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Zielono im...



Ogrody i zieleńce nagrodzone w konkursie „O ładniejszy Rybnik” 
przypominają minione lato. 

Zdjęcia: Wydz. Ekologii UM
Czytaj na stronie 25.
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Drodzy Rybniczanie!

No i mamy jesień. Przyszła z chłodem i deszczem, co powinno być 
wystarczającym sygnałem, aby zacząć przygotowania do ostatnich miesięcy 
tego roku. 

Wrześniowej aury nie odczarowało nawet zakończenie kolejnej edycji konkursu 
„O ładniejszy Rybnik”. Kilkanaście lat pielęgnowania konkursowych zieleńców 
i ogrodów pozwoliło jednak stwierdzić, że Rybnik nadal zasługuje na miano 
ukwieconego miasta. Wysiłek, na jaki przez wszystkie lata trwania konkursu 
zdobywali się właściciele biorących w nim udział swoistych oaz zieleni, z pewnością 
nie poszedł na marne. Jeszcze raz gratuluję laureatom i wszystkim uczestnikom. 

Jestem dla nich pełen uznania ze względu na włożoną pracę, czas i poświęcenie, by nasze miasto 
mogło być jeszcze piękniejsze.

 Od lat prowadzę również działania zmierzające ku rozsądnemu zagospodarowaniu ośrodka 
MOSiR w dzielnicy Kamień. I choć ostatnio pojawiły się głosy, jakobym chciał rzekomo „pogrzebać” 
cały ośrodek, to pragnę uspokoić, że nie jest to, bynajmniej, prawdą. Ktoś niezorientowany zasiał, 
niestety, ziarno niepokoju, które wpadło na żyzny grunt. Na szczęście Rybniczanie są rozsądnymi 
ludźmi i pewne oczywiste rzeczy rozumieją. Po raz kolejny pragnę Państwu przekazać, że wszelkie 
działania i inwestycje tam prowadzone zmierzają ku odzyskaniu przez ośrodek dawnej świetności. 
Świadczy o tym podjęta przeze mnie kilka lat temu decyzja o modernizacji hotelu „Olimpia”, nadanie 
ośrodkowi imienia Kazimierza Górskiego, powstanie bardzo atrakcyjnej i odważnej koncepcji 
zagospodarowania go wraz z kąpieliskiem „Ruda” i stadionem miejskim, czy ostatnie działania 
mające na celu dostosowanie tego miejsca do wymogów UEFA, dotyczących centrów pobytowych 
podczas EURO 2012. Trzeba pamiętać, że modernizacja „Kamienia” rozpoczęła się o wiele wcześniej, 
niż zapadła decyzja o organizacji EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie. 

Ważne jest również to, aby świadomie i konsekwentnie planować szlaki komunikacyjne, nie tylko 
w mieście, ale też w całym regionie. Co więcej, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na jakie 
rodzaje transportu stawiamy? Myślę tu o zintegrowanym systemie transportu, uwzględniającym 
wszystkie możliwe środki lokomocji i całą infrastrukturę przez nie wykorzystywaną. Postulaty z tym 
związane zgłaszałem już do marszałka województwa podczas prac nad nową strategią rozwoju 
regionu do 2020 roku. Istotą sprawy jest poważna dyskusja i konkretne decyzje o ponadlokalnych 
środkach i szlakach komunikacji. Jeśli nie wyznaczymy sobie priorytetów w tym zakresie i nie 
zajmiemy się tematem kompleksowo, z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że naszej aglomeracji 
może grozić „komunikacyjne wykluczenie”. To również ważne w kontekście aktualnych planów 
rozbudowy Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Wiadomo, że budowę głównych 
szlaków komunikacyjnych planuje się nawet z kilkudziesięcioletnim wyprzedzeniem. Dlatego już 
teraz zgłaszamy nasze propozycje regionalnych rozwiązań, by mogły one zostać uwzględnione 
w wieloletniej perspektywie.

Trzeba głośno mówić o planach mających wpływ na dalszy rozwój tej części Śląska. Warto też 
pamiętać, by dbać o Rybnik, bo to przecież nasze miasto! I chociaż mówimy o perspektywicznych 
projektach, już teraz musimy zadbać o pewne rozwiązania decydujące o naszej przyszłości.

 
 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali 
 prezydent Rybnika
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I po wakacjach…

Miasto bez urlopu
Obszerniejsza niż zwykle informacja 

prezydenta o pracach w mieście potwier-
dziła, że wakacyjny okres pomiędzy sesja-
mi trudno nazwać sezonem ogórkowym. 
Adam Fudali rozpoczął od informacji na 
temat sytuacji dawnego szpitala „Juliusz”,  
o co już na początku sesji zabiegali radni PO, 
proponując wprowadzenie do porządku obrad 
dodatkowego punktu w tej sprawie. Ostatecz-
nie zdecydowano, że prezydent temat omówi,  
a na dyskusję przyjdzie pora w ostatnim punk-
cie sesji. A. Fudali przypomniał więc o propozy-
cjach zagospodarowania zabytkowego obiektu 
na siedziby filii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Urzędu Skarbowego i wydziału 
Akademii Medycznej, a także o ewentual-
nym przejęciu obiektów w formie darowizny,  
co jednak wiązałoby się ze wskazaniem celu 
publicznego i koniecznością zagospodarowania 
budynków zgodnie z nim: — Ustawa mówi,  
że nie można obiektu przejąć i zagospodarować 
niezgodnie z wcześniej obranym celem — wy-
jaśniał A. Fudali. Marszałek proponował też 
kupno obiektu: — Jednak cena opiewała na po-
nad 9 mln złotych i była nie do zaakceptowania 
— mówił prezydent. Inna koncepcja zakładała 
wyłonienie jednego inwestora, który kupiłby 
teren przy nowej części Urzędu Miasta wraz  
z parkiem „Bukówka” oraz budynki poszpi-
talne. W jednym dniu miały pracować dwie 
komisje przetargowe, ale ostatecznie pomysłu 
nie udało się sfinalizować. Warto przypomnieć, 
że już w roku 2005 prezydent zlecił wykonanie 
studium architektoniczno–konserwatorskie-
go obiektu – zinwentaryzowano budynki, 
określono ich stan oraz koszty potrzebne do 
adaptacji, które okazały się gigantyczne. — Za-
proponowałem marszałkowi cztery warianty 
rozwiązań — mówił prezydent o ostatnich 
podjętych przez siebie krokach. Pierwszy za-
kłada wydzielenie geodezyjnie części terenu  
z kościółkiem i przekazanie go w administra-
cję, na mocy umowy pomiędzy arcybiskupem,  
a zakonem misjonarzy, proboszczowi kościoła 
pod wezwaniem Królowej Apostołów. Zgodnie 
z drugim wariantem, pozostałe po wydzieleniu 
obiekty, marszałek mógłby ponownie wystawić 
na sprzedaż, a z trzecim – przekazać bezpo-
średnio Stowarzyszeniu Brackiemu Rybniczan. 
Czwarta koncepcja zakłada, że prezydent 
wskaże cel publiczny. A. Fudali mówił również, 
że przedstawiał marszałkowi wiele innych  

propozycji zagospodarowania tego terenu m.in. 
na wojewódzki ośrodek opieki społecznej czy re-
gionalne centrum zarządzania projektami Unii 
Europejskiej, ale nie zyskały one poparcia. 

W dalszej relacji z prac w mieście prezydent 
mówił o zakończeniu kolejnego etapu budowy 
kanalizacji (więcej wewnątrz numeru) oraz  
o spotkaniach w sprawie podłączeń do sieci, 
które w dzielnicach, gdzie budowa już się za-
kończyła, oszacować można na 80%. Prezydent 
wspomniał też o inauguracji roku szkolnego  
w Zespole Szkół Technicznych (czytaj na stronie 
16), a przy tej okazji przybliżył dane statystycz-
ne na temat rybnickich placówek oświatowych. 
— Obserwujemy większe zainteresowanie szkol-
nictwem zawodowym — komentował A. Fudali. 
Prezydent poinformował również o remontach, 
jakie w czasie wakacji zostały przeprowa-
dzone w miejskich placówkach oświatowych,  
na które przeznaczono w sumie ponad 12 mln zł  
(więcej w poprzednim numerze). — Po raz pierw-
szy przeznaczyliśmy kwotę prawie 1 mln 600 tys. zł  
na remonty zlecane przez dyrektorów szkół – ma-
lowanie, wymiany wykładzin PCV, remonty rur 
kanalizacyjnych, schodów, sal gimnastycznych, 
kuchni, ogrodzeń, podłóg, pokrycia dachowe-
go… To w pewnym stopniu odciążyło Wydział 
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji — mówił 
prezydent. Większość remontów udało się 
zakończyć jeszcze przed pierwszym dzwon-
kiem, ale w kilku placówkach prace się opóź-
niły – przez pierwsze trzy dni września 6–latki  
z Przedszkola nr 17 uczęszczały na zajęcia do 
pobliskiej szkoły, do 8 września w Przedszkolu 
nr 42 serwowano posiłki dowożone z SP nr 34, 
a ze względu na przedłużenie remontu łazie-
nek, część dzieci z Przedszkola nr 18 miało  
o tydzień dłuższe wakacje. W tych przypadkach 
problemy już udało się rozwiązać, wciąż kłopo-
ty ma Szkoła Podstawowa nr 18, gdzie remont 
bloku kuchennego zakończy się dopiero pod 
koniec września. Jednak dzieci mają zapew-
nione wyżywienie, które dostarczane jest do 
placówki w formie cateringu. — Do udziału  
w małych przetargach nie zgłaszają się wykonaw-
cy. To powód opóźnień — tłumaczył prezydent, 
który nawiązał również do kilku akcji, w jakie 
zaangażowało się miasto. Są to: „Bezpieczny 
pierwszak” i „Bezpieczny rowerzysta”, które 
mają uczyć młodych ludzi bezpiecznego funk-
cjonowania na terenie szkoły oraz poza nią,  
a także „Zdrowo jem”, która wypowiada wojnę 
posiłkom typu „fast food” (więcej wewnątrz 

numeru). W kolejny program, tym razem pod 
nazwą „Bezpiecznie mieszkam”, zaangażowały 
się Zespół Szkół Budowlanych i Komenda 
Miejska Państwowej Straży Pożarnej, a ma on 
edukować młodzież w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zapobiegania zaczadzeniom.   

Prezydent mówił również o planach organi-
zacji targów edukacyjnych, pracach drogowych 
i inwestycjach prowadzonych w mieście – bu-
dowie przedszkola w Paruszowcu–Piaskach, 
pływalni w Boguszowicach, budynku sądu 
okręgowego oraz boiska w Niedobczycach  
w ramach programu „Orlik 2012”, którego 
źródła finansowania ostatecznie zmieniły się 
na niekorzyść gminy. A. Fudali zachęcał rów-
nież do pomocy powodzianom z partnerskiego 
miasta Iwano–Frankiwska na Ukrainie – dary 
można składać w terenowej placówce Polskie-
go Czerwonego Krzyża, a pomoc finansową 
przesyłać na specjalnie utworzone konto  
23 1500 1214 1212 1008 0142 0000, z tytu-
łem „Pomoc dla powodzian z Iwano–Fran-
kiwska”. Przedstawił też sprawozdanie doty-
czące uchwały zobowiązującej go do podjęcia 
działań w sprawie Aglomeracji Rybnickiej. 
Zgodnie z nową koncepcją profesora Michała 
Kuleszy, metropolie mają powstać na obsza-
rach, na których mieszka 2 mln osób lub wię-
cej, przy gęstości zaludnienia przekraczającej 
200 mieszkańców na 1 km kw. Oznacza to,  
że metropoliami zostaną aglomeracja ślą-
ska i warszawska. Jednak jest też furtka dla 
mniejszych miast. Zgodnie z proponowanymi 
przepisami rząd może wyznaczyć obszary me-
tropolitalne na terenach spełniających kryteria 
ustawowe, czyli takich, na których liczba ludno-
ści wynosi co najmniej ok. 500 tys. osób, przy 
zachowanej gęstości zaludnienia przekracza-
jącej 200 mieszkańców na 1 km kw. Zdaniem 
urbanistów taką aglomerację mogłyby stworzyć 
gminy sąsiednie o podobnych problemach. 

Referując temat prezydent zwrócił uwagę 
na pozytywy działającego od lat Związku 
Subregionu i dobrą współpracę z gminami. 
Sugerował też, by poczekać na rozwój sytuacji, 
obserwować jak funkcjonują dwie pilotażowe 
aglomeracje i jakie dodatkowe środki pójdą 
w parze z zapisami dotyczącymi metropolii: 
— Dopiero potem wspólnie rozważymy celowość 
wystąpienia do Rady Ministrów o ustanowienie 
również Aglomeracji Rybnickiej.

Prezydent podsumował również półroczną 
działalność Straży Miejskiej – odnotowano 
prawie 9 tys. wykroczeń (spożywanie alkoholu 
w miejscach publicznych, zatrzymywanie pojaz-
dów w miejscach niedozwolonych, prowadzenie 
psa bez smyczy, dewastacje mienia itp.) i 31 
przestępstw (w tym kradzieże i włamania oraz 
podejrzenie o handel środkami psychotropo-
wymi). Nieoceniony w pracy strażników okazał 
się monitoring (o czym można się przekonać 
czytając nasz cykl „Z notatnika strażnika miej-
skiego”). Wystawiono też 4600 zawiadomień 

Wrzesień oznacza dla uczniów powrót do szkolnej ławy, dla radnych – do sali 
posiedzeń. Ci ostatni dobrze wykorzystali wakacyjny odpoczynek i z zapałem 
przystąpili do pracy. A podczas pierwszej po przerwie sesji, sporo uwagi poświęcono 
rybnickiemu szkolnictwu, jednak tematów, którymi zajęli się radni, było dużo 
więcej. 



Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 5

kierowcom nie stosującym się do różnego 
rodzaju znaków drogowych, a funkcjonariusze 
przeprowadzili 350 kontroli posesji pod wzglę-
dem wywozu śmieci i nieczystości płynnych,  
w wyniku których wlepiono 31 mandatów  
i 119 pouczeń. 

Kolejna informacja z pewnością ucieszy 
wielu rybniczan, szczególnie w perspektywie 
zbliżającej się nieuchronnie zimy. Mieszkańcy 
uczestniczący w programie likwidacji niskiej 
emisji i korzystający z dotacji na modernizację 
ogrzewania związaną z wymianą kotła węglo-
wo–mułowego na kocioł z atestem ekologicz-
nym, mogą skorzystać z preferencyjnego zaku-
pu węgla typu „ekogroszek”. Dotyczy to osób, 
które wymieniły piec centralnego ogrzewania 
w 2001 r. i później; takich gospodarstw jest  
w Rybniku 339. Dzięki staraniom władz miasta 
zorganizowano system dystrybucji opału, które-
go sprzedaż w dwóch składach w Rybniku i Ry-
dułtowach, prowadzić będzie autoryzowany, 
upoważniony przez Kompanię Węglową dys-
trybutor – firma Hastech (szczegóły na str. 12).  
Cóż, byle do wiosny…

W Skandynawii lubią proste 
rozwiązania

Nie od dziś wiadomo, że podróże kształ-
cą… Ze sporą dawką wiedzy na temat spo-
sobów inwestowania w energię odnawialną 
wrócił ze Szwecji wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Romuald Niewelt. Swoimi spostrze-
żeniami podzielił się z radnymi. — Prąd  
i ciepło produkuje się tam głównie z odpadów 
komunalnych — mówił. — Na każdym kroku 
widać, jak bardzo dba się o środowisko. Dlatego 
w porównaniu ze Szwecją wypadamy blado. 
80% swojego zapotrzebowania na energię 
cieplną Polska pokrywa z węgla kamiennego 
i brunatnego, powszechnie uważanych za 
„brudne”, podczas gdy Szwecja od 20 lat 
korzysta ze źródeł odnawialnych energii gór-
skich rzek i energii jądrowej. Podczas pobytu 
zorganizowanego przez Związek Powiatów 
Polskich i ambasadę szwedzką, R. Niewelt miał 
możliwość zobaczyć elektrociepłownie, zakłady 
produkujące biomasę z różnych elementów 
organicznych, plantacje wierzby energetycznej, 
oczyszczalnie ścieków, a jako ciekawostkę po-
dał fakt, że samochody jeżdżące po Sztokhol-
mie, które nie używają ekologicznego paliwa, 
wnoszą codziennie 200 koron opłaty karnej. 

Szukanie sposobu produkcji energii alterna-
tywnych jest o tyle ważne, że od kilku lat kraje 
europejskie zobowiązane są do zmniejszenia 
emisji CO2 i osiągania 20% zużycia energii ze 
źródeł odnawialnych (obecnie Polska osiąga 
8,5%). — Problemy, które powstają na rynku 
energii dotyczą również mieszkańców naszego 
miasta, choćby przez zwiększone zanieczysz-
czenie powietrza i rosnące ceny energii. Dlatego 
proponuję, by na każdym posiedzeniu Komisji 
Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa 

omawiano problemy dotyczące odnawialnych 
źródeł energii — mówił R. Niewelt, który su-
gerował również, by na posiedzenia zapraszać 
ekspertów z dziedziny energetyki i gospodar-
ki. Wszystko po to, by radni byli na bieżąco  
w sprawach związanych z nowymi technologia-
mi w energetyce. 

  

Miliony, miliony...
Radni mieli do rozpatrzenia wiele zmian 

w budżecie miasta, które szczegółowo 
omówił skarbnik Bogusław Paszenda; my 
skupimy się na wybranych. Do budżetu 
wprowadzono ponad 12 mln zł będących 
wynikiem ugody zawartej z Hydrobudową 9 
w sprawie odszkodowania za niezrealizowany 
kontrakt na budowę kanalizacji w dzielnicach 
Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec – Pia-
ski. Z tego tytułu w 2009 roku do kasy miasta 
ma wpłynąć jeszcze 2,6 miliona euro. Taki 
zastrzyk finansowy podziałał na wyobraźnię 
radnych – Andrzej Oświecimski (BSR) miał 
pomysł jak zagospodarować owe 12 mln zł, 
ale prezydent studził zapały inwestycyjne, 
decydując, że środki zostaną przeznaczone na 
zmniejszenie deficytu. 

Ponadto do budżetu wprowadzona została 
kwota 1.700.000 zł niewykorzystanych środków 
niewygasających oraz 147.700 zł dofinansowa-
nia ze środków ministerstwa pracy i polityki 
społecznej na realizację pięciu programów 
z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 
(więcej w poprzednim numerze). O 500.000 zł  
zwiększono wydatki na zakup elementów 
betonowych dla dzielnic, o 120.000 zł – na 
opracowanie projektów budowlano–wyko-
nawczych przebudowy na ronda skrzyżowań 
ul. Żorskiej z ulicami Gotartowicką, Sygnały 
i Ligocką, a o 600.000 zł wzrosła dotacja dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, m.in.  
z przeznaczeniem na remonty kapitalne da-
chów w Niewiadomiu, Boguszowicach Starych 
i Osiedlu, co z radością przyjęli radni z tych 
dzielnic. Henryka Cebulę (PiS) usatysfakcjono-
wała szybka reakcja ze strony miasta na zalane 
mieszkania przy ul. Morcinka (przetarg jest  
w toku), a Jan Mura (BSR) wyjaśniał, że dzięki 
dotacji uda się przeprowadzić remont dachu  
w budynku przy ul. Wawrzyńca, gdzie znajdują 
się pomieszczenia, z których korzystają harce-
rze i jedna z osób poszkodowanych w katastro-
fie budowlanej na terenie Międzynarodowych 
Targów Katowickich. ZGM–u dotyczyła jeszcze 
jedna zmiana – z uwagi na fakt, że budowa 
budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 
zostaje przesunięta na rok następny, o kwotę 
2.400.000 zł zmniejszono dotację celową dla 
zakładu (w roku bieżącym powstanie jedynie 
dokumentacja kosztorysowa). 

Dodatkowe 200.000 zł przeznaczone zostaną 
na wykonanie elewacji w IV LO, a o ponad 
100.000 zł zwiększono wydatki Rybnickich 
Służb Komunalnych na wypłatę nagród  

jubileuszowych, odpraw emerytalno–rento-
wych i ekwiwalentów urlopowych. Ponadto 
Rybnicka Fabryka Maszyn przekazała miastu 
darowiznę w wysokości 9.760 zł z przeznacze-
niem na opracowanie raportu oddziaływania 
na środowisko drogi łączącej ul. Kościuszki  
z ul. Sybiraków, co zainteresowało radnego 
Bronisława Drabinioka (PO). W uchwale 
czytamy również, że o kwotę 1.300.000 zł 
zwiększono wydatki na dokończenie bu-
dowy krytej pływalni przy ul. Jastrzębskiej,  
z przeznaczeniem na uzupełnienie i wymianę 
stalowej konstrukcji, a także o zmniejszeniu  
o 1.108.965 zł środków na budowę wodociągu  
w ul. Gruntowej i Raciborskiej. Zadanie prze-
sunięto na rok następny z uwagi na konieczność 
przeprojektowania trasy wodociągu, gdyż 
właściciel gruntu nie wyraził zgody na przejście 
przez jego teren. Zdaniem Henryka Ryszki 
(BSR), radni i samorządowcy z tej dzielnicy  
z pewnością pomogliby w mediacjach z tą oso-
bą, ale nie wiedzą kogo sprawa dotyczy. Jednak, 
jak wyjaśniał prezydent, nie można udzielić ta-
kich informacji ze względu na prawną ochronę 
danych osobowych. Do budżetu wprowadzono 
również dotację z budżetu państwa i woje-
wództwa (po 333 tys. zł) na budowę boiska  
w Niedobczycach w ramach programu „Moje 
boisko – Orlik 2012”, na co w budżecie miasta 
zabezpieczona jest kwota 1.085.932 zł. O ponad 
2 mln zł zmniejszono wydatki na zamknięcie  
i rekultywację II kwatery składowiska odpadów 
komunalnych, gdyż w bieżącym roku sfinanso-
wane zostaną z PFOŚiGW koszty wykonania 
projektu i aktualizacji raportu oddziaływania 
na środowisko. Radny Piotr Kuczera (PO) 
uzyskał wyjaśnienia w sprawie podwyżki wyna-
grodzeń dla 20 pracowników Zarządu Zieleni 
Miejskiej, na którą przeznacza się 40.000 zł 
oraz na temat sfinansowania wynagrodzeń 5 
pracowników Rybnickich Służb Komunalnych 
w kwocie 72.000 zł. H. Cebula zwrócił uwagę, 
że podwyżki dotyczą również pracowników 
Zespołu Ognisk Wychowawczych – na ten cel 
zwiększono wydatki o 37.604 zł. 

W wyniku wszystkich zmian w budżecie, pla-
nowany deficyt miasta zmniejszył się o kwotę 
54.037.020,88 zł. Tradycyjnie już radni wprowa-
dzili też zmiany w planach przychodów i wydat-
ków oświatowych zakładów budżetowych oraz 
w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych. 
Zarząd województwa śląskiego zaakceptował 
w trybie pozakonkursowym do dofinansowania 
3 zadania – sieć szerokopasmową Internetu,  
II etap monitoringu i halę w Boguszowicach,  
a zgodnie z obowiązującymi zasadami, wydatki 
na ich sfinansowanie zostaną zabezpieczone 
w całości ze środków własnych. Planowane do 
pozyskania środki RPO na te cele zostaną ujęte 
w dochodach budżetu w odpowiednich latach 
(jako refundacja poniesionych wydatków).  
Z kolei budowa boiska przy ZSP nr 3 w roku 
bieżącym realizowana będzie w ograniczonym 
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zakresie, tylko ze środków własnych, zwiększo-
nych o 300.000 zł. Z planów realizacji kolejnego 
zadania radości nie krył radny H. Ryszka, a rzecz 
dotyczy likwidacji azbestu w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 22 w Niedobczycach. Szkodliwa 
powierzchnia zostanie usunięta także z ZSP nr 3  
oraz z budynku przychodni przy ul. Orzepo-
wickiej w dzielnicy Maroko–Nowiny. Do WPI 
realizowanych przez Wydział Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji wprowadzono też nowe 
zadania – kanalizację deszczową w ul. Sudec-
kiej i Bieszczadzkiej, budowę boiska na terenie 
ośrodka w Kamieniu, budowę infrastruktury 
wspierającej rozwój przedsiębiorczości na tar-
gowisku miejskim, przebudowę Domu Kultury 
w Niedobczycach oraz II etap modernizacji 
hali w Boguszowicach. Na zadania planuje się 
pozyskać dofinansowanie z RPO. 

Radni wprowadzili też zmiany w planach fi-
nansowych Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospo-
darki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz-
nym. Po czym jednogłośnie zaakceptowali 
propozycje wszystkich zmian w budżecie. 

Podobnym wynikiem zakończyło się głosowa-
nie w sprawie upoważnienia prezydenta miasta 
do zatwierdzenia projektu „Program Rozwoju 
Osobistego Młodzieży – PROM”, zgłoszonego 
do dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje dzieci 
będące wychowankami Zespołu Ognisk Wycho-
wawczych oraz placówek wsparcia dziennego.  

Pomocna dłoń
— To był wstrząsający widok, jak po wy-

buchu bomby atomowej — mówił prezydent 
o tym, co zobaczył w gminie Mykanów, 
poszkodowanej w wyniku przejścia trąby 
powietrznej. Uszkodzone zostały 42 budynki 
mieszkalne, w tym dwa doszczętnie, a rze-
czoznawcy oszacowali szkody na 780 tys. zł.  
Zniszczone zostały nie tylko domy, ale 
również budynki gospodarcze – 14 z 56 
całkowicie, w tym tunele foliowe i szklar-
nie. Szkody szacuje się na 1.700 tys. zł.  
— Ci ludzie stracili nie tylko domy, ale rów-
nież źródła utrzymania — mówił A. Fudali. 
Dlatego również nasze miasto postanowiło 
włączyć się do pomocy gminie Mykanów. 
Rada Miasta zdecydowała się na udzielenie 
bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 
50 tys. zł na pomoc poszkodowanym i usuwa-
nie skutków przejścia trąby powietrznej. 

Radni tak przejęli się losem mieszkańców 
Mykanowa, że za przyjęciem uchwały zagło-
sowało więcej osób niż było na sali obrad. Do 
„nadgorliwości” przyznał się jeden z radnych 
BSR–u, który oddał głos za siedzącego obok, 
nieobecnego w chwili głosowania, kolegę. 

Postępowanie radnego skrytykowano, a do 
ponownego przegłosowania uchwały nie 
doszło tylko dlatego, że uchwałę poparto 
jednogłośnie, więc oddany nieprawnie głos 
nie miał wpływu na jej wejście w życie. 

Poprawili statut
Radni zmienili statut Ośrodka Pomocy 

Społecznej, choć nie wszystkich przekonały 
wyjaśnienia, że projekt przygotowany był 
zgodnie z literą prawa. Wprowadzenie zmian 
podyktowane było uchyleniem dotychczasowej 
ustawy i wejściem w życie nowej, dotyczącej 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
Zadania wynikające z nowej ustawy będą re-
alizowane przez OPS, na mocy upoważnienia 
wydanego przez prezydenta miasta dla dyrek-
tora ośrodka. Uchwałę przyjęto przy 7 głosach 
wstrzymujących się, co było efektem nieroz-
wianych wątpliwości natury kompetencyjno 
– prawnej, jakie mieli radni PO – Benedykt 
Kołodziejczyk i Jacek Piecha. 

Będzie srebrny, pełen symboli...
… i rozwiąże problem z pożyczaniem 

tego, który zakłada kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego. Mowa o łańcuchu czyli 
insygnium prezydenta Rybnika. Z wnio-
skiem o jego ustalenie do przewodniczącego 
RM i prezydenta, zwróciło się Rybnickie 
Bractwo Kurkowe. Łańcuch należy do naj-
bardziej rozpowszechnionych współcześnie 
oznak władzy urzędników samorządowych,  
a zwyczaj jego noszenia zachował się w środo-
wisku sędziowskim, rektorskim, dziekańskim, 
cechowym… Łańcucha ceremonialnego uży-
wają też prezydenci, a projekt rybnickiego 
insygnium opracował Krzysztof Dublewski  
z Muzeum. Jak będzie wyglądać? Główna 
część łańcucha tzw. serce, wzorowane będzie 
na krzyżu greckim, na którym znajdą się: litera 
R oznaczająca pierwszą literę miasta, trzy 
gwiazdy symbolizujące sioła, z których miasto 
powstało: Rybinek, Łony i Zagrodniki oraz 
herb miasta, na tarczy którego umieszczony 
zostanie również łaciński napis „Civitas Ryb-
nik”. Serce zawieszone będzie na łańcuchu 
składającym się z 27 ogniw odpowiadających 
ilości dzielnic, a na powierzchni każdego z nich 
wygrawerowana zostanie nazwa dzielnicy. 

Rada Miasta jednogłośnie przyjęła wzór 
łańcucha i tym samym zobowiązała przewod-
niczącego RM do przesłania go Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji celem 
uzyskania opinii. Ta winna być wydana w cza-
sie trzech miesięcy. — Uchwała rozpoczyna do-
piero całą procedurę — zapowiedział Stanisław 
Jaszczuk. Radni będą musieli jeszcze przyjąć 
projekt uchwały ustanawiający insygnium  
i określający zasady jego używania. 

Zmiany 
w uchwale „mieszkaniowej”

W celu usprawnienia praktycznego sto-
sowania podjętej w czerwcu br. uchwały  
w sprawie zasad wynajmowania lokali 
komunalnych, radni przychylili się jed-
nogłośnie do zaproponowanych przez 
wiceprezydent Joannę Kryszczyszyn zmian. 
Od tej pory wniosek o przyznanie mieszkania 
nie będzie integralną częścią uchwały, a odręb-
nym dokumentem. Dzięki temu podyktowane 
okolicznościami zmiany w treści wniosku nie 
będą wymagały podejmowania każdorazowo 
uchwały RM. Podobnie, jeśli chodzi o regu-
lamin przetargu na mieszkania o powierzchni 
powyżej 80 m2, który będzie wprowadzany 
zarządzeniem prezydenta, bez potrzeby uchwa-
lania go przez radnych. W odpowiedzi na swoje 
wątpliwości radny B. Kołodziejczyk otrzymał 
wyjaśnienia, że o mieszkanie z zasobów miasta 
mogą się ubiegać również mieszkańcy innych 
gmin, jednak wprowadzony niedawno system 
punktowy preferuje, co zrozumiałe, osoby  
z meldunkiem w Rybniku.

Nowe ulice, nowe nazwy
Naturalną konsekwencją ożywienia bu-

downictwa jednorodzinnego są podziały 
geodezyjne, w wyniku których powstają nie 
tylko nowe działki, ale również ulice. Nada-
wanie im nazw leży w kompetencjach RM. 
Aż trzy nowe drogi, przylegające lub boczne ul. 
Łukowej, powstały w Ochojcu, a radni, choć nie 
bez zastrzeżeń, wyrazili zgodę na nazwanie ich 
kolejno: Imbirowa, Laurowa i Oliwkowa. Radny 
Jerzy Lazar (PiS) zauważył, że proponowane 
nazwy są zbyt egzotyczne i nie odnoszą się do 
rodzimej flory, jednak prezentujący uchwałę 
wiceprezydent Michał Śmigielski zapewnił,  
że zgodę na nie wyrazili właściciele działek i Rada 
Dzielnicy. Radny H. Ryszka ubolewał żartobli-
wie, że gdyby dostosowywać wszystkie nazwy 
do charakteru terenu, dzielnicom górniczym  
i pogórniczym pozostały nazwy typu „Sztolniowa” 
czy „Szybowa”, albo i jeszcze mniej zachęcające... 
Przy okazji tej dyskusji P. Kuczera zasugerował 
sporządzenie swoistego katalogu osób dla miasta 
zasłużonych, spośród których można by wybierać 
patronów ulic. Jednak zdaniem innych radnych, 
wybór nazwisk z takiej listy mógłby przynieść 
zdecydowanie większe kontrowersje niż nazwy 
„roślinne”... 

Bez problemu radni zgodzili się natomiast na 
nadanie odcinkowi ul. Podmiejskiej nazwy ul. 
Strefowa, odnoszącej się do powołanej na tym 
obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaś 
nową drogę biegnącą poprzez Strefę nazwano ul. 
Ekonomiczną. Bezimienny przestał też być nowy 
odcinek drogi od ul. Rudzkiej do ul. Wielopol-
skiej, a nazwano go, może niezbyt oryginalnie, ale 
w zgodzie z faktami, Obwiednią Północną.
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Dofinansowanie termomodernizacji
Niska emisja pyłów i toksycznych ga-

zów uwalnianych w procesie ogrzewania 
oraz straty ciepła to problemy z dziedziny 
ochrony środowiska, które wciąż czekają na 
rozwiązanie, nie tylko w naszym mieście.  

By zachęcić mieszkańców do stosowania 
bardziej ekologicznych technologii spalania, 
gmina od wielu lat przeznacza część środków 
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i GW na dofinansowywanie modernizacji 
systemów grzewczych przez mieszkańców. 
Przedstawiony przez M. Śmigielskiego pro-
jekt uchwały rozszerza dotację na termo-
modernizację czyli ocieplanie budynków,  
z czego skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne  
(w tym właściciele budynków przeznaczonych 
na działalność gospodarczą, o co pytał radny 
Piotr Niewelt z PO), wspólnoty mieszkaniowe, 
jak i spółdzielnie. Zgodnie z uchwałą, regula-
min dofinansowania określający zasady po-
działu środków przeznaczonych na wspieranie 
przedsięwzięć przeciwdziałających zanieczysz-
czeniu atmosfery ustanawia prezydent. Radny 
B. Kołodziejczyk zasugerował, by przygoto-
wany regulamin radni otrzymali do wglądu na 
forum komisji branżowej i wyraził chęć uczest-
niczenia w takim spotkaniu. Szerszą dyskusję 
wywołał wymóg sporządzenia przez chętnych 
do skorzystania z dotacji audytu energetycz-
nego. Jest to procedura kosztowna, a nowa 
ustawa, o której wspomniał radny R. Niewelt,  
wymaga, by audyt wykonywała osoba ze spe-
cjalnymi uprawnieniami, potwierdzonymi od-
powiednim certyfikatem. Radni wyrazili obawy, 
czy to nie  wykluczy wielu chętnych. Radny  
P. Kuczera przypomniał współpracę z Politech-
niką Śl., której studenci wykonywali pod okiem 
pracowników naukowych badania dotyczące 
optymalnego wykorzystania energii elektrycz-
nej i cieplnej w placówkach oświatowych. 
Radny zastanawiał się, czy doświadczenia te 
mogą być pomocne w przypadku wykonywania 
audytów energetycznych na rzecz mieszkańców 
miasta. Z uwagi na ustawowy wymóg licencji 
dla audytorów, jest to raczej niemożliwe.  
Z drugiej jednak strony, ustawa być może upo-
rządkuje „rynek” i sprawi, że o audytora będzie 
łatwiej. Póki co, uchwałę należy potraktować 
jako działanie pilotażowe.    

Nabycia, zbycia 
i zamiana nieruchomości

Tym razem gmina wyraziła chęć kupna 
jednej tylko nieruchomości przy ul. Chod-
kiewicza w Niewiadomiu, by zlokalizować 
tam plac manewrowy dla przepompowni 
ścieków budowanej kanalizacji. Zdecydo-
wanie więcej nieruchomości miasto planuje 
zbyć. Chodzi głównie o sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gminnych 
(przy ulicach: Kupieckiej, Janasa, św. Józefa 

i Władysława Łokietka), które same zago-
spodarować trudno, ale mogą one stworzyć  
i poprawić warunki zagospodarowania nieru-
chomości przyległych lub powiększyć działki 
budowlane zainteresowanych mieszkańców. 
Miasto zaoferuje też do sprzedaży w drodze 
przetargu działki z przeznaczeniem na zabu-
dowę mieszkaniową przy ulicach Komunalnej  
i Konarskiego, a także działki zabudowane: 
przy ul. Wodzisławskiej 4 (pod usługi komer-
cyjne lub publiczne) i w pasażu przy ul. Sobie-
skiego 14 (usługi, mieszkania). O przedłużenie 
dzierżawy na 10 lat zwrócił się właściciel szkółki 
jeździeckiej pomiędzy ul. Łanową a Obwiednią 
Południową, w celu rozszerzenia zakresu usług 
rekreacyjnych.

Skargi oddalone
Radni, a wcześniej Komisja Rewizyjna, 

oddalili jako bezzasadne dwie skargi: na 
działalność prezydenta miasta oraz dyrek-
tora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
Pierwsza dotyczyła wycinki drzewa przy ul. 
Długiej w Orzepowicach. Zgodnie z sugestiami 
mieszkańców, o wycięcie topoli wnioskowała 
Rada Dzielnicy. Radni podzielili argumenty 
komisji z udziałem dyrektora Zarządu Zieleni 
Miejskiej, która stwierdziła, że sporna topola 
zagraża bezpieczeństwu drogowemu, ponadto 
jest stara i chora, a jej wycięcie jest zasadne.

Skarga druga dotyczyła spraw związanych 
z regulacją czynszów i wniosku o ewentualną 
zamianę mieszkania wobec trudności z zapłatą 
odpowiednich należności na rzecz ZGM. I choć 
faktem jest, że skarżący oczekiwał na odpo-
wiedź na wniosek więcej niż trzy miesiące, decy-
zje w tej sprawie nie są decyzjami w rozumieniu 
prawa administracyjnego i w tym przypadku nie 
stosuje się przepisów o terminach.

Niewiele pytań...
... , a tym bardziej wniosków i interpelacji 

mieli radni, choć od ostatniej zwyczajnej 
sesji minęło ponad 2,5 miesiąca. Swoimi ob-
serwacjami z wizytacji trasy budowy autostrady 
A1 podzielił się R. Niewelt, reprezentujący 
samorząd Rybnika w zorganizowanym przez 
wojewodę objeździe tej budzącej zrozumiałe 
zainteresowanie inwestycji drogowej. Radny 
odnotował duży rozmach i postęp na wszystkich 
odcinkach budowy: na trasie Gorzyczki–Świer-
klany praca wre i gotowych jest 90% robót 
ziemnych, zakończenie planowane jest na 
sierpień 2010 r. Wysokie zaawansowanie prac 
zaobserwować można na trasie Bełk–Sośnica 
i na samym węźle Sośnica; najgorzej wyglą-
da sprawa na trasie Świerklany–Bełk, gdzie 
opóźnienia sięgają ok. pół roku. W związku 
z postępem prac na A1, radny B. Kołodziej-
czyk zaapelował o rozważenie poszerzenia  
ul. Mikołowskiej tak, by lewoskręt (trzeci pas) 
w kierunku Kamienia rozpoczynał się tuż za 
wiaduktem, jeszcze przed prawym łukiem 

drogi. Ponadto postulował utworzenie prawo-
skrętu z ul. Mikołowskiej w ul. Stawową, by na 
światłach można było jechać jednocześnie na 
wprost i w prawo. Radny uważa, że uruchomie-
nie autostrady A1 zwiększy ruch w jej kierunku 
starą trasą z Katowic.   

Radny P. Kuczera podjął raz jeszcze poru-
szany już na tejże sesji temat szpitala „Juliusz”, 
apelując do prezydenta o podjęcie decyzji, 
która umożliwiłaby ochronę zabytku jako 
historycznego dziedzictwa rybniczan. Prze-
wodniczący RM St. Jaszczuk zapewnił, że pro-
blemowi temu poświęcone zostanie specjalne 
posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej 
i Działalności Gospodarczej oraz Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej (czytaj str. 8–9). 
Do dyskusji włączył się również przewodniczą-
cy Towarzystwa Brackiego Rybniczan Czesław 
Sobierajski, który sugerował, by o fakcie kon-
tynuacji rozmów o losie „Juliusza” na komisji 
powiadomić marszałka województwa.

Resztę dyskusji zdominowała sprawa pro-
blemów związanych z budową kanalizacji: na 
niezwykle uciążliwy dla mieszkańców zastój 
robót w Orzepowicach zwracał uwagę J. Lazar, 
a prezydent potwierdził trudną, a właściwie 
niemożliwą już współpracę z czeską firmą 
Tchas. W dzielnicy tej wykonano już 90% robót, 
końcówka jednak, za sprawą wykonawcy, jest 
niezwykle trudna. Podobnie wygląda sytuacja 
w Zebrzydowicach, co podkreślił B. Drabiniok. 
Radny uważa, że popełniono tam błędy przy 
badaniach hydrogeologicznych, bo wykopy 
pod przepompownie wciąż wypełnia woda. 
Prezydent zaprzeczył, tłumacząc, że wykonaw-
ca dysponuje wszelkimi danymi technicznymi 
i powinien dostosować technologię robót do 
warunków. Ponadto w dzielnicy tej zdecydowa-
no się na budowę przepompowni dwu – a nie 
jednokomorowych, co również czas realizacji 
wydłuża. Radny Drabiniok poruszył też kwestię 
przedłużającego się remontu wiaduktu na ulicy 
Zebrzydowickiej, co budzi już frustrację miesz-
kańców zmuszonych do poruszania się objaz-
dami. Jak mówił M. Śmigielski, ta inwestycja 
jest wyjątkowo pechowa – najpierw znaleziono 
niewypały, a od połowy sierpnia roboty utrud-
niał napływ wód gruntowych. Zapowiedział 
jednak, że pod koniec września przejazd pod 
wiaduktem powinien być możliwy. A ponieważ 
w tę sesyjną środę, w ramach eliminacji do 
mistrzostw świata, polska reprezentacja grała 
z San Marino, radni tematu remontów dróg  
i innych problemów dłużej nie drążyli.  Jak 
się okazało, przepowiednie znającego się na 
rzeczy przewodniczącego St. Jaszczuka, że stres 
przed telewizorem może być większy niż na sali 
obrad, spełniły się co do joty... 

S, (r)

Kolejna sesja Rady Miasta 
odbędzie się 

15 października o godz. 16.00    
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Waga tematu, a także medialny rozgłos wo-
kół „Juliusza” oraz listy otwarte skierowane 
do prezydenta Rybnika i Rady Miasta przez 
b. posła, radnego sejmiku woj. śląskiego oraz 
prezesa Towarzystwa Brackiego Rybniczan 
Czesława Sobierajskiego, a także b. wicepre-
zydenta Jerzego Frelicha, skłoniły radnych do 
zajęcia się tą kwestią. Bezpośrednią przyczyną 
spotkania w gronie radnych poszerzonym  
o samorządowców dzielnicowych i innych 
zainteresowanych losem „Juliusza”, była nie-
dawna uchwała zarządu województwa śląskiego 
o  chęci przekazania poszpitalnych obiektów 
rybnickiemu samorządowi jako darowizny. 
Za taką formą przejęcia zabytku przez miasto 

optowali dotąd autorzy ww. listów otwartych, 
przed darowizną broni się prezydent A. Fudali,  
zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, 
głównie finansowej, jaka w takim przypadku 
spadłaby na władze Rybnika. Bowiem, jak to 
najczęściej bywa, diabeł tkwi w szczegółach. 
Forma darowizny pociąga za sobą konieczność 
określenia celu publicznego (niekomercyjne-
go) na jaki obiekt zostanie przeznaczony i jego 
bezwzględnej realizacji ze wszystkimi konse-
kwencjami. A to oznacza w praktyce, że koszty 
remontu  i adaptacji pomieszczeń, a potem ich 
utrzymanie spadłyby głównie na budżet miasta. 
Gdyby jednak marszałek województwa zgodził 
się na sprzedanie kompleksu za symboliczną  

„złotówkę”, miasto miałoby większe pole 
manewru przy jego zagospodarowywaniu,  
bo w takim przypadku możliwe byłoby dopusz-
czenie inwestora zewnętrznego. Dla przedsta-
wicieli Stowarzyszenia Brackiego Rybniczan 
sprzedaż terenu prywatnemu inwestorowi  
w ramach przetargu, co zamierzał zrobić mar-
szałek województwa, jest nie do przyjęcia. 

Dyskusja na forum komisji jest kontynuacją 
tematu „Juliusza” obecnego w rozmowach i 
korespondencji marszałka województwa i pre-
zydenta miasta od lat. Wiceprezydent Michał 
Śmigielski przypomniał prowadzone przez mia-
sto od roku 1999 próby znalezienia gospodarza 
dla tego obiektu (czytaj w poprzedniej „GR”).  
Potencjalnych użytkowników kompleksu od-
straszał najprawdopodobniej ich zabytkowy 
charakter i konieczność stosowania się przy 
adaptacji budynków do warunków konserwa-
tora zabytków. Ostatnią, nieprzyjętą zresztą, 
propozycją miasta dla marszałka było ogłosze-
nie równoległego przetargu na zabudowania 
„Juliusza” oraz przyległego miejskiego terenu 
inwestycyjnego jako jednego kompleksu 
urbanistycznego. Trudno więc miasto oskarżyć  
o grzech zaniechania.     

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni 
co do jednego – „Juliusz” jest dziedzictwem 
historycznym rybniczan i zachowanie zabytku 
w jak najlepszej kondycji nie podlega dyskusji. 
A że niszczejący obiekt potrzebuje pomocy jak 
najszybciej, radni przekonali się w czasie wizji 
lokalnej tuż przed posiedzeniem. Nikt też nie 
podważa przypomnianych przez Cz. Sobieraj-
skiego i J. Frelicha zasług dr. Juliusza Rogera, 
dzięki którego zaangażowaniu szpital powstał. 
Obaj powtórzyli zawarty w listach otwartych 
apel do władz miasta o przejęcie obiektu i prze-
znaczeniu go na szeroko pojęte cele społeczne 
– hospicjum, „dom papieski”, muzeum, bibliote-
kę itp., „...co byłoby złożeniem hołdu J. Rogerowi 
za wszystko, co dla Rybnika zrobił.”

Kilka dni wcześniej, na sesji RM prezydent 
Adam Fudali odniósł się do propozycji marszał-
ka, wyrażając swoją opinię na ten temat i możli-
we rozwiązania (Czytaj relacja z sesji RM, str. 4). 
Argumenty władz Rybnika powtórzyli zastępcy 
prezydenta Ewa Ryszka i Michał Śmigielski:  
w tej chwili miasto nie może sobie pozwolić na 
dodatkowe obciążenie budżetu poważną kwotą 
na remont i adaptację w wysokości ok. 100 mln zł,  
bo „wolnych” środków po prostu nie ma. 
Miasto wydatkuje ogromne pieniądze na reali-

Wokół „Juliusza”
Los zabudowań po szpitalu „Juliusz” wciąż wzbudza 

emocje rybniczan. I trudno się dziwić – obiekt, choć ma 
właściciela, którym jest marszałek województwa, nie ma 
praktycznie gospodarza, co odbija się na kondycji zabytku. 
Czy po posiedzeniu połączonych Komisji Gospodarki 
Przestrzennej i Działalności Gospodarczej oraz Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta bliżej jest do 
rozwiązania problemu? Niewykluczone...

Szkiełko czy oko?

Prezydent Rybnika zaproponował wydzielenie kaplicy  
z kompleksu i przekazanie jej Kościołowi.             Zdj.: d
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Zabytkowe obiekty po szpitalu „Juliusz” pozostają wciąż  
w centrum zainteresowania zarówno władz miasta, jak i rybnickiej 
społeczności. 

By zabytek rybniczanom przybliżyć, Towarzystwo Przyjaciół Rybnika 
zorganizowało w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawę 
poświęconą  historii tego 150-letniego obiektu. Zilustrowano ją wyróż-
nionymi w ogłoszonym na tę okoliczność konkursie fotograficznym 
zdjęciami, a trzeba przyznać, że XIX – wieczna architektura „Juliusza”  
z pięknymi detalami i zdobieniami jest wyjątkowo wdzięcznym obiektem 
fotograficznym i malarskim. Zwyciężczynią konkursu została  pracująca 
na co dzień w rybnickim Empiku, a pasjonująca się fotografią Marta 
Michalik. Na wystawie swoje rysunki zaprezentowała również Kazimiera 
Drewniok, a historię obiektu i zasługi dr. Juliusza Rogera przypomieli 
b. wiceprezydent Jerzy Frelich oraz Czesław Sobierajski (czytaj też  
na stronie obok). 

Gości przywitał i nagrody laureatom wręczył wiceprezes TMR Marek 
Wołoski, a towarzyszyła mu druga wiceprezes Katarzyna Kwaśniok, 
kontynuująca dzieło ojca Norberta Kwaśnioka. Można mieć nadzieję, 
że reaktywowane Towarzystwo będzie historię miasta i jego współczesne 
sukcesy z pasją promować...                                                                (r)

zację inwestycji priorytetowych jak kanalizacja  
i drogownictwo, a plany budżetowe sięgają 
wielu lat naprzód. Myśleć trzeba o budowie 
mieszkań, kanalizacji deszczowej i wielu innych 
niezbędnych zadaniach. — Jeśli mowa o celu 
publicznym, równie dobrze może go zrealizować 
właściciel obiektu – samorząd wojewódzki ze 
swojego budżetu — zauważył M. Śmigielski.  
E. Ryszka mówiła, że przejęcie obiektu i zadba-
nie o zachowanie jego historycznego charakteru 
to ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność, 
poprzez prezydenta i RM, wszystkich rybniczan. 
Odpowiedzią Cz. Sobierajskiego na argument 
o ograniczoności miejskiego budżetu były pro-
pozycje wykorzystania środków zewnętrznych, 
m.in. w ramach tzw. mechanizmu szwajcar-
skiego. Wiceprezydent E. Ryszka, w której 
kompetencjach leży pozyskiwanie środków 
pomocowych dowiodła, że na finansowanie 
zadania związanego merytorycznie z ewentualną 
działalnością „Juliusza”, mechanizm szwajcarski 
przeznacza w ciągu kilku lat sumę zaledwie  
80 mln zł na cały kraj, co minimalizuje szanse 
ich pozyskania. Cz. Sobierajski i J. Frelich wska-
zali też „ślad niemiecki” – możliwość wsparcia 
modernizacji czy utrzymania „Juliusza” przez 
stronę niemiecką: partnerów z Dorsten, 
rodzinny land J. Rogera Badenię–Wirtem-
bergię czy organizacje społeczne i kulturalne 
mające na celu polsko–niemiecka współpracę,  
„...co byłoby wspaniałym symbolem pojednania 
naszych narodów”. J. Frelich zaproponował 
też wystąpienie do prezydenta RP o nadanie 
zabytkowi tytułu Pomnika Historii, co daje 
możliwość pozyskania środków finansowych 
od państwa. Ale to dość odległa perspektywa 
pozyskania środków.

Różnica zdań między „czynnikiem społecz-
nym” a władzami miasta to klasyczny konflikt 
mających piękne idee romantyków z pozytywi-
stami, którzy na realizacje tychże idei muszą 

wyłożyć środki finansowe, zdając sobie sprawę  
z możliwości budżetu. „Szkiełko” więc, czyli 
realne, wyliczone możliwości czy „oko” – pod-
jęcie ryzyka w imię pięknych ideałów?

Ku naszemu zdumieniu, wszyscy radni, 
ponad podziałami, skłonni byli przychylić 
się ku „szkiełku”. Zbulwersowani widokiem 
budynków w czasie wizji lokalnej, winą za ich 
stan obarczyli dotychczasowego właściciela. 
Zgodnie też wyrazili konieczność przywrócenia 
„Juliuszowi” blasku. Radny Kazimierz Salamon 
podkreślił wyjątkową w tym przypadku celność 
przysłowia o punkcie siedzenia i widzenia – nie 
ryzykuje ktoś, kto nie decyduje i nie ponosi 
odpowiedzialności, czyniąc aluzję, podobnie 
jak nieco później radny Henryk Cebula,  
do J. Frelicha, który jeszcze do niedawna pełnił 
funkcje wiceprezydenta, a, jak zauważyli radni, 
jego aktywność w tej materii była wtedy zdecy-
dowanie mniejsza. K. Salamon przypomniał też 
dwa inne obiekty szpitalne, które miastu udało 
się zagospodarować, co odbierane było przez 
opozycję negatywnie. Rozumiejąc obawy prezy-
denta, Romualda Niewelt powtórzył argument, 
że darowizna bardzo ograniczałaby możliwości 
miasta, problem trzeba jednak rozwiązać, bo 
czas nagli. Radny Franciszek Kurpanik, który  
w  historycznych argumentach Cz. Sobierajskie-
go i J. Frelicha wyczuł próbę grania na uczu-
ciach rybniczan, wystąpił z kompromisową pro-
pozycją, by przeforsować opcję o sprzedaży za 
„złotówkę”, a potem czynić próby pogodzenia 
w obiekcie funkcji społecznych i komercyjnych, 
odciążających finansowo miasto. Jak stwierdził 
M. Śmigielski, przyjęcie przez miasto takiej 
opcji jest możliwe, pod warunkiem geodezyj-
nego wydzielenia z terenu kaplicy i przekazanie 
sakralnego obiektu Kościołowi. 

Benedykt Kołodziejczyk stwierdził, że jeśli 
dewastacja obiektu się pogłębi, marszałek 
województwa narażony zostanie na zarzuty  

o niegospodarność, zaś przeznaczenie bu-
dynków na cele komercyjne może całemu 
kompleksowi wyjść na dobre. Wystąpił też  
z wnioskiem, by zwrócić się do marszałka wo-
jewództwa o pilne zabezpieczenie środków na 
doraźny remont obiektu przed zimą. Trzeba 
dodać, że każdy potencjalny inwestor musi 
się liczyć z warunkami przedstawionymi przez 
konserwatora zabytków i nie istnieją obawy, że 
„Juliusz” zniknie z powierzchni ziemi, a na jego 
miejscu powstanie parking, czego się boją i co 
wyartykułowali mieszkańcy przysłuchujący się 
dyskusji. H. Cebula przypomniał niedobczyckie 
familoki, które latami, na wpół zdewastowane, 
czekały na pozwolenie zburzenia od konser-
watora zabytków. — Jeśli „Juliusz” zostanie 
przekazany za „złotówkę”, Rada Miasta będzie 
miała ogromny wpływ na to, jak on zostanie 
zagospodarowany — zapewniała E. Ryszka.  
— Znać dzisiejszy stan budynków i nie robić 
nic, to jest zaniechanie. Ale działać trzeba 
rozsądnie, zgodnie z możliwościami... Michał 
Chmieliński uważa, że spuścizną po Juliuszu 
Rogerze jest również nowy szpital, warto więc 
zastanowić się nad nadaniem mu jego imienia. 
— A łącząc wysiłki wszystkich zaangażowanych, 
staremu szpitalowi nie damy przecież zginąć... 
Argumenty przedstawicieli miasta oraz za-
pewnienia i gwarancje radnych, że nie pozwolą 
dziedzictwu J. Rogera zaginąć, przekonały 
widocznie Cz. Sobierajskiego, bo zapewnił,  
że będzie rekomendował marszałkowi sprzedaż 
za symboliczną „złotówkę”, by obiekt mógł 
spełniać podwójną funkcję. Kończąc posie-
dzenie przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk 
wyraził zadowolenie z dużej frekwencji i me-
rytorycznej dyskusji oraz kompromisu, osią-
gniętego w imię „... szacunku do przeszłości”.  
Czy i jak dyskusja na forum komisji przełoży się 
na decyzje, poczekamy, zobaczymy...  

(r)

Ogłoszenie laureatów konkursu: (od lewej) Marek Wołoski, Katarzyna Kwaśniok, 
zwycięzczyni Marta Michalik i dyrektor biblioteki Halina Opoka.                     Zdj.: r

„Juliusz” w fotografii
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Uroczystość na Rynku poprzedziło złożenie 
wiązanek kwiatów na mogiłach powstańczych, 
żołnierskich oraz ofiar sowieckiego terroru. Na 
cmentarz przy ul. Rudzkiej przybyli przedstawi-
ciele władz miasta i kościoła, parlamentarzyści, 
delegacje środowisk kombatanckich i narodo-
wościowych, reprezentanci organizacji i insty-
tucji miasta oraz regionu, a także młodzież. 
Pod pomnikiem Powstańców Śląskich dyrektor 
Muzeum Bogdan Kloch przypomniał: — Ten 
pomnik wyraża wszystkie tragedie tej ziemi 
w XX wieku. To nie tylko lata Powstań Śląskich, 
ale również dramat II Wojny Światowej oraz nie-
szczęścia, jakich doznaliśmy tuż po zakończeniu 
wojny – terror stalinowski i wywózki na Sybir. 

Te tragedie ciągnęły się latami... Z kolei prezes 
rybnickiego Związku Piłsudczyków płk Tadeusz 
Dłużyński wspominał pierwsze, tragiczne dni 
wojny w naszym mieście: — Westerplatte bro-
niło się siedem dni, a Rybnik tylko trzy godziny. 
Jednak straty, jakie ponieśli tu Niemcy, również 
były niemałe. Tu broniło się Maroko, którego 
niemiecka V dywizja pancerna nie zdobyła. 
1 września zginęło więcej obrońców Rybnika 
niż jest to udokumentowane, ale ich śmierć nie 
poszła na marne, tak jak na marne nie poszła 
obrona polskich granic. 

Pod monumentem poświęconym m.in. ofia-
rom Golgoty Wschodu, jako pierwsze kwiaty 
złożyły przedstawicielki Rodziny Katyńskiej. 
O mordzie polskich oficerów, jakiego w 1940 r. 
dopuszczono się m.in. w lasku katyńskim, 
mówił również płk T. Dłużyński. Nie kryjąc 
emocji, wspomniał o fałszowaniu historii, 
która do dzisiaj czeka na ostateczne wyjaśnie-
nie: —Rosjanie wciąż nie chcą przyznać się do 
zbrodni ludobójstwa, a kłamliwa wersja trafiła 
do szkolnych podręczników — mówił. Helena 
Tomińska z rybnickiej Rodziny Katyńskiej 
jest przekonana, że rybniczanie chcieliby, by 

jedna z ulic nosiła nazwę Ofiar Katynia.
Po południu uroczystości przeniosły się na 

Rynek, gdzie odbył się uroczysty apel z udzia-
łem kompanii honorowej wystawionej przez 
75 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej 
z Gliwic. Uroczystość uświetnili również 
żołnierze gliwickiego Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej, a w nawiązaniu 
do Święta Wojska Polskiego i tradycji orę-
ża polskiego na płycie Rynku pojawili się 
rycerze w historycznych strojach. Podczas 
apelu nie zabrakło parlamentarzystów Ziemi 
Rybnickiej, reprezentanta szefa wojewódz-
kiego sztabu wojskowego w Katowicach, 
a do niedawna komendanta rybnickiej WKU 
Krzysztofa Radwana, a także przedstawicieli 
władz samorządowych, służb mundurowych, 
duchowieństwa oraz organizacji i instytucji 
społecznych. Najlepsze życzenia do weteranów, 
kombatantów, cywilnych pracowników wojska 
i żołnierzy skierował prezydent Adam Fudali, 
a komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Rybniku ppłk Andrzej Wigner w sposób 
szczególny powitał bohaterów uroczystości 
– weteranów i kombatantów walk o wolność 

Podczas tegorocznych obchodów 69 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 
na rybnickim Rynku nawiązano do obchodzonego w sierpniu Święta Wojska 
Polskiego. Swój dzień mieli także weterani – wszyscy, którzy przez lata służyli 
Ojczyźnie w formacjach Wojska Polskiego, armiach sojuszniczych i podziemnych 
organizacjach niepodległościowych.

69 Rocznica Września ‘39

Listę osób figurujących na pomniku Powstańców Śląskich mieszczącym 
się na cmentarzu przy ul. Rudzkiej, uzupełniono o nazwisko Adolfa Smołki, 
który jako członek Pierwszego Rybnickiego Pułku Powstańczego, brał udział 
w III Powstaniu Śląskim. A. Smołka uczestniczył w działaniach powstańczych 
w rejonie Dziergowic i Bierawy. Ranny w czerwcu 1921 r., został przewieziony 
do Szpitala Powstań-
czego w Rydułtowach, 
gdzie po kilku dniach 
zmarł. Został pocho-
wany na rybnickim 
cmentarzu. Z inicjatywą 
umieszczenia na tabli-
cy nagrobnej nazwiska 
Adolfa Smołki wyszedł 
jego wnuk Tadeusz, któ-
ry w Księdze Poległych 
w Powstaniach Śląskich 
opublikowanej w 2005 r. 
przez Muzeum Śląskie, 
odnalazł nazwisko 
dziadka.  

Tradycja i współczesnośćTradycja i współczesność
Uroczystość na Rynku 
uświetnili żołnierze 
7 5  D y w i z j o n u 
Rakietowego Obrony 
Powietrznej z Gliwic.

Wiązanki kwiatów złożyli 
m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych oraz człon-
kinie Rodziny Katyńskiej. 
Towarzyszyły im poczty 
sztandarowe i rybnicka 
młodzież. 

Zdjęcia: r
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i niepodległość Rzeczypospolitej. — W świado-
mości polskiego społeczeństwa słowo „żołnierz” 
miało zawsze szczególne znaczenie. Jest ono 
bowiem uosobieniem największych wartości, 
dążeń i dokonań polskiego oręża oraz całego 
narodu na drodze do wolności i niepodległości. 
Słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” najlepiej wyra-
żają wartości, którym polski żołnierz był zawsze 
wierny — mówił ppłk A. Wigner. Szef rybnickiej 
WKU mówił również o współczesnym obliczu 
armii, która musi sprostać zmieniającym się 
warunkom politycznym i społecznym oraz 
nowym, niespotykanym dotąd zagrożeniom: 
— Zapoczątkowany proces profesjonalizacji 
wojska wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. 
Jego efektem będzie skok jakościowy, jaki doko-
na się w wyniku uzawodowienia armii — mówił 
komendant. Spotkanie było również okazją do 
wręczenia krzyżów pamiątkowych, odznaczeń  
i awansów wojskowych. Obecni na uroczystości 
kombatanci i weterani otrzymali nominacje na 
wyższe stopnie oficerskie, a kilku pracownikom 
rybnickiej komendy przyznano odznaczenia 
resortowe.

Na uczestników uroczystości czekała jak 
zawsze smaczna, żołnierska grochówka, na-
tomiast wszyscy miłośnicy techniki wojskowej 
z okresu II wojny światowej, mieli okazję 
zwiedzić odnowiony schron bojowy z 1939 r., 
znajdujący się na Wawoku. Bunkier ten jest 
niemym świadkiem obrony Rybnika pierw-
szego dnia wojny. Obiekt był przez wiele lat 
zapomniany, ukryty pomiędzy zabudowania-
mi i krętymi uliczkami dzielnicy. Na pomysł, 
by go odnowić już w ub. roku wpadła grupa 

młodych ludzi ze stowarzyszenia 
Pro–Fortalicium. Prace trwały 
cały rok, a ich efekt można po-
dziwiać od września tego roku. 
— Nie liczyliśmy odwiedzających, 
ale było ich ok. setki, w tym wy-
cieczka szkolna. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni — powiedział Adam 
Wojtyczka, jeden z pomysłodaw-
ców odnowienia schro-
nu. — Gościliśmy także 
kombatantów z okre-
su II Wojny Światowej,  
a ich przybycie było dla nas 
prawdziwym zaszczytem. 

Schron został odno-
wiony z niezwykłą dba-
łością o szczegóły. Jego 
wnętrze odwzorowano zgodnie z jego praw-
dopodobnym wyglądem w 1939 r. Wyjątkową 
atrakcją jest też replika CKM–u, który był 
główną bronią żołnierzy pełniących tam służbę. 
Można się tylko zastanawiać jak to możliwe, że 
w tak ciasnym miejscu pełniło służbę aż pięciu 
żołnierzy, bez względu na warunki atmosfe-
ryczne. Także z zewnątrz schron prezentuje się 
niezwykle efektownie. Został wykopany prawie 
spod ziemi i pomalowany w zgodnie z oryginal-
nymi barwami maskującymi, obowiązującymi 
w wojsku polskim w przededniu wojny. Wokół 
obiektu zorganizowano okolicznościową wysta-
wę prezentującą repliki broni, amunicji i wypo-
sażenia, jakie posiadali m.in. żołnierze polscy 
broniący Rybnika. Prawdziwym rarytasem była 
replika polskiego karabinu przeciwpancernego 

„Ur”, którego istnienie, nawet tuż przed wojną, 
owiane było tajemnicą. To właśnie ten karabin, 
a nie szarże ułanów miał być odpowiedzią na 
niemieckie czołgi. — Naszym marzeniem jest 
odnowienie innego polskiego schronu w Rybni-
ku, który znajduje się przy rondzie Liévin. Ale, 
niestety, mamy ograniczone możliwości. Chcie-
libyśmy, aby wspomogło nas miasto — wyjaśnia 
Wojciech Woicki, jeden z działaczy rybnickiego 
Pro–Fortalicium.

Miejmy nadzieję, że siły pasjonatom do dal-
szej działalności nie zabraknie, a zwiedzanie 
schronu na Wawoku już na stałe wejdzie do 
programu obchodów rocznicy Września w na-
szym mieście. Zresztą jest on chyba najlepszym 
do tego miejscem.

D, Fr.

Otwarta w Rybnickim Centrum Kultury wystawa poświęcona 
sylwetce i działalności gen. Władysława Sikorskiego wpisała 
się nie tylko w obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 
oraz kontrowersje wokół jego śmierci w gibraltarskiej 
katastrofie lotniczej przed 65 laty, ale i w planowaną 
ekshumację szczątków premiera RP na uchodźstwie. 

Wątpliwości, że gen. Sikorski został zamordowany nie ma  
płk Tadeusz Dłużyński (na zdj. niżej), znawca i niestrudzony po-
pularyzator dziejów polskiego oręża, głównie wśród rybnickiej 
młodzieży, prezes koła Związku Piłsudczyków, za którego sprawą 
wystawa ujrzała światło dzienne. — Gen. Sikorski, członek Legionów 
Polskich, ważna postać Bitwy Warszawskiej w 1920 r., zginął z rąk 
Sowietów — uważa T. Dłużyński. — Musiał zginąć, bo nie zgadzał 
się z polityką Stalina, domagał się m.in. zbadania przez 
Międzynarodowy Czerwony Krzyż wyjaśnienia okoliczno-
ści Zbrodni Katyńskiej... Jaka była prawda, nie dowiemy 
się jeszcze długo, bo Wielka Brytania nie zgadza się na 
odtajnienie dokumentów. 

Wystawa przybliża sylwetkę generała od lat chłopięcych, 
poprzez działalność w organizacjach niepodległościowych 
przed I Wojną Światową, w legionach i w czasie wojny  
z bolszewikami, aż do czasów przewodzenia rządowi  

na uchodźstwie. Sporo miejsca poświęcono też analizie katastrofy na 
Gibraltarze w 1943 r.

Prelekcji wysłuchała i wystawę obejrzała (już nie tak gremialnie!) 
spora grupa młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych. Gdyby chociaż 
jej połowa uczestniczyła w tym wydarzeniu z pełnym zaangażowaniem, 
pułkownik Dłużyński mógłby mówić o sukcesie edukacyjnym. — Mając 

wśród nas takie osoby, nie musimy się martwić, że pamięć 
o najważniejszych, budujących naszą narodową tożsamość, 
wydarzeniach historycznych, zaginie — z uznaniem o dzia-
łalności pułkownika mówiła obecna na otwarciu wystawy 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn.                             (r)

Wypadek czy zamach?
Pamięci gen. Wł. Sikorskiego

Autorem otwierającego wystawę portretu gen. Sikorskiego jest członek 
Związku Piłsudczyków Eryk Ligocki.                                        Zdj.: r
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Wspomnienie
o Tadeuszu Sopickim

17 września br., po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarł długoletni dyrektor i prezes elektrowni „Ryb-
nik” Tadeusz Sopicki. Był absolwentem Wydziału 
Mechaniczno–Energetycznego Politechniki Śląskiej, 
a pracę w elektrowni rozpoczął w kwietniu 1971 roku 
na stanowisku operatora bloku. Przeszedł wszystkie 
szczeble zawodowej kariery, by zostać prezesem 
zarządu i dyrektorem naczelnym. Swój zakład pracy 
znał od podszewki, był motorem kolejnych etapów 
jego modernizacji, darząc przy tym zaufaniem swo-
ich pracowników. Identyfikował się z elektrownią do 
końca, ale Jego osoba była i jest z tym zakładem do 
dziś kojarzona…

Tadeusz Sopicki był silną osobowością, mającą 
wpływ na kształt i wizerunek firmy. Największy zakład 
pracy w mieście był miejscem przyjaznym dla ludzi, 
a dzięki zaangażowaniu w działania kulturalne, sporto-
we i rekreacyjne, jego otoczenie jest nadal atrakcyjne 
nie tylko dla pracowników, ale wszystkich mieszkańców 
Rybnika, wpisując elektrownię mocno w pejzaż miasta. 
T. Sopicki życzliwie patrzył na działalność Klubu Energe-
tyka i był uczestnikiem organizowanych w nim imprez 
kulturalnych, a także przedsięwzięć miejskich, zaangażował 
się również w rewitalizację parku w Rudach.

Wierzył w moc nauki, dlatego zaangażował się wspólnie 
z miastem w realizację projektu edukacyjnego stworzenia 

w Rybniku zespołu szkół wyższych. I powstał kampus 
jego marzeń – nowoczesny i stylowy jednocześnie. 
Miejsce, dzięki któremu Rybnik można nazwać miastem 
akademickim.

— (…) Dyrektor Tadeusz Sopicki miał wielką, osobistą 
pasję – elektrownię „Rybnik” — mówił nad mogiłą Jego 
następca, prezes Jerzy Chachuła. — Był z niej dumny 
aż do zarozumiałości. Czy miał rację? W przekonaniu nas 
– pracujących w elektrowni – miał całkowitą rację. Wiele 
prekursorskich rozwiązań organizacyjnych w polskiej 
energetyce zostało wdrożonych właśnie w Rybniku, 
(…) Zmarły zostawił po sobie wiele trwałych śladów, 
tak w elektrowni, jak i w świecie wokół nas.

I takim człowiekiem Go zapamiętamy – pełnym energii 
i wiary we własne oraz osób, które wciągał w ważne 
zawodowo czy społecznie przedsięwzięcia, siły. Człowie-
kiem, nad którym czuwał i czuwa św. Tadeusz Juda, patron 
od spraw trudnych i niemożliwych...

Tadeusz Sopicki (pierwszy z prawej) w czasie uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego pod pierwszy obiekt na terenie przyszłego kampusu w lutym 2000 r. 

Zdj.: arch. „GR”

Prezesowi J. Chachule dziękujemy 
za udostępnienie tekstu mowy pożegnalnej.
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. TADEUSZA SOPICKIEGO
wieloletniego Dyrektora Naczelnego 

i Prezesa Zarządu Elektrowni „Rybnik” S.A. 

RODZINIE 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
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Ekogroszek dla rybniczan
Informacja na temat możliwości zakupu ekogroszku wzbudziła 

spore zainteresowanie. Oto szczegóły:
1. Po 7 to  n węgla typu ekogroszek mają zapewnione miesz-

kańcy uczestniczący w programie likwidacji niskiej emisji, którzy 
otrzymali dotację na modernizację ogrzewania w związku z wy-
mianą kotła węglowo–mułowego na kocioł z mechanicznym lub 
automatycznym podawaniem paliwa stałego (ekogroszek), 
mający zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego 
Centrum, Badań i Certyfikacji (tzw. atest). 
2. Potwierdzenia o udziale w programie są wydawane przez 

Wydział Ekologii Urzędu Miasta (pok. nr. 013) osobom, które 
otrzymały  dofinansowanie od 2001 r. do 28.07.2008 r.

3. Osoby, które złożyły wniosek między 29.07.2008 r. 
a 30.09.2008 r. otrzymają potwierdzenie po pozytywnym 
rozpatrzeniu ich wniosku przez komisję analizującą i rozpa-
trywującą wnioski o dofinansowanie modernizacji systemów 
grzewczych. W tym przypadku potwierdzenia będą wydawane 
po 1 października 2008 r.

4. Z otrzymanym potwierdzeniem należy udać się do dystrybu-
tora ekogroszku HASTECH Spółka Jawna, Hieronim Pisarek, 
Tadeusz Swoboda, Ryszard Paulus, która posiada dwa skła-
dy:  w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 28 i w Rydułtowach przy 
ul. Raciborskiej 150.

5. Ekogroszek będzie sprzedawany w ww. punktach do 30 listo-
pada 2008 r.
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Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec 
dołączyły  do  skanal izowanych 
rybnickich dzielnic .  Uroczyste 
zakończenie kolejnego etapu inwestycji 
współfinansowanej ze środków Unii 
Europejskiej odbyło się tuż przed 
końcem wakacji. 

Spotkanie kończące realizację kontraktu 
zorganizowano na terenie przepompowni 
P1 przy ul. Chwałowickiej w dzielnicy Mek-
syk. Wśród zaproszonych przez prezydenta 
Adama Fudalego oraz wykonawcę, firmę 
„Budimex – Dromex”, gości byli m.in. se-
nator Tadeusz Gruszka, poseł Grzegorz 
Janik, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego Adam Ździebło, zastępca 
prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej 
Konieczny, były pełnomocnik prezydenta 
Rybnika ds. realizacji projektu kanalizacji 
Janusz Koper, gospodarze gmin, w których 
realizowany jest projekt, rybniccy radni 
i dzielnicowi samorządowcy, projektanci 
sieci, a także koordynujący prace przedstawi-
ciele Inżyniera Kontraktu oraz Biura Reali-
zacji Projektu z pełnomocnikiem Andrzejem 
Bartelą oraz reprezentanci Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku, które 
zajmuje się eksploata-
cją sieci.    

Podsumowując ko-
lejny etap realizacji 
projektu, prezydent 
A.  Fudal i   mówi ł 
o znoszeniu dyspro-
porcji w rozwoju cy-
wilizacyjnym, gospo-
darczym i społecznym 
między mieszkań-
cami „starej” Unii, 
a obywatelami krajów, 
które do wspólnoty 
przystąpiły w 2004 
r. Prezydent wysoko 
ocenił jakość robót 
wykonanych przez fir-
mę „Budimex – Dro-
mex”, która nie po raz 

pierwszy z powodzeniem realizowała inwe-
stycje w naszym mieście. Z kolei dyrektor 
biura handlowego oddziału południowego 
„Budimex – Dromex” Przemysław Federo-
wicz dziękował za zaangażowanie wszystkich 
stron biorących udział w realizacji kontraktu, 
w tym władzom dzielnic za to, że podjęli się 
niełatwej roli „łączników” pomiędzy wyko-
nawcą, a mieszkańcami: — Miasto wzboga-
ciło się o kolejne kilometry kanalizacji i nowe, 
kompletnie wyposażone przepompownie. Przy 
okazji zmodernizowanych zostało ponad 
20 km dróg. Wyjeżdżamy stąd z przekonaniem, 
że pracowaliśmy w regionie i wśród ludzi 
o ogromnym potencjale, ludzi aktywnych 
i dobrych gospodarzy. — mówił P. Federowicz. 
Słowa podziękowania przekazali również 
szefowie dzielnic, w których realizowany był 
ten etap inwestycji. 

W ciągu 18 miesięcy prowadzenia robót 
w Meksyku, Rybnickiej Kuźni i Ochojcu wybu-
dowano łącznie 4 przepompownie oraz 38,8 km 
kanalizacji sanitarnej, w tym 35,2 km sieci 
grawitacyjnej i 3,6 sieci tłocznej. W ramach 
kontraktu udało się również uregulować kwe-
stię kanalizacji deszczowej w rejonie dawnego 
dworca PKS i budynku Policji. Odprowadze-
nie wód deszczowych do Nacyny rozwiąże 

problem zale-
wania centrum 
miasta. Wartość 
robót wyniosła 
netto 13,12 mln 
euro, z których 
73,4% pocho-
dziło z Europej-
skiego Fundu-
szu Spójności. 
Wybudowana 
sieć umożliwi 
podłączenie do 
kanalizacji 920 
nowych pose-
sji usytuowa-
nych na terenie 
trzech rybnic-
kich dzielnic. 

(D)

W ramach projektu budowy kanalizacji współ-
finansowanego ze środków UE, obejmującego 
swoim zasięgiem 17 dzielnic Rybnika oraz dwie 
sąsiednie gminy Gaszowice i Jejkowice zreali-
zowano już niemal 500 km sieci, co stanowi 
ponad 90% wszystkich robót. Budowę zakoń-
czono w Kamieniu, Golejowie, Zamysłowie, 
Popielowie, Radziejowie, Niewiadomiu Górnym 
– Buzowicach, Chwałowicach, Meksyku, Ryb-
nickiej Kuźni i Ochojcu oraz gminach Jejkowice 
i Gaszowice. Prace trwają w Paruszowcu–Pias-
kach, Niedobczycach, Niewiadomiu, Orzepo-
wicach i Zebrzydowicach. Niestety, miasto 
zmuszone było zakończyć współpracę z firmą 
„Tchas”, na kontrakcie realizowanym w Ligocie–
Ligockiej Kuźni, Gotartowicach i Boguszowicach 
Starych. Najprawdopodobniej wykonawcą sieci 
w tym rejonie będzie firma wyłoniona w drodze 
kolejnego przetargu. Termin ukończenia ostat-
nich robót upływa z końcem 2009 r.

Kanalizacji ciąg dalszy...

• Inspektora w Wydziale Dróg, Referacie 
Budowy i Remontów Dróg 

• Inspektora lub Podinspektora 
w Wydziale Infrastruktury Miejskiej 
i Inwestycji, Referacie Infrastruktury

• Inspektora lub Podinspektora 
w Wydziale Infrastruktury Miejskiej 
i Inwestycji, Referacie Gospodarki 
Komunalnej

• Podinspektora w Wydziale Ekologii, 
Referacie Ochrony Środowiska

oraz na stanowisko:
• Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Rybniku

oferujemy: • atrakcyjne warunki pracy 
• stabilne zatrudnienie • możliwość rozwoju 

i realizacji ambicji zawodowych
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Rybnika: www.rybnik.pl, w zakładce 
BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) 

w dziale „Ogłoszenia urzędowe”.

Prezydent Miasta Rybnika
poszukuje 
kandydatów do pracy 
w Urzędzie Miasta 
na stanowiska:

P r e z y d e n t 
Adam Fudali 
oraz Przemy-
sław Federowicz 
z firmy „Bu-
d i m e x – D r o -
mex” dokonali 
symbolicznego 
uruchomienia 
nowo wybudo-
wanej sieci. 

Zdj. d

Utrudnienia 
na rondzie Gliwickim 

Do połowy października potrwają utrudnienia 
w ruchu na rondzie Gliwickim. Częściowe 
zamknięcie ronda w godzinach od 6.00 do 
18.00 spowodowane jest pracami związanymi 
z remontem nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: 
Gliwickiej, Kotucza i Wyzwolenia.

Na czas remontu wyznaczono następujące 
objazdy: 
• z kierunku Gliwic do Chałupek (DK78), 

Wodzisławia Śl. (DK78) i Raciborza (DW 
935):  ulicą Gliwicką do ronda Europejskiego, 
łącznikiem Gliwicka – Rudzka do ul. Rudzkiej 
i Kotucza, 

• z kierunku Żor do Chałupek (DK78), 
Wodzisławia Śl.(DK78), Raciborza (DW 935): 
ulicą Wyzwolenia do ronda Gliwickiego, 
ul. Gliwicką do ronda Europejskiego, łącznikiem 
Gliwicka – Rudzka, ul. Rudzką do ul. Kotucza, 

• z kierunku Chałupek(DK78), Wodzisławia Śl. 
(DK78), Raciborza (DW935) do Gliwic (DK78): 
ulicą Kotucza do ul. Rudzkiej, łącznikiem 
Gliwicka – Rudzka do ronda Europejskiego 
i do ul. Gliwickiej, 

• z kierunku Chałupek (DK78), Wodzisławia 
Śl. (DK78), Raciborza (DW935) do Żor: ulicą 
Kotucza do ul. Rudzkiej, łącznikiem Gliwicka 
– Rudzka do ronda Europejskiego, ul. Gliwicką 
do ronda Gliwickiego i do ul. Wyzwolenia,

• z ulicy Gliwickiej (od centrum) do ulicy 
Rudzkiej: ulicami: Cegielnianą, Cmentarną, 
Kotucza i Rudzką.
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Państwo Jolanta i  Michał Twardawa  
od pięciu lat pełnią rolę pogotowia rodzinnego. 
W tym czasie przyjęli pod swój dach niemal  
40 opuszczonych dzieci. Z początkiem września 
po raz kolejny wzięli udział w pikniku rodzin 
zastępczych, podczas którego mogli spotkać 
się ze swoimi byłymi wychowankami, którzy  
w rodzinach adopcyjnych lub zastępczych znaleźli 
szczęśliwe domy.

— Bardzo trudno jest nam rozstać się z dzieciakami, gdy 
te znajdują rodziny zastępcze lub adopcyjne. Oczywiście 
cieszymy się, że trafiają do dobrych rodzin, ale te rozstania 
nie są łatwe. Na szczęście co roku możemy spotykać się  
z nimi podczas pikniku rodzin zastępczych. Przychodzimy 
tu, by je przytulić, zobaczyć jak rosną, ale również poroz-
mawiać z ich nowymi rodzinami i zapytać jak sobie radzą 
— przyznaje pani Jolanta, która w tej chwili wraz z mężem 

opiekuje się sześciorgiem dzieci. Najmłodsze z nich ma 
dwa lata, najstarsze dziewięć. Kiedy ich dorosły syn przed 
kilkoma laty usamodzielnił się i opuścił dom, okazało się, 
że pozostała pustka, którą trzeba było wypełnić. Wtedy 
państwo Twardawa zdecydowali się na pełnienie funkcji 
rodziny zastępczej. — Na początku trafiła do nas trzyletnia 
dziewczynka, ale okazało się, że jedno dziecko to trochę za 
mało. Było zbyt smutno i nudno, więc zdecydowaliśmy się 
przyjąć rolę pogotowia rodzinnego, które może przejąć opie-
kę nad większą liczbą dzieci jednocześnie — wspominają.  

Nie wiedzą, jakie dziecko znajdzie schronienie pod ich 
dachem. Nie mają świadomości, czy maluch, którym 
się zaopiekują będzie zdrowy, czy też będzie zmagać się  
z poważną chorobą. Przyznają, że muszą sprostać proble-
mom, jakimi obarczeni są najmłodsi – nadpobudliwość, 
problemy natury emocjonalnej i zdrowotnej, kłopoty  
z nauką i koncentracją... Czasem wychowankowie są  
w opozycji do rodziny, w której przebywają. Decyzją sądu nie 
mogą powrócić do źle funkcjonujących rodzin naturalnych,  

w których często doświadczyli wiele zła, jednak pomimo 
trudnych wspomnień, właśnie to środowisko idealizują. 
— Staramy się rozwiązywać pojawiające się problemy. 
Mieliśmy kiedyś chłopca u którego zdiagnozowano FAS 
(syndrom alkoholowy płodu). Był dzieckiem słabo roz-
winiętym, ale praca z nim zgodnie z zaleceniami lekarzy, 
współpraca z przedszkolem i z ośrodkiem rehabilitacyjnym 
im. Jana Pawła II przyniosła niesamowite efekty. Dzisiaj 

jest to dziecko, które będzie chodzić do normalnego 
przedszkola i kształcić się w normalnej szkole — wy-
jaśnia pani Jolanta. 

Wiele podobnych historii można było usłyszeć 
podczas wrześniowego pikniku, tradycyjnie już 
zorganizowanego przez pogotowie rodzinne 
prowadzone przez Irenę i Tadeusza Węgrzyków, 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek 
Adopcyjno–Opiekuńczy. W trakcie spotkania 
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in. 
przedstawienie dla dzieci wystawione przez teatr  
z Krakowa, przejażdżki konne oraz szereg konkur-
sów dla młodszych i starszych. Piknik jest cykliczną 
imprezą, w której corocznie bierze udział około 
200 osób – rodzin zastępczych oraz adopcyjnych 
wraz z dziećmi. Spotkanie to jest podziękowaniem 
dla rodzin za pełnienie opieki nad najmłodszymi 
i współpracę z instytucjami. To również miejsce, 

w którym rodziny mogą porozmawiać o trudnościach 
oraz podzielić się radościami, jakich przysparzają im 
dzieci. Impreza jest również promocją rodzinnej opieki 
zastępczej. Celem organizatorów jest integracja środo-
wiska zajmującego się opieką i wychowaniem dzieci. 
W tym roku piknik został szczególnie doceniony przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie 
otrzymało dotację w tegorocznym konkursie na finansowe 
wsparcie programów z zakresu opieki nad dzieckiem  
i rodziną.                                                                          (D)

Mówi Halina Szymań-
ska z Ośrodka Opieki 
Społecznej w Rybniku:

Obecnie w naszym 
mieście funkcjonują 153 
rodziny zastępcze. Z tego 
trzy to pogotowia ro-
dzinne, które są zastęp-
czą formą środowiska ro-
dzinnego i stanowią cza-
sową formę opieki nad 
dzieckiem. To wciąż zbyt 
mało – zależy nam, by  
w Rybniku funkcjonowa-
ło pięć tego typu placó-
wek. Trafiają tu dzieci, 
które z różnych wzglę-
dów zostały pozbawione 
opieki rodziców biolo-
gicznych. Chcemy, aby 
najmłodsze dzieci, które 
znalazły się w trudnej sy-
tuacji rodzinnej, nie tra-
fiały do domów dziecka, 
ale znajdowały opiekę 
właśnie w pogotowiu ro-
dzinnym. To będzie moż-
liwe, jeśli uda nam się 
pozyskać kolejne dwie 
rodziny do pełnienia tej 
funkcji. Zależy nam rów-
nież na większej liczbie 
rodzin zawodowych, 
które przyjmą liczne ro-
dzeństwa. W tej chwili  
w  r ybn i ck im  Domu 
Dziecka przebywają ro-
dzeństwa trzy, cztero, 
a nawet pięcioosobo-
we. Takie dzieci muszą 
wspólnie opuścić pla-
cówkę. Gdy trafiają do 
rodziny zastępczej, ta 
automatycznie staje się 
rodziną zawodową, któ-
ra podpisuje odpowied-
nią umowę z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej. 

We wrześniu rusza 
kolejna edycja szkoleń 
dla osób, które wyraziły 
chęć pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej lub 
adopcyjnej. Wszyscy, 
którzy chcieliby oto-
czyć opieką dzieci po-
zbawione rodziców 
biologicznych, mogą 
zgłaszać się do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
lub Ośrodka Adopcyj-
no–Opiekuńczego.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
ul. Floriańska 28, 44-200 Rybnik
tel. 032/42 404 35
e-mail: oao.rybnik@op.pl
www.miastorybnik.pl/oao

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Dział Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem
ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik
tel. 032/ 42 37 742, 42 21 111 w. 333
e-mail: profilaktyka@opsrybnik.pl
www.pomocspoleczna.rybnik.pl 

Nie tylko w zastępstwie...

Jak co roku, organizatorzy pikniku rodzin zastępczych zadbali o mnóstwo 
atrakcji.                                                                                         Zdj. d

mailto:oao.rybnik@op.pl
http://www.miastorybnik.pl/oao
mailto:profilaktyka@opsrybnik.pl
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Wystawa poprzedzająca konferencję do-
wiodła, że osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną zaskakują różnymi talentami 
i umiejętnościami, a potencjalni pracodawcy 
nie wiedzą niekiedy, co tracą. Warsztatowi-
cze zaprezentowali prace plastyczne, w tym 
przedmioty użytkowe, wykonane wieloma 
technikami, nakarmili też gości swojskim 
chlebem z fetym i ogórkami oraz egzotycznymi 
ciasteczkami z wróżbą w środku.

— Praca dla naszych podopiecznych to ciągle 
jeden z największych problemów środowiska osób 
niepełnosprawnych. Przy okazji naszego małego 

jubileuszu chcieliśmy tę kwestię po raz kolejny 
poruszyć — mówi kierownik WTZ nr 2 Joanna 
Kluba. — Na dzisiejszą uroczystość zaprosiliśmy 
pracodawców, ale nie zauważyłam przedstawicieli 
firm, które byłyby skłonne z nami w tej materii 
współpracować. Od początku istnienia WTZ 
nr 2 udało nam się znaleźć pracę dla 5 osób, w tym 
dla 2 w firmach zewnętrznych, dla 3 – w struktu-
rach oddziału Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, organizacji 
prowadzącej warsztaty. Tytuł konferencji: „12 prac 

Herkulesa – rola warsztatów 
terapii zajęciowej w zwiększe-
niu szans osób niepełnospraw-
nych na rynku pracy” sugeruje, 
że nawet Herkules z trudem temu 
problemowi by sprostał.

Nie zawiodły natomiast oso-
by, które go doświadczyły, bądź zajmują się 
tym tematem z racji pracy zawodowej lub dzia-
łalności społecznej. Grzegorz Granek ze sto-
warzyszenia „Progress” z Żor zastanawiał się 
nad rolą WTZ: czy powinny one być placówką 
opiekuńczą czy też wspierać warsztatowiczów 

i wyposażać ich w umiejętności potrzebne do 
samodzielnego życia. I to właśnie warsztaty 
robią, nie są jednak w stanie zapewnić pracy 
większości wychowanków, choć bardzo się o to 
starają. Opór materii, w tym prawa, jest jednak 

wielki, o czym mówiła też przewodnicząca ryb-
nickiego oddziału PSOUU Janina Pohl. 

Jak wielką wartość stanowi praca, będąca 
nie tylko źródłem zarobkowania, ale i nawią-
zywania kontaktów społecznych – podkreślała 
w swoim wystąpieniu Iwona Piechaczek, prezes 
Fundacji CRIS. Osobom niepełnosprawnym, 
podobnie jak zdrowym bezrobotnym, brak 
pracy grozi wykluczeniem społecznym, co rodzi 
konkretne konsekwencje. 

Osobistymi doświadczeniami w poszukiwaniu 
pracy podzieliła się posiadająca orzeczenie 
o niepełnosprawności, a jednocześnie dyplom 
z etnologii, licencjat z socjologii i potwierdzoną 
dokumentami znajomość języka angielskie-
go Lucyna Kuśka. Zapoznała ona słuchaczy 

z praktyką oddzielania 
w urzędach pracy ofert, 
a w konsekwencji również 
rodzaju zajęcia i płacy, dla 
osób niepełnosprawnych 
od zdrowych. Praktycznie 
nie ma propozycji pracy 
dla osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 
a jednocześnie wysokimi 
kwalifikacjami. 

Konferencję zakoń-
czył panel dyskusyjny, 
w czasie którego o swo-
ich doświadczeniach 
w poszukiwaniu pracy 

mówili uczestnicy warsztatów. Organizacje bliskie 
środowisku osób niepełnosprawnych rozwiązanie 
problemu widzą w stworzeniu w mieście zakładu 
pracy chronionej... Czy zdołają o tym przekonać 
instytucje decyzyjne?                                     (r)

Warsztat 
Terapii Zajęciowej nr 2 

„Latarnia”
Powstał 1 lipca 2003 roku. 

Pierwszym kierownikiem 
(do 2007 r.) był Rafał Wajner. 

Aktualnie warsztat prowadzi  
pracownie:  gospodarstwa 
domowego,  w ik l in ia r ską , 
c e r a m i c z n ą ,  r ę k o d z i e ł a , 
o g r o d n i c z ą ,  t e c h n i c z n ą 
i komputerową. W zajęciach 
uczestniczy 38 warsztatowiczów. 
Oprócz terapii w pracowniach 

biorą oni udział w zajęciach 
z  p s y c h o l o g i e m 
i  rehabi l i tantem. Ważną 
formą terapii jest rehabilitacja 

społeczna. Warsztatowicze biorą 
też udział w zawodach sportowych: 
dzięki dobrym wynikom Monika 
Wieczorek (tenis stołowy) i Damian 
Wojciechowski (pływanie) wzięli 
udział w ub. roku w Letnich 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
w Szanghaju. 

5–lecie WTZ nr 2

Warsztat 
pod „Latarnią”

Pięciolecie istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2, który 
przyjął wiele mówiącą nazwę „Latarnia”, uczczono nie tylko festynem 
we własnej siedzibie w Niedobczycach, ale również konferencją, 
na której poruszono ważny dla osób niepełnosprawnych problem 
– ich miejsca na rynku pracy. 

Jedna z  prac 
ceramicznych 
pokazanych na 
wystawie.

Jednym z największych problemów osób niepełno-
sprawnych jest ich ograniczony dostęp do rynku pracy. 
Mówiła o tym m.in. kierownik WTZ 2 Joanna Kluba 
(z prawej).                                                       Zdjęcia: r

W kąciku chińskim częstowano ciasteczkami z wróżbą.
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Sztandar po raz pierwszy oficjalnie pokazano w trakcie uroczysto-
ści nadania szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Technicznych 
imienia Stanisława Staszica. Sylwetkę wybitnego przedstawiciela 
polskiego Oświecenia, postaci zasłużonej zarówno dla edukacji, jak i 
górnictwa, przedstawiła młodzież: — Mamy nadzieję, że idee Stanisła-
wa Staszica urzeczywistnią się w naszym codziennym życiu. Z radością 
dołączamy do licznego grona polskich szkół i uczelni noszących jego 
imię. Na przekazany przez Radę Rodziców sztandar, który poświęcił 
biskup Gerard Bernacki, ślubowali przedstawiciele 10. klas pierwszych.  
A uczący w ZST ks. Marek Bernacki mówił o jego symbolice i roli  

w wychowaniu patriotycznym młodych ludzi. Wspomniał też o statu-
etkach przedstawiających patrona, które wręczane będą osobom szc-
zególnie zasłużonym dla szkoły, najlepszym uczniom i absolwentom 
danego rocznika opuszczającego szkołę. Pierwsze „Staszice”, bo tak 
popularnie nazywano statuetki, wręczono w trakcie uroczystości,  
a otrzymali je m.in. bp Gerard Bernacki, prezydent Adam Fudali  
i jego zastępczyni Joanna Kryszczyszyn, wiceprezes Kompanii 
Węglowej Jacek Korski oraz dawni dyrektorzy szkoły – Jan Bujak, 
Lech Wawrzyniak i Andrzej Pałach oraz obecnie szefująca placówce 
jej absolwentka Grażyna Kohut. Uroczystość w ZST połączono  

z miejską inauguracją roku szkolnego, a wzięło  
w niej udział wielu gości – m.in. posłowie, senato-
rowie, samorządowcy, przedstawiciele kuratorium 
oświaty, organizacji związkowych i kombatanckich 
oraz przyjaciele szkoły, którzy nie szczędzili ciepłych 
słów pod adresem placówki. A. Fudali mówił,  
że popularny „Tygiel” zawsze był dobrą szkołą, 
co po dziś dzień udowadniają absolwenci, którzy 
promują inny od stereotypowego obraz górnika. 
Antoni Motyczka przypomniał, że placówka była 
kuźnią kadr, Tadeusz Gruszka chwalił wybór 
patrona, a Grzegorz Janik, wyraził przekonanie, 
że pod skrzydłami Staszica ZST z pewnością 
stanie się jedną z najlepszych szkół technicznych  
w regionie. Do wyboru patrona nawiązał też były 
dyrektor placówki J. Bujak, który przedstawiając 
jej historię przypomniał, że już w roku 1973, kiedy 
Technikum Górnicze otrzymało imię specjalisty  
z dziedziny górnictwa i geologii, profesora Bolesława 
Krupińskiego, szkoła ubiegała się o patronat  

Na nowy sztandar ślubowali uczniowie 10. klas pierwszych ZST.

Podpisana tego dnia umowa ma ogromne znaczenie dla wielu absolwentów placówki. 
Nie muszą już martwić się o pracę…

Nowy sztandar i imię Stanisława Staszica dla ZST

„Tygiel” 
pełen uroczystości 

Najpierw konieczne było przygotowanie merytoryczne. 
Potem projektant musiał odpowiednio zakomponować 
poszczególne elementy. Zanim do żmudnej pracy przystąpiła 
hafciarka, całość należało jeszcze skonsultować. Pracy 
niemało, ale z nowego sztandaru zadowolony jest zarówno jego 
projektant, jak i społeczność Zespołu Szkół Technicznych.  

Dyrektor placówki Grażyna Kohut mówiła uczniom, że wykształcenie to dobro, którego 
nikt nie jest w stanie im odebrać. 
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Po sali muzealnej oprowadzali wspólnie Marek Dronszczyk, Elżbieta Bimler–
Mackiewicz i Aleksandra Dziwisz–Sierny.                                                Zdjęcia: s   

St. Staszica. Pomysł sprzed lat udało się wprowadzić w życie dop-
iero teraz, a dla upamiętnienia tego szczególnego momentu, przy 
wtórze orkiestry kop. „Jankowice”, w budynku szkoły odsłonięto 
i poświęcono pamiątkową tablicę. Uroczystościom przyświecało 
hasło St. Staszica „Pierwszym obowiązkiem człowieka jest praca”, 
a dyrektor placówki G. Kohut mówiła uczniom, że wykształcenie to 
dobro, którego nikt nie jest w stanie im odebrać. 

W Zespole Szkół Technicznych uczy się obecnie 1500 uczniów,  
a grono pedagogiczne liczy 85 nauczycieli etatowych i ponad 20 „do-
chodzących”. — W tym roku otworzyliśmy dwie klasy o kierunkach tech-
nik górnictwa podziemnego i technik informatyk oraz klasy kształcące 
w zawodach technik mechatronik, technik spedytor i technik pojazdów 
samochodowych. Nowością jest klasa wiertnicza w szkole policealnej dla 
dorosłych. Naukę rozpoczęły tu 32 osoby, a absolwenci kierunku mają 
zagwarantowaną pracę — mówi dyrektor placówki. — Ponadto po la-
tach niebytu powróciła zasadnicza szkoła zawodowa o profilu górniczym.  
W tym roku naukę rozpoczęło w niej 38 osób, choć zainteresowanych 
było 60. Po jej ukończeniu absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje  
w trzyletnim technikum uzupełniającym dla dorosłych, a co najważniej-
sze – mają gwarancję pracy. Taką możliwość daje im aneks do umowy, 
jaką podpisali prezydent Adam Fudali i wiceprezes Kompanii Węglo-
wej Jacek Korski. Dotyczy ona oddziałów kształcących w zawodach 
technik górnictwa podziemnego, technik mechanik i technik elektryk 
oraz wspomnianego już oddziału zasadniczej szkoły zawodowej  
o specjalności górniczej. Umowę, która gwarantuje absolwentom pracę  
w zakładach Kompanii Węglowej, podpisano w trakcie szkolnych 
uroczystości, które poprzedziła uroczysta msza św., a zakończyło 
zwiedzanie ekspozycji w odnowionej sali muzealnej. Opiekuje się nią 
na co dzień historyk Aleksandra Dziwisz–Sierny, która przekonuje, 
że zebrane tutaj eksponaty – militaria, mapy, dokumenty i regionalne 
pamiątki, pomagają w organizacji lekcji historii. W przygotowaniu 
sali wystawowej pomogła Elżbieta Bimler–Mackiewicz z rybnickiego 
Muzeum, która fachowym okiem ocenia: — Znalazłam tutaj wiele 
ciekawych dokumentów, które również trafią do gablot. Po raz pierwszy 
zostaną pokazane na początku grudnia, podczas tygodnia edukacji 
regionalnej. W muzealnej sali znajdziemy eksponaty związane z kul-
turą materialną i duchową ziemi rybnickiej oraz historią górnictwa,  
a także materiały dotyczące samej szkoły. Miejsce znalazł tutaj również 
sztandar, który 1 września ustąpił miejsca nowemu. — Wyszedł bardzo 
dobrze, tak jak chciałem — mówi o nowym sztandarze jego projek-
tant, artysta plastyk Marek Dronszczyk, który zaprojektował również 
statuetki i szkolną tablicę poświęconą Staszicowi. To kolejny sztandar  
w jego dorobku. Powstał dzięki zaangażowaniu wielu sponsorów, 
którym dziękowano w czasie uroczystości. Ale zanim pokazano 
go w pełnej krasie, najpierw konieczne było dobre przygotowanie 
merytoryczne. Potem projektant musiał odpowiednio zakompono-
wać poszczególne elementy. Zanim do żmudnej pracy przystąpiła 
hafciarka… 

(S)

Rzadko się  zdarza,  by 
z w i ą z k o w c y  p o z y t y w n i e 
wyrażali się o przedstawicielach 
władzy w kontekście negocjacji, 
szczególnie płacowych. A tak 
się stało w przypadku rozmów 
nauczycielskiej „Solidarności” 
oraz ZNP z samorządem 
rybnickim.

W ich wyniku podpisany został 
protokół dodatkowy (nr 4) do Po-
nadzakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy dla pracowników nie 
będących nauczycielami, zatrud-
nionych w szkołach, przedszkolach 
i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
miasto Rybnik. 

Protokół porządkuje stanowiska 
w administracji i obsłudze placó-
wek oświatowych oraz wprowa-
dza jasny podział na stanowiska 
urzędnicze i pracownicze, ustala 
nowe kategorie zaszeregowania dla 
poszczególnych stanowisk, określa 
tabelę miesięcznych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego, przyjmuje 
nowy okres rozliczeniowy czasu 
pracy palaczy oraz ramowy wzór 
regulaminu premiowania.

Protokół w obecności mediów 
w Urzędzie Miasta podpisali: ze 
strony samorządowej prezydent 
Adam Fudali, zaś związkowej pre-
zes Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP 
Kazimierz Piekarz oraz członkowie 
prezydium Zarządu Regionu „S” 
Ryszard Drabek i Bogdan Biś. Na 
spotkaniu obecne były również 
uczestniczące bezpośrednio w ne-

gocjacjach przedstawicielki miasta 
i oświatowych związków zawodo-
wych: wiceprezydent Rybnika Jo-
anna Kryszczyszyn i naczelnik Wy-
działu Edukacji Katarzyna Fojcik 
oraz przewodnicząca MOZ NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświa-
ty w Rybniku Urszula Grzonka i jej 
zastępczyni Hanna Grzelec.

Podkreślić trzeba, że podpi-
sane porozumienie jest jedną  
z pierwszych takich umów w Pol-
sce, a prezydent Rybnika został 
określony przez stronę związkową 
nawet mianem „pioniera”. Jest to 
szczególnie ważne w kontekście 
faktu rozwiązywania przez wiele 
innych samorządów umów zbioro-
wych. Wynegocjowane zmiany są 
efektem kompromisu i dowodem 
na to, że nawet trudne proble-
my płacowe można rozwiązywać  
w toku dyskusji. Jak twierdzą 
związkowcy, taka standaryzacja 
była bardzo potrzebna. Dzięki za-
pisom protokółu m.in. wyrównaniu 
ulegną zasadnicze płace na rów-
norzędnych stanowiskach, będzie 
też możliwość awansu poziomego 
w ramach „widełek” płacowych. 
Podpisany protokół obejmuje  
ok. tysiąca osób w 84 placówkach 
oświatowych w mieście.

Związkowcy zdecydowanie nega-
tywnie ocenili natomiast przebieg 
negocjacji płacowych z rządem, nie 
wykluczając kolejnych demonstra-
cji w stolicy.

(r)

Sygnatariusze porozumienia (od lewej): Ryszard Drabek, Bogdan Biś, Kazimierz 
Piekarz i prezydent Adam Fudali.                                                                      Zdj.: r 

„Pionierski” protokół podpisany

Samorządowo–związkowe 
porozumienie



18 Nr 9/447; wrzesień 2008

Wszystko co najważniejsze dla tej szkoły 
wydarzyło się w październiku. Właśnie w tym 
miesiącu placówka powstała, a z czasem przeniosła 
się do nowego lokum. Również w październiku 
zakończono remont i oddano do użytku budynek 
przedszkola, będący pierwszą siedzibą szkoły. 
Oczywiście wszystkie te wydarzenia dzieliły lata, 
a o najbardziej istotnych momentach w historii 
świętującej jubileusz stulecia istnienia Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Zebrzydowicach, mówiono 
podczas urodzinowych uroczystości.Wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn odsłoniła pamiątkową tablicę.                                      Zdjęcia: d

W trakcie uroczy-
s tośc i  s ta tue tkę 
„Szkolnego anioła” 
otrzymał m.in. spo-
łecznik i były radny 
Roman Berger. 

Stulatka 
z przyszłością

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęła msza św. 
w kościele parafialnym w Jejkowicach, po któ-
rej zgromadzeni goście przeszli pod budynek 
Przedszkola nr 12. To w tym miejscu zaczęła 
się 100–letnia historia placówki, dlatego na 
ścianie przedszkola, a do 1978 r. budynku 
szkoły podstawowej, umieszczono pamiątkową 
tablicę. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy, 
uczestnicy uroczystości przeszli do obecnej sie-
dziby szkoły, gdzie odbyła się druga część spo-
tkania. Uczniowie przypomnieli bogate dzieje 
placówki. W październiku 1908 r. dwuklasowa 
wówczas szkoła przyjęła 125 uczniów, a lekcje 
w języku niemieckim prowadził kierownik 
szkoły, będący jednocześnie jedynym nauczy-
cielem. Losy zebrzydowickiej podstawówki 
splatały się nieodłącznie z burzliwymi losami 
kraju. W 1921 r. wprowadzono tu naukę w 
języku polskim, a rok później wręczono pierw-
sze polskie świadectwa. W czasie II wojny 
światowej w budynku szkoły Rosjanie urządzili 
stajnię dla koni. Na szczęście działania wojenne 
nie wyrządziły tu większych szkód, dlatego już 
w kwietniu 1945 r. szkolne korytarze ponownie 
zapełniły się uczniami. Z czasem, ze względu 
na coraz większe trudności lokalowe, podjęto 
decyzję o budowie nowego obiektu. W 
bezpośrednim sąsiedztwie dotychczaso-
wej siedziby powstał budynek, do które-
go szkoła przeniosła się w 1978 r. 

— Szkoła powstała dla dzieci, służyła 
dzieciom i w dalszym ciągu dzieciom 
służy — mówiono podczas uroczystości, 
która zgromadziła wielu gości i przyja-
ciół placówki, a wśród nich wiceprezy-
dent Joannę Kryszczyszyn, naczelnik 
Wydziału Edukacji UM Katarzynę 
Fojcik, radnych, przedstawicieli 
władz oświatowych oraz samo-
rządowców z dzielnicy, a także 
dyrektorów zaprzyjaźnionych 
z SP nr 12 szkół. Absolwenci, 
którzy licznie przybyli na spotka-
nie, mogli również dostrzec byłych 
dyrektorów placówki – Jerzego 
Piontka, Urszulę Grzonkę i Jadwigę 

Majnusz. Niestety, zabrakło zmarłego przed 
dwoma laty Kazimierza Kobrynowicza, który 
funkcję dyrektora pełnił przez 22 lata i był 
niewątpliwie dobrym duchem szkoły. 

W trakcie spotkania, po raz pierwszy 
w historii SP 12 wręczono statuetki „szkolnych 
aniołów”, wykonanych przez uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wodzisławia 
Śląskiego. Statuetki trafiły w ręce osób, które 
w sposób szczególny działały na rzecz szkoły, 
pomagały w jej promowaniu, włączały się 
w tworzenie pozytywnego wizerunku placówki, 
okazywały życzliwość i pomoc. „Szkolnymi 
aniołami” uhonorowano m.in. prezydenta 
Adama Fudalego, proboszcza parafii w Jej-
kowicach ks. Karola Materę, wizytator Kura-
torium Oświaty Zofię Golińską, wieloletnią 
nauczycielkę Melanię Kobrynowicz, a także 
byłych dyrektorów placówki. Wśród wyróżnio-
nych znalazł się także społecznik i były radny 
Roman Berger, przewodnicząca rady dzielnicy 
Teresa Knura, jedna z najstarszych absolwentek 
Jadwiga Zdrzałek oraz obecna dyrektor SP 
12 Irena Serwotka. Z kolei listy gratulacyjne 
odebrały nauczycielki najdłużej związane ze 
szkołą–jubilatką: Elżbieta Jakubowska oraz 

Renata Wiśniowska–Palica. W trakcie ponad 
trzydziestoletniej pracy śledziły zmiany, jakim 
podlegała nie tylko szkoła, ale i cała dzielnica: 
— Szczególnie w ostatnich latach Zebrzydowi-
ce bardzo się zmieniły. Przeprowadziło się tu 
wiele rodzin, które dotąd mieszkały w różnych 
częściach miasta. Jednak nie wpływa to negatyw-
nie na nasze relacje. Wręcz przeciwnie, rodzice 
bardzo chętnie  integrują się ze społecznością 
Zebrzydowic i chętnie z nami współpracują. To 
dobrze wróży zarówno szkole jak i całej dzielnicy 
— przyznaje dyrektor I. Serwotka. 

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 12 uczy 
się 219 uczniów, a grono pedagogiczne liczy 25 
osób. W szkole działają m.in. kółka: przyrod-
nicze, matematyczne, techniczne, recytatorskie 
i plastyczne. Dzieci już od pierwszej klasy uczą 
się języków obcych, pływania oraz informatyki. 
Udział w projekcie „Równy start w przyszłość” 
umożliwił zorganizowanie tu dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych. Powstały m.in. koła 
teatralne, regionalne i językowe. Szkoła może 
również pochwalić się nowymi boiskami do 
piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. 

(D)



• Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy

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

Szkolna statystyka
We wrześniu br. naukę w rybnickich placówkach oświatowych 

rozpoczęło ponad 24 tysiące uczniów i przedszkolaków, których 
kształci 2491 nauczycieli, a etatowych pracowników admini-
stracji i obsługi jest 970. W szkołach podstawowych uruchomio-
no 365 oddziałów (w tym 14 sportowych i 14 integracyjnych), 
w gimnazjach – 183 oddziałów (10 sportowych, 3 mistrzostwa 
sportowego i 6 integracyjnych), a w szkołach ponadgimnazjalnych 
– 285 oddziałów (3 sportowe). Do przedszkoli uczęszcza 3618 dzie-
ci – w tym roku w placówkach w Zebrzydowicach, na Nowinach 
oraz w Chwałowicach otwarto dodatkowe oddziały. W szkołach 
ponadgimnazjalnych funkcjonuje 26 klas liceum ogólnokształcące-
go, 3 klasy liceum profilowanego; 26 klas otwarto w technikach, 
a 21 klas w zasadniczych szkołach zawodowych (w tym 4 w szkole 
specjalnej). 

Gimnazjaliści na start 
Nowy rok szkolny, nowa szkoła… Na edukacyjnej mapie 

Rybnika pojawiła się kolejna placówka kształcąca gimnazja-
listów.  

O  j e d n o  m i e j s c e 
w dwujęzyczne j  k la -
s i e  nowo  powsta ł e -
go Gimnazjum nr 18, 
wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 2 przy ul. 
Mikołowskiej, ubiegało się 
dwóch kandydatów. Osta-
tecznie naukę rozpoczęły 
32 osoby, a ślubowanie 
pierwszoklasistów odbyło 
się podczas uroczystej in-
auguracji roku szkolnego 

Zespołu Szkół nr 2. W Rybnickim Centrum Kultury obok uczniów, 
ich nauczycieli i rodziców spotkali się również zaproszeni goście 
– prezydent miasta Adam Fudali, poseł i nauczyciel II LO Marek 
Krząkała, samorządowcy i przedstawiciele władz oświatowych. 
Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Irena Lipowicz, a gimnazjali-
stów powitała dyrektor placówki Maria Malinowska. Bezpośrednio 
po zakończeniu uroczystości i programu artystycznego, w bazylice 
św. Antoniego odprawiona została msza święta w intencji uczniów, 
rodziców, nauczycieli i przyjaciół II LO. Gimnazjaliści spotkali się 
również w szkolnej sali, którą udało się odnowić dzięki zaangażo-
waniu rodzica jednego z uczniów.     

Apetyt na zdrowie… 
W rybnickich szkołach ruszyła akcja „Zdrowo jem”, która jest 

częścią programu „Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci”. 
Akcja ma nauczyć młodych ludzi jak prowadzić zdrowy tryb 
życia. 

Dlatego podczas lekcji wychowawczych dzieci poznają zasady 
zdrowego żywienia, a w szkolnych sklepikach mają możliwość ku-
pienia produktów 
polecanych przez 
Wydział nauk o ży-
wieniu człowieka 
i konsumpcji SGGW 
w  W a r s z a w i e . 
Z półek w szkol-
nych sklepikach ma 
zniknąć niezdrowa 
żywność, a przygo-
towywane posiłki 

muszą spełnić określone wymagania sanitarne. Właściciele skle-
pików nie będą mogli sprzedawać wszystkich produktów, ale w 
zamian za to, dyrektor szkoły może o 30% do 50% obniżyć im 
wysokość opłat za najem. Do akcji zaproszono wszystkie placówki, 
w których istnieje lub ma powstać szkolny sklepik. Jednak ze 
względu na brak odpowiedniego zaplecza w niektórych szkołach, 
program będzie wprowadzany częściowo, natomiast w kilku pla-
cówkach nadal trwają rozmowy z ajentami. Tak więc póki co „zdro-
wo jem” mogą powiedzieć uczniowie w szkołach podstawowych 
nr 1, 3, 13, 20, 21, w Zespołach Szkolno–Przedszkolnych nr 2 i 4, 
w gimnazjach nr 1, 4, 12, a także w Zespole Szkół nr 4, IV Liceum 
Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych 
i Zespole Szkół Technicznych. 

Akademicki Inkubator Przediębiorczości
Zostań rekinem biznesu! 
Studenci, absolwenci i uczniowie szkół średnich z Rybnika 

i okolic mogą stać się prawdziwymi biznesmenami. Wystar-
czy pomysł i 200 złotych miesięcznie. A wszystko za sprawą 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości uruchamianego 
w rybnickim kampusie. 

Koordynator Judyta Mojżesz – Jałocha przekonuje, że założenie 
firmy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości trwa 15 
minut, a stosy wniosków zastępuje jedna umowa z AIP. Młodzi 
przedsiębiorcy nie muszą się martwić o księgowość i pomoc praw-
ną, którą zapewniają specjaliści z Inkubatora. Zakładając firmę 
w AIP przyszłe rekiny biznesu mają zagwarantowane szkolenia z 
zakresu przedsiębiorczości i mogą liczyć na pomoc w pierwszych 
kontaktach biznesowych. W planach rybnickiego AIP jest praca nad 
projektem „Przedsiębiorczy Rybnik”, którego ideą jest zachęcenie 
młodych ludzi do przedsiębiorczych postaw, w myśl zasady „Mam 
pomysł, nie boję się go realizować. Nie boję się go realizować, bo 
mam pomoc AIP!”. 

W ponad 30 Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości 
w całej Polsce działa już 420 firm, które w 2007 roku zarobiły 
8 milionów złotych. AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe 
na skalę ogólnopolską i regionalną. Gromadzi najwybitniejszych 
ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija innowacyjną 
gospodarkę w Polsce. Wszystko po to, by wprowadzać młodych 
Polaków na przedsiębiorcze tory i pozwalać im rozwijać skrzydła 
w swoim kraju. 

Chcesz zostać rekinem biznesu? Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości zlokalizowany jest w budynku Akademii Ekonomicz-
nej, na III piętrze, w pokoju 3.18. Przyjdź i rozwiń skrzydła… 

Wygraj z TVP!
Projektujesz strony WWW? Tworzysz animacje kompute-

rowe? Zgłoś się do konkursu Multimedia Doliny Kreatywnej 
– projektu stypendialnego Telewizji Polskiej. Termin nadsyła-
nia prac mija 10 października, a na zwycięzców czeka 15 000 zł 
do podziału. 

Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 14 do 25 lat, 
a każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę z nastę-
pujących dziedzin: strony WWW, artystyczne prezentacje multi-
medialne, animacje komputerowe, video-art. Laureatów konkursu 
poznamy podczas audycji „Dolina Kreatywna czyli czego szuka 
młoda sztuka” w listopadzie br. na antenie TVP2 oraz w telewizji 
interaktywnej iTVP. 

Regulamin konkursu oraz dokumenty niezbędne do wzięcia 
udziału w konkursie dostępne są na stronie internetowej www.
dolinakreatywna.tvp.pl. 

(S)

Gimnazjaliści w szkolnych ławach.
Zdj: arch. Zenon Białas.

Zdrowo jedzą m.in. w Gimnazjum nr 1.       Zdj.: d
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„Przygoda” nadal złych humorów nie miewa, ale już nie 
tylko tańczy i śpiewa, ale również zajmuje się działalnością 
plastyczną. Od kilku lat Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół 
„Przygoda” organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny, 
którego głównym tematem są kwiaty. W tym roku zakończyła 
się już jego 6 edycja pod hasłem „Kwiaty i zwierzęta”, którą 
śmiało można nazwać międzynarodową…

Na konkurs nadesłano ponad 700 prac z 59 placówek z całej Polski, a także 
z Czech, Białorusi oraz… Brazylii. Jurorki – Bogumiła Karaś–Lepczyk i Ja-
dwiga Mandera –  przyznały ponad 20 nagród w kilku kategoriach wiekowych, 
a jeszcze więcej wyróżnień i kwalifikacji do wystawy. Wśród autorów najlep-
szych prac byli rybniczanie: Klaudia Sobik, Zuzanna Myszor, Hanna Wilk, 
Zuzanna Zdrzałek, Barbara Bugdoł, Karolina Bernacka, Klaudia Żymełka, 
Dominika Staszczyk, Patrycja Kempny, Julia Kuś, Patrycja Lendel, Maria 
Wolna, Natalia Burc, Ewelina Kalinowska, Hanna Gibało, Anna Kiszka, Pa-
trycja Najbar, Marta Oleś, Karolina Filusz, Barbara Albrecht, Danuta Podbioł, 
Bogna Plaskura, Andrzej Motyka, Dorota Małkiewicz i Estera Mejer.     

Wszystkie prace wystawiono w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, gdzie również odbyła się uroczystość wręczenia nagród. 
Biblioteczny hall rozkwitł wszystkimi barwami kwiatów w prawdziwej 

symbiozie ze światem fauny – motylami, 
ptakami, owadami i ssakami, tworząc niesa-
mowity kolaż dowodzący piękna przyrody 
oraz bogactwa dziecięcej wyobraźni. Wy-
stawa, którą warto obejrzeć, będzie czynna 
do 4 października br. 

Organizatorem i pomysłodawcą wystawy 
jest Katarzyna Michalik–Kiszka z OPP Zespół 
„Przygoda”. 

w Cechu...
Kojarzący się niezmiennie  z „Okrąglakiem” 

przy ul. Wysokiej Cech Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości liczy ok. 400 
członków z terenu subregionu rybnickiego i jest 
jedną z najstarszych organizacji gospodarczych 

w regionie rybnickim, zrzeszoną w katowickiej 
Izbie Rzemieślniczej i w Związku Rzemiosła 
Polskiego. Obok podtrzymywania tradycji 
cechowej, organizacja musi sprostać współcze-
snym wymaganiom rynku poprzez odpowiednie 
reagowanie na jego potrzeby. — Ale nie wszystko 

zależy od nas — mówi podstarszy Cechu i właści-
ciel renomowanego zakładu piekarniczego Piotr 
Niewelt, który z racji zasiadania w Radzie Miasta 
problemy szkolenia zawodowego młodzieży widzi 
szerzej. — Ważne, by szkoły zawodowe jeszcze ści-
ślej dostosowywały kierunki nauczania do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. Wciąż też zachwiane są 

proporcje między przedmiotami ogól-
nokształcącymi i teorią, a praktyką 
zawodową na niekorzyść tej ostatniej. 
Poszukiwani są dobrzy rzemieślnicy, a 
takich szkoli się najlepiej na zasadzie 
„mistrz – uczeń”. Jak mówi P. Niewelt, 
sytuacja poprawiła się w zawodach 
budowlanych, brakuje natomiast 
ślusarzy, spawaczy, rynek wchłonie 
też piekarzy i cukierników, ale ta-
kich, którzy w zawodzie znaleźli się 
nie przez przypadek… Wiele osób 
już wyszkolonych, i to tych najlep-
szych i z największymi ambicjami, 
od zawodu odchodzi. W ostatnich 
latach, za sprawą m.in. liceów pro-
filowanych, szkolnictwo zawodowe 
zostało zepchnięte na margines, co 

rynek szybko zweryfikował brakiem fachowców 
w różnych branżach. — Czy nie lepiej być dosko-
nałym rzemieślnikiem i zbudować firmę opartą 
na dobrej jakości wyrobów czy usług, niż skończyć 
liceum bez żadnych konkretnych kwalifikacji i, np. 
w przypadku niedostania się na studia, szukać bez-

skutecznie pracy? Zapewniam, że praca we własnej 
firmie rzemieślniczej przynosi dużą satysfakcję. 
Zresztą aktualna sieć szkół pozwala na edukację 
etapową: nauka w szkole zawodowej nie zamyka 
drogi do matury i studiów… A nuż się jednak 
okaże, że powołaniem młodego człowieka stanie 
się godny najwyższego szacunku zawód piekarza 
lub cukiernika? 

Na początku września w rybnickim Ce-
chu przeprowadzono egzamin czeladniczy 
w tych właśnie zawodach, a swoje teoretyczne 
i praktyczne umiejętności zaprezentowało 
ok. 60 uczniów szkół zawodowych (część ze szkół 
żorskich). Jak mówi P. Niewelt, wymagania od-
biorców dotyczące pieczywa i wyrobów cukier-
niczych są coraz wyższe. Cukiernicy muszą się 
wykazać nie tylko zmysłem smaku, ale również 
wyobraźnią i wrażliwością estetyczną. Czy wśród 
adeptów branży znajdą się tacy artyści?

W rybnickim Cechu Izba Rzemieślnicza w Ka-
towicach corocznie przeprowadza w sumie około 
250 egzaminów czeladniczych: obok wymienio-
nej wyżej branży piekarzy i cukierników, również 
dla fachowców w zawodach takich jak malarz 
–tapeciarz, fryzjer, stolarz, mechanik, blacharz 
i wiele innych. Tytuł czeladnika upoważnia do 
podjęcia pracy w zakładzie rzemieślniczym, 
otwarcia  własnego oraz kontynuacji edukacji 
w technikum. Po trzech latach pracy czeladnik 
może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego 
i… przyjąć uczniów do swojego zakładu.

W wyniku dość burzliwego „rozwodu”, rybnickie środowisko rzemieślnicze 
podzieliło się: obok Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, 
na terenie Rybnika i gmin ościennych działa od 2006 r. odrębna Izba 
Rzemieślnicza. Obie organizacje zajmują się szkoleniem uczniów. Czy to 
sprawi, że przybędzie więcej dobrych rzemieślników? Oby… 

Rzemieślnicza 
edukacja...

Cukiernicy i piekarze powinni być po trosze artystami... 
Zdj.: Szymon Lazaj „Rybnik po Godzinach”

Kwiatów 
i zwierząt szał…

Zdj.: arch.org.
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w Izbie...
Od momentu powołania rybnickiej Izby 

Rzemieślniczej, jej zarząd nosił się z zamia-
rem otwarcia szkoły kształcącej młodzież dla 
potrzeb rzemiosła. Mimo wielu trudności or-
ganizacyjnych, ale też, jak podkreślają zarówno 
prezes Izby Andrzej Korbasiewicz oraz jej dy-
rektor Edward Szweda, dzięki wielu życzliwym 
ludziom, od nowego roku szkolnego Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej 

rozpoczęła działalność. Placówka ma siedzibę 
przy ul. Prostej 11 i posiada status szkoły nie-
publicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
co znaczy, że korzysta z dotacji oświatowej 
i podlega nadzorowi merytorycznemu Kurato-
rium Oświaty. Prezes Korbasiewicz nie kryje, 
że Izbę powołano również po to, by zarabiała. 
Jednym ze źródeł środków finansowych jest 
opłata za egzaminy, którą pokrywa pracodawca 

ucznia. — Te pieniądze zostają w kasie Izby 
i mogą być wykorzystane na kształcenie w naszej 
szkole. Aktualnie do trzech klas kształcących 
w branżach budowlanej, motoryzacyjnej 
i fryzjerskiej uczęszcza ponad 70 uczniów. Izba 
zrzesza już ponad 100 rzemieślników i część 
z nich zapewnia uczniom szkoły praktyki. 
— To pierwsza prywatna szkoła rzemieślnicza na 
południu Polski. Chcemy, by wychodzili z niej fa-
chowcy, którzy w pierwszej pracy nie będą musieli 
się uczyć zawodu na nowo — mówił w czasie 

uroczystego otwarcia szkoły 
prezes A. Korbasiewicz. — Za 
kilka czy kilkanaście lat będzie-
my z dumą mówić, że byliśmy 
uczniami pierwszego roczni-
ka tej szkoły — zapewniają 
przedstawiciele 
u c z n i o w s k i e j 
społeczności. — 
Podjęłyśmy na-
ukę w tej szkole 
świadomie, chce-
my być dobrymi 
f r y z j e r k a m i , 
a w przyszłości 
otworzyć własne 
zakłady — mó-

wią Anita, Ilona i Ola.    
Na uroczystym otwarciu placów-

ki naczelnik Wydziału Edukacji 
UM Katarzyna Fojcik życzyła 
w imieniu prezydenta Adama Fudalego świetnie 
wyszkolonych fachowców, którzy zasilą lokalny 
rynek pracy, a gratulacje złożył też przedstawi-
ciel Kuratorium Oświaty Jan Bochenek. — Wasz 
wybór, to przyszłość nas wszystkich — zwrócił się 

do młodzieży prezes Izby Przemysłowo–Han-
dlowej Andrzej Żylak, podkreślając atuty 
pracy „na swoim”. Karol Grzybowski z Izby 
Rzemieślniczej w Opolu, która od trzech lata 
zabiega o otwarcie podobnej szkoły, zazdrościł, 
że Rybnikowi już się udało. Piotr Skrzypowski 
ze Spółdzielni Pracy „Oświata”, która po po-
łudniu prowadzi w budynku przy ul. Prostej 
szkołę dla dorosłych, jest przekonany o słusz-
ności idei powołującej szkołę rzemiosła. Obie 
placówki łączy osoba dyrektora Jana Delonga, 
który zapewnia, że poziom nauczania zarówno 
przedmiotów ogólnokształcących, jaki zawodo-
wych będzie bez zarzutu. Uczniowie będą mieli 
również okazję, by z najnowszymi technologiami 
w swoich branżach zapoznawać się w najbardziej 
renomowanych rybnickich firmach.

Miejmy nadzieje, że konkurencja, również w 
dziedzinie kształcenia zawodowego, nam kon-
sumentom, wyjdzie na dobre. Szczególnie, że 
recepta na edukacyjny sukces „starego” Cechu 
i „nowej” Izby jest taka sama…                   (r) 

Ruszyła druga edycja akcji „Bezpieczny pierwszak”, będąca 
częścią programu „Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci”. 
W trakcie inauguracji tegorocznego projektu prezydent 
Adam Fudali oficjalnie przekazał przedstawicielom policji 
i straży miejskiej 1600 odblasków, które otrzymają najmłodsi 
uczniowie rybnickich szkół podstawowych.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta odblaskowe rybki odebrali 
przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej. 
— Odblaski zwiększające widoczność dzieci, a tym samym poprawiające 
ich bezpieczeństwo, są niezwykle ważne, jednak podstawą tej akcji jest 
uświadomienie dzieciom potencjalnego niebezpieczeństwa i sposobów 
ochrony — mówi naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej 
policji Paweł Moskwa. Wszystko po to, by wśród rozpoczynających na-
ukę dzieci, wykształcić umiejętność bezpiecznego 
funkcjonowania w szkole i poza nią. 

Odblaski przedstawiające szczupaka z herbu mia-
sta oraz promocyjne hasło: „Rybnik miasto z ikrą”, 
będą rozdawane uczniom klas pierwszych i drugich 
szkół podstawowych na specjalnych spotkaniach 
z policjantami i strażnikami miejskimi. W ich trakcie 
dzieci dowiedzą się o niebezpieczeństwach, na jakie 
mogą natrafić zarówno w szkole, jak i poza nią.  Podobnie, 
jak miało to miejsce w trakcie pierwszej edycji, najmłodsi 
odwiedzą komendę policji, gdzie z bliska będą mogli 
przypatrzeć się pracy rybnickich stróżów prawa. Zobaczą 

jak wygląda służba policyjnych psów i w jaki sposób pobiera się od podejrza-
nych odciski palców. Dowiedzą się o bezpiecznym postępowaniu w drodze 
do szkoły, a podczas praktycznych ćwiczeń nauczą prawidłowych zachowań. 
Przy okazji inauguracji akcji policjanci i strażnicy miejscy zaapelowali do 
kierowców przejeżdżających obok szkół o zachowanie szczególnej ostroż-
ności. — Rola nas, dorosłych jest tu niezwykle ważna. W wielu sytuacjach to 
my powinniśmy za dzieci myśleć i wyprzedzać ich reakcje — dodaje Janusz 
Bismor komendant Straży Miejskiej, która akcję wspiera. 

W czasie pierwszej edycji akcji „Bezpieczny pierwszak” wzięło 
udział niemal tysiąc uczniów klas pierwszych rybnickich szkół 
podstawowych.                                                                                   (D)

W trakcie spotkania 
w Urzędzie Miasta, 
prezydent Adam Fuda-
li przekazał 1600 od-
blaskowych rybek.
Zdj.: Wydz. Promocji 
i Informacji UM

Otwarcia dokonali prezes Izby Andrzej Korbasiewicz i Piotr Skrzypowski, 
z prawej dyrektor Jan Delong.

Uczniowie pierwszego rocznika szkoły Izby Rzemieślniczej.          Zdjęcia: r

Odblaski z ikrą
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Gruntów rolnych w mieście coraz mniej, ale tradycja 
święta plonów nie ginie. Na szczęście… I w tym roku dożynki 
zorganizowano w kilku dzielnicach, gdzie uchowały się 
jeszcze gospodarstwa – w korowodach nie zabrakło zarówno 
koni prawdziwych, jak i mechanicznych, pięknych wieńców 
i wypieczonego z tegorocznego ziarna chleba...

Święto plonów w Kłokocinie połączono z nadaniem wyremontowa-
nemu placowi naprzeciw remizy OSP imienia działacza samorządowego 
Emila Pawlasa. Odsłonięcia poświęconej mu pamiątkowej tablicy 
dokonali wspólnie prezydent Adam Fudali, przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy Zygmunt Kula oraz brat Emila – Franciszek, zaś proboszcz 
parafii św. Józefa ks. Andrzej Gruszka tablicę poświęcił. Wcześniej 

poprowadził on, wspólnie z proboszczem–seniorem ks. Eugeniuszem 
Menclem, dożynkowe nabożeństwo, apelując w homilii o „...uwrażliwie-
nie dzieci na wdzięczność za chleb”. Mszę św. uświetnił przybyły w gości 
z Boguszowic–Osiedla chór pod kierunkiem Mireli Szutki, a kolorytu 
dodały również dbające o podtrzymanie tradycji członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich, które na tę okazję założyły piękne, śląskie stroje. 
W Kłokocinie zachował się piękny obyczaj przystrajania w dożynkowy 
dzień płotów i posesji na trasie przejazdu korowodu. Prowadziła go 
stylowa bryczka, a w niej gospodarze miasta i dzielnicy oraz para sta-
rostów: Grażyna Zniszczoł oraz Jan Adamczyk. Pani Grażyna, osoba, 
jak na starościnę, zdecydowanie młoda, jest panią na niespełna 2–hek-
tarowym gospodarstwie, ale również posiadaczką jednej z ostatnich już 
kłokocińskich krów. I wciąż sprzedaje mleko, masło i sery, które mają 
wśród sąsiadów chętnych nabywców. Przywiązanie Grażyny Zniszczoł 

do ziemi nie jest przypadkowe – pochodzi ona z rodziny o rolniczych 
tradycjach z Roju. Wciąż dogląda tam konia, który został po rodzicach... 
Starosta J. Adamczyk jest natomiast „dwuzawodowcem” – prowadzi 
3–hektarowe gospodarstwo oraz pracuje w kop. „Jankowice”.            

W Kłokocinie dożynki organizowane są „w systemie olimpijskim” czyli 
co cztery lata. Zachowując odpowiednią skalę, w dożynkowym festynie 
uczestniczyły iście olimpijskie tłumy, co organizatorów – Radę Dziel-
nicy, OSP, KGW – z jednej strony ucieszyło, bo świadczy o integracji 
lokalnej społeczności, z drugiej – zmusiło do przemyślenia innej lokali-
zacji podobnych zgromadzeń. Mieszkańcy dzielnicy chętnie kosztowali 
pysznego kołocza, chleba z fetym i żuru (gratis!) oraz podziwiali występy 
seniorów z zespołu „Józefinki”, zespołu „Nasi”, duetu „Bolero”, a  także 
popisy przedszkolaków i ich starszych kolegów z SP nr 19.  

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Z. Kula podziękował miastu 
za dotrzymanie słowa i wsparcie remontu placu, któremu patronuje 
człowiek będący przykładem aktywności społecznej  i pracy na rzecz 
lokalnej społeczności ponad podziałami...

Zwyczaj przyozdabiania płotów i posesji nie jest tak popularny 
w Radziejowie i Popielowie, co nie znaczy, że wspólne dożynki 
w tych dzielnicach są mniej widowiskowe. Przeciwnie! Pomysłowość 
mieszkańców znajduje odzwierciedlenie w barwnym korowodzie, który 

Emil Pawlas (1913–1987) ur. w Rybniku, syn Józefa, przedwojennego 
wójta Kłokocina. Przed II wojną światową E. Pawlas ukończył Liceum 
Handlowe, pracował jako sekretarz w gminie oraz pomagał rodzicom 
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Po wojnie był urzędnikiem w Starostwie Powiatowym w Rybniku, 
zaś w pamięci mieszkańców pozostał jako działacz społeczny i inicjator wielu 
przedsięwzięć na rzecz Kłokocina. Był przewodniczącym Rady Dzielnicy, preze-
sem Straży Pożarnej i Kółka Rolniczego. Pomagał mieszkańcom w załatwianiu 
spraw urzędowych, a drzwi jego domu były zawsze otwarte dla każdego. Dzięki 
jego zaangażowaniu w latach 1948–1950 utwardzona została droga do Bo-
guszowic, wykonano asfaltowe nawierzchnie na wszystkich bocznych drogach 

w dzielnicy i wokół niej, a także drogę asfaltową łączącą Kłokocin 
z Żorami. Duży wkład pracy włożył w budowę pierwszego drewnia-

nego zabytkowego kościółka w Kłokocinie, zainicjował budowę 
Szkoły Podstawowej nr 19 oraz powstanie Ochotniczej Straży 

Pożarnej i jej siedziby. W roku 1992 w remizie wmurowano 
pamiątkową tablicę poświęconą jego osobie i dziełu, ufun-
dowaną przez strażaków i mieszkańców Kłokocina. 

Dożynkowa tradycja       nie ginie...

Placowi w centrum dzielnicy nadano 
imię zasłużonego społecznika.

Bochen chleba prezydent Rybnika odebrał z rąk starostów Grażyny Zniszczoł i Jana 
Adamczyka, z lewej przewodniczący Zarządu Dzielnicy Zygmunt Kula.

Dożynkowy korowód przejechał ulicami 
Popielowa i Radziejowa, a w jednym 
z powozów jechał prezydent Adam Fudali.

Zdj.: s
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Dożynkowa tradycja       nie ginie...
przejeżdża ulicami Radziejowa i Popielowa. Inwencję widać nie tylko 
w strojach, sposobie ozdobienia pojazdów konnych i mechanicznych, 
ale i w dowcipnych hasłach – „Kto przeżuwacze hoduje, tego Unia dotuje” 
– głosił napis na wozie, w którym „podróżowały”… dwa cielaczki. 

Tegoroczny korowód tworzyło 20 pojazdów (15 z Radziejowa) 
oraz trzech konnych jeźdźców. W wozach i bryczkach jechali radni 
i samorządowcy z obydwu dzielnic, prezydent miasta, a także orkiestra 
i gospodynie w śląskich strojach z dożynkowym wieńcem wykonanym 
tradycyjnie przez Irenę Baron. Barwny korowód prowadziły współ-
czesne amazonki, a zamykał – lśniący nowy wóz bojowy Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Popielowa. Kawalkadę pojazdów z zaciekawieniem 
obserwowali mieszkańcy obu dzielnic, a część z nich wzięła udział 
w dożynkowym festynie, który odbył się na placu obok nowego boiska 
piłkarskiego w Radziejowie. To właśnie tam, prezes kółka rolniczego i 
starosta tegorocznych dożynek Wiktor Adamczyk wspólnie ze starościną, 

przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Heleną Spandel, przekazali 
prezydentowi Adamowi Fudalemu tradycyjny bochen chleba – symbol 
pracy rolników, z przesłaniem, by nigdy nie zabrakło go na żadnym 
stole… Dożynki zorganizowało Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń 
Wiejskich Popielów – Radziejów przy współudziale samorządów tych 
dzielnic, a uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji rol-
ników i plonów.

— W końcu się udało… — takimi słowami rozpoczął dożynkowe 
kazanie ks. proboszcz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Boguszowicach. W końcu udało się połączyć wysiłki rolników 
z dzielnic Gotartowice oraz Boguszowice Stare – należący do jednej 
parafii mieszkańcy dwóch dzielnic postanowili zapomnieć o wzajemnych 
animozjach i wspólnie zorganizować dożynki. Rozpoczęły się one pod 
gotartowicką remizą, skąd wyruszył barwny korowód dożynkowy. Zna-
lazły się w nim przystrojone bryczki, traktory oraz inne maszyny rolnicze 
– słowem, prawdziwa rolnicza parada. W kościele w Boguszowicach 
rolnicy złożyli dary dziękczynne za tegoroczne zbiory, a dożynki połą-
czono z tradycyjnym boguszowickim farskim festynem.

(r), (S), Fr.

Na budynku przy ul. Grunwaldzkiej pojawiła się 
pastelowa widokówka Smolnej. 

Charakterystyczne dla tej dzielnicy elementy wymalowa-
ła na fasadzie budynku znajdującego się na wprost bloku 
mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej Kazimiera Drew-
niok–Woryna. Pomagał jej Norbert Fraj, a obraz powstał 
z inicjatywy Jerzego Nowaka, który chciał w ten sposób 
zmienić nieciekawy widok za oknem, ale również upamiętnić 
przyłączenie do dzielnicy Smolna, mieszkańców bloków nr 
7 i 9 oraz kilku domów prywatnych przy ul. Grunwaldzkiej. 
W jednym z nich mieszka Gerard Liszka, właściciel budynku, 

na którym powstało nietypowe dzieło, a który opiekuje się 
zabytkową kapliczką przy ul. Raciborskiej. To właśnie ona 
znalazła się w centralnym punkcie obrazu, ale na ściennym 
malowidle znajdziemy również najstarszą w mieście Szkołę 
Podstawową nr 2, krzyż z ulicy Krzyżowej, bloki osiedli przy 
ul. Sławików i Reymonta, kościół Franciszkanów, a także 
znak dzielnicy, sylwetki tancerzy z „Przygody” oraz twarze 
mieszkańców Smolnej. Wszystko uchwycone charaktery-
styczną kreską K. Drewniok–Woryny, która mieszkała przez 
kilka lat na Smolnej, a której należą się słowa podziękowania 
od zleceniodawcy artystycznego kolażu. Prace przy jego po-
wstaniu trwały dwa dni, a przechodnie mają teraz możliwość 
porównania tego co na fasadzie, z tym co w rzeczywistości. 
Słowem, Smolna jak malowana…                                    (S)

Smolna w pigułce
Gospodynie z KGW Popielów–Radziejów i okazały dożynkowy wieniec.                Zdj.: s Rolnicza parada Gotartowic i Boguszowic.                                                      Zdj.: Fr
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A wspominano je w trakcie jubileuszowych uroczystości, których 
najważniejszym momentem było poświęcenie i przekazanie popie-
lowskim strażakom nowego sztandaru. Wyszyto na nim słowa „Bogu 
na chwałę, bliźniemu na pomoc” oraz sylwetkę patrona strażaków  
św. Floriana. Nowy sztandar poświęcił ksiądz Antoni Odróbka  
w trakcie mszy św. celebrowanej w intencji wszystkich strażaków. 
— To odważni i mężni ludzie — mówił o ich pracy i poświęceniu 
proboszcz parafii. Tak było od zawsze… czyli od listopada 1908 roku, 
kiedy to wybrano pierwszy zarząd ówczesnej Straży Ogniowej, której 
prezesem został Franciszek Abrachamczyk. W wiekowych dziejach 
popielowskiej OSP nie zabrakło wielu ważnych wydarzeń – począwszy 
od budowy murowanej remizy strażackiej wraz z drewnianą wieżą, 
przez lata ’30. minionego wieku, kiedy to ufundowany został pierwszy 
sztandar, Franciszek Janoszek wyrzeźbił figurę św. Floriana, a do ży-
cia powołana została żeńska drużyna pożarnicza, jedna z pierwszych  
w Rybniku. W 1956 r. jednostka wzbogaciła się o samochód pożarniczy,  
a w październiku 1973 r. kiedy świętowano 65–lecie OSP, otwarto 
nowo wybudowany „Dom Strażaka”, obok którego dziesięć lat 
później wzniesiono budynek gospodarczy. Przez te wszystkie lata, 
jednostka odgrywała dużą rolę w życiu społeczno–kulturalnym 
Popielowa. Przy OSP powstała orkiestra i zespół teatralny, później 
kółko wokalne i zespół muzyczny. Jednostka organizo-
wała Tydzień Strażacki, pogadanki dla młodych ludzi, 
turnieje skata, a strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach 
bojowych, zawodach pożarniczych i uświetniali najróż-
niejsze uroczystości, ale brali też udział w wycieczkach, 
biwakach, a nawet zabezpieczali kolarski Wyścig Pokoju. 
Ale miniony wiek to również, a może przede wszystkim, 
czas wielu akcji, w jakich strażacy – ochotnicy uczestni-
czyli. Wyjeżdżali do palących się stodół i zabudowań, do 
pożarów na kopalniach „Emma” czy „Rymer”, pomagali 
ratować XIV–wieczny popielowski kościółek i uczestni-
czyli w pamiętnym pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej. 

— W tym roku już 16 razy 
wyjeżdżaliśmy do różnych 
zdarzeń — mówi komen-
dant OSP w Popielowie 
Henryk Rojek. — A do 
dyspozycji mamy nowe 
auto bojowe marki MAN. 
OSP Popielów działa w 
krajowym systemie ra-
towniczo – gaśniczym i 
liczy obecnie 37 czynnych 
członków. Młodzieżowa 
drużyna pożarnicza zrze-
sza 18 osób. Jubileuszowa 
uroczystość była okazją do wręczenia strażakom okolicznościowych 
odznaczeń, a wśród gości byli m.in. prezydent Adam Fudali, poseł 
Marek Krząkała, samorządowcy i radni na czele z Piotrem Kuczerą 
– członkiem OSP, a także przedstawiciele zarządu wojewódzkiego i 
miejskiego OSP, Państwowej Straży Pożarnej i poczty sztandarowe 
zaprzyjaźnionych jednostek. 

Obchody rocznicowe odbyły się w „Domu Strażaka”, a mszę św. 

poprzedził przemarsz strażaków, Miejskiej Or-
kiestry Dętej „Rybnik”, pocztów sztandarowych 
oraz mieszkańców ulicami dzielnicy do kościoła, a 
zakończył – apel i festyn. Nawet pogoda była iście 
strażacka – woda lała się z nieba jak ze strażackiej 
sikawki. Przecież sto lat zobowiązuje… 

(S)

100–lecie istnienia świętowała Ochotnicza Straż Pożarna w Popielowie. Dziś 
ma do dyspozycji nowy wóz bojowy, ale wszystko rozpoczęło się od drewnianej, 
czterokołowej sikawki i 40 metrów węża skórzanego. To były czasy…

Wiek ochotników

W trakcie jubileuszu popielowscy strażacy otrzymali nowy 
sztandar. Na zdj.: prezydent Adam Fudali, radni – druh 
Piotr Kuczera i Władysław Horabik oraz prezes OSP  
Henryk Rojek.

Zdjęcia: s

Obchody 100–lecia OSP w Popielowie miały uroczystą oprawę, a nowy, lśniący wóz bojowy zadawał szyku…  

Patron strażaków św. Florian.



W tym roku komisja, której przewodniczyła 
Jadwiga Kutkowska z Wydziału Ekologii Urzę-
du Miasta, oceniła 13 przydomowych ogrodów, 
5 terenów położonych wokół wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych oraz 6 miejsc stano-
wiących otoczenie pawilonów handlowych 
i innych obiektów użyteczności publicznej. 
Niestety, ze względu na brak zgłoszeń, po raz 
kolejny nie rozstrzygnięto kategorii na najle-
piej zadbaną dzielnicę. 

Komisja zwracała uwagę na aranżację całego 
terenu, wkomponowanie roślinności w istniejącą 
zabudowę, a także stan i różnorodność zieleni 
– dobór gatunków roślin oraz utrzymanie trawników, kwietników, krzewów 
i drzew. Ocenie podlegał także stan techniczny elementów tzw. małej archi-
tektury, czyli ławek, huśtawek, piaskownic czy ozdobnych murków. Nie bez 
znaczenia była również pomysłowość i oryginalność rozwiązań architekto-
nicznych, wkład pracy w założenie i pielęgnację zieleńców, a także ogólny 
porządek panujący na ocenianym terenie. Tym zróżnicowanym kryteriom 
najlepiej sprostał ogród państwa Teresy i Jana Rojków z Gotartowic, który 
okazał się zwycięzcą w kategorii ogrodów przydomowych. Nie po raz pierw-
szy, bowiem liczący dwadzieścia lat zieleniec, już trzykrotnie triumfował 
w miejskim konkursie. — Najpierw mieliśmy niewielką działkę, która z cza-
sem się rozrastała. Rośliny nasadzaliśmy stopniowo po to, by dzisiaj cieszyć się 
już 170 gatunkami. Mamy też skalniaki, oczka wodne, przerobiliśmy nawet 
stary piec, który w ogrodzie pełni rolę wędzarni — opowiada Jan Rojek, 
który razem z żoną wciąż podgląda nowe rozwiązania, po to by ogród był 

jeszcze piękniejszy. — Chcielibyśmy posadzić oryginalne bonsai, ale są to 
bardzo drogie i delikatne rośliny. Przyznaje, że dzieci podziwiają efekty ich 
starań, ale nie garną się do pracy w ogrodzie: — Każdą chwilę poświęcamy 
na pracę wśród zieleni. To daje nam mnóstwo przyjemności. Dzieci na razie 
tylko się przyglądają... Z kolei państwo Ewa i Dariusz Kolorzowie, również 
mieszkający w Gotartowicach, po raz pierwszy wystartowali w konkursie 
i to od razu ze sporym sukcesem. — Wysłaliśmy zgłoszenie, bo namówili 

nas do tego znajomi. Ogród chwa-
lili również nowożeńcy, którzy 

niejednokrotnie przyjeżdżali tu, by robić sobie sesje fotograficzne — mówią 
państwo Kolorzowie. Ich ogród zajął drugie miejsce, a jury szczególnie 
doceniło pracę, jaką włożyli w stworzenie i pielęgnację zieleńca powstałego 
na podmokłym gruncie. — Mamy dużą i bardzo zróżnicowaną działkę. Są 
tu liczne źródła wody – duży staw, oczko wodne, a nawet rzeczka. Roślinami 
wymienialiśmy się ze znajomymi, a dzisiaj możemy pochwalić się pięknymi 
tujami, wierzbami, różnymi odmianami lilii, kosodrzewiny, cisów i funkii 
— wymienia pani Ewa. Dziesięcioletni ogród liczy niemal 3 tys. m2, więc 
pracy jest sporo, dlatego w utrzymaniu i pielęgnacji roślin pomaga rodzina. 
— To jest nasza pasja, forma wypoczynku i rozrywki po pracy. Najprzyjemniej 
jest, kiedy usiądziemy w altance, by posłuchać świerszczy i kumkających 
rzekotek — dodaje pan Dariusz. 

W Chwałowicach natomiast znajdują się inni laureaci konkursu – Sank-
tuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które zajęło pierwsze miejsce 

w kategorii na najładniej urządzone otoczenie pawilonów han-
dlowych i innych obiektów użyteczności publicznej oraz teren 
wokół budynku przy ul. Krupińskiego 9, administrowany przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Centrum”. Pierwszą nagrodę 
w kategorii zieleńców znajdujących się w sąsiedztwie wielo-
rodzinnych budynków mieszkalnych odebrali państwo Łucja 
i Teofil Gradzińscy, którzy opiekują się tym terenem. 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie wzięli udział w spo-
tkaniu w Urzędzie Miasta, podczas którego prezydent 
Adam Fudali dziękował za ich wkład w upiększanie miasta. 
Odbierając nagrodę w imieniu chwałowickiego sanktuarium 
przewodniczący zarządu dzielnicy Andrzej Wojaczek, zwrócił 
uwagę na to, że właśnie w tej przemysłowej części miasta 
znalazło się dwóch laureatów konkursu. Z kolei szef Za-
rządu Zieleni Miejskiej Andrzej Kozera mówił o planach 
stworzenia ogrodu miejskiego w sąsiedztwie Kampusu: 
— To będzie namiastka ogrodu botanicznego, rodzaj ścieżki 
edukacyjnej, gdzie będzie można z bliska przyjrzeć się różnym 
gatunkom roślin. Przypomniał również o działającej w Rybni-
ku kompostowni, która okazała się przysłowiowym „strzałem 
w dziesiątkę”. — Zainteresowanie usługami kompostowni 
jest tak duże, że musimy zwiększyć park maszynowy — mówił 

A. Kozera, a naczelnik Wydziału Ekologii UM Jarosław Kuźnik za-
apelował do wszystkich mieszkańców miasta o rezygnację ze spalania 
odpadów: — Spalanie wszelkiego typu odpadów jest niebezpieczne dla 
ludzi i środowiska naturalnego. To również zagrożenie dla ruchu drogo-
wego. Musimy mieć świadomość, że grożą za to wysokie grzywny.

(D)
Zdjęcia również na I i II stronie okładki

Na tegoroczną, osiemnastą edycję konkursu 
„O ładniejszy Rybnik” napłynęły 
24 zgłoszenia w trzech kategoriach 
k o n k u r s o w y c h .  J a k  n a  p r a w i e 
140–tysięczne miasto – skromnie...  
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– dobór gatunków roślin oraz utrzymanie trawników, kwietników, krzewów 

nas do tego znajomi. Ogród chwa-
lili również nowożeńcy, którzy 

niejednokrotnie przyjeżdżali tu, by robić sobie sesje fotograficzne 

Na tegoroczną, osiemnastą edycję konkursu 

Nagrodę za najładniejszy ogród odebrał 
Jan Rojek z Gotartowic.

Nagrodzono również teren wokół budynku przy ul. Krupińskiego w Chwałowicach. 
Zdjęcia: D i arch. Wydz. Ekologii UM

Zielono im...
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Nasz kolejny pasjonat przyznaje, 
że w przypadku zajęcia jakie wykonuje, 
posiadanie hobby będącego odskocznią 
od monotonii codzienności jest jednym 
z warunków zachowania równowagi 
w e w nę t r z n e j .  D l a  n i e g o  t a k i m i 
„wentylami bezpieczeństwa” stały się 
sztalugi, pędzel i farby. 

Ksiądz Rafał Śpiewak od trzech lat pełni 
funkcję duszpasterza akademickiego rybnickich 
studentów Zespołu Szkół Wyższych. Wcześniej, 
tuż po święceniach kapłańskich w 1998 r., został 
wikariuszem najstarszej i niezwykle bogatej 
w tradycje i historię parafii Świętej Magdaleny 
w Tychach. Tuż przed przyjazdem do naszego 
miasta trzy lata spędził w Radlinie–Głoży-
nach. W Rybniku nie narzeka na brak zajęć. 
Oprócz roli duszpasterza akademickiego, jest 
duchowym przewodnikiem harcerzy, pomaga 

w parafii Matki Boskiej Bolesnej, prowadzi wy-
kłady na Politechnice Śląskiej i w Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Wodzisławiu. Jest również 
założycielem i opiekunem funkcjonującego od 
dwóch lat hospicjum domowego im. św. Rafała 
Kalinowskiego, które otacza opieką osoby chore 
onkologicznie w terminalnej fazie choroby. We 
wrześniu rozpoczął pracę w II Liceum Ogólno-
kształcącym. Do tego dochodzą rekolekcje dla 
studentów i młodzieży szkolnej... Wydaje się, 
że podołanie tak wielu obowiązkom nie jest 
proste, jednak poczynaniom naszego pasjonata 
od lat towarzyszy wyjątkowa aktywność: — Za-
wsze miałem wiele zajęć i sporo zainteresowań 
— przyznaje. Jeszcze w szkole podstawowej 
w rodzinnych Siemianowicach Śląskich stworzył 
w piwnicy laboratorium chemiczne. Był harce-
rzem, należał do sekcji pływackiej i koła lite-
rackiego, uprawiał judo, był członkiem PTTK: 
— Co sobotę gdzieś wyjeżdżaliśmy. Zwiedzaliśmy 
najbliższy region, Kraków, Jurę Krakowsko–Czę-
stochowską. Przy okazji wycieczek poznawaliśmy 
kulturę i historię odwiedzanych miejsc. Choć 
po pędzel i sztalugi sięgnął już we wczesnym 
dzieciństwie, malarstwo było jedną z wielu jego 
pasji. W stronę sztuki „pchnął” go ojciec, który 
również wykazywał uzdolnienia plastyczne. 
Wspomina, że jako jedynak musiał zorgani-
zować sobie czas i stworzyć swój własny świat. 

Już w szkole odkrył, że malowanie 
mu wychodzi, co więcej, sprawia 
przyjemność i daje sporo satysfak-
cji. Do dzisiaj przechowuje dwa 
pierwsze obrazy, które namalował 
w wieku dziesięciu lat. W tym 
czasie trudno było o profesjonalny 
sprzęt, więc sam przygotowywał 
ramy i płótna: — Naciągałem stare 
prześcieradła na deski pozbijane 
w warsztaciku w piwnicy. Zagrun-
towałem płótno i namalowałem 
tradycyjny widok – pejzaż z morzem, 
wyspą i palmą — opowiada o swoich 
pierwszych próbach. Podkreśla, 
że miał szczęście do ciekawych 
zajęć plastycznych w szkole, na któ-
rych nie zajmował się jedynie teo-
rią: — Dużo ćwiczyliśmy. Szkolne 

zajęcia z plastyki, muzyki czy techniki 
dawały nam możliwość odkrywania 
swoich talentów.

Malarstwo towarzyszyło przyszłe-
mu duchownemu od wczesnych lat, 
jednak pomimo fascynacji tą dzie-
dziną sztuki, nie wybrał studiów na 
Akademii Sztuk Pięknych. Co wię-
cej, na długo odłożył pędzel i sztalugi. Przez wiele 
lat w ogóle nie malował, a w trakcie sześcioletnich 
studiów w Śląskim Seminarium Duchownym 
w Katowicach powstało zaledwie kilka obrazów. 
Do malowania powrócił nieco później, w czasie 
studiów doktoranckich. Po przeczytaniu dziesią-
tek książek i artykułów z zakresu historii kościoła 
i regionu potrzebował odskoczni i wyciszenia: 
— Często miałem chaos w głowie, swego rodzaju 
burzę w mózgu. Potrzebowałem czasu, by tę wiedzę 
przetworzyć, „przetrawić” i skondensować. Ma-
lowanie bardzo mi w tym pomagało. Pamiętam, 
że od klawiatury komputera odchodziłem do 
sztalug, a od sztalug wracałem do klawiatury. W 
tym czasie malowanie i pisanie pracy doktorskiej 
wzajemnie się uzupełniało.

Nigdzie nie uczył się malarstwa – nie chodził 
do szkoły plastycznej, nie należał do ogniska 
plastycznego, nie podglądał żadnego mistrza. 
Kilku wskazówek technicznych udzieliła mu 
malarka–amatorka Elżbieta Gąska, którą 

poznał podczas poprzedniej pracy dusz-
pasterskiej w Radlinie. Namalował niemal 
sześćdziesiąt obrazów. Ściany jego mieszkania 
i siedziby duszpasterstwa zdobią portrety, 
pejzaże, obrazy tematyczne, motywy biblijne, 
impresje i alegorie. Część z płócien znajduje się 
w domu rodziców, kilka przekazał znajomym, 
choć przyznaje, że ciężko jest mu rozstawać 
się ze swoimi pracami. Jeśli już zdecyduje się 
ofiarować komuś jedną z nich, musi ona trafić 
we właściwe ręce po to, by obraz funkcjonował 
w świecie, który jest księdzu Rafałowi bliski. 

Maluje farbami olejnymi, niedawno rozpo-
czął też tworzenie płaskorzeźb. — Najlepiej 
czuję się w malarstwie olejnym. Kiedyś rzeźbiłem 
w drewnie, teraz zaczynam pracę w glinie. Twier-
dzi, że role kapłana i malarza wzajemnie się 
uzupełniają: — To ten sam rodzaj wrażliwości 
i sposób na poszukiwanie Boga. Taką wrażli-
wość albo się ma, albo nie. Malowanie to rodzaj 
twórczego odpoczynku. To nie tylko satysfakcja 

— Chciałbym, by ten obraz ozdobił kaplicę, która powstanie na terenie 
kampusu — mówi ks. Rafał Śpiewak.

Z pejzażem w tle...
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z tego, że coś się tworzy, ale przede wszystkim czas 
na przemyślenia, odprężenie i pewien rodzaj kon-
templacji. To chwila oddechu, moment w którym 
można spokojnie zastanowić się nad pewnymi 
sprawami. Czas spędzony przy sztalugach to dla 
księdza Rafała również odkrywanie, poznawanie 
i akceptowanie siebie. Wszystko po to, by z kon-
kretnym darem wyjść do ludzi. To wrażliwość, 
którą chce przekazywać innym. To także sposób 
na docenianie otaczającego piękna. Również 
piękna, jakie jest w ludziach: — Kiedyś byłem 
na wystawie fotografii starych ludzi. To było coś 
fascynującego. Autor zdjęć w niesamowity sposób 
pokazał twarze tych osób – ich zadumę, uśmiech, 
łzy. Nawet w tym, co może wydawać się pełne 
smutku, można odnaleźć piękno. 

Maluje wtedy, gdy czuje, że nadszedł odpowied-
ni moment. — Ważne jest natchnienie. To rodzaj 
potrzeby i nagromadzonych przemyśleń. Muszę 
mieć wizję, bo obraz powinien najpierw zaistnieć 
w wyobraźni. Czasem jednak za pędzel chwyta 
bez konkretnego wyobrażenia: — Wtedy jestem 
podwójnie zaskoczony efektem. Zachwycam się 
i nie mogę uwierzyć, że to ja namalowałem. Motyw, 
którego nie miałem w głowie, narodził się w trakcie 
pracy. Niektóre z obrazów pozostawia niedokoń-
czone. Odkłada je, by po kilku miesiącach do nich 
powrócić. Po jakimś czasie stwierdza, że nic więcej 
nie domaluje, właśnie takimi powinny pozostać. 
Przyznaje, że malarstwo to także rodzaj modlitwy: 
— Oczywiście są schematy i kanony modlitwy, ale 
myślę, że kiedy coś tworzę z myślą o Panu Bogu, 
odkrywam siebie, wyciszam się i kontempluję, 
to w ten sposób również się modlę. Zostaję wtedy 
z sobą,  obrazem i z Panem Bogiem. 

Są obrazy nad którymi ks. Rafał Śpiewak 
pracuje krótko, inne są bardziej pracochłonne. 
Motywy wymagające wyjątkowej precyzji – por-
trety, twarze, cienie – najbardziej go pochła-
niają. Musi podchodzić do nich wielokrotnie, 

bo tłusta farba zlewa się i rozmazuje. Olej 
schnie prawie miesiąc, więc by uzyskać pożą-
dany efekt, trzeba odczekać i systematycznie 
nakładać kolejne warstwy. Jedną z ostatnich 
prac naszego pasjonata jest portret Andrzeja 
Frycza–Modrzewskiego, który powstał na 
prośbę dyrekcji II Liceum Ogólnokształcące-
go, którego Frycz–Modrzewski jest patronem. 
— Ten obraz powstał w jedną noc. Gdy po 
zakończeniu rekolekcji adwentowych wróciłem 
do siebie naładowany ewangelicznymi treściami 
i samą propozycją namalowania portretu, usia-
dłem wieczorem przed sztalugami. Malowałem 
aż zaczęło świtać, a na płótnie pojawił się portret. 
To jeden z obrazów, z których jestem najbardziej 
dumny. Mimo, że pojawiają się kolejne prośby 
o namalowanie obrazu, nasz bohater unika tzw. 
malowania na zamówienie: — Nie potrafię ma-
lować na zamówienie... Boję się, żeby nie zrobić 
ze sztuki rzemiosła. Obrazy, które maluję, albo 
się podobają, albo nie. Malując pod konkretne 
zlecenie, musiałbym sprostać oczekiwaniom 
zamawiającego, a mogłoby się okazać, że nasze 
wizje są zupełnie odmienne... 

Poprzez malarstwo chce pokazać młodym 
ludziom, że jako kapłan jest przede wszystkim 
zwykłym człowiekiem. Pragnie, by inni widzieli 
w nim godnego zaufania przyjaciela, który żyje 
wśród nich, ma podobne problemy, zaintere-
sowania, radości i frustracje. — Często widzę 
wśród młodych pewien rodzaj kontestacji, ale 
gdy zaczynam z nimi rozmawiać, są zaskoczeni, 
że nie ma między nami bariery. Chcę, by widzieli, 
że nie jestem oderwany od życia, mimo, że wciąż 
pokutują stereotypy księdza w koloratce, jako 
kogoś, kto żyje w innym świecie. Młodzi przy-
chodzą do mnie i widzą jak żyję, jak mieszkam, 
jaki jestem. Chyba dlatego tu przychodzą... Gdy 
zaczynał malować nie wzorował się na żadnym 
konkretnym malarzu, jednak bliski mu jest nurt 

impresjonizmu. Życiorysy wielkich mistrzów 
uzmysłowiły księdzu Rafałowi, że każdy z nich 
wynalazł coś swojego, coś charakterystycznego 
tylko dla siebie. — Zawsze nurtowało mnie py-
tanie, czy ja też jestem w stanie coś takiego zrobić 
– coś absolutnie swojego. Jak to się stało, że oni 
nagle zaistnieli, że stworzyli coś, co okazało się 
wyjątkowym momentem w całej historii sztuki? 
Ciągle jestem niepokorny i trochę zwariowany, 
bo wydaje mi się, że również ja powinienem coś 
takiego odkryć. Być może będzie to pomysł połą-
czenia poezji z obrazem – rodzaj kolażu, przestrzen-
nego wiersza, coś, co będzie miało treść zapisaną 
i namalowaną. To chodzi mi po głowie...

Ks. Rafał nie jest jedynym duchownym, który 
oddaje się jakiejś pasji: — Kapłani mają różne 
zainteresowania. Jedni hodują gołębie, piszą 
wiersze, śpiewają, inni fascynują się techniką, 
komputerami, jeszcze inni coś kolekcjonują, 
podróżują. Bardzo dobrze, że mają swój świat 
i swoje pasje – to jest zbawienne dla nas i dla 
otaczających nas ludzi. Podkreśla, że posługa 
kapłańska – trudna i specyficzna, wiąże się 
z wieloma wyrzeczeniami: — My z definicji 
nie zakładamy rodziny. Jest to rezygnacja wy-
nikająca ze świadomej decyzji, a nie z faktu, 
że w życiu coś nam się nie ułożyło. Niejeden 
ksiądz czuje, że mógłby mieć rodzinę, czuje się do 
tego zdolny, lecz świadomie rezygnuje. Czasem 
nam, kapłanom, zazdrości się wielu rzeczy, ale są 
to powierzchowne oceny. Oprócz tego, co mamy, 
jest wiele rzeczy których nie mamy i których nigdy 
mieć nie będziemy... Dlatego pasja, która daje 
osobiste spełnienie, która jest odskocznią od 
codziennych zajęć duszpasterskich, jest wielkim 
darem. Dobrze, jeśli w życiu kapłana znajdzie się 
miejsce na taki obszar pozytywnej twórczości.       

Ksiądz Rafał Śpiewak podziwia twórców 
potrafiących uchwycić chwilę, w której trzeba 
powiedzieć: koniec. Jest pod wrażeniem słów 
poetki, która czując, że wkłada zbyt dużo 
wrażliwości w pisanie wierszy, traktuje swój 
najnowszy tomik jako rodzaj testamentu. 
— Dla mnie wyznanie, że nadszedł czas, 
w którym nie ma się już nic więcej do powiedze-
nia, jest czymś niezwykłym. Kiedy prześledzimy 
życiorysy wielkich twórców – muzyków, malarzy, 
czy pisarzy – widzimy, że tworzenie ich wyczer-
pywało. Nie potrafili sobie powiedzieć: dosyć. 
Wiele utworów muzycznych czy obrazów było 
niedokończonych, ponieważ artyści się wypalali. 
Czasem trzeba umieć powiedzieć koniec. Sztuką 
jest też uchwycenie tego momentu...          (D)

M a l o w a -
nie to dla 
ks. Rafała 
również czas 
na refleksję.

Zdjęcia: d



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

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

Tony Halik w spódnicy
przemierza 
cz
z naszymi czytelnikami. Kontynuujemy zatem wypraw
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Odcinek szósty, 
czyli od euforii 
do przerażenia 

Meksyk... ponownie. — Podróż przez Belize 
zajęła mi kilka godzin i bardzo szybko znalazłam 
się ponownie w Meksyku — relacjonuje Sylwia, 
która zatrzymała się w słynącym z lazurowego 
jeziora Bacalar. Po drodze minęła kilka do-
mów, które wykupują i remontują po przejściu 
huraganu emeryci z Ameryki, a podczas jednej 
z wypraw do centrum poznała Davida z Ka-
nady, który przyleciał do Meksyku, aby wraz 
ze swoimi przyjaciółmi otworzyć... klinikę dla 
zwierząt. — Dowiedziałam się, że szuka wolon-
tariuszy, więc się zgłosiłam. To nie było łatwe 
zajęcie, ale praca, jaką wykonywali lekarze i pie-
lęgniarki z Kolorado była znacznie trudniejsza. 
Codziennie operowano 45 psów i kilka kotów, 
ale medycy byli doskonale zorganizowani. Praca 
rozpoczynała się o 6 rano, a umiejętny podział 
obowiązków sprawiał, że każdy wiedział co ma 
robić — wspomina Sylwia. 

Po kilku dniach nasza podróżniczka wyruszy-
ła w dalszą podróż, do północnego Meksyku, 
gdzie rośnie dużo drzew kokosowych, można 
do woli leżeć na białym piasku i podziwiać 
lazurowe Morze Karaibskie. — Centrum 
Cancun to drogie, hałaśliwe i zanieczyszczone 
miejsce, a „Zona Hoteliera” jest strefą dla 
bogaczy, z pięknymi hotelami i restauracjami 
— mówi. — Jednak ja szukałam czegoś innego 
– raju z kokosami, małymi, uroczymi chatkami 
i widokiem na lazurowe morze. I znalazła, a po 
kilku dniach pobytu w tak urokliwym miejscu 
ponownie pojechała do Belize. — Tym razem 
jadę autobusem klasy express i to w dodatku dla 
VIP–ów… To był numer dnia! Autobusy wyglą-
dają paskudnie, ale za to napisy mają na medal! 
— wspomina Sylwia. — W Belize spotkałam 
tego samego turystę, który kilka tygodni temu w 
Tikal grał dla nas piękną muzykę na flecie. Jaki 
ten świat mały... 

Gwatemala... ponownie. — Dojeżdżam 

do Flores i zatrzymuję się w hotelu, który 
wygląda jak mini–dżungla – śpię w hamaku, 
a codziennie rano budzi mnie śpiew ptaków 
— opisuje rybniczanka, która z Flores 
trafiła do Coban, następnie do Antiguy, 
a stamtąd nad jezioro Atitlan, wokół któ-
rego znajduje się kilka wulkanów. — Za 
2 dolary dopłynęłam łodzią do San Pedro 
Laguna, gdzie spotykałam Francuzkę Julię, 
właścicielkę restauracji. Poznałam też wielu 
młodych ludzi z różnych stron świata, którzy 
całymi dniami zajmowali się wykonywaniem 
naszyjników i bransoletek. — wspomina. 
— Tak bardzo mi sie spodobało, że zostałam 
aż 4 tygodnie. No i te widoki jak z bajki, a za 
plecami... wulkan San Pedro. 

Po b y t  w  C h i c h i c a s t e n a n g o  S y l -
wia zapamięta dzięki kolorowemu in-
diańskiemu targowi. W każdy czwartek 
i niedzielę Indianie sprzedają tam roz-
maite „cuda” – począwszy od owoców 
i warzyw, a na kolorowych stro-
jach, chustach, paskach i bi-
żuterii skończywszy. — Jedna 
z kobiet próbuje mi sprzedać 
żywą kurę. Szkoda mi jej, ale 
co ja zrobię z kurą w autobu-
sie? — zastanawia się Sylwia. 
— Czas opuścić Gwatemalę... 
Jeszcze tylko ostatnie spoj-
rzenie na wulkan San Pedro 
i w drogę do Gwatemala 
City, a stamtąd dalej w kie-
runku południowym Ameryki Środkowej. 
Jednak podróż typowym amerykańskim 
szkolnym autobusem o mało nie skończyła 
się tragicznie. — Siedzę w pierwszym rzędzie 
za kierowcą, jednak tym razem to miejsce 
okazało się pechowe. Nagle usłyszałam huk 
i zdałam sobie sprawę, że wokół mnie jest pełno 
szkła — relacjonuje dramatyczne chwile rybni-
czanka. — Jechaliśmy po kamienistej drodze, 
a z przeciwnej strony jechała ciężarówka, z której 

wydostały się ka-
mienie uderzając 
w przednią szybę 
autobusu. Kiedy 

usłyszałam huk, zamknęłam oczy i pomyślałam 
o najgorszym. Pamiętam tylko uderzenie powyżej 
klatki piersiowej. W autobusie zapadła cisza... 

Co wspólnego ma kurczak z autobusem, 
jakie wspomnienia może wywołać pewna 
kontrola celna i dlaczego Sylwia nie za-
przyjaźniła się z małpią rodzinką na Ko-
staryce? Czytaj w kolejnym numerze „GR” 
i podróżuj z Sylwią przez świat… 

(S)

i niedzielę Indianie sprzedają tam roz-
maite „cuda” – począwszy od owoców 
i warzyw, a na kolorowych stro-

Kokosowy raj 
nad Morzem 
Karaibskim. 

Indianki sprzedają-
ce kwiaty na scho-
dach przed kościo-
łem w Chichica-
stenango w Gwa-
temali. 

Barwy targu w Chichicastenango.

Wulkan San Pedro nad jeziorem Atitlan 
w Gwatemali. 

 „VIP–owska” podróż 
do Belize.

a z przeciwnej strony jechała ciła cił ężarężaręż óaróar wka, z któwka, z któwka, z kt rej 



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 29

Studenci Uniwersytetu III Wieku nie próżnują nawet w waka-
cje. Najbardziej uzdolniona plastycznie grupa przyswajała sobie 
w tym czasie nowe umiejętności. Tajniki portretu fotograficznego 
zdradziła uczestnikom letnich warsztatów mistrzyni tej formyAnna 
Foltynowicz–Koterska, zajęcia z malowania na tkaninie poprowadziła 
Barbara Szymura, wspólnie z Ewą Jaremków panie wytwarzały sztucz-
ną biżuterię, zaś Elżbieta Kostorz przybliżyła modną ostatnio technikę 
ozdabiania sprzętów czy naczyń wycinanymi elementami z papieru, 
zwaną decoupage (z franc. wycinać). Paniom (bo to głównie one były 
uczestniczkami warsztatów) decoupage przypadł do gustu szczególnie 
i wygląda na to, że będą zgłębiały jego tajniki dłużej, już w czasie „nor-

malnych” zajęć plastycznych w czasie roku akademickiego. Prowadzi je 
od ub. roku dla kilkunastu chętnych artysta–plastyk Maria Budny–Mal-
czewska, która była również pomysłodawczynią i opiekunką warsztatów. 
Efekty prac ich uczestniczek można było podziwiać na specjalnej wystawie 
w siedzibie Klubu U III W, która dowiodła, że talent może się ujawnić 
w każdym wieku. Uczestniczką wernisażu była również wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn, bo to właśnie dotacja miasta umożliwiła realizację 
letnich zajęć dla seniorów. — Jestem pewna, że to nie były zmarnowane 
pieniądze — uważa przewodnicząca Klubu Danuta Mrozek. — Uczestnicy 
warsztatów wyczarowali piękne przedmioty, które mogą zostać wykorzystane 
również jako upominki przy różnych okazjach… 

Miłej atmosfery spotkania nie zepsuła nawet „atrakcja” w postaci 
przeciekającego da-
chu i konieczność 
podstawienia wia-
derka… Przy okazji 
warto przypomnieć, 
że rybnicki klub po-
większył swoją sie-
dzibę o dwa dodat-
kowe pomieszczenia 
na I piętrze budyn-
ku w pasażu łączą-
cym ul. Sobieskiego 
z parkingiem przy ul. 
Brudnioka.  

(r)

Program zajęć – październik 2008

Zaprosili nas
• Dom Kultury w Niewiadomiu na wystawę fotografii „Piękno 

natury” (od 4 do 30 września). 
• Rada Dzielnicy Golejów na festyn „Pożegnanie lata” (6–7 

września).
• Zespół wokalny „Cantito” na koncert (7 września).
• Izba Przemysłowo–Handlowa ROP na piknik integracyjny (12 

września).
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na koncert laureatki 

I edycji konkursu piosenki poetyckiej Moniki Stuchlik z zespołem 
„Kaduceus” (20 września). 

• Dom Kultury w Chwałowicach i Klub Filmu Niezależnego na 
VII Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego (24–28 września, 
więcej w następnym numerze). 

• Zarząd Elektrowni „Rybnik” na uroczystość uruchomienia 
Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (25 września, więcej w 
następnym numerze).

• Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych na obchody jubi-
leuszu 80–lecia placówki (27 września, więcej w następnym 
numerze). 

• Biblioteka Śląska w Katowicach, Powiatowa i Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Rybniku wspólnie z miastem oraz czasopismo 
„Guliwer” na finał akcji „Literackie fanaberie raz jeszcze” (27 
września, więcej w następnym numerze). 

• Dom Kultury w Niedobczycach na cykl imprez, w tym na VI 
Zjazd Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa 
Śląskiego i Zaolzia (28 września).

• Organizatorzy VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytator-
skiego Poezji Metafizycznej (29 września, więcej w następnym 
numerze). 

• 2.10., czw., godz. 11.00 – „Motywy biblijne w malarstwie na 
wybranych przykładach” – Helena Kisielewska;

• 3.10., pt., godz. 8.00 – Wyjazdowy wykład pt. „Ochrona dzie-
dzictwa kultury technicznej na przykładzie Muzeum Regional-
nego w Suszcu” – dr Waldemar Szendera, U.Śl.;

• 6.10., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Szczepan Balicki;
• 6.10., pon., godz. 12.00 – Grupa malarska „Impresja” – Maria 

Budny–Malczewska;
• 9.10., czw., godz. 11.00 – „Śmiech to zdrowie” – prowadzący 

Karol Wilaszek;
• 13.10., pon., godz. 12.00 – Medycyna niekonwencjonalna 

– Ludwik Semeniuk;
• 16.10., czw., godz. 11.00 – Inauguracja VII roku akademickiego 

w Państwowej Szkole Muzycznej, ul. Powstańców;
• 20.10., pon., godz. 12.00 – Grupa malarska „Impresja” – Maria 

Budny–Malczewska;
• 22.10., śr., godz. 13.30 – „Epidemie XXI wieku” – dr Aniela 

Kempińska;
• 23.10., czw., godz. 11.00 – „Refleksja intelektualna w litera-

turze” – Jerzy Frelich;
• 27.10., pon., godz. 12.00 – Medycyna niekonwencjonalna 

– Ludwik Semeniuk;
• 30.10., czw., godz. 11.00 – „Jakie praktyczne korzyści może 

oferować teoria chaosu” – prof. Adam Szczurowski;
• Poniedziałki: qui gong, muzykowanie, med. niekonwencjonal-

na, nauka rysunku, język niemiecki, jęz. francuski; wtorki: język 
włoski, angielski, szachy, rękodzieło artystyczne, biblioteka; śro-
dy: język niemiecki, biblioteka, remi brydż, kurs komputerowy; 
czwartki: qui gong, język angielski, biblioteka; piątki: brydż; 
codziennie: kawiarenka internetowa.

Wernisaż był okazją do podziękowania prowadzącym zajęcia, a przede wszystkim 
opiekunce warsztatów Marii Budny–Malczewskiej, której upominek własnej roboty 
i kwiaty wręczają Elżbieta Kostorz i Anna Powiecka.                                   

Lato z decoupage’em

Efekty letnich warsztatów 
na wystawie w siedzibie 
Klubu U III W.

Zdjęcia: r



Elżbieta Włosek–
Ż u r a w i e c k a 
p r z y  n o w y c h 
organach. 

Zdj.: d
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Za sprawą cyklicznej, jesiennej imprezy, kulturalny wrzesień 
upływa w Rybniku m.in. pod znakiem muzyki kameralnej 
i organowej. W kilku kościołach miały miejsce wyjątkowe 
koncerty dla wyjątkowej, bo najbardziej muzycznie wrażliwej 
publiczności.

Organizatorom – Rybnickiemu Centrum Kultury, a przede wszystkim 
głównej animatorce Dni… Elżbiecie Włosek–Żurawieckiej udało się za-
prosić wspaniałych solistów, również z zagranicy. Recitale organowe dali 
Sylvain Pluyaut z Francji, Wolfgang Seifen z Niemiec i Ursula Grahm ze 
Szwecji, a także sama E. Włosek ze swoimi uczniami. Artysta francuski 
zachwycił słuchaczy zgromadzonych w kościele św. Józefa Robotnika 

wspaniałymi transkrypcjami utworów symfonicznych, w tym znanych 
tematów z dział Borodina czy Griega. W. Seifen gościł już w Rybniku 

po raz czwarty i z imprezą oraz Rybnikiem jest zaprzyjaź-
niony. W tej samej świątyni artysta zaprezentował swój 
ogromny kunszt improwizacyjny, wykorzystując znane 
polskie pieśni, co spotkało się z wyjątkowym aplauzem 
publiczności.   

Wystąpił również Zespół Muzyki Dawnej „Concer-
to Polacco”, którego trzon stanowią najlepszy polski 
klawesynista Marek Toporowski, nagrodzony kilkoma 
muzycznymi Fryderykami oraz jego żona, wiolonczelistka 
Teresa Kamińska. Szczególny klimat nadało koncertowi 
miękkie, łagodne brzmienie oryginalnych instrumentów 
z epoki baroku: obojów i fletów prostych, na których 
zagrali czescy soliści Alesz Rypan i Petra Myszkowa.

Wydarzeniem był również wspólny występ w kościele 
Matki Boskiej Bolesnej wspaniałej skrzypaczki Kai 
Danczowskiej z założoną w tym roku przez rodzeństwo 
Elżbietę i Pawła Stawarskich, a prowadzoną przez tego 
ostatniego, orkiestrą kameralną „Amici”. Kaja Dan-
czowska to w polskiej wiolinistyce postać wyjątkowa 

Gdyby o elitarności instrumentu świadczyć miała 
ograniczona liczba uczniów w jednej klasie szkoły muzycznej, 
organy znalazłyby się na pewno w tej wyjątkowej grupie. W 
tym roku szkolnym do klasy organów prof. Elżbiety Włosek–
Żurawieckiej w rybnickiej „szkole Szafranków” przyjęto „aż” 
troje uczniów. A to za sprawą nowego instrumentu, który 
stanął w specjalnie zaadaptowanej sali.

Szkoła od dawna zabiegała o środki na zakup organów, by w grze na 
tym instrumencie mogło się kształcić więcej uczniów. W końcu udało 
się pozyskać dotację ministerialną, która wystarczyła (z niewielką 
dopłatą) na sprowadzenie z Niemiec dobrej klasy instrumentu firmy 

Walcker. — To współczesny, 11–głosowy, instrument zbudowany na modłę 
barokową, z dwiema klawiaturami ręcznymi oraz nożną — mówi bardzo 
zaangażowana w jego pozyskanie, prowadząca klasę organów w rybnic-
kiej szkole od początku lat ’90 E. Włosek–Żurawiecka. Jej uczniowie do 
ćwiczeń korzystali dotąd z organów cyfrowych w macierzystej placówce, 
ale również, dzięki życzliwości szkoły w Raciborzu, z tamtejszego, dosko-
nałego instrumentu. Otwarty na współpracę jest również kościół ojców 

werbistów, którzy zgadzają się na lekcje w tej świątyni. 
Szkoła w Rybniku posiada również tzw. pozytyw, ale 
jest on wykorzystywany głównie do akompaniamentu 

w zespołach 
kameralnych. 
Nowe organy 
zdecydowa-
nie poprawią 
jakość i kom-
fort kształce-
nia uczniów, 
k t ó r y c h  w e 
w s z y s t k i c h 
organowych 
klasach jest 
w  s u m i e 
ośmioro. Gro-
no pedagogów 

Grupa uczniów klas organowych ze swoimi pedagogami, ks. Wiesławem Hudkiem, 
(pierwszy z lewej), prof. Elżbietą Włosek–Żurawiecką (w środku) i Stanisławem 
Pielczykiem (z tyłu z lewej), jeszcze przy starym instrumencie.                          Zdj.: r

Mistrzowie i uczniowieMistrzowie i uczniowieMistrzowie i uczniowie

Jest organistów niewielu...

Kaja Danczowska, Paweł Stawarski... i „Amici”. Zdj.: r
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Miłośnicy chóralnego 
śp iewu  już  w iedzą 
jak spędzą ostatni 
weekend października 
– uczestnicząc w IV 
e d y c j i  R y b n i c k i e j 
Jes ieni  Chóralnej . 
Tych niezdecydowanych 
zachęci z pewnością 
gość specjalny festiwalu 
– Państwowy Rosyjski 
Chór Kameralny pod 

dyrekcją Wladimira Kontarieva – jeden z najlepszych 
zespołów chóralnych w Europie.

Międzynarodowy festiwal pod patronatem Henryka Mikołaja Gó-
reckiego ma promować muzykę chóralną oraz propagować najlepsze 
wzorce amatorskiego śpiewactwa chóralnego. W części konkursowej 
wezmą udział chóry jednorodne, mieszane i kameralne mieszane 
z Częstochowy, Krakowa, Bielska–Białej, Rybnika, Warszawy, Łodzi, 
Wrocławia, Poznania, Szczecina…  

24 października, godz. 18.00 
Koncert inauguracyjny z udziałem Bielskiego Chóru Kameralnego 
pod dyrekcją Beaty Borowskiej – kościół pod wewz. Św. Teresy 
od dzieciątka Jezus w Chwałowicach (ul. Działkowców 1).

25 października, godz. 10.00 
Przesłuchania konkursowe – kościół pod wezw. Królowej Apo-
stołów (ul. Henryka Wieniawskiego 7). Lista uczestników na 
stronie www.rjch.go.pl.
godz. 19.00 
Koncert Specjalny z udziałem Rosyjskiego Chóru Kameralnego 
pod dyrekcją Władimira Kontariewa (na zdj. poniżej) – kościół 
pod wezw. Św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku.
Ogłoszenie wyników konkursu.

26 października 
godz. poranne – oprawa muzyczna mszy świętych w parafiach 
Rybnika i okolicznych miastach.
godz. 14.00
Koncert laureatów – kościół pod wezw. Królowej Apostołów. 

Wstęp na wszystkie koncerty bezpłatny!

Organizatorami festiwalu są Dom Kultury w Chwałowicach i Śląskie 
Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”, a partnerami – Zespół Szkół 
im. Powstańców Śląskich w Rybniku i Rybnickie Centrum Kultury. 
Zapraszamy do udziału! 

– skrzypaczka o znakomitej technice i muzykalności oraz wspaniały 
pedagog, laureatka wielu międzynarodowych konkursów, a teraz ich 
juror, współpracująca z najlepszymi, w tym Krzysztofem Pendereckim 
czy Krystianem Zimermanem. „Amici” to zespół składający się, jak 
sugeruje nazwa, z przyjaciół Pawła i Elżbiety z czasów edukacji w ryb-
nickiej „szkole Szafranków” oraz studiów muzycznych. Orkiestrę tworzą 
profesjonalni muzycy, absolwenci akademii muzycznych w Amsterdamie 
i Moguncji oraz Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, a także studenci AM 
w Katowicach. Pomysł założenia orkiestry kameralnej powstał z chęci 
wspólnego muzykowania młodych ludzi, którzy w latach ‘90 grali w 
szkolnej orkiestrze kameralnej prowadzonej przez ówczesnego dyrek-
tora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Rybniku, nieodżałowanej 
pamięci Eugeniusza Stawarskiego. Do udziału w koncertach młody i 
bez kompleksów zespół zamierza zapraszać wybitnych polskich i zagra-
nicznych solistów i, jak widać, dobry, a nawet bardzo dobry, początek 
został zrobiony.

W tym roku obchodzimy 330 rocznicę urodzin wybitnego włoskiego 
kompozytora Antonio Vivaldiego i to głównie jego dzieła wypełniły 
wieczór. Dwa koncerty ze zbioru L’estro Armonico na dwoje skrzypiec 
wykonali  mistrzyni – Kaja Danczowska i jej uczeń (na Akademii Mu-
zycznej w Krakowie) Paweł Stawarski, co dla młodego artysty jest na 
pewno nobilitujące. Ale gość zaprezentował się również solo, a muzyka 
Vivaldiego i znakomite wykonanie uwiodło publiczność, co nieuchron-
nie musiało skończyć się bisem. Również zespół „Amici” pokazał się 
z jak najlepszej strony, dając nadzieję, że swoim kunsztem wzbogaci 
muzyczną ofertę dla rybnickich, i nie tylko, melomanów.                (r)

powiększyli uczeń E. Włosek–Żurawieckiej oraz prof. J. Gembalskiego 
Stanisław Pielczyk oraz ks. dr Wiesław Hudek, z parafii św. Brata Al-
berta w Żorach i znakomity organista.  

Pokaźnych rozmiarów (wysokość – 2, 8 m, szerokość – ok. 2 m) nowy 
instrument wymagał adaptacji jednej z sal, czego koszty (oraz transportu 
z Niemiec) wziął na siebie metropolita katowicki, arb. Damian Zimoń, 
który był gorącym zwolennikiem poszerzenia klasy organów o specjali-
zację liturgiczną. Całe przedsięwzięcie pilotował prof. Julian Gembalski, 
jeden z najznakomitszych pedagogów i organowych wirtuozów.

— Uczniowie klasy organów rybnickiej szkoły mają na swoim koncie 
spore sukcesy. W tym roku w ogólnopolskich przesłuchaniach uczniów 
klas organów szkół II stopnia we Wrocławiu II miejsce, na 80 uczestników, 
zdobył mój uczeń Kamil Białuski, wygrywając wcześniej przesłuchania 
makroregionalne. To jedna z najwyższych lokat rybnickich uczniów w 
krajowych konkursach — dodaje E. Włosek–Żurawiecka. Na podob-
ne sukcesy liczy zapewne uczeń II klasy Michał Bera, który nie tylko 
świadomie wybrał organy na swój główny instrument, ale interesuje się 
również ich konstrukcją, historią i literaturą muzyczną. 

(r)

Paleczny na jubileusz!
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Antoniego i Karola 

Szafranków obchodzi w tym roku 75–lecie istnienia. 
Obchody jubileuszowe będą miały miejsce 5 października br.:
• godz. 10.00 – msza św. w bazylice św. Antoniego
• godz. 12.00–15.00 – spotkania rocznikowe w siedzibie 

szkoły
• godz. 16.00 – koncert jubileuszowy szkolnej Orkiestry Symfo-

nicznej pod dyr. Sławomira Chrzanowskiego w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Z orkiestrą wystąpi absolwent szkoły, wybitny 
pianista Piotr Paleczny. 

Zgłoszenia i informacje dla absolwentów: 
www.psmrybnik.strefa.pl, tel. 032 755 88 94
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Powiatowa i  Miejska Bibl ioteka 
Publiczna ogłasza konkurs na imię dla 
firmowej maskotki. 

Sporej wielkości, uskrzydlona maskotka 
zadebiutowała w trakcie imprezy „Aktywny 
Rybnik... po godzinach”, która odbyła się na 
początku września w Centrum Handlowym 
„Plaza”. Pluszowa sowa zachęcała do odwie-

dzin bibliotecznego stanowiska oraz samej 
placówki, która ma wiele do zaoferowania 
nie tylko miłośnikom książek. 

Dotychczas maskotka 
pozostawała bezimienna, 

ale już wkrótce to się zmie-
ni. Może dzięki tobie? 

Wystarczy wymyśleć 
imię dla sympatyczne-
go puchacza, a propo-
zycje przesyłać na ad-
res: sekretariat@bi-
blioteka.rybnik.pl. 
Konkurs potrwa do 
1 października.

Różnią się wiekiem, osobowością, wykształceniem 
i tym co robią na co dzień. Łączy ich jednak wspólna 
pasja – sztuka. No i jedna dzielnica… 

— Cieszymy się, że możemy wspólnie realizować i wspie-
rać działania, które promują utalentowane osoby z naszej 
dzielnicy, pokazują ich prace i najczęściej, skrywane dotąd, 
artystyczne pasje — mówił przewodniczący Rady Dzielnicy 
Rybnicka Kuźnia Jan Rorat. — Ta wystawa jest dowodem ar-
tyzmu tkwiącego w mieszkających tutaj ludziach. Powinniśmy 

się tym chwalić. I tak właśnie się dzieje, co potwierdziła wy-
stawa „Artyści Rybnickiej Kuźni” w „Klubie Energetyka”. 
A wszystko zaczęło się od Grupy „Rybnicka Kuźnia”, którą stworzyli: 
Fundacja „ER”, Rada Dzielnicy, Stowarzyszenie Promocji Regionalnej 
„Rybnicka Kuźnia”, Gimnazjum nr 4, SP nr 15 i Przedszkole nr 37. I od 
hasła „cudze chwalicie, swego nie znacie”: — Przez wiele lat pokazywali-
śmy wybitnych twórców zarówno z kraju, jak i zagranicy i o mały włos nie 
pominęliśmy tego, co dzieje się tuż obok nas — mówił prezes Fundacji 
Elektrowni Rybnik Stanisław Wójtowicz. — Dobro tej dzielnicy leży mi 
na sercu, podobnie jak innym, więc razem postanowiliśmy, że będziemy 
promować Rybnicką Kuźnię. 

Na dobry początek, licznie zgromadzona publiczność obejrzała prace 
11 twórców. Różnorodne, tak jak ich autorzy. Ida Bubnel–Wdowicz 
ma dyplom z grafiki, maluje, rzeźbi i… uczy języka francuskiego, 
a zafascynowana Ukrainą Dorota Harenza, nauczycielka nauczania 
zintegrowanego i plastyki, zilustrowała książkę Natalii Piekarskiej–Po-
nety. Z wykształcenia historyk i etnolog, z zamiłowania artystyczna 
dusza – Krystyna Kiereta równie chętnie pisze wiersze i ilustruje, co 
maluje w plenerze. Z kolei Bronisława Tomala swój talent wykorzysty-
wała zdobiąc szkło i porcelanę oraz dekorując naczynia emaliowane 

w Hucie „Silesia”. Dziś jej obrazy drogi krzyżowej znajdują się w kościele 
w Rybnickiej Kuźni. Pracownik elektrowni i działacz społeczny Andrzej 
Tyburski maluje już od trzydziestu lat, a tematem jego prac są ludzie. 
Laureatka wielu konkursów plastycznych Ilona Kulig–Koźbiał studiu-
je arteterapię, a uprawiająca malarstwo sztalugowe, olejne i rysunek 
Monika Oleksik wciąż zastanawia się nad wyborem studiów. Absolwent 
„Budowlanki” Maciej Sowa zajmuje się… tatuażem i sztuką graffiti, po-
dobnie jak dekorator wnętrz, technik architektury krajobrazu, członek 
grupy „Azizi” Adam Wróbel, którego prace zdobią również elewacje, 
garaże, samochody... Licealistka Dominika Pope od trzech lat uczęsz-
cza na zajęcia grupy plastycznej „Magii Koloru”, prowadzone przez 
cenioną malarkę Grażynę Zarzecką–Czech, najbardziej utytułowaną 
w gronie wystawiających.

Pierwsza wspólna inicjatywa Grupy „Rybnicka Kuźnia” promowała 
artystyczne indywidualności dzielnicy, druga – festyn rodzinny „Poże-
gnanie lata” – instytucje w niej działające. A to dopiero początek… 

(S) 

Galerii moc

Kolejne oblicza…
…odsłonił zespół „Oblicza”. Prace malarskie twórców nieprofesjonalnych pokazano 

na dwóch wystawach.     
Najpierw w swojej kolebce, czyli w galerii „Oblicza” mieszczącej się w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej, prace pokazała Józefa Mateja z Pyskowic. Dla znajomych „Ziuta”, malowaniem 
i rysowaniem zajmowała się już od najmłodszych lata. 8 lat temu trafiła do Zespołu Twórców 
Nieprofesjonalnych „Oblicza”, założonego przez artystę malarza Mariana Raka. Jego zdaniem, 
prace J. Matei są kumulacją wielu emocji i realizacją artystyczną „jej wymarzonego świata”. 

Od 28 lat zespół „Oblicza” skupia miłośników malarstwa w różnym wieku i o różnej profesji, 
a ich prace często trafiają na wystawy. Również w czasie „Wieczoru sztuk” w Domu Kultury 
w Chwałowicach twórcy nieprofesjonalni pokazali swoje malarskie talenty. Ale uwagę publicz-
ności wzbudziły również fotografie Janusza Musiała pt. „Dotyk światła i wody”, poświęcone 
fenomenowi światłoczułości oraz bezpośredniemu działaniu żywiołów wody i światła (www.
januszmusial.republika.pl). Wystawy można oglądać do 8 października, a „Wieczór Sztuk” 
dopełnił recital gitarowy Marcelego Kubicy w duecie z córką Hanną. 

Takie to były oblicza… Obliczone na sukces.                                                                      (S)

Rybnicka Kuźnia 
jak malowana

Artyści Rybnickiej Kuźni odkryli swoje plastyczne talenty…                                                   Zdj.: s.
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Uwaga konkurs!

Nazwij maskotkę
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O ciekawej imprezie zwykle dowiadujemy się z plakatów, 
Internetu, od znajomych. Typowo. Na niebanalną 
formę nagłośnienia jazzowego festiwalu wpadli 
jego organizatorzy. 
Usłyszeć zaproszenie 
na koncerty wprost 
z konnego zaprzęgu, 
w którym muzycy 
na żywo grają jazz 
– bezcenne…  

Pomysł się sprawdził, 
gdyż jadący ulicami 
miasta, jazzujący za-
przęg z muzykami ryb-
nickiej „South Silesian 

Brass Band”, wzbudzał sporą 
sensację wśród przechodniów. 
A był to ledwo przedsmak tego, 
co czekało na rybniczan w trakcie 
dwudniowego festiwalu, jaki od-
był się na kampusowej estradzie. 
Nietypowa promocja okazała się 
strzałem w dziesiątkę, podobnie 
jak sam festiwal. Na pomysł jego 
organizacji wpadł dyrektor Rybnic-

kiego Centrum Kultury Adam Świerczyna, a zaproszone grupy ze 
Słowacji, Czech, Węgier oraz Polski potwierdziły, że jazz tradycyjny 
to jest to! Swingujące i dixielandowe brzmienia, niezapomniane 
interpretacje standardów jazzowych rozkołysały publiczność, która 
z pewnością ani przez chwilę, nie żałowała, że wybrała się na kampus 
posłuchać miłych dla ucha dźwięków. Każdy z uczestników mógł też 
poszerzyć swoją jazzową wiedzę dzięki „mini–wykładom” profesora 
Andrzeja Szmidta z Akademii Muzycznej w Katowicach, a w trakcie 
jam session – poznać inne oblicze jazzowych koncertów. Bo nie ma 
to jak… „cały ten jazz”. 

(S)  

W rytmie dixielandu    

A może jedno i drugie? To przecież „smaczki” 
budzącego coraz większą popularność 
tańca breakdance. Licznie zgromadzona 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, głównie młoda 
publiczność, sama musiała wybrać co podoba 

im się najbardziej… 
— Ta impreza udowadnia, że również w tak zacnych 

miejscach jak teatr, jest miejsce na kulturę szeroko rozumianej 
„ulicy” — mówił ZagmadFany, który poprowadził w Rybniku IV edycję 
międzynarodowego turnieju tańca breakdance. Po raz pierwszy w tym roku 
w tanecznej rywalizacji wzięły udział ekipy ze Słowacji i Czech, a uczestnicy 
czarowali publiczność trudnymi i skomplikowanymi choreograficznie 
popisami. — „Bez spiny” wymyślili przed czterema laty młodzi ludzie z Ryb-
nika — mówi Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury, 
głównego organizatora turnieju. — Wszyscy pamiętamy o Marcinie Jończyku, 
którego, niestety, nie ma już wśród nas, ale wiemy jak wiele zrobił dla tego 
tańca i muzyki w naszym mieście. W czasie turnieju w TZR pokazano film 
o Marcinie, a na scenie zawieszono jego graffitowy portret. „Batelkom” czyli 
bitwom, w których naprzeciw siebie stają tancerze i starają się „pokonać” 
konkurentów wykonywanymi układami, przyglądało się międzynarodowe 

jury. Oceniano zarówno technikę, jak i wyczucie rytmu, a najlepiej w swoich 
układach połączyli te elementy „Skill of Felaz” z Warszawy, przed grupą „La-
jony Kingz” z Leszczyn i „Funky Masons” z Wrocławia. — To była wyjątkowo 
udana impreza, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Jeszcze 
nigdy turnieju nie oglądało tyle osób, a widownia teatru była pełna od początku 
do końca trwania „Bez spiny” — ocenia jedna ze współorganizatorek imprezy 
Agnieszka Klimasara. — A potem, było jeszcze lepiej. Potem, czyli podczas 
„After party”, które odbyło się w klubie „Magic 2”, gdzie królowały równie 
wymyślne „tańce–połamańce”.                                                                       (S)im si
Turniej „Bez spiny” jest przede wszystkim męską domeną, ale w Rybniku tańczyły 
również dziewczyny. I to jak!                                                                             Zdj.: s  

Akrobacje czy taniec?

SSBB z konnego zaprzęgu zachęcał 
do udziału w Festiwalu. 

Jazz tradycyjny to jest to! – udowodniły zespoły biorące udział w imprezie.
Zdjęcia.: s

I Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
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Dorota Miśkiewicz…
…ma nie tylko dobre, jazzowe nazwisko po 

tatusiu, ale jest również gwarancją jakości. 
 Na koncercie w TZR promującym nową płytę 
„Cominho” wokalistka wystąpi z zespołem 
w składzie: Tomasz Kałwak – instrumenty kla-
wiszowe, Marek Napiórkowski – gitara, Robert 
Kubiszyn – kontrabas, gitara basowa, Robert 

Luty – perkusja, oraz gość specjalny z Brazylii: Luiz Carlos Xavier 
Coelho Pinto „Guello” – instrumenty perkusyjne.

3 października, godz. 20.00 

Szlagier fest
Każda impreza pod hasłem „…po naszymu 

czyli po Śląsku” sprawia, że sala jest pełna, 
a publiczność zadowolona. A jeśli do tego 
dodamy takie nazwiska jak Joanna Bartel, Mirek 
Szołtysek i Piotr Schulz, a na dokładkę Wesołe 
Trio i Kabaret Rak z Krzysztofem Hanke – sukces 
murowany.

4 października, godz. 18.00, 

Wybryk słonia i…Witkacego  
Nawet wielcy ludzie byli kiedyś dziećmi, ale Stanisław Ignacy 

Witkiewicz już wtedy nie rozstawał się z piórem. Komedia w 5 aktach 
„Menażeria, czyli wybryk słonia” to dzieło 8–latka, a jej wystawienia 
podjął się działający w Rybnickim Centrum Kultury Teatr Tara Bum. Prze-
konajmy się wspólnie z naszymi pociechami czy młodzieńcze utwory 
Witkacego specyficzną formą i poczuciem humoru zapowiadają jego 
przyszłe dzieła… 

11 października, godz. 18.00 

Na operetkowy wieczór…
…z „Księżniczką czardasza” Emmericha Kalmana zapraszają 

artyści Teatru Muzycznego z Gliwic. Któż z nas nie nucił: „Artystki, 
artystki, artystki z variété” czy „Choć na świecie dziewcząt mnó-
stwo…”, melodii, których się nie zapomina. W roli księcia Edwina 
zobaczymy Michała Musioła, pięknej Sylwii – Małgorzatę Długosz, 
zaś za dyrygenckim pulpitem Rubena Silvę! 

18 października, godz. 17.00

Pechowy „Ryjek”?
Miejmy nadzieję, że 13. edycja Rybnic-

kiej Jesieni Kabaretowej nie podda się 
„magii” liczb i znów będzie sukcesem.

W koncercie finałowym w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej wystąpią m.in. Piotr Bałtroczyk, 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Grupa 
MoCarta i Kabaret Młodych Panów. Pełny 
program imprezy na www.ryjek.eu

26 października, godz. 20.00 

Ballady i romanse
Krymski bard Aleksander Maceradi zaczął 

grać jako dziewięciolatek, a „dorosłą” eduka-
cję muzyczną zdobywał we Władywostoku. 
W 1994 ze swoimi uczniami Liceum Sztuki 
w Kerczu na Krymie, gdzie wykładał, przyjechał 
na Festiwal Muzyki Klasycznej do Kołobrzegu i… 
został w Polsce. Śpiewa piosenki Włodzimierza 
Wysockiego, Bułata Okudżawy, Żanny Biczew-

skiej, Aleksandra Rosenbauma. I ten właśnie repertuar zaprezentuje 
w naszym mieście na koncercie „Ballady i romanse”. 

30 października, godz. 19.00

Magiczne Hollywood!
Kogóż nie zwabi ten tytuł? A jeśli doda-

my, że na scenie królować będzie Grażyna 
Brodzińska, do spędzenia tego listopado-
wego wieczoru w TZR nie trzeba namawiać. 
Solistce towarzyszyć będą Krakowska Młoda 
Filharmonia pod dyrekcją Tomasza Chmiela 
oraz tancerze ze szkoły „Tańca z Gwiazdami”. 
W programie najbardziej znane i lubiane piosenki 

z musicali i filmów. Widowisko żywiołowe, momentami zaskakujące 
i w znakomitym wykonaniu. 

8 listopada, o godz. 18.00

13.10., godz. 19.15
TEMAT: MOCNE WEJŚCIE
Operacja Świt 
prod. USA, 2006, dramat wojen-
ny/akcja/przygoda, scen. i reż.: 
Werner Herzog, w obsadzie m.in.: 
Christian Bale.
Film opowiada autentyczną hi-
storię amerykańskiego pilota 
niemieckiego pochodzenia, który 
został zestrzelony i pojmany w 
Laosie podczas wojny w Wiet-
namie. 

Grindhouse vol.1 Death Proof 
prod. USA, 2007, horror, scen. 
i reż.: Quentin Tarantino, w obsa-
dzie m.in.: Kurt Russell.
Dziewczyny lubiące zabawę oraz 
facet, który lubi seks, alkohol i ostrą 
jazdę, ale przede wszystkim kocha 
zabijać… On i jego diaboliczny 
samochód są postrachem każdego 
miasta, w którym się pojawiają...

20.10., godz. 19.00
TEMAT: WYPRAWA W GŁĄB 
MAŁO ZNANEGO KINA
Macunaima 
prod. Brazylia, 1969, komedia/fan-
tasy, scen. i reż.: Joaquim Pedro 
De Andrade.
Macunaima to postać z indiańskich 
legend, stanowiąca wcielenie mitu 
istoty ambiwalentnej, poszukującej 
siebie samej wśród dobra i zła... 

Daratt 
prod. Czad, Francja, Belgia, Au-
stria, 2006, dramat, scen. i reż.: 
Mahamat–Saleh Haroun.
Czad, rok 2006. Rząd ogłosił 
amnestię dla wszystkich zbrod-
niarzy wojennych. 16–letni Atim 
dostaje od dziadka rewolwer, 
aby mógł zabić człowieka, który 
zamordował jego ojca... 

27.10., godz. 19.00
TEMAT: INNY ŚWIAT
Ładunek 200 
prod. Rosja, 2007, dramat/thriller, 
scen. i reż.: Aleksei Balabanov.
ZSRR połowa lat osiemdziesią-
tych. W małym prowincjonalnym 
mieście zostaje porwana córka 
sekretarza partii...

„Kierowca dla Wiery” 
prod. Rosja,Ukraina, 2008, dra-
mat, scen. i reż.: Paweł Czu-
chraj.
Krym, rok 1962. Słońce, luksu-
sowe samochody, amerykańskie 
przeboje lat sześćdziesiątych 
i tętniąca życiem przyroda. Oto 
niezwykła sceneria, w której ro-
zegra się krwawy dramat Pawła 
Czuchraja. 

6.10., godz. 19.30
Najpierw strzelaj, potem 
zwiedzaj
prod. Belgia,USA 2008, 
komedia/dramat, scen. 
i reż.: Martin McDonagh, 
obsada: Ralph Fiennes, Co-
lin Farrell.
Podrzędni zabójcy po spar-
taczonej robocie uciekają 
na przymusowe wakacje do 
Brugii. Podczas gdy Ken ko-
rzysta z okazji i rozkoszuje 
się pięknymi plenerami, po-
rywczy i nieroztropny Ray 
wyrusza na poszukiwanie 
przygód.
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12 października
• godz. 17.00, sala widowiskowa RCK

Inauguracja XXXIX Rybnickich Dni Literatury 
• Wręczenie Honorowej Złotej Lampki Górniczej 
• Literatura a teologia. Granice języka. Słowo wprowadzające 

dr. Zbigniewa Kadłubka .
• Spektakl oparty na tekstach Karola Wojtyły pt. „Hiob” 

w wykonaniu Teatru Woskresinnia ze Lwowa.

13 października 

• godz. 10.00, aula UŚl., ul. Rudzka
Konferencja popularnonaukowa pt. „Literatura bez granic”. 
Wśród prelegentów będą m.in.: prof. dr hab. Tadeusz Sławek 
i dr Aleksandra Kunce z Uniwersytetu Śl., prof. dra hab. Anna 
Mańko–Matysiak z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Andrzej 
Wicher z Uniwersytetu Łódzkiego i in.

• godz. 12.00, sala widowiskowa RCK
„Nie dość słowa z widzenia znać, czyli o najnowszych 
zjawiskach w polszczyźnie” – wykład wybitnego językoznawcy 
prof. Andrzeja Markowskiego dla uczniów i studentów.

• godz. 16.30, sala kameralna RCK
„Język jako wartość”– wykład prof. Andrzeja Markowskiego 
dla nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

• godz. 18.00, sala widowiskowa RCK
„Rok Herbertowski”: „Przygody z muzyką – próba opisu. 
Wieczór poezji Zbigniewa Herberta”. Wystąpią: Anna Seniuk 
i Kwartet Smyczkowy OPIUM.

14 października 

• godz. 12.00, sala kameralna TZR
„Granice języka” – spotkanie z dr. Jackiem Gutorowem, 
tłumaczem m.in. prozy Henry’ego Jamesa

• 16.00, sala kameralna RCK
„Granice obyczajowości” – wykład dr. hab. Bogdana 
Banasiaka, filozofa, kulturoznawcy i tłumacza.

15 października 

• Sala baletowa RCK
„Między słowem a obrazem”, warsztaty z rysunku dla dzieci 
prowadzone przez ilustratorkę literatury dziecięcej Krystynę 
Lipkę–Sztarbałło (spotkanie I: godz. 9.00, klasy 1–3; 

spotkanie II: godz. 12.00, klasy 4–6)
• godz. 10.00, aula Akademii Ekonomicznej, ul. Rudzka 
• godz. 17.00, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

Spotkania autorskie z Markiem Krajewskim – najgłośniejszym 
dziś polskim autorem kryminałów, w tym serii powieści, których 
akcja toczy się w przedwojennym Wrocławiu („Śmierć w Breslau”, 
„Koniec świata w Breslau”, „Widma w mieście Breslau” i „Festung 
Breslau”).  

16 października

• godz. 9.00, sala kameralna RCK
„Kafka gratis. Wydarzenie dialogowe” – warsztaty prowadzone 
przez dr. Zbigniewa Kadłubka.

• godz. 12.00, sala kameralna RCK
„Granice interpretacji” – literackie spotkanie warsztatowe, które 
poprowadzą prof. Krzysztof Uniłowski i prof. Stefan Szymutko 
(Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego)

• godz. 19.00, bazylika św. Antoniego w Rybniku
Koncert symfoniczny z okazji 30. rocznicy wyboru Karola 
Wojtyły na papieża. Wykonawcy: Filharmonia Rybnicka im. 
Braci Szafranków oraz chór Bel Canto pod kierunkiem Lidii 
Blazel–Marszolik. Całość poprowadzi Sławomir Chrzanowski; 
w programie Msza Koronacyjna W.A. Mozarta.

17 października 

• godz. 10.30, sala kameralna RCK
„Twórczość Franciszki i Stefana Themersonów – na pograniczu 
sztuk”. Wykład Mateusza Strużka, Koło Naukowe „Modern Art.

• godz. 12.00, aula UŚl., ul. Rudzka 13a
„Magia przestrzeni” – spotkanie z wybitnym artystą–plastykiem 
Henrykiem Wańkiem.

• godz. 20.00, sala widowiskowa RCK
Katarzyna Groniec – koncert promujący jej najnowszą płytę 
„Przypadki”.

19 października 

Zakończenie XXXIX Rybnickich Dni Literatury
• godz. 17.00, sala kameralna RCK

Rozwiązanie Konkursu Prozy Fikcyjnej oraz Konkursu Jednego 
Wiersza.

• godz. 18.00, sala widowiskowa RCK
Spektakl „Mistrz i Małgorzata” Teatru Polskiego z Czeskiego 
Cieszyna.

RYBNIK BEZ GRANIC
1 2 – 1 9  p a ź d z i e r n i k a  2 0 0 8  r o k u39 

Głównym organizatorem XXXIX Rybnickich Dni Literatury jest 
tradycyjnie Rybnickie Centrum Kultury, lecz w tym roku, po raz 
pierwszy w prawie czterdziestoletniej historii tej imprezy, we 
współpracy ze środowiskiem akademickim, a dokładnie Ośrod-
kiem Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. 

Animatorzy wydarzeń kulturalnych, jakie będą mieć miej-
sce  od 12 do 19 października są pewni, że „...współdziałanie 
dwóch, żyjących dotąd własnym życiem środowisk, wniesie 

zupełnie nową jakość do formuły tego wielkiego święta lite-
ratury.”

Motywem przewodnim tegorocznego programu RDL jest 
fenomen granicy, a raczej jej braku. I nie chodzi oczywiście o  
traktat z Schengen, ale o granice wyobraźni, których literatura 
i, szerzej, sztuka nie zna. 

A zatem „Rybnik bez granic”...

Rybnickie Dni Literatury

Szczegóły, w tym sylwetki gości 
na stronie Rybnickim Dniom Literatury towarzyszyć będzie do 19 października wystawa dzieł 

rzeźbiarskich wybitnego artysty rodem z Popielowa Adolfa Ryszki.
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Niedobczyce  
Data pierwszego zapisu o wsi Niedobczyce 

w dokumentacji organizatorów obchodów czyli 
dzielnicowego samorządu różni się nieco od tej  
w źródłach,  jakimi dysponują historycy w ryb-
nickim Muzeum. Samorządowcy zapraszali na 
790–lecie Niedobczyc, inne publikacje mówią  
o roku 1228. Ale cóż znaczy 10 lat w obliczu 8 wie-
ków historii! Ten czas wystarczył, by zapuszczone 
w tę ziemię korzenie były bardzo mocne... 

Mimo warunków atmosferycznych zdecydo-
wanie niesprzyjających imprezom plenerowym, 
po nabożeństwie w kościele pod wezw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa uczestnicy uroczystości 
z prezydentem Adamem Fudalim, rybnickimi 
parlamentarzystami, a także przedstawiciele Rady 
Dzielnicy, mieszkańcy i młodziez szkolna prowa-
dzeni przez Miejską Orkiestrę Dętą „Rybnik”  
i mażoretki przeszli pod Pomnik Powstańców Ślą-
skich, gdzie złożyli kwiaty. Prezydent przypomniał 
ostatnie kilkanaście lat, w ciągu których górnicza 
dzielnica stanęła wobec poważnych problemów 
związanych z restrukturyzacją przemysłu wydo-
bywczego: degradacją i bezrobociem. Dziś tereny 

poprzemysłowe są na nowo, z dobrym skutkiem, 
zagospodarowywane. Na terenach po b. kopalni 
„Rymer” i Rybnickich Zakładach Naprawczych 
pojawiły się nowe podmioty gospodarcze, two-
rząc ponad tysiąc miejsc pracy. Kończy się, choć 

z problemami i poślizgiem, 
budowa ok. 50 km sieci ka-
nalizacyjnej (co stanowi nie-
spełna 10% całego projektu),  
co przyniesie dzielnicy na 
pewno postęp cywilizacyjny, 
również w postaci odtworzo-
nych 24 km dróg. Inne naj-
ważniejsze inwestycje ostat-
nich lat to nowa sala gim-
nastyczna przy Gimnazjum 
nr 11, boiska do siatkówki 
plażowej, modernizacja tzw. 

boiska „dolnego”, czy rekultywacja terenów de-
presyjnych w okolicy ul. Skalnej. W najbliższych 
planach jest budowa  boiska w ramach akcji „Or-
lik” (w miejscu boiska „górnego”, w sąsiedztwie 
G 11) oraz przebudowa i modernizacja domu 
kultury. W centrum dzielnicy pojawią się nowe 
markety, stacja benzynowa, a nawet… fontanna, 
a w związku z tym zmianie ulegnie układ komu-
nikacyjny centrum. 

Dyrektor Muzeum Bogdan Kloch przypomniał 
lata ’60, kiedy Niedobczyce były odrębnym mia-
stem, wspieranym przez górnictwo. Dziś samo-
rządowcom marzy się odtworzenie istniejącego 
tu kiedyś basenu, a może nawet małego ZOO  
w ogrodach koło „Mimozy”... Może tego marze-
nia nie da się spełnić, jednak prezydent A. Fudali 
zapewnił, że potrzeby dzielnicy ma cały czas na 
względzie, a temperaturę jego poczynań względem 

Pnioki i krzoki historii
W ten sam wrześniowy weekend dwie 

rybnickie dzielnice postanowiły świętować 
rocznicę swojego powstania. Rodowód 
Niedobczyc sięga początków XIII wieku, 
Boguszowice–Osiedle obchodzą 60–lecie 
istnienia. Mimo różnicy kilku setek lat, 
obie miejscowości związane są z Rybnikiem, 
jako dzielnice, od lat ’70 XX wieku.  

Dzielnicowe jubileusze

Rozległe, rozłożone na wzgórzach i w dolinie Niedobczyce, swymi 
początkami sięgają XII wieku. Pierwszy zapis o tej wsi pochodzi 
z roku 1228 i znajduje się w zachowanym do dziś dokumencie 
związanym z czarnowąskim, niestety, już nie rybnickim, klaszto-
rem sióstr norbertanek.  Od roku 1281 wraz z Rybnikiem i okolicą 
wchodziły w skład księstwa raciborskiego, które następnie przeszło 
w ręce Przemyślidów opawskich. Na krótko, w latach 1521–1532, 
wróciły wraz z księstwem raciborskim w ręce Piastów, by potem 
– od 1532 r. przejść pod bezpośrednią władzę Habsburgów. Nie-
dobczyce, wchodząc w skład tzw. „państwa rybnickiego”, dzieliły 
losy Rybnika i okolicznych wsi. W roku 1788, ówczesny właściciel 
„państwa”, Antoni Węgierski, odsprzedał je królowi pruskiemu. 
Nieduża wieś o typowo rolniczym charakterze, zaczęła zmieniać 
się i rozwijać dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Wpłynęła na to 
eksploatacja odkrytych najpierw pokładów rud żelaza, a następnie 

węgla. Przemysłowy charakter nadały osadzie kopalnie „Hoym” 
(później „Ignacy”) oraz „Römer”, którą przemianowano w 1936 
r. na „Rymer”. Awans gospodarczy i zmiana oblicza – z rolniczej 
wsi w osadę przemysłową – trwał też po zakończeniu II wojny 
światowej. Decyzją władz Niedobczyce połączono w roku 1946 
z sąsiednimi miejscowościami: Niewiadomiem Górnym i Dolnym, 
Beatą, Popielowem i Radziejowem. Z dniem 1 stycznia 1955 r. 
Niedobczyce otrzymały prawa miejskie, a wraz z nimi prawo do 
herbu, który został przyjęty w początkach lat sześćdziesiątych. 
Kolejna decyzja administracji państwowej z roku 1975, ściśle 
związała Niedobczyce z Rybnikiem. Włączone w skład Rybnika, 
stały się jego dzielnicą.

Elżbieta Bimler–Mackiewicz, 
„Rybnik, znaki samorządnych wspólnot” 

Obchodom 790–lecia Niedobczyc nadano uroczysty charakter.

Rybniccy parlamentarzyści (od lewej): senator Tadeusz Gruszka, posłowie Grzegorz Janik i Marek 
Krząkała oraz senator Antoni Motyczka, wspólnie złożyli kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śl.  
w Niedobczycach.                    
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Jedną z ostatnich inwestycji w Boguszowicach–Osiedlu była modernizacja Domu 
Kultury, którą zakończono w ub. roku.                                       Zdjęcia: arch. „GR”.

Kościół w Boguszowicach–Osiedlu otrzymał wezwanie 
patronki górników św. Barbary, a parafię erygowano 
w czerwcu 1978 r.

Urodzinowy festyn Boguszowic–
Osiedla skutecznie storpedowała 
pogoda.                                    Zdj.: s  

niej, mieszkańcy, mocno wokół swojej Małej Oj-
czyzny zintegrowani, mogą mierzyć termometrem 
wręczonym z okazji jubileuszu przewodniczącemu 
zarządu dzielnicy Adamowi Niespodzianemu… 
Mimo fatalnej aury na jubileuszowym festynie 
w  Parku im. Henryka Czempiela pojawiło się 
bardzo wielu mieszkańców, którzy świetnie się 
bawili w czasie występu reaktywowanego w no-
wym składzie zespołu „2 Plus 1”, wykonującego 
stare przeboje. Koncert „gwiazdy” poprzedził 
występ zespołu „Wyrwani”. Deszcz i chłód nie 
odstraszył też uczestników organizowanego przez 
PTTK rajdu rowerowego „Żegnaj lato…” oraz 
turniejów i gier sportowych.

Kiedy w parku trwał jubileuszowy festyn, w DK 
przeprowadzano bezpłatne badania profilaktyczne 
dla mieszkańców dzielnicy. Jak mówi koordyna-
torka akcji, członkini Rady Dzielnicy Jadwiga 
Leonarska, zainteresowanie, szczególnie ludzi 
starszych, było duże, zabrakło, niestety, młodzieży, 
mniej zainteresowanej profilaktyką zdrowotną. 
Było spotkanie z ginekologiem dr. Januszem 
Wójcickim oraz przedstawicielką „Amazonek”, 
NZOZ Pulsmed przeprowadził badania EKG, 
ciśnienia krwi i in., a dyrektor NZOZ Śląskie Cen-
trum Medyczne Grażyna Malczyk poruszyła pro-
blem opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną. 

Warto podkreślić, że placówka ta jest w trakcie 
adaptacji budynku b. przedszkola na osiedlu 
Wrębowa na dom opieki pielęgniarskiej, co jest 
spełnieniem marzeń J. Leonarskiej. Przygotowany 
specjalnie na okazję obchodów jubileuszu biule-
tyn Rady Dzielnicy rozszedł się w nakładzie 1.200 
egzemplarzy, co dobrze świadczy o integracji 
lokalnej społeczności.

Boguszowice–Osiedle
Skromniej, bo nie kilkaset, a ledwie kilka-

dziesiąt lat, ale za to w podwójnym wymiarze, 
świętowali mieszkańcy tej dzielnicy, którzy 
podsumowali tegoroczne jubileusze 60–lecia 
dzielnicy i 30–lecia parafii pod wezwaniem 
św. Barbary. Dwudniową imprezę rozpoczął 
festyn przygotowany przez Radę Dziel-
nicy Boguszowice Osiedle, Dom Kultury 
w Boguszowicach oraz P.H.U. „Zalewski”, 

a gwiazdą wieczo-
ru miał być zespół 
C a r r a n t u o h i l l , 
w którym gra miesz-
kaniec dzielnicy 
Zbigniew Seyda. 
Miał być… Jednak 
pogoda odbiega-
ła od plenerowej, 
a padający deszcz 
skutecznie odstra-
szył miłośników za-
bawy pod chmurką, 
dlatego też zdecydowano, 
że koncert grupy Carrantu-
ohill odbędzie się w Domu 
Kultury w Boguszowicach, 
najprawdopodobniej w listopadzie, a do 
wspólnego występu być może uda się namówić 
Pawła Kukiza.     

Dzień później uroczystości miały bardziej 
oficjalny charakter, a rozpoczęły się od mszy 
świętej w intencji mieszkańców Boguszowic 
Osiedla, w parafii obchodzącej jubileusz 30–le-
cia. Pierwsze nabożeństwa w nowo wybudo-
wanym kościele odbywały się już w roku 1976, 
w surowych jeszcze murach. Dwa lata później 

w świątyni, w której 
nie było jeszcze ławek, 
regularnie odprawia-
no msze św., a w sal-
kach pod kościołem 
katechizowano dzieci. 
Nowy kościół otrzymał 
wezwanie patronki 
górników św. Barbary, 
a parafię erygowano 
25 czerwca 1978 r. 
Jej proboszczem został 
ks. Bronisław Paprot-
ny… 

Archiwalne filmy 
dokumentujące dawne 
wydarzenia z Boguszo-
wic–Osiedla oraz zdję-

cia z dzielnicy, głównie z prywatnych archiwów, 
pokazano w Domu Kultury, gdzie dziękowano 
wszystkim osobom, które znacząco wpływały 
i nadal wpływają na to, co dobrego dzieje się 

w tej części miasta. A prezentem dla nich był 
koncert utworów operetkowych. Nie zabrakło 
też wspomnień, gdyż w liczącej 60 lat dzielnicy, 
sporo się działo. A wszystko zaczęło się od 
kopalni „Jankowice” i nowych pracowników, 
którzy znajdowali tutaj zatrudnienie i… żony. 
Dla nich rozpoczęto budowę bloków miesz-
kalnych; pierwsze powstały w 1948 r. w rejonie 
dzisiejszej ulicy Bogusławskiego.

Jeszcze w latach 50–tych Osiedle praktycznie 
pozbawione było placówek usługowych. Z cza-
sem to się zmieniło – powstał pierwszy zakład 
fotograficzny, księgarnia, piekarnia, żłobek, 
szkoła podstawowa (obecnie Gimnazjum nr 
5), potem basen, kino oraz pierwsza kawiarnia 
„Foka”. Dzieci przybywało, więc w 1964 r. 
otwarto nową szkołę podstawową (obecnie 
placówka nosi imię Jana Brzechwy i numer 
18). Zmieniała się dzielnica, zmieniały również 
placówki kultury – kopalniany klub górniczy 
z czasem przemianowano na Zakładowy Dom 
Górniczy, by ostatecznie przekształcić go 
w Dom Kultury. Placówka odgrywa ważną 
rolę w życiu Boguszowic–Osiedla, podobnie 
jak działające tutaj organizacje społeczne 
i młodzieżowe, stowarzyszenia, instytucje, 
grupy religijne... Wszyscy mają powody do 
świętowania, a wśród nietypowych urodzi-
nowych prezentów, jakie z okazji jubileuszu 
otrzymała dzielnica, jest… strona internetowa 
www.boguszowice.pl, na której znajduje się 
wiele ciekawych informacji. Są wydarzenia 
i zdjęcia Boguszowic–Osiedla, również te ar-

chiwalne, znajdziemy tu plany 
inwestycyjne i sylwetki znanych 
mieszkańców, a także drobne 
ogłoszenia. Jest także cieka-
wie napisana historia dzielnicy 
i parafii, z której skorzystaliśmy 
przygotowując ten materiał… 
Zachęcamy do jej prześledze-
nia; warto powspominać jak 
przez 60 lat zmieniały się Bo-
guszowice–Osiedle… 

(r), (S)
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Złote Gody

Małżeńskie półwiecze
Od tysięcy lat posiada olbrzymią wartość. Pewnie dlatego złoto, 

stało się symbolem jednego z najważniejszych małżeńskich jubi-
leuszy. 50 lat we dwoje świętowały kolejne rybnickie pary… 

— Poznaliśmy się w sylwestrowy wieczór, więc od razu poszliśmy na 
zabawę — wspomina Emanuel Zdrzałek. Swoją żonę Eugenię po-
znał dzięki koledze ze studiów, który miał piękną siostrę… Pobrali 
się w słoneczny, wrześniowy dzień i mimo, iż uroczystość odbyła się 
w domu, tańców i dobrej zabawy nie zabrakło. Pan Emanuel pracował 
w Zakładzie Odmetanowania Kopalń, a pani Eugenia związana była 
z budownictwem. Wspólnie wychowali dwójkę dzieci, mają jednego 
wnuka i trzy wnuczki. — Te 50 lat to był dobry czas. Więcej było dobrych 
chwil — ocenia Eugenia Zdrzałek. — Ważne jest miłość i zrozumienie… 
— …I dużo zaufania — dodaje jej mąż. Podobną receptę na zgodne 
małżeństwo ma Magdalena Olszak, która swojego męża Tadeusza 
poznała w pracy. On był kierowcą w PKS–ie i, jak z dumą podkreśla 
jego żona, przez 40 lat nie miał żadnego wypadku. — Ustępować i mieć 
zaufanie do drugiej osoby — radzi innym małżonkom pani Magda.   

Z wyjątkowymi jubilatami tradycyjnie już spotkał się prezydent, który 
życzył im zdrowia i dalszych jubileuszy oraz gratulował dotychczaso-
wych osiągnięć – założenia rodziny, wychowania dzieci i kształtowania 

charakterów swoich wnuków. Adam Fudali wspólnie 
z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marią Cwenar wrę-
czył też parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
a otrzymali je:

 Wa n d a  i  E d w a r d  B a r o n o w i e ,  D o r o t a 
i Zygmunt Broda, Elżbieta i Maksymilian 
Buszkowie, Stanisława i Stefan Gabrysiowie, 
Aniela i  Rudolf Groborzowie, Łucja i Eryk 
Gruszkowie, Edyta i Józef Hałasowie, Krystyna i Eugeniusz 
Janikowie, Stefania i Joachim Jarzynowie, Anna i Jan 
Królowie, Helena i Józef Kuszowscy, Łucja i Henryk 
Lapczykowie,  Eryka i  Czesław Naparstkowie,  Maria 
i  Brunon Nosiadkowie,  Alina i  Henryk Orczykowie, 
Stefania i Mieczysław Pogorzałkowie, Helena i Sylwester 
Polaczkowie, Halina i Eugeniusz Sierni, Teresa i Jerzy 
Stobińscy, Adelajda i Jan Syrkowie, Paulina i Kazimierz 
Szkutnikowie ,  Władysława i  Bolesław Szymurowie , 
Bogumiła i Czesław Wala. 

Wszystkim parom życzymy kolejnych, wspólnych jubileuszy!  
Tekst i zdjęcia: s
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Lepiej jak kości bolą z przepracowania 
niż z leniuchowania – oto słowa Katarzy-
ny Borowicz z Ochojca, która pod koniec 
sierpnia obchodziła setne urodziny. 

Jubilatka pochodzi z Zamojszczyzny. Jej mąż 
zginał w 1942 na Majdanku, pozostawiając ją 
z dwiema córkami. Jedna z nich, Stanisława, już 
pod koniec lat ’40 wyjechała za pracą na Śląsk, 
osiedlając się w Gliwicach. Matka w latach ’50 
wyjechała na Dolny Śląsk, gdzie do roku 1990 
prowadziła gospodarstwo w Cisowie i pracowała 
w szkole jako kucharka. Dziś seniorka rodu 
mieszka w Ochojcu razem z córką Stanisławą, 
której zięć pochodzi właśnie stąd. Na uro-
dzinową uroczystość zjechała liczna rodzina 
z różnych zakątków Polski oraz z zagranicy, 
a spotkanie było okazją do przypomnienia drogi 
życiowej zacnej solenizantki – matki, babci 
czworga wnuków, dziesięciorga prawnuków 
i siedmiorga praprawnuków. — Babcia była oso-
bą bardzo pracowitą i czynną fizycznie — mówią 
bliscy. — Dobiegała już osiemdziesiątki, a jeszcze 
wyruszała z nami w góry, kiedy przyjeżdżaliśmy 
do niej na wakacje. Jej fizyczną sprawność nad-
wyrężył nieco wypadek w latach ’90, ale i dziś 

jeszcze wstaje bardzo wcześnie i sporo 
chodzi po domu by „rozruszać kości”. 
Stulatka nie stosuje żadnej diety, nie 
odmawia sobie kawki i kieliszka ko-
niaczku, który traktuje jak lekarstwo 
na różne dolegliwości. 

Szampana na toast nie odmówi-
ła też w czasie wizyty prezydenta 
Adama Fudalego, który przybył 
z kwiatami, okazałym koszem oraz 
życzeniami długich jeszcze lat życia 
w dobrym zdrowiu wśród bliskich. 
Gratulacje w imieniu lokalnej spo-
łeczności złożyli stulatce również 
przedstawiciele Rady Dzielnicy 
Ochojec Janusz Bernacki i Gerard 
Skupień. Nie zabrakło urodzinowego 
tortu i chóralnego „200 lat”, a jubilat-
ka wizytę oficjalnych gości, „najazd” 
mediów i całe zamieszanie wokół 
własnej osoby przyjmowała z pogodą 
ducha i stoickim spokojem…

I takiej postawy oraz zdrowia pani 
Katarzynie życzymy na długie jeszcze 
lata.                                                (r)

— Dwieście lat, dwieście lat niech żyje, 
żyje nam… — śpiewano pani Gertrudzie 
Długosz z Paruszowca, która świętowała 
swoje setne urodziny. A sądząc po kondy-
cji szacownej jubilatki, nie muszą to być 
życzenia na wyrost. 

— Tak się cieszę, że o mnie pamiętaliście 
— mówiła solenizantka do gości, którzy 
odwiedzili ją tego wyjątkowego dnia – prezy-
denta Adama Fudalego, przedstawicieli Rady 
Dzielnicy Paruszowiec–Piaski Elżbiety Bim-
ler–Mackiewicz i Andrzeja Oświecimskiego 
oraz członków Koła Emerytów i Rencistów Be-
nedykta Główki i Krystiana Rojka, 
którzy życzyli jej kolejnych, długich 
lat życia. — Mama to okaz zdrowia. 
Nigdy na nic się nie uskarżała. Jakby 
tylko znalazło się tu miejsce, z chęcią 
by zatańczyła — przekonuje córka 
Helena. — Taniec, muzyka i śpiew 
to były jej żywioły.

Gertruda Długosz urodziła się 
w Bogunicach, miała 9 rodzeństwa. 
W wieku 23 lat wyszła za mąż za 
kolejarza, z którym w 1936 roku 
przeprowadziła się do Rybnika. 

Nigdy nie pracowała, ale zajmowała się domem 
i wychowaniem 3 dzieci – dwóch córek i syna. 
Dziś jest babcią 4 wnuków i 5 prawnuków 
i nadal mieszka w zaadaptowanym na budynek 
mieszkalny domu dróżnika, tuż przy torach w 
Paruszowcu–Piaskach, wspólnie z córką Ireną 
Fojcik: — Mama nigdy nie wypiła kieliszka 
wódki, nie paliła i nie jadała tłustych potraw. 
Uwielbia za to słodycze i kawę. Mogłaby wypić 
trzy dziennie — mówi pani Irena, która jest pie-
lęgniarką, więc szacowna jubilatka ma fachową, 
całodobową opiekę. 

(r), (S) 

Stulatek ci u nas dostatek...
W jednym tylko miesiącu setne urodziny obchodziły dwie rybniczanki. 

Znalazły się one w elitarnym gronie pięciorga mieszkańców miasta w tym 
wieku. Zaś trzy inne osoby magiczną setkę przekroczyły...

Stuletnia Gertruda Długosz cieszy się dobrym 
zdrowiem…

Ślubny portret z 1932 roku, noszący ślady kuli z czasów 
II Wojny Światowej.

 Zdj.: s.  

Nie leniuchować…

Lekarstwem pani Katarzyny na długowieczność jest praca. 
Gospodarzowi miasta ta recepta bardzo się spodobała...       Zdj.: r

Stulatka na schwał
•   •   •
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Aby w sprawach śląskich mieć jakiekolwiek rozezna-
nie, nie wystarczy być Ślązokiem albo czytać książki 
o Śląsku. Trzeba również rozmawiać ze Ślązokami przy 
każdej nadarzającej się okazji i wypytywać ich o wszystkie, 
nawet pozornie błahe sprawy. Pozbierane „do kupy” drob-
ne informacje układają się na obraz śląskiej kultury. Tak 
też staram się robić na każdym kroku, a ostatnio właśnie 
na śląskie tematy rozmawiałem z Romanem Babilasem 
z Chwałowic. 

Pan Roman początek swego żywota spędził w Rybniku, 
działał w harcerstwie i już w dorosłym życiu wyjechał na 
stałe do tych „blank fajnych Niymiec”, a konkretnie do 
Nadrenii–Westfalii. Oczywiście, na Śląsku nie była to 
sytuacja odosobniona. Otóż mój rozmówca opowiedział 
mi o swojej „...starce Francce, kero wyciągła do Falowic”. 
A całą opowieść zilustrował dwiema fotografiami z 1910 
i 1926 roku. 

Starka pana Romana nazywała się Francka Fojcik 
i pochodziła z Marklowic. Około 1915 roku wyszła za mąż 
za Józefa Kobyłko i razem zamieszkali w Chwałowicach. 
A na tę miejscowość dawniej mówiło się potocznie, choć 
błędnie „Falowice” albo „Chwalowice”. W rodzinnych 

 Francka Fojcik (stoi w środku) z rodzicami Albiną i Pawłem oraz 
rodzeństwem. Zdjęcie zrobiono w 1910 roku na tle ich rodzinnego domu 
w Marklowicach.

 Francka Fojcik (stoi w środku) z rodzicami Albiną i Pawłem oraz 
rodzeństwem. Zdjęcie zrobiono w 1910 roku na tle ich rodzinnego domu 
w Marklowicach.

 Francka Fojcik (stoi w środku) z rodzicami Albiną i Pawłem oraz 

Francka „wyciągła” do Falowic

Marklowicach mówiło się wtedy, że Francka wyprowa-
dziła się, przeniosła się do Chwałowic, ale na określenie 
tego używano wyrażenia – „wyciągła”. To taki rzadko już 
dzisiaj używany regionalny śląski archaizm językowy, choć 
czasami jeszcze dzisiaj słyszy się „Kaj to ciągniesz?”, czyli 
„Gdzie to idziesz?”. 

To z pozoru banalne „wyciągnięcie z Marklowic do Falo-
wic” pokazuje pewien proces tworzenia się wielkich śląskich 
kolonii czy osiedli robotniczych. Bo przecież gdyby nie ten 
bardzo dynamicznie rozwijający się na przełomie XIX i XX 
wieku śląski przemysł, nasza część Śląska ciągle wyglądała-
by bardzo wiejsko, może jak Podlasie czy Rzeszowszczyzna. 
Warto o tym pomyśleć. I trzeba również dodać, że starka 
Francka przeszła bardzo typową wówczas Śląską drogę: 
marklowickie, czyli wiejskie pochodzenie, potem miesz-
kanie w przykopalnianych familokach w Chwałowicach, 
a jak się dorobili, wraz z mężem Józefem „...postawiyli se 
swoja chałpa” przy dzisiejszej ulicy Obywatelskiej w Rybni-
ku–Chwałowicach. A ich wnuk „wyciągnął” do Niemiec... 

Ileż to śląskich rodzin miało podobną historię? 

Tekst i fotokopie: Marek SzołtysekRodzina Kobyłków mieszkająca już w Chwałowicach. Od lewej stoi Francka z mężem Józefem 
oraz dzieci: Hanek, Berta i Alfryd. Zdjęcie z 1926 roku.
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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. 65)

65/2

Zdjęcia 65/1 i 65/2: 
Prezentujemy dzisiaj dwa zdjęcia 

udostępnione przez pochodzącego 
z Ligoty Jana Kaczmarczyka, dziś 
zamieszkałego na Zamysłowie. 
Ligota już od przedwojennych 
czasów słynie ze wspaniałej tradycji 
harcerskiej. Do ligockiej drużyny 
należał Jan Kaczmarczyk (rocznik 
1923) widoczny na górnym zdjęciu 
nr 65/1 (jako stojący czwarty z pra-
wej w górnym rzędzie). Natomiast 
jego przyrodni brat Antoni Staier 
siedzi w białej koszuli i pod kra-
watem w środku, pod sztandarem. 
Zdjęcie zrobiono przed ligocką 
szkołą w maju 1938 roku, w święto 
patrona Ligoty św. Jana Nepomucena, któremu poświęcona jest tam-
tejsza kapliczka.

Natomiast dolne zdjęcie nr 65/2 przedstawia starszych już ligockich 
harcerzy pod domem jednego z nich w Ligocie. Nie mają na sobie 
mundurów, bo jest to czas okupacji hitlerowskiej, a dokładnie grudzień 
1940 roku. Ze środowiska harcerskiego pochodziło wielu działaczy 

śląskiej partyzantki Armii Krajowej. Jednym z dowódców AK był 
wspomniany wyżej Antoni Staier (rocznik 1915). Jest paradoksem, 
że szczęśliwie przeżył niemiecką okupację, zginął zaś z rąk komunistów 
w 1947 roku.

Oto dwie z pozoru zwykłe fotografie, a ile w nich historii?
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Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz 
„Rybnik. Znaki samorządnych wspólnot” była dyskusja 
samorządowców nad statutami dzielnic. W jej toku 
okazało się, że przygotowanie zgodnych ze wszystkimi 

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

Znaki wspólnoty
Orzepowice
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Ta leżąca w północno–zachodniej części miasta dzielnica, wyróżnia 
się spośród innych niezwykłym bogactwem ukształtowania terenu. 
Atrakcyjne są nie tylko brzegi rozległego zbiornika elektrowni „Ryb-
nik”, otoczone malowniczo rozpościerającymi się na niewysokich 
wzniesieniach polami, przeplecione tu i ówdzie kępami zarośli i drzew. 
A przecież jeszcze tak niedawno, bo niespełna pół wieku temu, okolica 

wyglądała zupełnie inaczej. W końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, w związku z podjęciem budowy elektrowni, typowo wiejski 
charakter gminy uległ radykalnej przemianie.

Orzepowice, wieś o nazwie zaliczanej do typu patronimicznego, 
czyli wskazującego na potomków niegdysiejszego właściciela, powstała 
w XIII lub w pierwszej połowie wieku XIV, na terenie o jeszcze daw-
niejszym osadnictwie. Jej nazwę odnotowano dość późno, bo dopiero 
w 1614 roku. Wchodziła w skład tak zwanego „państwa rybnickiego” 
i razem z Rybnikiem zmieniała nie tylko właścicieli, ale i przynależność 
państwową. W 1788 r. Orzepowice wraz z całym „państwem”  stały 
się własnością króla Prus. Od 1885 r. należały jako gmina wiejska do 
Urzędu Okręgowego w Golejowie. Po plebiscycie w 1921 r.  znalazły 
się w granicach państwa polskiego. Wprowadzony w grudniu 1945 r. 
nowy podział administracyjny kraju włączył gromadę Orzepowice do 
zbiorczej gminy Wielopole. Gminę tę rozwiązano 1 stycznia 1973 r. 
równocześnie włączając tworzące ją gromady do Rybnika.

Orzepowice, jako gmina wiejska, miały prawo użycia własnej pieczęci. 
W świadomości współczesnych mieszkańców tej dzielnicy  głęboko tkwi 
wyobrażenie Baranka Bożego, dobrze znane i udokumentowane w XIX i w 

początkach XX wieku. Zostało ono także bezzasadnie podniesione 
przez przedwojennego badacza Mariana Gumowskiego do rangi 
„herbu”. Tymczasem warto wiedzieć, że wizerunek Baranka, według 
wcześniejszych obserwacji, pojawił się około 1775 r. i odtąd aż do końca 
lat trzydziestych XX w. znajdował się na pieczęciach tej gminy.

Żmudne badania archiwalne pozwoliły ustalić, że w orzepowickiej 
gminie w ciągu przeszło stu lat używano czterech tłoków pieczętnych. 

Odciski najstarszego z nich pojawiały się z pewnością, jak o tym 
świadczą dokumenty, od połowy lat pięćdziesiątych XIX w. do początku 
listopada roku 1921. Okrągłą pieczęć o średnicy 28 mm, z Barankiem 
z głową zwróconą do tyłu, zaopatrzono w napis w języku niemieckim: 
GEM[EINDE]*OZUPOWIZ|RYBNIKER|KREIS.

Kolejne trzy pieczęcie sprawiono po Plebiscycie i przyłączeniu 
Górnego Śląska do Polski. Wszystkie były okrągłe i znacznie większe 
– miały 29, 31 i 33 mm. W polu pieczęci widniał mniej lub bardziej 
udany Baranek, a legendę napisano w języku polskim: GMINA ORZE-
POWICE*POWIAT RYBNICKI*. Na pierwszej z nich, używanej do 
końca 1926 r. nazwę miejscowości zapisano w formie ORZUPOWICE. 
Obok pieczęci z godłem, czyli Barankiem, od 1926 r. zaczęto używać 
pieczęci napisowej.

W oparciu o przedwojenne pieczęcie wspomniany już M. Gumowski 
ustalił funkcjonujący do dziś „herb” – w błękitnym polu biały Baranek 
z białą chorągwią o złotym drzewcu.

Prace badawcze prowadzone przeze mnie w ostatnich latach 
pozwoliły nie tylko ustalić chronologię występowania pieczęci 
w orzepowickiej gminie, ale również odkryć zupełnie nieznaną pie-
częć. Funkcjonowała ona w latach dwudziestych XVIII stulecia, a jej 
dobrze zachowane odciski widnieją w Katastrze Karolińskim z datą 12 
stycznia 1723 r. Jest to pieczęć okrągła o średnicy 20 mm, odciśnięta 
w czerwonym laku, bez legendy, z wężykiem w otoku, z inicjałem 
nazwy miejscowości literą „O”, pod którą widoczne jest żelazo mo-
tyki, czyli ostrze kopaczki. To nieskomplikowane narzędzie rolnicze, 
do niedawna jeszcze powszechnie używane, wskazuje na charakter 
zajęć ludności.                                               E. Bimler–Mackiewicz

W 15 polskich miastach wyruszą marsze ró-
żowej wstążki, które są elementem kampanii 
„Avon kontra rak piersi”. Ma ona zwrócić uwa-
gę na problematykę raka piersi oraz wspierać 
jego profilaktykę. 11 października marsz 
przejdzie również ulicami Rybnika!

Akcja ma na celu popularyzowanie wiedzy o nowotwo-
rze, solidaryzowanie się ze wszystkimi chorymi i zachęcanie 
kobiet do korzystania z badań. Marsze odbędą się m.in. 
w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Szczecinie, 
Toruniu, Warszawie, Zielonej Górze oraz w Rybniku. Marsz 
wyruszy 11 października o godz. 10.00 z Rynku, a następnie 
przejdzie ulicami Kościelną, Św. Jana i Zamkową i wróci na 
płytę Rynku, gdzie od godz. 11.00 do 16.00 będzie można 
skorzystać z badań USG. Warunkiem jest zakup symbolicz-
nego produktu z różową wstążką: bransoletki, zawieszki do 
telefonu, wpinanej wstążeczki, filiżanki, kosmetyczki, a także 
zestawu do manikiuru lub tuszu do rzęs. Zakup premiowany 
jest karnetem upoważniającym do odbycia badania podczas 
imprezy. Będą jej towarzyszyć również spotkania ze spe-
cjalistami, ambasadorkami kampanii, honorowymi gośćmi, 
a także pokazy artystyczne. 

Współorganizatorem marszu jest rybnickie Stowarzyszenie 
Amazonki. 
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W połowie października, w siedzibie Duszpasterstwa 
Akademickiego w Rybniku rusza kolejna edycja spotkań dla 
narzeczonych. W ich trakcie przyszli małżonkowie będą mogli 
wziąć udział w warsztatach, które pomogą im lepiej przygotować 
się do wspólnego życia. 

W trakcie dziewięciu cotygodniowych warsztatów przyszli małżonko-
wie pochylają się nad istotnymi problemami dotyczącymi ich wspólnego 
życia. Prowadzący spotkania pokazują w jaki sposób toczyć rozmowy na 
podstawowe, choć często pomijane tematy: — Poruszamy sprawy dotyczące 
poznania samego siebie i przyszłego współmałżonka, hierarchii wartości 
oraz celów i oczekiwań, jakie w stosunku do siebie mają osoby decydujące 
się na zawarcie związku małżeńskiego — mówią państwo Teresa i Marian 
Szydłowie, którzy wraz z rybnickim duszpasterzem akademickim ks. Ra-
fałem Śpiewakiem, pomagają przyszłym małżonkom odnaleźć klucz do 
zbudowania szczęśliwego związku.

K s i ą d z  R . 
Śpiewak podkre-
śla, że jednym 
z ważniejszych 
celów duszpa-
s t e r s t w a  j e s t 
przygotowanie 
młodych ludzi 
do szczęśliwego, 
udanego związ-
ku: —Chcemy 
pokazać młodym, 
w jaki  sposób 
mogą uniknąć 
problemów i roz-

czarowań, a jeśli już takie się pojawią, jak wyjść z nich obronną ręką. Jeśli 
mamy do czynienia ze zdrową rodziną, gdzie w atmosferze miłości i zgody 
rodziców wychowują się dzieci, to mamy szansę na zdrowe społeczeństwo, 
a więc mniej patologii i mniej interwencji instytucji, które patologiom prze-
ciwdziałają. 

Dla wielu par spotkania w duszpasterstwie stały się punktem zwrotnym, a 
nawet przełomem w życiu. Zdarza się jednak, że trudno jest zaakceptować 
nowo odkryty wizerunek partnera. Państwo Szydłowie przyznają, że mieli 
do czynienia z sytuacjami, w których narzeczeni po zakończeniu warsztatów 
przesunęli datę ślubu, a nawet się rozstali. W jednym przypadku potrze-
bowali czasu, by zastanowić się nad przyszłością. W drugim okazało się, 
że oczekiwania przyszłych małżonków w stosunku do siebie zupełnie się 
rozminęły. — Nie traktujemy tego jako klęski. Wręcz przeciwnie, te osoby 
otrzymały czas, by przemyśleć pewne sprawy. Może wrócą do siebie i wtedy 
będzie to związek bardziej świadomy i mniej podatny na trudności. W mo-
mencie, gdy jeden z tych związków się rozpadał, przynajmniej jedna ze stron 
otrzymała tu oparcie. Dzięki temu zobaczyli, że istnieją wartości, na które, 
mimo cierpienia, wciąż warto być otwartym — tłumaczy ks. R. Śpiewak. 

Po zakończeniu warsztatów, narzeczeni otrzymują certyfikat, informują-
cy o ich uczestnictwie w cyklu spotkań wymaganych wobec osób chcących 
zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Dla wspólnej przyszłości przy-
szłych małżonków najważniejsze jest jednak to, co wynoszą z warsztatów 
organizowanych w rybnickim duszpasterstwie: — To szansa na świadome 
budowanie swojej przyszłości. Nie przyszłości zawodowej, ale tej fundamen-
talnej, na której buduje się życie — dodaje Marian Szydło. 

(D)

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach przygotowujących 
do małżeństwa, mogą zgłaszać się do siedziby Duszpasterstwa 
Akademickiego w Rybniku, mieszczącej się przy ul. Brudnioka 5, 
tel. 32/ 422 53 63.   

Już od połowy października Teresa i Marian Szydłowie poprowadzą 
warsztaty dla przyszłych małżonków.                               Zdj.: d

• Muzeum 
10 października, godz. 11.00
 Otwarcie Rybnik Art Festiwal 2008.
10 października – 21 listopada
 Wystawa „2/2” (Wiesław Koronowski i Henryk Fojcik – rzeźba; 

Aleksander Ostrowski – rysunek, Wiesława Ostrowska – grafika).  

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
10 października – 21 listopada br.
 „2x?” – prezentacja twórczości artystów–pedagogów Katedry 

Výtvarné Výchovy Uniwersytetu w Ostrawie i Instytutu Sztuki PWSZ 
w Raciborzu. 

21 listopada, godz. 11.00
 Wykłady: Współczesne funkcje rzeźby – Zbigniew Makarewicz; 

Rzeźba na świecie – Marcin Macionczyk z firmy OS3 multime-
dia; Promocja katalogu okolicznościowego „Rzeźba w mieście” 
i finisaż Rybnik Art Festiwal 2008.

• Klub Energetyka
17 października, godz. 17.00
 Wernisaż i prezentacje multimedialne studentów oraz przed-

stawiciela firmy „OS3 multimedia” M. Macionczyka
17 października – 27 października
 „Student2” – prezentacja prac studentów Katedry Výtvarné 

Výchovy Uniwersytetu w Ostrawie, Instytutu Sztuki PWSZ 
w Raciborzu oraz asystentów Katedry Rzeźby ASP w Poznaniu 
(dyplomy, rzeźba, malarstwo, fotografia, strukturalne formy 
przestrzenne). 

• Rybnickie Centrum Kultury
23 października, godz. 11.00
 Wernisaż i wykład: Sztuka Alojzego Gryta – Zbigniew Makare-

wicz; Parkowe stawy – Łukasz Pluta, przedstawiciel firmy plus8.
pl; Rzeźba w architekturze – Tadeusz Sawa–Borysławski

23 października – 21 listopada 
 Prezentacja prac Alojzego Gryta; Parkowe stawy —prezentacja 

koncepcji zagospodarowania terenów zielonych na kampusie 
ZSW przez plus8.pl.

Po wskazówki na wspólną drogę

Druga edycja projek-
tu plastycznego, które-
go ideą jest przybliże-
nie sztuki współczesnej 
mieszkańcom miasta 
i subregionu, będzie prze-
biegać  pod hasłem:

Głównym organizatorem 
trwającej w tym roku od 10 
października do 21 listopada 

imprezy jest Muzeum w Rybniku, przy wsparciu partnerów 
z Rybnickiego Centrum Kultury, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz Klubu Energetyka, zaś jej pomysłodawcą i ku-
ratorem jest Maria Budny–Malczewska. W programie festiwalu 
m.in. przykłady nowoczesnych sposobów aranżowania prze-
strzeni miejskich i rekreacyjnych dziełami sztuki, głównie rzeźbą 
plenerową i rzeźbiarskimi formami użytkowymi, na przykładzie 
planów zorganizowania na terenach zielonych wokół kampusu 
Zespołu Szkół Wyższych plenerowej galerii rzeźb. Jej zaczątkiem 
ma być rzeźba autorstwa pochodzącego z Rybnika prof. Alojze-
go Gryta z ASP we Wrocławiu, którego osiągnięcia artystyczne 
również zostaną na festiwalu zaprezentowane, podobnie jak 
dokonania pedagogów i studentów Instytutu Sztuki PWSZ 
w Raciborzu, Katedry Výtvarné Výchovy Uniwersytetu w Ostra-
wie, Katedry Rzeźby ASP w Poznaniu. 

Rzeźba 
w mieście
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Mitko mistrzem świata
Rybnicki żużlowiec Michał Mitko, powołany do naro-

dowej reprezentacji, zdobył wspólnie z kolegami na torze 
w duńskim Holsted  drużynowe mistrzostwo świata ju-
niorów. Mitko zdobył 7 punktów, w tym dwa najważniejsze 
w decydującym o tytule ostatnim wyścigu zawodów. Przed tym bie-
giem na czele znajdowali się Duńczycy, którzy wyprzedzali Polskę 
o jeden punkt, ale jako że Peter Kildemand przyjechał ostatni, a 
Michał drugi, to Polacy rzutem na taśmę wyprzedzili gospodarzy.

W rozgrywkach ligowych rybniczanie od porażki w Grudziądzu 
44:46 rozpoczęli rundę rewanżową fazy finałowej. Wcześniej w 
trzech pierwszych meczach pokonali na własnym torze Kolejarza 
Rawicz i Lokomotiv Daugavpils (54:36) i GTŻ Grudziądz (61:31). 
Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek rybniczanie są na 5 miej-
scu i o 3 punkty wyprzedzają Lokomotiv, a o 7 Grudziądz.  

Blisko medalu
Zawodniczka klubu Polonia Rybnik Agata 

Perenc zajęła V miejsce w kategorii wagowej 
do 57 kg  podczas rozgrywanych w połowie 
września w Warszawie Mistrzostwach Eu-
ropy Juniorów i Juniorek w judo.

Rybniczanka rozpoczęła zawody wolnym 
losem, następnie spotkała się z zawodniczką 
z Szwajcarii Larissą Csatari, z którą wygrała 
w dogrywce na kokę. Kolejną walkę stoczyła 
z Ludmiłą Marczenko z Ukrainy wygrywając 
rzutem na ippon. O wejście do finału Agata 
spotkała się z późniejszą mistrzynią Europy 
Holenderką Juul Fransses i przegrała na waz-
ari. Natomiast trzecie miejsce nieznacznie na 

kokę przegrała z Gemmą Howell z Anglii. 
Trenerem klubowym rybnickiej zawodniczki 
jest Artur Kejza. Zdaniem rybnickiego szkole-
niowca A.Perenc, która ma już na swoim koncie 
medale mistrzostw Polski i Europy, startując 
w przyszłym roku w tej samej kategorii 
wiekowej powinna sięgnąć po medal. W przy-
gotowaniach do tej imprezy, jak i mistrzostw 
Polski seniorów  i młodzieżowych mistrzostw 
Polski przeszkodził remont sali judo, który 
rozpoczął się w sierpniu i potrwa do końca 
września. Aktualnie zawodnicy Polonii ćwiczą 
na malutkiej macie, przez co źle funkcjonują 
grupy młodzieżowe, jak i klasy sportowe.

Na dwa tygodnie przed mistrzostwami Euro-
py, w Bytomiu odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Śląska Młodzików i Młodziczek 
w Judo. Dobrze wypadli w nich zawodnicy Polonii: 

wśród młodzików w kategorii wagowej do 42 kg  
1 miejsce zajął Adrian Wala,  w kategorii do 55 
kg drugi był Szymon Bury, a trzeci Dawid Ku-
waczka. Dzień później w turnieju młodziczek 
dwie Anie: Porwoł i Borowska zajęły 1 miejsca 
w swoich kategoriach wagowych. 

Ariel Kuśka z Polonii Rybnik podczas roz-
grywanych w Bielsku–Białej Mistrzostw Polski 
seniorów w judo zdobył srebrny medal (na 
zdj. poniżej). Po 3 wygranych walkach dopiero 
w finałowym pojedynku musiał uznać przewagę 
aktualnego mistrza Polski Marka Kręcielew-
skiego z Gwardii Warszawa. Ostani medal dla 
Polonii w seniorskim judo wśród mężczyzn Ar-
tur Kejza zdobył w 2001 r. Teraz już jako trener 
cieszy się z medalu swojego zawodnika.

Jeden z biegów meczu RKM Rybnik – GTŻ Grudziądz, od lewej M. Mitko, 
S. Pawlaszczyk, K. Brzozowski

Otwarte regaty samorzadowców
W pierwszą niedzielę września na wodach Zalewu Rybnickiego odbyły 

się X regaty o Puchar Prezydenta Rybnika. Rywalizacja toczyła się w klasie 
Omega w dwóch grupach: samorządowej (8 załóg)  i otwartej (11, do samo-
rządowców dołączyły 3 załogi). Klasyfikacja końcowa dla obu grup przedsta-
wiała się tak samo: zwyciężyła załoga Chwałęcic w składzie: Marcin Ojcowicz 
– sternik, Krystyna Wałach, Wiktor Mandrysz, Brygida Przybyła, Andrzej 
Gaszka. Na podium uplasowały się jeszcze załogi Stodół i Paruszowca–Pia-
sków. Kolejne miejsca zajęli żeglarze ze Śródmieścia, Wielopola, Zamysłowa, 
Rybnika – Północ, Orzepowic oraz załoganci łódek PO i PiS. Równolegle z 
zawodami w klasie OMEGA rozegrano zawody dzieci w wieku 7–11 lat w klasie 
OPTIMIST, w których uczestniczyli zawodnicy UKS Kuźnia Rybnicka. Wygrał 
Cyprian Błaszczyk przed Kacprem Błaszczykiem. Wszyscy zawodnicy otrzymali 
słodycze od Rady Dzielnicy Śródmieście, która była organizatorem imprezy. Po 
regatach odbył się piknik, podczas którego  wystąpił zespół artystyczny Bonus 
oraz rozegrano gry i zabawy dla dzieci. 

Adrian Wala podczas codziennego treningu.

Trener Artur Kejza z Agatą Perenc. 
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Ponownie rekord
W połowie września został rozegrany 

pierwszy mecz dziesiątej jubileuszowej 
edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi 
Piłki siatkowej Rybnik 2008/09. Do 
udziału w niej zgłosiła się rekordowa ilość 
drużyn – 29, a wśród nich  4 zupełnie nowe 
zespoły: Volleyball Team Rybnik, SKOK 
Czerwionka – Leszczyny, Edytor Team 
Suszec i KS94 Rachowice. Tydzień przed 
pierwszym meczem na podstawie wyników 
z poprzedniej edycji, zespoły rozlosowano 
do 5 grup, z których na podstawie wyników 
utworzone będą trzy ligi. Ostatnia fazą ligi 
będą rozgrywki play-off zakończone turnie-
jem finałowym.

Organizatorów przepraszamy za 
błędne podanie terminu zebrania or-
ganizacyjnego!

Tour de Rybnik
W strugach deszczu i chłodzie 51 

kolarzy, w tym jeden z Czech i 5 ko-
biet, rywalizowało w pierwszym wyścigu 
kolarskim Tour de Rybnik, którego 
pomysłodawcą i organizatorem była 
Amatorska Grupa Kolarska Rybnik. 
Na stracie rybnickiego wyścigu stanęli poza 
rybniczaninami mieszkańcy Bytomia, Żyw-
ca, Tarnowskich Gór, Krakowa, Sosnowca, 
Dąbrowy Górniczej 
czy czeskiego Krno-
va. Kolarze mieli 
do przejechania 10 
ponad pięciokilome-
trowych pętli. W kla-
syfikacji generalnej 
mężczyzn zwyciężył 

Adam Pierzga z Dąbrowy Górniczej re-
prezentujący klub Weltour, drugi na mecie 
zameldował się Paweł Pyzie z Kłobucka, 
a trzeci – Bogdan Zok z klubu SK Safrata 
Bohumin (Pawłowice).

W klasyfikacji kobiet dwa pierwsze 
miejsca zajęły zawodniczki Startu Peugeot 
Lublin – Magdalena Pyrgies przed Marleną 
Pyrgies. Trzecia była Ewa Bugdoł (Kmicic 
Częstochowa). Kolejny tour odbędzie się  
w przyszłym roku. 

Zwycięski początek
Od zwycięstwa koszykarki Utex–u ROW 

Rybnik rozpoczęły drugi z rzędu sezon w Ford 
Germaz Ekstraklasie, pokonując przed własną 
publicznością Cukierki Odrę Brzeg 71:58. Pra-
wie cała pierwsza połowa meczu należała do gości, 
ale po dwóch kwartach Utex prowadził 33:31. Brzeg 
wyszedł jeszcze na prowadzenie w kwarcie trzeciej 
(44:38), jednak rybniczanki szybko zniwelowały 
straty, objęły prowadzenie i nie oddały go już do 
końca spotkania. Punkty dla UTEX–u ROW Ryb-
nik zdobyły: LaTangela Atkinson 19, Kasha Terry 
16, Aleksandra Chomać i Natalia Trafimava po 
12, Magdalena Radwan 6, Małgorzata Chomicka i Elżbieta Międzik po 3. W drużynie 
Utexu zabrakło Jii Perkins, która w najbliższych dniach ma dołączyć do drużyny. Kolej-
ny mecz przed własną publicznością rybniczanki rozegrają już w niedzielę 28 września.  
O godz. 17.30 zmierzą się z ekipą z Jeleniej Góry. Wcześniej rozegrały mecz wyjazdowy 
w Poznaniu z miejscową Ineą. 

Hity na wrzesień
Małgorzata Szejnert, Czarny 

ogród. Wyd. Znak, Kraków 
2007.

Trudno o lepszą rekomendację – książka  
(i autorki również) to zwyciężczynie pierwsze-
go w historii konkursu mediów publicznych 
w dziedzinie literatury „Cogito” za rok 2007. 
A dla nas Ślązaków, radość szczególna,  
bo publikacja traktuje o Śląsku i jest historią 
powstawania dwu katowickich dzielnic 
– Giszowca i Nikiszowca. Dla Kazimierza 

Kutza to „…arcydzieło w zbiorze śląskiej tematyki, które ukazuje au-
tentyczną magię Górnego Śląska i mądrą filozofię długiego trwania jego 
mieszkańców.” Autorka zostanie zapewne ulubioną „gorolkom” Ślązoków, 
a już na pewno mieszkańców dzielnic, których panoramę, od pradziejów do 
współczesności, pokazała.  

Norman Davies, Europa walczy 
1939–1945. Nie takie łatwe zwycięstwo. 
Wyd. Znak, Kraków 2008.

Najnowsza publikacja brytyjskiego historyka, 
którego Polacy uznają „za swojego”. Potrafił  
w jednym, choć bardzo obszernym tomie, przed-
stawić wszystkie aspekty II Wojny Światowej  
w Europie i, co najważniejsze, pokazał to wydarzenie w 
zupełnie innym niż dotąd świetle. Jedną z jego ciekaw-
szych tez jest przekonanie, że to Stalin, poprzez swoją 
imperialną w zamyśle politykę, był prawdziwym sprawcą tego konfliktu.

Urządzamy dom i mieszka-
nie. Katalog 2008/2009. Wyd. 
Murator SA.

Dwuczęściowe, obszerne wydawnictwo 
pełne inspiracji i pomysłów aranżacyjnych dla 
urządzających nowe bądź planujących zmianę 
starego wnętrza. Hasła redakcji: „żyjemy  
w erze designu” oraz „kreatorzy własnego 
stylu” – mówią wiele o zawartości obu 
katalogów. Znajdziemy w nich nie tylko meble, 

wyposażenie łazienek, tarasów i balkonów, oświetlenie, podłogi, sprzętu AGD, 
ale również miejsca, gdzie w te wszystkie dobra można się zaopatrzyć.

CD Najlepsza muzyka do samocho-
du. Magic Records Sp. z o.o. 2008

Jakiej muzyki słucha się najlepiej w samocho-
dzie? Ulubionej! A wśród ok. 80 utworów pop-roc-
kowych na tym poczwórnym krążku, każdy znajdzie 
coś dla siebie. Chyba, że woli słuchać klasyki. A to 
przepraszam…

DVD Karmel, reż. Nadine  
Labaki. Gutek Film.

Film o kobietach w Libanie, ale bez 
spodziewanych konotacji politycznych czy 
społecznych związanych z islamem. Kobieta 
- reżyser, również jako aktorka, wspólnie z ko-
leżankami zaprasza do salonu piękności, gdzie 
w swoim własnym świecie rozmawiają o swo-
ich własnych sprawach. A ich męsko–damsko 
tajemnice podsłuchują jedynie… widzowie. 

Film miał ich wielu i jest uznawany za jeden z najlepszych filmów o kobietach 
w ostatnim czasie. W pakiecie – płyta CD ze ścieżką dźwiękową.

Złoto na Śląsku
Szpadziści RMKS–u Rybnik zdoby-

li w Mistrzostwach Śląska juniorów 
młodszych w Radlinie dwa złote medale. 
Najlepszy okazał się Maciej Brewczyk,  
a także cała drużyna. W turnieju startowało 
blisko 40 zawodników z całego Śląska, w tym 
sześciu z Rybnika. M. Brewczyk nie przegrał 
w turnieju ani jednej walki, a w finałowej 
ósemce znalazł się również starszy kolega 
Maćka, Jan Kordas, zajmując ostatecznie  
5 miejsce.

Mistrzowska drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Maciej Brewczyk, Jan Kordas Zacha-
riasz Kłosek, pokonując w półfinale Musz-
kietera Gliwice 45:29, a w finale Górnika 
Radlin 45:38.

Koszykarki dziękują kibicom za doping.



Z notatnika strażnika miejskiego

Bezpłatna
mammografia

Rybniczanki  mogą korzystać 
z bezpłatnych badań mammo-
graficznych wykonywanych w ra-
mach „Programu Profilaktyki Raka 
Piersi”. Oferta przeznaczona jest dla 
5.000 kobiet w wieku 50–69 lat, które 
w ostatnich dwóch latach nie miały 
zrobionej mammografii. Finansowane 
ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia badania będą przeprowadza-
ne w nowo otwartej filii Niepublicz-
nego Wielospecjalistycznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej „MEDICUS99” 
z Jastrzębia Zdroju, która mieści się 
w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Zain-
teresowane panie mogą się rejestrować 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 15.00 pod numerem telefo-
nu 032 755 88 19.
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Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl.

Dziwna ul. Budowlanych?
3 września w nocy patrol SM zauważył na 

ul. Budowlanych samochód, który wypadł 
z jezdni. Dzień później także w godzinach 
wieczornych i także na ul. Budowlanych, 
miejscy strażnicy zauważyli rowerzystę, 
który miał wyraźne problemy z utrzymaniem 
kierunku jazdy i poruszał się zygzakiem całą 
szerokością jezdni. Sami państwo przyznają, 
że to dość dziwny zbieg okoliczności. Obie 
sprawy nadawały by się zapewne do rybnic-
kiego Archiwum X, albo co najmniej do zba-
dania przez fachowców od dróg, gdyby nie 
fakt, że obaj kierującymi pojazdami byli pod 
wpływem alkoholu: mężczyzna prowadzący 
samochód nie miał nawet prawa jazdy...

Roztargnienie?
Do niecodziennego wydarzenia doszło 

4 września po południu. Funkcjonariusz 
pełniący dyżur w centrum monitoringu 
zaobserwował, jak w okolicy stacji PKP 
w Rybniku, dwie osoby zostawiły torbę po 
czym wsiadły do samochodu i odjechały. Na 
miejscu okazało się, że torba nie zawiera 
materiałów niebezpiecznych, ale laptop 
i inne rzeczy wartości około 8 tys. zł. Straż-
nicy ustalili właściciela i znalezione rzeczy 
oddali w jego ręce. Niestety, nie wiadomo 
czy było to roztargnienie, czy wpływ jesien-
nej aury…

Mandat a samopoczucie
5 września po południu w okolicach ul. 

Kościuszki patrol SM zauważył 4 osoby piją-
ce alkohol „pod chmurką”. Strażnicy podjęli 
czynności służbowe i ukarali wszystkie osoby 
mandatami. Będąca w grupie kobieta nagle 
poczuła się na tyle źle, że wezwano na 
miejsce pogotowie. Czyżby widok mandatu 
pogorszył gwałtownie jej samopoczucie? 

Konkurencja?
Nocą 10 września Straż Miejska otrzymała 

informację, że dwóch mężczyzn w kaptu-
rach demoluje reklamę przy ul. Sobieskiego. 
Na miejsce został wysłany patrol. Po szybkiej 
akcji sprawców ujęto na pl. Wolności. 20–
i 21–latek przyznali się do popełnionego 
czynu. Sprawę skierowano do Sądu Grodz-
kiego. Działanie niezdrowej  konkurencji?

Odwaga po alkoholu
Także nocą, ale dzień później w centrum 

miasta, patrol SM zauważył grupkę 3 męż-
czyzn, z których jeden spożywał alkohol, 
a pozostali dwaj zakłócali ciszę nocną. Na 
widok strażników dwóch mężczyzn zaczę-
ło się zachowywać agresywnie, na pomoc 
wezwano więc patrol policji. Jednak, jeden 
z mężczyzn nadal był agresywny, używał 
wulgaryzmów i nie stosował się do poleceń. 
W końcu mężczyznę zabrano do komendy 

SM, gdzie badanie alkomatem wykazało 
2,8 promila. Ciekawe, czy mężczyzna rano 
pamiętał coś z nocnych wydarzeń?

Alkoholowy szał?
Natomiast 12 września około godz. 11 

mieszkaniec ul. Miejskiej zgłosił zakłócanie 
porządku przez nietrzeźwego mężczyznę. 
Na miejscu szybko pojawili się strażnicy, 
którzy stwierdzili, że mężczyzna stanowi po-
tencjalne niebezpieczeństwo. Zachowywał 
się agresywnie i rzucał różnymi przedmiota-
mi. Na miejsce wezwano pogotowie, które 
w asyście SM odwiozło pacjenta do szpitala 
przy ul. Gliwickiej.

Pijani do nieprzytomności
12 września rankiem SM otrzymała 

wezwanie od mieszkańców ul. Kościuszki 
z informacją, że w rejonie dworca PKP 
leży nieprzytomny mężczyzna. Na miejscu 
okazało się że jest to osoba bezdomna bę-
dąca w stanie upojenia alkoholowego. Do 
mężczyzny wezwano pogotowie. Podobne 
zgłoszenie otrzymano 15 września, tym 
razem od mieszkańców ul. Morcinka. Tam 
także osoba bezdomna z raną twarzy leżała 
nieprzytomna. Od mężczyzny było czuć 
alkohol. W tym wypadku także wezwano 
pogotowie.

Fr.

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

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

się również zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w nowym 
konkursie. Wystarczy obejrzeć publikowane niżej zdjęcie i odgadnąć, gdzie znajdują 
się te zdobione drzwi?

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 20 października br. Wśród osób, 
które przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową z prawidłowym roz-
wiązaniem, rozlosujemy nagrody:    

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

Zestaw 
suplementów: 
Pilonyx i Vita Selen ACE 

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

2 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

empik

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 8: zdjęcie 
przedstawia budynek w Paruszowcu–
Piaskach,  w którym już  n iebawem 
mieścić się będzie Przedszkole i świetlica 
środowiskowa.
Nagrody otrzymują:
• bony towarowe – Jolanta Niesporek 

i Krystyna Gruszka z Rybnika
• suplementy – Aneta Pentak z Jastrzębia 

Zdroju.

Potrzebne...
Nasza podopieczna, osoba niepełno-

sprawna o skromnych warunkach finan-
sowych, prosi o nieodpłatne przekazanie 
meblościanki, lodówki. Chętni darczyń-
cy proszeni są o kontakt telefoniczny 
pod nr 032/42 27 924.  



Strona przygotowywana jest przez Fundację ER.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 47
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Rybnik – Golejów
tel. 032/ 42 655 37, 0502 279788

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

8
PUSTAKI:
żużlowe
na ściany nośne
ścianki działowe

44-207 Rybnik, ul. Milenijna 57
tel. 032/ 235 98 14, tel. kom. 601 52 47 61, 510 233 622

Klyszcz Stefan, Klyszcz Danuta

–  roboty ziemne związane z przyłączami 
wodnokanalizacyjnymi (minikoparki, koparki kołowe)

–  kompleksowe wykonanie przyłączy
–  wykonywanie dróg dojazdowych do posesji 
–  kopanie i zasypywanie fundamentów

USŁUGI SPRZĘTEM CIĘŻKIM BUDOWLANYM
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CAŁODOBOWE KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

Henryk Kłosek

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

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

Biuro Rachunkowe
BIZNES S.C.

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

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

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

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

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

RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

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

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

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

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic www. lolmett.com.pll

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

makulatury
folii bezbarwnej

złomu stalowego i żeliwnego
złomu metali kolorowych

złomu akumulatorów z elektrolitem

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

Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

zakupi każdą ilość

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

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

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

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

K U R S Y

Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 (wjazd od salonu HONDA) 

Rejestracja od 14.00, tel. 032 432 77 94
www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu 
moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog
USG zatok, audiometr, 

videoendoskopia
tel. 032 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista Chorób 

Wewnętrznych
Holter ekg, Holter ciśnieniowy
tel. 032 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 
chorób metabolicznych

tel. 0502 271 221

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego
tel. 0601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia
tel. 0660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia
tel. 0603 192 925

WYNAJMĘ POMIESZCZENIA 
NA GABINETY LEKARSKIE, NZOZ

RYBNIK parter, parking
 tel. 600 965 847

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

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

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

Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

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

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16



Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90

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

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

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

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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300
(pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 
25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

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

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,

ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511, poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.
Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, 

ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 
Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku

ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429
Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00–15.00, pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.

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

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

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (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 032/42 28 825, 42 60 070, 
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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

tel 033 857 70 90

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

w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.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 10.00–17.00
Dyżury radnych w każdy wtorek 16.00–18.00; 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00), 

ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów). 
W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

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

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

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 032/42 24 170

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

skorzystaj z jesiennej promocji w naszej firmie

okna
drzwi
parapety
rolety OKNA KTÓRE CIESZĄ JAKOŚCIĄ I CENĄ

Wydawca: Infomax Rybnik
44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a
tel. 032 423 80 88, tel./fax 032 423 80 90
e-mail: rybnik@grupainfomax.com

prezentuje:

do nabycia w dobrych 

księgarniach Rybnika

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

p o l i g r a f i a  •  k a l e n d a r z e  •  g a d ż e t y  •  c m s

Agencja Pracy Tymczasowej oferuje pracę dla: 

Zapraszamy do O/ Rybnik, ul. Raciborska 15 
 od śr. do pt. w godz. od 10:00-15:00 

oraz
do siedziby firmy w Bytomiu, ul. Wrocławskiej 94  

od pon. do pt. w godz. od 8:00 – 16:00 
informacji telefonicznej udzielamy od pon. do pt. od 8:00 – 16:00 

tel. 032/ 395-88-83,tel. 032/ 425 53 54 kom. 666-015-499, 660-661-726, 666-015-437 
biuro.rybnik@ajpartners.pl, rekrutacja@ajpartners.pl, opieka24@ajpartners.pl 

www.ajpartners.pl 

Opiekunki/a osoby starszej – praca w Niemczech, nieodpłatne zakwaterowanie, 
wyżywienie i ubezpieczenie, stały kontakt z firmą
Pracowników budowlanych – praca w Niemczech, nieodpłatne zakwaterowanie,     
wyżywienie i ubezpieczenie, wymagany paszport niemiecki 
Hostessa i Marchandiser – praca dla młodzieży uczącej się w hipermarketach 



44-240 Żory
ul. Boczna 8 

tel./fax 032 756 00 42
tel. kom. 696 42 95 94 

tbd@tbd.net.pl
jaroslaw.kotula@tbd.net.pl

– osuszanie budynków
– tynki renowacyjne 

– preparty przeciwpleśniowe
– farby przeciwpleśniowe 

– płyty do wykonywania izolacji 
termicznej wewnatrz budynków 

– antygraffi  ti

konstrukcje szklane: 
drzwi, ścianki, 

kabiny prysznicowe 
na indywidualne zamówienie

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

PRODUCENT 

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

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

Systemy okienne

Wodzisław Śląski 
ul.Targowa 12A 

tel. 032 4552859 w. 32

Racibórz 
ul. Browarna 16 

tel. 032 4152248

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

www.toyota.rybnik.pl 

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

*Połowa ceny samochodu wpłacana przy zakupie. **Dotyczy podmiotów gospodarczych. O szczegóły i warunki dla klientów indywidualnych prosimy zapytać 
doradcę w salonie. ***Koszt połączenia wg taryfy lokalnej operatora. Auris – w zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 5,0 do 
7,1 l/100 km, emisja CO2 od 131 do 166 g/km. Corolla – w zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 4,9 do 6,9 l/100 km, emisja 
C02 od 127 do 162 g/km. Szczegółowe informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów na www.toyota.pl.


