

9. Opłata stała nie obejmuje opłat zawartych w art. 67a ust.3 ustawy  
o systemie oświaty.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie 1 września 2009 roku po uprzednim ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 3.

Treść uchwały po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
jej na tablicy ogłoszeń w każdej placówce przedszkolnej oraz opubli-
kowanie w „Gazecie Rybnickiej”.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
Zgodnie z art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) informuję, że 
dnia 12 grudnia III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Prezydenta Miasta 
Rybnika projekt budżetu na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego i objaśnieniami, a także dołączoną do projektu uchwały 
budżetowej na 2009 rok prognozę kwoty długu Miasta Rybnik.

Pełne teksty uchwał wraz z uzasadnieniem są zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika na stronie internetowej 
miasta – www.rybnik.pl.                                       Rybnik, 16 grudnia 2008 r.



Z notatnika strażnika miejskiego

Uchwała Nr 440 / XXXIII / 2008 Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów
na wniosek Prezydenta Miasta, 

po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,
Rada Miasta Rybnika postanawia:

§ 1.
Wprowadzić opłatę od posiadania psów.

§ 2.
1. Ustalić roczną stawkę opłaty od posiadania psów 
 w wysokości 60 zł.
2. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.

§ 3.
Przyjąć zasadę, że opłatę pobiera się w połowie stawki w przypadku, 

gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca danego roku.
§ 4.

Ustalić ostateczny termin płatności opłaty bez wezwania na dzień 30 
kwietnia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu w posiadanie psa.

§ 5.
1. Zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Wyznaczyć na inkasentów:
 1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
 2) Spółdzielnie mieszkaniowe,
 3) p. Helenę Jakubiak – dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
 4) p. Bernadetę Wojaczek – dla dzielnicy Zebrzydowice.
3. Dla inkasentów wymienionych w ust. 2 pkt. 2) – 4) określić wynagro-

dzenie z tytułu inkasa w wysokości 3% pobranych kwot.
4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot opłat na rachu-

nek Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.
§ 6.

Traci moc uchwała nr 247/XX/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 
28.11.2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. po ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zaprosili nas:
• Bar Wegetariański „Masala” do udziału w akcji pomocy dla 

zaginionych „Podwieczorek dla Itaki” (28 listopada).
• Klub Podróżnika „Włóczykij” na „slajdowisko” pt: „Kulturowe 

puzzle Brazylii” (28 listopada). 
• Dyskusyjny Klub Książki Powiatowej i Miejskiej Biblio-

teki Publicznej na spotkanie autorskie z Józefem Baranem  
(4 grudnia).

• Szkoła Podstawowa nr 1 na uroczystą akademię z okazji Dnia 
Górnika (5 grudnia).

• Dom Kultury w Chwałowicach na warsztaty fotograficzne  
z fotografikiem Zbigniewem Podsiadło (www.photman.prv.pl, 
9 grudnia).

• Gazeta Kampus – rybnickie pismo akademickie na imprezę 
urodzinową do klubu VIP z okazji 3. lat istnienia (11 grudnia 
br.). 

• Szkolna Rada Młodzieżowa na Maraton Pisania Listów Amnesty 
International  do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 
Śląskich (13 grudnia). 

• Dom Dziecka na oficjalne otwarcie zmodernizowanej placówki 
(16 grudnia, więcej w następnym numerze).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na spotkanie  
z Teresą Podemską–Abt (16 grudnia). 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Koło 
Naukowe Znawców Współczesności Modern Art, Koło Na-
ukowe Politologów UŚl. na konferencję „Problematyka Polska” 
(18 grudnia).

• Gimnazjum nr 2 na szkolne jasełka (19 grudnia).
• Kampus Gallery w UŚl. na wystawę fotografii Ami Vitale „My 

Eyes, Your World” (do obejrzenia do 22 grudnia). 
• Bractwo Kurkowe na spotkanie związane z projektem pozyska-

nia dla Rybnika motocykla ratowniczego. Więcej w styczniowej 
„GR”. 

Śpiący królewicz
22 listopada w godz. wieczornych dyżur-

ny SM otrzymał zgłoszenie o „niesfornym” 
pasażerze w autobusie na Pl. Wolności. Na 
miejsce udał się patrol mieszany, który odkrył, 
że owa „niesforność” polegała na trudności 
dobudzenia delikwenta. Ostatecznie jednak 
opuścił on autobus o własnych siłach…

Na gorącym uczynku…
Tego samego wieczora, patrol pełniący 

służbę w centrum miasta otrzymał polecenie 
sprawdzenia okoliczności bójki czterech osób 
w okolicach ul. Hallera. Jeden z poszkodowa-
nych zdołał uciec, natomiast sprawcy pobicia 
zniknęli wraz z jego kolegą. Funkcjonariusze 
zdołali jednak wytropić napastników, którzy 
zostali złapani na gorącym uczynku w okoli-
cach ul. Rzecznej, w trakcie kopania „porwa-
nego”. Na miejsce wezwano karetkę pogoto-
wia, a sprawcy zostali przekazani policji.

Alkohol i zimno….
…mogą, jak wiadomo, być przyczyną nie-

jednej tragedii, szczególnie kiedy idą w parze. 
24 listopada, około godzin 0.45 dyżurny SM 
otrzymał zgłoszenie o leżącym mężczyźnie 
w pobliżu dworca PKP. Na miejsce udał się 
najbliższy patrol. Osobą tą okazał się miesz-
kaniec Jastrzębia, któremu po zakrapianej 

imprezie uciekł ostatni autobus i po prostu 
zasnął. Mężczyzna skarżył się na ostry ból  
w nogach i był wyziębiony. Na miejsce we-
zwano pogotowie. Całe szczęście, że śniegi 
i mrozy nas omijają, w innym przypadku 
wydarzenie to mogła zakończyć się tragicznie. 
Podobna historia zdarzyła się 1 grudnia. Tym 
razem poza alkoholem przyczyną tragedii 
mogły stać się leki. Tego dnia SM otrzymała za-
wiadomienie o prawdopodobnie nietrzeźwym 
mężczyźnie leżącym przed jednym z lokali przy 
ul. Mikołowskiej. Obok nieprzytomnej osoby 
leżała reklamówka z alkoholem i lekami. Na 
miejsce wezwano karetkę pogotowia.

Nietrzeźwy operator
Także 1 grudnia mieszkańcy ul. Zebrzydo-

wickiej zgłosili na komendę SM zanieczysz-
czenie jezdni przez pojazdy ciężarowe. Na 
miejsce udał się patrol, który zastał w tym 
rejonie jedynie koparkę i jej operatora. Jak się 
okazało, operator był pod wpływem alkoholu 
i miał duże trudności z wyjściem z pojazdu. 
O zaistniałej sytuacji powiadomiono policję 
i właściciela firmy. Nasuwa się pytanie, co 
by było gdyby tak skontrolować wszystkich 
operatorów koparek pracujących w naszym 
mieście? Ciekawe czy roboty zostałyby przy-
śpieszone, czy wprost przeciwnie…

Śmiecący kierowca
Dzień później, około godz. 17.00 dyżurny 

został poinformowany przez jednego z miesz-
kańców o wyrzucaniu śmieci przez kierowcę 
z jadącego pojazdu. Dzwoniący zanotował 
nawet jego numer. Na miejscu wydarzenia 
strażnicy sporządzili dokumentację, która 
posłuży do prowadzenia dalszych czynności. 
Gdyby większość obywateli mogła pochwa-
lić się tak świadomą postawą obywatelską 
również w innych sprawach, nasze ulice były 
na pewno bardziej czyste i bezpieczniejsze…  

Fałszywy „parkingowy”
W barbórkowe popołudnie na komendę SM 

wpłynęło zgłoszenie dotyczące natarczywego 
wyłudzania pieniędzy za pilnowanie pojazdu 
na parkingu przy ul. Hallera. Na miejsce na-
tychmiast przybył patrol i okazało się, że ów 
fałszywy parkingowy jest nietrzeźwy, a ponad-
to dobrze znany strażnikom. Mężczyzna został 
zabrany na Komendę Straży Miejskiej celem 
podjęcia dalszych czynności, jednakże osoba 
zgłaszająca nie chciała składać zawiadomienia 
o popełnieniu wykroczenia. Czy dobre serce  
w tym przypadku podyktowane było strachem 
o przyszłość pojazdu na tymże parkingu, czy 
– wersja optymistyczna – zbliżającymi się świę-
tami, w czasie których stajemy się dla bliźnich 
bardziej wyrozumiali…                              Fr
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Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl
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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

CAŁODOBOWE KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

Henryk Kłosek

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

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

BIURO RACHUNKOWE 
LIBRA

tel. 032 42 27 858
libra@hoga.pl

ul. Rynek 6  (II piętro) 
44-200 Rybnik
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ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWYCH
Mieszkańcy, którzy wykupili mieszkania na własność w budynkach Gminy Rybnik lub 
w budynkach PKP SA (budynki kolejowe) oraz innych zakładowych, mogą odzyskać 
kaucje mieszkaniowe, które wpłacili przy zawarciu umowy najmu mieszkania. 

Dni przyjmowania:
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 16.00
Środa od godz. 12.00 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 10.00 do godz. 16.00

KANCELARIA ROZLICZENIOWA 
Finess Sp. z o.o.
ul. Raciborska 22 (I piętro), 44-200 Rybnik
tel. 032 726 61 37

te
lib

w bud
kaucj
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ul. R
tel. 0

Boże Narodzenie to niezwykły czas, 
czas radości, którą chcemy dzielić wspólnie 

z mieszkańcami naszego regionu.
Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 
składamy życzenia wielu ciepłych chwil 

w rodzinnym gronie,
 pasma sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, 

realizacji zamierzeń i planów 
oraz Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień 

Nowego 2009 Roku. 
Niech upływa w pokoju, radości i dostatku, 

przynosząc wszystko, co najlepsze.

Parlamentarzyści Ziemi Rybnickiej
Grzegorz Janik
Tadeusz Gruszka
Bolesław Piecha

Radni Prawa i Sprawiedliwości
Waldemar Brzózka
Henryk Cebula
Stanisław Jaszczuk 
Jerzy Lazar  
Wojciech Piecha
Andrzej Wojaczek

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



53Telefony do Biura Ogłoszeń: 032/42 38 088, 032/42 38 090

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

CAŁODOBOWE KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

Henryk Kłosek

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

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

BIURO RACHUNKOWE 
LIBRA

tel. 032 42 27 858
libra@hoga.pl

ul. Rynek 6  (II piętro) 
44-200 Rybnik
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ZWROT KAUCJI MIESZKANIOWYCH
Mieszkańcy, którzy wykupili mieszkania na własność w budynkach Gminy Rybnik lub 
w budynkach PKP SA (budynki kolejowe) oraz innych zakładowych, mogą odzyskać 
kaucje mieszkaniowe, które wpłacili przy zawarciu umowy najmu mieszkania. 

Dni przyjmowania:
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 16.00
Środa od godz. 12.00 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 10.00 do godz. 16.00

KANCELARIA ROZLICZENIOWA 
Finess Sp. z o.o.
ul. Raciborska 22 (I piętro), 44-200 Rybnik
tel. 032 726 61 37
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Boże Narodzenie to niezwykły czas, 
czas radości, którą chcemy dzielić wspólnie 

z mieszkańcami naszego regionu.
Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 
składamy życzenia wielu ciepłych chwil 

w rodzinnym gronie,
 pasma sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, 

realizacji zamierzeń i planów 
oraz Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień 

Nowego 2009 Roku. 
Niech upływa w pokoju, radości i dostatku, 

przynosząc wszystko, co najlepsze.

Parlamentarzyści Ziemi Rybnickiej
Grzegorz Janik
Tadeusz Gruszka
Bolesław Piecha

Radni Prawa i Sprawiedliwości
Waldemar Brzózka
Henryk Cebula
Stanisław Jaszczuk 
Jerzy Lazar  
Wojciech Piecha
Andrzej Wojaczek

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

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

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
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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

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 

www.pilatesrybnik.republika.pl

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



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



STYXCAŁODOBOWA KOMPLEKSOWA FIRMA POGRZEBOWA 
PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE ROBERT WAŁACH

 załatwiamy wszelkie formalności zgodnie z życzeniami Klienta

44-200 RYBNIK - ORZEPOWICE
UL. ŻOŁĘDZIOWA 85B 

TELEFONY CAŁODOBOWE: 
0 888 860 800, 032 42 20 361

Gabinety Lekarskie
ul. Hallera 32, Rybnik

tel. 032/ 422 61 56, Rejestracja od 10.00-20.00

 

Andrzej Kupczak

Specjalista 
Ginekolog-Położnik

Anestezjolog
Diagnostyka niepłodności

dr n. med

Kazimierz Nowak

Specjalista chirurg
Onkolog

Poradnia chorób piersi

Pełnych ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym 2009 Roku
skutecznych realizacji
dobrych pomysłów
oraz fantastycznych wydarzeń
życzy
Klientom i Pracownikom

www.getex.com.pl
Zapraszamy do naszych placówek handlowych:

44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 1, Focus Mall
tel. +48 32 7555637

44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 34 
tel. +48 32 4233545

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 20 
tel. +48 32 2307199

OUTLET 44-210 Rybnik, ul. Grunwaldzka 46 
tel. +48 32 4244744

Sprzedaż na terenie całego kraju i za granicą
– info Dział Handlu, tel. +48 32 4226060

44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 38
tel./fax +48 32 4222660



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

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

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

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

Yaris – w zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 4,5 do 6,0 l/100 km, emisja CO2 od 119 do 141 g/km. Auris – w zależności 
od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 5,0 do 7,1 l/100 km, emisja CO2 od 131 do 166 g/km. Corolla – w zależności od wersji silnika zużycie pali-
wa w cyklu mieszanym wynosi od 4,9 do 6,9 l/100 km, emisja CO2 od 127 do 162 g/km. Corolla Verso – w zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym 
wynosi od 5,0 do 7,1 l/100 km, emisja CO2 od 170 do 184 g/km. Avensis – w zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 5,5 do 9,6 l/100 km,
emisja CO2 od 146 do 228 g/km. Szczegółowe informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów na www.toyota.pl.


