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W Przedszkolu nr 15 odbył się dwudniowy biwak pod hasłem „Spotkanie z baśniami”.

W  „ C h l e b o w e j  
Chacie” dzieci z Chwa-
łowic poznawały tajniki 
formowania i wypieku 
podpłomyków.

W ośrodku biwakowym w Stodołach ferie spędziły zuchy z gromady „Bajkowy wóz”  
i harcerze z drużyn „Pogodne serca” i „Watra”.

„Zima”
w mieście... 

Rybnicka Komenda Hufca ZHP była współorganizatorem zajęć w SP w Jejkowicach.

O feriach w mieście czytaj na stronie 22.

Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Maroko–Nowiny dotarli do Chaty Kawuloka...,

... na Kubalonce z sukcesem szukali śniegu, zaś...

... w MDK spotkali się z policjantami.
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Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 3

Drodzy Rybniczanie!

Internet jest dzisiaj niekwestionowanym narzędziem szeroko pojętego rozwoju. 
Funkcjonowanie bez niego, w dobie rozkwitu teleinformatyki, byłoby praktycznie 
niemożliwe. Właśnie dlatego rozpocząłem działania zmierzające ku budowie 
w najbliższych latach miejskiej sieci szerokopasmowej.

Internet jest jednym z kierunków rozwoju miasta, wyznaczonym przeze mnie już w kampanii 
wyborczej. Powstał więc projekt budowy sieci szerokopasmowej łączącej Urząd Miasta ze 179 
jednostkami miejskimi i instytucjami działającymi na terenie Rybnika. Powstanie wewnętrzna sieć 
wymiany informacji z dostępem do internetu i bezpłatną telefonią pomiędzy jej użytkownikami. 
W następnej kolejności powstaną komercyjne możliwości funkcjonowania sieci internetowej dla 
firm, które będą chciały dostarczać internet mieszkańcom rybnickich dzielnic. Więcej informacji 
o projekcie można znaleźć na stronie internetowej miasta www.rybnik.pl („Inwestycje miejskie” 
w dziale „Gospodarka”).

Jesteśmy w przededniu wykonania wspomnianego projektu, którego wartość kosztorysowa 
wyniesie około 23 mln zł. Projekt podzielony został na dwa etapy,  do sfinansowania których 
staramy się o spore pieniądze z Unii Europejskiej. W pierwszym etapie do szerokopasmowej 
sieci internetowej przyłączane będą wspomniane instytucje publiczne, a zasięgiem sieci obję-
tych zostanie ponad 85 tysięcy rybniczan (ponad 60 proc. mieszkańców). Docelowo sieć ma 
obsłużyć nawet 142 tys. mieszkańców, pod warunkiem włączenia się do jej budowy partnerów 
komercyjnych. 

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, budowa sieci rozpocznie się w przyszłym roku, a zakoń-
czy w 2012. Sieć będzie własnością miasta, a zainteresowani lokalni operatorzy będą mogli 
– po zaangażowaniu się w proces inwestycyjny – świadczyć mieszkańcom Rybnika usługi związane 
z dostępem do internetu, telefonią VoIP czy telewizją cyfrową. Już prowadzone są konsultacje 
w sprawie sieci szerokopasmowej z operatorami sieci obecnymi w Rybniku. Projekt jest również 
poddany konsultacjom społecznym.

Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku jest jednym z tzw. projektów subregionalnych, 
gdzie już zostało nam przyznane dofinansowanie unijne bez konkursu. Miasto szykuje też szereg 
projektów „konkursowych”, zwłaszcza w zakresie edukacji i pomocy społecznej, o których 
z przyjemnością będę Państwa informował na bieżąco. Tymczasem życzę pomyślności i miłej 
lektury „Gazety Rybnickiej”.

 Z pozdrowieniami
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika

Świąteczny numer 
„Gazety Rybnickiej” 

ukaże się 16 marca 



Nie tylko o bezpieczeństwie... 
… mówił prezydent w swoim cyklicznym 

wystąpieniu dotyczącym prac w mie-
ście, choć podsumowanie ubiegłorocznej 
działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku Miasta, której A. Fudali prze-
wodniczy, zdominowało ten punkt sesji. 
W minionym roku Komisja zapoznała się ze 
sprawozdaniem z działalności policji, straży  
i służb inspekcyjnych miasta oraz z prognozami 
zagrożeń przestępczych i projektem reorga-
nizacji struktur Komendy Miejskiej Policji. 
A. Fudali poinformował, że Komisja uznała 
stan porządku i bezpieczeństwa w mieście za 
średnio zadawalający, zaś pozytywnie oceniła 
efekty funkcjonowania systemu monitorin-
gu wizyjnego i propozycje jego rozbudowy,  
w pierwszej kolejności o dzielnicę Nowiny. 
Członkom Komisji przedstawiono również 
informacje na temat Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego oraz Lokalnego 
Ośrodka Wsparcia udzielającego pomocy 
ofiarom przestępstw i przemocy (czytaj też 
„GR” nr 12/2007), a także szczegóły dotyczące 
posterunku policji wodnej, którego funkcjona-
riusze egzekwują prawo na Zalewie Rybnickim 
i dbają o bezpieczeństwo użytkowników ścieżek 
rowerowych otaczających akwen. Członkowie 
Komisji – przedstawiciele policji, Poradni 
Psychologiczno–Pedagogicznej, Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, radni – pracowali społecznie. Przez 
kilka miesięcy minionego roku, swoją wiedzą 
i doświadczeniem dzielił się z innymi również 
pełnomocnik prezydenta ds. porządku i bez-
pieczeństwa Hubert Hanak, po śmierci którego 
w skład Komisji wszedł naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
UM Janusz Abrahamowicz. 

Prezydent poinformował również radnych 
o podpisanej w połowie stycznia umowie na 
budowę kolektorów sanitarnych A, o łącznej 
długości 4.410 m, którą zrealizuje konsorcjum 
firm, z liderem Hydrobudową Włocławek S.A. 
(więcej w poprzednim numerze „GR”) oraz  
o przygotowaniach do przetargów na wykona-
nie pozimowych remontów nawierzchni dróg  
i dostawę znaków drogowych. W wystąpieniu 
A. Fudalego nie zabrakło też danych dotyczą-
cych obrotu nieruchomościami w IV kwartale 
2007 roku – miasto nabyło nieruchomości  

za kwotę ponad 612 tys. zł, a sprzedało mienie 
gminne wartości prawie 2,9 mln zł, w tym 
nieruchomość na Pl. Wolności 7 za niecałe  
2 mln zł (czyli niemal o sto procent drożej od 
ceny wywoławczej). W omówionym okresie 
sprzedano też 48 mieszkań komunalnych, m.in.  
w budynkach przy ulicach Za Torem, Patriotów, 
Hibnera, Śląskiej, Kawalca, Kościuszki i in.,  
za kwotę ponad 250 tys. zł. 

Nowi do pracy!
— Witamy w naszym gronie — tymi słowa-

mi przewodniczący Rady Miasta Stanisław 
Jaszczuk zwrócił się do nowej (i jedynej) 
radnej – Marii Polaneckiej–Nabagło 
(BSR). Członkini zarządu Rady Dzielnicy 
Maroko–Nowiny, która zastąpiła wyjątkowego 
samorządowca, niezapomnianego Józefa Cy-
rana, formułę ślubowania zakończyła słowami 
„Tak mi dopomóż Bóg”, a przewodniczący 
RM wyraził nadzieję, że obecność kobiety  
w rajcowskim gronie wpłynie na „złagodzenie 
obyczajów”. Jednak już wkrótce okazało się, 
że w tej kwestii czeka ją zadanie niełatwe, co 
potwierdził punkt dotyczący wyboru wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta. Już na wstępie sesji 
Piotr Kuczera (PO) zgłosił wniosek o wycofanie 
z porządku obrad związanych z tym punktów, 
argumentując, że rządząca koalicja posiada 
już dwóch wiceprzewodniczących: — Zaosz-
czędźmy czas i pieniądze miasta nie wybierając 
trzeciego — przekonywał. — Nasze stanowisko 
jest nadal niezmienne – funkcje w RM i komisje 
należy obsadzić w oparciu o zasady parytetu, jed-
nak prezydent i przewodniczący Rady publicznie 
stwierdzili, że PO nie zasługuje na to stanowisko. 
Stąd nasza postawa. St. Jaszczuk przekonywał, 
że wybór trzeciego wiceprzewodniczącego musi 
nastąpić, bo statut RM nie przewiduje alterna-
tywy. Potwierdził to również Maurycy Motyka  
z biura radców prawnych UM, przypominając, 
że Rada jest zobligowana do posiadania kom-
pletu wiceprzewodniczących i nie dopuszcza się 
odstępstw od tego zapisu. Z przedstawionymi 
wyjaśnieniami nie zgodził się Jacek Piecha 
(PO), przekonując, że taki tok myślenia za-
kłada, że RM nie mogłaby funkcjonować bez 
trzeciego wiceprzewodniczącego, co nie jest 
zgodne z prawdą. Ostatecznie wniosek PO 
upadł, gdyż poparło go tylko 8 osób.

Wybór wiceprzewodniczącego odbywał się 

w myśl przyjętych uchwałą zasad głosowania, 
a nadzorowała go wybrana przy 8 głosach 
przeciwnych Komisja Skrutacyjna w składzie 
– przewodniczący Jan Mura (BSR) oraz 
Waldemar Brzózka (PiS) i Henryk Cebula 
(PiS). Kandydata na to stanowisko przedstawił 
Romuald Niewelt (BSR), który przekonywał 
radnych, że to funkcja wprost dla działającego 
w samorządzie od dwóch kadencji, szefa Komi-
sji Gospodarki Komunalnej, przewodniczącego 
Rady Dzielnicy Smolna, rybniczanina pracują-
cego na co dzień w kop. „Rydułtowy–Anna”, 
Kazimierza Salamona. Swojego kandydata 
nie zgłosiło PO, a wyjaśniając podjętą decyzję  
P. Kuczera przytoczył przedstawiane wcześniej 
argumenty – kluby winny mieć reprezenta-
cję w prezydium RM i komisjach w oparciu  
o parytety, trzeci przewodniczący będzie miał 
„niewiele do roboty”, a koalicja PiS–u i BSR–u 
winna „ograniczyć swoje apetyty”. O zachowaniu 
parytetów i zaproszeniu do prezydium RM 
trzeciego dużego klubu mówił też Stanisław 
Stajer, co zdaniem radnego IO „Nasz Rybnik” 
świadczyłoby o zachowaniu zasad zdrowej de-
mokracji: — Uczciwa gra polityczna winna być 
przestrzegana. Radny dodał, że opozycja jest  
w mieście źle widziana, a każda jej wypowiedź od-
bierana jak atak, zapowiedział więc, że zrezygnu-
je z przewodniczenia Komisji inwentaryzacyjnej  

mienia podlegającego komunalizacji, której od 
niedawna szefuje: — Skoro uważacie, że wszyst-
ko wam się należy, przyjmijcie również i tę funk-
cję. Zapowiedział przy tym, że nadal zamierza 
pracować w Komisji, ale już nie jako jej prze-
wodniczący. Z kolei R. Niewelt przekonywał, 
że BSR bierze odpowiedzialność za miasto,  
a opozycja jest w RM niezbędna, musi jednak 
działać konstruktywnie. Tymczasem ostatnio 
postępowała „nieodpowiedzialnie”, wbrew 
zasadom działania opozycji. Jednocześnie szef 

Potrzeba było aż dwóch dni, by radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Ale mieli przed 
sobą ogrom pracy – rozstrzygnięcia wymagało bowiem aż 725(!) uwag zgłoszonych 
przez mieszkańców. Nie było więc przesady w stwierdzeniu przewodniczącego RM 
o maratonie głosowań, ani w zachowaniu zainteresowanych tematem rybniczan, 
którzy przybyli na sesję zaopatrzeni w pokaźny termos z kawą. Przydała się …   

Nowa radna Maria Polanecka–Nabagło po raz pierw-
szy wzięła udział w tajnym głosowaniu w wyborach  
wiceprzewodniczącego RM. 

Sesja Rady Miasta – 23, 24 stycznia
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„Tak” dla studium



BSR–u nawoływał do współpracy dla dobra 
Rybnika i częstszych rozmów w kuluarach.  
W odpowiedzi P. Kuczera posłużył się przykła-
dem… modelu auta z fabryki Forda, który był 
dostępny w każdym kolorze, pod warunkiem, 
że był to kolor czarny: — Możliwość prezento-
wania swojego zdania istnieje tylko wówczas, 
jeżeli jest ono zgodne z tym, co prezentuje 
prezydent. Dyskusja staje się więc bezsensowna. 
Przykładem „nieodpowiedzialnego” postępo-
wania PO miał być przywołany (jeszcze nieraz  
w czasie tej sesji) wniosek tego klubu zgłoszony 
podczas sesji budżetowej o zmianę w Wielolet-
nich Programach Inwestycyjnych i wykreślenie 
planów przebudowy ul. Chrobrego na odcinku 
od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki 
Maszyn oraz budowę nowej drogi przez teren 
„Ryfamy” do skrzyżowania ul. Powstańców, 
Żorskiej, Sybiraków i wprowadzenie w zamian 
do WPI przebudowy ul. Podmiejskiej. Wojciech 
Piecha (PiS) przypomniał o posiedzeniu Komi-
sji Finansów z udziałem szefa PO, na którym 
takie rozwiązania, mimo że mogły, nie zostały 
przedstawione. Z kolei St. Stajer zgodził się  
z opinią R. Niewelta o konieczności prowadze-
nia rozmów, jednak nie w obecności mediów,  
i ponownie podkreślał wagę opozycji, która, jak 
dowodził, nie jest „nieodpowiedzialna”, ale ma 
prawo prezentować swoje zdanie. Zgodził się 
też, że wniosek PO złożono w niewłaściwym 
czasie, ale podkreślił, że teraz nadarza się 
okazja do podjęcia rozmów: — Traktujmy się 
jak partnerzy. P. Kuczera przyznał, że może 
moment nie był właściwy, by prezentować 
koncepcję drogi podczas sesji budżetowej, 
ale zauważył: — Jeśli my coś proponujemy, nie 
dochodzi do dyskusji. Skąd mamy brać pokłady 
zaufania i wiarę, że projekt, który pojawi się 
na komisji zostanie wzięty pod uwagę i będzie 
szansa na dyskusję? Do polemiki włączył się 
też A. Fudali, mówiąc o ukłonie w stronę PO, 
jakim było przesunięcie sesji w sprawie wybo-
ru przewodniczącego RM, mimo iż podczas 
nadzwyczajnie zwołanego posiedzenia Rada 
obradowała zgodnie z prawem. Ponadto pre-
zydent ponownie przypomniał o procedurach 
i terminach, które obowiązują przy okazji 
uchwalania budżetu miasta i możliwościach, 
jakie mieli radni PO, by zgłaszać swoje pro-
pozycje, bez konieczności odwlekania tego do 
dnia sesji budżetowej. — Trudno więc nie oprzeć 
się wrażeniu, że zgłaszacie uwagi tylko po to, by 
pokazać mediom swoją odmienną opinię. Brak 
wam troski bliskiej samorządowcom o sprawy 
ważne dla miasta i dzielnic. Rybnik liczy 140 tys.  
osób, a wy jesteście zawsze przy nielicznej grupie, 
która się czemuś sprzeciwia — mówił. — Nie 
manipulujcie mediami. Jako, że dyskusja zaczę-
ła odbiegać od tematu uchwały, Michał Chmie-
liński (BSR) zgłosił wniosek o jej zakończenie, 
który jednogłośnie poparto. Radnych czekało 
jeszcze jedno głosowanie, tym razem nad me-
ritum sprawy. K. Salamon został wybrany na 
funkcję wiceprzewodniczącego 17 głosami za, 

przy 6 przeciwnych i jednym wstrzymującym, 
a St. Jaszczuk, wbrew obawom radnych PO, 
zapowiedział, że zrobi wszystko, by K. Salamon 
nie narzekał na brak pracy: — Nie będzie się 
nudził! Debiutujący w nowej roli radny BSR–u 
dziękował za oddane głosy i ze zrozumieniem 
odniósł się do osób, które nie poparły jego 
kandydatury. Tłumaczył to stanowiskiem 
politycznym, gdyż, jak mówił, jego kontakty  
z PO zawsze były poprawne. — Będę się starał 
polepszyć stosunki BSR–u i PO. Nie tak to miało 
być, ale losy potoczyły się tak, jak się potoczyły. 
Fakt, że obejmuję funkcję po wybitnej osobie, 
jaką był Józef Cyran, jest dla mnie zaszczytem, 
ale i obowiązkiem. A z gratulacjami dla K. Sa-
lamona pospieszyli przedstawiciele wszystkich 
klubów. Warto dodać, że do tematu wyborów 
powrócono w dalszej części sesji, kiedy to 
prezydent przekonywał, że dwa kluby BSR–u  
i PiS–u chciały poprzeć kandydata z PO, ale ten 
nie został zgłoszony. W odpowiedzi P. Kuczera 
powołał się na wypowiedź udzieloną mediom 
przez prezydenta i przewodniczącego RM, 
jakoby rybnicka PO udowodniła, że poprzez 
swoje destrukcyjne działanie nie zasługuje na 
fotel wiceprzewodniczącego: — Czy po lekturze 
takich słów, wypowiedzianych publicznie, mogli-
śmy wystawić kandydata na tę funkcję? — za-
stanawiał się P. Kuczera, tłumacząc, że tego nie 
zrobili, bo uznali ... „nas tam nie chcą”. 

Komisje do zmiany 
Roszady w komisjach podyktowane były 

zmianami w składzie Rady, ale nie tylko. 
Nowa radna zgłosiła akces do Komisji Finan-
sów oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej, w której chęć pracy zadeklarował również 
J. Piecha. Radny PO zrezygnował natomiast 
z członkostwa w Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu, a Henryk Ryszka (BSR) – w Komisji 
Gospodarki Komunalnej. Jednak „wakat” w tej 
ostatniej nie pozostał wolny zbyt długo, gdyż 
zajęła go M. Polanecka–Nabagło. Uchwałę 
uwzględniającą wszystkie zmiany radni przyjęli 
jednogłośnie. Zaaprobowano też propozycję, 
by kwestię rezygnacji St. Stajera z funkcji prze-
wodniczącego Komisji inwentaryzacji mienia, 
rozpatrzyć podczas kolejnej sesji, po uprzed-
nim, pierwszym posiedzeniu tejże komisji.   

Ale to już było… 
Wśród trzech skarg, jakimi radni zajęli 

się w czasie tej sesji, po raz kolejny znalazły 
się uwagi zgłaszane przez mieszkańców 
ul. Janiego. Szczegółowe stanowisko Komisji 
Rewizyjnej na temat zarzutów związanych  
z procedurą uchwalania „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego dla miasta” przedstawił J. Piecha. Zarzuty 
mieszkańców ul. Janiego, o których już wielo-
krotnie pisaliśmy na naszych łamach, dotyczyły 
nie tylko procedury uchwalania studium,  
a l e  i  z m i a n y  m i e j s c o w e g o  p l a n u  

zagospodarowania przestrzennego. Ponadto 
Komisja rozpatrzyła też zarzut związany z obie-
ma procedurami, a dotyczący niezachowania 
przez prezydenta obowiązku ogłoszenia w spo-
sób zwyczajowo przyjęty składania wniosków 
do projektów. Wszystkie z przedstawionych 
zarzutów (15) Komisja postanowiła uznać za 
niezasadne, dowodząc m.in., że każda uwaga 
zgłoszona do projektu została przyjęta i roz-
patrzona, a możliwość ich składania istniała  
w okresie wyłożenia projektu oraz przez 21 dni 
po jego wyłożeniu. Uznano też, że przebieg dys-
kusji publicznej w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego był 
prawidłowy, podobnie jak sposób jej protoko-
łowania. Niezasadne były też zdaniem Komisji 
zarzuty o niezgodność zapisów projektu planu 
z obowiązującym studium i niesporządzenie 
aktualnej prognozy oddziaływania na środo-
wisko w kontekście rozmieszczenia obiektów 
handlowych powyżej 2000 m2. Jednak zanim 
przychylono się do stanowiska Komisji Re-
wizyjnej, P. Kuczera zauważył, że radni nie 
mieli wystarczająco dużo czasu, by zapoznać się  
z materiałami, które otrzymali na krótko przed 
sesją, co w dobie internetu nie powinno się zda-
rzać, a Benedykt Kołodziejczyk (PO) nawiązał 
do zapisu informującego, że funkcjonowanie 
obiektów handlowych powyżej 2000 m2 nie 
będzie przekraczało dopuszczalnych norm 
uciążliwości dla otoczenia: — To deklaracja nie 
poparta dotychczas żadnymi badaniami. Radny 
zgodził się też z wątpliwościami P. Kuczery  
o zbyt krótkim czasie na zapoznanie się z uwa-
gami mieszkańców i udzielonymi w stanowisku 
odpowiedziami. Jednak H. Cebula przekony-
wał, że Komisja Rewizyjna przekładała swoje 
posiedzenia tak, by mógł w nich uczestniczyć 
P. Kuczera, a R. Niewelt zapewniał, że sprawy 
zgłaszane w skardze są powszechnie znane,  
bo „...przez ostatnie pół roku były przedmiotem 
prac wszystkich gremiów w tej Radzie”. Radny 
Józef Skrzypiec (BSR) po raz kolejny przypo-
mniał o ogromie prac, gdyż wszystkich zarzu-
tów było 47, najpierw więc nastąpił ich podział, 
tak by Komisja zajęła się tylko tymi, które miały 
znamiona skargi na prezydenta. 

Ostatecznie skargę mieszkańców ul. Ja-
niego uznano za bezzasadną przy 7 głosach 
wstrzymujących się. Radni rozpatrzyli też 
drugą ze skarg, w której skarżąca zarzucała 
dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy zasłania-
nie się procedurą prawną i niegospodarność.  
A z wyjaśnień przedstawionych przez  
J. Skrzypca wynika, że skarżąca wystąpiła  
z wnioskiem do PUP o refundację kosztów 
wyposażania i doposażenia stanowiska pracy 
dla bezrobotnego, a urząd poprosił o dostar-
czenie wymaganych dokumentów. Dwa z nich 
nie zostały jeszcze dostarczone, stąd wniosek 
Komisji Rewizyjnej o uznanie skargi za bez-
zasadną, co radni potwierdzili jednogłośnie. 
Podobnego zakończenia doczekała się skarga 
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na nienależyte wykonywanie zadań przez dy-
rektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
Była ona związana z obawami wynajmujących 
mieszkanie małżonków o podniesienie czynszu, 
ale, jak wyjaśniał  J. Skrzypiec opinia ZGM–u, 
budząca wątpliwości skarżących, dotyczyła 
możliwości wykupu jedynie jednego z miesz-
kań, a nie sprzedaży całej nieruchomości. 

Poparcie dla studium, choć…
— Czeka nas prawdziwy maraton — mówił 

St. Jaszczuk o projekcie zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta. — Proszę 
zatem o wytrwałość, cierpliwość i dyscyplinę. 
Było to konieczne, gdyż przegłosowania wyma-
gały 423 uwagi wniesione do studium w czasie 
jego pierwszego publicznego wyłożenia, 164 
– z drugiego i 138 – z trzeciego. Były to uwagi, 
których nie uwzględnił prezydent, a wcześniej, 
podczas sześciu kilkugodzinnych posiedzeń roz-
patrywała je Komisja Gospodarki Przestrzennej  
i Działalności Gospodarczej. I jak poinformował 
jej przewodniczący Jan Mura, szczególnie wiele 
miejsca poświęcono uwagom zgłoszonym przez 
mieszkańców Orzepowic i ul. Janiego. A przed-
miotem zmiany studium było określenie roz-
mieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, uwzględnienie 
lokalizacji strategicznych dla miasta inwesty-
cji usługowych i produkcyjnych, aktualizacja 
planowanego układu komunikacyjnego oraz 
uwzględnienie zgłaszanych wniosków. — Przystę-
pujecie do debaty nad jednymi z najistotniejszych 
materiałów planistycznych, które zadecydują  
o rozwoju naszego miasta. A działamy w wielkim 
chaosie legislacyjnym i sprzecznych zapisach  
w ustawach — stwierdził A. Fudali. Podkreślał 
też, że procedury zostały tak przygotowane, by 
na każdym etapie pracy nad studium mieszkańcy 
mieli możliwość wniesienia uwag, zastrzeżeń czy 
protestów. — Przedstawione materiały pozwalają 
na dalszy, dynamiczny rozwój gminy, a studium 
zdecyduje czy Rybnik będzie miastem naszych 
marzeń — mówił prezydent. — Zwykle przy 
takich sprawach dochodzi do sytuacji, w której 
naruszamy interes prawny niektórych osób; to 
tzw. „władztwo planistyczne”. Jednak radni muszą 
podejmować trudne decyzje, które dotyczą nie 
tylko ich dzielnicy. Muszą wziąć pod uwagę cel 
strategiczny jakim jest rozwój całego miasta. Jak 
trudne będzie to zadanie, radni przekonali się 
już na początku omawiania studium. Najpierw 
za sprawą opinii Rady Dzielnicy Orzepowice, 
potem – klubu PO, którego stanowisko jesz-
cze następnego dnia było powodem gorących 
dyskusji. 

Z pismem RD Orzepowice zapoznał zebra-
nych St. Jaszczuk, informując, że zapropono-
wane rozwiązanie drogowe obwodnicy miasta 
przebiegające przez centrum Orzepowic nie są 
akceptowane przez mieszkańców, z uwagi na 

dużą uciążliwość i groźby konfliktów społecz-
nych. RD zgłosiła więc propozycję poprowa-
dzenia drogi inną trasą i jak dowodzili autorzy 
pisma, jest ona akceptowana przez mieszkańców, 
tańsza o ok. 6 mln zł, nie wymaga wyburzeń  
i w znacznie mniejszym stopniu oddziałuje na 
środowisko i istniejącą zabudowę mieszkaniową, 
bo przebiega w odległości 50 m od najbliższych 
budynków. Ponadto w piśmie skrytykowano 
raporty oddziaływania na środowisko, które 
uznano za niekompletne i nieaktualne. Nie po 
raz pierwszy, wiceprezydent Michał Śmigielski 
wyjaśniał, że zmiany w studium nie dotyczyły 
Orzepowic, a plan związany z przebiegiem dróg 
przez tę dzielnicę został już przez Radę Miasta 
przyjęty i nadal obowiązuje: — To, że wyłożone 
zostało studium dla całego miasta, nie oznacza, 
iż w rejonie, w którym przebiega obwodnica, do-
konujemy jakichkolwiek zmian. One zostały już 
dokonane i uchwalono plan zagospodarowania 
przestrzennego, którym aktualnie się posługujemy. 
Wiceprezydent odniósł się też do przedstawio-
nego w piśmie zarzutu o zmianę klasy drogi  
z głównej na zbiorczą, a wyjaśniając posłużył się 
przykładem zapisanej w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego hipotetycznej autostrady, 
na którą w danej chwili miasta nie stać, więc 
w jej miejscu powstaje droga o niższej klasie. 
Na razie, bowiem docelowo ma tam powstać 
autostrada: — W naszym planie zagospoda-
rowania przestrzennego też jest taki przypadek, 
gdzie mamy drogę główną, jednak nie jesteśmy 
miastem w Kuwejcie, więc dzisiaj projektujemy 
dokumentację techniczną na wybudowanie drogi 
klasy zbiorczej, choć kiedy pojawi się możliwość, 
rozbudujemy ją do drogi klasy głównej. Tak, jak 
istnieje zapis umożliwiający wzniesienie budynku 
trzykondygnacyjnego, ale chwilowo inwestora 
na to nie stać, więc w pierwszym etapie realizuje 
tylko parter. I mimo takiej decyzji, działa zgodnie 
z planem. 

— Ilu rybniczan, tyle opinii — podsumował 
propozycje zmian w studium St. Jaszczuk,  
a kolejną, w imieniu klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej przedstawił B. Kołodziejczyk. 
W obszernym, 23–punktowym oświadczeniu, 
którego odczytanie trwało kilkanaście minut, 
PO uznała za słuszne tylko niektóre powody 
zmiany studium. Skupiono się jednak na tych, 
które zdaniem radnych tego klubu, należało 
wycofać, gdyż… „są szkodliwe dla miasta oraz 
dla jego budżetu”. Dotyczyło to głównie loka-
lizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2. PO skrytykowało 
zmiany fragmentu studium dla terenu Rybnickiej 
Fabryki Maszyn (bo budowa hipermarketów  
w centrum jest niekorzystna, a przeprowadzenie 
ruchu od ul. Powstańców do ul. Chrobrego może 
doprowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa 
uczniów), negatywnie oceniło zmiany dla terenu 
po południowej stronie nowej drogi łączącej 
ulice Gliwicką i Rudzką (bo zabudowanie te-
renu supermarketem jest sprzeczne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, ograniczone zostaną 

tereny zalewowe rzeki Rudy, pogorszy się ja-
kość życia mieszkańców ul. Janiego, a przyszły 
inwestor naraża się na protesty i odwołania), 
wreszcie, zmiany na tzw. „Skotnicy”, związane  
z przeznaczeniem terenów dotychczas rolnych na 
tereny zabudowy mieszkaniowej (bo wiąże się to  
z kosztownym uzbrojeniem terenu, a przesłanki 
do zmiany tego fragmentu studium mogły być 
inne niż merytoryczne). PO ustosunkowało 
się też do wielu innych kwestii – zapropo-
nowało zlokalizowanie supermarketu przy  
ul. Wodzisławskiej i poprowadzenie tranzytu 
na kierunku północ–południe ulicą Podmiejską 
do ul. Budowlanych, co miałoby rozwiązać 
konflikt w Orzepowicach i krytycznie odniosło 
się do ograniczania wysokości parkingów zbio-
rowych do 3 kondygnacji nadziemnych oraz 
przeniesienia dworca komunikacji autobusowej 
i autokarowej. — Nasz sprzeciw budzą stosowane 
przez prezydenta różne kryteria przyjmowania lub 
odrzucania wniosków i uwag dla tego samego 
typu spraw. Bardzo podobne do siebie, wręcz 
identyczne wnioski lub uwagi raz się odrzuca,  
a raz przyjmuje — mówił B. Kołodziejczyk. 
Ponadto radni PO dopatrzyli się zmian w części 
opisowej „B” studium, które, ich zdaniem, nie 
zostały omówione i poddane pod głosowanie 
na żadnym z posiedzeń Komisji Gospodarki 
Przestrzennej, ani podczas wyłożenia studium 
i nie były przedmiotem publicznych debat. 
Oczekiwali więc na pisemną opinię prawną  
w tej sprawie, obawiając się, że wobec powyższe-
go, studium nie może być przedmiotem obrad. 
Wątpliwości rozwiał prezydent informując,  
że projekt uchwały w sprawie zmian w studium 
był oceniany przez radców prawnych i został 
przygotowany zgodnie „ze sztuką prawniczą”.  
A. Fudali nawiązał też do uwag zgłaszanych 
przez PO w poprzednim punkcie sesji, dotyczą-
cym skargi mieszkańców ul. Janiego i otrzyma-
nych zbyt późno materiałów: — Mówiliście, że 
nie chcecie być zaskakiwani stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej w dniu sesji. A wy robicie to samo 
– odczytujecie elaborat i oczekujecie, że Rada 
Miasta teraz się do niego ustosunkuje? — pytał 
A. Fudali. — Co robiliście przez ostatnie pół 
roku, kiedy na każdym etapie można było złożyć 
podnoszone przez was uwagi? Spaliście? To czarny 
„PR”. Platforma nie ma nic do zaoferowania (...). 
Im gorzej, tym lepiej dla PO. Prezydent ocenił, 
że to nie pierwszy taki przypadek i przypomniał 
głosowanie nad budżetem i ówczesny wniosek 
PO (czytaj też poprzedni numer „GR”). 

Oświadczenie PO doczekało się odzewu nie 
tylko ze strony prezydenta, ale i koalicji, która 
nie zostawiła na nim suchej nitki. Sporo zastrze-
żeń budził czas, w jakim radni PO przedstawili 
swoje uwagi. Zastanawiano się dlaczego zro-
biono to „za 5 dwunasta” zważywszy na wcze-
śniejsze możliwości. Mówili o tym K. Salamon  
i J. Mura, a P. Kuczera wyjaśniał, że to jedynie 
podsumowanie, a kierowano się chęcią poin-
formowania mieszkańców o swoim stanowisku 
i uwagach: — Czy nie mamy do tego prawa?  
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A B. Kołodziejczyk dodawał: —  Naszym zamia-
rem nie jest hamowanie studium. To tylko opinia, 
materiał do rozważenia na przyszłość. To, co dla 
PO było podsumowaniem, dla PiS-u – „musztar-
dą po obiedzie”, w dodatku, jak mówił Andrzej 
Wojaczek, „nieświeżą”: — Prace nad studium 
trwają już półtora roku, był więc wystarczający 
czas, aby wszyscy zainteresowani wnieśli swoje 
uwagi do sporządzanego dokumentu. Zrobili to 
mieszkańcy, mogli również zrobić rybniccy radni 
PO, korzystając z tej sposobności podczas pracy 
nad studium. Wojaczek zarzucał opozycji,  
że stała się adwokatem wybranej grupy miesz-
kańców, zapominając o tym, że reprezentuje całe 
miasto. Stanowisko PO komentowano głośno 
jeszcze następnego dnia. — Tyle było czasu żeby 
omówić te wnioski, a państwo prezentujecie swoje 
stanowisko, w dniu, w którym Rada rozpoczyna 
debatowanie nad studium. Trudno zatem nie 
odnieść wrażenia, że robicie to tylko po to, by 
zaistnieć w mediach. Nie idzie wam o sprawy 
istotne. Chcecie jedynie zaakcentować swoją 
odrębność, którą uchwycą media — komentował 
prezydent. P. Kuczera: — Proszę się zastanowić, 
dlaczego jesteśmy zmuszeni działać właśnie w taki 
sposób…, a St. Stajer przekonywał, że każdy 
radny ma prawo do wypowiedzi. Apelował też  
o zaufanie do opozycji i wysłuchanie jej głosu.  
A. Fudali: — Byłbym szaleńcem gdybym uważał, 
że w Radzie Miasta nie potrzeba opozycji, ale zwra-
cam uwagę, że są pewne procedury i czas kiedy 
zgłasza się takie wnioski. A wy tego nie robicie. 
Róbcie to w odpowiednim czasie! 

Również BSR nie pozostało obojętne wobec 
oświadczenia radnych PO, mówiąc nie tylko  
o  możliwości zgłaszania uwag przez Platformę 
w stosownym momencie, ale przede wszystkim 
ustosunkowując się do ich treści. — Nie może 
być tak, że w odległości 400 m od Rynku znajdują 
się slumsy z czasów PRL–u, a tak właśnie jest za 
„Ryfamą” od strony ul. Dworcowej — przeko-
nywał Romuald Niewelt. — Planujemy budowę 
obwodnicy wschodniej miasta, od ronda Chwało-
wickiego do ul. Powstańców Śląskich, gdyż chcemy 
poszerzyć centrum. Trzeba odciążyć ul. Kościuszki  
i zupełnie nie rozumiem pokrętnego stwierdze-
nia, że budowa tej drogi stworzy zagrożenia dla 
uczniów. Wbrew waszym sugestiom, studium 
zapewnia też ochronę doliny Rudy z zachowaniem 
200 m pasa wzdłuż rzeki i ochronę przeciwpowo-
dziową tego terenu. Szef BSR–u krytycznie ocenił 
też komunikacyjne uwagi PO odnośnie Orzepo-
wic, skoro realizacja zadania przebiega zgodnie  
z przyjętym planem miejscowym i jest już na fini-
szu. — Wykupy są zrealizowane w 98 procentach, 
za kwotę 5 mln złotych, a procedura odwoławcza 
przed sądem administracyjnym jest pozytywna dla 
miasta. Zmiana byłaby więc nieodpowiedzialno-
ścią, a niezrealizowanie tej inwestycji spowoduje 
zablokowanie miasta na całe dziesięciolecia  
i ogromne straty dla Rybnika. Czy o to chodzi 
radnym PO? R. Niewelt podkreślał też, że teren 
„Skotnicy” zamieniono na wniosek właścicieli 
gruntów, a studium nie decyduje, gdzie będą 

budowane obiekty handlowe o pow. po-
wyżej 2000 m2, ustala jedynie możliwość 
takiej lokalizacji. Na co zwrócił również 
uwagę prezydent: — Skąd macie wiedzę, 
że na terenie „Ryfamy” powstanie obiekt 
wielkopowierzchniowy? Być może tak się 
stanie, ale ja takiej wiedzy nie posiadam. 
Nie jestem właścicielem tego terenu.  
A R. Niewelt zapewniał, że radni  
z pewnością woleliby, by supermarket 
powstał, tak jak sugerowało PO, przy 
ul. Wodzisławskiej, ale musi się znaleźć 
inwestor, który będzie chciał właśnie tam 
go wybudować: — Był czas na dyskusję, 
ale wam o nią nie chodzi. Idzie o media 
i propagandę. P. Kuczera odpowiadał, 
że klub radnych ma prawo złożyć uwagi 
do studium i publicznie zaprezentować 
mieszkańcom zgłaszane na Komisji 
opinie. W podobnym tonie wypowiadał 
się St. Stajer, który ocenił, że PO miało 
prawo przedstawić swoje stanowisko, 
które należy dołączyć do protokołu z sesji. 
Dla St. Jaszczuka treść oświadczenia była 
tak obfita, że radni PO swoje stanowisko 
mogą wyrazić tylko w poszczególnych gło-
sowaniach nad zmianami w studium, gdyż 
nie pora na dyskusje i szukanie rozwiązań. 
Tak też się stało… 

Decyzją radnych, wszystkie z ponad 700 
uwag nie zostało uwzględnionych – sporą część 
odrzucono jednogłośnie, choć oczywiście były  
i takie, w których radni opozycyjni, ale nie tylko, 
byli przeciw lub wstrzymywali się od głosu. Tak 
było m.in. w sprawie uwag mieszkańców Orze-
powic czy ul. Janiego, których reprezentanci byli 
obecni na sali. Wszystkie uwagi referował Łukasz 
Pomykoł z rybnickiej Pracowni Urbanistycznej 
Wiesława Chmielewskiego, a spora ich część 
dotyczyła zmian nie będących przedmiotem 
rozważań studium. Jak wyjaśniał Ł. Pomykoł, 
ich uwzględnienie wymagałoby zmian w planie 
miejscowym, a nie w studium. Dlatego uwagi au-
tomatycznie zostaną przeniesione do procedury 
zmiany planu miejscowego. 

— Wskazujemy, że studium jest potrzebne 
— mówił w podsumowaniu P. Kuczera. — Pode-
szliśmy merytorycznie do tematu i zanalizowaliśmy 
studium, a patrząc na wyniki głosowań widzę,  
że PO w 90% była zgodna z pozostałymi radnymi. 
P. Kuczera nie zgodził się z zarzutami, że opo-
zycja działa destrukcyjnie i reprezentuje tylko 
garstkę mieszkańców. — Zdajemy sobie sprawę, 
że nie we wszystkich momentach będziemy zgodni, 
ale widzimy, że nawet BSR i PiS też nie zawsze 
się zgadzają — mówił P. Kuczera. — W imieniu 
klubu oświadczam, że uchwałę w sprawie studium 
poprzemy. Również St. Stajer zapowiedział swoje 
poparcie, wyjaśniając jednak, że miał wątpliwości 
w kwestii budowy obiektów wielkopowierzch-
niowych czy przebiegu dróg, czemu dał wyraz  
w głosowaniu nad poszczególnymi uwagami,  
w którym postępował „zgodnie ze swoim sumie-
niem”. Z możliwości zabrania głosu skorzystała też  

Ewa Podolska, reprezentująca mieszkańców 
Kamienia, którzy protestowali przeciwko 
wybudowaniu drogi przez las w tej dzielnicy: 
— Serdecznie dziękuję władzom miasta – prezy-
dentowi Adamowi Fudalemu i wiceprezydentowi 
Michałowi Śmigielskiemu, że wniknęli w sprawę, 
poświęcili swój czas, spotkali się z nami i nas wy-
słuchali. Cieszymy się, że zostały dostrzeżone walo-
ry przyrodnicze tego terenu. Zgłosiliśmy koncepcję 
alternatywną lepszego dojazdu do Kamienia  
i cieszymy się, że miasto ją zaaprobowało. 

Podsumowując prace nad studium A. Fudali 
przypomniał o chaosie legislacyjnym, który 
doskonale obrazuje sytuacja, jaka miała miejsce 
w Rybniku – przy kolejnym wyłożeniu studium 
można było składać uwagi dotyczące obwodnicy 
w Orzepowicach, mimo iż jej budowa została 
zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego, a wyrok w tej sprawie był dla miasta 
korzystny. Prezydent dziękował też za ogrom 
pracy – w sumie przyjęto 1500 uwag, odrzucono 
ponad 700, a każdej należało poświęcić czas: 
— Racjonalnie i rozsądnie pochyliliśmy się nad 
studium, a 1500 wniosków na 140 tys. mieszkańców 
to niecały procent niezadowolonych. Za podjęty 
trud i wielomiesięczną pracę dziękował też St. 
Jaszczuk, a w głosowaniu uchwałę poparły 22 
osoby, jedna się wstrzymała. Były więc powody do 
zadowolenia, stąd prezent, jaki zrobili sobie radni 
– i nie ukrywamy, że również nam – rezygnując  
z punktu „wolne głosy, interpelacje i pytania”. 
Stąd też oklaski… Jak dla maratończyka, który 
dobiegł na metę, ale tym razem dla jednych było 
to zwycięstwo, dla innych porażka. Jak to w spo-
rcie...                                                                     (S) 

Zmiany w studium omówił Łukasz Pomykoł z Pracowni Urbani-
stycznej Wiesława Chmielewskiego. Obok nowo wybrany wiceprze-
wodniczący RM Kazimierz Salamon.                         Zdjęcia: s
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Krótko o mieście
Ponieważ od ostatniego, dwudniowego 

posiedzenia minęło zaledwie siedem dni, 
w tradycyjnym sprawozdaniu o pracach 
w mieście prezydent skoncentrował się 
na poinformowaniu radnych o sposobie 
zarządzania projektami realizowanymi 
w ramach subregionalnych programów 
operacyjnych.  Jak mówił  prezydent,  
w wyniku porozumienia między gminami 
tworzącymi poszczególne subregiony, wy-
łonione zostały konkretne projekty, których 
realizacja może być dofinansowana ze środ-
ków europejskich. W przypadku subregionu 
zachodniego do wydania jest kwota 58,5 
mln euro. Prezydent szczegółowo omówił 
przygotowania i etapy niezbędne do reali-
zacji konkretnych zadań. — Za nami etap 
pierwszy. Mamy wybraną listę projektów 
naszego subregionu, które chcemy realizować 
— referował A. Fudali. Do końca czerwca 
tego roku projekty oceniane będą przez 
urząd marszałkowski oraz przez niezależ-
nych ekspertów. Ostateczne decyzje o dofi-
nansowaniu konkretnych zadań mają podjąć 
na przełomie czerwca i lipca br. marszałek, 
a następnie zarząd województwa śląskiego. 

Prezydent zaprosił też radnych do uczest-
nictwa w konferencji z udziałem wicemini-
stra rozwoju regionalnego Janusza Mikuły, 
zaplanowanej na połowę lutego. — Celem 
spotkania będzie uzyskanie informacji na 
temat różnorodnych form finansowania pro-
jektów. Takie możliwości proponują również 
państwa europejskie nie będące członkami 
Unii.  Chcemy w możliwie największym 
zakresie wykorzystać wszelkie sposoby pozy-
skania środków zewnętrznych — zakończył 
A. Fudali.

Punkty w górę
Na kwotę 650 zł radni ustalili wartość 

najniższego wynagrodzenia w pierwszej 
kategorii zaszeregowania dla pracowni-
ków Powiatowego Urzędu Pracy. Z czte-
rech do pięciu złotych zwiększyli też wartość 
punktów, służących do budowania tabeli 

wynagrodzeń. Nowe regulacje umożliwią 
zrealizowanie przewidzianych na br. pod-
wyżek, co z kolei pozwoli na zmniejszenie 
dysproporcji płacowych w poszczególnych 
jednostkach miasta. Referująca uchwałę 
wiceprezydent Ewa Ryszka odpowiedziała 
na pytania, jakie w tej sprawie skierowało 
do niej kilku radnych. Henryk Ryszka (BSR) 
odniósł się do poszczególnych kategorii 
zaszeregowania, Romuald Niewelt (BSR) 
był ciekaw, czy wprowadzone zmiany wy-
równają różnice w poziomie wynagrodzeń 
pracowników urzędu pracy i pozostałych 
jednostek miejskich, a Bronisław Drabiniok 
(PO) chciał wiedzieć, o ile średnio wzrosną 
płace w PUP. — Płace w Urzędzie Pracy są 
jednymi z niższych, choć nie najniższe. Do 
określonych stawek dochodzimy poprzez 
sukcesywne podnoszenie wartości punktu. 
Wyrównanie płac we wszystkich jednostkach 
jest procesem i tego nie zrobimy w ciągu jed-
nego roku — wyjaśniała E. Ryszka. Uchwałę 
radni przyjęli jednogłośnie.

Więcej dla nauczycieli
Jak co roku, radni zaakceptowali 

regulamin określający zasady przy-
znawania dodatkowych wynagrodzeń 
i nagród dla dyrekcji oraz nauczycieli 
rybnickich szkół i przedszkoli. W przyję-
tym dokumencie wprowadzono kilka zmian  
w stosunku do regulaminu obowiązującego 
w ub. roku. Uszczegółowiono kryteria dot. 
dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 
szkół (zostanie on przyznany również 
szefom placówek, w których prawidłowo 
funkcjonuje audyt energetyczny), wprowa-
dzono nowe zasady określające wysokość 
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów. Jego 
poziom będzie ściśle uzależniony od ilości 
oddziałów bez względu na rodzaj placówki. 
Jednocześnie o 10 zł podwyższono dodatek 
za wychowawstwo klas, wprowadzono też 
zapis o dodatku za trudne warunki pracy 
dla osób prowadzących zajęcia w szkołach 
dwujęzycznych oraz dla nauczycieli języka 
obcego w oddziałach dwujęzycznych.  

Temat edukacji oraz płac nauczycieli za-

wsze wzbudza dyskusje, nie inaczej było tym 
razem. B. Kołodziejczyk poprosił o wyja-
śnienia dotyczące audytów energetycznych 
prowadzonych w rybnickich placówkach, 
a Waldemar Brzózka (PiS) był ciekaw czy 
dodatek motywacyjny zostanie przyznany 
jedynie wtedy, gdy w wyniku audytu dy-
rektor osiągnie określone oszczędności. 
— Jest taka koncepcja, ale w tej chwili pod-
stawą przyznania dodatku jest prawidłowe  
i terminowe wprowadzanie oraz kontrolo-
wanie danych dot. audytu — odpowiedziała 
referująca uchwałę Joanna Kryszczyszyn. 
Radny Kołodziejczyk zastanawiał się czy 
na wprowadzonych zmianach skorzystają 
wszyscy nauczyciele i dyrektorzy. Wicepre-
zydent odpowiedziała twierdząco, zaś  Piotr 
Kuczera (PO), sam będąc nauczycielem, 
podzielił się refleksjami na temat ogólnej 
sytuacji oświaty w kraju: — Jeżeli chcemy 
mieć nauczycieli twórczych – takich, którzy 
chcą z młodzieżą pracować, musimy o tych 
problemach dyskutować. Do wypowiedzi 
radnego, a konkretnie do sprawy dodatku 
funkcyjnego stanowiącego ważny element 
nauczycielskich płac, odnieśli się również 
Michał Chmieliński (BSR) i Henryk Cebula 
(PiS). Andrzej Oświecimski (BSR) był cie-
kaw w jakim stopniu zmiany w regulaminie 
obciążą budżet miasta, natomiast R. Niewelt 
przypomniał m.in., że regulowanie płac 
nauczycieli nie leży jedynie w kompetencji 
gminy. — Zasadniczą sprawą jest zwiększenie 
subwencji oświatowej z budżetu państwa. Do 
budżetu oświaty miasto dopłaca 56 milionów 
zł. To równowartość wszystkich podatków, ja-
kie płacą nam mieszkańcy — wyliczał radny. 
O wysokość subwencji oświatowej z budżetu 
państwa na 2008 r. pytał M. Chmieliński. 
— Na razie nie znamy tej kwoty, jednak  
wiadomo, że subwencja nie wystarcza na za-
pewnienie pensji nauczycielom. Dopłata mia-
sta jest potężna, a ta uchwała jest kolejnym 
ukłonem w kierunku edukacji — wyjaśniała 
wiceprezydent. Te argumenty przekonały 
radnych, bo za przyjęciem uchwały głosowali 
jednogłośnie.

Zielone światło dla kolejnych 
projektów

Radni upoważnili prezydenta do za-
twierdzania projektów zgłaszanych do 
dofinansowania ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Miasto chce 
pozyskać środki z programu operacyjnego 
„Kapitał Ludzki” m.in. na realizację pro-
gramu „Dodajcie nam skrzydeł”. Celem 
projektu jest podniesienie i dostosowanie 
kwalifikacji uczniów i absolwentów Ze-
społu Szkół Zawodowych Specjalnych oraz 
Warsztatów Terapii Zajęciowej do potrzeb 

Sesja Rady Miasta – 30 stycznia

Śródmieście przed zmianami
— Odkąd kilka lat temu przeczytałem broszurę „Sto atrakcji Rybnika”, przestałem 

jeździć na wczasy — przyznał Benedykt Kołodziejczyk (PO) podczas drugiej już  
w tym roku sesji Rady Miasta. Radny odniósł się w ten sposób do wyników badań 
na temat zdecydowanie pozytywnego postrzegania Rybnika przez jego mieszkańców, 
które przywołał wiceprzewodniczący RM Kazimierz Salamon (BSR). Podczas 
sesji radni wyrazili zgodę na przystąpienie do wprowadzenia zmian w planie 
zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia. Jest więc szansa na to, że do 
istniejących atrakcji dołączą następne... 
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lokalnej gospodarki. Program ma pomóc 
niepełnosprawnym odnaleźć się na rynku 
pracy. — Uczestnicy projektu mają m.in. 
wytwarzać torby ekologiczne, w ten sposób 
chcemy zmotywować ich do pracy i promować 
proekologiczne zachowania — argumen-
towała J. Kryszczyszyn. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie.

Staszic patronem
Stanisław Staszic – jeden z czołowych 

reformatorów i uczonych polskiego 
Oświecenia – będzie patronem Zespołu 
Szkół Technicznych. W ramach miesz-
czącej się przy ul. Kościuszki 5 placówki, 
funkcjonują: liceum profilowane, technikum 
oraz zasadnicza szkoła zawodowa. Uchwałę 
radni przyjęli jednogłośnie.   

Do Górek Śląskich autobusem
Już wkrótce mieszkańcy Górek Ślą-

skich będą mogli kursować do i z Ryb-
nika autobusem. Wszystko dzięki porozu-
mieniu, jakie miasto zawrze z gminą Nędza, 
a które umożliwi wydłużenie trasy części au-
tobusów komunikacji miejskiej, która w tej 
chwili kończy się w Zwonowicach. Pierwsze 
autobusy w kierunku Górek Śląskich ruszą 
już wiosną. Na początek zaplanowano cztery 
kursy – dwa przed i dwa po południu. 

Brak połączenia z Rybnikiem stanowił 
spory problem dla mieszkańców gminy 
uczęszczających do rybnickich szkół lub 
pracujących w naszym mieście. Dodatkowe 
koszty związane z wydłużeniem kursów będą 
pokrywane przez gminę Nędza. Za przyję-
ciem uchwały głosowali wszyscy radni.

    

Śródmieście czeka na zmiany
Przyczyny, dla których konieczne jest 

przystąpienie do wprowadzenia zmian 
w planie zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie Śródmieścia wyjaśnił 
wiceprezydent Michał Śmigielski. Pla-
nowane zmiany wiążą się m.in. z koniecz-
nością wyboru przebiegu średnicowej drogi 
zbiorczej (wzdłuż rzeki Nacyny). Konieczne 
jest również ustalenie nowych funkcji dla 
opuszczonych zabudowań po byłym szpita-
lu „Juliusz” oraz lokalizacji dla parkingów 
wielopoziomowych (w grę wchodzi teren 
naprzeciw Zespołu Szkół Technicznych 
przy ul. Kościuszki oraz parking przy ul. 
Curie–Skłodowskiej). Zweryfikowana zosta-
nie liczba obiektów zabytkowych i objętych 
ochroną konserwatorską. Zmiana planu po-
zwoli również na wskazanie lokalizacji tzw. 
dominant przestrzennych, czyli budynków, 
które ze względu na swoją wysokość będą 
dominowały nad pozostałymi obiektami  
w centrum. Głosowanie poprzedziła krótka 
wymiana zdań – B. Kołodziejczyk pytał m.in. 

o wskaźniki urbanistyczne, a P. Kuczera  
o ewentualne lokalizacje dominant. — Na 
to jest jeszcze za wcześnie, te sprawy będą 
zadaniem projektantów — odpowiedział 
M. Śmigielski. Uchwałę o przystąpieniu 
do sporządzenia zmian w planie zagospo-
darowania centrum miasta radni przyjęli 
jednogłośnie.  

Z gotówką tylko do kasy
Radni wprowadzili zmiany w uchwale 

z 2003 r. regulującej zasady parkowania 
pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych. Zmiana dotyczy 50 zł opłaty 
dodatkowej, jaka nakładana jest na kie-
rowców, którzy uchylają się od uiszczania 
należności za parkowanie w Strefie Płatnego 
Parkowania. Opłatę dodatkową będzie moż-
na wpłacać jedynie w kasie Urzędu Miasta 
lub przelewem na wskazane konto. Zrezy-
gnowano natomiast z możliwości wniesienia 
opłaty u funkcjonariusza Straży Miejskiej. 
Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

Problematyczny „spadek”
Sprawa przejęcia przez miasto na 

własność dwóch pojazdów, a właściwie 
ich wraków, porzuconych w Rybniku 
przez właścicieli z Gliwic i Jastrzębia, 
wzbudziła sporo kontrowersji. Prawo  
o ruchu drogowym nakłada na miasto obo-
wiązek usunięcia, a następnie przejęcia na 
własność porzuconych pojazdów. Sytuacja 
ta ma miejsce gdy, mimo wezwań gminy, 
w ciągu sześciu miesięcy dotychczasowi 
właściciele nie odbiorą pojazdów. Po tym 
okresie auta stają się własnością miasta, 
a to rodzi określone konsekwencje – rów-
nież finansowe, związane z koniecznością 
złomowania przejętych wraków. Kosztami 
utylizacji nie można obciążyć osoby, która 
pojazd porzuciła, ponieważ w chwili prze-
jęcia przez miasto, ta przestaje być jego 
właścicielem. I właśnie ta kwestia poruszyła 
wielu radnych. Franciszek Kurpanik (PO) 
pytał czy gmina ma jakiekolwiek możliwości 
prawne, by domagać się od dotychczasowych 
właścicieli poniesienia kosztów utylizacji. 
— Dzisiaj przejmujemy dwa auta, ale za 
jakiś czas możemy mieć lawinę „kukułczych 
jaj” — przestrzegał radny. Radca prawny 
Łucja Pierchała wyjaśniła zawiłości prawne 
związane z przejmowaniem przez miasto 
porzuconych wraków: — To jest przejęcie na 
własność z mocy prawa, zgodnie z przepisami 
nie możemy obciążyć kosztami utylizacji ko-
goś, kto już nie jest właścicielem pojazdu. To 
nie pierwszy przypadek, gdy gmina jest z mocy 
prawa obdarowywana rzeczami niechcia-
nymi. Wątpliwości miał również Stanisław 
Jaszczuk (PiS), niemniej na pytanie, czy 
miasto może wyegzekwować od dotych-
czasowego właściciela zwrot należności za 

parkowanie usuniętego pojazdu na parkin-
gu RSK, otrzymał odpowiedź twierdzącą.  
W. Brzózka pytał o ewentualne konsekwen-
cje nieprzyjęcia uchwały, a M. Chmieliński 
zastanawiał się nad możliwością zgłoszenia 
przez miasto propozycji zmian w przepisach, 
które wydają się być niekonstytucyjne. Prze-
dłużającą się dyskusję próbował zakończyć 
A. Oświecimski, prosząc o przyjęcie uchwa-
ły, a w dalszej kolejności podjęcie kroków, 
które pozwolą na zmianę niekorzystnych 
regulacji. O zajęcie się „bublem prawnym” 
apelował również W. Brzózka. — Niedawno 
powołana została komisja zajmująca się 
upraszczaniem prawa pod przewodnictwem 
posła Janusza Palikota. Może powinna się tą 
sprawą zająć — zastanawiał się R. Niewelt. 
B. Drabiniok oraz Stanisław Stajer (IO 
„Nasz Rybnik”) rozpatrywali możliwość 
przekazania wraków gminom, na których 
terenie zostały one zarejestrowane. — Ta 
sprawa rzeczywiście wymaga uporządkowa-
nia — odparł prezydent, zapowiadając, że 
wystąpi do parlamentarzystów z wnioskiem 
o odpowiednie zmiany legislacyjne. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 22 radnych, przy 
jednym głosie wstrzymującym się.

Miasto zbywa i nabywa...
Tradycyjnie już radni zajęli się projek-

tem uchwały w sprawie zbycia, nabycia, 
ustanowienia służebności drogowej oraz 
przyjęcia darowizny. Chodziło m.in. o za-
kup kilku nieruchomości w Chwałowicach 
i Popielowie, przeznaczonych pod budowę 
przepompowni ścieków, sprzedaż działki 
stanowiącej zaplecze stadionu przy klubie 
żużlowym „Rybki” oraz sprzedaż budynku 
po dawnej wymiennikowi ciepła przy ul. 
Paderewskiego. Radni wyrazili także zgodę 
na przyjęcie darowizny od osoby fizycznej 
– chodzi o teren w Orzepowicach, przezna-
czony pod budowę fragmentu obwodnicy. 
Przed przystąpieniem do głosowania, kilku 
radnych poprosiło referującego uchwałę  
M. Śmigielskiego o wyjaśnienie kwestii zwią-
zanych z lokalizacją poszczególnych działek, 
ich aktualnym przeznaczeniem, użytkowni-
kami i terminami przetargów. Ostatecznie 
21 radnych głosowało za przyjęciem uchwa-
ły, jeden wstrzymał się od głosu.

...a radni wnioskują
Prośby, postulaty, mniej lub bardziej 

krytyczne uwagi to sesyjna codzienność, 
szczególnie w punkcie poświęconym 
wnioskom, oświadczeniom, interpela-
cjom i pytaniom radnych. Tym razem były 
również podziękowania – m.in. Władysława 
Horabika (BSR) za wykonanie ogrodzenia 
placu sportowego w Popielowie i decyzję  
o ustawieniu fotoradaru przy ul. Wodzisław-
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skiej oraz Józefa Piontka (BSR) za pomoc 
skierowaną przez miasto do pogorzelców  
z Kamienia (czytaj też na str. 15). 

Jednak tę ostatnią, i jak się okazało, 
najdłuższą część sesji otworzył P. Kuczera, 
który w imieniu klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej przedstawił wniosek w spra-
wie przyznawania grantów organizacjom 
pozarządowym. Radny zaproponował 
opracowanie szczegółowych kryteriów 
przyznawania dotacji, regulaminu uwzględ-
niającego wstępną weryfikację składanych 
wniosków oraz utworzenie komputerowej 
bazy danych o działalności lokalnych orga-
nizacji pozarządowych, co, według niego, ma 
udoskonalić proces przyznawania grantów. 
P. Kuczera wnioskował także o przygotowa-
nie procedury informowania podmiotów, 
które nie otrzymały dotacji, o powodach 
jej nieprzyznania. — To będzie miało walor 
edukacyjny i umożliwi lepsze przygotowanie 
wniosków w latach następnych — przeko-
nywał. Wiceprezydent E. Ryszka, która  
w Urzędzie Miasta nadzoruje prace zwią-
zane z przydzielaniem grantów, wyczerpu-
jąco wyjaśniła procedury, zasady i kryteria 
obowiązujące w konkursach grantowych. 
Jak mówiła, w przeszłości, kiedy jeszcze nie 
było odpowiednich regulacji ustawowych, 
w mieście funkcjonowała Rybnicka Karta 
Współpracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi. — Byliśmy wtedy jednym z niewielu 
miast w Polsce, gdzie sprawa przyznawania 
grantów była rozwiązana modelowo — wy-
jaśniała wiceprezydent, dodając, że w wielu 
sytuacjach miasto stara się „iść na rękę” 
organizacjom pozarządowym ubiegającym 
się o dotacje. Zaznaczyła, że każde stowa-
rzyszenie otrzymuje odpowiedź o wyniku 
konkursu, natomiast wiele wniosków za-
wiera błędy formalne, które uniemożliwia-
ją przyznanie środków. Właśnie dlatego  
w ubiegłym roku zorganizowano specjalne 
szkolenie dla organizacji pozarządowych 
z udziałem m.in. eksperta z Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. — Efekt był taki,  
że zostały wolne miejsca, ale my nie możemy 
nikogo zmusić do uczestnictwa w tego typu 
przedsięwzięciach — stwierdziła E. Ryszka. 
Do wniosku odczytanego przez P. Kuczerę 
odniósł się również przewodniczący St. 
Jaszczuk, proponując radnym PO przedsta-
wienie własnych rozwiązań, które następnie 
mogłyby być poddane dyskusji. — Jeżeli uwa-
żacie, że procedury, które funkcjonują w tej 
chwili są niedoskonałe, przedstawcie własne 
propozycje — ripostował przewodniczący.  
P. Kuczera odparł, że wniosek jego klubu 
jest zaproszeniem do dyskusji z udziałem 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
która pozwoliłaby na ulepszenie funkcjonu-
jących rozwiązań. 

W dalszej części posiedzenia H. Cebula 
powrócił do materiałów przekazanych 
radnym podczas ostatniej  sesj i  przez 
mieszkankę Kamienia Ewę Podolską, pro-
ponując, by z opracowaniem zapoznali się 
również członkowie Rady Dzielnicy Kamień 
i mieszkańcy. Z kolei W. Brzózka pytał  
o możliwość wykupu mieszkań komunal-
nych, a F. Kurpanik apelował o bardziej 
rygorystyczne traktowanie odbiorów wyre-
montowanych dróg. Radny powrócił również 
do sprawy instalacji fotoradaru w Zamysło-
wie na ul. Wodzisławskiej (o jej sfrezowanie 
na odcinku od ul. Staffa do Konarskiego 
upomniał się radny Horabik). F. Kurpanik 
pytał o to, jakie konsekwencje dla budżetu 
miasta będzie miał wzrost stawki VAT na 
roboty kanalizacyjne współfinansowane 
przez środki unijne. — 15% wzrost VAT–u 
nie stwarza zagrożenia dla prawidłowej reali-
zacji tego zadania — uspokajał prezydent. 
P. Kuczera mówił o braku latarni przy ul. 
Konarskiego, pytał też o możliwość przyjęcia 
przez miasto roli mediatora w wieloletnich 
sporach sąsiedzkich. Prezydent wyjaśnił, 
że przejmowanie tych spraw nie jest rolą 
miasta. — Gdyby istniała taka możliwość, 
problemy te byłyby z pewnością załatwiane 
w Urzędzie. Możemy pomóc udostępniając 
np. trudne do zdobycia dokumenty, jednak 
niejednokrotnie spory sąsiedzkie mogą 
znaleźć swój finał jedynie w sądzie. Sporo 
kwestii podniósł St. Stajer. Radny odniósł 
się m.in. do umowy na budowę kolektorów 
sanitarnych A podpisanej z konsorcjum,  
w skład którego wchodzi m.in. spółka Hydro-
budowa 9, z którą miasto toczy spór prawny. 
— Ta umowa musiała zostać podpisana, bo 
konsorcjum zaproponowało najniższą cenę, 
a to jest najważniejsze kryterium wyboru 
ofert — odpowiedział prezydent. S. Stajer 
pytał też o koncepcję objazdów w związku 
z planowanym remontem wiaduktu w Kło-
kocinie oraz o stan realizacji przebudowy 
węzła komunikacyjnego w rejonie hiper-
marketu „Tesco”. Okazuje się, że projekt 
jest obecnie na etapie ustalania tzw. decyzji 
środowiskowej, która przesądzi o pozwole-
niu na budowę. Jak stwierdził wiceprezydent 
Michał Śmigielski, jest szansa, na to, by 
inwestycja ruszyła w tym roku, choć sprawa 
wywołuje protesty mieszkańców. Termin 
rozpoczęcia prac uzależniony będzie więc od 
rozstrzygnięć odwoławczych. St. Stajer za-
proponował poddanie pod dyskusję kwestii 
ewentualnego utworzenia w naszym mieście 
licealnej klasy o profilu lotniczym, tak jak to 
ma miejsce w Czerwionce–Leszczynach lub 
też zainteresowanie Politechniki Śląskiej 
pomysłem kształcenia przyszłych lotników. 
Zaapelował też do prezydenta o zwołanie 
konwentu z udziałem władz samorządo-
wych gmin, których mieszkańcy leczą się  

w rybnickim szpitalu. — W tym gronie można 
by wypracować model finansowy pomocy. 
Chodzi o to, by Rybnik i okoliczne gminy 
wspomogły szpital — proponował radny. 
Jak mówił prezydent, w tej chwili nie ma 
możliwości prawnych, by gminy współfi-
nansowały działalność lecznicy. Co więcej 
– zwołanie i przekonanie władz kilkunastu 
gmin do przekazania środków na szpital 
byłoby niezwykle trudne.

W. Brzózka pytał o alternatywne moż-
liwości sfinansowania przebudowy DK 78 
na odcinku od ul. Raciborskiej do ronda 
Wileńskiego, po odrzuceniu projektu przez 
parlament. — Być może uda nam się po-
zyskać jakieś środki z rezerwy Ministerstwa 
Transportu. Jednak to nie wystarczy na reali-
zację tego zadania — odparł prezydent.

Z kolei B. Drabiniok przywołał sprawę 
szczepień ochronnych dzieci, zaproponował 
też by podatek od gruntów, należny miastu 
od szpitala zarezerwować właśnie na szcze-
pienia najmłodszych. A. Oświecimski zwró-
cił uwagę na konieczność skoordynowania 
prac kanalizacyjnych prowadzonych przez 
miasto, z remontami wodociągów PWiK 
po to, by uniknąć ponownego niszczenia 
odtworzonych dróg. Radny pytał też o pla-
nowaną modernizację sali gimnastycznej  
w Gimnazjum nr 10. Jak mówił wiceprezy-
dent Śmigielski, w obiekcie tym usuwane 
będzie zagrzybienie i położone nowe podło-
gi. Zaznaczył, że trudno jest skoordynować 
prace kanalizacyjne z remontami wodocią-
gów. Harmonogram prac PWiK uzależniony 
jest od stopnia awaryjności poszczególnych 
wodociągów. Zdarza się, tak jak ma to miej-
sce np. w Ligocie–Ligockiej Kuźni, że prace 
te są realizowane po zakończeniu robót 
kanalizacyjnych i odtworzeniu nawierzchni. 
Niemniej większość prac prowadzona jest 
metodą bezwykopową, poza pasem dro-
gowym. Wyjątkiem są miejsca, w których 
konieczne jest wykonanie przyłączy.

H. Ryszka podniósł kwestię remontu bu-
dynków na os. Andersa, przedstawił też kilka 
propozycji odkorkowania miasta (wskazał 
na ul. Pełczyńskiego i po raz kolejny na ul. 
Jagodową), a K. Salamon przytoczył wyniki 
badań o społeczności Rybnika przeprowa-
dzonych przez dr Tomasza Nawrockiego, 
który gościł na kolejnym posiedzeniu Rady 
(czytaj str. 11). M. Chmieliński dopytywał 
o kolejnych, potencjalnych inwestorów na 
terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej i o 
szansę ponownego zagospodarowania tere-
nów w Kłokocinie. — Myślę, że jeszcze w tym 
roku pojawią się w strefie kolejni inwestorzy. 
Pracujemy też nad nowymi rozwiązaniami dla 
terenów byłej strefy ekonomicznej w Kłokoci-
nie — odpowiedział prezydent. 

(D)

c.d. ze strony 9



Prezydent poinformował...
...o aktualnie realizowanych prawie 30 

zadaniach inwestycyjnych i remontowych, 
w tym przygotowywaniu placu budowy 
dla sądu przy ul. Piłsudskiego. Z rozbiór-
ki starej szkoły muzycznej pozyskano cegłę  
„z epoki”, która zostanie przeznaczona na remont,  
a właściwie odbudowę fragmentów muro-
wanego ogrodzenia bazyliki św. Antoniego.  
A. Fudali wybiegł również nieco w przyszłość, za-
powiadając organizację pierwszych Dni Rybnika  
w dniach 13–21 czerwca br. Projekt obchodów, 
na które zaproszono gości z 13 partnerskich  
i zaprzyjaźnionych miast z kilku europejskich 
krajów, ubiega się o dofinansowanie z unijnego 
programu „Europa dla obywateli”. Zapowiada 
się duża feta, tym bardziej, że przy tej okazji od-
będą się uroczyste obchody jubileuszu 25–lecia 
kontaktów z bawarskim Eurasburgiem, 15–lecia 
podpisania umowy o współpracy z Mazamet we 
Francji oraz 5–lecia z Newtownabbey oraz z La-
rissą. Prezydent Fudali mówił też o przygotowa-
niach do aplikacji o środki z programu „Kapitał 
ludzki” na projekt „Dodajcie nam skrzydeł”, 
mający ułatwić osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną poruszanie się na rynku pracy. 

Gościem specjalnym...
...na sesji był dr Tomasz Nawrocki z In-

stytutu Socjologii Uniwersytetu Śl. (na zdj. 
poniżej), który  przedstawił wyniki badań 
porównawczych prowadzonych w pięciu 
śląskich miastach: Katowicach, Bytomiu, 
Rudzie Śląskiej, Tychach i Rybniku pod ką-
tem organizacji przestrzeni publicznej i wie-

loaspektowej oceny własnego miasta  przez 
jego mieszkańców. Na pytania ankieterów – ryb-
nickich studentów UŚl., reprezentatywna grupa 
mieszkańców wszystkich dzielnic odpowiadała 
w lipcu 2006 i we wrześniu 2007 roku. Okazało 
się, że Rybnik jest miastem ludzi zadowolonych 
– ponad 90% rybniczan  wypowiedziało się  
o swoim mieście pozytywnie, szczególnie o cen-
trum z Rynkiem, będącym ważnym elementem 
przyjaznej przestrzeni publicznej i integracji 
lokalnej społeczności. Wysoko oceniono warunki 
życia, wysoki był też stopień  identyfikacji z mia-
stem jako „małą ojczyzną”. Ale w ankietach były 
również pytania o miejsca niebezpieczne, brzyd-
kie itp. W części dyskusyjnej radni przedstawili 
własną, oryginalną interpretację badań, głównie 
przez pryzmat swojego stosunku do miasta.  
Z wynikami polemizowali przedstawiciele dziel-
nic, które wypadły niezbyt dobrze – Waldemar 
Brzózka (PiS) zapewniał, że Boguszowice–Osie-
dle nie są tak niebezpieczne jak wskazali ankie-
towani, a Andrzej Oświecimski (BSR) bronił 
dzielnicy Paruszowca–Piasków, którą rybniczanie 
ocenili jako brzydką. Radny przedstawił zdecy-
dowanie bardziej barwną jej wizję za lat kilka, 
kiedy przybędzie tam inwestycji. Dr T. Nawrocki 
tłumaczył, że odpowiedzi ankietowanych nie za-
wsze muszą mieć potwierdzenie w rzeczywistości, 
takie jest po prostu ich odczucie, które jednak 
trzeba zaakceptować. Radnego Piotra Kuczerę 
(PO) jako historyka, zaniepokoiła informacja, 
że rybniczanie niezbyt wiele wiedzą o ważnych 
wydarzeniach, jakie w ich mieście miały miejsce 
i ludziach dla niego ważnych. Najbardziej znany 
i popularny okazał się zmarły niedawno aktor Jó-
zef Polok, następnie b. wiceminister zdrowia, po-

seł Bolesław Piecha, bramkarz 
Jerzy Dudek i prezydent Adam 
Fudali. Radny Stanisław Stajer 
(IO„Nasz Rybnik”) natomiast 
nieomal podważył metodologię 
badań socjologów, wyrażając 
opinię, że trudno porówny-
wać w/w śląskie miasta, a już 
zupełnie nie chciał się zgodzić  
z tytułem opracowania „Rybnik 
– śląska Siena”,  twierdząc, 
że Siena jest miastem star-
szym, z bogatszą przeszłością 
historyczną, a różnic oczywiście 
widział więcej, szczególnie,  
że to toskańskie miasto poznał  
z autopsji. Jednak badaczom nie 

chodziło o dosłowne porównanie tych miast – ich 
wielkości, przeszłości czy liczby mieszkańców, 
ale funkcji, jakie pełnią ich centra – scalających 
i integrujących, dzięki dobrej organizacji prze-
strzeni publicznej. Nie zabrakło jednak podtek-
stów politycznych. Radny Franciszek Kurpanik 
(PO) dziękując za wykonanie badań, zgodził się,  
że Rybnik jest „miastem pięknym”, ale jeszcze 
nie rajem, a Kazimierz Salamon (BSR) ucieszył 
się, że opozycji, przynajmniej na krótko, coś się  
w mieście podoba...  Ale, jak nam się wydaje, 
celem badań nie było zapewne udowodnienie 
„rajskości” miasta, szczególnie, że nie były ro-
bione na zamówienie władz...   

Do tematu badań i ich interesujących wyni-
ków bardziej szczegółowo wrócimy w następnej 
„GR”.

Budżet jest wciąż dynamiczny...
...a kolejne w nim zmiany przedstawił 

tradycyjnie skarbnik Bogusław Paszenda. 
Per saldo dochody i wydatki budżetowe zwięk-
szono o kwotę ponad 2 mln zł. Najważniejsze 
zmiany to: wprowadzenie do budżetu dotacji 
z budżetu państwa kwoty w wysokości ponad 
1,8 mln zł na trzy zadania: roboty na ul. Bogu-
szowickiej (ponad 300 tys. zł – wycinka drzew, 
bariery energochłonne, zatoka autobusowa); 
modernizacja DK 78 (ponad 1,5 mln zł) i ada-
ptacja wieży ciśnień d. kop. „Ignacy” na wieżę 
widokową (ponad 12,5 tys, zł); zwiększenie 
dochodów budżetowych o 340 tys. zł z prze-
znaczeniem na adaptację pomieszczeń Szkoły 
Podstawowej nr 34 dla potrzeb Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, po-
mieszczeń dla biblioteki i utwardzenie nowego 
wejścia – powyższe kwoty trafiły do dochodów 
budżetu z tytułu niewykorzystanych wydatków 
niewygasających z roku ub.

O 270 tys. zł zmniejszyły się planowane wpływy 
do budżetu z tytułu podatku od środków trans-
portu (ustawowe wyłączenie z opodatkowania 
samochodów ciężarowych o masie równej 3,5 
t). Dzięki zmniejszeniu wartości kosztorysowej 
planowanej przebudowy ul. Chrobrego i budo-
wę drogi przez teren Ryfamy wydatki na reali-
zację tego zadania zmniejszono o 560 tys. zł,  
zwiększono natomiast o ponad 182 tys. zł  
koszty innego zadania drogowego – przebu-
dowa Drogi Krajowej nr 78. Po przetargu nie-
zbędne okazało się też zwiększenie o 100 tys. zł  
nakładów na sfinansowanie „miejskiej” części 
budowy sądu.

W dyskusji radny Fr. Kurpanik podniósł raz 
jeszcze sprawę biblioteki w dzielnicy Zamy-
słów i apelował, by nie przenosić jej do SP 34  
(a takie były zamierzenia władz miasta), radnego 
Henryka Ryszkę (BSR) interesował dalszy etap 
rozmieszczenia sieci monitoringu wizyjnego  
(I etap – Maroko–Nowiny; II – Niedobczyce, Nie-
wiadom, Chwałowice, Boguszowice–Osiedle) i 
 przyczyny odejścia od budowy muru oporowego  

Radni pobili kolejny rekord – w ciągu kilkunastu dni spotykali się na posiedzeniach 
cztery razy, co świadczy o wyjątkowej mnogości spraw do załatwienia. Przedmiotem 
jednej z uchwał sesji lutowej była cena wody i choć Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji postanowiło jej, podobnie jak ceny odbioru ścieków, w tym roku nie 
podwyższać, nie obyło się bez dyskusji...

Sesja Rady Miasta – 7 lutego

Woda i ścieki w miejscu...
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na ul. Konarskiego. Radny Bronisław Dra-
biniok (PO) pytał o stan prawny dotyczący 
przerwanych prac modernizacyjnych na ul. Bo-
guszowickiej (na razie brak jest rozstrzygnięcia)  
i o wejście do biblioteki w SP 34 (będzie osob-
ne). Radni Jacek Piecha (PO) i A. Oświecimski 
pytali o stan przygotowań lub zaawansowania 
inwestycji drogowych wspomnianych w uchwale 
o zmianach budżetowych. Po wyjaśnieniach 
prezydenta A. Fudalego i wiceprezydenta Mi-
chała Śmigielskiego, zmiany w budżecie przyjęto 
jednogłośnie.

Formalnością...
...było przegłosowanie uchwały o za-

miarze likwidacji Gimnazjum dla Doro-
słych  funkcjonującego w ramach Zespołu 
Szkół Budowlanych, którą przedstawiła 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn.  
W szkole tej nie prowadzono naboru już od 2004 r.,  
a cykl kształcenia został zakończony wraz  
z rokiem szkolnym 2006/2007. Dokumentacja 
likwidowanego gimnazjum przejęta zostanie 
przez ZSB, tam również zostaną zatrudnieni 
pracownicy szkoły. Gimnazjum dla dorosłych 
prowadzone jest w ramach rybnickiego Ochot-
niczego Hufca Pracy. 

Woda i ścieki w miejscu
Dyskusja radnych nad zmianami ta-

ryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzanie ścieków należała zawsze 
do najbardziej burzliwych. I trudno się dzi-
wić, bo ceny szły głównie w górę. W tym roku 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
wnioskowało o przedłużenie o 12 miesięcy, 
tj. od 1 kwietnia br. do 31 marca 2009 r. czasu 
obowiązywania taryf dotychczasowych (przypo-
mnijmy: cena wody wynosi 4,28 zł (brutto) 
za m3, opłata abonamentowa 4,62 zł, odbiór 
1 m3 ścieków – 5, 70 zł). Ceny wody i odbioru 
ścieków zatem nie wzrosły, co zapewne rybni-
czan ucieszy, jednak dyskusji, choć miała ona 
nieco inny kierunek, na sesji nie uniknięto. Jak 
mówił prezentujący uchwałę wiceprezydent  
M. Śmigielski, PWiK w Rybniku od kilku lat 
prowadzi działania zmierzające do racjonali-
zowania i optymalizacji kosztów we wszystkich 
obszarach swojej działalności. W oparciu  
o analizę ponoszonych kosztów i przychodów  
z podstawowej działalności oraz biorąc pod uwa-
gę zmiany czynników ekonomicznych mających 
wpływ na ich poziom, przedsiębiorstwo mogło 
pozwolić sobie na utrzymanie dotychczasowych 
cen. Z wnioskiem PWiK i uzasadnieniem radni 
mieli okazję zapoznać się już wcześniej.  

K. Salamon poinformował, że Komisja 
Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu wy-
jazdowym w siedzibie PWiK przyjęła uchwałę 
9 głosami za i jednym głosem wstrzymującym 
się. Radny podkreślił, że głównym narzędziem 

umożliwiającym utrzymanie ceny była decyzja 
radnych o obniżeniu podatku od nieruchomo-
ści dla urządzeń wodno – kanalizacyjnych z 1,75 
do 0,8% wartości tych obiektów.

B. Drabiniok chciał się dowiedzieć, z czego 
pokrywane będą straty firmy (a założył, że tako-
we będą), skoro Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów zapowiedziało podwyżkę ceny 
wody o 5 gr za m3 wody. Nim z górnej galerii 
zeszli obecni na posiedzeniu przedstawiciele 
PWiK, odpowiedzi niecierpliwemu radnemu 
udzielił M. Śmigielski, wymieniając raz jeszcze 
czynniki, które utrzymanie ceny umożliwiły: 
racjonalna gospodarka, dzięki której m.in. 
obniżono straty wody i korzystny podatek. 
Za moment stanowisko to potwierdził prezes 
PWiK Janusz Karwot, tłumacząc, że o stratach 
przedsiębiorstwa nie może być mowy – musi ono 
generować odpowiednią wysokość zysku zgod-
nie z ustawą oraz zapisami umowy kredytowej 
z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, 
który dokładnie analizuje wyniki firmy. Radny 
Drabiniok zapowiedział, że „...zachowując 
życzliwy dystans do tej uchwały”, wstrzyma się od 
głosu i złożył wniosek o zakończenie dyskusji, 
który przyjęto 14 głosami za, przy 8 przeciw i 2 
wstrzymujących się. Tu należałoby wytłumaczyć, 
że mimo poddawania, zgodnie z ustawą, głoso-
waniu zaproponowanych przez przedsiębiorstwa 
wodociągowe taryf, radni praktycznie nie mają 
na nie wpływu. Obojętnie jaki byłby wynik 
głosowania, ceny i tak mocą ustawy wchodzą 
w życie po 70 dniach od daty złożenia wniosku 
przez firmę. Dlatego samorządowcy, nie chcąc 
brać na siebie odpowiedzialności za coś, na co 
nie mają wpływu, mogą to zamanifestować po-
przez wstrzymywanie się od głosu i o to apelował 
radny K. Salamon. Jednak w czasie głosowania 
uchwały z nieformalnej umowy wyłamał się 
jeden z radnych ugrupowania rządzącego (do 
czego w dalszej części sesji sam się przyznał), 
czym BSR naraził się na cierpkie uwagi opo-
zycji o „nieodrobionej lekcji”. Podsumowując: 
uchwała weszła w życie 1 głosem za, przy reszcie 
wstrzymującej się, co przewodniczący RM St. 
Jaszczuk nazwał wynikiem historycznym... Prak-
tycznie nic to nie zmieniło, bo ceny pozostały 
takie same, ale manifestacja jakby do końca 
nie była udana.

Beneficii Grata...
...Civitas Rybnik, czyli społeczność Ryb-

nika dziękuje za wyświadczone dobro –  to 
nazwa idei i medalu pamiątkowego ustano-
wionego przez Radę Miasta w 1998 roku, 
honorującego osoby i instytucje zasłużone 
dla społeczności miasta. Dotąd otrzymały go 
3 osoby: Rosemarie Tröscher i Hans Fischhaber 
z Eurasburga w Bawarii za zaangażowanie we 
współpracę między naszymi miastami oraz 
ks. prałat Alojzy Klon za długoletnią pracę 
duszpasterską. Sekretarz miasta Daniela 
Lampert zwróciła się do radnych o zmiany 

w uchwale powołującej medal umożliwiające 
prezydentowi miasta prowadzenie ewidencji 
uhonorowanych wraz z potrzebnymi danymi 
w formie księgi pamiątkowej, na co radni 
przystali jednogłośnie.

Rybnik znakiem towarowym?
Na ostatnie rozstrzygnięcie w formie 

uchwały najbardziej niecierpliwie czekał 
zapewne Artur Dzwonek, przewodniczący 
Stowarzyszenia Kibiców „Zielono–Czarny 
ROW Rybnik”. Stowarzyszenie to zgłosiło 
do Urzędu Patentowego RP znak towarowy 
„KS ROW Rybnik”. Zgodnie z przepisami, 
jeżeli w nazwie znaku towarowego pojawia 
się nazwa miasta, zgody na to musi udzielić 
organ władny czyli w tym przypadku Rada 
Miasta. Radni udzielili głosu obecnemu na sesji  
A. Dzwonkowi, który przedstawił ideę, zapew-
niając, że chodzi głównie o ochronę tego znaku, 
a wszystkim chętnym, pod odpowiednimi wa-
runkami, będzie on udostępniany bezpłatnie. 
Przewodniczący Stowarzyszenia przedstawił też 
planowane działania tej organizacji jak dążenie 
do integracji kibiców, dbałość o porządek na 
stadionie, akcje propagujące ideę sportu wśród 
młodzieży itp. Jednak radni nie zostali przeko-
nani i nie przychylili się do prośby Stowarzy-
szenia, odrzucając uchwałę 19 głosami przeciw. 
Swoje negatywne stanowisko tłumaczyli chęcią 
zabezpieczenia nazwy ROW Rybnik przed jej 
komercyjnym, zmonopolizowanym wykorzysta-
niem. Jednak już po wyjściu zainteresowanego, 
przewodniczący RM St. Jaszczuk zapewnił,  
że dyskusję, również z udziałem Stowarzy-
szenia, na ten temat trzeba kontynuować,  
bo sprawy wokół dawnego klubu ROW Rybnik 
nie do końca są rozwiązane. Nazwa ta funkcjo-
nuje w wielu wariantach i należałoby wspólnie 
zastanowić się nad jej ochroną.

Od wniosków do oświadczeń
Na wstępie, zgodnie z niedawnymi usta-

leniami, St. Jaszczuk przedstawił radnym 
korespondencję, jaka nadeszła do Rady 
Miasta w ostatnim czasie. Wśród pism  
znalazła się kolejna skarga pp. Gromyszów, 
skierowana tym razem do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, w której zaskarżono 
uchwałę Rady Miasta z października ub.r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Rybnika. Radni mogli 
również zapoznać się z obszernym wyjaśnie-
niem prezydenta miasta w tej sprawie.

A potem głos należał już do radnych... Wyraża-
jąc zadowolenie z faktu, że w Orzepowicach 
wznowiono roboty kanalizacyjne, Jerzy Lazar 
(PiS) przedstawił wynikające z tego problemy, jak 
zasypywanie przez wykonawców rowów meliora-
cyjnych czy przerwanie drenażu w sąsiedztwie ulic 
Bratków i Łącznej, co sprawia, że woda spływa 
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drogami. Prezydent apelował o cierpliwość, bo 
takie  „efekty uboczne” głównych robót mogą się 
zdarzać i prosił o sygnalizowanie podobnych spraw 
pełnomocnikowi ds. realizacji projektu, który 
dobrze sobie radzi z  ich rozwiązywaniem. Fr. 
Kurpanik nawiązał do czerwcowych wizyt delega-
cji z miast partnerskich i zaapelował o naprawę 
Ronda Irlandzkiego, by można go bez wstydu 
zaprezentować gościom z Newtownabbey. Po raz 
kolejny zwrócił też uwagę na stan  nawierzchni ul. 
Wodzisławskiej, szczególnie na odcinku przed 
skrzyżowaniem ze światłami w Popielowie. Pro-
blem ten przedstawił później również radny 
Henryk Cebula (PiS). Prezydent przedstawił 
perspektywiczne plany modernizacji tej drogi  
w podobnym zakresie jak zostało to zrobione na  
ul. Gliwickiej, ale to kwestia przyszłości i ewentu-
alnego pozyskania środków zewnętrznych. Jednak 
doraźnie najbardziej zniszczone odcinki będą re-
montowane niebawem. Radnego interesowała też 
sprawa sprzedaży placu przy ul. Hallera i pytał, czy 
pojawił się już konkretny oferent, na co otrzymał 
odpowiedź, że na razie trwają przygotowania do 
przetargu, bo tylko w takim trybie teren można 
zbyć. W kontekście „wirtualnych” na razie, jak się 
wyraził, pieniędzy za sprzedaż komunalnego 
mienia, radny Kurpanik okazał zaniepokojenie 
faktem podniesienia stawki VAT na roboty kana-
lizacyjne, co może podrożyć inwestycję i powięk-
szyć dziurę budżetową. Prezydent zapewnił, że 
istnieją możliwości pokrycia dodatkowych płatno-
ści, m.in. dzięki korzystnemu przeliczeniu złotó-
wek na euro czy oszczędnościom w przetargach. 
K. Salamon poruszył sprawę konieczności remon-
tu śródmiejskiej ul. Saint Vallier i chodnika przy 
tej ulicy, a wiceprezydent M. Śmigielski zapewnił, 
że już niebawem taka modernizacja, wraz z wy-
mianą oświetlenia i wyznaczeniem dodatkowych 
miejsc parkingowych, w tym dla niepełnospraw-
nych, zostanie przeprowadzona. Radny Romuald 
Niewelt (BSR) wrócił raz jeszcze do uchwały  
o taryfach za pobór wody, żałując, że z powodu 
zamknięcia dyskusji nie miał możliwości wypowie-
dzenia się. Podkreślił, że w PWiK dobrze się 
dzieje i nie ma nic do ukrycia, a możliwość utrzy-
mania ceny wody wynika z rachunku ekonomicz-
nego: straty wody wyraźnie spadły, dobrze też 
przebiega akcja podłączeniowa do kanalizacji.  
I mimo braku wpływu radnych na wysokość ceny, 
mają oni prawo do wiedzy na temat kondycji firmy 
będącej miejska spółką. Radny J. Skrzypiec zaape-
lował o większą ochronę przed wandalami parku 
Wiśniowiec (więcej na ten temat na str. 20),  poru-
szył sprawę zamykania na noc cmentarza przy ul. 
Rudzkiej oraz przywrócenia przystanku autobu-
sowego na ul. Wyzwolenia (co jest przewidywane). 
Radny Henryk Ryszka (BSR) poinformował  
o dużym wstrząsie górniczym 1 lutego, z epicen-
trum w Niedobczycach i w tym kontekście potrze-
bie inwentaryzacji objętych nadzorem konserwa-
torskim budynków komunalnych przy ul. Andersa 
i ich remoncie. Prezydent zapewnił, że inwentary-
zacja jest w planie, zaś miasto będzie się starać  
o pieniądze unijne na kompleksową modernizację, 

choć możliwości są małe, bo nie ogłoszono odpo-
wiedniego konkursu. Radny Władysław Horabik 
poruszył problem mieszkańców ul. Niepodległości, 
na której występują szkody górnicze. Wstrząsy 
spowodowane wzmożonym ruchem ciężkich sa-
mochodów sprawiają, że jest bardzo głośno, pę-
kają nawet mury domów. Zdecydowanie lepiej jest 
na odcinku, gdzie położono dywanik asfaltowy i 
mieszkańcy wnioskują o jego przedłużenie. Dru-
gim problemem jest brak chodnika w sytuacji, 
kiedy ruchliwą drogą trzeba dojść do przystanku 
autobusowego aż na ul. Wodzisławską. Jak wyja-
śnił wiceprezydent M. Śmigielski, ul. Niepodległo-
ści leży w obszarze objętym eksploatacją górniczą 
i trwają rozmowy z kopalnią na temat ugody,  
a w efekcie dofinansowania przez górnictwo ko-
niecznego remontu. Budowa chodnika w tym 
miejscu jest inwestycją bardzo kosztowną i choć 
trzeba ją brać pod uwagę, nie stanie się to w tym 
roku. Radny W. Brzózka zaapelował ponownie  
o pomoc w rozwiązaniu „cuchnącego” problemu  
w okolicy szybu IV, gdzie znajduje się zlewnia fe-
kaliów oczyszczalni Best–Eko. Sęk w tym, że firma 
spełnia ustawowe normy... Ale prezydent, który  
o problemie przekonał się organoleptycznie, za-
powiedział rozmowy z firmą w celu jego złagodze-
nia. Radny poruszył też sprawę podrzucania 
śmieci przez mieszkańców budynków indywidual-
nych do blokowych kontenerów. I tu można liczyć 
tylko na obywatelską postawę i ekologiczną świa-
domość mieszkańców oraz sprawdzanie rachun-
ków za wywożenie śmieci przez miejskich strażni-
ków, których liczba jest wciąż zbyt mała...  
St. Stajer wrócił do swojego wniosku o otwarcie 
licealnej klasy o profilu lotniczym i nadal go pod-
trzymuje, mimo informacji o podobnych planach 
w gminie Czerwionka–Leszczyny. W tym kontek-
ście przypomniał o zbyt późnej decyzji reaktywacji 
Technikum Górniczego. Prezydent zapewnił,  
że miasto ma dalekosiężne plany związane z lot-
niskiem w Gotartowicach, ale jeśli chodzi o posze-
rzanie możliwości edukacyjnych, miasto przymie-
rza się do stworzenia drugiego gimnazjum dwuję-
zycznego (w II LO), liceum uzupełniającego 
specjalnego oraz liceum „akademickiego”  
na bazie kadry Zespołu Szkół Wyższych dla 
uczniów wybitnych. Radny wrócił też do sprawy 
ewentualnej pomocy samorządów subregionu dla 
Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego nr 3, 
jednak prezydent jest zdania, że problemy lecznic-
twa  trzeba załatwić systemowo na szczeblu rzą-
dowym. W takim zakresie jak jest to możliwe, 
miasto pomaga, a ostatnim tego przykładem jest 
zamiar kupna autoklawu parowego do centralnej 
sterylizatorni wartego ok. 340 tys. zł. St. Stajer 
pytał też o zapowiadaną fizyczną likwidację nie-
czynnego przejazdu kolejowego na ul. Małachow-
skiego – sprawa jest w toku. Do uchwały o cenie 
wody wrócił B. Drabiniok, wyrażając ubolewanie, 
że przy tej okazji nie miał możliwości szerszego  
zapoznania się z aktualną kondycją PWiK. (Od 
redakcji: radny Drabiniok sam zgłosił wniosek  
o zamknięcie dyskusji przy okazji omawiania 
uchwały o taryfach, w obecności przedstawicieli 

PWiK, którzy takich informacji mogliby udzielić. 
Przyznał jednak, że wniosek taki złożył przewrotnie, 
licząc, że rządząca koalicja zagłosuje przeciw i będzie 
chciała dyskusję przedłużyć. Tak się jednak nie 
stało –  może dlatego, że radny Salamon apelował 
nie tylko o wstrzymanie się od głosu, ale też o skró-
cenie polemiki...). Odpowiadając, prezydent 
przypomniał, że szeroka informacja o firmie pre-
zentowana jest przy okazji dorocznego przedsta-
wiania planów remontowo–inwestycyjnych. 
Radny B. Drabiniok ponowił pytanie sprzed kil-
kunastu minut swojego kolegi Fr. Kurpanika  
o ewentualnego inwestora placu przy Hallera  
i otrzymał taką samą odpowiedź – trwają przygo-
towania do ogłoszenia przetargu. Ale radny chciał 
również wiedzieć, co się dzieje w specjalnej strefie 
ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej – zaintereso-
wanie nabyciem ok. 2 ha terenu wyraził potencjal-
ny inwestor, ale na razie jednak brak jest konkre-
tów. Radny wrócił też do informacji prezydenta  
o planach zakupu dla WSS nr 3 sterylizatora, py-
tając czy ma to związek z ewentualnym umorze-
niem podatku dla szpitala. Prezydent kolejny raz 
tłumaczył, że by podatek umorzyć muszą powstać 
zobowiązania i niczego nie można umorzyć  
a konto. A odpowiadając na nieco zaczepny ton 
radnego, podkreślił, że zna swoje kompetencje, za 
decyzje sam odpowiada i pouczeń nie potrzebuje... 
Do sprawy głosowania nad taryfami wody wrócił 
radny Piotr Kuczera, stwierdzając, że gdyby opo-
zycja miała swego wiceprzewodniczącego, być 
może nie doszłoby do zamieszania, bo sprawa 
byłaby omówiona i ustalona wcześniej. A ponie-
waż PWiK jest spółką miejską, miasto spełnia nad 
nią funkcję kontrolną i RM ma prawo do infor-
macji. Radny poruszył też temat związany  
z ogólnymi trendami ograniczenia używania folio-
wych worków, sugerując zakup przez miasto  
z funduszy przeznaczonych na promocję toreb  
z materiałów biodegradalnych  i organizacji akcji 
promocyjnej tej idei. Jak już wcześniej powiedział 
prezydent, miasto przygotowało projekt pod na-
zwą „Dodajcie nam skrzydeł” dla uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej i innych osób nie-
pełnosprawnych, którego elementem jest szycie 
lnianych czy bawełnianych toreb i złożyło wniosek 
o jego dofinansowanie do Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Jego realizacja będzie dobrą 
okazją, by radni się do niego włączyli. Radny  
A. Oświecimski poinformował o stanie budowy 
przedszkola w dzielnicy Paruszowiec–Piaski, pytał 
o podział betonitów na lokalne drogi oraz o za-
awansowanie prac dokumentacyjnych budowy 
obwodnicy wschodniej i, jak się dowiedział, projekt 
jest na ukończeniu.

Posiedzenie zakończył przewodniczący RM 
St. Jaszczuk zapewnieniem, że wspólnie z innymi 
zainteresowanymi dojdzie do rozmów na temat 
ochrony nazwy ROW Rybnik. Sesja nie była może 
długa, ale nadzwyczaj treściwa...                     (r)

Następna sesja RM odbędzie się 12 marca  
– relacja w kwietniowym numerze GR.
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Parlamentarzyści i radni PiS nie szczędzą czasu dla mediów. Na zdj. od lewej: senator 
Tadeusz Gruszka, posłowie Grzegorz Janik i Bolesław Piecha, Gabriel Cyrulik oraz 
przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk.                                      Zdj.: rybnik.com.pl
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Jednak konkursy...
Swoje krytyczne stanowisko wyrazili m.in. wobec weryfikacji 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projektów inwesty-
cyjnych do unijnego programu infrastruktura i środowisko, 
znajdujących się dotąd na tzw. listach indykatywnych, czyli zadań 
kluczowych, którym bez udziału w konkursach przyznano już 
unijne dofinansowanie.

Problem przedstawił poseł Grzegorz Janik, a obecni byli również 
senator Tadeusz Gruszka i poseł Bolesław Piecha oraz radni: przewodni-
czący RM Stanisław Jaszczuk oraz Andrzej Wojaczek. Stworzenie takiej 
listy było postulatem głównie samorządów ponoszących duże koszty 
przygotowania dokumentacji inwestycji, które w konkursowym pojedyn-
ku i tak przegrywały. Samorządowcy uważali, że część priorytetowych 
inwestycji spełniających wszystkie wymagane warunki powinna środki 
otrzymać, a do innych, mających mniejsze szanse na dofinansowanie, 
nie dokładać pieniędzy z gminnych budżetów na ich przygotowanie. 

Najwięcej medialnego szumu powstało wokół listy inwestycji  
w szkołach wyższych, a to dzięki przyznaniu środków na poszukiwanie 
wód termalnych na terenie toruńskiej uczelni o. Rydzyka, w czym do-
szukiwano się politycznego, drugiego dna. 

Dla naszego miasta ważniejsza była jednak lista rezerwowa zadań 
dofinansowanych z programu infrastruktura i środowisko, na której 
znalazł się projekt uporządkowania gospodarki ściekowej, obejmujący 
głównie dzielnice centralne, którego koszt wyliczono na ponad 80 mln 
zł. (szerzej o projekcie pisaliśmy w styczniowej „GR”). Lista ta została 
anulowana, zaś z listy głównej zniknęły wszystkie inwestycje z naszego 
subregionu, oprócz jednej – budowy zbiornika retencyjnego Racibórz. 
W skali kraju – z ponad 500 projektów do realizacji z dofinansowaniem 
bez potrzeby uczestniczenia w konkursie wybrano tylko 27. Pozostałe 
mają oczywiście szanse na unijne pieniądze, ale już w procedurze 
konkursowej, a ta jest obarczona  zdecydowanie większym ryzykiem. 
Rybnik do konkursu oczywiście przystąpi, a władze miasta żywią na-
dzieję, że projekt, który, również zdaniem administratora programu, 
jest bardzo dobrze przygotowany, a jego realizacja już zaawansowana, 
dofinansowanie otrzyma.

Do sprawy tej odniósł się na swojej stronie internetowej poseł PO 
Marek Krząkała. Ze stanowiska tego wynika, że weryfikacja była nie-
zbędna, bo niektóre projekty ze spornej listy nie spełniały wszystkich 
kryteriów zgodnych z wytycznymi ministra rozwoju regionalnego  
w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów. 
Celem przeprowadzanej obecnie weryfikacji nie jest wprowadzanie 
nowych projektów, a jedynie sprawdzenie czy projekty na obowią-
zujących listach posiadają charakter strategiczny, czy dają gwarancję 
wykorzystania unijnych pieniędzy i czy realizacja zadania nie wykroczy 
poza ramy funkcjonowania programu operacyjnego. Chodziło również 
o wyeliminowanie sytuacji występowania tego samego projektu w ra-
mach więcej niż 1 programu operacyjnego. Kwestie te mogą skutkować 
problemami w realizacji projektów indywidualnych na późniejszym 
etapie, a tym samym będą stanowiły zagrożenie dla absorpcji przez 
Polskę funduszy europejskich. Zainteresowanych poseł M. Krząkała 
odsyła do dokumentów dostępnych na stronach Sejmu RP: www.sejm.
gov.pl oraz do informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego www.mrr.gov.pl. Uważa też, że wszelkie spekulacje i wywoływanie 
nieistniejącego problemu w świetle powyższych dokumentów należy 
uznać za niezasadne i pozostawić bez komentarza...

Wspomóc górnictwo…
Na tym samym spotkaniu z mediami senator T. Gruszka 

mówił o zgłoszonej przez siebie poprawce, umożliwiającej 
wsparcie finansowe z budżetu państwa tzw. inwestycji pierwot-
nych górnictwa, w celu odtworzenia „frontu” wydobywczego, 
który bardzo się kurczy. Jeszcze w ub. roku funkcjonował specjalny 
program, w ramach którego państwo mogło dotować górnicze inwe-
stycje w wysokości 35% ich kosztów. Jeśli przedsięwzięcie, na które 
otrzymano dotację się nie powiedzie, sektor górniczy ma obowiązek 
zwrócić środki do budżetu państwa. Tak więc nie istnieje ryzyko 
utraty wyłożonych przez państwo pieniędzy. Senator Gruszka uwa-
ża, że projekt ten należy kontynuować, ponieważ po 2010 r. unijne 
przepisy zabraniają wspomagania górnictwa z budżetu państwa. 
Niestety, poprawka przepadła, nie poparł jej także senator Antoni 
Motyczka, z którym wcześniej senator Gruszka prowadził na ten 
temat rozmowy.

Zapytany o komentarz, senator A. Motyczka powiedział: — Środki 
zaproponowane w przedstawionej przez senatora Gruszkę poprawce 
do budżetu 2008, przeznaczone na tzw. współfinansowanie inwestycji 
początkowej w górnictwie, są, niestety, wysoko niewystarczające na 
ten cel, żeby nie powiedzieć, śmiesznie małe. Wprowadzenie tej kwoty 
do tegorocznego budżetu to robienie niepotrzebnego zamieszania, 
gdyż i tak nie da się przeprowadzić za takie pieniądze w górnictwie 
konstruktywnych i rzeczywiście potrzebnych inwestycji. Można ją je-
dynie wykorzystać do... medialnego szumu i szukania dziury w całym. 
Wszystkie takie decyzje muszą być spójne i przemyślane, nie mogą 
funkcjonować na zasadzie: pomysł – szybka reakcja. Czasami, tak jak 
w domowym budżecie, trzeba przełożyć pewne wydatki, zaoszczędzić, 
przeanalizować potrzeby i w efekcie wydać pieniądze w sensowny 
sposób, na rzecz, która spełni nasze oczekiwania, a nie będzie tylko 
efektem potrzeby chwili.

Rybnickie szpitale…
…nie są oczywiście wolne od problemów gnębiących całą służ-

bę zdrowia, szczególnie w kontekście protestów pracowniczych 
i podania się do dymisji dyrektorów obu placówek – Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 i Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Do skomplikowanej sytuacji w 
lecznictwie w kilku jej aspektach odniósł się przewodniczący sejmowej 
Komisji Zdrowia, poseł Bolesław Piecha, wyrażając zdanie, że próba 
uszczelniania systemu ochrony zdrowia przez PO bez zwiększenia 
nakładów finansowych, problemów nie rozwiąże. Potrzeby finansowe 
oszacował na ok. 9 mld zł – prawie połowa z tej kwoty mogłoby po-
chodzić z Funduszu Pracy, reszta z postulowanego przez PiS wzrostu 

Rybniccy parlamentarzyści PiS wspólnie z radnymi tego 
ugrupowania przejawiają wyjątkową aktywność, jeśli 
chodzi o komentowanie bieżących wydarzeń politycznych  
i społecznych, zarówno krajowych, jak i lokalnych… 

Politycy aktywni…



Z pomocą pogorzelcom
Dziewięcioosobowa rodzina z Kamienia ucierpiała w pożarze, jaki pod koniec 

stycznia wybuchł w jej domu. Na szczęście, mimo, że ogień pojawił się w nocy, nikt 
z mieszkańców nie ucierpiał. Niestety, niemal stuletni budynek został prawie całkowicie 
zniszczony. Z pomocą pogorzelcom przyszło miasto, które udostępniło poszkodowa-
nym mieszkania na os. Andersa w Niedobczycach oraz przekazało pieniądze na bieżące 
utrzymanie. Mieszkańcy Kamienia oraz Niedobczyc również nie pozostali obojętni 
wobec tragedii sąsiadów. Odpowiadając na apel proboszczów parafii w obu dzielnicach 
– ks. Jerzego Korduły oraz ks. Stanisława Kołodzieja, przekazali poszkodowanym sprzęt 
i odzież. Dodatkowo, kolekta zebrana podczas jednej z najbliższych mszy odprawio-
nych w kamieńskim kościele również przeznaczona zostanie na potrzeby pogorzelców. 
W akcję pomocy zaangażował się też rybnicki oddział PCK oraz uczniowie i grono 
pedagogiczne Gimnazjum nr 10 w Ligocie-Ligockiej Kuźni, do którego uczęszcza jeden 
z najmłodszych członków poszkodowanej rodziny.

Zmiany na rybnickich liniach autobusowych
Na wniosek gminy Gaszowice wprowadzona została korekta do proponowane-

go ograniczenia komunikacji miejskiej na terenie tej miejscowości, obsługiwanej 
przez rybnicki Zarząd Transportu Zbiorowego. 

Ograniczenia kursów autobusów linii 28 i 29 obsługiwanych przez rybnicki ZTZ 
wprowadzone zostały 1 lutego br., na wniosek władz Rydułtów i Gaszowic. Na terenie 
Rybnika i gminy Jejkowice zostanie utrzymana dotychczasowa częstotliwość kursów. 
Natomiast na terenie Gaszowic oraz Rydułtów nastąpią ograniczenia połączeń. Szczegóły 
na stronie www.ztz.rybnik.pl. 

Również od 1 lutego, na wniosek miasta Żory, rybnicki Zarząd Transportu 
Zbiorowego uruchomił zawieszone wcześniej kursy autobusów linii 52 na trasie 
Rybnik-Żory. Uruchomione zostały następujące kursy: 
• w dni robocze: odjazd z Rybnika do Żor o godz. 6:55 i 7:54, odjazd z Żor do Rybnika 

o godz. 7:50 i 8:40
• w soboty: odjazd z Rybnika do Żor o godz. 7:19, 9:19, 16:19, odjazd z Żor do Rybnika 

o godz. 8:10, 10:05, 18:00
• w niedziele: odjazd z Rybnika do Żor o godz. 6:59, 10:59, 16:59, 20:59, odjazd z Żor 

do Rybnika o godz. 8:10, 12:10, 18:10, 22:05                                                        (D)

Ryba ma głos...

Opozycja ...
...to ma życie! Oczywiście żadna opozycja 

z takim stwierdzeniem się nie zgodzi. Jak to, 
przecież my mamy tyle pracy – musimy rządzą-
cym patrzeć na ręce, śledzić ich poczynania, 
dokładniej nawet od nich samych analizować 
każdy projekt, decyzję czy przedsięwzięcie, 
bo, a nuż, okaże się, że do czegoś można się 
przyczepić, coś podważyć czy skrytykować. 
Jak najbardziej konstruktywnie zresztą, dla 
dobra społecznego ... Jest naszym obowiąz-
kiem bowiem, by się przyczepiać, podważać, 
krytykować, wytykać palcem i poddawać 
w wątpliwość. W końcu wiadomo przecież, 
że czarne jest czarne, a białe – białe!

A biedny obywatel, któremu wydawało się 
dotąd, że prawda jest tylko jedna i w dodatku 
się obroni (prawda, nie obywatel), porusza 
się skołowany między prawdą rządzących 
i prawdą opozycji. W rezultacie do głowy 
przychodzą mu jedyne słowa wypowiedziane 
przez Felicjana Dulskiego w finale sławnej 
sztuki Gabrieli Zapolskiej. A przecież to całe 
zamieszanie – kuluarowe przekrzykiwania 
i przytyki, komisje, które mają wykryć czy było 
tak czy tak, debaty – te tajne o telefonach 
przy pełnej – i te jawne, dotyczące życia 
i śmierci przy pustej sejmowej sali – to dla 
niego, naszego współobywatela, naszego 
Felicjana, rzec by można... 

Opozycja to ma życie! Może żądać wyników 
już, zaraz. I nie szkodzi, że z tym samym pro-
blemem borykała się przez kilka poprzednich 
lat, kiedy opozycją nie była. Ale teraz jest jakby  
wymowniejsza, bardziej przekonująca, więcej 
wie, więcej rozumie i daje to odczuć, oj daje.... 
I zawsze mnie dziwi, że po jakimś czasie, 
kiedy na horyzoncie zamajaczą wybory, opo-
zycja opuszcza swoje bezpieczne stanowiska 
i staje do zaciekłej walki, by opozycją nie być. 
I jako ugrupowanie rządzące słuchać jak to 
nic nie robi i nie zrobi, a jeżeli już zrobi – to 
przeważnie źle. Bo opozycja to ma życie! Kiedy 
sięga po władzę nie wyciąga jednak wniosków 
z czasów swej „opozycyjności” i znów jest 
zdziwiona atakami...

W naszym mieście (i pewnie w kilku innych 
również) sytuacja jest z lekka zakręcona: 
co u nas jest opozycją, w kraju jest ugrupo-
waniem rządzącym i, wiadomo, odwrotnie. 
Radni z ugrupowania rządzącego w kraju są 
jednocześnie opozycją do radnych z koalicji 
rządzącej w mieście. I odwrotnie. I co z tego 
wynika? Również tu opozycja wie lepiej, widzi 
dalej, wytyka, podważa, poddaje w wątpli-
wość, krytykuje, konstruktywnie zresztą... 
Bo opozycja to ma życie! Do momentu, kiedy 
na horyzoncie zamajaczą...itd. 

Wiesława Różańska

c.d. ze strony 14

Skrótem...
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składki odprowadzanej z podatku i wzro-
stu dochodów NFZ płynącego z bieżącej 
składki. Poseł krytycznie ocenił zawężenie 
„koszyka usług medycznych”, co ograniczy 
obywatelom równy dostęp do świadczeń. 
Przypomniał też, że w ub. roku rząd podjął 
decyzję o pomocy finansowej dla placówek 
medycznych o szczególnym znaczeniu, 
w wysokości 750 mln zł, rozłożonych na trzy 
transze. Jest wśród nich WSS nr 3 w Rybni-
ku, zadłużony, według słów posła Piechy, na 
7–8 mln zł. Zauważył też, że w sytuacji braku 
dokładnej wiedzy na temat wysokości kwot, 
jakie do systemu ochrony zdrowia wpłyną, 
negocjacje płacowe stają się licytacjami. 
A podkreślić trzeba, że wynegocjowanych 
warunków umowy o pracę i płacę nie pod-
waży żaden sąd. Kolejnej fali napięć na tle 
płacowym należy się spodziewać wiosną 
br., kiedy szpitale będą podpisywały nowe 
kontrakty z NFZ, które w dużej mierze nie 
zaspokoją roszczeń, często uzgodnionych 

w już zawartych porozumieniach, a na-
stępnie jesienią, kiedy NFZ stanie przed 
groźbą wyczerpania planowanych środków 
na bieżący rok.

Komentując dymisje dyrektorów rybnic-
kich szpitali, poseł uznał, że rozwiązanie 
problemu leży w gestii aktualnego Zarządu 
Województwa Śląskiego. Poseł przyznał 
jednak, że dziś trudno znaleźć dobrego 
menadżera, a okoliczności nie zachęcają 
tych najlepszych do pracy na takim stano-
wisku. Osoba taka powinna łączyć funkcje 
menadżerskie ze zdolnościami interperso-
nalnymi i umiejętnością godzenia różnych 
interesów. Poseł zdradził (nie zaryzykował 
jednak podania nazwisk), że w naszym śro-
dowisku widzi takie osoby, jednak podstawą 
jest ich zgoda na uczestniczenie w konkur-
sie… Jedną z nich jest zapewne pełniący 
aktualnie obowiązki dyrektora WSS nr 3, 
Tomasz Zejer, który nie wykluczył udziału 
w konkursie. 

(r)
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Nieprzychylna aura nie mogła być przeszko-
dą w uczczeniu ponad 450 ofiar bezsensownej, 
pieszej ewakuacji więźniów obozu zagłady  
w Oświęcimiu, którzy zginęli na terenie 
Rybnika w styczniu 1945 roku. Wśród kil-
kudziesięciu uczestników drogi krzyżowej 
prowadzonej przez ks. Marka Bernackiego  
z parafii św. Jadwigi, były głównie osoby starsze, 
ale i  młodzież harcerska. Wziął w niej również 
udział senator Tadeusz Gruszka, który złożył 
kwiaty pod pomnikiem poświęconym ofiarom 
Marszu Śmierci przy ul. Gliwickiej, w miejscu, 
gdzie spędzili oni tragiczną, styczniową noc.  
W odległym o kilkaset metrów miejscu po-
chówku zamordowanych, ujętych w Kamieniu 
uciekinierów oraz zmarłych z wycieńczenia 

więźniów, cześć oddali przedstawiciele miasta: 
wiceprezydent Michał Śmigielski i dyrektor 
Muzeum Bogdan Kloch, który złożył też kwiaty 
pod pomnikiem w Kamieniu, trzecim w Rybni-
ku miejscu poświęconym Tym, co zginęli, Tym, 
co przeżyli, Tym, co ratowali... Dla biorących 
udział w corocznej drodze krzyżowej starszych 
osób to niewątpliwie duży wysiłek, jednak, jak 
sami mówią, ich ofiara jest niewspółmierna 
do cierpień, jakie dotknęły ewakuowanych 
więźniów. Poprzez uczestnictwo w obchodach 
rocznicy tego wydarzenia pragną zachować  
o nich pamięć dla potomnych...

Ale do obchodów rocznicy dołączyli, obok 
wymienionych już harcerzy, inni młodzi ludzie. 
Historycznym szlakiem przeszli uczniowie 

Gimnazjum nr 10 – członkowie Koła History-
ków oraz uczniowie jednej z klas pierwszych. 
Postanowili oni uczcić pamięć pomordowanych 
pieszym rajdem. Gimnazjaliści z Ligoty udali 
się więc do dzielnicy Rybnik – Północ i zapa-
lili znicze pod pomnikami ofiar, a nauczyciel 
Robert Furtak przedstawił historyczne tło 
tragicznych wydarzeń. Korzystając z bliskości 
dzielnicy Wielopole, gimnazjaliści odwiedzili 
również kościół św. Katarzyny, poznając drugą, 
oprócz „własnego”, parafialnego kościółka 
św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni, drewnianą 
świątynię w Rybniku. W drodze powrotnej 
uczniowie odwiedzili pomnik ku czci Powstań-
ców Śląskich oraz ofiar II Wojny Światowej  
w dzielnicy Paruszowiec. 

Ligocka młodzież inicjuje również inne 
przedsięwzięcia o patriotycznym kontekście.  
W „dziesiątce” jest realizowany program „Trzy-
maj formę”, który, oprócz popularyzacji ele-
mentów wychowania patriotycznego, promuje 
turystykę pieszą i czynny wypoczynek.

(r)

Zacinający deszcz ze śniegiem towarzyszył uczestnikom drogi krzyżowej, jaka   
w kolejną rocznicę Marszu Śmierci przeszła od „starego” kościoła przez cmentarz 
przy ul. Rudzkiej do zabytkowego kościółka św. Katarzyny w Wielopolu, gdzie 
odprawiona została msza św. w intencji ofiar. Organizatorem Modlitewnego 
Marszu Pamięci jest od wielu już lat Klub Inteligencji Katolickiej, a do obchodów 
włączyła się również parafia Matki Boskiej Bolesnej, rybnicki hufiec ZHP im. 
Józefa Pukowca, Muzeum, miasto oraz młodzież gimnazjalna. 

Drogą ofiar

Hołd ofiarom złożono w miejscach upamiętniających 
tragiczne wydarzenia.                                      Zdjęcia: r

Modlitewna droga krzyżowa szlakiem 
ofiar Marszu Śmierci.

Lekcje historii w terenie 
dla młodzieży z G 10.
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp.

JÓZEFA POLOKA
znanego aktora i artysty estradowego 

ŻONIE, DZIECIOM 
I NAJBLIŻSZYM ZMARŁEGO

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 
Przewodniczący  Prezydent Miasta Rybnika
Rady Miasta Rybnika Adam Fudali 
 Stanisław Jaszczuk z pracownikami 
 i radni Rady Miasta Rybnika Urzędu Miasta Rybnika
  i jednostek miejskich

Po zmaganiach z ciężką chorobą 28 
stycznia br. w zmarł Józef Polok, aktor 
i artysta estradowy, od prawie 30 lat 
związany z Rybnikiem. Miał niespełna 
50 lat… 

J. Polok urodził się w Roju (dziś dzielnica 
Żor), w 1978 roku ukończył rybnickie 
Technikum Górnicze, a następnie Pań-
stwową Wyższą Szkołę Teatralną w Kra-
kowie. Po studiach związał się na krótko 
z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, lecz 
Jego dalsza artystyczna działalność zwią-
zana była głównie z estradą. Był uznanym 
prezenterem i współwykonawcą telewi-
zyjnych programów rozrywkowych o te-
matyce śląskiej: przez wiele lat prowadził 
pierwszy gwarowy telewizyjny Koncert 
Życzeń, a także „Śląską Labę” i „Śląską 
Listę Przebojów, współpracował z kaba-
retem „Rak” i innymi śląskimi artystami, 
był uczestnikiem „Niedzieli w Bytkowie”, 
ale także programów publicystycznych  
i obyczajowych jak „Rozmowy o Górnym 
Śląsku” K. Kutza czy „Zapiski Erwina 
Respondka”.

I choć był Ślązakiem z dziada pradziada, 
na kilka lat związał się z Kapelą Czernia-
kowską (nazwaną później Kapelą War-
szawską), z którą dał ponad 2 tys. koncer-
tów w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, 
Finlandia, Kanada, USA) w towarzystwie 
największych gwiazd estrady i scen pol-
skich, popularyzując folklor stolicy. Nagrał 
płyty „Kapela Warszawska”, „Kolędy” oraz 
„Tylko we Lwowie” – pierwszą w powo-
jennej Polsce „lwowską płytę”, za którą  
w 1987 r. otrzymał Złotą Płytę. 

Od 2002 roku występował najczęściej  
z „Kapelą ze Śląska” – założonym  wspólnie 
z synem Pawłem zespołem estradowym. 
Popularyzacja śląskiej tradycji i gwary oraz 

wysoki poziom estradowego przekazu 
przyczyniły się do uhonorowania J. Poloka 
prestiżową Nagrodą Hanysy 2004.

Popularność na skalę kraju przyniosła 
Mu rola zaradnego biznesmena Ernesta 
w serialu „Święta wojna”. Pierwowzorem 
postaci mógł być sam aktor, właściciel 
sklepu „Szkolak” oraz galerii antyków. 
Był też miłośnikiem starych samochodów 
i członkiem Klubu Zabytkowych Mercede-
sów w Polsce, jedynego klubu autoryzo-
wanego przez firmę Mercedes.

Podkreślający zawsze swoje śląskie 
korzenie i związki z Rybnikiem, był 
Józef Polok znaczącą postacią lokalne-
go środowiska artystycznego. Sam lub  
ze swoim zespołem często gościł na festy-
nowych estradach w różnych dzielnicach.  
Był współinicjatorem i wielokrotnym 
uczestnikiem imprezy integracyjnej 
„Spotkania Smolnioków” w dzielnicy 
Smolna, gdzie mieszkał. Uczestniczył  
w życiu kulturalnym miasta m.in. jako juror  
w konkursach regionalnych, m.in. w Kon-
kursie Gawędziarzy organizowanym przez 
Rybnickie Centrum Kultury.

Jego śmierć była dla wszystkich, którzy 
Go znali i podziwiali, choćby tylko na ekra-
nie, dużym zaskoczeniem… Odszedł zbyt 
szybko i niespodziewanie, pozostawiając 
w naszej pamięci swoje role i charaktery-
styczną sylwetkę…

Pogrzeb śp. Józefa Poloka odbył się  
w kościele pod wezw. św. Józefa Robot-
nika oo. franciszkanów na Smolnej. Osób 
chcących pożegnać Zmarłego było tak 
wiele, że świątynia nie zdołała pomieścić 
wszystkich. Mszy żałobnej przewodniczył 
o. Sławomir Ledwoń, a wypowiedziane 
przez niego słowa Non omnis moriar mają 
szczególne znaczenie w przypadku osoby, 

która pozostawiła po sobie artystyczną 
spuściznę. „Darem dla innych” nazwał  
w homilii Zmarłego proboszcz parafii  
św. Józefa, ks. Terencjan Wawrzonkowski. 
Wśród żegnających śp. J. Poloka byli przed-
stawiciele miasta z prezydentem Adamem 
Fudalim, radni z przewodniczącym RM 
Stanisławm Jaszczukiem, członkowie RD 
Smolna, a także reprezentanci współpra-
cujących ze Zmarłym lokalnych placówek 
kultury oraz zaprzyjaźnieni artyści – m.in. 
Piotr Scholz ze Śląskiej Listy Przebojów, 
Joanna Bartel oraz Krzysztof Respondek  
i Grzegorz Poloczek z kabaretu „Rak”. 

Urnę z prochami zmarłego złożono  
w grobie na cmentarzu przy ul. Rudzkiej. 
Józef Polok pozostawił żonę Bogumiłę 
oraz córkę Martynę i syna Pawła.

(r)

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. 

Józefa Poloka
aktora i artysty estradowego, wieloletniego jurora 
organizowanych przez Rybnickie Centrum Kultury 

konkursów artystycznych

Rodzinie Zmarłego
składamy 

wyrazy serdecznego współczucia 

dyrekcja i pracownicy Rybnickiego Centrum Kultury
oraz redakcja „Gazety Rybnickiej”  

Wspomnienie o Józefie Poloku
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Do finału zbliża się największy 
w  h i s t o r i i  R y b n i k a  p r o j e k t 
przeciwdziałający marginalizacji 
s p o ł e c z n e j ,  k t ó r y,  p o d  n a z w ą 
ODZIEDZICZ PRACĘ, kierowany był 
do osób długotrwale bezrobotnych. 
Uroczyste spotkanie uczestników, 
organizatorów, współpracowników oraz 
władz  samorządowych, podsumowujące 
rezultaty, odbędzie się 28 marca br.

Przypomnijmy, iż Partnerstwo na Rzecz 
Rozwoju Odziedzicz pracę zostało wdrożone 
przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodo-
wej, przy wsparciu Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL, której głównym celem  jest zwalczanie 
dyskryminacji, w tym również bezrobocia, 
na terytorium państw UE. — Istota pomysłu 
polegała na skierowaniu pomocy nie tylko do 
osób pozostających bez zatrudnienia dłużej niż 
rok, ale także ich rodzin — wspomina Joanna 
Kryszczyszyn, twórczyni projektu, przed 
trzema laty zastępczyni dyrektora RCEZ, dziś 
wiceprezydent Rybnika. — Chcieliśmy również, 
żeby osoby objęte szkoleniem stały się swego 
rodzaju ambasadorami pracy w swoim środowisku 
zamieszkania. 

Programem, wdrażanym w Rybniku oraz  
Czerwionce–Leszczynach, objęto łącznie 
106 osób bezrobotnych wraz z członkami ich 
rodzin. Szkolenie odbywało się zgodnie z in-

nowacyjnymi założeniami tzw. dualnego modelu 
szkolenia. Oprócz kursów i praktyk zawodo-
wych, niezwykle ważnymi jego elementami 
były: pomoc psychologiczna, budowanie grup 
wsparcia złożonych zarówno z członków ro-
dzin jak uczestników zajęć oraz przekazanie 
bezrobotnym umiejętności poruszania się na 
współczesnym rynku pracy. Chodzi o zdolność 
posługiwania się komputerem, korzystania 
z Internetu, sporządzania dokumentów apli-
kacyjnych, a także korzystnej autoprezentacji 
podczas rozmów kwalifikacyjnych. 

— Największą wartością, którą wyniosłem 
z zajęć, jest docenienie samego siebie — mówi 
Mirosław Kozieł, uczestnik projektu, który od 
paru miesięcy posiada już stałe zatrudnienie. 
— Nie musiałem przyjąć byle jakiej pracy, lecz 
wybrałem z wielu ofert tę, która najbardziej mi 
odpowiadała. Program „Odziedzicz pracę” zmienił 
na lepsze życie całej mojej rodziny. 

Słowo „dziedziczenie” w nazwie inicjatywy 
nie jest przypadkowe. Chodzi o to, by również 
dzieci z rodzin osób długotrwale bezrobot-
nych, wykorzystując pozytywne wzorce, uzna-
ły pracę za jedną z najważniejszych życiowych 
wartości. Program pozwolił wyłonić z grona 
uczestników najbardziej aktywne osoby, które 
przy udziale zespołu RCEZ oraz pracowników 
instytucji rynku pracy i służb socjalnych nadal 
aktywizują środowisko długotrwale bezrobot-

nych. Imprezy integracyjne spowodowały wy-
tworzenie się sympatycznych, utrzymywanych 
na co dzień kontaktów towarzyskich. 

Program Odziedzicz pracę osiągnął również 
inne istotne cele, ważne z punktu widzenia 
władz miasta, czynnie popierających to no-
watorskie przedsięwzięcie. — Współdziałanie 
ze środowiskiem naukowym pozwoliło na szcze-
gółową analizę zjawiska bezrobocia w Rybniku 
oraz powiecie. Poprzez konferencje, debaty oraz 
za pośrednictwem mediów przedstawiliśmy ten 
problem opinii publicznej. I wreszcie, co niezwykle 
sobie cenimy, powołanie Rybnickiej Platformy 
Współpracy Instytucji pozwoliło wykorzystać 
w trakcie programu doświadczenia, metody oraz 
różne punkty widzenia osób, urzędów i organizacji 
zajmujących się trudnościami występującymi na 
rynku pracy oraz łagodzeniem negatywnych zja-
wisk społecznych — komentuje Tomasz Harsze, 
dyrektor RCEZ oraz kierownik projektu.   

Niezwykle ważnym rezultatem Partner-
stwa na Rzecz Rozwoju Odziedzicz Pracę jest 
jego dorobek intelektualny w postaci książek 
oraz publikacji elektronicznych, na podstawie 
których projekt może być wdrażany zarówno 
w całej Polsce, jak też – w ramach współpracy 
międzynarodowej – innych krajach UE. 

Jak odziedziczyć pracę? 

Z podniesionym czołem



• Dowody osobiste wydane w formie książeczki zachowują ważność 
do 31 marca 2008 r. Osoba legitymująca się starym dowodem w 
pierwszym kwartale 2008 r., nie będzie miała obowiązku okazy-
wania potwierdzenia złożenia wniosku o wymianę tego dokumen-
tu. Po tym terminie osoby nie posiadające nowego dowodu 
w formie spersonalizowanej karty, nie załatwią spraw w banku, na 
poczcie, w ZUS–ie oraz w innych instytucjach.

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie będzie prowadziło 
polityki karania osób, które do 31 grudnia 2007 r. nie złożyły wniosków o 
wydanie dowodu osobistego. Nie można jednak wykluczyć, że wobec osób, 
które będą się uchylały od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobi-
stego, po dniu 1 kwietnia 2008 r. zostaną zastosowane sankcje karne.

• Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają 
prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wnio-
sek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowol-
nym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne 
w myśl przepisów prawa nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach 
wymiany lub wydania dowodów osobistych. 

• Osoby niepełnosprawne mające trudności w złożeniu osobiście wniosku 
o wydanie dowodu osobistego, mogą zasięgnąć informacji w tym zakresie 
dzwoniąc pod nr telefonu: 032/ 43 92 198.
Warto zatem udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich UM jak 

najszybciej, by złożyć wniosek, a nowy dowód odebrać przed datą 
31 marca, po której stary straci ważność! 

Jeszcze ok. 1200 mieszkańców Rybnika 
nie złożyło wniosków na wymianę starych, 
książeczkowych dowodów na nowe. Im 
dłużej będą z tym czekać, tym większa 
obawa, że znajdą się w grupie osób, które 
po 31 marca 2008 r. mogą mieć kłopoty. 
Aktualnie Wydział Spraw Obywatelskich 
przyjmuje dziennie kilkadziesiąt wniosków, 
a mógłby kilkakrotnie więcej. Przypominamy zatem...  

Kamero-fotki
Zapraszamy do obejrzenia panoramy Rybnika z kamery 

internetowej umieszczonej na dachu Teatru Ziemi Rybnickiej.
To już trzecia, obok kamer na Rynku i Placu Wolności, kamera inter-

netowa, przekazująca obraz na żywo. Wszystkie kamery są sterowane, 
więc przekazywany przez nie obraz zmienia się co jakiś czas.

Obraz z wszystkich kamer zobaczyć można na stronie www.rybnik.pl 
w dziale Multimedia. 

Obrazy z kamer: na dachu Teatru Ziemi Rybnickiej...

... na Placu Wolności...

... i na Rynku.         Zdj.: Wydz. Promocji i Informacji UM

w Rybnika 
starych, 

w na nowe. Im 
ksza 

re 
opoty. 

Spraw Obywatelskich 
przyjmuje dziennie kilkadziesiąt wniosków, ów, ó

Zmień dowód!

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 19

Coraz łatwiej jest nam znaleźć pracę za granicą. 
Możliwość zatrudnienia poza granicami kraju, to z 
jednej strony nowe perspektywy, z drugiej zaś spore 
ryzyko. 

 Niebezpieczeństwa wiążą się m.in. z koniecznością ko-
rzystania z pośredników czy nieznajomością potencjalnych 
pracodawców. Dlatego w trakcie podejmowania decyzji o 
wyjeździe zarobkowym warto sprawdzić wiarygodność agencji 
lub pośrednika oferującego pracę, warunki zatrudnienia (czy 
dana firma istnieje, czy proponowana praca odpowiada ofer-
cie), realność zarobków, potencjalne miejsce zakwaterowania, 
a także to, jak w danym kraju uregulowane jest zatrudnianie 
Polaków.

Niezależnie od tego czy wyjazd ma charakter zarobkowy, 
czy też wiąże się z planami osobistymi, należy pamiętać o tym, 
by zaufanej osobie zostawić swój adres, numer telefonu oraz  
informacje o miejscu pracy. 

Osoby, które mają za sobą dramatyczne przeżycia związane 
z pracą zagranicą, np. zmuszanie do pracy, której nie chciały 
wykonywać, pozbawienie wolności m.in. poprzez konfiskatę 
paszportu, zakaz kontaktu z bliskimi lub stosowanie przemocy 
w jakiejkolwiek postaci, mogą skorzystać z pomocy psycho-
logicznej, terapeutycznej i prawnej w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej i Psychoterapii, przy ul. Chrobrego 16 (tel. 
32/ 42 25 639 lub 32/ 42 33 599, e-mail: oikip@neostrada.
pl). Tu czekają pracownicy ośrodka, którzy przeszli specjalne 
szkolenie zorganizowane przez warszawską Fundację Przeciw-
ko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” (www.strada.
org.pl). Pomocą służy również anonimowy telefon zaufania 
– 32/42 33 555.

Praca 
(nie)dobrowolna
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Ania Stosio z Zarządu Zieleni Miejskiej 
niemal ze łzami w oczach pokazuje zdjęcia 
połamanych głogów w parku Wiśniowiec: 
— Trzeba było wiele siły, by te 4–letnie, do-
rodne już drzewka, tak skręcić… Niedaleko od 
„miejsca kaźni” roślin znajdują się elementy do 
ćwiczeń, jest skatepark i tor rowerowy, gdzie 
można się wyżyć. Dlaczego wykorzystywać do 
tego Bogu ducha winne drzewa?

Ale połamane głogi na Wiśniowu to tylko 
jeden z przykładów działań wandali. W tym 
samym miejscu niszczone są systematycznie 
elementy małej architektury. „Z buta” traktowa-
ne są drewniane płotki, wiata, która ma chronić 
piknikowiczów przed deszczem, metalowe 
ogrodzenia z prętów i wiele innych elementów 
małej architektury, w tym, co szczególnie nie-

bezpieczne, placów zabaw. Łamane i okaleczane 
są drzewa w Parku Górnika w Chwałowicach  
i w pobliżu Domu Kultury w tejże dzielnicy,  
w Parku Kozie Góry, gdzie ktoś okorował u pod-
staw kilka drzew oraz w wielu innych miejscach. 

Ale przedmiotem ataków są nie tylko rośliny. 
Służby miejskie wielokrotnie wyciągały beto-
nowe pojemniki na śmieci z oczka wodnego 
Piownik w pobliżu „Reala”, a także z Nacyny na 
jej śródmiejskim odcinku. W rzece znalazł się 
nawet kontener spod pobliskich bloków. Swoista 
gra między wandalami a służbami miejskimi toczy 
się w Niedobczycach; wandale w weekend kosze 
wywracają, a służby po weekendzie je stawiają… 

Inny rodzaj wandalizmu to kradzieże sadzonek: 
ronda i inne skupiska roślin są często obsadzane 
wielokrotnie, wielokrotnie więc wzrasta koszt 
utrzymania zieleni. I to nie są pieniądze niczyje, 
to są nasze pieniądze… Wyjątkowego pecha  
w tym względzie ma Rondo Europejskie w pobli-
żu Carrefoura, gdzie „europejskie gwiazdki” były 
notorycznie przetrzebiane. Ale pastwą złodziei 
staje się często również granitowy bruk, czy 
metalowe elementy ogrodzeń i ławek. 

W Kamieniu teren jednego z placów zabaw 
dość dokładnie zryły dziki, czy jednak ich, bądź 
co bądź, naturalne zachowanie jest bardziej dzikie 
od bezrozumnej działalności wandali?           (r)

Różne oblicza wandalizmu

„Odkorowane” drzewa na skwerze przy ul. Raciborskiej. Na Wiśniowcu ofiarą padły głogi.

Na zieleńcu Piownik łupem stała się kostka brukowa.

W Niedobczycach toczy się gra między wandalami i służbami miejskimi.

Tak po przejściu wandali wygląda dziecięca huśtawka na placu zabaw przy ul. Bieli

Tu szkód dokonały... dziki.          Zdj. arch ZZM



• Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy  
Zaprojektuj znaczek! 
„Piękny jest ten świat” to tytuł konkursu plastycznego organi-

zowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bo-
guszowicach. Ale myli się ten kto myśli, że to kolejna plastyczna 
inicjatywa, jakich nie brak w rybnickich placówkach.   

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z powiatów rybnickiego, wodzisławskiego, jastrzębskiego 
i żorskiego. Jego celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na piękno 
otaczającego świata i promocja kierunków zawodowych prowadzonych 
w Technikum nr 6, bo jego przedmiotem jest… projekt znaczka poczto-
wego, który powinien zawierać motyw otaczającego nas krajobrazu lub 
motywy przyrodnicze (pomniki przyrody, okazy chronione…). Każdy 
uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wykonaną samodzielnie 
w dowolnej technice pracę, w formacie A4, stylizowaną na znaczek 
pocztowy. Termin nadsyłania prac mija 25 kwietnia, a specjalnie dla 
potrzeb konkursu utworzony został adres e–mail – konkurszsp1@in-
teria.eu. Dzięki niemu można otrzymać informację zwrotną dotyczącą 
szczegółów „pocztowej rywalizacji”, a pomocą służą też organizatorzy 
– Jolanta Sterko–Doroń, Marcin Kazek i Sławomir Bernat (tel. szkoły 032 
73 94 239). Na autorów prac czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsze 
„znaczki” trafią na wystawę pokonkursową.

Patronat nad konkursem objęli Poczta Polska, Polski Związek Filate-
listów i Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów. 

Zaśpiewaj (z) językiem 
Już wkrótce w Domu Kultury w Chwałowicach rozbrzmiewać 

będą piosenki europejskie. Czyli jakie?
Najczęściej te śpiewane po angielsku lub francusku, choć być może 

któryś z tegorocznych uczestników VI już edycji Festiwalu Piosenki 
Europejskiej, pokusi się o wykonanie utworu w jednym z pozostałych 
języków krajów Unii: niemieckim, włoskim czy hiszpańskim. Przeko-
namy się o tym już 13 i 14 marca. Póki co, w terminie do 5 marca 
należy nadesłać karty zgłoszeń (wszelkie informacje na stronie www.
dkchwalowice.pl lub pod nr tel. (32) 42 16 222). 

Festiwal adresowany jest do solistów w wieku 14–25 lat, a każdy 
zobowiązany jest wykonać dwa utwory „na żywo” z wcześniej na-
granym akompaniamentem lub z towarzyszeniem zespołu. Będzie ich 
oceniać międzynarodowe jury złożone z muzyków i językoznawców, 
którzy szczególną uwagę zwrócą na walory językowe i wokalne, dobór 
repertuaru i autoprezentację w języku obcym. Na najlepszych czekają 
atrakcyjne nagrody – kursy językowe, wydawnictwa książkowe, mul-
timedialne oraz zagraniczny obóz językowy. No i ta sława… 

Organizatorami festiwalu, którego celem jest popularyzacja języków 
obcych, promowanie twórczości artystycznej i Unii Europejskiej, są: 
Dom Kultury Chwałowice, Centrum Usług Językowych „Albion” 
i rybnicki Alliance Française. So, see you soon in Chwałowice… 

Scenka na scenie
Jak co roku Dom Kultury w Niewiadomiu przygotowuje nie lada 

atrakcje dla miłośników dziecięcych teatrów amatorskich.
Wszystko za sprawą V już Przeglądu Małych Form Teatralnych 

„Scenka”, adresowanego do przedszkolaków i uczniów szkół podsta-
wowych klas I–III z całego regionu. Celem przeglądu jest prezentacja 
dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych, a repertuar 
może obejmować fragmenty lub całość utworów scenicznych polskich, 
własnych lub zagranicznych (w języku polskim – również w gwarze). 
A na scenie – pełna dowolność – od pantomimy i teatru lalek, przez 
teatr jednego aktora, po kabaret czy teatr ruchu, z jednym zastrzeże-
niem – liczba osób w jednej grupie teatralnej nie może przekroczyć 20. 
A jurorzy oceniać będą wartości dydaktyczne, autentyzm prezentacji, 
dobór repertuaru, dykcję i emisję głosu, ruch sceniczny, scenografię 
i ogólny wyraz artystyczny. Jest więc nad czym popracować, a czasu 

coraz mniej. Termin nadsyłania zgłoszeń mija bowiem 25 marca 
(dodatkowe informacje pod nr tel. 032 43 31 365, 032 42 13 755). 

Przegląd odbędzie się 31 marca w Domu Kultury w Niewiadomiu, 
a uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi już 
4 kwietnia. Mali aktorzy i ich wielka publiczność już czekają… 

Mają perspektywy
Już po raz X miesięcznik „Perspektywy” oraz prestiżowy 

dziennik „Rzeczpospolita” ogłosiły wyniki ogólnopolskiego 
rankingu szkół ponadgimnazjalnych. 

Po raz piąty z rzędu na pierwszym miejscu znalazło się XIII liceum 
ze Szczecina, ale w rankingu znalazły się też rybnickie placówki. Na 51 
miejscu w Polsce i 4 w województwie śląskim znalazło się II LO im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Inne prestiżowe rybnickie liceum 
– I LO – zajęło 76 miejsce, a 6 w województwie. 

Podstawowym kryterium ogólnopolskiego rankingu szkół ponad-
gimnazjalnych są sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych 
nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Są bowiem 
najlepszym dowodem na to, że szkoła ma dobrych, oddanych swojej 
pracy nauczycieli oraz zdolnych uczniów. 

Kulig z nazwy, zabawa na całego 
Miał być śnieg, nie było. Miała być dobra zabawa i była, bo 

przecież wystarczy pomysł i miłe towarzystwo, by doskonale 
się bawić.  

A co może sprawić frajdę? Ot choćby sobotnie przedpołudnie spędzo-
ne w stadninie Czesława Drzazgi, gdzie spotkało się około stu miesz-
kańców Boguszowic Osiedla, w tym podopieczni Placówki Wsparcia 
Dziennego Klubu „17–tka”, Gromada Zuchowa „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka” oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 18. Dzieci nie 
trzeba było długo namawiać do jazdy na kucyku czy przejażdżek bryczką 
zaprzężoną w dwa konie – chłopcy niczym ułani dosiadali kuca, a dziew-
czynki w powozie czuły się jak bajkowe królewny. Maluchy zwiedziły 

też stajnię, a jej właściciel musiał odpowiadać na szereg pytań o konie 
i ich pielęgnację. Potem przyszedł czas na tradycyjne harcerskie ognisko, 
przy którym można się było ogrzać i upiec smaczne kiełbaski. 

Mimo że zima nie dopisała i z braku śniegu kulig nie był taki jaki 
wymarzyli sobie organizatorzy, dzieci i tak ciekawie spędziły czas. 
A wszystko dzięki pomysłowi grupy inicjatywnej powstałej z inspiracji 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. W organizację 
imprezy zaangażowali się Stowarzyszenie Korzenie.pl Marii Stachowicz 
– Polak oraz 5 Drużyna Harcerska „Młode Wilki”, a pomoc zaoferowała 
również Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”. 

(S) 
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Dzieci z Boguszowic nie tylko jeździły konno, ale i spędziły czas przy harcerskim 
ognisku…                 Zdj.: arch. org.  



Ferie w mieście nie muszą być nudne. 
Ferie bez śniegu nie muszą być nieudane. 
Wiedzą o tym dzieci; wiedzą i dorośli, 
którzy zadbali o ich wypoczynek.  
A teraz wiemy też i my, bo zajrzeliśmy do 
kilku placówek. Czego tam nie było…   

Nie lada atrakcje czekały na dzieci odwiedza-
jące chwałowicki Dom Kultury. Oprócz naj-
różniejszych zabaw integracyjnych, konkursów, 
turniejów sportowych, warsztatów muzycznych 
i prezentacji filmów, dzieci zmierzyły się z malar-
skim wyzwaniem, jakim było wykonanie panora-
my Chwałowic na 14 metrowym płótnie. Jednak 
organizatorzy przygotowali dla nich również 
kilka interesujących wyjazdów. A przedmiotem 
eskapad były miejsca bliskie, jak Ochotnicza Straż 
Pożarna w Chwałowicach, gdzie brylowali głów-
nie chłopcy oraz dalekie – jak „Chlebowa Chata” 
w Górkach Małych. Tam pole do popisu miały już 
przede wszystkim dziewczyny, które z chęcią 
zajmowały się formowaniem oraz wypiekiem 
podpłomyków, choć i chłopcy z zaciekawieniem 
oddawali się tej kulinarnej sztuce. 

Jak zwykle nie zapomniano o najmłodszych 
mieszkańcach największej dzielnicy w mieście 
– Maroka–Nowin. Dwutygodniowe zajęcia 
odbywały się równolegle w trzech miejscach: 
Młodzieżowym Domu Kultury, Bushido i parafii 
św. Jadwigi Śląskiej. W ramach akcji zorgani-
zowano aż 6 wycieczek w góry – do Istebnej, 
Wisły i na Kubalonkę, gdzie szukano przede 
wszystkim śniegu. Codziennie ponad 40 dzieci 
korzystało z wodnych kąpieli na krytym basenie, 
a 160 małych kinomanów obejrzało „Film o 
pszczołach” i „Zaczarowaną” w „Cinema City”. 
Ponadto „koloniści” uczestniczyli w zajęciach 
z pedagogiem i w spotkaniu z policją, podczas 
którego funkcjonariusze pokazali im swój sprzęt 
wykorzystywany w codziennej pracy. Poza tym 
dzieci brały udział w zajęciach plastycznych oraz 

grach i zabawach planszowych, a dla każdego 
uczestnika akcji przygotowano słodycze i na-
poje. Miłośnicy rozgrywek sportowych z chęcią 
zaglądali do „Bushido”, gdzie rywalizowano  
w turniejach koszykówki, siatkówki i piłki noż-
nej, a codziennie sporym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia tenisa stołowego.   

Tak bogaty program wypoczynku był 
możliwy dzięki dotacji z Urzędu Miasta, jaką 
pozyskało Stowarzyszenie Przyjaciół Dziel-
nicy Maroko–Nowiny. Ponadto akcję „zima 
w mieście” wsparły finansowo Rada Osiedla 
Nowiny, Bushido, MDK (www.mdk.hg.pl)  
i Rada Dzielnicy. 

Biwak w czasie ferii? Aura wprawdzie nie była 
zimowa, ale oczywiście obozowanie pod gołym 
niebem nie wchodziło w grę, co nie znaczy, że 
harcerze i zuchy nie biwakowały. Przeciwnie! W 
Przedszkolu nr 15 w Boguszowicach odbył się dwu-
dniowy biwak pod hasłem „Spotkanie z baśniami”, 
a uczestniczyły w nim zuchy z gromad „Przyjaciele 
Kubusia Puchatka”, „Rybnickie Skrzaty”, „Przyja-
ciele Słońca” oraz harcerze z drużyny pod nazwą 
„Leśni Zdobywcy”. Uczestnicy biwaku przebrani  
w bajkowe postacie wysłuchali wielu baśni,  
a ich „krainę” odwiedził dzielnicowy oraz przed-
stawicielki komendy Hufca Ziemi Rybnickiej. 
Z kolei w ośrodku biwakowym w Stodołach 
ferie spędziły zuchy z gromady „Bajkowy Wóz” 
i harcerze z drużyn „Pogodne Serca” i „Watra”, 
dzięki którym dzielnica Stodoły zamieniła się  
w japońską wioskę. Uczestnicy poznawali tradycje 
i zwyczaje z kraju kwitnącej wiśni, parzyli herbatę, 

układali origami, rywalizowali w turnieju sumo 
oraz porównywali kodeks samuraja z prawem 
harcerskim. Właśnie w Stodołach wielu „skautów” 
złożyło swoją „obietnicę zucha” i „przyrzeczenie 
harcerskie”. W biwaku szkutniczym uczestniczyli 
natomiast rybniccy wodniacy z 6 Harcerskiej 
Drużyny Żeglarskiej, którzy wyjechali do Wisły 
Wielkiej, gdzie… remontowali i budowali łodzie.

Harcerze jak to harcerze, nie dali za wy-
graną i mimo wszystko postanowili poszukać 
śniegu – 13 Ratownicza DH „Bratnie Dłonie” 
znalazła go w miejscowości Niedźwiedź, więc 
na stokach chwalili się swoimi umiejętnościami 
narciarskimi. Z kolei na lodowisku w Pszowie 
harcerze z drużyn „Kremenaros”, „Spóźniony 
Wędrowiec” i „Watra” pokazywali swoim kole-
gom jak jeździć na łyżwach. Rybnicka Komenda 
Hufca ZHP wspólnie ze szkołą podstawową 
w Jejkowicach przygotowała też zajęcia spor-
towe, wycieczki, gry terenowe, konkursy,  
a także program profilaktyczny „Nie palę, nie 
piję – zdrowo żyję”, adresowany do harcerzy 
i uczniów z Jejkowic. W jejkowickiej placów-
ce odbył się też kurs drużynowych dla kadry 
harcerskiej, który miał na celu wykształcenie 
nowych liderów zuchowych i harcerskich,  
a nad całością czuwała dyrektorka szkoły  
i komendantka hufca phm. Ilona Stasiak. 

Warto podkreślić, że podczas harcersko–zu-
chowego zimowego wypoczynku, realizowany 
był program „Czas na zdrowy styl życia bez 
nałogów”, a pomoc w przygotowaniu tak 
bogatej oferty okazały Urząd Miasta Rybnika, 
gmina Jejkowice oraz Gminna Spółdzielnia 
Gaszowice. 

Ferie już za nimi i z pewnością szkoda, że już 
się skończyły, nawet jeżeli były bez śniegu. 

(S)  
Zdjęcia z akcji „Zima w mieście” 

na wewnętrzej stronie okładki

Zima w mieście 

A jednak 
się udały

Tradycyjny bal to nie tylko okazja do zabawy, 
ale również do wyrażenia wdzięczności wszystkim darczyńcom. 

Zdj.: arch. org.
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Bal z wdzięcznością
Już po raz osiemnasty, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-

śledzeniem Umysłowym, zaprosiło na bal karnawałowy, zorga-
nizowany w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 11.

W tradycyjnym balu wzięli udział podopieczni i pracownicy rybnickich 
warsztatów terapii zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy 
oraz internatu działającego przy Szkole Życia. Byli też rodzice, opie-
kunowie i wolontariusze, a także honorowi goście, którym tradycyjnie 
już ofiarowano „Puchary Wdzięczności”. — Tradycją naszego balu jest 
wręczanie pucharów wszystkim tym, którzy udzielają wsparcia i dbają 
o lepszą przyszłość naszych podopiecznych. To swoiste podziękowanie 
za przychylność i pomoc okazywaną niepełnosprawnym intelektualnie 
— mówi Stanisław Kulpa ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym. W tym roku, wśród wyróżnionych znaleźli się 
proboszcz parafii pod wezw. św. Jadwigi Śląskiej ks. dziekan Franciszek 
Skórkiewicz, radny Henryk Ryszka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Jerzy Kajzerek oraz Piotr Czech z firmy „Słod–Hurt”. Przedstawi-
ciele zarządu stowarzyszenia przygotowali też „listy dziękczynne”, które 

trafiły do rąk szefowej sekcji terenowej „Promyk” Olimpiad Specjalnych 
Anetty Gawrysiak, dyrektora Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo Grażyny Paś oraz 
Jadwigi Buchty z OPS. 

Karnawałowe spotkanie ubarwiły występy uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej nr 1, którzy wcielili się w role znanych gwiazd estra-
dy. Nie zabrakło też konkursów, upominków i słodkiego poczęstunku 
ufundowanego przez rybnickich cukierników.                                  (D)



Smakosze włoskiej kuchni już wiedzą, że w rybnickiej „Telepiz-
zy” można nie tylko dobrze zjeść, ale też obcować ze sztuką. Tym 
razem trudno skupić się na tym, co na talerzu… 

… bo uroki roztaczają przepiękne akty autorstwa Pawła Sujeckiego: 
— Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się już w szkole średniej, wtedy to 
zacząłem robić zdjęcia, ale myśleć przy ich wykonywaniu … trochę później 
— ocenia. Stąd zainteresowanie robieniem fotomontaży, których próbkę 
możemy oglądać w rybnickiej „Telegalerii” do końca lutego. — Chcąc 
kreować własne obrazy i tworzyć wizerunek kobiety ukrytej za woalem ta-
jemniczości, sięgam po kamerę i fotografuję ją, a potem zacieram szczerość  
i otwartość. Staram się uwidocznić tajemniczość — mówi autor wielu wystaw 
i publikacji. Jego prace były nagradzane na konkursach fotograficznych 
oraz publikowane w czasopismach fotograficznych. (Paweł Sujecki 
http://strony.aster.pl/pas/ ). Zapraszamy apetycznie… 

(S)

To pierwsza indywidualna wystawa Michaliny Wawrzyczek i Michała 
Klasika – na zdjęciu obok Kornelii Delowicz z PiMBP. 

— Ta praca nigdy nie będzie wyglądała tak samo... — mówi Michał 
Klasik.

Apetycznie… 
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A wszystko za sprawą dwóch mło-
dych twórców Michaliny Wawrzyczek  
i Michała Klasika, którzy nie tylko są au-
torami wystawionych prac, ale sami za-
jęli się drobiazgowym przygotowaniem 
ekspozycji. Otwarta z początkiem lutego 
wystawa, jest pierwszą, indywidualną 
prezentacją twórczości artystów, którzy 
wciąż jeszcze zgłębiają tajniki sztuki  
i kształtują swe plastyczne umiejętności. 
Rybniczanka Michalina Wawrzyczek 
studiuje grafikę warsztatową na trze-
cim roku Akademii Sztuk Pięknych  
w Katowicach. Jej partner, pochodzący 
z Czerwionki–Leszczyn Michał Klasik 
jest absolwentem katowickiej Akademii 
Wychowania Fizycznego. Obecnie stu-
diuje na piątym roku rzeźby Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie, gdzie pod okiem prof. An-
drzeja Szarka przygotowuje dyplom. 

Mimo młodego wieku, mają już 
w swym dorobku pewne osiągnięcia 
– uczestnictwo w zbiorowych i pokon-
kursowych wystawach, czy – jak w przy-
padku Michaliny – nominację do Grand 
Prix podczas ubiegłorocznego Biennale 
Grafiki Studenckiej w Poznaniu oraz 
główną nagrodę w dziedzinie malarstwa 
na Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. 
Van Gogha, organizowanym przez Fun-
dację Elektrowni Rybnik. Część obra-

zów zaprezentowanych w galerii biblio-
teki, M. Wawrzyczek przywiozła prosto  
z katowickiej pracowni: — Na niektórych 
z nich jeszcze nie wyschła farba. Jednak 
tematem wszystkich pokazanych tu prac, 
zarówno starszych jak i tych, które po raz 
pierwszy zostały wystawione, jest pejzaż. 
Interesuje mnie jego przestrzeń, światło, 
faktura i ciągłe, choć ledwie dostrzegalne 
dla człowieka zmiany. Zależy mi na tym, 
by obraz wchodził w przestrzeń, atakował 
ją, by pokonywał tradycyjne „ramy”. 
Tworzę również instalacje przestrzenne, 
a te obrazy są jakby krótkimi kadrami 
wyjętymi z tych instalacji — wyjaśnia. 
Odkrywanie i przetwarzanie przestrzeni 
to również cel, jaki stawia sobie Michał 
Klasik, uprawiający rzeźbę i ceramikę. 
Komentując jedną ze swoich prac, 
mówi: — Chciałem poruszyć jakąś myśl 
związaną z poczuciem miejsca i przestrze-
ni. Ta praca nigdy nie będzie wyglądała 
tak samo, wszystko uzależnione będzie 
od miejsca, w którym ją zaprezentuje-
my. Dlatego zatytułowałem ją „Miejsce 
Jeden”, bo jest to pierwsze miejsce,  
w którym ją pokazuję. 

Wystawa malarstwa M. Wawrzyczek 
oraz rzeźby i ceramiki M. Klasika, po-
trwa do 7 marca br. 

(D) 

Dogonić przestrzeń
W istniejącej od niemal dziesięciu lat galerii „Jasna” w Powiatowej 

i Miejskiej Bibliotece Publicznej, po raz pierwszy otwarto wystawę, na 
której obok malarstwa zaprezentowano również ceramikę i rzeźbę.



Konia z rzędem temu, kto zgadnie na jaki 
pomysł może wpaść absolwentka geologii, 
pracująca w otoczonym wieżowcami sklepie 
serwisowym rtv, wespół ze swoją koleżanką 
z czasu studiów? Nietypowy, ryzykowny? Być 
może… Udowodniły jednak, że wystarczy 
pasja, zainteresowania i pomocna dłoń, by 
zrealizować własne marzenia. — Chcia-
łyśmy stworzyć w Rybniku miejsce jedyne  
i niepowtarzalne, gdzie każdy znajdzie coś dla 
siebie. Jeżeli nawet niczego nie kupi, może tutaj 
wróci lub zaprosi innych, bo będzie wiedział, 
że zawsze znajdzie u nas coś oryginalnego 
— mówi Anna Oleś o nowo otwartej „Galerii 

Dworek”, którą stworzyła wspólnie z Kamilą 
Brodą. Zapewniają, że to miejsce niezwykłe, 
w którym sztuka i wzornictwo artystyczne 
łączą się z przedmiotami codziennego użytku. 
W ten sposób w centrum osiedla powstało 
miejsce klimatyczne – wypełnione obraza-
mi, rysunkami, rzeźbami, ceramiką, odzieżą 
autorską, oryginalną biżuterią oraz innymi 
niepowtarzalnymi drobiazgami autorstwa 
twórców z regionu, ale i z całej Polski. Mile 
widziani są rodzimi artyści, którzy mogą 

tutaj pokazać, a nawet sprzedać swoje małe 
i wielkie dzieła. — Przedmioty, jakie trafiają 
do galerii mają niezwykłą cechę – powierzyli 
je nam artyści, którzy poprzez sztukę przeka-
zują swoje emocje i część siebie — oceniają 
dziewczyny. Obydwie skończyły geologię  
w przepełnionym kulturą i sztuką Krakowie, 
którego niezwykłą atmosferę postanowiły, 
choć w małej części, przenieść do Rybnika. 

A wszystko zaczęło się od Ani, która 
znalazła pracę w serwisie przy ul. Dworek 
13. Wtedy jeszcze nie przypuszczała, że tuż 
za ścianą powstanie ich mały, barwny świat, 
pełen wyjątkowych drobiazgów. Na pomysł 
wpadły wspólnie z właścicielem kamienicy, 
który, choć ostatecznie wycofał się z inicja-
tywy, bardzo pomógł Annie i Kamili 
– „ścieśnił” lokal, w którym znajduje się 
serwis, tworząc miejsce dla ich galerii. 
Właścicielki nie ukrywają, że stworzyły 
placówkę z potrzeby nie tylko ducha, 
ale i „ciała”, jednak kierowały się też 
„czymś więcej”. — Niektórym galeria 
kojarzy się z centrum handlowym, peł-
nym butików znanych marek. Innym,  
z miejscem, gdzie z lampką wina ogląda 
się obrazy, rzeźby i inne dzieła sztuki. 
Chciałyśmy połączyć te dwa elementy  
i znaleźć „złoty środek”. W galerii „Dwo-
rek” można więc kupić wiele przedmio-
tów, a każdy jest małym dziełem sztuki 
— wyjaśnia A. Oleś. Dodajmy, że ceny 
nie przyprawiają o szybsze bicie serca, 
w przeciwieństwie do zebranych tutaj 
„skarbów”.  

W powstaniu galerii pomocną dłoń 
wyciągnęli również Bogusława Jawor-
ska–Zniszczoł, autorka wyjątkowych 
dzianin artystyczno–użytkowych i znany  

ze swoich umiejętności sprawczych, zaanga-
żowany w życie kulturalne miasta Krzysztof 
Łapka: — Dwie „pozytywnie zakręcone” 
dziewczyny otwierają pierwszą w Rybniku  
i całym regionie galerię, w której można bę-
dzie nabyć wyroby sztuki użytkowej, ale nie 
tylko. Będzie to również miejsce twórczych 
spotkań i przepływu wolnej myśli, a także 
punkt kulturalnej informacji — podsumo-
wuje. Faktycznie! Jak zapowiadają właści-
cielki, w galerii będą się bowiem odbywały 
wernisaże oraz występy muzyczno–teatralne, 
tak jak podczas uroczystego otwarcia pla-
cówki, który połączono z mini–recitalem 
Tadeusza Kolorza oraz wernisażem wystawy  
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Pasjonaci są wśród nas

Dworek sztukmistrzów

Prace Lecha Pierchały były pierwszymi, jakie pokazano 
w galerii. 

W samym sercu miejskiego blokowiska 
znajdziemy zwykle niekompletny plac 
zabaw, kilka sklepów, przepełniony 
parking, no i… wszechogarniającą 
nudę. Ale ze stereotypami można  
i należy walczyć. Wyzwanie podjęły dwie 
„pozytywnie zakręcone dziewczyny”, które 
postanowiły ubarwić szarą, osiedlową 
rzeczywistość. 

„Pozytywnie zakręcone” czyli Kamila Broda (z lewej) i Anna Oleś oraz ich „Dworek”.

W samym środku miejskiego blokowiska spotkała 
się sztuka i przedmioty codziennego użytku.

Zdjęcia: s  

c.d. na stronie 25
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malars twa Magdaleny  Gogół–Peszke 
oraz rybniczanina Lecha Pierchały. Ten ostat-
ni chwalił pomysł powstania galerii: — Cieszmy 
się tym miejscem! — mówił. — Mamy „Plazę”, 
„Focusa” i inne centra, ale trzeba też postawić na 
kulturę. Od nas będzie zależało, jak to miejsce bę-
dzie się rozwijało. L. Pierchała, grafik pracujący 
na co dzień w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, w galerii prezentuje swoje tajem-
nicze obrazy inspirowane podświadomością. 
Twierdzi, że działa jak medium: — Nie projektuję 
swoich obrazów, po prostu przelewam na płótno 
coś, co wymyśla moja podświadomość, dlatego 
nie potrafię odczytywać znaczenia swoich prac. 
Może udało się to komuś z gości, może uda 
kolejnym, którzy zajrzą do Galerii „Dworek” 
(od wtorku do soboty w godz. 10.00–18.00, 
w niedzielę 10.00–15.00). — Mamy nadzieję, że 
nasza galeria stanie się miejscem spotkań ze sztu-
ką oraz barwnym akcentem w szarej codzienności 
— mówią dziewczyny. 

A my życzymy im, by często odwiedzały 
je tłumy podobne do tych z uroczystego 
otwarcia. Przecież zawsze znajdzie się okazja, 
aby zrobić wyjątkową niespodziankę i kupić 
nietuzinkowy prezent swoim bliskim. O tym 
właśnie myślały Ania i Kamila zapraszając 
do odwiedzenia galerii 14 lutego. Zwolen-
nikom Dnia Zakochanych pomogły wybrać 
prezent dla „drugiej połowy”, gustownie go 
zapakować i ozdobić nieodzowną czerwoną 
różą, a przeciwnikom – zaproponowały pokaz 
filmów kina niezależnego, niekoniecznie 
o tematyce „walentynkowej” oraz wystawę 
fotografii Katarzyny Sejud, zatytułowaną 
„Ordinary people” ukazującą przeciętne 
uczucie nieprzeciętnych par. „Walentynkowe 
inspiracje” w galerii „Dworek” już za nami, 
ale przed nami święta, a potem urodziny, 
imieniny, rocznice, jubileusze…             (S)

Słyszysz – Grażyna Zarzecka–Czech, 
myślisz – barwne obrazy, wypełnione 
odcieniami zieleni, niebieskości; świat 
pełen ciepła... Stąd też najnowsze grafiki 
jej autorstwa mogły wzbudzić zdziwienie 
zwiedzających.

— Czarno–białe prace wykonane są techniką 
mieszaną. Powstały w styczniu, podczas choroby, 
kiedy po raz drugi w krótkim okresie miałam zapa-
lenie płuc. Te grafiki są efektem totalnego „doła”. 
Można w nich znaleźć różne zapiski i domyśleć się, 
w jakim byłam wtedy nastroju — mówiła Grażyna 

Zarzecka – Czech pod-
czas uroczystego otwarcia 
wystawy w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. „Nie ma mnie”, 
„...wrażliwość i miłość to 
grupowe babskie wymy-
sły…”, „...ślepa na wszystko” 
to tylko niektóre myśli, 
jakie udało się odczytać 
uważnie przyglądając się 
grafikom artystki, która w 
tym trudnym okresie mogła 
jednak liczyć na bliskich: — Dziękuję moim przy-
jaciołom… bez was nie byłoby mnie. Na wystawę 
złożyły się również piękne obrazy – barwne i cha-
rakterystyczne dla artystki, jak zwykle nastrojowe, 
niemal poetyckie… Jak mówi G. Zarzecka–Czech 
są efektem intensywnej pracy nad kolorem, 
a przywołany na wystawie publicysta, krytyk 
i pisarz Maciej Szczawiński ocenia: — Trzeba być 
głuchym na poezję, żeby nie zauważyć roli fanta-
stycznych niedopowiedzeń na tych obrazach. 

Zwiedzający podziwiali więc odmienne 
w nastroju obrazy i grafiki, w przeważającej 
większości najnowsze prace artystki, a dyrek-
tor Adam Świerczyna nie krył zadowolenia 
z faktu, że po raz pierwszy pokazano je właśnie 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

Absolwentka krakowskiej ASP Graży-
na Zarzecka–Czech ma na swoim koncie 
czterdzieści wystaw indywidualnych i wiele 
zbiorowych. Jest przewodniczącą Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków oddziału 
rybnicko–raciborskiego, inicjatorką wielu 

artystycznych przedsięwzięć, w tym pleneru 
malarskiego „Rybnickie inspiracje”. Wśród 
gości wystawy była m.in. mama artystki oraz 
jej młodzi wychowankowie, których G. Za-
rzecka–Czech uczy wrażliwości na zajęciach 
grupy plastycznej „Magia Kolorów” w „Klubie 
Energetyka”. A skrzypaczka Aleksandra Ra-
szyńska z rybnickiej szkoły muzycznej wystawę 
ubarwiła. Muzycznie…                                                             

(S)

2 karty prezentowe wartości 
50 zł każda

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

Foto–zagadka

Rozwiązanie krzyżówki z nr 1 – DOLAR. Nagrody otrzymują: 
• bony towarowe – BOGDAN MASTALERZ i ŚWIĘTOSŁAWA RYK 
• zestaw suplementów – HELENA GROCHOWSKA i ANNA JURCZYK

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy i interesujesz się za-
chodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w nowym konkursie. 
Wystarczy obejrzeć publikowane obok zdjęcie, odgadnąć jaki to obiekt i gdzie 
się znajduje.

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 10 marca br. Wśród osób, 
które przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) prawidłowe rozwiązanie, rozlosu-
jemy nagrody:    

Po odbiór nagrody należy się zgłosić w ciągu 3 miesięcy

Kolory 
życia

Prace Grażyny Zarzeckiej–Czech są doceniane przez wielu miłośników 
jej talentu…                                                                                                  Zdj. s

c.d. ze strony 24



Po ilości błyskających fleszy można się było spodziewać, 
że w Teatrze Ziemi Rybnickiej występują co najmniej tancerze 
z „You Can Dance”. Tymczasem na scenie zaprezentowały 
się tancerki „Małego Teatru Tańca”, a wykonane fotografie 
wzbogacą z pewnością nie jeden rodzinny album, 
bo wśród widzów dominowali rodzice i dziadkowie młodych 
wykonawczyń...

I cieszyli się z występu swoich pociech, które zadebiutowały 
w premierowym spektaklu „Dzieci ulicy”. — Dziewczynki tańczą od 2, 
3 lat, ale to przedsięwzięcie jest dla nich ogromnym wyzwaniem. Zwykle 
wykonywały czterominutowe układy, a teraz musiały przygotować godzin-
ny spektakl — mówi reżyserka i choreograf przedstawienia Izabela 
Barska–Kaczmarczyk. — Ich poziom jest coraz wyższy. Wciąż są mało 
doświadczone, ale w czasie pół roku zrobiły gigantyczny postęp. 

Mały Teatr Tańca powstał z połączenia dwóch grup tanecznych, 

a obecnie tworzą go 32 dziewczyny w wieku od 7 do 16 lat. To drugi 
obok 13–osobowego „Mirago”, teatr o takim charakterze działający 
w Rybnickim Centrum Kultury. Próbkę swego talentu dziewczęta pokaza-
ły w spektaklu „Dzieci ulicy”. Szkoda tylko, że był on niemal wierną kopią 
spektaklu „Obok”, którym debiutował przed czterema laty Teatr Tańca 
„Mirago”. Z pewnością nie miało to znaczenia dla rodziców tańczących; 
gorzej z tymi, którzy już widzieli to przedstawienie w innym wykonaniu. 
— Od początku zapowiadaliśmy, że będzie to kolejna wersja spektaklu 
„Obok”, ale scenariusz i choreografia zostały dostosowane do umiejętności 
i wieku wykonawców — wyjaśnia I. Barska – Kaczmarczyk. — To historia 
o młodych, bezdomnych dziewczynach, które mieszkają na ulicy i nie mają 
szans na lepszą przyszłość. Wszystko, co mają – to marzenia.

 W „Dzieciach ulicy” można się też doszukać odniesień do baśni 
Andersena „Dziewczynka z zapałkami”, ale w barwnych i ciekawych 
układach choreograficznych znajdziemy też analogię do współczesnych 
młodych ludzi, często bez pełnej rodziny, wyrzuconych na społeczny 
margines, bez perspektyw na wykształcenie i jasną przyszłość. Ale 
przecież wystarczą marzenia… również te, by tańczyć…              (S)  

Teatr tańca może i mały, ale debiut duży…                                                                                                                                            Zdj.: s

Taneczne déjà vu
Rybnickie Centrum Kultury • Rybnickie Centrum Kultury
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Spektakl brytyjskiego pisarza Rona Harta w reżyserii 
Zbigniewa Zapasiewicza i doborowej obsadzie, został 
z końcem stycznia wystawiony na scenie Rybnickiego 
Centrum Kultury.

 — „Stolik na pięć osób”, to sztuka prosta, z małą obsadą i dość 
mobilna, czyli niewymagająca dużych ilości dekoracji i efektów 
— mówi znany aktor Zbigniew Zapasiewicz, który tym razem 
wystąpił w roli reżysera obyczajowej tragikomedii przygotowanej 
przez gorzowski Teatr J. Osterwy. Bohaterkami sztuki są przyja-
ciółki, które bezskutecznie próbują umówić się na wspólny lunch. 
Dzwonią więc do siebie i przepraszają nawzajem. Z rozmów 
dowiadujemy się o ich skomplikowanych relacjach uczuciowych, 
o tym jak wychowują dzieci i jak wyglądają ich zawodowe kariery. 
Sztuka jest angielska, ale problem wykracza poza brytyjski styl 
życia. Brak czasu, praca, obowiązki, problemy dzieci, to z pew-
nością codzienność wielu z widzów, którzy wypełnili w całości 
salę RCK. Przyjaciółki grane przez Joannę Żółkowską, Olgę Sa-
wicką, Beatę Kawkę i Beatę Chorążykiewicz wyposażone zostały 
w odmienne osobowości i barwne charaktery, co w połączeniu 
z profesjonalizmem aktorek dało zabawny, choć niepozbawiony 
refleksji finał.

(D) Bohaterki spektaklu ani na chwilę nie rozstawały się z ...telefonami komórkowymi.     Zdj.:d

go 32 dziewczyny w wieku od 7 do 16 lat. To drugi 

Stolik dla pięciu...



Zemsta
Nowa, klasyczna inscenizacja komedii A. Fredry 

jest wspólnym dziełem krakowskich aktorów 
z Teatru Starego, Słowackiego, Ludowego, Groteski 
i Bagateli. Oprócz lekkiego i dowcipnego ak-
torstwa, atutem przedstawienia jest znakomita 
muzyka, a także stylowa scenografia i kostiumy oraz autentyczne rekwi-
zyty z epoki. Warto odświeżyć sobie  tekst, w którym nadal możemy 
przeglądać się jak w lustrze… 

17 lutego, godz. 17.00

Kameralnie o miłości
Nie szkodzi, że kilka dni po Walentyn-

kach – o miłości można mówić i śpiewać 
zawsze. W Sali Kameralnej „Wszystko o miłości, 
czyli najpiękniejsze pieśni i romanse” zaprezen-
tują Aleksandra Borowiec (sopran) i Rościsław 
Demczyszyn (fortepian). 

19 lutego, godz. 18.00 

„Wiedeńską krew”…
…, ostatnią operetkę Johanna Straussa 

zaprezentuje Gliwicki Teatr Muzyczny.  Książęce i 
hrabiowskie salony, intrygi, przebieranki czyli… operet-
kowa klasyka. Znacie? No to posłuchajcie… i zobaczcie. 
W obsadzie m.in. Jolanta Kremer i Michał Musioł. 

22 lutego, godz. 19.00 

Voice’n’Bass
Najlepszy wokalista wśród basistów i najlepszy 

basista wśród śpiewających jazz – Dariusz Ziółek 
z Dąbrowy Górniczej. Przekonuje o tym swoim 
drugim albumem solowym „Voice&Bass”. Na 
scenie jazzowej Ziółek znany jest od 1985 roku, 
gdy zadebiutował w zespole Zbigniewa Namysłowskiego. Teraz grywa 
m.in. z Ewą Urygą, Jorgosem Skoliasem i Grzegorzem Kapołką. Na 
nowej płycie Ziółek gra m.in. kompozycje Charlesa Mingusa i Dizzy’ego 
Gillespie, ale album zawiera też jego własne kompozycje, inspirowane 
bebopem.

29 lutego, godz. 20.00, Sala Kameralna

Mieszkańcy himalajskich dolin…
…to tytuł wystawy fotografii Katarzyny 

i Andrzeja Mazurkiewiczów, przygotowanej 
wspólnie z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warsza-
wie. Wystawie towarzyszyć będzie cykl slajdów 
(trwających 70 – 80 minut) przestawiających różne 
rejony Himalajów indyjskich i nepalskich. Celem przedsięwzięcia jest 
ukazanie różnorodności etnicznej Himalajów, w których naturalnymi 
granicami są pasma górskie. Zdjęcia przedstawiają portrety miesz-
kańców oraz sceny z ich życia codziennego. Górska fotografia cieszy 
się w Rybniku zawsze dużym zainteresowaniem publiczności, tak 
zapewne będzie i tym razem. Więcej informacji: www.terra.waw.pl
Wernisaż w Galerii Sztuki TZR 4 marca, godz. 18.00

Pokazy slajdów 4,13 i 27 marca o godz. 18.00 (płatne)
Wystawa będzie czynna od 4 marca do końca marca.
 

„Historię pewnej podróży”…
…opowie rybnickiej publiczności Grzegorz 

Turnau. Nowy album tego krakowskiego artysty 
jest owocem młodzieńczej fascynacji twórczością 
i postacią Marka Grechuty, którego piosenki 
w wykonaniu Turnaua zabrzmiały zupełnie inaczej. 

Płyta, z której piosenki usłyszymy na koncercie, jest hołdem złożonym 
mistrzowi. Wszystkie teksty eksponują motyw wędrówki i podróży jako 
metafory ludzkiego losu. 

5 marca, godz. 19.00

Nocne prowokacje z Nietzschem
W części pierwszej „Ecce homo” – dojrzały 

spektakl grany w Teatrze Studio, oparty o nie-
łatwy tekst wielkiego filozofa Fryderyka Nietz-
schego. Reżyserem i wykonawcą monodramu 
jest Janusz Stolarski, aktor Teatru Powszechnego 
w Poznaniu, operujący jednakowo sprawnie głosem 
i ciałem, co w przypadku przedstawienia będącego podróżą po zaka-
markach chorej psychiki niemieckiego geniusza, jest szczególnie ważne. 
Absolutny perfekcjonizm pozwolił artyście stworzyć sugestywny obraz 
człowieka, którego geniusz zmaga się z szaleństwem i śmiercią. 

W części drugiej – animacje filmowe towarzyszące spektaklom Teatru 
2xU ustausta autorstwa Tomasza Jarosza.

Po spektaklu dla chętnych widzów warsztaty teatralne.  
6 marca, godz. 19.30 

Testosteron
Do obejrzenia kultowej już sztuki Andrzeja 

Saramonowicza, będącej „..inteligentną saty-
ra na odwieczną walkę płci”, namawiać nie 
trzeba, bo film nakręcony na jej podstawie 
robił furorę na naszych ekranach. A mówią, że 
sceniczny pierwowzór jest znacznie lepszy…

Spektakl Teatru Montownia z Warszawy. Grają: Krzysztof Banaszyk, 
Adam Krawczuk, Marcin Perchuć, Rafał Rutkowski, Maciej Wierzbicki, 
Michał Żurawski, Mirosław Zbrojewicz/Krzysztof Stelmaszyk, 

10 marca, godz. 19.00

Rybnickie Centrum Kultury • Rybnickie Centrum Kultury
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Jedno z zamieszczonych w albumie zdjęć.
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Autor albumowych fotografii, znany rybnicki fotoreporter 
Zenon Keller na zbieranie materiału zdjęciowego poświęcił 
cały 2007 rok.

Wstawał o świcie, by „złapać” pierwsze promienie słońca, nocą 
rozstawiał statyw, by „Rybnik by night” zyskiwał na atrakcyjności, latał 
balonem, by zdobyć kadry z góry, bywał w różnych miejscach i środo-
wiskach, by uchwycić charakterystyczne dla miasta rodzajowe obrazki. 
Fotografował w różnych porach roku, z aparatem w ręku uczestniczył 
w ważnych imprezach artystycznych i sportowych. Jedyną fotografią, 
która nie została zrobiona w 2007 r., jest zdjęcie z nabożeństwa po 
śmierci papieża Jana Pawła II i Rynku zapełnionego mieszkańcami 
Rybnika pod parasolami… Praca nie poszła na marne – powstał album, 
ukazujący charakter naszego miasta i jego uroki. I takie było założenie 
– Rybnik miał być na tych zdjęciach piękny, a album – elementem 
promocji miasta… Ze zrobionych kilku tysięcy zdjęć wybrano około 
stu fotografii, choć autor zaznacza, że wyboru dokonywał nie sam, ale 
wpływ na to miał również Wydział Promocji i Informacji UM, bo miasto 
kupiło dla celów promocyjnych część nakładu. 

— To mój drugi autorski album. Pierwszy – „Rybnik wczoraj i dziś”, 
również zrealizowany przez wydawnictwo „Infomax”, pokazywał te same 
miejsca na starej fotografii oraz współcześnie — mówi Z. Keller. — Moje 
zdjęcia ukazywały się również w albumach zbiorczych, ale uważam, 
że specyfikę miasta lepiej oddają fotografie jednego autora – są jednorodne 
stylistycznie, pokazują obiekty przefiltrowane przez konkretną, artystyczną 
wrażliwość. Fotografia pozwala na nowo odkryć nawet dobrze znane mia-
sto, docenić detal, którego wcześniej nie dostrzegaliśmy. Rybnik, w którym 
mieszkam już od 30 lat, wciąż mnie zaskakuje i zachwyca…    

We wstępie albumu do wędrówki po Rybniku zaprasza prezydent 
Adam Fudali: „…zobaczycie miasto tętniące życiem, pełne ciekawych 
i urokliwych miejsc –  miasto, w którym chce się żyć”.  Dodajmy – również 
bawić się i wypoczywać.

Album zawiera też, tłumaczone na język angielski, francuski i nie-
miecki, krótką historię miasta, biogram autora zdjęć oraz ich opisy. 
Wydawnictwo jest do nabycia w rybnickich księgarniach „Orbita” 
i „Sowa” oraz salonach Empiku.

(r)

Konkurs plastyczny 

„Walentynki” 
na wesoło

Rybnickie Centrum Kultury za-
prasza dzieci i młodzież do udziału 
w konkursie plastycznym o tema-
tyce „walentynkowej”. Mogą w nim 
wziąć udział uczniowie szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów, a także podopieczni świetlic 
środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych 
organizacji, prowadzących działalność środowiskową na 
rzecz dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkursu będą mieli 
okazję zaprezentowania swojego talentu i poszerzenia 
znajomości obchodów święta św. Walentego. Prace 
należy przesłać pocztą na adres siedziby organizatora, 
z dopiskiem „Walentynka na wesoło” w terminie do 20 
lutego 2008 r. na adres: Rybnickie Centrum Kultury, ul. 
Saint Vallier 1 44-200 Rybnik.

Szczegóły: RCK, tel.(32) 42-23-235, 42-22-132, fax: 
wew.110. Strona internetowa: www.kultura.rybnik.pl; 
www.rybnik.com.pl, email: tzr@kultura.rybnik.pl.

Recytatorskie 
eliminacje 

Potrafisz ciekawie interpretować poezję 
lub prozę? Nie czekaj! Zbliżają się miejskie 
eliminacje 53. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. Mogą w nich wziąć udział 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli, 
a przesłuchania odbędą się 26 i 27 marca o godzinie 
10.00 w sali kameralnej Teatru Ziemi Rybnickiej. 
Zgłoszenia przyjmuje dział artystyczny TZR w ter-
minie do 18 marca. Karty zgłoszeń oraz regulamin 
konkursu dostępne są na stronie internetowej www.
kultura.rybnik.pl oraz w dziale artystycznym TZR. 

Przypominamy, że rywalizacja toczyć się będzie 
w czterech kategoriach – recytacja, turniej „wywie-
dzione ze słowa”, teatr jednego aktora oraz poezja 
śpiewana. Z uwagi na fakt, że rok 2008 ustanowiony 
został rokiem Zbigniewa Herberta, uczestnicy tur-
niejów recytatorskiego oraz poezji śpiewanej mogą 
ubiegać się również o zdobycie nagrody specjalnej za 
interpretacje utworów tego pisarza.                  (S)
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• 3.03., pon., godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy –mec. Szczepan Balicki;

• 3.03., pon., godz. 12.00 – Nauka rysunku 
– prowadząca M. Budny–Malczewska;

• 6.03., czw., godz. 11.00 – Salon po-
etycki – prowadzący Jerzy Frelich;

• 8.03., sob., godz. 11.00 – Wal-
ne Zgromadzenie oraz Dzień Kobiet 
i Mężczyzn;

• 10.03., pon., godz. 12.00 – Medycy-
na niekonwencjonalna – prowadzący 
L. Semeniuk;

• 12.03., śr., godz. 14.00 – Spotkanie 
solenizanckie;

• 13.03., czw., godz. 11.00 – Prawo 
rodzinne – mec. Zygmunt Stęchły;

• 17.03., pon., godz. 12.00 – Nauka 
rysunku – prowadząca Maria Bud-
ny–Malczewska;

• 18.03., wt., godz. 10.00 – Spotkanie 
z eurodeputowaną prof. Genowefą 
Grabowską.

Od 20.03. (czwartek) do 25.03. (wto-
rek) przerwa świąteczna

• 27.03., czw., godz. 11.00 – Zagrożenie 
metanowe w górnictwie – prof. Adam 
Szczurowski, Nowoczesne technologie 
– mgr. inż. Zdzisław Mencel;

• 27.03., czw., godz. 15.00 – Spotkanie 
wielkanocne;

• 31.03., pon., godz.12.00 – Medycy-
na niekonwencjonalna – prowadzący 
L. Semeniuk.

Zajęcia stałe – zgodnie z tygodniowym 
harmonogramem!

Zaprosili nas
• Miejski Dom Pomocy Społecznej na zaba-

wę karnawałową w stylu lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych „Peace and love” (24 
stycznia). 

• Izba Przemysłowo–Handlowa ROP na 
spotkanie „Przy kawie”, którego gościem była 
europarlamentarzystka Małgorzata Handzlik 
(6 lutego).    

• Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu 
na wernisaż wystawy grafiki Mirosława Pilarza 
„Freebird” (6 lutego).  

• Dom Kultury w Niewiadomiu na wystawę 
fotografii Mirosława Mizery pt. „Opowieści 
z Narwi” (wystawa czynna do końca lutego). 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
na cykl lutowych imprez, w tym na wystawę 
„Foto–Art” Andrzeja Bieniaka (7 lutego 

w filii na Piaskach) i spotkanie ze Zbigniewem 
Kadłubkiem i Aleksandrą Kunce, autorami 
książki „Myśleć Śląsk” (21 lutego).

• Ośrodek „Bushido” na „Walentynkowe 
potyczki” (14 lutego). 

• Muzeum w Rybniku na koncert walentyn-
kowy (14 lutego).

• Dom Kultury w Niedobczycach na walen-
tynkowy koncert „Pieśni i piosenki lwowskie” 
w ramach Niedobczyckich Wieczorów Mu-
zycznych (15 lutego). 

• Dom Kultury w Chwałowicach na Śląskie Walen-
tynki (17 lutego, więcej w następnym numerze).

• Stowarzyszenie „Oligos” i Specjalny 
Zespół Szkolno–Przedszkolny do udziału 
w spotkaniu z przedstawicielami partner-
skiego miasta Dorsten (18 lutego, więcej 
w następnym numerze). 

Dom Kultury w Niewiadomiu zaprasza… 

O prawach pacjenta przy kawie
 W organizowanym przez DK pierwszym spotkaniu 
w ramach cyklu „Porady przy kawie”, o prawach pa-
cjenta – dostępie do badań specjalistycznych, leczeniu 
sanatoryjnym, refundacji protez, aparatów słuchowych 
itp. – mówić będzie kierownik delegatury Narodowego 
Funduszu Zdrowia Danuta Piecha. Spotkania odbędzie 
się 22 lutego br. o godz. 17.30. Oprócz możliwości 
zadania ważnych pytań i wysłuchania wyczerpujących 
odpowiedzi, organizatorzy zapewniają filiżankę dobrej 
kawy. Podobne spotkania o różnej tematyce odbywać 
się będą co dwa miesiące. Wstęp wolny.

Kursy przygotowawcze 
DK proponuje również kurs przygotowawczy 

do egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów 
III klas gimnazjum prowadzone przez Ewę Olszewską. 
Zajęcia odbywają się w środy od 15.30–17.30. i można 
jeszcze dokonać wpisu. Koszt kursu wynosi 40,00 zł 
miesięcznie od osoby.

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 29Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl
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Program zajęć na marzec 2008 r.

poniedziałek, 3 marca 2008 r.,
godz. 19.30
„Michael Clayton”, prod. USA, 

2007 ,  thr i l l e r, 
scen. i reż.: Tony 
Gilroy, obsada: 
George Clooney, 
Tom Wilkinson, 
Ti lda Swinton, 
Sydney Pollack, 
Michael O’Keefe.

Tytułowy Michael Clayton to do-
świadczony prawnik z sukcesami. 
Uchodzi za jednego z najlepszych 
adwokatów w Nowym Jorku, jed-

nak pasmo jego sukcesów 
wkrótce się kończy. Klienci, 
których interesów kiedyś 
bronił, powracają, by się 
zemścić. Michaela czekają 
najgorsze dni w karierze.

wtorek, 11 marca 2008 r., 
godz. 19.30
„Butelki zwrotne”, prod. Cze-

c h y ,  W i e l k a 
Brytania, 2007, 
komedia, reż.: 
Jan Sverák, scen.: 
Zdenek Sverák, 
obsada: Zdenek 
Sverák, Tatiana 
Vilhelmová.

Josef, wykładowca literatury na 
uniwersytecie, zauważa pewnego 
dnia, że praca nie sprawia mu już 
radości. Decyzja o porzuceniu aka-
demickiej kariery martwi jego żonę. 
Na szczęście Josef nie zamierza 
zostać nudnym emerytem. Wiele 
różnych prób zmiany zawodu nie 
przynosi sukcesu, ale Josef osiągnie 
satysfakcję, kiedy przyjmie posadę 
w… punkcie skupu butelek.

poniedziałek, 17 marca 2008 r.,
godz. 19.30
„Fałszerze”, prod. Austria, Niem-

cy, 2007, dramat 
wojenny, scen. 
i reż.: Stefan Ru-
zowitzky, obsada: 
Karl Markovics, 
August Diehl, 
Berlin, rok 1936. 
Salomon „Sally” 

Sorowitsch wśród oszustów nie 
ma sobie równych. Hazard, alko-
hol, kobiety – to jego największe 
żywioły. Wkrótce jednak trafia 
za kratki, a wraz z rozpoczęciem 
wojny – do obozu koncentracyj-
nego. Przedstawiona zostaje mu 
propozycja wydrukowania ogrom-
nej sumy fałszywych pieniędzy 
i tak rozpoczyna się największa 
przygoda…

poniedziałek, 31 marca 2008 r.,
godz. 19.30
„Granatowyprawieczarny”, 

prod. Hiszpania, 
2006, dramat, czas 
105 min., scen. 
i reż.: Daniel Sán-
chez Arévalo, ob-
sada: Quim Gutiér-
rez, Marta Etura.
Jorge niewiele ma 

do stracenia. Pożegnanie z despo-
tycznym ojcem, przebiega na tyle 
burzliwie, że ten dostaje udaru mó-
zgu. Dla Jorge czas zatrzymuje się 
w miejscu, siedem lat później Jorge 
nadal opiekuje się sparaliżowanym 
ojcem, zajmuje również jego posadę 
– sprząta i nadzoruje apartamento-
wiec, w którym, na dodatek mieszka 
jego dziewczyna.

Niedobczyce
w obiektywie

Klub Fotograficzny „Forum 
obiektywne” oraz Dom Kultury 
w Niedobczycach zachęcają do 
wzięcia udziału w konkursie 
fotograficznym „Znane i mniej 
znane zakątki Niedobczyc 
i najbliższych okolic”. 

Konkurs adresowany jest zarów-
no do amatorów, jak i profesjo-
nalistów, a jego regulamin i karta 
zgłoszenia dostępne są na stronie 
www.dkniedobczyce.neostra-
da.pl. Termin przyjmowania prac 
mija 31 marca. Otwarcie wysta-
wy pokonkursowej i wręczenie 
nagród zwycięzcom zaplanowano 
na maj. 



O możliwościach wykorzystania 
fotografii portretowej jako źródła in-
terdyscyplinarnego mówiono podczas 
konferencji, jaka na początku lutego 
zorganizowana została w rybnickim 
Muzeum. — Pomysł spotkania zrodził 
się w ub. roku przy okazji organizacji 
cyklu konferencji poświęconych ubiorom. 
Ponieważ podstawowym źródłem wiedzy 
na ten temat były zdjęcia, postanowiliśmy 
połączyć te dwa elementy i skoncentro-
wać się właśnie na fotografii. To forma 
przekazu, która okazuje się znakomitym 
źródłem wiedzy w wielu dziedzinach 
— mówi dr Elżbieta Bimler–Mackie-
wicz z Muzeum. 

O trudnej sztuce fotografii portretowej 
– jej odkrywaniu, wykorzystaniu i prze-
twarzaniu mówili prelegenci reprezen-
tujący różnorodne środowiska i ośrodki 
naukowe z całej Polski. Swoją wiedzą 
podzielili się zawodowi fotograficy, ko-
stiumolodzy, archiwiści i historycy z reno-
mowanych uczelni i placówek kultural-
nych. O sztuce tworzenia fotograficznych 
portretów opowiadał Jerzy Mąkowski 
– członek Związku Polskich Artystów 
Fotografików, a Halina Robótka z Uni-
wersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, 
prezentując spojrzenie na fotografię od 
strony archiwalnej, wskazała na sposoby 
wyszukiwania, również w Internecie, 
zdjęć archiwalnych. Z kolei Julia Dziwoki 
przedstawiła fotografie pochodzące ze 
zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego 

w Katowicach. — To zdjęcia obrazujące 
duchowieństwo i uroczystości religijne 
— mówiła. 

O fototece śląskiej, w której groma-
dzone są fotografie związane z terenami 
i mieszkańcami wsi Śląska Opolskiego, 
w niezwykle barwny sposób opowiadała 
Magdalena Górniak z Muzeum Wsi 
Opolskiej. — Trzon fototeki przedstawia-
ją zdjęcia z rodzinnych albumów wyko-
nane przed 1945 r. i przekazane muzeum 
przez mieszkańców Opolszczyzny. To 
znakomite źródło wiedzy na temat życia 
mieszkańców wsi śląskiej — referowała 
M. Górniak. 

Bezpośrednim nawiązaniem do 

wystawy „Ślubuję ci miłość...”, którą 
jeszcze do 25 lutego można zwiedzać 
w rybnickim Muzeum, było wystąpie-
nie Celestyny Chlubek–Adamczyk  
z tejże placówki, natomiast współczesne 
spojrzenie na fotografię przedstawiła 
Grażyna Stojak z Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej. Prezentując prace 
wykonane w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat i nagrodzone na krajowych oraz mię-
dzynarodowych konkursach, G. Stojak 
przybliżyła zebranym nurt fotografii 
niekonwencjonalnej – wysublimowanej 
i artystycznie przetworzonej. 

Niezwykle interesującą konferencję 
wzbogaciła prezentacja monideł, czyli 
realistycznych portretów namalowanych 
na podstawie fotografii ślubnych, z ko-
lekcji Witolda Englendera.              (D)

Tworzenie portretów jest nieodłącznym elementem jednego  
z bardziej popularnych środków przekazu, jakim niewątpliwie jest 
fotografia. Ludzie zawsze lubili uwieczniać się na szklanych płytkach, 
kliszach, czy matrycach. Efektem tych starań są zdjęcia – znakomite 
źródło wiedzy o człowieku i czasach, w których żyje. 

Klisza pełna zdarzeń

30 Nr 2/440; luty 2008

Odziedzicz… 
historię

Jednym z założeń unijnego projektu „Odziedzicz 
pracę” (czytaj też na str. 18) jest uaktywnienie 
społeczne jego uczestników – osób, które na skutek 
długotrwałego bezrobocia znalazły się na marginesie 
bieżącego nurtu życia. 

By beneficjenci ponownie poczuli się częścią lokalnej spo-
łeczności, projekt zakłada spotkania z przedstawicielami innych 
środowisk i próbę zainteresowania ich różnymi dziedzinami 
życia społecznego. Chodzi o to, by razem z pracą, „odziedzi-
czyć” uczestnictwo „w życiu”. 

W ostatnim czasie uczestnicy projektu spotkali się z członka-
mi organizacji niepodległościowych, zapoznając się z różnymi 
aspektami ich działalności .  

Działania rybnickiego oddziału Związku Piłsudczyków przed-
stawił prezes płk Tadeusz Dłużyński, przypominając ubiegło-
roczne inicjatywy: wmurowanie w I LO płyty upamiętniającej 
postać pierwszego biskupa polowego Wojska Polskiego ks. arbp. 
Józefa Gawliny, udział w obchodach świąt narodowych czy cykl 
spotkań edukacyjnych przybliżających młodzieży różne aspekty 
historii naszego kraju. T. Dłużyński zaprezentował też plany 
pracy na rok 2008, podkreślając kilka ważnych rocznic, jakie na 
br. przypadają: 30–lecie rozpoczęcia pontyfikaty papieża Jana 
Pawła II w 1978 roku, od którego rozpoczęło się odzyskiwanie 
przez Polskę niepodległości, 145 rocznica wybuchu Powstania 
Styczniowego i 65 lat od śmierci gen. Władysława Sikorskiego. 
W związku z tymi rocznicami terenowy oddział Związku Pił-
sudczyków planuje okolicznościowe obchody, zaś na jesienne 
Rybnickie Dni Literatury płk T. Dłużyński zapowiedział promocję 
książki prof. Józefa Szaniawskiego o sprawie pułkownika Ryszar-
da Kuklińskiego. Kontrowersje wokół tej postaci były również 
tematem prelekcji płk. Dłużyńskiego dla uczestników programu 
„Odziedzicz pracę”. Jak zauważył prelegent, podobne próby 
mogą rozbudzić zainteresowanie własnym dziedzictwem histo-
rycznym, a tym samym mieć wpływ na integrację ludzi, którzy 
przez dłuższy czas w życiu społecznym nie uczestniczyli.    

Na spotkaniu w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej 
byli również obecni rybniccy parlamentarzyści Tadeusz Gruszka 
i Antoni Motyczka, radni, liderzy projektu z jego kierownikiem 
Tomaszem Harsze oraz wiceprezydenci Joanna Kryszczyszyn  
i Michał Śmigielski.                                                                (r) 

Elżbieta Kowalska z Muzeum Początków Państwa Polskiego opowiadała o kobietach gnieźnień-
skic 

Uczestnicy projektu „Odziedzicz pracę” spotkali się m.in. z przedstawicielami  
organizacji niepodległościowych, władz miasta, środowisk wojskowych oraz 
parlamentarzystami.                                                         Zdj.: arch. org.



Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz 
„Rybnik. Znaki samorządnych wspólnot” była dyskusja 
samorządowców nad statutami dzielnic. W jej toku 
okazało się, że przygotowanie zgodnych ze wszystkimi 

naukowymi kryteriami symboli graficznych dla danych 
lokalnych społeczności nie jest proste. W cyklu artykułów 
przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. Dziś przedstawiamy 
Ligotę–Ligocką Kuźnię.

Znaki wspólnoty
Ligota–Ligocka Kuźnia

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 31

Niezbyt odległa od centrum, położona 
we wschodniej części miasta dzielnica Ligo-
ta–Ligocka Kuźnia, mieszkańcom Rybnika 
kojarzy się głównie z siecią supermarketów 
oraz z zabytkowym drewnianym kościółkiem 
pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Jej otwarta, 
łagodnie sfałdowana powierzchnia, od pół-
nocy zamknięta wstęgą rzeki  Rudy i lasami, 
w dawnych latach sprzyjała uprawie roli 
i hodowli ryb. Trudno precyzyjnie określić 
kiedy powstała, ponieważ jej nazwę źródła 
pisane odnotowały dość późno, bo dopiero 
w 1525 roku.

Ligoty, pierwotnie nazywane też Lgotami, 
pojawiły się na terenie Ślaska (z wyjątkiem 
Cieszyńskiego), południowej Małopolski oraz 
sąsiednich Moraw gdzieś w XIII wieku. Ich 
nazwa, nawiązująca do staropolskiego słowa 
lgota, czyli ulga, oznaczała wieś założoną na 
tzw. wolnym pniu, czyli zwolnioną na określo-
ny czas z podatku. Podobny status, związany 
z ówczesnymi stosunkami prawno–osadni-
czymi, w środkowej i północnej Polsce miały 
liczne Wole i Wólki. 

Na rozległym terenie należącym do tej gmi-
ny funkcjonowały liczne przysiółki. W tych, 
położonych wzdłuż biegu Rudy, od połowy 
XVIII wieku powstawały kuźnice, w których 
znajdowali możliwość zatrudnienia okoliczni 
mieszkańcy. Huty, w Ligockiej Kuźni zwanej 
też Karstenhutte, i Paruszowcu sprzyjały 
rozwojowi gospodarczemu, zwłaszcza tego 
ostatniego. Tu powstał m.in. Królewski Urząd 

Górniczo–Hutniczy, a huta nazwana później 
Silesią, dawała nieprzerwanie zatrudnienie 
okolicznym mieszkańcom aż do końca XX 
wieku.

Należąca do „państwa rybnickiego” Ligota, 
dzieliła jego losy. W roku 1818 weszła w skład 
nowopowstałego powiatu, z siedzibą w Ryb-
niku. Po powstaniach śląskich i plebiscycie, 
w lipcu 1922 roku, znalazła się w granicach 
państwa polskiego.

Ligota, jako samodzielna gmina, funkcjono-
wała do roku 1926. Mimo oporu mieszkańców, 
decyzją wojewody śląskiego, została wraz 
z tworzącymi ją koloniami i przysiółkami 
włączona ostatecznie do Rybnika.

Jako gmina wiejska, Ligota, miała prawo 
użycia własnej pieczęci. Pierwsza z nich po-
jawiła się na dokumentach katastralnych już 
w 1723 r. Pod tekstem urzędowego spisu 
sporządzonego dla celów podatkowych, obok 
pieczęci herbowych członków komisji kata-
stralnej, widnieje w czerwonym laku, słabo 
czytelny odcisk pieczęci gminnej o średnicy 
26 mm. W polu pieczęci widać zarysy narzędzi 
rolniczych przypominających łopatę i bronę.

Kolejna pieczęć, tym razem już z wyobra-
żeniem skrzyżowanych grabi, pojawiła się 
według niemieckich sfragistyków O. Wilperta 
i P. Kutzera, w 1755 r. Marian Gumowski, 
przedwojenny badacz zajmujący się śląskimi 
pieczęciami gminnymi, na dokumencie z roku 
1835, znalazł kolejny odcisk o średnicy 28 
mm, i odczytał napis na nim: GE[MEINDE] 

ELLGUTH...|RYBNIKER|KREIS. Niestety 
do tej pory nie są znane oryginalne odciski obu 
wspomnianych pieczęci.

Dopiero kolejna pieczęć, o średnicy 29 
mm, z legendą: G[EIMEINDE]OBER EL-
LGOTH|RYBNIKER|KREIS, z godłem 
w postaci skrzyżowanych grabi, pojawia się 
na dokumentach mniej więcej od roku 1849 
i jest konsekwentnie stosowana  do końca 
XIX wieku.

Obok pieczęci z godłem w postaci grabi, 
w urzędzie gminnym w Ligocie używano 
również pieczęci z godłem herbu państwa 
niemieckiego. Tę okrągłą pieczęć, o średnicy 
29 mm, z legendą w otoku: AMTSBEZIRK 
ELLGUTH Kreis Rybnik, stosowano do 
pieczętowania dokumentów od lipca 1908 do 
lutego 1911 r.

Kolejne pieczęcie, tym razem już bez zna-
ków graficznych, pojawiają się około roku 
1896  i ich poświadczone użycie trwa do 1926 
r. Znane są cztery tłoki różniące się językiem 
legendy, wielkością oraz rodzajem znajdu-
jących się na nich ozdobników. Trzy z nich, 
o średnicach 32, 30 i 20 mm mają niemiecką le-
gendę: Gemeindevorstand|ELLGUTH|Kreis 
Rybnik, O[ber] – S[chlesien], i mogły być 
stosowane jeszcze w początkach 1922 r. Już 
w drugiej połowie tego roku korzystano wy-
łącznie z pieczęci polskiej z napisem: Urząd 
gminy|Ligota|pow[iat] rybnicki. Tego stempla 
używano do 1926 r. kiedy Ligota została wcie-
lona do Rybnika.

Wyobrażenie napieczętne, czyli skrzyżowa-
ne grabie, wspomniany już Marian Gumowski 
uznał w 1939 r. za herb Ligoty przydając mu 
barwy: w błękitnym polu złote grabie. Taki też 
znak pojawia się we współczesnych publika-
cjach oraz na stronie internetowej miasta.

E. Bimler–Mackiewicz

ryc. 1 ryc. 2 ryc. 3

ryc. 5 ryc. 6

ryc. 4

ryc. 1 – Pieczęć Ligoty używana od połowy do końca XIX w.
ryc. 2 – Pieczęć urzędu okręgowego w Ligocie z lat 1908–1911.
ryc 3 – Pieczęcie napisowe, z legendami w języku niemieckim, 
z lat 1890 – 1921.
ryc. 4 – Pieczęć z legendą w języku polskim używana od 1922 
r. do 1926 r.
ryc. 5 i 6 – Znak wspólnoty Ligoty błędnie nazwany przez M.Gu-
mowskiego herbem, w nowszym opracowaniu  funkcjonuje w 
publikacjach i internecie.

ryc. 5ryc. 5

ryc. ryc. 4

6

ryc. 1ryc. 1 ryc. 2ryc. 2 ryc. 33



32 Nr 2/440; luty 2008

Abecadło Rzeczy Śląskich

Śląskie walentynki

A zatem „walentynki”, to tylko z pozoru 
obce angielsko–amerykańskie święto zako-
chanych, bo Święty Walenty na Śląsku jest 
postacią znaną i od dawien dawna patronuje 
Bieruniowi Staremu. Ta miejscowość koło Ty-
chów słynie z pięknego drewnianego kościoła  
z XVII wieku i umieszczonego w nim obrazu 
św. Walentego, którego w całej bieruńskiej oko-

licy nazywa się po śląsku „Walyncinkiym”.  
Św. Walenty żył w III wieku i był biskupem 

Terni koło Rzymu. Jak większość starożytnych 
chrześcijan, poddano go prześladowaniom 
ze strony pogańskiego cesarstwa rzymskiego  
i oddał życie za wiarę w 269 roku. W daw-
nych żywotach tego świętego zapisano m.in.  
że „...cudownie uleczył chłopca z padaczki” – za co 

stał się później patronem nerwowo chorych, oraz 
że „...mimo zakazu urzędników rzymskich udzielił 
ślubu chrześcijańskiej parze” – za co jest do dzisiaj 
patronem zakochanych i „walentynek”.

Św. Walenty z Bierunia nie jest oczywiście 
patronem „walentynek” rozumianych jako pre-
tekst to zabawy czy flirtu, ale czczony jest jako 
opiekun w chorobie, niedostatku i nieszczęściu. 
Jest świętym pocieszycielem, patronem dobrej 
śmierci oraz orędownikiem w sprawach miłości,  
o czym przekonują fragmenty z litanii do tego 
świętego, gdzie czytamy m.in.: „Święty Walenty, 
patronie miłościwy, patronie młodzieży i narze-
czonych, stróżu szczęścia rodzinnego, obrońco 
rodzicielstwa (...) Módl się za nami!”

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Pierniki i lizaki w kształcie serca – pamiątka 
z „walentynkowego” odpustu.

Smutny lutowo–marcowy czas byłby jeszcze smutniejszy, gdyby nie dwie okazje 
do świętowania: „walentynki” – 14 lutego i 8 marca – Dzień Kobiet. Uważam,  
że ze śląskiego punktu widzenia „walentynki” są bardziej swojskie. Tak! Bo trzeba 
wiedzieć, że kult św. Walentego z Bierunia jest ważnym elementem śląskiej tradycji. 
Kult ten dosyć powierzchownemu rozumieniu dzisiejszych „walentynek” nadaje 
nowy głębszy wymiar. „Śląscy zakochani” w tym chrześcijańskim i regionalnym 
kontekście wydają się być piękniejsi.

Procesja do ucałowania bieruńskich relikwii św. Walentego.

Cudowny bieruń-
ski obraz św. Wa-
lentego pocho-
dzi z 1722 roku  
i  u m i e s z -
c z o n y  j e s t  
w głównym ołta-
rzu tamtejszego 
d r e w n i a n e g o 
kościoła.



Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy-
ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, rze czy i osób. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze.  Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi 
mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Ka

(cz. 60)

60/1

60/2

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Oba prezentowane dzisiaj 
zdjęcia przyniósł Marian Bywa-
lec. Pierwsze z nich przedsta-
wia pracowników warsztatów 
elektrycznych kopalni Rymer 
w Niedobczycach. Zdjęcie jest 
dobrze opisane – na często 
stosowanych wtedy tablicach, 
trzymanych przez osoby pozu-
jące w centralnej części foto-
grafowanego planu. Na tablicy 
widnieje data 11 czerwca 1920 
roku, co po trosze tłumaczy, 
dlaczego ów napis wykonano 
w języku niemieckim. Rzecz 
działa się pomiędzy pierwszym, 
a drugim Powstaniem Śląskim, 
kiedy Śląsk był jeszcze niemiecki. 
Niedobczyce, podobnie jak cały 
Rybnik i powiat rybnicki, formal-
nie staną się częścią Polski na 
przełomie 1921/1922 roku. 

Zdjęcie to uważam za jed-
no z ciekawszych grupowych, 
dawnych śląskich fotografii ro-
dzinnych, jakie kiedykolwiek 
widziałem. Otóż z oczu wszyst-
kich fotografowanych osób bije 
niezwykła pogoda ducha – ich 
twarze są tak swojskie, że chcia-
łoby się z tymi Ślązokami spo-
tkać, porozmawiać o dawnych 
śląskich czasach. Z pewnością 
zapytałbym się: Jak żyło się na 
początku wieku rodzinie z 10 
dziećmi? Niestety, żadna z tych 
osób nie żyje. Zdjęcie zostało 
zrobione w Rybniku w 1910 
roku. Przedstawia Urszulę i An-
drzeja Grabińskich z pięcioma 
córkami i pięcioma synami. Oto 
prawdziwa rodzina!



W ostatnią sobotę wyjątkowo w tym roku krótkiego 
karnawału salę „Magnolii” zapełniły przebrane i za-
maskowane postaci. I nie był to skok na restauracyjną 
kasę, ale bal przebierańców zorganizowany przez Radę 
Dzielnicy Rybnik–Północ.

Tradycja organizowania balów przebierańców słabnie, 
dobrze więc, że znaleźli się ludzie, którzy starają się ją pod-
trzymać. Przygotowania do balu, na który należy przybyć w 
przebraniu, a przynajmniej w masce, wymagają większego 
zaangażowania niż „normalna” zabawa – strój trzeba obmyślić, 
a potem go zdobyć czy wykonać. Uczestnikom balu w dzielnicy 
Północ nie zabrakło ani zaangażowania, ani fantazji. Były damy, 
księżniczki i książęta, postaci z literatury – również tej najnow-
szej – jak Harry Potter (a nawet kilkoro Harrych Potterów) 
czy Fizia Pończoszanka (polski odpowiednik Pippi Langstrump 
z powieści Astrid Lindgren), przedstawiciele innych nacji jak Indianie, 
Chinka, Hawajka czy Szkot, postaci historyczne jak cesarz Napoleon 
czy Charlie Chaplin, był też muszkieter i kowboj, a także zakonnica oraz 
czołgista, i nie mamy wątpliwości, że był to Janek Kos z załogi nieśmier-
telnych „Czterech Pancernych…”. I to właśnie te dwie ostatnie postaci 
otrzymały tytuły króla i królowej balu. Wybór najlepszego przebrania 

był tylko jedną z zabaw i konkursów, jakie w czasie balu zorganizowano.  
Jeśli prawdą jest, że wybór przebrania jest projekcją naszych podświado-
mych tęsknot, wiele o uczestnikach zabawy można by się dowiedzieć… 
Zaś bez głębszej analizy możemy stwierdzić jedno – wszyscy bardzo 
dobrze się bawili…

(r) 

Dzielnicowe ostatki

Jeśliby poziom człowieczeństwa mierzyć serdecznością dla ludzi w podeszłym 
wieku, rybniccy dzielnicowi samorządowcy wypadliby znakomicie. 

Dzielnicowe spotkania seniorów...

R a z e m  r a ź n i e j . . .
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W większości dzielnic, najczęściej w okresie 
świąteczno–noworocznym, organizowane są 
spotkania dla najstarszych mieszkańców, na 
których panuje zazwyczaj wyjątkowa atmos-
fera, jest muzyka, wspólna zabawa, smaczny 
poczęstunek i okazja do rozmowy z sąsiadami 
i rzadko widywanymi znajomymi. Żyjemy coraz 
dłużej, toteż i seniorów powyżej 75 roku życia 
przychodzi na nie coraz więcej... W niektórych 
dzielnicach są ponadto przygotowywane pacz-
ki, a członkowie RD chorych i mniej sprawnych 
seniorów odwiedzają w domach. Wsparcia 
finansowego i rzeczowego udzielają chętnie 
lokalne firmy, najczęściej cukiernicze oraz 
lokale, gdzie imprezy się odbywają. I to jest 
również dobra, rybnicka tradycja.   

O wielu takich spotkaniach pisaliśmy w po-
przednich „GR”, a w „tłusty czwartek” przypa-
dający w tym roku już ostatniego dnia stycznia, 

do hotelu „Rondo” Rada Dzielnicy zaprosiła 
najstarszych mieszkańców Meksyku. Gości, 
którzy przybyli wraz z opiekunami, przywitali 
przewodniczący zarządu i RD – Roman Wider-
ski i Stanisław Kuźnik, a do życzeń długich lat w 
zdrowiu dołączyli się również prezydent Adam 
Fudali, starający się choć na chwilę uczestniczyć 
w podobnych spotkaniach, przewodniczący 
Rady Miasta Stanisław Jaszczuk oraz proboszcz 
parafii Królowej Apostołów ks. Rafał Duk. 

Z racji „tłustego” święta na stołach czekały 
już pączki, ale 
jeszcze przed 
tym deserem po-
dano tradycyjny 
śląski obiad z 
roladą, kluskami  
i modrą kapustą.  
W trakcie biesia-
dy, którą muzycz-
nie „oprawił” ze-
spół „Standard”, 
uhonorowano 
n a j s t a r s z y c h  
uczestników spo-
tkania. Słodkie 
upominki trafi-
ły do 92–letniej 
Marii Serzysko, 

której kondycji i bystrości umysłu mogliby 
pozazdrościć i młodsi od niej. Pani Maria była 
osobą bardzo aktywną i aż do 66. roku życia pra-
cowała zawodowo w handlu. W dzielnicowym 
spotkaniu uczestniczyła po raz drugi i chociaż 
znajomych w swoim wieku ma już niewielu,  
z zaproszenia chętnie skorzystała. Upominek 
otrzymał również najstarszy na sali pan, 89–letni 
Stanisław Gorczykowski, związany kiedyś zawo-
dowo z koleją, jak wielu zresztą mieszkańców 
„przylegającej” do kolei dzielnicy. Nieobecny 
był natomiast dzielnicowy rekordzista, 93–letni 
Franciszek Kożdoń. Uhonorowano też osoby, 
które obchodziły lub w najbliższym czasie 
będą obchodzić urodziny. Była wśród nich 
Klara Szulik, która w styczniu ukończyła 87 lat,  
a do ub. roku pracowała jeszcze jako stróż  
w jednej z dzielnicowych firm (!), a także 
Witold Culic, którego urodziny przypadają 
1 lutego. „Meksykowi” seniorzy to osoby  
z werwą i fantazją, a ich spotkania nie mogą 
się obyć bez tańców. Tak było i tym razem,  
a z okazji do parkietowych popisów w tak krót-
kim, jak tegoroczny, karnawale, grzech byłoby 
nie skorzystać... 

Obok wymienionych już członków zarzą-
du RD w organizację spotkania seniorów  
z dzielnicy Meksyk zaangażowała się Halina 
Wawrzyniak.                                                  (r)

Królewska para balu – stylizowana zakonnica i dzielny czołgista.                        Zdj.: arch. org.

Spotkanie seniorów z dzielnicy Meksyk przypadło na „tłusty czwartek”.                      Zdj.: r
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Złote Gody

— Dzisiaj, kiedy na rodzinę czyha tak dużo 
zagrożeń, państwo dajecie przykład jak, mimo 
wielu przeciwności losu, budować szczęśliwy 
dom — mówił prezydent Adam Fudali 
podczas pierwszego w tym roku spotkania 
z okazji Złotych Godów. 

Z piętnastoma parami, które w Urzędzie 
Miasta świętowały jubileusz 50.lecia pożycia 
małżeńskiego, spotkali się prezydent oraz 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria 
Cwenar. Prezydent gratulował wspaniałego ju-
bileuszu, a piosenki z dawnych lat przypomniał 
zespół „Gama”. Szacowni jubilaci odebrali Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przy-
znane im przez prezydenta RP. Byli to państwo: 
Małgorzata i Franciszek Bartkowiakowie, 
Aniela i Alojzy Dyrbusiowie, Ewa i Zbigniew 
Kaiserowie, Maria i Ryszard Kamińscy, 
Ema i Łucjan Kaniowie, Hildegarda 
i Bernard Kubikowie, Ema i Franciszek 
Luksowie, Marta i Zygmunt Lyskowie, 
Krystyna i Ewald Magierowie, Małgorzata 
i Konrad Oczadły, Kornelia i Teodor 

Pachowie, Irena i Edmund Piechowie, 
Małgorzata i Wiktor Pruskowie, Zofia 
i Ludwik Pyszni oraz Teresa i Maksymilian 
Waśkowscy.

Poznali się w różnych okolicznościach. 
Jedni dzięki pośrednictwu znajomych, inni na 
zabawie, jeszcze inni, tak jak państwo Aniela 
i Alojzy Dyrbusiowie – w pracy. — Praco-
waliśmy w Hucie Silesia przy przebudowie 
emalierni. Obydwoje byliśmy zatrudnieni 
w transporcie – woziliśmy cement, wapno i żwir. 
Po ponad dwóch latach znajomości wzięli ślub 
i zamieszkali w Golejowie, skąd pochodzi pani 
Aniela. Mają czworo dzieci i siedmioro wnu-
cząt. Po ślubie pani Aniela zajęła się domem 
i wychowaniem dzieci. Pracowała też na roli. 
— Zawsze mieliśmy dużo pracy, trzeba było iść 
w pole, wrócić do domu, przygotować obiad, 
zająć się bydłem i znowu w pole — opowiada.

W przypadku państwa Kornelii i Teodora 
Pachów wszystko zaczęło się od zakupu radia 
w sklepiku prowadzonym przez ojca pani 
Kornelii. — Kolega mi powiedział – słuchaj, 

mam dla ciebie fajno dziołcha, jej tata naprawia 
radia, zaprowadzę cię tam, kupimy radio i ją 
zobaczymy. I te nasze zolyty zaczęły się właśnie 
od radia... — wspomina pan Teodor. Trudno 
było oprzeć się młodej dziewczynie z długimi, 
jasnymi warkoczami, tym bardziej, że pani 
Kornelia nie została obojętna wobec starań 
przyszłego męża: — To była miłość od pierwszego 
wejrzenia, jak go zobaczyłam to już wiedziałam, 
że to jest ten... Pan Teodor pracował na kolei 
i na początku znajomości niezbyt często widywał 
się z przyszłą żoną — Ale mi to odpowiadało, 
bo byłam świętoszką — przyznaje z uśmiechem 
pani Kornelia. Dzisiaj państwo Pachowie mają 
dwoje dzieci, troje wnucząt i jedną prawnuczkę. 
Nie mieli łatwego życia, obydwoje ciężko pra-
cowali, a pan Teodor ma za sobą 
poważny wypadek. Być może 
dlatego, podobnie jak wielu 
z pozostałych jubilatów obec-
nych na spotkaniu w Urzędzie 
Miasta, potrafią cieszyć się tym 
co mają – rodziną, spokojem, 
małymi radościami i każdym 
kolejnym wspólnym dniem.

Tekst i zdj.: (D)

Złote wspomnienia

)



Sukces koszykarek
Koszykarki Utex–u ROW Rybnik mają już na 

swoim koncie pierwszy tegoroczny sukces. 
Jest nim niewątpliwie awans do Final Four Pucharu 

Europy Centralnej, który zostanie rozegrany w ostatni 
lutowy weekend w słowackiej Bańskiej Bystrzycy. O awans 
rybniczanki musiały walczyć aż do ostatniego pojedynku w 
grupie, a był nim wygrany we własnej hali mecz z czeskim 
zespołem Sokol Hradec Kralove 72:67. Z drugiego miejsca 
w grupie tuż za Inpekiem Nitra, rybniczanki awansowały 
do najlepszej czwórki tych rozgrywek. 

W Ford Germaz Eks-
traklasie rybnicka dru-
żyna wciąż nie doznała 
porażki we własnej hali, a 
takim wynikiem może się 
jeszcze jedynie pochwalić 
aktualny lider rozgry-
wek, niepokonany Lotos 
PKO BP Gdynia. Po 
raz drugi w tym sezonie 
koszykarki ROW–u Ryb-
nik pokonały Cukierki 
Odrę Brzeg (76:66) oraz 
Arcusa SMS PZKosz 
Ł omiank i  (74 :69) .  
W kolejnym pojedynku 
rewanżowym musiały 
uznać wyższość rywala. W Jelenie Górze Utex ROW Rybnik 
przegrał z miejscową Finepharmą 61:71 i w ligowej tabeli spadł 
z 3 na 4 miejsce. Prowadzi Lotos PKO BP Gdynia przed Wisłą 
Can Pak Kraków i Dudą Leszno, która ma tyle samo punk-
tów co Utex. Spotkanie z drugim beniaminkiem ekstraklasy 
– MUKS-em Poznań rozpocznie serię czterech spotkań rozgry-
wanych we własnej hali, a do Rybnika przyjadą wyprzedzające 
Utex w tabeli zespoły: Lotos – 20 lutego, Wisła – 1 marca, Duda 
– 8 marca. Dodatkowo 28 lutego zostanie rozegrane zaległe 
spotkanie z brązowym medalistą ubiegłorocznych rozgrywek 
– CCC Polkowice. 19 marca rybniczanki rozegrają ostatnie spo-
tkanie wyjazdowe rundy zasadniczej w Gorzowie (wcześniej  
5 marca zagrają w Poznaniu z Ineą) i można robić zakłady,  
z którego miejsca przystąpią do fazy play – off razem z pozo-
stałymi najlepszymi drużynami. W dotychczas rozegranych 
spotkaniach ligowych punkty dla UTEX–u ROW Rybnik 
zdobyły: N. Bell 236, H. Merideth 219, O. Proszczenko 
120, M. Dickens 107, A. Jaroszewicz 102, E. Błaszczak 90,  
M. Skorek 73, J. Szymczak–Górzyńska 70, J. Saunders 63, 
M. Siljegović 47 (na zdj.), B. Głocka 14, J. Czajkowska 8, K. 
Stanek 4, M. Chomicka 2. 
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O spokojny byt
Po 23 rozegranych spotkaniach pierw-

szoligowi koszykarze MKKS Rybnik 
z dorobkiem 31 punktów zajmują 12 
miejsce w tabeli, a gwarancję gry w 
przyszłym sezonie w tej klasie rozgrywek 
daje im co najmniej dziesiąte miejsce. 
Ostanie 6 zespołów rozegra między sobą 
spotkania o pozostanie w lidze, a przegrane 
3 zespoły opuszczą pierwszoligowe szeregi. 
Rybniczanom do końca rundy zasadniczej 
pozostało do rozegrania jeszcze 7 spotkań. 
Kluczowe dla końcowego układu tabeli będą 
z pewnością spotkania w Rybniku z Żubrami 
Białystok (11 miejsce) 23 lutego, oraz mecze 

wyjazdowe do Pruszkowa (10 miejsce, 15 
marca) oraz do Sopotu (14 miejsce, 2 kwiet-
nia). W pozostałych spotkaniach z wyżej 
notowanymi zespołami rybniccy koszykarze 
być może postarają się o miłą niespodzian-
kę. 8 marca w Rybniku MKKS podejmować 
będzie aktualnie 3. zespół rozgrywek Sokół 
Łańcut, a 29 marca zmierzy się we własnej 
hali z Resovią Rzeszów (6 miejsce). W 
dotychczasowych meczach ligowych punkty 
dla MKKS-u Rybnik zdobyli: M. Frankowski 
449, W. Kukuczka 363, A. Mrówczyński 175, 
S. Grabiec 149, M. Środa 138, P. Zmarlak 
137, M. Marczyk 105, M. Paszowski 96, B. 
Kozieł 65, Ł. Ochodek 59, A. Białdyga 6, 
G. Gołucki 5.   

Skład w komplecie
W pierwszoligowym Rybnickim Klubie 

Motorowym zakończono kompletowanie 
składu. Jako ostatni stosowne podpisy 
pod kontraktami złożyli  rybniczanin 
Roman Chromik (na zdj.) i młody Duń-
czyk Henrik Moller. Wiadomo również, 
że Wojciech Duchniak swój pierwszy sezon 
w gronie seniorów  spędzi w drugoligowym 
zespole z Krosna, a Rafał Szombierski do-
stał od klubu wolną rękę i sam zadecyduje 
o losach swojej żużlowej kariery. 

Od początku lutego w siedzibie klubu 
przy ul. Gliwickiej są do nabycia karne-
ty na sezon 2008. Ich ceny pozostały na 
poziomie roku ub.: amfiteatr szkolny – 50 zł, 
amfiteatr ulgowy – 140 zł, amfiteatr normalny 
– 190 zł, trybuna kryta – 300 zł. Karnet jest 
ważny na 7 meczów rundy zasadniczej i rundę 
play off, finał Młodzieżowych Indywidualnych 
Mistrzostw Polski, zawody MDMP, MLP  
i mecze sparingowe. Na pozostałe zawo-
dy organizowane na stadionie MOSiR  
w Rybniku karnet jest nieważny. Karnet 
szkolny przysługuje uczniom szkół podsta-
wowych i gimnazjów, ulgowy – uczniom 
szkół średnich, studentom do 26 roku życia 
oraz emerytom i rencistom. Ceny biletów 
na mecze : szkolny – 5 zł, ulgowy – 14 zł, 
promocyjny – 5 zł, normalny – 19 zł, trybuna 
kryta – 30 zł. Ceny biletów dotyczą rundy 
zasadniczej. Bilety promocyjne, podobnie 

jak w ubiegłym sezonie, będą obowiązywały 
na sektory I–III.  

Początek ligowego sezonu w Rybni-
ku zapowiada się bardzo ciekawie.  
W pierwszej kolejce, która zostanie roze-
grana 6 kwietnia, do Rybnika przyjedzie 
spadkowicz z ekstraligi i zarazem jeden z 
pierwszoligowych faworytów – Polonia Byd-
goszcz. Tydzień później rybniczanie udają 
się na zagraniczny wyjazd do Daugavpils 
na Łotwie. Oprócz rozgrywek ligowych, z 
oficjalnych imprez, które zostaną rozegrane 
w Rybniku, ciekawie zapowiada się Finał 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski, który 
zaplanowano na 15 sierpnia. Ponadto, wg 
kalendarza imprez, 22 kwietnia odbędzie się 
w Rybniku półfinał krajowych eliminacji In-
dywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, 
a 31 maja Memoriał Łukasza Romanka.

Szachowi mistrzowie
Sekcja szachowa TS „Kuźnia” była organiza-

torem  Indywidualnych i Drużynowych Między-
narodowych Szachowych Mistrzostwa Rybnika, 
które rozegrano w Klubie Energetyka. 

Do rywalizacji o mistrzowski tytuł przystąpiło 
36 szachistów reprezentujących kluby szachowe 
z Ukrainy, Czech oraz Płocka, Tarnowskich 
Gór, Bielska Białej, Raciborza, Czerwionki 
i Rybnika. Poziom sportowy zawodów był 
najwyższy w historii rozgrywek o Mistrzostwo 
Rybnika. Ponad połowa zawodników posiadała 

rankingi międzynarodowe, a tytuły mistrzów 
szachowych FIDE miało 5 szachistów z regionu 
oraz województwa śląskiego.

Głównym faworytem do zwycięstwa w klasy-
fikacji generalnej był mistrz międzynarodowy 
Zbigniew Pakleza. Jego wysokie umiejętności 
potwierdził osiągnięty wynik – z rozegranych 
9 partii wygrał wszystkie i zdobywając 9 punk-
tów został Mistrzem Rybnika na rok 2008.

Na drugim miejscu zawody ukończył zawod-
nik z Ukrainy Oleg Poliszczuk (6,5 pkt.), a trzeci 
był Michał Motyka z Bielska Białej (6,5 pkt.). 

Mistrzami Rybnika w poszczególnych kate-

goriach wiekowych zostali: do lat 10 – Dawid 
Śmieja (Carbo Gliwice), do lat 15 –- Marcin 
Krzyżanowski (MKSz Rybnik), do lat 25 – Zbi-
gniew Pakleza (PTSz Płock), do lat 50 – Oleg 
Poliszczuk (Wieża Lwów), ponad 50 – Jan Widera 
(Tarnowskie Góry). W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężył MKSz Rybnik przed Silesią Racibórz 
i OSiR–em Racibórz.

•   •   •
Zgodnie z wynikami podanymi przez Min. 

Sportu i Turystyki, Miejski Klub Szachowy Rybnik 
plasuje się na 6. miejscu w rywalizacji centralnej,  
i 1. miejscu na Śląsku w dyscyplinie szachowej.
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Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

Złoci szpadziści
Na rozegranych we Wrocławiu Indy-

widualnych i Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski juniorów w szermierce  
zawodnicy RMKS–u Rybnik wywalczyli 
tytuł Drużynowych Mistrzów Polski. 

Dzień wcześniej odbył się turniej indy-
widualny. W rywalizacji szpadzistów brało 
udział aż 7 zawodników Rybnickiego Mło-
dzieżowego Klubu Sportowego. Zawody te 
to najważniejsza impreza roku w kategorii 
juniorów w Polsce. Kwalifikacje do niej  od-
bywają się w wyniku całorocznej rywalizacji 
w turniejach klasyfikacyjnych, pucharach 
Polski i tylko zawodnicy sklasyfikowani na 
liście Polskiego Związku Szermierczego 
mogą w niej uczestniczyć.

W turnieju indywidualnym bardzo dobrze, 
aż do 1/4 finału walczył Wojciech Sworowski. 
Niestety lider klasyfikacji i jeden z  faworytów 
turnieju niespodziewanie uległ Sewerynowi 
Brzozowskiemu z Legii Warszawa w  (12:15) 
i ostatecznie zajął 5 miejsce. Bardzo dobrze 
walczył również Jan Kordas, który uległ w 1/8 
finału Markowi Leszczyńskiemu z Piasta Gli-
wice 8:15 i ostatecznie zajął 12 miejsce. Miłą 
niespodziankę sprawił także najmłodszy 
uczestnik Mistrzostw Polski, Krystian Fajkis, 
który świetnie poradził sobie w eliminacjach 
i przegrał dopiero w 1/16 finału, zajmując 
odpowiednio 28 miejsce. Pozostali  klubowi 
koledzy zajęli odpowiednio: Zachariasz 
Kłosek 38 m., Maciej Kotas 49 m., Maciek 
Brewczyk 52 m., Maciej Gryt 59 m.

W drugim dniu rozegrano turniej druży-
nowy. Drużyna RMKS I Rybnik w składzie 
Sworowski, Kordas, Kłosek i Fajkis po 
wielkim niedosycie z dnia poprzedniego 
rozstawiona została na 4 miejscu. W 1/4 
finału zawodnicy RMKS spotkali się  
z Górnikiem Radlin, z którymi wygrali dość 
pewnie 45:35, w 1/2 finału rywal był bardziej 
wymagający,  Legia Warszawa, rozstawiona 
z numerem „1” z dwoma medalistami dnia 
poprzedniego. Lecz nawet tak silna drużyna 
nie była w stanie przeciwstawić się rybni-
czanom i po wspaniałych walkach RMKS 
wygrał 45:34.

W finale nasi zawodnicy spotkali się  
z bardzo dobrze walczącą tego dnia drużyną 
KKS–u Kraków. Po bardzo wyrównanych 8 
walkach, przy stanie 28:27 dla RMKS do 
ostatniego pojedynku wyszli Wojciech Swo-
rowski (RMKS) i Szczepan Budek (brązowy 
medalista MP z KKS-u). Nasz zawodnik od 
początku 3–minutowego pojedynku nie dał 
złudzeń zawodnikowi KKS–u i wygrał swoją 
walkę 17:9, a cały mecz 45:36 dla RMKS–u 
Rybnik, i tym samym zdobył tytuł Drużyno-
wego Mistrza Polski juniorów na rok 2008. 

Druga drużyna RMKS II w składzie: 
Brewczyk, Kotas i Gryt zajęła 9 miejsce.

 Złoty medal w Mistrzostwach Polski 
to kolejny ogromny sukces rybnickiej 
szermierki oraz owoc wieloletniej sys-
tematycznej pracy duetu trenerskiego: 
Artur Fajkis i Krystian Fajkis pracującego  
z grupą szpadzistów i szpadzistek. Oczywi-
ście nie można tu pominąć faktu, że sukcesy 

Wojtka Sworowskiego, 
możliwe są również 
dzięki pomocy i wy-
rozumiałości dyrekcji 
i grona pedagogicz-
nego Liceum Sióstr 
Urszulanek, którego 
jest uczniem. 

Od lewej stoją: trener Artur 
Fajkis, W.Sworowski, J.Kor-
das, K. Fajkis  Z.Kłosek, 
trener Krystian Fajkis.
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Jan T. Gross, Strach – Antysemityzm  
w  Polsce tuż po wojnie. Historia moral-
nej zapaści. Wyd. Znak, Kraków 2008.

Marek Jan Chodkiewicz, Po zagładzie. 
Stosunki polsko – żydowskie 1944 – 1947. 
Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, seria 
„Monografie” 

O obu książkach było głośno jeszcze przed 
ich ukazaniem się na rynku. Kontrowersyjne 
tezy prof. Grossa, urodzonego w Polsce w 1947 r.  
historyka, pisarza i publicysty, który wraz z rodziną 
wyemigrował  po marcu 1968, wzbudziły fale 
dyskusji o postawie Polaków wobec Żydów po wojnie. 
Te skomplikowane kwestie porusza też Chodkiewicz, 
choć, jak twierdzą krytycy, pokazuje je w sposób bar-
dziej wyważony i obiektywny. By wyrobić sobie własne 
zdanie, należałoby sięgnąć do obu publikacji.

Ludwik Jerzy Kern, Ferdynand 
Wspaniały. Wyd. kolekcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”: „Polityka” 
Sp. Pracy. Tom X.

Książeczka krakowskiego poety i pisarza 
jest kolejną okazją do „złapania bakcyla” 
czytania przez nasze dzieci, na początku za 
pośrednictwem starszych, potem już samo-
dzielnie. Zabawne przygody niezwykłego psa, 
który ma marzenia i, co najważniejsze, nie 

boi się ich spełniać, na pewno naszym pociechom się spodobają. Książka jest 
rekomendowana dla dzieci od lat sześciu.

CD Hey Unplagged. Ql Music Pl.; 
MTV.

Dwupłytowy album zespołu funkcjonującego 
na polskim rynku od wielu już lat, dla którego 
akustyczne granie okazało się bardzo odświeżającym 
doświadczeniem. Okazał się też sukcesem artystycznym  
i rekordzistą w nominacjach do tegorocznej muzycznej nagrody „Fryderyków”, 
otrzymując ich aż 16. Zespół z Kasią Nosowską do wspólnego grania zaprosił 
gości: wokalistów Agnieszkę Chylińską i Jacka „Budynia” Szymkiewicza i wielu 
oryginalnych instrumentalistów. Niewykluczone, że na gali „Fryderyków” 
zespół będzie w centrum zainteresowania…

DVD Polska szkoła dokumentu. 
Czarna seria/Black series. Polskie 
Wydawnictwo Audiowizualne.

Na dwóch płytach zebrano najlepsze filmy 
dokumentalne z lat 1954 – 1959, będące frag-
mentem uznanej w świecie „polskiej szkoły do-
kumentu”. Obejmują one czas, kiedy „…Soc- 
realizm w wersji „wczesne lata pięćdziesiąte” 
odchodzi do historii. (…) Pojawiły się polskie 
dokumenty, jakich przedtem nie oglądano 

– zaskakujące swym realizmem, krótkometrażowe reportaże, które odsłaniały 
mroczne zakamarki rzeczywistości, niedostępne dotąd kamerom. Nazwano te 
filmy „czarną serią”… I takie właśnie są.       

Wygrywa z seniorami
Bokser RMKS–u Rybnik Mateusz Mazik, po raz 

pierwszy wystartował w „Grand Prix” seniorów i 
od razu stanął na podium. Podczas zawodów rozgry-
wanych w Ostródzie, startujący w wadze koguciej do 54 
kg młody pięściarz rybnickiego klubu zajął II miejsce.  
W drodze do finału pokonał starszych i bardziej do-
świadczonych zawodników – w ćwierćfinale przed czasem  
w 3 rundzie pokonał zawodnika z Konina, a w półfinale 
wysoko na punkty wygrał z reprezentantem Hetmana 
Białystok Pawłem Juszczykiem. W finale, po wyrównanej 
walce, uległ na punkty wielokrotnemu reprezentantowi 
Polski i wielokrotnemu mistrzowi kraju z Poznania 
Krzysztofowi Rogowskiemu.



XIII GIEŁDA BUDOWNICTWA 
I WYPOSAŻENIA „DOM”

Z notatnika strażnika miejskiego

Kwestowali podczas zakupów
ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej informuje, że podczas zbiórki 

publicznej przeprowadzonej na terenie rybnickiego Hipermarkietu „Tesco” 
w dniach 01.12 – 31.12.2007 r. zebrała 20148,13 zł. Kwota zostanie prze-
znaczona na organizację zimowego i letniego wypoczynku, rekreację (biwa-
ki, imprezy sportowe i kulturalne, kursy, szkolenia) oraz przeprowadzenie 
zajęć dla harcerzy w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży. Harcerze serdecznie dziękują osobom, które wsparły 
ich przedsięwzięcie. 

Ze względów 
technicznych 
„Kalendarz 

Imprez 
Miejskich” 
na marzec 

dostępny jest 
tylko na stronie 

www.rybnik.pl 

Pożar w centrum
W czwartek 31 stycznia 2008 r. ok. godz. 

14:00 w kamienicy przy ul. Saint Vallier wybuchł 
pożar. Na miejsce wraz ze strażakami udał 
się patrol SM. Strażnicy zabezpieczyli miejsce 
wydarzenia, a także ustalili i zawiadomili o sy-
tuacji administratora budynku. Udzielili także 
pomocy przy transporcie osób poszkodowa-
nych do szpitala. 

W plenerze lepiej smakuje?
Zdaje się, że ciepła w tym roku zima 

skłania „amatorów napojów procentowych” 
do częstszego spożywania ich w miejscach 
publicznych. Potwierdzają to, niestety, wyda-
rzenia z początku lutego. Najgorsze jednak, 
że po alkohol sięgają nieletni. Drogi rodzicu 
– czy wiesz co robi twoje dziecko, kiedy nie 
ma go w domu? Jak się zdaje część rodziców 
nie umiałaby na to pytanie odpowiedzieć, 
co potwierdzają poniższe wydarzenia. W piątek 
1 lutego 2008 r. w godzinach popołudniowych 

dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie 
dotyczące spożywania alkoholu na ul. Reja. Na 
miejsce udał się wspólny patrol policji i SM. Na 
miejscu zatrzymano trzy spożywające alkohol 
osoby. Jak się okazało, jedną z zatrzymanych 
była 13–letnia dziewczynka!! Po przewiezie-
niu na komendę policji i zbadaniu alkomatem 
dziewczynka miała 0,9 promila alkoholu. 
Aż włos jeży się na głowie!

Dzień później rankiem 2 lutego 2008 r. zaob-
serwowano na Rynku cztery osoby, z których 
jedna spożywała alkohol. Po przybyciu na 
miejsce patrolu SM, okazało się że spożywający 
alkohol nie miał przy sobie żadnych dokumen-
tów. W tej sytuacji został zabrany na KMP. 
Badanie na alkomacie wskazało 1,6 promila 
alkoholu, a delikwent był osoba nieletnią. 

Tego samego dnia po południu na ul. Chalotta 
funkcjonariusze SM zaobserwowali grupę mło-
dych ludzi spożywających alkohol. Na widok 
strażników rzucili się do ucieczki. Wydawało 
im się, że ucieczka przyniosła sukces, bo zgubili 

ścigających ich strażników. Jednak przez cały 
czas byli „śledzeni” z pomocą monitoringu, 
co pozwoliło na precyzyjne naprowadzenie 
pościgu. W efekcie po 10 min. nieco zasko-
czeni, zostali ujęci. Całą trójkę przewieziono 
do KMP i przebadano alkomatem. Wszysycy 
złapani byli mieszkańcami Rybnika mieli po 14 
lat. W wydmuchiwanym powietrzu mieli po 
ok. 0,2 promila.

Nocna bójka
W sobotę 2 lutego nad ranem zauważono 

bójkę na ul. Raciborskiej w pobliżu jednego z lo-
kali rozrywkowych. Na miejsce udał się patrol 
SM, który zastał kilka osób biorących udział w 
bójce. Trzy poszkodowane osoby wskazały na 
23–latka jako prowodyra zajścia. Po przybyciu 
na miejsce policji uczestnicy zdarzenia zostali 
zabrani na policję w celu ustalenia przebiegu 
wydarzeń. 

Fr

W dniach 4 do 6 kwietnia br. 
w Zespole Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych przy ul. Św. 
Józefa w Rybniku będzie miała 
miejsce XIII Giełda Budownic-
twa i Wyposażenia DOM.

Organizatorem Giełdy jest 
Izba Przemysłowo–Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemy-
słowego oraz Urząd Miasta 
Rybnika.

Celem giełdy jest stworze-
nie inwestorom możliwości 
poznania firm działających na 
terenie Śląska, ich potencjału, 
stosowanych technologii, ma-
teriałów, a wystawcom zapre-
zentowania i promocji swoich 
przedsiębiorstw.

W roku 2008 Giełda Budow-
nictwa i Wyposażenia DOM 
została poszerzona o samorzą-
dy lokalne, które mają możli-
wość zaprezentowania swojej 
oferty inwestycyjnej oraz po-
tencjału, którym dysponują.

Izba jest organizacją samo-
rządu gospodarczego, powo-
łaną w celu reprezentowania 
interesów zrzeszonych w niej 
podmiotów gospodarczych 
i służy pomocą w rozwiązywaniu 
problemów swoich Członków.

BIURO ORGANIZACYJNE
GIEŁDY:
Izba Przemysłowo–Handlowa
Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego
ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik,
tel./faks 032 42 211 68,
42 37 566, 42 37 615
e-mail: biuro@izbaph.rybnik.pl
www.izbaph.rybnik.pl
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Album „Rybnik w fotografii 
Zenona Kellera”

Album „Racibórz – cztery pory roku” 
w fotografii Bolesława Stachowa

„Śląskie Bojki Babci Any”. 
Piękne „bojki” napisane przez Panią 
Annę Stronczek w gwarze śląskiej
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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 

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

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

RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

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

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

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

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic wwwww.w ololmemett.cocom.m plpl

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

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

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch

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)

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

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
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR OD 16

���������

������������

����������
����

•  GWOŹDZIE, ŚRUBY, KOŁKI, NITY, ART. ŚCIERNE 
•  SIATKI TECHNICZNE, OGRODZENIOWE, RABITZA, IZOLA 

•  KÓŁKA I ZESTAWY KOŁOWE 
•  ZAMKI, KLAMKI, ZASUWY, ZAWIASY 

•  WIERTŁA, NARZĘDZIA RĘCZNE, OGRODNICZE, POMPY, SILNIKI

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

•  LO EKSTERNISTYCZNIE (15 MIESIĘCY)

•  KADROWO-PŁACOWY

•  KSIĘGOWO-PODATKOWY

•  OBSŁUGI KOMPUTERA

•  KAS FISKALNYCH

•  J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKIe-mail: atenaatena@wp.pl

K U R S Y  2 0 0 8
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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.

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

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

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

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

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH

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.bsr.rybnik.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 10-17.00 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.krzakala.pl. 
Biuro senatorskie Antoniego Motyczki, 

ul. 3 Maja 11, tel. 032 42 31 337, 0512 078 423, 
czynne pon. 11.00-18.00, śr. 9.00-15.00, wt., czw., pt. 9.00-16.00.
Biuro poselskie Henryka Siedlaczka czynne w środy 15.00-18.00

Bezpłatne porady prawne: każdy wtorek – prosimy o zapisy, tel. 032/42 31 337
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 

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

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

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

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro 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



Gabinety Le kar skie

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(wjazd od salonu HONDA) 

Rejestracja od 14-tej,  tel. 032 432 77 94

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, badanie słuchu
tel. 032 433 10 24
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PRODUCENT 

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

OKIEN I DRZWI PVC

Toyota Motor Poland i Toyota Bank Polska przedstawiają pionierski na polskim rynku program partnerski Toyota More. Oznacza on dla klientów Toyoty jeszcze więcej satysfakcji, 
więcej spełnionych oczekiwań i więc zrealizowanych pomysłow. By w pełni poznać znaczenie słowa „more” – wejdź na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Auris – zużycie paliwa (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) w cyklu mieszanym wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 5,0 do 7,1 l/100 km. Emisja CO2 (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) 
wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 131 do 166 g/km. Szczegółowe infomaracje o działalniach podejmowanych przez Toyotę w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących 
odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, są zawarte na stronie internetowej: www.toyota.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

www.toyota.rybnik.pl 

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 A

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

Wodzisław Śląski 
ul.Targowa 12A 

tel. 032 4552859 w. 32Systemy okienne

370

2,50 zł

103
203
507
987

1 480

57
112
281
545
819

42
83
208
404
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35
69

174
337
506

31
61
152
296
444
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