
Nr 11/461; listopad 2009 



Zdjęcia: archiwum „GR”

Podpisy na stronie 38.



O
kł

ad
ka

: D
aw

na
 k

op
al

ni
a 

„I
gn

ac
y”

 je
st

 p
rz

yk
ła

de
m

 p
oł

ąc
ze

ni
a 

tr
ad

yc
ji 

z 
no

w
oc

ze
sn

oś
ci

ą 
– 

w
ie

żę
 c

iś
ni

eń
 z

am
ie

ni
on

o 
na

 w
ie

żę
 w

id
ok

ow
ą.

   
   

   
   

   
  Z

dj
.: 

r

Kolejny numer „GR”
ukaże się

20 grudnia
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Drodzy Rybniczanie,

Tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe mają długą historię. Słyną z nich 
centralne place wielu europejskich miast. Barwne, świątecznie ustrojone sto-
iska pełne bajecznie kolorowych ozdób choinkowych, przepojone zapachem 
świątecznych smakołyków, nastrojową muzyką i radosnym oczekiwaniem na 
dzień Bożego Narodzenia – to obrazek znany nam z telewizji czy z fotografii. 
Część z Państwa być może odwiedziła już grudniowe kiermasze w innych 
miastach. 

W tym roku, po raz pierwszy taki właśnie bożonarodzeniowy jarmark zorganizowany 
zostanie na naszym rybnickim Rynku. Dzięki kiermaszowi, który rozpocznie się 6 grudnia, 
barwnym korowodem idącym na spotkanie z Mikołajem, Rynek przez dwa przedświątecz-
ne tygodnie tętnić będzie życiem, rozbrzmiewać muzyką, przyciągać licznymi koncertami, 
widowiskami  i spektaklami. W miejscu, gdzie w ubiegłym roku można było ślizgać się na 
lodowisku, tym razem staną karuzele i kiermaszowe domki, a Rynek rozświetlą ozdoby, 
jakich tutaj jeszcze nie było.  

Kulminacją jarmarku będzie wspólna „Wigilijka” dla mieszkańców naszego miasta, 
na której spróbować będzie można tradycyjnych potraw wigilijnych, będzie okazja do 
przełamania się opłatkiem i złożenia życzeń. 

Już dziś serdecznie zapraszam Państwa do wspólnej, rodzinnej zabawy, w trakcie której 
– o czym jestem głęboko przekonany – w tym niepowtarzalnym świątecznym nastroju,  
każdy znajdzie coś dla siebie. 

Świąteczny kiermasz to bez wątpienia najbardziej malownicza, choć nie jedyna atrakcja 
„Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania” – projektu, który realizujemy dzięki 
pieniądzom z Unii Europejskiej. Aż do stycznia będziemy mogli również uczestniczyć 
w wielu koncertach świąteczno-noworocznych w rybnickich kościołach oraz w przeglą-
dach widowisk jasełkowych i bożonarodzeniowych. 

„Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” uświetni styczniowy koncert zespołu 
Golec uOrkiestra, w kościele Św. Jadwigi na Nowinach. (Program na str. 19).

Szczegóły, związane z poszczególnymi imprezami na bieżąco publikować będziemy na 
stronie www.rybnik.eu, do odwiedzenia której serdecznie zapraszam. 

A już dziś życzę wszystkim Państwu radosnego świętowania i do zobaczenia 
6 grudnia na rybnickim Rynku!

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika 



Sesja Rady Miasta – 21 października
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Energetycznie… również o energetyce 
Coraz częściej zdarza się, że w sesji biorą udział za-

proszeni goście – czasem są to naczelnicy wydziałów lub 
przedstawiciele służb mundurowych, czasem eksperci, 
których głos doradczy ma pomóc radnym w podjęciu 
korzystnych dla miasta decyzji. Tak było również teraz, 

gdy przyjmowano „Założenia do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. — To szansa jakiej 
miasto do tej pory nie miało — mówił wiceprezydent Michał 
Śmigielski. O jakiej szansie mowa? Dowiemy się w dalszej 
części relacji... 

Nie tylko o przedszkolakach 
i bezrobotnych…

… mówił prezydent w swojej comiesięcz-
nej informacji podsumowującej wydarzenia  
i inicjatywy realizowane w mieście. A roz-
począł od tematu oświadczeń majątkowych 
złożonych w roku 2009 przez zobowiązanych do 
tego 160 osób, w tym m.in. zastępców prezydenta, 
skarbnika i sekretarz miasta, dyrektorów szkół  
i przedszkoli: — Nie stwierdzono nieprawidłowo-
ści, choć cztery osoby nie podały dochodów swoich 
współmałżonków. A. Fudali wspomniał też  
o spotkaniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
i konwencie wójtów i prezydentów, w gronie 
którego dyskutowano na temat nowelizacji Karty 
Nauczyciela i nowego systemu płac, który, jak 
zgodnie przyznają samorządowcy, nie ma od-
zwierciedlenia w zasadach płacowych nigdzie na 
świecie: — Są tam zawarte paradoksy zakładające 
m.in. zapłatę za to, że ktoś nie pracuje — oceniał 
prezydent. A. Fudali mówił też o prowadzonych 
w mieście inwestycjach – budowie sądu, budynku 
Straży Miejskiej, remoncie hali sportowo–wido-
wiskowej oraz modernizacji dróg, które wiążą 
się z utrudnieniami dla kierowców, ale zdaniem 
prezydenta należy wykorzystywać dotacje, by 
poprawiać stan rybnickich dróg. A. Fudali nie 
krył więc zadowolenia z postępu prac na ul. 
Wyzwolenia, które prowadzone są bez większych 
problemów, a ich zakończenie planowane jest 
na 18 grudnia (ale prace zostały znacznie przy-
spieszone): — To był dobry – żeby nie zapeszyć  
i nie powiedzieć, że bardzo dobry wybór — mówił 
o wykonawcy robót. Przypomnijmy: na ul. Wy-
zwolenia przebudowywana jest nawierzchnia 
jezdni i chodników. Powstaną tam również dwie 
zatoki autobusowe oraz sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu z ul. Różańskiego. Środki na ten 
cel pozyskano z rezerwy budżetowej Ministerstwa 
Infrastruktury – przepadłyby, gdyby dofinanso-
wania nie wykorzystano do końca roku. Co więcej 
kwota, za jaką remontowana jest ul. Wyzwolenia,  
okazała się niższa od zakładanej, tym samym za-
oszczędzone środki wykorzystane zostaną na ko-
lejne remonty. Jak mówił A. Fudali, w najbliższym 
czasie przeprowadzone zostaną roboty mające na 
celu poprawę stanu nawierzchni ronda Mikołow-
skiego oraz odcinka ul. Mikołowskiej od skrzyżo-
wania z ul. Przemysłową do ulicy Wielopolskiej. 
Prezydent poinformował też o dwóch wnioskach 
w ramach tzw. „schetynówek” – o dofinansowanie  

ubiegać się będzie przebudowa ul. Zebrzydowic-
kiej na odcinku od ul. Kotucza do ul. Budowlanych 
wraz z rondem zebrzydowickim oraz przebudową 
chodników (wartość kosztorysowa tego zadania 
– 8 mln zł, a poziom dofinansowania – 3 mln zł)  
i przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ronda 
Wodzisławskiego do skrzyżowania z ulicą Janko-
wicką (wartość modernizacji to ponad 3,8 mln zł,  
a dofinansowanie – 1,9 mln zł): — Jeszcze nie 
wiadomo czy w ramach tego programu będziemy 
mogli zgłosić do dofinansowania jedną czy dwie 
drogi — wyjaśniał prezydent. Wspomniał też  
o planowanym na 17 grudnia zakończeniu 
budowy uzupełniających odcinków kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicach miasta, a obejmujących 
m.in. ulice Orkana, Bratków, Głuchą, Graniczną, 
Zebrzydowicką, Arki Bożka, Rybacką czy Stawo-
wą… i zakończeniu budowy rozdzielczej sieci wo-
dociągowej przy ul. Pojdy – Bocznej. Przypomniał 
o promocji inwestycyjnej Rybnika i targach Expo 
Real (więcej w poprzednim numerze „GR”) oraz  
o ogólnopolskiej kampanii reklamowej w telewi-
zji TVN24, TVN Biznes i TVN International, jak 
również w portalu internetowym www.onet.pl:  
— W sumie to emisja 100 spotów reklamowych, 
ale także kampania billboardowa, która potrwa do 
końca maja przyszłego roku i będzie prowadzona 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście  
i aglomeracji górnośląskiej — wyjaśniał A. Fu-
dali, a radni mieli możliwość obejrzenia spotu 
ukazującego potencjał naszego miasta (również 
na www.rybnik.pl) — Kampania obejmie też prasę 
– „Rzeczpospolitą”, „Gazetę Wyborczą” i „Puls 
Biznesu”. Gdyby nie środki unijne, z pewnością 
nie byłoby nas stać na taką promocję.

Prezydent wspomniał też o projekcie „Nasze 
przedszkole, nasza bajka” przygotowanym przez 
Przedszkole nr 9 przy współpracy z Wydziałem 
Edukacji UM. Obejmie on 172 dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat i 50 rodziców, a w jego ramach  
o 3 godziny tygodniowo wydłużony zostanie czas 
pracy jednego oddziału: — Byłyby to godziny 
nieodpłatne — wyjaśniał prezydent. W ramach 
projektu maluchy będą się również uczyły lo-
gicznego myślenia i poznają zasady gry w szachy,  
a udogodnieniem dla zapracowanych opiekunów 
ma być również tzw. oddział weekendowy: — Je-
żeli rodzice dzieci z Przedszkola nr 9 będą mieli 
zajętą sobotę, mogą skorzystać z możliwości, by 
tego dnia posłać dziecko do przedszkola — tłu-
maczył. Projekt będzie realizowany od września 
przyszłego roku przez 24 miesiące, a jego wartość 
wyniesie 663 tys. zł. Z dofinansowania skorzystają 

nie tylko najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, 
ale i ich nieco starsi koledzy, bowiem, jak mówił 
prezydent, Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługo-
wych realizować będzie projekt „Być hotelarzem 
w Saragossie i nie tylko”, który ruszy w maju 
przyszłego roku i obejmie 36 uczniów. W jego 
ramach przewidziany jest wyjazd na dwutygo-
dniową praktykę zawodową do Hiszpanii, gdzie 
przyszli hotelarze i kelnerzy zapoznają się z ob-
sługą gości, nowoczesnym sprzętem hotelowym  
i gastronomicznym, organizacją pracy i specja-
łami kuchni Półwyspu Iberyjskiego, a Hiszpanie 
podglądać będą rozwiązania stosowane w naszych 
hotelach. Projekt ma pomóc młodym ludziom  
w doskonaleniu swoich umiejętności, a co za tym 
idzie, w znalezieniu dobrej pracy. Okazuje się bo-
wiem, że od września rośnie liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Jednak prezydent uspokajał, że w tym okresie 
to normalne zjawisko, spowodowane napływem 
absolwentów szkół średnich na rynek pracy. 
A. Fudali zwrócił też uwagę na fakt, że dużym 
zainteresowaniem cieszą się w PUP dotacje do 
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 
– od początku roku udzielono 152 takie dotacje 
osobom indywidualnym oraz 70 – pracodawcom: 
— Ludzie coraz częściej myślą o rozkręceniu 
swojego interesu, stają się mniej roszczeniowi. Nie 
żądają już miejsc pracy, ale sami biorą sprawy we 
własne ręce — mówił prezydent i informował, że 
bezrobocie w naszym mieście waha się w grani-
cach 5–6%. A pomocne w tym, aby nie mnożyć 
tabunu wykształconych bezrobotnych, miały być 
organizowane po raz pierwszy w naszym mieście 
Rybnickie Dni Kariery, o których więcej pisaliśmy 
w październikowym numerze „GR”. 

Ciepło, cieplej, gorąco…
— Chodzi o to, żeby było ciepło i tanio — pod-

sumowuje Stanisław Jaszczuk. Recepta jest 
więc prosta, a w jej realizacji mają pomóc 
„Założenia do planu zaopatrzenia miasta  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazo-
we”, nad którymi radni debatowali prawie  
3 godziny. Swoje opinie przedstawili rów-
nież zaproszeni goście. — Jeżeli idzie o energię  
i paliwa gazowe, sprawa jest jasna i nie ma mowy  
o specjalnych zmianach, natomiast w kwestii 
zaopatrzenia w ciepło miasto stanęło przed szansą 
jakiej do tej pory nie miało — wyjaśniał wiceprezy-
dent M. Śmigielski. Szansę stworzyła elektrownia 
„Rybnik”, która przygotowuje się do przebudowy 
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technologicznej zakładu i w miejsce starych blo-
ków energetycznych planuje zabudowę nowego 
o mocy blisko 900 MW. W związku z tym złożyła 
na ręce prezydenta ofertę, w której mowa jest o 
możliwości zaprojektowania części ciepłowniczej 
na tym bloku. W ten sposób można będzie wyko-
rzystać ciepło, które jest produktem ubocznym 
produkcji prądu. Za takim rozwiązaniem opowia-
dał się wiceprezydent zapewniając, że drugi, obok 
elektrociepłowni „Chwałowice”, dostawca ciepła, 
zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta: 
— Analizy ekonomiczne, techniczne i formalne 
wskazują jednoznacznie na zasadność i koniecz-
ność wykorzystania szansy, jaką jest planowana 
modernizacja elektrowni Rybnik, bo zagwarantuje 
zasilanie drugostronne miasta — mówił M. Śmi-
gielski, który przekonywał, że dla mieszkańców 
najważniejsza jest cena za ciepło oraz trwałość 
tego rozwiązania i minimalizacja oddziaływania 
na środowisko. A porównanie cen u źródeł 
wskazuje, że ER ma korzystniejszą ofertę niż 
elektrociepłownia „Chwałowice”. Z projektu 
„Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe”, opracowane-
go przez spółkę „Energoekspert” z Katowic wy-
nika, że cena dostaw ciepła elektrowni „Rybnik” 
to 21 zł/GJ, a z elektrociepłowni „Chwałowice” 
– 23,70 zł/GJ: — I ta cena nie uwzględnia kosztów 
dalszej modernizacji, wymiany turbozespołów  
i kotłów wodnych nie spełniających parametrów po 
roku 2016 — oceniał sytuację elektrociepłowni 
prezes „Energoekspertu” Marek Plebankiewicz, 
który mówił też o koncepcji ewentualnej budowy 
nowoczesnej elektrociepłowni. Ostatecznie uzna-
no jednak, że najkorzystniejsze dla miasta jest 
rozwiązanie proponowane przez ER: — Dostawa 
tego ciepła jest gwarantowana z perspektywą 40 lat. 
To wysokosprawna, ekologiczna energia, nie do 
pogardzenia... — mówił Plebankiewicz. Jednak, 
aby można z niej było skorzystać, konieczna 
jest budowa 3,8 km rurociągu, który połączyłby 
elektrownię z siecią ciepłowniczą Rybnika. Wiąże 
się to ze sporymi nakładami inwestycyjnymi, sza-
cowanymi wstępnie na ponad 24 mln zł. Sprawa 
instalacji ciepłowniczej, czyli tzw. „spinki”, wzbu-
dziła sporo kontrowersji. — Przyjęcie rozwiązania 
zaproponowanego przez elektrownię „Rybnik” po-
ciąga za sobą konieczność wybudowania odcinka 
nowej magistrali za ok. 25 mln zł, a nie wskazano 
inwestora i sposobu finansowania tej inwestycji.  
Z tego tytułu cena ciepła wzrośnie do ok. 24 zł/GJ. 
A co ze zgodą właścicieli terenów prywatnych  
i odszkodowań? A jak na tę inwestycję zapatruje się 
EDF? — pytał Jan Janowski  z elektrociepłowni 
„Chwałowice”. I przekonywał, że Kompania 
Węglowa jest wieloletnim, pewnym dostawcą 
ciepła i jest przygotowana, by dostarczać go do 
miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu  
o zmodernizowane urządzenia już od roku 
2013. Zapewniał też, że oferowana cena ciepła 
odzwierciedla rzeczywiste koszty i kształtuje się 
na poziomie niższym niż w województwie śląskim. 
— Należy raczej skupić się na dalszym rozwoju 
rynku odbiorców ciepła i rzeczywistym problemie 

jakim jest niska emisja, a nie na zmianie kierun-
ków zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego 
— mówił. — Przyjęcie „Założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło….” w wersji przedstawionej przez 
firmę „Energoekspert” może skutkować wstrzyma-
niem działań inwestycyjnych i całkowitym brakiem 
dostaw ciepła z elektrociepłowni „Chwałowice” do 
miejskiego systemu ciepłowniczego. Sprzymierzeń-
cem EC okazał się również Bronisław Drabiniok 
(PO), który dowodził, że w opracowaniu nie 
ujęto informacji przemawiających na korzyść 
elektrociepłowni: — Koszt węgla dla EC „Chwa-
łowice” jest na pewno niższy niż dla elektrowni 
„Rybnik”, bo nie trzeba wliczać jego transportu  
i składowania. EC posiada mniejszy teren i liczbę 
zatrudnionych oraz tańsze wyposażenie, więc 
koszty utrzymania i eksploatacji też są niższe, a po 
modernizacji sprawność energetyczna i ekologiczna 
EC „Chwałowice” będzie porównywalna. Radny 
przekonywał też, że wybudowanie „spinki” o dł. 
3,8 km na pewno nie zamknie się kwotą 24 mln zł,  
bo nie uwzględniono kosztów protestów właści-
cieli gruntów. Zastanawiał się też, kto poniesie 
koszty budowy tej inwestycji – miasto czy PEC  
i wyraził przekonanie, że przyjęte w założeniach 
do planu rozwiązania doprowadzą do upadku EC 
i zakończą się pełnym monopolem elektrowni: 
— Kto jest sponsorem tego opracowania? — py-
tał. Prezes ER Jerzy Chachuła: — Elektrownia 
nie finansowała opracowania. Zrobiło to miasto, 
które szuka recepty — wyjaśniał. Przypomniał 
jedynie, że ER poinformowała o przetargu na 
budowę bloku i o możliwościach ogrzania miasta 
w oparciu o ciepło odpadowe z ER, które jednak 
nie jest darmowe, ale obarczone kosztami in-
westycyjnymi i eksploatacyjnymi. — Nie mamy 
jeszcze oferty na budowę bloku, więc nie jestem 
w stanie powiedzieć czy przedstawiona wartość 
będzie zgodna z założeniami. To szacunkowa cena, 
jednak opracowana w dobrej wierze, na podstawie 
dostępnej wiedzy — mówił J. Chachuła. Uwagami 
radnego B. Drabinioka, który miał wrażenie, że 
„...ma do czynienia z artykułem sponsorowanym”, 
urażony poczuł się również M. Plebankiewicz: 
— Nie mamy napisane na koszulach „Elektrownia 
Rybnik”. Jesteśmy firmą obiektywną i opracowanie 
zawiera obiektywną ocenę. Dlatego mając wiedzę 
w tym zakresie, mówimy miastu, że perspektywa 
dostarczania ciepła z ER jest rozwiązaniem no-
woczesnym, bezpiecznym, stabilnym, i naszym 
zdaniem, korzystniejszym jeżeli idzie o koszty, jakie 
w tym mieście będzie ponosił przeciętny Kowalski 
— mówił. — Podchodzimy z pełnym uznaniem 
do EC „Chwałowice”, ale porównując te dwa 
podmioty stwierdzamy, że ER jest rozwiązaniem 
dla miasta lepszym! O marginalizacji EC mówił 
też Stanisław Stajer (IO „Nasz Rybnik”), który 
chwalił drobiazgowość opracowania wykonane-
go przez firmę „Energoekspert”, co jednak nie 
pozbawiło go wrażenia, iż zostało ono wykonane 
„...na zlecenie ER, a nie Urzędu Miasta”. Radny 
pozytywnie ocenił plany modernizacji elektrowni, 
a zaproponowane rozwiązania nazwał przyszło-
ściowymi. Zainteresowała go też sprawa prawie 

4 km „spinki”, a przede wszystkim informacja,  
że zadanie, które winien zrealizować PEC, ma 
szansę na uzyskanie, jak napisano: „...prefe-
rencyjnego finansowania, w którego uzyskaniu 
aktywny udział powinno wziąć miasto”. I o ten 
właśnie udział miasta pytał. — Jeżeli Rada przyj-
mie założenia do planu, PEC będzie musiał zre-
alizować jego zapisy i to my będziemy się martwić 
o preferencyjne kredyty lub dofinansowanie z UE 
— wyjaśniał dyrektor Przedsiębiorstwa Energety-
ki Cieplnej Albert Rduch, a A. Fudali dodawał, że 
decyzja w sprawie budowy „spinki” została prak-
tycznie podjęta i PEC ma już to zadanie zapisane 
w planach. — To nie miasto będzie inwestorem, ale 
PEC — wyjaśniał prezydent tłumacząc, że PEC 
na pewno zrealizuje inwestycję, jeżeli będzie ona 
ekonomicznie opłacalna.

Oczywiście dyskusja była okazją do poruszenia 
tematów odbiegających od meritum uchwały, na 
co zwrócił uwagę St. Jaszczuk. Henryk Ryszka 
(BSR) pytał o podłączenie osiedla gen. Ander-
sa: — Z tych domów nie ma zapotrzebowania 
na ciepło — odpowiadał J. Janowski. Romuald 
Niewelt (BSR) poruszył temat niskiej emisji, 
którą nazwał plagą egipską, a projekt założeń 
– krokiem w przód i czasem prawdziwej konku-
rencji, dlatego zapowiedział, że klub BSR zagło-
suje za jego przyjęciem. O potrzebie likwidacji 
niskiej emisji mówił też Andrzej Wojaczek (PiS), 
który przekonywał, że inwestycja ER pozwoli 
pójść w tym kierunku, a St. Jaszczuk dowodził,  
że przyjęcie tego projektu poszerza rynek usług 
ciepłowniczych: — I z punktu widzenia odbiorcy, 
którego interesuje żeby było ciepło i tanio, głupotą 
byłoby zamykanie tej drogi. O zaletach rozwią-
zania zaproponowanego przez ER mówił też 
Michał Chmieliński (BSR), a wywołany przez 
niego „do tablicy” dyrektor PEC–u A. Rduch 
nie zgodził się z opiniami radnego o zapóźnionej 
dystrybucji: — Mimo, że nasze sieci są stare, mają 
najmniejszą stratność, poniżej europejskiej, a stacje 
są zautomatyzowane. Zapraszamy na wyjazdowe 
posiedzenie do naszego zakładu, by przekonać się 
jak jest naprawdę. O kondycji przedsiębiorstwa 
w samych superlatywach wypowiadał się również 
prezydent, z kolei M. Śmigielski skrytykował 
dwóch radnych za sugestie, iż projekt powstał pod 
czyimś wpływem. — Dajmy temu miastu szansę 
na dywersyfikację dostaw ciepła. Nie możemy 
przecież opierać się na jednym dostawcy, który 
podnosi dzisiaj larum, bo na rynku, na którym był 
monopolistą, pojawił się konkurent — mówił wi-
ceprezydent. W podobnym tonie wypowiadał się 
Franciszek Kurpanik (PO), który wyraził radość 
z faktu, że możliwe będzie pozyskiwanie energii 
cieplnej z ER mimo, iż jeszcze do niedawna 
mówiło się, iż jest już za późno na podjęcie ko-
rzystnej decyzji w tej sprawie: — Dajemy zielone 
światło elektrowni „Rybnik” i myślę, że to dobrze, 
choć to problem dla EC „Chwałowice” — mówił. 
— Naszym obowiązkiem jest podjęcie decyzji, która 
po latach doprowadzi do tego, że energia cieplna 
produkowana przez EC i ER będzie w większym 
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stopniu wykorzystywana przez mieszkańców, bo 
martwi mnie to, że coraz mniejsze jest zapotrze-
bowanie na energię cieplną. Prezes J. Chachuła 
przypomniał, że ciepło z ER docierające obecnie 
do mieszkańców Rybnickiej Kuźni jest jednym  
z najtańszych w Polsce, bo pochodzącym ze sta-
rych bloków. Jednak będą one wyłączane, więc 
ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Dlatego ER, nie 
chcąc być postrzegana jako monopolista, dała 
miastu szansę na poszukanie nowego dostawcy: 
— To uczciwe pokazanie możliwości wymiany 
elektrowni na innego dostawcę. My przedstawiamy 
ofertę, z której można skorzystać lub nie — mówił 
i dodawał. — Nowa jednostka projektowana 
pierwotnie bez wyprowadzenia ciepła, byłaby 
straconą szansą.   

Przedstawiając „Założenia do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” 
M. Plebankiewicz mówił też o priorytetach 
polityki energetycznej kraju, konkurencji po-
między gazem a węglem, racjonalizacji systemu 
ciepłowniczego i przypomniał o roli samorządów, 
które, tak jak Rybnik, traktują przedsiębiorstwa 
energetyczne jak partnerów, dzięki czemu mają 
wpływ na taryfy energetyczne. Dokument, nad 
którym radni debatowali prawie 3 godziny, bę-
dzie wymagał aktualizacji co 5 lat. Zanim jednak 
padła formuła „Kto jest za – proszę podnieść rękę  
i nacisnąć guzik”, radni przegłosowali też wnioski, 
zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez elektrownię 
„Rybnik” oraz zarządy dzielnic Rybnik Północ, 
Wielopole i Śródmieście, w czasie wyłożenia pro-
jektu założeń do publicznego wglądu. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie. 

Budżet poprawiony
Tradycyjnie już radni wprowadzili zmiany 

do budżetu miasta na 2009 rok – dochody 
zwiększono o 1.124.898,52 zł, wydatki zmniej-
szono o 2.207.580,99 zł. Planowany deficyt 
uległ zmniejszeniu do kwoty 88.461.515,75 zł. 
Szczegóły omówił skarbnik Bogusław Paszenda, 
informując m.in. o wprowadzeniu do budżetu  
I raty środków Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji w kwocie 584.313,60 zł na program 
„Uczenie się przez całe życie – Partnerski Projekt 
Szkół Comenius”, realizowany przez 8 rybnickich 
placówek. Ponadto do budżetu wprowadzono 
22.099,97 zł, będące wynikiem ugody pomiędzy 
Szkołą Podstawową nr 22 w Niedobczycach,  
a kopalnią „Marcel” w sprawie naprawy szkód 
górniczych w budynku szkoły. Podobne środki od 
kop. „Marcel” miasto otrzymało tytułem ugody 
w sprawie naprawy szkód w obiekcie przy ul. An-
dersa 8. W budżetowych zmianach uwzględniono 
też kwotę 50.000 zł nagrody, jaką zdobył Rybnik 
w konkursie „EkoGmina 2009”, organizowanym 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Nagrodę należy 
wykorzystać do końca czerwca przyszłego roku 
z przeznaczeniem na opracowanie programów 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii. Radni zwiększyli 
też wydatki na zakup pojazdu interwencyjnego 
dla Straży Miejskiej (o 100.000 zł), a o 376.050 zł 
– wydatki na wykonanie projektu przebudowy ul. 
Podmiejskiej. Wprowadzili też zmiany w wielolet-
nich programach inwestycyjnych prowadzonych 
przez Biuro Realizacji Projektu oraz Wydziały 
Dróg i Informatyki. Przy tej okazji wspomniano 
o projekcie OSKAR – Ogólnodostępnym Sys-
temie Komunikacji Administracji Rybnickiej,  
w którym, na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej, 
niezbędne okazało się ujęcie dodatkowej kwoty 
100.000 zł. Ze środków tych przeprowadzona 
zostanie inwentaryzacja grobów, przygotowanie 
i skompletowanie materiałów i wdrożenie pro-
gramu informatycznego zarządzania 4 cmen-
tarzami komunalnymi. Radni zajęli się również 
wydatkami na programy i projekty realizowane ze 
środków UE w części związanej z realizacją zadań 
miasta, a całą uchwałę przyjęli przy jednym głosie 
wstrzymującym się i co praktycznie się jeszcze nie 
zdarzyło – bezdyskusyjnie.

Zmiany razy dwa 
Radni zmienili dwie uchwały – obie 

związane były z pożyczkami i obie omówił  
B. Paszenda. Pierwsza z nich została podjęta 
w listopadzie ub. roku, i dotyczyła pożyczki 
płatniczej zaciągniętej z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
sfinansowanie salda końcowego budowy systemu 
kanalizacji sanitarnej. Umowa pożyczki opiewała 
na 14.264.320,00 euro, a w uchwale z listopada 
2009 r. przyjęto równowartość tej kwoty w polskich 
złotych w wys. 52.800.000 zł. Z uwagi jednak na 
wzrost kursu walutowego zaistniała konieczność 
przeszacowania wartości pożyczki do kwoty 
62.600.000 zł. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie 
wstrzymującym, ale zanim projekt dotyczący zmia-
ny wartości zaciągniętej pożyczki zyskał akceptację 
radnych, B. Drabiniok oczekiwał na potwierdzenie 
swojej opinii: — Gdyby kanalizacja była ukończona 
w terminie tej dopłaty by nie było? — Gdyby kurs 
euro był stały nie byłoby problemu — skwitował 
B. Paszenda. Następnie przedstawił zmiany do-
tyczące drugiej uchwały i pożyczki z WFOŚiGW 
na termomodernizację segmentu basenowego  
i budowę instalacji solarnej przygotowania ciepłej 
wody użytkowej i basenowej w Zespole Szkół Bu-
dowlanych. W projekcie przyjętym w czerwcu tego 
roku wysokość pożyczki ustalono na podstawie 
kosztorysów inwestorskich na poziomie 650.578 zł. 
Jednak po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, 
że wartość robót uległa zmniejszeniu, podobnie 
jak przyznanej pożyczki, która aktualnie wynosi 
531.223 zł. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Jaki stan rybnickiej oświaty?... 
… radni nie muszą już zgadywać. Znają 

odpowiedź na to pytanie dzięki szczegóło-
wemu raportowi, jaki w formie prezentacji 
multimedialnej przedstawiła wiceprezydent 

Joanna Kryszczyszyn. Miasto prowadzi 84 
oświatowe zakłady budżetowe – 32 przedszkola, 
4 zespoły szkolno – przedszkolne, 21 szkół pod-
stawowych, 10 gimnazjów, 1 liceum ogólnokształ-
cące, 9 zespołów szkół ponadgimnazjalnych,  
3 zespoły szkół specjalnych, Rybnickie Centrum 
Edukacji Zawodowej, Poradnię Psycholo-
giczno–Pedagogiczną, OPP Zespół Przygoda  
i Młodzieżowy Dom Kultury. W roku szkolnym 
2008/2009 do rybnickich placówek uczęszczało 
23.867 uczniów – ponad 3.500 przedszkolaków, 
prawie 8.000 uczniów podstawówek, niemal 4.600 
gimnazjalistów, ponad 2.650 licealistów, 909 
uczniów liceów profilowanych, 1806 przyszłych 
techników, a 1294 młodych ludzi kształciło się w 
placówkach zawodowych. — Średnia liczba osób 
w klasie utrzymuje się na poziomie średniej krajowej 
– uczniów nie jest za dużo — wyjaśniała J. Krysz-
czyszyn, a w raporcie o stanie oświaty w Rybniku  
w roku 2008/2009 mowa była również o specy-
ficznych oddziałach, jakie funkcjonują w naszych 
szkołach, a są to: klasy integracyjne, dwujęzyczne 
oraz sportowe (w szkołach podstawowych jest ich 
11, w gimnazjach – 10, w liceach – 3. Tyle samo 
jest klas mistrzostwa sportowego). Edukacją 
dzieci i młodzieży zajmuje się 2456 nauczycieli 
(pełnozatrudnionych – 1850), a liczba etatów 
administracji i obsługi wynosi 977. — W gronie 
osób pełnozatrudnionych najwięcej jest nauczycieli 
dyplomowanych z wykształceniem magisterskim  
i odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, 
tak więc kadra ucząca to kadra wykształcona 
— oceniała wiceprezydent, która dzieliła się  
z radnymi informacjami na temat elektroniczne-
go naboru do przedszkoli i szkół, sześciolatków, 
które w tym roku rozpoczęły edukację w pierw-
szych klasach, szkolnictwa dla dorosłych, a także 
niżu wkraczającego do szkół, który wiąże się  
z koniecznością ograniczania naboru i zmniej-
szającą się co roku liczbą nauczycielskich etatów.  
W raporcie zawarto również dane dotyczące wy-
ników egzaminów podsumowujących poszczegól-
ne szczeble edukacji. Uczniowie szkół podstawo-
wych na sprawdzianie kończącym 6 klasę mogli 
uzyskać 40 pkt. – średni wynik w Rybniku wynosi 
22,36 pkt. (na Śląsku – 22,26, a w kraju – 22,64;  
a najlepiej swój egzamin zdali uczniowie ryb-
nickiej Społecznej Szkoły Podstawowej). Średni 
wynik uzyskany przez rybnickich gimnazjalistów 
podczas egzaminu końcowego to 32,01 pkt. na 
50 możliwych z części humanistycznej (na Śląsku 
– 31,98, a w kraju – 31,67) oraz 25,85 pkt. na 50 do 
zdobycia z części matematyczno – przyrodniczej 
(na Śląsku – 25,84, 26,03 – w kraju). Jeżeli idzie  
o zdawalność matur (po uwzględnieniu popra-
wek) w I LO kształtuje się ona na poziomie 99,6%,  
w II LO – 100%, IV LO – 100%, V LO – 98,9%  
i VI LO (likwidowane w Boguszowicach) – 69,6%. 
Wiceprezydent przedstawiła też wyniki egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
a także dane o dotacjach do szkół i programach 
unijnych realizowanych przez rybnickie placówki. 
Nie zabrakło też informacji na temat wydatków 
na oświatę, które w roku 2008 wynosiły ponad 160 
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mln zł, a w 2009 r. już 180 mln zł, przy malejącej 
liczbie uczniów. Radni dowiedzieli się również 
o stypendiach, zasiłkach szkolnych, środkach na 
monitoring wizyjny w placówkach, dofinansowa-
niu do wyprawek szkolnych i do zielonych szkół. 
Przecież… „takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie”.  

Za, a nawet przeciw 
Poprzeć czy nie poprzeć… stanowiska Sto-

warzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Oto 
jest pytanie, na które musieli odpowiedzieć 
radni. I odpowiedzieli. Prawie jednomyślnie, 
co nie znaczy, że bezdyskusyjnie, a to znaczy, 
że z wykorzystaniem wielu barwnych argu-
mentów – było o kurze znoszącej jaja, jeździe 
na dwóch koniach i rozdwojeniu jaźni…  
A pretekstem do ożywionej debaty okazały 
się planowane zmiany w prawie geologicznym  
i górniczym i zapowiadana likwidacja podatku 
od budowli w podziemnych wyrobiskach. No-
welizację ustawy i okrojenie podatków popierają 
przedstawiciele spółek węglowych, głośny sprze-
ciw podnoszą zaś samorządowcy, bo dla gmin 
oznaczać to może utratę kilkudziesięciu milionów 
złotych rocznie. Dlatego SGG wystosowało 
do premiera Donalda Tuska pismo, w którym 
zwróciło się o nie wprowadzanie ustawy w pro-
ponowanym kształcie, prosząc o ponowny dialog 
z samorządami i organizacjami społecznymi, by 
w drodze kompromisu wypracować nowy kształt 
ustawy. Jak wyjaśniła Ewa Ryszka, nowe zapisy 
spowodują zmniejszenie dochodów dla gmin 
górniczych i zmienią sposoby i normy prawne 
rozwiązywania problemów odszkodowawczych 
z poszkodowanymi eksploatacją górniczą miesz-
kańcami. — Jeżeli ustawa przejdzie w proponowa-
nej formie, gminy górnicze będą traciły 100 tys. zł  
miesięcznie — argumentowała E. Ryszka wy-
jaśniając przyczyny, dla których SGG oczekuje 
od samorządów poparcia apelu do premiera.  
W obronie kopalń stanął natomiast B. Drabiniok, 
od 26 lat związany z górnictwem: — Wyszarpy-
wanie pieniędzy z obciążonych spółek węglowych 
może doprowadzić do katastrofy. Polskie górnictwo 
jest opodatkowane 19 różnymi podatkami, kolej-
ny może być tym ostatnim — apelował. — Czy 
autorzy tego pisma nie wiedzą, że nie zarzyna się 
kury znoszącej jajka? Nie powiem, że złote, ale 
zawsze. B. Drabiniok zwrócił również uwagę na 
podnoszony przez kopalnie argument, w myśl 
którego nie doprecyzowano czym jest wyrobisko, 
a czym budowla. Obecnie wyrobiska traktowane 
są jak obiekty budowlane, ale kopalnie stoją na 
stanowisku, że nie można płacić podatku od 
dziury wywierconej w ziemi. Dlatego samorzą-
dom trudno wyegzekwować należne podatki 
– od 2003 r. zaległości spółek górniczych urosły 
do ok. miliarda zł, a bieżące należności w skali 
roku to, według oceny Stowarzyszenia Gmin 
Górniczych, ok. 100 mln zł, z czego płatności 
spółek węglowych – ok. 60 mln zł. B. Drabiniok 
krytycznie ustosunkował się również do fragmen-

tu pisma SGG zapowiadającego możliwość ma-
sowych protestów, co jego zdaniem przypomina 
związkowe metody działań, a podatek, o który 
toczy się bój, nazwał haraczem. — Pan siedzi na 
dwóch koniach, z których jeden jedzie w prawo, 
a drugi w lewo. Dziwię się, że nie obstaje pan za 
miastem — mówił B. Drabiniokowi R. Niewelt,  
który przypomniał, że boje z kopalniami o ten 
podatek nie są niczym nowym, a miasto musi 
dbać o dochody. — Podobne „rozdwojenie jaźni” 
występuje również w mojej rodzinie – ja pracuję  
w samorządzie, a mój mąż w przemyśle górniczym 
— odpowiadała B. Drabiniokowi Ewa Ryszka. 
— Reprezentuje pan swój zakład pracy, a jednocze-
śnie jest radnym Rybnika, więc leżą panu na sercu 
jego dochody. I proszę mi wierzyć, gdyby miasto 
miało do dyspozycji więcej środków finansowych, 
mogłoby zostać „dobrym wujkiem” i podarować 
te należności kopalni, ale sytuacja jest taka jaka 
jest. Mniej powściągliwy w ocenach wystąpienia  
B. Drabinioka był M. Chmieliński: — Wysłucha-
łem tego z zażenowaniem — mówił. — Wysuwanie 
takich haseł jest wbrew interesom naszego miasta. 
Naszym zadaniem jest wspieranie prezydenta,  
by budżet maksymalnie się domykał. Działa pan 
wbrew Śląskowi w ogóle. Nasze gminy są zrujno-
wane i zdewastowane, więc powinniśmy opodat-
kować resztę Polski i w każdej tonie wydobywanego  
i dostarczanego węgla pozyskiwać złotówkę, która 
powinna trafiać na rzecz naszych gmin. My nigdy 
nie dogonimy innych miast, proszę spojrzeć choćby 
na Kielce. Z opinią tą zgodził się A. Wojaczek, 
zapewniając przy tym, że RM nie chce „zarzy-
nać kopalń”, a jedynie apeluje do rządu, który 
„...prowadzi Polskę do zapaści”.  Przypomniał 
również, że w ciągu ostatnich 8 lat ze śląskich 
kopalń odprowadzono do budżetu państwa aż 
52 mld zł! Z kolei B. Drabiniok przekonywał, że 
podatek doprowadzi do braku konkurencyjności: 
— A wtedy węgiel ze Wschodu zupełnie wyprze nasz 
węgiel i co wtedy stanie się z górnikami? Pójdą 
na bezrobocie i to dopiero będzie tragedia, która 
dotknie również całe rodziny i firmy okołogórnicze! 
W końcowej części dyskusji radni powrócili do 
meritum sprawy – Piotr Kuczera (PO) i St. Stajer 
zwrócili uwagę, że w liście SGG mowa jest jedynie 
o zaproszeniu do dialogu i wypracowaniu w dro-
dze kompromisu ostatecznego kształtu ustawy. 
Radny PO mówił też, że grupa śląskich posłów 
zajmuje się tym tematem, a prezydent zgodził 
się z opinią St. Stajera, że przedmiotem dyskusji 
nie jest ustawa, a jedynie uchwała popierająca 
stanowisko SGG. Ostatecznie poparto go przy 
jednym głosie wstrzymującym się. 

Program na tak, problem na nie
— Zmiany są kosmetyczne — mówiła E. Ryszka,  

porównując planowany do realizacji w 2010 
roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych z dotych-
czas obowiązującym. Program adresowany jest 
do dzieci i młodzieży, osób uzależnionych i ich 
rodzin, grup samopomocy, społeczności lokalnej 

i osób zawodowo zajmujących się profilaktyką.  
I ma za zadanie przyczyniać się do zmniejszenia 
populacji osób pijących alkohol w sposób szko-
dliwy, podwyższenia wieku inicjacji alkoholowej  
i zmniejszenia ilości oraz częstotliwości picia przez 
młodzież, a także do zwiększenia dostępności 
działań terapeutycznych i pomocowych dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz do niwelowania 
zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego 
powodowanych przez nietrzeźwych. Realizacja 
tego typu działań należy do zadań własnych 
gminy, a źródłem finansowania Programu… jest 
dochód pochodzący z opłat za wydane zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych. Ale zanim 
radni jednogłośnie poparli przyjmowany co roku 
program, Wojciech Piecha (PiS) pytał o liczbę 
alkoholików w mieście i chciał wiedzieć, czy ich 
liczba rośnie czy maleje. — Nie mam szczegóło-
wych danych, ale obserwujemy minimalne wahania 
w górę — odpowiadała E. Ryszka. 

Współpracy ciąg dalszy 
— Rokrocznie jesteśmy zobowiązani do 

jego uchwalania — mówiła wiceprezydent  
E. Ryszka o konieczności przyjęcia „Pro-
gramu współpracy miasta z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2010”. Określa on cele, zasady, obszary oraz 
formy współpracy organów miasta z organizacjami 
tzw. trzeciego sektora, działającymi na terenie mia-
sta. Referując projekt E. Ryszka wyjaśniała, że jego 
przyjęcie jest niezbędne również w perspektywie 
przygotowań do nowego budżetu i konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych ubiegających się 
o dotacje. Poinformowała też, że program trafił 
do wszystkich zarządów dzielnic i organizacji po-
zarządowych, był konsultowany z Radą Pożytku 
Publicznego, a jego zasady wynikają z zapisów 
ustawy. W porównaniu z ubiegłorocznym, do 
programu dodano zapis dotyczący współpracy 
miasta z podmiotami również w zakresie zadań 
ratowniczych, obronnych i opieki społecznej  
w sytuacjach kryzysowych. Radni zaakceptowali 
program jednogłośnie i bezdyskusyjnie. 

Najem z poprawkami
Podobnie było z projektem wprowadza-

jącym zmiany do przyjętej w ubiegłym roku 
uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu miasta. Konieczność wprowadzenia 
zmian sygnalizowała społeczna komisja miesz-
kaniowa i Ośrodek Pomocy Społecznej, a jak 
wyjaśniła J. Kryszczyszyn, uregulują one zasady 
postępowania z osobami, które po upływie ter-
minu obowiązywania umowy najmu lokalu socjal-
nego, ze względu na przekroczenie dochodów, 
utracą uprawnienia do jego dalszego zajmowania. 
Wówczas można im zaproponować zawarcie 
umowy najmu na czas nieoznaczony po uprzed-
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nim wyłączeniu zajmowanego lokalu z zasobu 
lokali socjalnych lub wskazać inne mieszkanie, 
jednak wtedy konieczne będzie złożenie oświad-
czenia zobowiązującego taką osobę do remontu 
lokalu we własnym zakresie. Zmiany w uchwale 
precyzują również inne kwestie – nieprzyjęcie 
przez osoby umieszczone na liście żadnej z dwóch 
propozycji lokali skutkować będzie skreśleniem  
z niej, zaś osoby, które złożyły wnioski o najem lo-
kalu socjalnego lub mieszkalnego zobowiązane są 
do składania corocznych ankiet weryfikacyjnych 
w terminie do 15 października każdego roku. 
Kompletne i wiarygodnie wypełnione ankiety 
stanowią podstawę do rozpatrzenia wniosku,  
a nowością jest wprowadzone do nich kryterium 
dotyczące bezdomności. Ponadto najemca lokalu 
komunalnego może wystąpić o wynajem mieszka-
nia o większym metrażu lub lepiej wyposażonego, 
pod warunkiem, że we własnym zakresie i na 
własny koszt wyremontuje taki lokal. Uchwałę 
poparli wszyscy radni.     

Lokale do wynajęcia
Radni przyjęli zasady najmu lokali 

użytkowych będących własnością miasta. 
Znaczna część regulacji zawartych w uchwale, 
która do tej pory określała zasady gospodarowa-
nia gminnymi lokalami użytkowymi i garażami 
zdezaktualizowała się, dlatego konieczne stało 
się przyjęcie zapisów, które uwzględniałyby 
aktualne przepisy prawa w tej kwestii.

Znowelizowany dokument określa zasady 
najmu lokali gminnych na czas oznaczony 
(dłuższy niż 3 lata), nieoznaczony oraz gdy 
po umowie zawartej na okres do 3 lat, strony 
zawierają kolejne umowy na wynajem tej samej 
nieruchomości. Uchwała definiuje m.in. lokale 
przeznaczone do wynajęcia, obowiązki przy-
stępujących do przetargu, wskazuje również na 
podmioty mające pierwszeństwo w zawieraniu 
umów najmu. Ponadto, dokument upoważnia 
prezydenta miasta do zawierania kolejnych 
umów najmu (na czas nie dłuższy niż trzy lata) 
z dotychczasowym najemcą, w oparciu o rodzaj  
i charakter prowadzonej przez niego działalno-
ści oraz uzasadniony interes miasta. I właśnie 
ten ostatni zapis wzbudził wątpliwości radnego 
Jacka Piechy (PO): — Ten przepis ma charakter 
korupcjogenny. Na przyszłość musimy unikać 
sytuacji, które mogą budzić jakieś zastrzeżenia. 
Przy okazji dyskusji nad tym projektem musimy 
się zastanowić, jakiej administracji chcemy 
– czy ma to być administracja oparta na zasa-
dzie „ja dzielę i rządzę”, czy wolimy, by etyka  
w administracji była budowana przez uchwalanie 
dokładnych przepisów. Wątpliwości radnego roz-
wiewała wiceprezydent J. Kryszczyszyn, która 
zaznaczyła, że brak takiego zapisu wiązałby się 
z koniecznością zwoływania posiedzenia Rady 
Miasta, która za każdym razem musiałaby wy-
razić zgodę na ogłoszenie przetargu. To z kolei  
znacznie  opóźni łoby  ca łą  procedurę  

i przesunęło w czasie podpisywanie umów 
najmu. Wiceprezydent podkreśliła, że ustawa  
o samorządzie gminnym wyraźnie precyzuje, któ-
re instytucje mogą starać się o zgodę prezydenta 
na zawarcie kolejnej, maksymalnie trzyletniej 
umowy najmu. Chodzi głównie o organizacje 
pożytku publicznego, w tym stowarzyszenia oraz 
organizacje kombatanckie, a także jednostki 
miejskie, które potrzebują lokali użytkowych dla 
prowadzenia swojej działalności. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 17 radnych, 4 było przeciw,  
a kolejnych 4 wstrzymało się od głosu.

Udziały za aport
Sieć kanalizacji sanitarnej oraz grunty, na 

których zlokalizowane zostały przepompow-
nie ścieków, jakie miasto wniesie aportem do 
rybnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji, powiększą kapitał zakładowy 
spółki. Sprawa dotyczy sieci, które powstały  
w latach 2004 – 2009, w ramach programu 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej, finansowanej 
m.in. ze środków unijnych. Miasto przekaże 
spółce 24 znajdujące się pod przepompowniami 
działki, na łączną kwotę 450.800 zł, a także sieć 
wodociągową i kanalizacyjną, zbiornik retencyjny  
i przepompownię na kwotę 152.226.700 zł,  
z czego ponad 129 mln zł stanowi majątek wybu-
dowany w ramach programu ISPA/FS, a 22,5 mln 
zł to inwestycje sfinansowane całkowicie z budże-
tu miasta. W zamian za wniesiony majątek, gmina 
obejmie w PWiK 305.355 nowo utworzonych 
udziałów po 500 zł każdy. — To uregulowanie 
stanu prawnego majątku wytworzonego zarówno 
przy realizacji programu budowy kanalizacji  
w ramach Funduszu Spójności, jak i w ramach 
działań uzupełniających, finansowanych z budżetu 
miasta. Przyjęcie uchwały umożliwi zarządzanie 
tym majątkiem — wyjaśniał referujący dokument 
pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospodarki 
komunalnej Janusz Koper. O konieczności wnie-
sienia aportu do majątku spółki mówi również 
memorandum finansowe opracowane jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy kanalizacji. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych przy 
jednym głosie wstrzymującym się.

  

Inwestycje zaplanowane
Radni zatwierdzili plan rozwoju i moder-

nizacji urządzeń wodociągowych przygoto-
wany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Do opracowania wieloletnich 
planów rozwoju i modernizacji posiadanych 
urządzeń wodociągowych PWiK zobowiązane 
jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. 
Spółka przedstawiła projekt, który obowiązy-
wać będzie w latach 2010 – 2012. Obejmuje 
on planowany zakres usług wodociągowo 
– kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo 
– modernizacyjne oraz racjonalizujące zużycie 
wody, a także nakłady inwestycyjne i sposoby 

finansowania planowanych inwestycji. Naj-
ważniejsze punkty planu przybliżył radnym  
J. Koper. Poinformował, że w najbliższych la-
tach przedsiębiorstwo planuje zmodernizowa-
nie ok. 30 km wodociągów rocznie, przewiduje 
również podłączenia do wodociągów i wymianę 
wodomierzy (8 tys. sztuk rocznie). Wszystko 
po to, by obniżać koszty eksploatacji i zużycia 
wody. W tej chwili PWiK posiada ponad 11 tys.  
punktów zrzutu ścieków, natomiast na 2010 r.  
zaplanowano kolejne przełączenia. Posesje, 
które do tej pory były podłączone do sieci 
ogólnospławnej, zostaną podpięte do nowej 
sieci. Sprawa dotyczy 200 obiektów w Chwało-
wicach, 86 w Meksyku, 80 w Niedobczycach i 50  
w Niewiadomiu. Planowane jest również przy-
łączanie budynków do budowanej kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicach Meksyk, Paruszo-
wiec–Piaski, Niedobczyce, Niewiadom i Chwa-
łowice (w sumie ok. 400 posesji). Ponadto,  
podejmowane będą inne przedsięwzięcia 
mające na celu racjonalizację odprowadzania 
ścieków i zużycia wody (w tym montaż urządzeń 
z nadajnikami radiowymi, które pozwolą na 
szybki odczyt liczników). Nakłady inwestycyjne 
planowane przez przedsiębiorstwo ustalono 
na poziomie 4 mln zł. Dodatkowo, w związku  
z przejęciem przez spółkę kolejnych kilome-
trów sieci (szczegóły w poprzedniej uchwale), 
planowane jest pozyskiwanie dodatkowych 
środków finansowych, które mają być przezna-
czone na kolejne inwestycje. 

Podczas krótkiej dyskusji poprzedzającej 
głosowanie, Waldemar Brzózka (PiS) pytał  
o planowany remont urządzeń kanalizacyj-
nych na ulicach Lompy i Patriotów, St. Stajer  
o stan infrastruktury wodno–kanalizacyjnej 
na remontowanej obecnie ul. Wyzwolenia, zaś 
Henryk Cebula (PiS) ubolewał nad brakiem ko-
ordynacji prac prowadzonych na ul. Gruntowej 
w Niedobczycach, gdzie na nawierzchni zmo-
dernizowanej po budowie kanalizacji, PWiK 
rozpoczęło wymianę rurociągu. O konieczności 
koordynacji tych prac mówił również Andrzej 
Oświecimski (BSR), a szczegółowych wyjaśnień 
udzielał prezes przedsiębiorstwa Janusz Kar-
wot. — Tam gdzie to możliwe, staramy się te ro-
boty skoordynować, ale przy tak dużym zakresie 
prac, bywa to trudne — dodał J. Koper. Z kolei 
Fr. Kurpanik pytał, czy nakłady poniesione 
przez PWiK na modernizację urządzeń będą 
miały wpływ na kolejne podwyżki cen wody  
i kanalizacji. — Jest to bardzo prawdopodobne, 
jednak staramy się, by miało to jak najmniejsze 
skutki dla mieszkańców — odparł J. Koper,  
a H. Ryszka chciał wiedzieć, czy po zakończe-
niu projektu budowy kanalizacji planowane jest 
wybudowanie sieci dla terenów poprzemysło-
wych, np. dla byłych RZN – ów. Tu odpowiedzi 
udzielił prezydent – najpierw trzeba uchwalić 
plan zagospodarowania przestrzennego 
(nad którym już pracują miejscy urzędnicy),  
w oparciu o który przygotowane zostaną instru-
menty, umożliwiające racjonalne zaopatrzenie 
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miasta w niezbędną infrastrukturę. Wykonanie 
infrastruktury wodno – kanalizacyjnej pozwoli 
na sprzedaż gminnych działek, co, być może, 
umożliwi przyciągnięcie do miasta nowych 
mieszkańców. Za przyjęciem uchwały głosowali 
wszyscy radni.

Lipa do wycięcia
Rosnąca na terenie Przedszkola nr 32  

w Kamieniu lipa szerokolistna zostanie 
usunięta. W 1962 r. drzewo zostało uznane 
za pomnik przyrody, jednak po latach utra-
ciło swoje walory przyrodnicze i estetyczne,  
a w obecnym stanie sanitarnym zagraża 
bezpieczeństwu przebywających na terenie 
przedszkola dzieci. Dlatego radni przychylili 
się do propozycji zniesienia ochrony drzewa  
i jego usunięcia. Uchwała została uzgodniona  
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środo-
wiska w Katowicach, który 12 października 
wydał opinię na ten temat. Czytamy w niej m.in.  
„...pomnik przyrody kwalifikuje się do wycięcia, 
co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ludzi 
i mienia w jego najbliższym otoczeniu”. Uchwałę 
radni przyjęli jednogłośnie.         

Będą bonifikaty...
...dla lokatorów mieszkań komunalnych, 

którzy chcą wykupić na własność wynajmo-
wane przez siebie lokale. Pakiet dwudziestu 
pięciu uchwał w tej sprawie radni przyjęli jed-
nogłośnie. Zasady udzielania bonifikat zostały 
ustalone w styczniu br., kiedy to radni zaakcep-
towali regulacje dotyczące zasad bezprzetargo-
wej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich 
najemcom. Wcześniej, bonifikaty dla wszystkich 
najemców wynosiły 90% ceny mieszkania, w tej 
chwili upusty przyznawane są indywidualnie dla 
każdego najemcy. Przy ich obliczaniu brany 
jest pod uwagę stan budynku, w tym nakłady 
poniesione przez gminę na jego modernizację 
lub termomodernizację, remont mieszkania, 
a także wysokość wpłat ponoszonych przez 
lokatora na fundusz wspólnoty mieszkaniowej. 
Uwzględniono również prawo najemcy do 
zwrotu odpowiednio zwaloryzowanej kaucji 
mieszkaniowej. W przypadku dwudziestu pię-
ciu poddanych głosowaniu uchwał,  bonifikaty 
wynoszą od 42 do 90% ceny mieszkania. 

Ruch w nieruchomościach
Stałym punktem sesji jest głosowanie 

nad uchwałą w sprawie nabycia, zbycia 
oraz oddania w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości. Tym razem sprawa dotyczyła 
nabycia przez miasto kilku gruntów, w tym 
terenu położonego przy ul. Sportowej w Nie-
wiadomiu, który ma być wniesiony aportem do 
Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsię-
biorstw S.A., a także działki przy ul. Bratków  
w Orzepowicach, będącej własnością elektrowni 

„Rybnik”, na której w ramach projektu ISPA 
wybudowano przepompownię ścieków. Radni 
wyrazili również zgodę na sprzedaż w drodze 
przetargu zbędnych gminie nieruchomości 
– chodzi m.in. o siedzibę komisariatu policji 
przy ul. Zebrzydowickiej (komisariat zostanie  
przeniesiony do pomieszczeń budynku sąsied-
niego). Akceptację uzyskała również propozycja 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nierucho-
mości w pobliżu ul. Kuźnickiej, na rzecz osób, 
które dzierżawią garaże na podstawie umów 
zawartych na okres 10 lat. Dodatkowo radni wy-
razili zgodę na odpłatne oddanie w użytkowanie 
wieczyste, również w drodze bezprzetargowej, 
udziałów w działkach zabudowanych garażami 
w rejonie IV szybu KWK „Chwałowice”. Ga-
raże zostały wybudowane przez osoby fizyczne, 
które dzierżawią te pomieszczenia na podstawie 
dziesięcioletnich umów.    

Rybniczanie podziękują
Doc. Szczepan Wyra, były wieloletni 

dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śląskiej oraz były pełnomoc-
nik rektora ds. Zespołu Szkół Wyższych 
dołączył do grona laureatów honorowego 
medalu Beneficii Grata Civitas Rybnik. 
Medal jest podziękowaniem społeczności 
Rybnika za całokształt działalności na rzecz 
miasta, a w szczególności za wkład w rozwój 
szkolnictwa wyższego na terenie Rybnika.  
W 1954 r. doc. Szczepan Wyra rozpoczął pracę 
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W ciągu 
55–letniej kariery naukowej  pełnił szereg 
odpowiedzialnych funkcji, m.in. prorektora ds. 
Studiów dla Pracujących, dyrektora Instytutu 
Inżynierii Miejskiej, dyrektora Centrum Kształ-
cenia Inżynierów, a w latach 2003–2009 pełno-
mocnika Rektora ds. Zespołu Szkół Wyższych. 
To właśnie w macierzystej uczelni dostrzeżono 
jego talent organizacyjny. Współpracując z kie-
rownictwem uczelni i władzami samorządowymi 
Rybnika i całego regionu, przeobraził rybnicki 
ośrodek w silną jednostkę pozawydziałową 
Politechniki Śląskiej, która otrzymała nazwę 
Centrum Kształcenia Inżynierów. To z jego 
inicjatywy powołane zostały w CKI nowe, uni-
katowe w skali kraju specjalności – „inżynieria 
miejska”, „budowlano–architektoniczna” oraz 
„energetyka komunalna”. Na szczególne uzna-
nie zasługuje wdrożony przez doc. Wyrę model 
ścisłego współdziałania CKI z samorządami 
Rybnika i miast ościennych, co przejawia się 
w podejmowaniu kierunków i rozbudowy bazy 
kształcenia, realizacji praktyk studenckich, czy 
doborze tematów prac dyplomowych i badaw-
czych zgodnie z potrzebami miasta i regionu. Ta 
wzorcowa współpraca zaowocowała powstaniem 
w Rybniku Zespołu Szkół Wyższych. 

W 2002 r., jako dyrektor Centrum Kształcenia 
Inżynierów, kierujący od wielu lat rybnicką pla-
cówką Politechniki Śląskiej, doc. Wyra został uho-
norowany „Czarnym Diamentem”. Doceniono  

w ten sposób jego wkład w rozwój szkolnic-
twa wyższego w Rybniku, a także osiągnięcia 
dydaktyczne i organizacyjne. Jest autorem  
i współautorem szeregu artykułów, referatów  
i prac naukowo – badawczych. Na podkreślenie 
zasługuje ogromny dar i umiejętność współ-
pracy doc. Szczepana Wyry ze studentami, dla 
których jest autorytetem i wzorem nauczyciela 
akademickiego. Za przyjęciem uchwały w spra-
wie nadania medalu „Beneficii Grata Civitas 
Rybnik” głosowali wszyscy radni.

Statuty po zmianach
Statuty rybnickich dzielnic zostały zmie-

nione. Uchwałę w tej sprawie zreferował  
W. Brzózka, przewodniczący Komisji Samo-
rządu i Bezpieczeństwa, a jednocześnie szef 
zespołu, który zajmował się opracowaniem 
zmian w dokumentach regulujących pracę 
dzielnicowych samorządowców. W kwietniu 
tego roku powołano zespół radnych, mający 
poprowadzić społeczne konsultacje w sprawie 
zmian statutów rybnickich dzielnic. Konsulta-
cje ruszyły w maju, a w ich trakcie mieszkańcy 
Rybnika zgłaszali uwagi do projektów zmian 
w dokumentach regulujących działalność rad 
poszczególnych dzielnic. Procedurze konsultacji 
poddane zostały proponowane modyfikacje 
treści statutów oraz zmiany dotyczące przebiegu 
granic czterech dzielnic: Boguszowic Starych, 
Gotartowic, Kłokocina oraz Ligoty–Ligockiej 
Kuźni. Członkowie zespołu zapoznali się  
z opiniami mieszkańców Rybnika w tej sprawie. 
Odczytując protokół z posiedzenia zespołu ds. 
konsultacji, W. Brzózka przedstawił dwadzieścia 
wniosków, które wpłynęły od zainteresowanych 
sprawą rybniczan. Przyjęte propozycje dotyczyły 
m.in. korekt adresów lub zmian siedzib rad 
kilku dzielnic, a także akceptacji proponowa-
nego przebiegu granic pomiędzy Kłokocinem 
a Boguszowicami Starymi oraz Gotartowicami 
i Ligotą–Ligocką Kuźnią. Ostatecznie radni 
przyjęli pakiet 27 uchwał modyfikujących 
statuty rybnickich dzielnic. Wprowadzone 
zmiany mają głównie na celu doprecyzowanie 
kwestii związanych ze zwoływaniem posiedzeń 
zarządów i rad dzielnic, trybem przedkładania 
projektów uchwał na kolejne posiedzenia, spo-
sobem usprawiedliwiania nieobecności, a także 
wygaśnięciem mandatu członków dzielnicowych 
rad. Zmodyfikowano również przebieg granic 
czterech dzielnic. W przypadku Gotartowic 
i Ligoty–Ligockiej Kuźni chodzi o poprawę 
wcześniej błędnie wytyczonej granicy. Z kolei 
teren zajmowany przez firmę DB Schenker Rail 
S.A., który do tej pory znajdował się w rejonie 
Boguszowic Starych, został przyłączony do 
Kłokocina. — Teraz nacieszymy się tymi statu-
tami i mam nadzieję, że ta radość będzie trwała 
przynajmniej do końca kadencji obecnych rad 
dzielnic — mówił P. Kuczera, który podobnie 
jak H. Ryszka dziękował za pracę wykonaną 

c.d. na stronie 10
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przez członków zespołu ds. konsultacji. St. Stajer 
wyraził radość z przyjęcia zmian w przebiegu 
granic pomiędzy Kłokocinem a Boguszowicami, 
natomiast na czas głosowania salę obrad opuścił 
Jan Mura (BSR), który był przeciwny pomysłowi 
okrojenia terytorium Boguszowic.  

Skarga bezzasadna
Za bezzasadną radni uznali skargę 

Adama Kopki, który zarzucił prezydentowi 
bezczynność, twierdząc, że ten nie przestrze-
ga prawa w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Zdaniem A. Kopki prezydent nie-
skutecznie egzekwuje prawo dotyczące zjazdów 
publicznych na skrzyżowaniu ulic Sportowej 
i Szymanowskiego. Chodzi o brak zgody na 
zabudowanie barierki ochronnej mającej unie-
możliwić samochodom ciężarowym wjazd od ul. 
Szymanowskiego do znajdującej się w tym rejo-
nie hurtowni. Komisja Rewizyjna zbadała spra-
wę i nie dopatrzyła się nieprzestrzegania prawa 
w tej kwestii. Referujący uchwałę W. Brzózka 
wyjaśniał, że lokalizacja wjazdu do hurtowni 
jest prawidłowa. Wjazd nie jest przystosowany 
dla pojazdów ciężarowych, dlatego na ul. Szy-
manowskiego został umieszczony odpowiedni 
znak informujący o zakazie wjazdu pojazdów  
o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. 
Radny Brzózka podkreślił, że mogły zdarzać 
się incydentalne przypadki łamania przepisów 
przez kierujących pojazdami ciężarowymi, dla-
tego jeśli zastosowane dotąd ograniczenia nie 
będą przynosiły efektu, rozpatrzona zostanie 
możliwość zawężenia istniejącego wjazdu po-
przez zabudowę dodatkowych barierek. Radni 
odrzucili skargę jednogłośnie.   

Pisma, wnioski, prośby...
Ostatnia część posiedzenia poświęcona 

wnioskom, zapytaniom i interpelacjom rad-
nych upłynęła w spokojnej atmosferze, co 
– chyba przyznają ci wszyscy, którzy pilnie 
śledzą przebieg kolejnych sesji – nie zdarza 
się często. Być może radnych wyciszyła późna 
pora, wszak zegary wybiły już północ... Jako 
pierwszy głos zabrał St. Jaszczuk, który tradycyjnie 
już poinformował o pismach, jakie w ostatnim 
czasie wpłynęły do Rady Miasta. Przytoczył m.in. 
treść listu, w którym Urszula Grzonka, szefowa 
„Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
Solidarność Pracowników Oświaty” odniosła się 
do relacji z posiedzenia RM z 16 września br., 
zamieszczonej w nr 9/459 Gazety Rybnickiej.  
W swoim piśmie U. Grzonka nawiązała do uchwa-
ły regulującej tygodniowy wymiar godzin zajęć dla 
pedagogów i psychologów szkolnych oraz logope-
dów i doradców zawodowych. (...) „Solidarność” 
nie zaopiniowała pozytywnie zwiększenia pensum 
dla pedagogów szkolnych z 20 na 24 godziny, gdyż  
w przyszłych latach oznaczałoby to redukcję etatów 
dla tej grupy zawodowej” — pisze U. Grzonka.*    

Natomiast Fr. Kurpanik powrócił do sprawy 
odciążenia ul. Wodzisławskiej poprzez po-
prowadzenie części ruchu nowo wybudowaną 
drogą, która powstałaby na wysokości komisu 
samochodowego, za skrzyżowaniem z ul. Na-
cyńską. Podkreślił, że to on czuje się autorem 
tego pomysłu, zaś A. Fudali przypomniał,  
że nad wspomnianym rozwiązaniem już od pew-
nego czasu pracują służby miejskie. Prezydent 
przyznał, że wniosek w tej sprawie złożony przez 
przewodniczącego zarządu dzielnicy Zamysłów 
Ireneusza Jajko, jest zbieżny z propozycją rad-
nego Kurpanika. — Teraz musimy przeprowadzić 
odpowiednie analizy i symulacje, a następnie 
poszukać źródeł finansowania. Wszystko jeszcze 
przed nami... — mówił A. Fudali.

Z kolei St. Stajer, wracając do zmian przebie-
gu granic Kłokocina dziękował radnym, którzy 
zagłosowali za „...powrotem ziem do macierzy”, 
pytał również o przyczyny, dla których prowa-
dzony jest remont zmodernizowanej przed dwo-
ma laty nawierzchni ul. Boguszowickiej i części 
ul. Kłokocińskiej (chodzi o naprawienie usterek 
po poprzednim wykonawcy) oraz o zasady rozli-
czeń wody w lokalach administrowanych przez 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Radny 
narzekał też na brak miejsc parkingowych dla 
autobusów dowożących dzieci na krytą pływal-
nię w Boguszowicach. W odpowiedzi usłyszał, że 
po zakończeniu remontu sąsiadującej z basenem 
hali widowiskowo – sportowej autobusy będą 
mogły zatrzymywać się w tym rejonie.

J. Piecha prosił o przesunięcie klombów 
znajdujących się w pobliżu kościoła pod wezw. 
M.B. Bolesnej, które ograniczają widoczność 
kierowcom wyjeżdżającym z ul. Kościelnej. 
Zdaniem radnego zasadne byłoby ustawienie 
w tym miejscu luster drogowych. Z kolei Jerzy 
Lazar (PiS) wyraził wątpliwość co do tego, czy 
uda się zakończyć roboty kanalizacyjne w ciągu 
najbliższych trzech tygodni, Józef Skrzypiec 
(BSR) pytał o możliwości ograniczenia ruchu 
kierowców, którzy na ul. Żużlowej przygotowu-
ją się do egzaminu na prawo jazdy, natomiast 
Benedykt Kołodziejczyk, w imieniu klubu rad-
nych PO, złożył wniosek w sprawie postawienia 
przystanku autobusowego przy ul. Żorskiej  
w rejonie skrzyżowania z ul. Gotartowicką. 
Prezydent odpowiedział, że w najbliższym 
czasie rozpocznie się modernizacja ul. Żorskiej, 
a projekt techniczny zawiera rozwiązania, 
które po konsultacjach uwzględnią propozycje 
zgłaszane przez mieszkańców. Radny pytał 
również, czy miasto zleciło opracowanie eks-
pertyzy dotyczącej pęknięć ścian budynku szko-
ły muzycznej oraz czy wystosowało wniosek do 
sądu przeciwko firmie, która nieprawidłowo 
wykonała boisko w sąsiedztwie kąpieliska 
„Ruda” (sprawa jest w sądzie). 

Ponadto Józef Piontek (BSR) przypomniał  
o trudnościach związanych z dojazdem do dziel-
nicy Kamień, H. Cebula poinformował m.in.  
o powstaniu nielegalnego wysypiska śmieci  
w rejonie skrzyżowania ulic Wodzisławskiej 

i Śląskiej, a Władysław Horabik (BSR) po-
dziękował za ustawienie radarów na ul. Wo-
dzisławskiej.

O możliwość lepszego oświetlenia cmentarza 
w Boguszowicach pytał W. Brzózka, który wska-
zał także na problemy z kanalizacją deszczową 
w rejonie jednej z posesji przy ul. Czwartaków.

Kilka postulatów przedstawił również P. Ku-
czera. Radny wspomniał m.in. o prośbie przed-
stawicieli działającej przy II LO Rady Rodziców 
w sprawie wybudowania w placówce auli i szat-
ni. Prezydent odpowiedział, że w przyszłorocz-
nym budżecie miasta pewne inwestycje na tere-
nie Zespołu Szkół nr 2 zostaną zaplanowane.  
P. Kuczera mówił również o złym stanie sufitu  
w kuchni OSP Popielów oraz potrzebie zain-
stalowania na boisku w Radziejowie dwóch 
bramek treningowych. Jako ostatni głos zabrał  
A. Oświecimski, który, życząc radnym dobrej 
nocy, w imieniu mieszkańców Paruszow-
ca–Piasków poprosił o pomoc w realizacji 
planów budowy lodowiska w dzielnicy: — My 
prowadzimy już pewne działania w tej sprawie. 
Będzie muzyka, strażacy użyczą nam wody,  
a my resztę zrobimy. Chcielibyśmy tylko prosić  
o przychylne odniesienie się do naszej propozycji, 
którą skierowaliśmy na piśmie. I tym zimowym 
już akcentem zakończyło się październikowe 
posiedzenie Rady Miasta...

(S), (D)

Kolejna sesja odbędzie się 
25 listopada, relację z niej 

zamieścimy w grudniowym wydaniu „GR”. 

* W odniesieniu do pisma skierowane-
go do przewodniczącego RM, prezydent 
Adam Fudali przesłał odpowiedź, w której 
poinformował, że na wspomnianej sesji  
„(...) wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn odczy-
tała projekt uchwały, w którym m.in. zapisano,  
iż podlegała ona zaopiniowaniu przez oba 
związki zawodowe (cyt. „Na wniosek Prezydenta 
Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz po zaopiniowaniu przez 
organizacje związkowe działające w jednostkach 
oświatowych Miasta Rybnika”). Szczegółowe in-
formacje dotyczące samego procesu opiniowania 
oraz zastrzeżeń zgłaszanych przez związki, za-
warte są w protokole ze spotkania ze związkami 
zawodowymi, które jednak nie są odczytywane 
na sesji Rady Miasta. Przepisy Karty Nauczyciela 
nie wymagają zgody związków zawodowych na 
podjęcie uchwały w zakresie wymiaru pensum 
dla pedagogów szkolnych, psychologów i dorad-
ców zawodowych. Przez sformułowanie „uzgod-
nione” nie należy rozumieć, że związki zgodziły 
się na wszystkie zapisy zawarte w uchwale,  
a jedynie fakt, iż propozycje zawarte w projek-
cie były przedstawione związkom zawodowym  
i podlegały ich opinii.” 

c.d. ze strony 9
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Śródmieście
Inicjatorką zaistnienia tablicy była prezes 

Uniwersytetu III Wieku w Rybniku Danuta 
Mrozek, a do jej zabiegów dołączył się rybnic-
ki oddział Związku Piłsudczyków z prezesem 
płk. Tadeuszem Dłużyńskim. Odsłonięcia 
ufundowanej przez miasto tablicy dokonali 
wspólnie.

Świadkami tej uroczystości oraz uczestni-
kami dalszej części obchodów Święta Nie-
podległości byli przedstawiciele władz miasta 
z prezydentem Adamem Fudalim, parlamen-
tarzyści: Grzegorz Janik, Marek Krząkała 
i Bolesław Piecha, radni, reprezentanci organi-
zacji społecznych, niepodległościowych i kom-
batanckich, a także przedstawiciele jednostek 
miejskich, placówek oświatowych i kultury, 

organizacji cechowych, służby mundurowe, 
młodzież szkolna i harcerska, liczne poczty 
sztandarowe. Przy dźwiękach Mazurka Dą-
browskiego w wykonaniu Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik” na maszt została wciągnięta 
flaga w narodowych barwach, a pod dwiema 
już tablicami (pierwsza upamiętnia powrót 
Rybnika do Macierzy w 1922 r.) delegacje 
złożyły kwiaty. 

W swoim tradycyjnym przemówieniu prezy-
dent Rybnika przypomniał okoliczności odzy-
skania niepodległości przez Polskę w 1918 r. 
— Pamiętajmy — mówił — że dzisiejsze Święto 
Niepodległości jest nie tylko dniem wolnym od 
pracy. Zwłaszcza dzisiaj umacniajmy naszą 
świadomość, że niepodległość nie jest nam dana 
raz na zawsze. Pamiętajmy, że jest wartością, 

o którą musimy ciągle zabiegać naszą codzienną, 
uczciwą pracą i obywatelską postawą.  Minione 
dwie dekady pozwalają stwierdzić, że czas ustro-
jowej transformacji w Rybniku wykorzystaliśmy 
skutecznie, dla dobra kształtowania społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz na rzecz dobrze pojęte-
go rozwoju miasta.(…) Obecny rozwój Rybnika 
pozwala również z optymizmem patrzeć w przy-
szłość i na nim budować nadzieję na lepsze jutro. 
Bo sumienna praca wielu wspaniałych rybniczan 
jest bez wątpienia istotną cegiełką w budowaniu 
nowoczesnego i niepodległego państwa.

Mimo deszczu i chłodu uczestnicy uroczy-
stości prowadzeni przez orkiestrę przeszli do 
bazyliki św. Antoniego, a delegacje złożyły po 
drodze kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła 
II. Wartę na Rynku oraz pod pomnikiem pa-
pieża–Polaka wystawili członkowie Jednostki 
Strzeleckiej. 

Nabożeństwo w intencji Ojczyzny, uświet-
nione przez kwartet wokalny „Vox Animum”, 
odprawili proboszcz bazyliki św. Antoniego 
Franciszek Musioł oraz proboszcz parafii 
w Jejkowicach, ks. dziekan Karol Matera, który 
wygłosił również homilię. Przypomniał on dłu-
gą historię chrześcijańskiej Polski, jej triumfy 
i klęski, które powinny być dla współczesnych 

91 lat Niepodległej

c.d. na stronie 12

Stały program miejskich obchodów Święta Niepodległości został w tym roku 
wzbogacony o odsłonięcie na budynku Ratusza tablicy upamiętniającej 70. 
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz ofiary nazizmu niemieckiego i zbrodni 
komunistycznych. Oficjalne uroczystości miały miejsce również w Chwałowicach.

Uroczystości na Rynku, pod pomnikiem Jana Pawła II i w bazylice.                 Zdjcia.: r

Radosne święto 
w jesiennym deszczu
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lekcją patriotyzmu i wzbudzić refleksję nad 
wywalczonym darem niepodległości. Zanie-
pokojenie sytuacją we współczesnej Polsce, 
a głównie swarami polityków, wśród których 
przestaje być słyszalny głos człowieka, wyraził 
też w krótkim wystąpieniu ks. Musioł. Miejmy 
nadzieję, że głos ten nie trafił w próżnię, bo 
świątynia, jak zawsze przy okazji nabożeństwa 
11 listopada, była wypełniona po brzegi.

Chwałowice
11 listopada świętowali również mieszkańcy 

Chwałowic, którzy jak co roku, wzięli udział 
w dzielnicowych uroczystościach pod odno-
wionym pomnikiem „Bohaterów i męczenni-
ków, bojowników o wolność i niepodległość 
Polski, poległych i pomordowanych w latach 
1939–1945”, gdzie złożono kwiaty i zapalono 
znicze, a wartę honorową zaciągnęli harcerze. 
Proboszcz tutejszej parafii poświęcił miejsce 
pamięci, a delegacje przy dźwiękach kopalnia-
nej orkiestry złożyły wiązanki kwiatów. Cześć 
bohaterom oddali m.in. przedstawiciele Rady 
Dzielnicy Chwałowice z przewodniczącym 
Andrzejem Wojaczkiem, delegacje kombatan-
tów, straży miejskiej i chwałowickich zakładów 
pracy oraz poczty sztandarowe wszystkich 
placówek oświatowych, co jest godne podkre-
ślenia, zważywszy, że aura była niesprzyjająca. 

Ważne jednak, by od najmłodszych lat wycho-
wywać dzieci w poszanowaniu patriotycznych 
wartości, po to, by w dorosłym życiu o nich nie 
zapominały. Wtedy apele o wywieszanie flag 
narodowych nie będą musiały być powtarzane 
w nieskończoność… Wzorem lat ubiegłych 
obchody Święta Niepodległości w Chwałowi-
cach rozpoczęły się od mszy w sanktuarium św. 
Teresy, a uroczystość zakończył krótki występ 
artystyczny. 

Jedenasty jedenasty tysiąc 
dziewięćset osiemnasty

— Zainspirowała mnie „Lekcja śpiewania 
patriotycznego”, która odbywa się 11 listopada 
na Rynku w Krakowie, kiedy aktorzy kabaretu 
Loch Camelot, wspólnie z mieszkańcami śpie-
wają pieśni patriotyczne i niepodległościowe 
— mówi Gabriela Kozaczek, która podobną 
imprezę przeniosła na szkolny grunt. 

W ten sposób już od czterech lat w Społecz-
nej Szkole Podstawowej odbywa się „Lekcja 
śpiewu patriotycznego”. — Spotykamy się i śpie-
wamy. W ubiegłym roku były to pieśni żołnier-
skie, tym razem są to utwory związane z pięknem 
naszej ojczyzny — wyjaśnia pomysłodawczyni. 
Spotkanie ma charakter konkursu, a poszcze-
gólne klasy rywalizują o puchar przechodni 
w kształcie złotej nutki. Tegoroczna impreza 
pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” nie mo-
gła rozpocząć się inaczej, jak od odśpiewania 

najważniejszej polskiej pieśni – Mazurka Dą-
browskiego. — Dlaczego śpiewamy patriotyczne 
utwory? — pyta G. Kozaczek. Kuba: — Z okazji 
Święta Niepodległości. — A kiedy świętujemy ten 
dzień? Zachary: — Oczywiście 11 listopada. Jak 
widać uczniowie znają temat, nomen omen, 
śpiewająco… Wokalnym popisom przyglądało 
się jury – dyrektor placówki Katarzyna Jarska, 
Grażyna Krząkała i akompaniująca uczniom 
Danuta Skaba – które po wysłuchaniu utwo-
rów „Płynie Wisła, płynie”, „Morze, nasze 
morze”, „Ojczyzna nasza”, czy „Halny wiatr”, 
postanowiło przyznać puchar przechodni klasie 
I, która rozsławiała zalety Bałtyku. Konkurs 
wzbogacono o prezentację zdjęć i prac odda-
jących hasło przewodnie tegorocznej edycji, 
a dzięki wyświetlanym tekstom piosenek, 
wszyscy uczestnicy mieli możliwość wspólnego 
odśpiewania konkursowych utworów. Ale nie 
tylko. Chóralnie i „po wojskowemu” odpowia-
dano też na hasło spotkania. Zawołaniu: „świę-
to”, towarzyszył zrymowany odzew: „Jedenasty 
jedenasty tysiąc dziewięćset osiemnasty”. Teraz 
już nikt z maluchów nie zapomni kiedy Polska 
odzyskała niepodległość. 

Wspólnie z Piłsudczykami
O święcie pamiętają nie tylko dzieci, ale 

również ich starsi koledzy – w II LO z okazji 
Święta Niepodległości odbyła się uroczystość 
zorganizowana wspólnie z terenowym Związ-

Jak co roku o uczczeniu Święta Niepodległości nie zapomnieli mieszkańcy Chwałowic, 
którzy złożyli wiązanki kwiatów pod odnowionym pomnikiem.             Zdj. arch. org. 

c.d. ze strony 11

Od czterech lat w Społecznej Szkole Podstawowej odbywa się „Lekcja śpiewu patrio-
tycznego”. Tegoroczna upłynęła pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”.     Zdj.: s

W wielu polskich miastach świętowanie 11 listopada nie ogranicza 
się do oficjalnej uroczystości i złożenia wieńców. I choć listopadowy 
termin nie skłania do pikników i zabaw, jest wiele form uczczenia 
odzyskania państwowości, tak, by data ta wywoływała radość 
i pozytywne emocje oraz mocniej wryła się w społeczną świadomość. 
W Krakowie cały Rynek śpiewa patriotyczne pieśni, w innych mia-
stach odbywają się rekonstrukcje wydarzeń historycznych i parady, 
na których np. „Piłsudski” pozdrawia naród z przejeżdżającej bryczki 
itp. atrakcje, które są w stanie zainteresować szczególnie ludzi 
młodych, by pytanie: dlaczego obchodzimy Święto Niepodległości 

11 listopada, nie pozostało bez odpowiedzi. 
Również w Rybniku widzimy pierwsze jaskółki takich działań 

– obok tradycyjnego Biegu Niepodległości (przeprowadzanego nie 
tylko w Śródmieściu, ale i w Golejowie, ale ze względu na chłodną 
aurę wzbudzającego również kontrowersje), odbywają się konkursy 
piosenki patriotycznej i próby niekonwencjonalnych spotkań oko-
licznościowych w szkołach.

Konia z rzędem temu, kto wymyśli sposób na przekonanie miesz-
kańców, by manifestowali patriotyzm poprzez wywieszenie flag 
w biało–czerwonych barwach…
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kiem Piłsudczyków, na którą zaproszono m.in. 
kombatantów, przedstawicieli władz miasta, 
Uniwersytetu III Wieku, Wojskowej Komendy 
Uzupełnień, związków zawodowych, Rodziny 
Katyńskiej, harcerzy oraz nauczycieli i mło-
dzież. — To już tradycja, że spotykamy się w tym 
gronie, by mówić o wolności wywalczonej przez 
naszych przodków — mówiła dyrektor placówki 
Maria Malinowska. A młodzież przedstawiła 
montaż słowno – muzyczny, zachęcając, by … 
„z listopadowego spektaklu uczyć się trudnej 
sztuki miłości do Polski”. Występ przygotowa-
ny pod okiem Jolanty Palińskiej spodobał się 
gościom, a o postawie młodych ludzi w samych 
superlatywach wypowiadał się płk Tadeusz 
Dłużyński: — Cieszę się, że młodzież z własnej 
woli angażuje się w takie inicjatywy — mówił. 
Wspomniał też o festiwalu pieśni patriotycz-
nej, jaki odbył się w SP nr 11: — Moje stare, 
żołnierskie serce rozmiękło… kiedy usłyszałem 
„Rotę”, „Mury” czy „Żeby Polska była Polską”. 
Płk Dłużyński dzielił się również refleksjami 
na temat męża stanu jakim był Piłsudski, 
znaczenia „Solidarności” w uzyskaniu pełnej 
niepodległości i obalania murów, również tych 
w Europie. Mówił też o konieczności „przej-
mowania pałeczki” przez młodzież i chwalił 
postawę Związku Strzeleckiego „Strzelec”. 
Uroczystość zakończyła się pod tablicą upa-
miętniającą Józefa Piłsudskiego, gdzie goście i 
młodzież II LO złożyli kwiaty. Miejmy nadzieję, 
że patriotyczne inicjatywy podejmowane przez 
młodych ludzi sprawią, że nowego znaczenia 
nabierze śpiewane w czasie uroczystości „… 
ja, to mam szczęście, że w tym momencie żyć 
mi przyszło w kraju nad Wisłą…”. 

Patriotycznie również w IV LO
Również licealiści z chwałowickiego „Koper-

nika” obchodzili Święto Niepodległości. 
W przeddzień oficjalnych obchodów, ucznio-

wie i nauczyciele IV LO mieli okazję obejrzeć 

na terenie placówki 
kilka wystaw, przy-
gotowanych przez 
członków szkolnego 
koła historyków. Nie 
zabrakło więc eks-
pozycji dotyczących 
ponad 1000 lat dzie-
jów Polski, prezentacji 
zdjęć z okresu PRL, 
a także gablot upa-
miętniających walkę 
Polaków o niepodle-
głość w okresie dwu-
dziestolecia między-
wojennego. Z kolei 
w trakcie uroczystego 
apelu, społeczność 
szkolna „zasmakowała” historii w nietuzin-
kowy sposób. Uczniowie przedstawili m.in. 
dokumenty z listopada 1918 roku oraz przypo-
mnieli przebieg pierwszych dni kształtującej się 
II Rzeczypospolitej. Całość dopełniły prezen-
tacje multimedialne i krótkie filmy pokazujące 
historię Polski w XX wieku, a także ostatnie 
sukcesy polskich sportowców. Reprezentacja 
nauczycieli oraz uczniów chwałowickiego li-
ceum wzięła również udział w uroczystościach 
zorganizowanych na terenie dzielnicy, a spora 
grupa wolontariuszy była zaangażowana w or-
ganizację Biegu Niepodległości na rybnickim 
Rynku. 

Koncert ponad granicami
Do obchodów Święta Niepodległości dołą-

czyło Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w 
Rybniku, którego uczniowie, wraz ze swoimi 
gośćmi ze Szkoły Artystycznej w czeskim 
Hlucinie, przygotowali koncert w Rybnickim 
Centrum Kultury.

Okazją do tego była realizacja projektu 
„Transgraniczne partnerstwo – integracja 

poprzez sztukę”, współfinansowanego w ra-
mach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska „Przekraczamy granice”, ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa. — Do 
współpracy w realizacji napisanego przez nas 
projektu zaprosiliśmy szkołę z Hlucina, z którą 
już wcześniej ognisko nawiązało kontakty. Ich 
efektem był m.in. udział czeskiej szkoły w Festi-
walu Muzyki Instrumentalnej w Chwałowicach 
— mówi dyrektor Stowarzyszenia Ognisk Mu-
zycznych Łucja Stawarska. — We wrześniu br. 
zwiedziliśmy Hlucin, Dolny Beneszow i okolice, 
a nasze kontakty wciąż się rozwijają.    

Przed koncertem, który był punktem kulmi-
nacyjnym jednodniowego pobytu 50–osobowej 
grupy czeskiej młodzieży w Rybniku, gospoda-
rze zorganizowali wyjazd do Pszczyny, zwie-
dzanie miasta oraz siedziby Stowarzyszenia 
Ognisk, a także Rybnickiego Centrum Edukacji 
Zawodowej, gdzie goście zostali przyjęci.

Koncert utworów, głównie czeskich i polskich 

Z okazji Dnia Niepodległości uczniowie LO im. Modrzewskiego przygotowali montaż 
słowno–muzyczny.

Pod tablicą upamiętniającą Józefa Piłsudskiego w II LO goście i młodzież złożyli kwiaty. 
Zdjęcia: s

c.d. na stronie 14

Licealiści z chwałowickiego „Kopernika” również pamiętali o rocznicy odzyskania 
niepodległości.                                                                                       Zdj.: arch. org.
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W Żorach przy ul. Gen. Szeptyckiego stoi dom, w którym gościł, przy 
okazji pobytu na Śląsku w sierpniu 1922 r., marszałek Józef Piłsudski. Była 
to jedyna wizyta, jaką gość przy tej okazji złożył w prywatnym domu. O fakcie tym 
informuje umieszczona na budynku tablica pamiątkowa. I może pozostałoby nam 
tylko żorzanom zazdrościć, że tak wybitna postać zaznaczyła w ten sposób obecność 
w ich mieście, ale i tu odnaleźliśmy „ślad rybnicki”. Wiele lat później w owym bu-
dynku urodził się i przez 15 lat mieszkał... Janusz Koper, pracownik Urzędu Miasta 
Rybnika, pełnomocnik prezydenta ds. dróg, gospodarki komunalnej i budowy kana-
lizacji. Zaś osobą, która gościła marszałka Piłsudskiego na popołudniowej herbacie 
był dziadek pana Janusza, ówczesny burmistrz Żor, a jednocześnie poseł do Sejmu 
Śląskiego, jak i do Sejmu II RP Bonifacy Bałdyk. Dziś Janusz Koper mieszka tuż 
obok, a fakt znajomości dziadka z marszałkiem Piłsudskim wpłynął niewątpliwie na 
jego zainteresowanie historią „międzywojnia” i edukacją patriotyczną.

Przypomnijmy, że marszałek Józef Piłsudski był również w Rybniku, gdzie 28 
sierpnia 1922 r. odebrał na rybnickim Rynku uroczystą defiladę. O wydarzeniu 
tym przypomina pamiątkowa płyta na Rynku.                                                  (r)

kompozytorów, polonezem Wojciecha Kilara 
z filmu „Pan Tadeusz” rozpoczął gościnnie zespół 
„Przygoda” zakończył również polonez – As–dur 
Chopina w wykonaniu uczennicy ogniska. Młodzi 
pianiści, kaybordziści, skrzypkowie, wiolonczeliści, 
gitarzyści, wokaliści i tancerze zaprezentowali m.in. 
dzieła Chopina, Dworzaka, Smetany i Michała 

Kleofasa Ogińskiego, ale i utwory współczesne, 
bliższe muzyce pop – jak choćby popularnej zarów-
no w Czechach, jak i w Polsce Ewy Farnej. 

Dopełnieniem koncertu była wystawa prac 
plastycznych, głównie gości ze szkoły w Hluci-
nie, w której istnieje również kierunek plastycz-
ny. Swoje prace pokazali też uczniowie Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda”.

Realizację programu „Transgraniczne part-
nerstwo – integracja poprzez sztukę” zakończy 
18 grudnia spotkanie kolędowe w siedzibie 
rybnickiego Stowarzyszenia przy ul. Białych. 
Będzie wspólne kolędowanie oraz poczęstu-
nek złożony z tradycyjnych śląskich potraw 
wigilijnych.

(r), (S) 

Jest ona świadczona po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego 
przez pracownika socjalnego, na podstawie decyzji administracyjnej 
dyrektora OPS. 

Osoby bezdomne mogą liczyć na wsparcie w zakresie noclegu 
i wyżywienia. Schronienia udzielają ośrodki wsparcia: schronisko 
św. Brata Alberta w Przegędzy przy ul. Mikołowskiej 78 oraz schroni-
sko „Dom Nadziei” w Rybniku przy ul. Sportowej 136 (dla mężczyzn), 
a także Schronisko Św. Brata Alberta „Dom dla Matki z Dzieckiem” 

w Czerwionce–Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy 92 (dla kobiet). 
Informacji w sprawie bezdomnych udziela Zespół ds. Bezdomności 

z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 94 (tel. 32/42 63 551; 508272132 lub 
telefon całodobowy, bezpłatny nr 800 100 022.) Zespół czynny jest 
w: poniedziałek, środę, czwartek: godz.7.00–15.00; wtorek: 7.00–16.00; 
piątek: godz. 7.00–14.00.

Osoba bezdomna może również skorzystać z pomocy żywnościowej 
realizowanej przez Rybnicki Oddział PCK w ramach Europejskiego Pro-
gramu Pomocy Żywnościowej PEAD. Aby pomóc osobie bezdomnej, 
należy skontaktować się z Zespołem ds. Bezdomności. W sytuacjach 
zagrożenia należy skorzystać z numerów alarmowych: 997 – Policja; 
986 – Straż Miejska; 112 – Służby ratownicze.

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu 
całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.                               (Za www.rybnik.eu)

c.d. ze strony 13

Łucja Stawarska (z lewej) dziękuje za 
współpracę Evie Niedobovej, kierującej 
szkołą w Hlucinie.                    Zdjęcia: r

Z Piłsudskim w jednym domu...

Późna jesień i zima to najtrudniejszy dla osób bez 
dachu nad głową czas. Na terenie naszego miasta pomocy 
osobom bezdomnym udziela Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rybniku. 

Pomoc dla osób bezdomnych

Przy fortepianie Dawid Pawliczek. Czeszki z Hlucina tańczą „Taniec słowacki” Antonina Dworzaka.
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W rocznicę śmierci Józefa Cyrana
W tym roku mija druga rocznica śmierci Józefa Cyrana, zasłu-

żonego samorządowca, wieloletniego radnego i wiceprezydenta 
Rybnika. Z tej okazji 8 grudnia br., o godz. 18.00, w kościele 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku–Zamysłowie od-
będzie się msza św. rocznicowa, do udziału w której rodzina 
serdecznie zaprasza wszystkich, którzy osobę i zasługi J. Cyrana 
mają w pamięci.   

Karetki za unijne pieniądze
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 wzbogacił się o dwie 

nowe karetki. Spora część środków, za które zakupiono nowo-
czesne ambulanse pochodzi z funduszy unijnych. 

Nowe ambulanse to nowoczesne volkswageny, wyposażone 
w najwyższej klasy urządzenia służące do ratowania życia. Oba mają 
respiratory, defibrylatory, a w jednym z nich dodatkowo znajduje się 
ultrasonograf. Karetka oznaczona literą S jeździ do wezwań, przy 
których musi być obecny lekarz, z kolei druga, z literą R, jest karetką 
typowo ratunkową, wysyłaną głównie do wypadków drogowych. 
Jej załogę stanowią ratownicy medyczni. 

Obie karetki kosztowały 718 tys. zł, jednak spora część z tej sumy 
pochodziła z unijnego programu na rozwój systemu ratownictwa me-
dycznego: — Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 615 tys. zł, 
dzięki czemu musieliśmy pokryć jedynie 25% wartości nowych aut 
— mówi Tomasz Zejer, dyrektor WSS nr 3.  

Obecnie rybnicki szpital posiada pięć ambulansów. Najstarszy 
z nich, dziewięcioletni renault który przejechał już niemal 500 tys. km, 
został przeznaczony na sprzedaż. 

(D) 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

śp.

ANDRZEJA SKULSKIEGO
RODZINIE I NAJBLIŻSZYM ZMARŁEGO
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali
Przewodniczący Rady Miasta Rybnika Stanisław Jaszczuk

radni Rady Miasta Rybnika
pracownicy Urzędu Miasta Rybnika i jednostek miejskich

W dniu 4 listopada br. odszedł od nas po 61 latach życia 
nasz ukochany Mąż, Tata i Dziadek

śp.

Andrzej Skulski
Wyrażamy głęboką wdzięczność i składamy 

serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom
ceremonii pogrzebowej oraz osobom, 

które w tych trudnych chwilach podały nam pomocną dłoń, 
wspierały nas duchowo oraz łączyły się z nami w bólu i żałobie.

Żona Barbara 
oraz córka Aleksandra i syn Bartłomiej z rodzinami.

4 listopada br. w wieku 61 lat zmarł Andrzej Skulski, 
działacz sportowy, twórca miniżużlowego klubu „Rybki”. 
Po przygodzie z hokejem i piłką nożną, znalazł nową pasję 
w życiu – żużel. Już w latach 80. działał w klubie ROW Rybnik, 
w latach 1999–2001 pełnił rolę wiceprezesa Rybnickiego Klubu 
Motorowego ds. organizacyjnych. Jako działacz sportowy re-
alizował nowatorskie, jak na owe czasy, pomysły. Wspólnie ze 
swym przyjacielem Antonim Szymikiem zorganizował w 1992 r. 
na rybnickim stadionie dwudniową Speedway Galę z udziałem 
drużyny Oxfordu. Jednak dziełem Jego życia było stworzenie 
miniżużlowego klubu „Rybki” Rybnik, wraz z kameralnym sta-
dionem w Chwałowicach. To dzięki Jego działalności „Rybki” 
stały się najprężniej działającym klubem miniżużlowym w kraju. 
Organizował imprezy krajowe i międzynarodowe, również na 
stadionie miejskim w Rybniku. To m.in. z Jego inicjatywy orga-
nizowany był Memoriał Łukasza Romanka.

Obok rodziny, przyjaciół i znajomych, Zmarłego pożegnali wiele 
Mu zawdzięczający najmłodsi żużlowcy ubrani w żużlowe stroje 
z plastronami „Rybek” oraz działacze RKM, w imieniu którego 
słowa pożegnania wygłosił Tadeusz Padowski. Obecni byli również 
przedstawiciele klubów żużlowych  spoza Rybnika. We wzruszającej 
homilii w czasie żałobnego nabożeństwa w kościele św. Jadwigi na 
Nowinach, ks. Marek Bernacki przedstawił sylwetkę Zmarłego jako 
niezwykłego pasjonata i człowieka tej pasji całkowicie oddanego.  

Andrzej Skulski z Kamilem Cieślarem, zawodnikiem „Rybek”.
Zdj.: M.T.

Odszedł pasjonat

Na ulicy Wyzwolenia prace zmierzają ku końcowi...                                          Zdj.: r



16 Nr 11/461; listopad 2009

Rozmowa z Januszem Koperem, 
pełnomocnikiem prezydenta ds. dróg  
i gospodarki komunalnej, a od 1 listopada 
również ds. realizacji projektu budowy 
kanalizacji.

— Okoliczności sprawiły, że od niedawna  do 
Pana dotychczasowych obowiązków związanych 
z realizacją zadań z zakresu gospodarki komu-
nalnej i dróg, doszła kanalizacja. Ale ta działka 
to dla Pana nie pierwszyzna...

— Rzeczywiście, nadzorem nad budową 
kanalizacji współfinansowanej ze środków 
unijnych w ramach programu ISPA/Fundusz 
Spójności, zajmowałem się przez kilka lat, „do 
tematu” wróciłem na kilka miesięcy przed za-
kończeniem tej ogromnej inwestycji. Miesięcy 
wytężonej pracy, bo końcówka nie jest wolna 
od problemów...

— Na czym one polegają?
— Głównie na przedłużaniu się czasu realizacji 

zadania z powodu niesolidności wykonawców. 
Ostatnim przykładem jest fuszerka czeskiej firmy 
Tchas, z którą musieliśmy zerwać kontrakt na 
roboty w Boguszowicach, Gotartowicach i Ligo-
cie–Ligockiej Kuźni. Błędy popełniono zarówno 
jeśli chodzi o roboty kanalizacyjne (wadliwie 
wykonane przyłącza do studzienek), jak i drogo-
we, m.in. układanie asfaltu zimą, wykonane bez 
zgody nadzoru technicznego. Czeska firma nie 
przekazała miastu dokumentacji powykonawczej, 
co było dodatkowym utrudnieniem. Zrywanie 
dopiero co położonej nawierzchni zbulwerso-
wało mieszkańców m.in. ul. Boguszowickiej, ale 
miasto nie miało innego wyjścia – ta inwestycja 
ma służyć rybniczanom co najmniej kilkadziesiąt 
lat i musimy dbać o jakość robót. Racje miasta 
są bezdyskusyjne i koszty poprawek poniesie 
niesolidny wykonawca. Przykładem, że egzeku-

cja należności jest możliwa, był wygrany przez 
nas spór z firmą, która nie dokończyła zadania  
w Niedobczycach. Ale i tam roboty powinny się 
zakończyć jeszcze tej jesieni, choć niespodzie-
wanie wystąpiły trudności, bo na drodze stanęła 
skała, której nie było w planach ...

— Czeska firma wykonuje również roboty 
w Orzepowicach i Zebrzydowicach. Czy i tam 
trzeba było kontrakt zerwać?

— Nie, ale termin zakończenia prac znacznie 
się wydłużył, co uniemożliwia podłączenia do 
sieci mieszkańców Jejkowic i Gaszowic, gdzie 
kanalizacja jest gotowa. Za przekroczenie ter-
minów firma również poniesie konsekwencje 
finansowe, ale zakładamy, że roboty dokończy 
i będzie to miało miejsce jeszcze tej jesieni. Wy-
daje się, że polskie realia przerosły możliwości 
czeskiego przedsiębiorstwa, mimo przedsta-
wionych na okoliczność przetargu dowodów na 
doświadczenie i potencjał, na czym zamawiający 
opiera się przy wyborze firmy. 

— Kiedy zatem możemy się spodziewać finiszu 
całego przedsięwzięcia?

— Liczymy, że definitywnie będzie to wiosna 
2010 r. Dotąd do nowej kanalizacji podłączyli się 
mieszkańcy Kamienia, Zamysłowa, Golejowa, 
Popielowa, Radziejowa, Paruszowca–Piasków, 
częściowo Chwałowic i Ochojca. Tak więc 
widzimy, że to wielkie zadanie zmierza do 
końca wielkimi krokami, co wcale nie znaczy,  
że z dobrodziejstw kanalizacji będą korzystać już 
wszyscy mieszkańcy miasta. Wniosków o włą-
czenie do sieci nowych posesji jest coraz więcej, 
kontynuacji już rozpoczętego porządkowania 
gospodarki ściekowej wymaga Śródmieście, 
gdzie kanalizację ogólnospławną trzeba zastąpić 
rozdzielną. Gotowy jest tzw. kolektor C, kończy 
się budowa głównego kolektora A wzdłuż ul. 
Rudzkiej i rzeki Nacyny, który będzie zbierał 

ścieki ze Śródmieścia i dzielnic południowych. 
Ze względu na masowe utwardzanie dróg 

i terenów wokół posesji, pojawił się problem 
nadmiaru wód deszczowych i konieczności ich 
skanalizowania. Zdarzają się jeszcze w mieście 
miejsca pozbawione bieżącej wody. Jednak 
na dofinansowanie budowy i wymiany sieci 
wodociągowej nie można starać się o środki 
zewnętrzne i Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji wykonuje prace remontowe za 
własne pieniądze.  

Na koniec warto dodać optymistyczną in-
formację, że dzięki zmianie przepisu, na mocy 
którego podatek VAT nie będzie wchodził  
w koszt inwestycji, w związku z budową kana-
lizacji miasto ma szanse odzyskania z budżetu 
państwa ok. 30 mln zł...

— Mamy nadzieję, że kwota ta zostanie wy-
dana szczególnie racjonalnie...

— Na pewno tak. Myślę, że prezydent, Rada 
Miasta, jak i pracownicy Urzędu udowodnili, 
że potrafią pozyskiwać środki pomocowe,  
a ich wydatkowanie jest racjonalne. Ja mam 
nadzieję, że większość tej kwoty zasili środki 
inwestycyjne, co umożliwi realizację kolejnych 
potrzebnych zadań. 

— Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała Wiesława Różańska

— Tego typu inicjatywy zwracają się 
stukrotnie. To najtańszy i najszybszy 
sposób na wybudowanie drogi — mówił 
prezydent Adam Fudali do mieszkańców 
niemal dziesięciu posesji położonych 
w rejonie ul. Arki Bożka, którzy syste-
mem gospodarczym utwardzili prawie 
300–metrowy odcinek tej drogi. Prace 
ruszyły w czerwcu tego roku, dwa lata 
po tym, jak w rybnickim magistracie 
złożony został wniosek o przydział 
kostki. — Mieliśmy ogromny problem  
z dojazdem do posesji. Jesienią i zimą to 

była tragedia – kałuże, błoto i dziury, za 
to latem pełno kurzu. Dlatego chcieliśmy 
podziękować prezydentowi, że przychylił 
się do naszego wniosku i przekazał nam 
materiał, dzięki któremu mogliśmy za-
brać się do roboty. Przydałoby się jeszcze 
oświetlenie, bo wieczorami jest tu bardzo 
ciemno... — mówi Zdzisław Sulma, 
jeden z „budowniczych” nowej drogi, 
który podkreśla, że wspólna praca bar-
dzo zintegrowała sąsiadów. 

Mieszkańcy ul. Arki Bożka potrzebowali trzech miesięcy, by utwardzić  
dojazd do swych posesji.                                                              Zdj.: d

Drogi w rękach mieszkańców
Niemal dziesięć tysięcy kostki betonitowej przekazanej przez miasto, 

sporo dobrych chęci oraz zaangażowania mieszkańców i powstała droga, 
dzięki której właściciele posesji przy ul. Arki Bożka w Kamieniu mogą 
swobodnie dojechać do swoich domów.

Kanalizacja zmierza do końca

Inwestycja na lata

c.d. na stronie 18
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W równo dwa lata po wmurowaniu kamienia 
węgielnego, na obszarze Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku 
nastąpiło oficjalne uruchomienie Wytwórni Gazów 
Skroplonych, wartej 30 mln euro inwestycji niemieckiej 
firmy Messer. W miejscu przysłowiowego „ścierniska” 
wyrosły imponujące obiekty nowego zakładu. 

Produkcja gazów przemysłowych w Rybniku prowadzona jest 
przez spółkę Eloros z Chorzowa, w której Messer Polska i nale-
żąca do Grupy Messer spółka Cryogenic Engineering posiadają 
po 50% udziałów. Udział w tym przedsięwzięciu miała również 
chińska firma Hangzhou Hangyang Co. Ltd., która wykonała specjali-
styczną instalację rozdziału powietrza produkującą azot, tlen i argon. 

Na uroczystości otwarcia zakładu, którą poprowadziła z klasą Agata 
Młynarska, zebrali się przedstawiciele wszystkich podmiotów, dzięki któ-
rym projekt został zrealizowany. Zarówno prezes Messer Polska i spółki 
Eloros Dirk Fünfhausen, jak i dyrektor generalny oraz właściciel Messer 
Group Stefan Messer nie kryli zadowolenia, że światowy kryzys gospo-
darczy nie zakłócił procesu inwestycyjnego, więcej – oparty na najnowo-
cześniejszych technologiach rybnicki projekt jest kamieniem milowym 
w rozwoju firmy Eloros. — W Rybniku widzimy potencjał, a otwierany dziś 
zakład jest częścią większej strategii rozwojowej naszej firmy — mówił Ste-
fan Messer, dziękując za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania zakładu. Reprezentujący władze miasta wiceprezydent Michał 
Śmigielski życzył dobrego klimatu inwestycyjnego, wyrażając nadzieję, 
że rozwój firmy pójdzie w parze z rozwojem miasta, a lokalizacja zakładu 
w rybnickiej „podstrefie” będzie zachętą dla innych inwestorów. — Dzięki 
współpracy z przedsiębiorstwami z okolic Rybnika powstały nowe miejsca 
pracy, natomiast w samym zakładzie znalazło zatrudnienie 11 pracowników. 
Również większość prac związanych z remontami i utrzymaniem ruchu 
zlecana jest firmom zewnętrznym. Nasza obecność w życiu gospodarczym 
regionu na pewno jest i nadal będzie widoczna — zapewnia kierownik 
rybnickiego zakładu Michał Przybyszewski.

— W czasach kiedy banki najchętniej kupują państwowe obligacje 
zamiast udzielać kredytów, firma Messer do końca 2010 roku planuje 

zainwestowanie ok. 700 mln euro. Takich biznesów nam trzeba — podkreślił 
w swoim wystąpieniu prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Piotr Wojaczek. — Czuję się jak teść, któremu zięć dziękuje za pięknego 
syna – cieszę się, ale nie mam z tym nic wspólnego... — mówił żartobliwie. 
W związku z obecnością Agaty Młynarskiej nie odmówił sobie osobistej 
refleksji: — Mój 30–letni syn ma na imię Wojtek i nie ukrywam, że nosi je 
dzięki mojemu uwielbieniu dla twórczości pani ojca — mówił. 

Zapytany o kolejne inwestycje w specjalnej strefie zdradził, że w Czerwion-
ce–Leszczynach zlokalizowana zostanie firma z branży motoryzacyjnej, ale 
rokowania dla innych terenów są obiecują-
ce: — Wiosna będzie nasza... — zapewnił.   

Oficjalną uroczystość zakończyło prze-
cięcie symbolicznej wstęgi, a następnie po-
kaz kuchni molekularnej, w której jednym 
z czynników jest... produkt firmy Messer 
czyli ciekły azot. Mistrz kuchni, tradycyjnej 
jak i molekularnej, pochodzący z Belgii 
Jean Bos (na zdj. obok), pokazywał jak 
„zagonić” fizykę i chemię do garów. Jednak 
większość gości poprzestało na biernej ob-
serwacji „gotowania” marchewki w ciekłym 
azocie czy kręcenia za jego pomocą lodów 
wermutowych i wolało zaspokoić głód 
w tradycyjnym bufecie...                          (r)

Założona w 1898 roku rodzinna firma, dziś 
Messer Group GmbH z siedzibą w Niemczech 
w Sulzbach (k. Frankfurtu nad Menem), 
należy do największych producentów 
i dostawców gazów technicznych (tlenu, 
azotu, argonu, dwutlenku węgla, wodoru, 
acetylenu, helu, spawalniczych gazów 
osłonowych, gazów specjalnych, medyczne 
oraz bogatej gamy mieszanek gazowych). 
Produkowane gazy są wykorzystywane 
m.in. w: przemyśle stalowym i obróbce 
metali, przemyśle chemicznym, spożywczym 
i farmaceutycznym, przemyśle samochodo-
wym i elektronicznym, a także w sektorze 
medycznym oraz badaniach i technologiach 
z zakresu ochrony środowiska. 

Wchodząca w skład Grupy, Messer Polska 
Sp. z o.o., działa od czerwca 1992 roku. 

Jej siedziba mieści się w Chorzo-
wie, gdzie obok centrali funkcjo-
nuje również zakład produkcyjny, 
w skład którego wchodzi wytwórnia 
acetylenu oraz miejsce napełniania gazów 
technicznych, medycznych i spożywczych. 
Gazy, obok Rybnika, produkowane są w Kę-
dzierzynie-Koźlu, Policach i Środzie Śląskiej. 
Obecnie Messer Polska zatrudnia 250 pra-
cowników, w tym 11osób, które 
nadzorują całkowicie zautoma-
tyzowany proces produkcyjny 
w zakładzie w Rybniku. 

W pełni samodzielne cen-
trum produkujące gazy prze-
mysłowe w Rybniku (na zdj.) 
jest pierwszym w ramach 
Grupy Messer w Polsce zakła-

dem kriogenicznego rozdziału 
powietrza i należy do najnowo-

cześniejszych tego typu 
jednostek na świecie. 

W ciągu jednej go-
dziny może wypro-

dukować 

około 10 ton ciekłego tlenu, około 8 ton 
azotu i pół tony argonu. Łączny ciężar głów-
nej kolumny rektyfikacyjnej zamontowanej 
w Rybniku wynosi 45 ton. Mierzy ona około 
56 metrów, a jej średnica wynosi ok 2,20 
metra. Natomiast kolumna do pozyskiwania 
argonu mierzy około 39 metrów, posiada 
średnicę 1,90 metra i waży około 17 ton. 
Obie kolumny zostały zbudowane przez 
firmę Hangzhou Hangyang Co.Ltd. i prze-
transportowane pod koniec lutego 2009 
roku do Polski. Cała operacja transportu, 
m.in. barką, zajęła około sześciu tygodni. 
Wyprodukowane gazy magazynowane 
są w zbiornikach, a następnie, po prze-
tankowaniu, transportowane cysternami 
drogowymi do końcowych odbiorców na 
terenie kraju oraz Czech i Słowacji.
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Nowy zakład w strefie ekonomicznej

Ruszył interes
z powietrza...

Ruszył interes
z powietrza...

Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali (od lewej): Dirk Fünfhausen, Stefan Messer, 
Piotr Wojaczek, Michał Śmigielski, Michał Przybyszewski, na zdj. z prawej prowadząca imprezę 
Agata Młynarska.                                                                                                                Zdj.: r
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Po raz drugi, w Rybniku będzie można poślizgać 
się na sztucznym lodowisku. W tym roku lodowa 
tafla usytuowana została na terenie Zespołu Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych, przy ul. Św. Józefa. Jeśli 
aura będzie sprzyjająca, zimowe szaleństwo rozpocznie 
się już 23 listopada.

Pomysł znakomicie sprawdził się w ubiegłym sezonie, kiedy 
to po raz pierwszy w Rybniku pojawiła się sztuczna, sezonowa 
ślizgawka. — W ubiegłym roku lodowisko usytuowane było na 
Rynku, a więc w samym centrum miasta. Była to niewątpliwie 
dobra lokalizacja, warto jednak wziąć pod uwagę również inne 
rozwiązania — mówi Adam Fudali, prezydent Rybnika.

Nowa lokalizacja dla lodowiska o wymiarach 20x40 m, jest 
dogodna choćby ze względu na pobliski dworzec komunikacji 
miejskiej. Sezonowa ślizgawka znajdzie się na terenie największej 
pod względem liczby mieszkańców dzielnicy Maroko–Nowiny, 
dzięki czemu z jej oferty będzie mogło skorzystać więcej osób niż w ubiegłym roku.

Amatorzy jazdy na łyżwach będą mogli ślizgać się do 1 marca przyszłego roku. Jeśli 
pojawią się niekorzystne dla utworzenia i utrzymania tafli lodu warunki atmosferyczne, 
lodowisko może być okresowo nieczynne. Podobnie jak przed rokiem, w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie funkcjonować będzie wypożyczalnia łyżew. 

Podobnie jak w ub. roku, organizacją i utrzymaniem lodowej tafli zajmie się firma 
„Hefal” z Wodzisławia Śląskiego. Miasto zapłaci za to 183 tys. zł. Oprócz bieżącego za-
rządzania obiektem, firma zobowiązała się do przygotowania sześciu imprez artystycznych 
i sportowo–rekreacyjnych. Pierwsza z nich odbędzie się już 6 grudnia. 

(D)

W tym roku lodowisko zostało usytuowane na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych.
Zdj.: d

Z inicjatywy Sekcji Wschodniej Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej Rybnik–Europa, na borykającą się z epidemią 
grypy Ukrainę, trafiły leki przeciwgrypowe wartości prawie 
5 tys. zł. 

Zbiórki funduszy na zakup medykamentów od osób prywatnych i le-
ków „w naturze” od firm farmaceutycznych podjęli się szef sekcji Rafał 
Tymusz, Ireneusz Jajko oraz Wiesław Sojka, który dostarczył je do miejsca 
przeznaczenia czyli Przemyślan koło Lwowa. Przedsięwzięcie wsparły 

też szkoły: IV LO im. Kopernika 
w Chwałowicach oraz dwie szkoły 
salezjańskie w Oświęcimiu i Za-
brzu, które ze stowarzyszeniem 
współpracują. Dystrybucją leków 

wśród mieszkańców kilku parafii w powiecie przemyślańskim zajął się ich 
proboszcz, dobrze rybniczanom znany ks. Piotr Smolka. Leki trafiły też do 
czterech tamtejszych szkół. Informacja o przekazaniu darów przez stowa-
rzyszenie dotarło do mieszkającej w Londynie rodziny Potockich, których 
dawny, zdewastowany pałacyk znajduje się w Podhorcach w powiecie 
Przemyślany. Członkowie tej arystokratycznej familii również kilkakrotnie 
wspierali tamtejszych mieszkańców i, jak wynika z wymienionych maili, 
byliby zainteresowani współpracą.

Jak mówi W. Sojka, mimo ogromnych potrzeb jeśli chodzi o farma-
ceutyki oraz pisma konsula, na granicy nie wszystko poszło absolutnie 
gładko, choć z pozytywnym finałem. Problemy z dostępem do leków i 
ich wysoką cenę na Ukrainie potwierdził ks. Smolka, wyrażając, również 
w serdecznym liście, podziękowania za tę inicjatywę. 

Należy podkreślić, że to nie ostatni transport leków z Rybnika 
na Ukrainę. Kolejny, wraz z paczkami mikołajowymi, wyjedzie 
już 2 grudnia. Można również zostać darczyńcą i przynieść dary, 
w postaci długotrwałej żywności (kawa, herbata, słodycze, bakalie, 
konserwy), ale również cytrusów – 30 listopada oraz 1 grudnia (do 
godz. 11.00) do ośrodka Bushido przy ul. Floriańskiej.

(r)

Ulica Arki Bożka to trzecia droga w Kamieniu, którą w tym roku 
udało się utwardzić systemem gospodarczym. — W tej chwili prace 
prowadzone są jeszcze na ul. Ks. Pojdy. Chcielibyśmy wykonać tym 
systemem kolejnych dwanaście dróg, jednak na to będziemy potrze-
bować około 115 tys. betonitów, a to niemal całoroczny przydział 
oferowany przez miasto wszystkim rybnickim dzielnicom — przyznaje 
radny Józef Piontek. Prezydent A. Fudali zapewnił, że w budżecie 
miasta na 2010 r. planuje się niemal dwukrotny wzrost środków 
na zakup materiałów niezbędnych do utwardzania dróg systemem 
gospodarczym. — Chcielibyśmy na początku przyszłego roku roz-
strzygnąć przetarg, po to, by jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, 
wiosną ruszyć z pracami w dzielnicach — zapowiedział prezydent. 
W tym roku, dzięki materiałom przekazanym przez miasto, miesz-
kańcy utwardzili 35 dróg, 8 placów postojowych i 16 chodników 
w niemal wszystkich dzielnicach miasta, co w sumie dało 13,5 tys. m2 
utwardzonej powierzchni. Do przeprowadzenia prac zużyto 135 tys. 
betonitów, a także kształtki, dzięki którym powstało ponad 8 tys. m2 
chodników oraz podjazdów. 

Przy okazji otwarcia utwardzonego fragmentu ul. Arki Bożka, 
powróciła kwestia dojazdu z Kamienia do centrum Rybnika. 
Dzielnicowi samorządowcy przyjęli już uchwałę w sprawie zebrania 
wśród mieszkańców Kamienia podpisów poparcia dla koncepcji 
(która przed kilku laty została odrzucona) połączenia dzielnicy 
z ul. Wielopolską lub Gliwicką, drogą biegnącą przez las. — Kiedy 
pracowaliśmy nad planem zagospodarowania przestrzennego, rozwa-
żaliśmy taką możliwość. Niestety, pojawiły się protesty mieszkańców 
dzielnicy i byliśmy zmuszeni wykreślić tę drogę z naszych planów. Teraz 
konieczne będzie wznowienie prac planistycznych, a to zajmie trochę 
czasu — mówił prezydent. 

(D) 

c.d. ze strony 16

Od poniedziałku do piątku lodowi-
sko będzie czynne od 8.00 do 22.00, 
zaś w soboty i niedziele od 10.00 do 22.00.

Opłata nie przekroczy 3 zł za 45 minut. 
Po uprzednim uzgodnieniu z obsługą, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 
8.00 do 16.00, z lodowiska nieodpłatnie 
będą mogli korzystać uczniowie rybnickich 
szkół podstawowych. 

Drogi w rękach mieszkańców

Leki 
na Ukrainę

Lodowisko na Nowinach
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Niedziela, 6 grudnia
Mikołaj na rybnickim Rynku:
15.30 – Bajkowy korowód 
16.00 – Inauguracja bożonarodzeniowego jarmarku – życzenia 

prezydenta Rybnika, rozświetlenie choinki i pozostałego 
oświetlenia na Rynku

16.15 – Spektakl teatralny „Graal”  w wykonaniu Krakowskiego 
Teatru Ulicznego, Scena Kalejdoskop - historia chłopca, 
który po przeczytaniu poruszającej książki wyrusza 
w świat w poszukiwaniu Św. Graala

17.00 – Fire Show – widowisko taneczne z ogniem w roli 
głównej  

17.30 – Koncert bożonarodzeniowy Żorskiej Orkiestry Rozry-
wkowej  z udziałem Jana Zachara – wokalisty zespołu 
„Ustronsky”, laureata 46. Krajowego Festiwalu Piosenki 
„Debiuty – Opole 2009” oraz solistów zespołu „Miraż” 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

19.00 – Pokaz sztucznych ogni

Sobota, 12 grudnia 
15.00 – Spektakl teatralny pt. „Elfy w opałach” cz. I – elfy 

przygotowują w fabryce prezentów upominki dla 
dzieci; nie radzą sobie z ogromem pracy i proszą dzieci 
o pomoc 

17.00 – Wspólne kolędowanie z Dechowką Śląską „Rybniczanka”
18.00 – Teatr Tańca Bractwa Ognia „Spaleni” – widowiskowy 

taniec z ogniem.
18.30 – Koncert muzyki świąteczno w wykonaniu Orkiestry 

Rozrywkowej  „Kurcband”

Niedziela, 13 grudnia 
15.00 – Występ Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda”
16.30 – Koncert Grupy Furmana 

Środa, 16 grudnia, 
17.00 – Koncert kameralny Zespołu Muzyki Dawnej Il Sospiro, 

Muzeum

Piątek, 18 grudnia, 
17.30 – Koncert adwentowy Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” 

oraz orkiestry „Majovak” z Karwiny w Czechach, Dom 
Kultury w Niedobczycach

Sobota, 19 grudnia 
15.00 – Spektakl Teatralny pt. „Elfy w opałach”, cz. II 
17.00 – Program świąteczny w wykonaniu dziecięco–młodzieżowego 

zespołu folklorystycznego Mali Zgrapianie z Jaworzynki 
18.30 – Koncert rybnickiego zespołu The October Leaves

Niedziela, 20 grudnia  
Zakończenie Jarmarku Bożonarodzeniowego 
14.00 – Koncert laureatów eliminacji regionalnych Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek w Będzinie
15.00 – „Gwiazda dla każdego” – koncert Marii Sadowskiej  
16.30 – Wigilijka z mieszkańcami  
17.00 – Świąteczny koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai 

Sikorowskiej 

Wtorek, 22 grudnia 
18.00 – Koncert adwentowy w wykonaniu chóru mieszanego 

im. A. Mickiewicza, Dom Kultury w Niedobczycach

Sobota, 9 stycznia 2010 r. 
19.00 – Koncert noworoczny zespołu Golec uOrkiestra w ko-

ściele św. Jadwigi Śląskiej 
 

W styczniu 2010 r., w ramach projektu „Rybnickie Boże Naro-
dzenie i Kolędowanie” w rybnickich kościołach oraz miejskich 
placówkach kulturalnych odbędą się kolejne koncerty kolędowe 
i widowiska jasełkowe, których szczegóły podamy później.

Bożonarodzeniowy jarmark  występy artystyczne  wspólne kolędowanie  

Rybnickie Boże Narodzenie i kolędowanie
Po raz pierwszy w historii miasta świąteczną atmosferę 

na rybnickim Rynku poczujemy aż tak intensywnie. A to 
dzięki projektowi „Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędo-
wanie”, który zainauguruje 6 grudnia wieczór ze św. Miko-
łajem, a zakończy już w styczniu przyszłego roku koncert 
kolędowy Golec uOrkiestry w kościele św. Jadwigi.

Ta zorganizowana z wielkim rozmachem impreza została sfinan-
sowana w 85% (co stanowi ok. 300 tys. zł) ze środków unijnych, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego. Świąteczny program złożony z bożonarodzeniowego 
jarmarku, występów artystycznych i wspólnego kolędowania ma 
przypomnieć regionalne tradycje i zwyczaje związane ze świętami 
Bożego Narodzenia i sprawić, by przeżyte święta, również w wymia-
rze duchowym, były jeszcze piękniejsze. Na okoliczność imprezy 
rybnicki Rynek zostanie świątecznie iluminowany, a jedną z atrakcji 
będą bogato zdobione, kolorowe karuzele. 

Do uczestnictwa w bożonarodzeniowych imprezach zachęca 
również na str. 3 prezydent Rybnika.

Zespołu Muzyki Dawnej Il SospiroZespołu Muzyki Dawnej Il Sospiro

dowanie 

Śląskiego. Świąteczny program złożony z bożonarodzeniowego 
jarmarku, występów artystycznych i wspólnego kolędowania ma 
przypomnieć regionalne tradycje i zwyczaje związane ze świętami 
Bożego Narodzenia i sprawić, by przeżyte święta, również w wymia-
rze duchowym, były jeszcze piękniejsze. Na okoliczność imprezy 
rybnicki Rynek zostanie świątecznie iluminowany, a jedną z atrakcji 

Do uczestnictwa w bożonarodzeniowych imprezach zachęca 

Zespołu Muzyki Dawnej Il SospiroZespołu Muzyki Dawnej Il Sospiro

Patronat medialny:
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Gospodarzami gali w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej byli tradycyjnie prezes rybnickiej 
Izby Andrzej Żylak oraz Regionalnej Izby 
Gospodarczej Tadeusz Donocik. Wśród gości 
przez nich przywitanych byli parlamentarzyści 
Ziemi Śląskiej, przedstawiciele samorządów 
terytorialnych i gospodarczych subregionu, 
reprezentanci śląskich uczelni i środowisk 
biznesowych, a także laureaci Czarnych 
Diamentów z lat poprzednich. Na scenie 
zasiedli członkowie kapituły, których głosami 
dokonano wyboru tegorocznych laureatów. 
Współgospodarzem gali były tym razem Żory, 
a prezydent Waldemar Socha przekonywał, 
jak wielki postęp dokonał się w tym mieście w 
ciągu kilku ostatnich lat. Zaprezentował przy-
kłady udanych inwestycji, miejsca w rankingach 
i śmiałe plany na przyszłość.    

T. Donocik, po raz pierwszy na tej imprezie 
w górniczym mundurze, przypomniał związek 
subregionu zachodniego woj. śląskiego z prze-
mysłem wydobywczym, podkreślając, że symbo-

liczna statuetka Czarnego Diamentu również 
do tradycji górniczej bezpośrednio nawiązuje. 
Nagradzane nią firmy i ludzie, w ciągu ostat-
niego dwudziestolecia przemian ustrojowych 
i gospodarczych miały wielki wpływ na roz-
wój tej ziemi. Symbolem tychże zmian jest 
laureat nagrody specjalnej prof. Jerzy Buzek. 
T. Donocik podkreślił też, że postęp nie jest 
możliwy bez współpracy sfer politycznych 
i przemysłowych, musi się ona jednak odbywać 
na zdrowych podstawach, choćby za pośrednic-
twem samorządu gospodarczego.   

Wśród 10 nagrodzonych podmiotów znalazły 
się trzy rybnickie: dwie firmy i… jedna szkoła 
średnia, co zdarzyło się po raz pierwszy. 

Oba uhonorowane Czarnymi Diamentami 
rybnickie przedsiębiorstwa należą do branży 
odzieżowej i mają w niej wysoką i ugrunto-
waną pozycję. Firma Odzieżowa „Smuda” 
powstała w dzielnicy Meksyk w 1977 r. jako 
jednoosobowe przedsięwzięcie pani Danuty 
Smudy. Firma przetrwała trudne lata ‘80 

i w latach ’90 przeniosła się do większego 
pomieszczenia. 30–osobowa załoga zgodnie 
współżyła z… gołębiami, które zajmowały wyż-
szą kondygnację w wybudowanym przez męża 
domku gospodarczym. Ale z czasem gołębie 
musiały ustąpić krawcowym. Dziś wyposażona 
w nowoczesny park maszynowy szwalnia przy 
ul. Sobika zajmuje ok. 300 m2 powierzchni, 
a firma zatrudnia ok. 50 osób. Firmowy sa-
lon, gdzie kupić można szeroki asortyment 
wysokiej jakości odzieży damskiej, męskiej, 
dziecięcej i młodzieżowej, znajduje się przy ul. 
Chełmońskiego. Firma w 2002 roku otrzymała 
przyznawany przez Cech Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej przedsiębiorczości tytuł „Rzemieśl-
nik Roku”, zaś w 2003 – tytuł Izby Rzemieślni-
czej w Katowicach „Firmy z Jakością”.

Przedsiębiorstwo „Getex” Tadeusza 
Goła to prywatna firma z czterdziestoletnią 
tradycją i doświadczeniem w produkcji odzieży, 
zatrudniająca aktualnie ok. 200 osób. Posiada 
kilka sklepów firmowych, w tym trzy w Rybniku 
(CH Focus Mall, ul. Sobieskiego i Grunwaldz-
ka) oraz w Gliwicach i w CH M1 w Czeladzi, 
ale swoje wyroby sprzedaje w całym kraju, 
a także zagranicą. Odzież Getex–u, wykonana 
z wysokiej jakości materiałów i o ciekawym 
wzornictwie, cieszy się dobrą marką i jest ko-
jarzona z ubraniową „wyższą półką”. Wyroby 
Getex – u zdobyły m.in. Złoty Medal Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, Medal Grand 
Mercure MTP za całokształt działalności 
w branży odzieżowej. Co proponuje „Getex” 
na jesień i zimę mogli się przekonać  wszyscy 
uczestnicy gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
gdzie wyroby tej firmy zaprezentowano.    

Zespół Szkół Technicznych to na mapie 
edukacyjnej Rybnika miejsce szczególne 

... powiedział prof. Jerzy Buzek, laureat nagrody specjalnej Czarny 
Diament. Przyznawana od jedenastu lat przez Izbę Przemysłowo–
Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego nagroda trafia do 
wyróżniających się śląskich przedsiębiorstw oraz ludzi szczególnie 
zasłużonych dla rozwoju naszego subregionu oraz kraju. W tym roku 
uroczystość w Rybnickim Centrum Kultury miała charakter szczególny – 
nagrodę specjalną odebrał były premier RP i aktualny przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek. Drugim laureatem 
specjalnego Czarnego Diamentu został prezes oddziału Prasa Śląska 
spółki Polskapress Zenon Nowak.  

Czarny Diament 2009

Śląsk to moje hobby...

Laureaci nagrody Czarny Diament, wśród nich rybniczanie: Grażyna Kohut (siedzi 2 z lewej), Danuta Smuda (stoi 3 z lewej) i Tadeusz Goł (stoi 1 z prawej).       Zdjęcia: r
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Jerzy Buzek  (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na 
Zaolziu) – polityk, profesor nauk technicznych, poseł na 
Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–
–2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI 
i VII kadencji, a od 14 lipca 2009 jego przewodniczący. 
Wychował się i ukończył szkołę średnią w Chorzowie. Absolwent 
Wydziału Mechaniczno–Energetycznego Politechniki Śląskiej 
(1963 r.) Od 1997  profesor nauk technicznych, związany  
z macierzystą uczelnią. Na początku lat 70. przebywał na stażu 
na Uniwersytecie Cambridge. Zaangażował się w ruch „Solidar-
ności”, po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemiu. 
Został przewodniczącym Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza 
„Solidarność”. W wyborach w 1989 r. został posłem, w 2000 r. 
stanął na czele całej AWS. W latach 1997–2001 pełnił funkcję 
premiera rządu koalicji AWS - UW, potem mniejszościowego rządu 
AWS. Kierowany przez niego rząd wprowadził tzw. cztery reformy 
(emerytalną, zdrowia, administracji i oświaty). Był drugim  
w dziejach Polski ewangelikiem na stanowisku premiera rządu, 
po Felicjanie Sławoju Składkowskim, a także jedynym premierem  
w III RP rządzącym przez pełną czteroletnią kadencję parlamentu. 
W czerwcu 2004 został wybrany na posła do Parlamentu 
Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej z najlepszym 
wynikiem w kraju, podobnie w roku 2009. 14 lipca 2009 został 
wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Za jego 
kandydaturą głosowało 555 z 713 biorących udział w wyborze 
eurodeputowanych.

Wojskowa Or-
kiestra z War-
szawy rozpoczę-
ła od piosenek 
legionowych.  
Z prawej Grze-
gorz Mielimąka. 

i rozpoznawalne, największa szkoła w woje-
wództwie śląskim, placówka, która w przyszłym 
roku obchodzić będzie jubileusz 60–lecia 
istnienia. W ciągu ponad półwiecza opuściło 
ją tysiące absolwentów, którzy zasilili kadrę 
techniczną całego subregionu. Jak wiele innych 
szkół średnich, przeszła wiele restrukturyzacji, 
przyjęła wiele nazw, ale wszyscy wiedzą, co to 
jest rybnicki „Tygiel”. Aktualnie kształci się 
tu 1500 uczniów w 50 oddziałach dziennych  
i 15 wieczorowych. Zespół Szkół Technicz-
nych jest największą szkołą w województwie 
śląskim. Kilka lat temu w placówce wznowio-
no zawodową edukację górniczą i aktualnie 
funkcjonują tu 2 klasy zawodowe górnicze, 
trzy klasy technikum, w tym górnicze i elek-
tryczne ze specjalizacją urządzenia górnictwa 
podziemnego, ale również szkoła policealna  
o kierunku elektrycznym. Zespół prowadzi też 
kształcenie policealne wieczorowe w specjali-
zacji technik–górnik. Ważne jest, że absolwenci 
kierunków dziennych mają zagwarantowaną 
pracę. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów od-
bywają się w obu rybnickich kopalniach, które 
nawet w tym względzie rywalizują. Tu również 
uczniowie III klas odbywają praktyki. Dyrektor 
ZST Grażyna Kohut decyzję kapituły, a potem 
statuetkę przyjęła z wielką satysfakcją: — To 
dla nas ogromy sukces i cieszę się, że doceniono 
osiągnięcia szkoły przygotowującej przez wiele 
lat kadry dla górnictwa, ale również dla branży 
samochodowej i energetycznej. Wychodzimy 
też naprzeciw współczesności kształcąc w dzie-
dzinie mechatroniki i elektroniki. Myślę, że ta 
nagroda zmobilizuje nas do jeszcze lepszej pracy 
i szlifowania powierzanych nam diamentów, 
jakimi są...uczniowie. To nagroda dla całej 
szkoły – uczniów, wysoko wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej, ale i rodziców. Statuetka 

znajdzie u nas godne miejsce, by wszyscy mogli 
ja zobaczyć...

Osobisty udział w gali prof. Jerzego Buzka, 
piastującego tak ważną funkcję w strukturach 
Unii Europejskiej jak przewodniczenie Par-
lamentowi Europejskiemu, jest dla organiza-
torów na pewno zaszczytem, ale świadczy też 
o wysokiej ocenie nagrody przez jej laureata. 
— Odbieram nagrodę Czarnego Diamentu 
na „swoim” Śląsku. Wszystko, co dotąd robi-
łem, robiłem na Śląsku i dla Śląska. I robię 
wszystko, by największy skarb tej ziemi – węgiel 
miał przyszłość. Trzymanie w ręku tej statuetki, 
symbolizującej to, co tu najcenniejszego, to dla 
mnie prawdziwy zaszczyt. Widzę w miastach tego 
subregionu ogromny potencjał i przyjeżdżam tu, 
kiedy tylko mogę. 

W części artystycznej wystąpiła Orkiestra 
Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego, który od wielu lat 
prowadzi rybniczanin Grzegorz Mielimąka, syn 
znakomitego wiolonczelisty i laureata Złotej 
Honorowej Lampki Górniczej Leona Mielimąki. 
Orkiestra oraz soliści, zarówno wokaliści, jak i 
instrumentaliści, występ rozpoczęli w klimacie 
niedawnego Święta Niepodległości piosenkami 
legionowymi, by przejść do wiązanki utworów 
muzyki klasycznej i poprzez muzykę filmową, 
musicalową i operetkową, zakończyć koncert 
tradycyjnym jazzem. W każdej z tych form zespół 

zaprezentował najwyższy, „generalski” poziom, 
co publiczność doceniła długotrwałą owacją.

(r)

Nagrodę prof. Jerze-
mu Buzkowi wrę-
czyli m.in. prezydent 
Adam Fudali, sena-
tor Krystyna Boche-
nek i prezes Andrzej 
Żylak.

LAUREACI NAGRODY SPECJALNEJ
„CZARNY DIAMENT” 2009

Profesor Jerzy Buzek, przewodniczący  
Parlamentu Europejskiego

Zenon Nowak, prezes Polskapresse Sp. z o.o. 
Oddział Prasa Śląska

LAUREACI NAGRODY 
„CZARNY DIAMENT” 2009

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Firma Odzieżowa „SMUDA”– Rybnik

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK  
„Sośnica – Makoszowy” – Zabrze

Przedsiębiorstwo „Operator” Sp. z o.o.  
– Czerwionka–Leszczyny

Przedsiębiorstwo „Getex” Tadeusz Goł – Rybnik
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Kompania Węglowa S.A. Oddział Zakład  
Remontowo–Produkcyjny – Bieruń

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Handlowe  
„EKEN” Sp. z o.o. – Jastrzębie Zdrój

Zakład Logistyki Materiałowej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. – Jastrzębie Zdrój
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
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Galeria, dworzec, niepełnosprawni 
– ta, pozornie, przypadkowa zbitka słów 
nabrała sensu dzięki inicjatywie podjętej 
przez rybnickie stowarzyszenia działające 
na rzecz osób niepełnosprawnych.

— W miejscu, gdzie najczęściej można usły-
szeć zdanie: „Poproszę o bilet” przyglądamy 
się pracom i zastanawiamy się, czy wciąż jest 
to dworzec komunikacji miejskiej — mówił 
Tadeusz Bonk z Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta, który poprowadził spotkanie, w trakcie 
którego podpisano porozumienie o współpracy 
na rzecz promocji działań niepełnospraw-
nych. W imieniu miasta dokument podpisał 
prezydent Adam Fudali, wśród gości był też 
senator Tadeusz Gruszka, zaś pozostałych 
partnerów reprezentowali przedstawiciele 
siedmiu organizacji działających na rzecz nie-
pełnosprawnych. Wszystko po to, by wspierać 
osoby niepełnosprawne w podejmowaniu  ak-
tywności społeczno–zawodowej, między innymi 
poprzez budowanie pozytywnego postrzegania 
wytworzonych przez nie produktów, propago-
wanie przychylności w lokalnym środowisku 
oraz promowanie pozytywnego wizerunku 
pracodawców zatrudniających niepełnospraw-
nych. Dokument określa również zasady 

Uczestnicy uroczystości mogli 
przyjrzeć się pracom zapre-
zentowanym przez kolejnego 
sygnatariusza porozumienia 
Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej nr 1.  

  Upominek za        grosze, uśmiech... bezcenny

Jak mówił poseł w czasie uroczystego 
otwarcia, to jego główne biuro, a z lokalu 
korzystać będzie również poseł PO do Sejmu 
RP Henryk Siedlaczek.    

Wśród gości, obok współpracowników i ko-
legów posła reprezentujących śląską Platformę 
Obywatelską 
oraz ks. dzie-
kana Karola 
Matery, który 
lokal poświę-
cił był również 
p r e z y d e n t 
Adam Fudali. 
Wyraził on za-
dowolenie, że 
europarlamen-
tarzysta wybrał 
nasze miasto na 
główną siedzibę 
biura. Znając 
obszar zainte-
resowań posła 
Marcinkiewi-
cza, prezydent 

Rybnika nawiązał do przyjętych niedawno przez 
Radę Miasta założeń do planu zaopatrzenia 
miasta w ciepło i energię elektryczną, w których 
ważną rolę spełnia elektrownia „Rybnik” (więcej 
w relacji z sesji RM na str. 4–6), wyrażając nadzieję 
na współpracę w tej materii.                            (r)

Bogdan Marcinkiewicz (rocznik 1966) jest 
absolwentem Technikum Górniczego w Rybniku (1986 r.)  
oraz Akademii Górniczo–Hutniczej (elektronika, 
zarządzanie i marketing). Ukończył też studia podyplo-
mowe na Politechnice Gliwickiej na kierunku elektronika  
i informatyka.

W 1991 roku podjął pracę w zakładzie gazowniczym 
PGNiG w Świerklanach, przechodząc wszystkie szczeble 
zawodowej kariery od elektryka do kierownika działu 
automatyki i pomiarów. W 1999 roku założył własną fir-
mę CETUS świadczącą usługi dla PGNiG i Gaz–Systemu, 
a także spółkę LNG Silesia, zainteresowaną wdrożeniem 
techniki skraplania metanu i jego wykorzystania  
w celach energetycznych.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego B. Marcin-
kiewicz uczestniczył z rekomendacji starosty rybnickiego 
Damiana Mrowca, uzyskując poparty prawie 10,5 tys. 
głosów, czwarty wynik na liście PO. Jego sukces wyborczy 
był sporym zaskoczeniem dla środowiska śląskiej PO. 

W Parlamencie Europejskim należy do Europejskiej 
Partii Ludowej. Zasiada w Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii. Jego główny obszar zainteresowań 
to energetyka, a szczególnie emisja CO2, dywersyfikacja 
dostaw gazu dla Polski i wykorzystanie czystych tech-
nologii węglowych.

Biuro czynne będzie w dni robocze od 8–16. Bogdan 
Marcinkiewicz dostępny będzie dla wyborców w czasie 
tzw. żółtych tygodni, przeznaczonych na pracę eurode-
putowanych w swoich okręgach wyborczych. Zapowiada, 
że będzie się starał być w Rybniku w każdy piątek  
po przyjeździe z Brukseli lub Strasburga. 

Biuro europosła otwarte
Pochodzący ze Świerklan Bogdan Marcinkiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej 

do Parlamentu Europejskiego, otworzył swoje biuro w Rybniku. Mieści się ono  
w kamienicy pod adresem Rynek 1, z wejściem od ul. Kościelnej.

Europoseł Bogdan Marcinkiewicz (z prawej) w rozmowie z prezydentem Adamem Fudalim  
i posłem Krzysztofem Gadowskim.                                                                                    Zdj.: r
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Do dyspozycji młodych mam pozostają cztery 
miejsca w siedzibie Domu Dziecka przy ul. 
Powstańców Śl., oraz od niedawna, kolejnych 
dwanaście w budynku byłego hostelu przy ul. Kar-
łowicza. — Ta działalność nie jest dla nas nowa, 
bo już od pewnego czasu przygarniamy opuszczone 
nastolatki w ciąży i nieletnie mamy — wyjaśnia 
Barbara Jakubiak, dyrektor Domu Dziecka. Do 
niedawna rybnicka placówka przyjmowała jedy-
nie dziewczęta z Rybnika, jednak po tym, jak uda-
ło się wyremontować i wyposażyć budynek przy 
ul. Karłowicza, dach nad głową mogą tu znaleźć 
młode mamy z całej Polski, nie tylko wychowanki 
domów dziecka. — Ich problem polega na tym, 
że zbyt szybko zaszły w ciążę, a ich najbliższe oto-
czenie nie potrafi tego zaakceptować — podkreśla  
B. Jakubiak. Dziewczyny mają do dyspozycji 
pokoje jedno– i dwuosobowe z łazienkami, 
kuchnię oraz pomieszczenia, w których mogą 
rozwijać swoje zainteresowania. Bardzo czę-
sto są zagubione i nie potrafią sobie poradzić  
z nową sytuacją. Nie dość, że nie mogą liczyć na 
wsparcie najbliższych, to najczęściej nie są w sta-

nie podołać podstawowym 
obowiązkom związanym  
z opieką i pielęgnacją 
nowo narodzonego dziec-
ka. — Kiedy do nas trafiają, 
pierwsze dni są bardzo cięż-
kie. Są nieufne, nie dociera do nich, dlaczego mu-
szą rozstać się ze środowiskiem, w którym dotąd 
żyły. Wiele z nich nie może zrozumieć, dlaczego 
maluch tak często je czy płacze, dlaczego muszą 
wstawać do niego w nocy i nie mogą się wyspać. 
Potrzebują mnóstwo wsparcia, miłości, a przede 
wszystkim szacunku — dodaje B. Jakubiak. Dla-
tego każda nastoletnia mama, która trafiła pod 
dach rybnickiego domu może liczyć na pomoc 
w usamodzielnieniu się. Pracownicy uczą je 
nie tylko rzeczy podstawowych – jak sprzątać, 
przygotować posiłek czy pielęgnować dziecko, 
ale również tego, w jaki sposób załatwić sprawy 
w urzędach czy podtrzymywać więzi rodzinne. 
Młode mamy, które trafiają do placówki, mają 
zazwyczaj 15–17 lat. Pobyt tutaj pozwala im 
także na ukończenie szkoły, a jeśli zdecydują 

się na kontynuowanie nauki, mogą pozostać  
w placówce aż do uzyskania dyplomu. Jeśli nie 
chcą się uczyć, są odpowiedzialne i potrafią 
zająć się dzieckiem, opuszczają dom w wieku 
osiemnastu lat. Jednak nawet wtedy nie po-
zostają bez opieki, bo pracownicy rybnickiego 
ośrodka pomagają im w załatwianiu formalności 
związanych np. ze znalezieniem mieszkania  
w miejscowości z której pochodzą. Ważne jest 
również to, by w trakcie pobytu w rybnickim 
domu nie utraciły kontaktu z najbliższymi, dla-
tego mogą je odwiedzać rodzice oraz ojcowie ich 
dzieci. Ci ostatni są również angażowani w opie-
kę nad maluchami. — Chcemy zrobić wszystko, 
by w przyszłości ci młodzi ludzie potrafili stworzyć 
szczęśliwą rodzinę — zapewnia B. Jakubiak.

(D)

W Rybniku na nieletnie mamy i ich pociechy czeka szesnaście miejsc.      Zdj.: d

Dom dla młodych mam

Pochodzą z powiatu rybnickiego, Chorzowa, a nawet  
z Rzeszowa. Dom znalazły w Rybniku, bo to jeden z niewielu 
ośrodków w kraju oferujący pomoc młodym dziewczętom, które 
zbyt wcześnie, bo jeszcze przed uzyskaniem pełnoletniości, 
zostały matkami. 

funkcjonowania galerii, która w październiku 
powstała w poczekalni dworca komunikacji 
miejskiej przy ul. Budowlanych. — To bardzo 
cenna inicjatywa, bo przestrzeń jaką jest dworzec 
oddajemy przedstawicielom stowarzyszeń. Gale-
ria jest dostępna dla wszystkich odwiedzających 
dworzec. Każdy z nas może zobaczyć, co osoby 
niepełnosprawne potrafią wytwarzać, a to z ko-
lei pozwoli na większą integrację ze zdrowymi. 
Myślę, że będzie to również próba rywalizacji 
pomiędzy stowarzyszeniami — mówił prezydent 
Adam Fudali.

O powstaniu galerii pisaliśmy w poprzed-
nim numerze „GR”. Hol dworca wypełniły 
prace podopiecznych rybnickich stowarzyszeń  
i placówek działających na rzecz niepełno-
sprawnych. Jako pierwsze zaprezentowało 
się stowarzyszenie „Oligos”, skupiające pod-
opiecznych oraz absolwentów Specjalnego 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego. — Minął 
miesiąc i świadomość, że te prace oglądają ludzie 
z zewnątrz dała naszym wychowankom niesa-
mowitej energii do działania. Mają satysfakcję 
z tego co robią, jeszcze bardziej przykładają się 
do pracy. Robią wszystko, by miska była bar-
dziej prosta, a aniołek bardziej uśmiechnięty, 
bo przecież ktoś to kupi. Zrozumieli, że to, co 

wytwarzają, będzie służyć innym — mówi prezes 
stowarzyszenia Elżbieta Piotrowska. 

Dzięki porozumieniu organizacje mogą 
bezpłatnie korzystać z holu dworca, w którym 
prezentują wyroby swoich wychowanków. Po 
trwającej miesiąc wystawie, prace przenoszo-
ne są do budynku kas biletowych przy Placu 
Wolności, gdzie każdy chętny może dokonać 
zakupu. Za pieniądze uzyskane ze zbiórki, 
stowarzyszenia kupują farby, sztalugi, glinę, 
wełnę i inne materiały potrzebne do wykony-
wania kolejnych prac, a więc do kontynuowania 
terapii. Wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn 
podkreśla, że w tle przedsięwzięcia jest myśl 
najważniejsza: — To przekonanie zdrowych 
mieszkańców miasta, by decydując się na zakup 
np. upominku, wybrali rzecz wytworzoną przez 
osobę niepełnosprawną, która w jej wykonanie 
włożyła mnóstwo pracy i serca. Zależy nam na 
tym, by ludzie zdrowi uświadomili sobie, że obok 
nich żyją osoby niepełnosprawne, które potrze-
bują pomocy, ale które potrafią też dać coś od 
siebie. Warto wydać kilka złotych, bo uśmiech 
osoby niepełnosprawnej jest bezcenny... 

(D) 

W trakcie uroczystości 
rozstrzygnięto konkurs 
na znak graficzny, który 
w pozytywny sposób ma 
kojarzyć się z produktami 
wytwarzanymi przez oso-
by niepełnosprawne oraz 
z promocją i reklamą ich 
prac. Najlepszy znak gra-
ficzny mógł wybrać każ-
dy, kto na stronie www.
rybnik.pl oddał swój głos 
na jedną z dwóch finało-
wych prac. Ostatecznie,  
niewielką przewagą gło-
sów, zwyciężyła propozy-
cja Radosława Mikołajczy-
ka z firmy „Amix”.   

  Upominek za        grosze, uśmiech... bezcenny
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Magia in english
Kto przychodzi do szkoły z miotłą i różdżką? Chyba tylko 

młodzi czarodzieje. Okazuje się, że jest to domena nie tylko 
uczniów w Hogwarcie, ale też … w Szkole Podstawowej nr 32 
w Orzepowicach.

To właśnie tam 
już od 5 lat odby-
wa się „Międzysz-
kolny konkurs 
polsko–angiel-
ski czytelniczo–
–czarodziejski”, 
a  w tym roku 
wzię ło w nim 
udział 13 trzy-
osobowych dru-
żyn ze szkół ca-
łego regionu. Uczniowie musieli wykazać się znajomością „Alicji 
w krainie czarów”, „Księcia Kaspiana”, „Księgi smoków”, dwóch 
części przygód „Harrego Pottera”, wiedzą na temat życia autorów 
tych książek oraz… języka angielskiego, a sprawdzano nie tylko 
słownictwo związane z magicznym Halloween. Najlepiej ze wszyst-
kimi zadaniami poradziła sobie ekipa ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w składzie: Maria Kowalczyk, Jolanta Piontek i Adam Kucz, których 
do udziału w konkursie przygotowały Dominika Palenga–Łazińska 
i Lidia Hajduk. Warto odnotować, że SP nr 5 zwyciężyła już po raz 
drugi z rzędu, a pokonała drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 6 i 35. 
To co wyróżnia uczestników konkursu to ich magiczne przebrania, 
które również poddawane są ocenie jurorów. Tym razem za najbar-
dziej oryginalne uznano: ostatniego smoka czyli Jakuba Adamczuka 
z SP nr 18, talię kart w osobie Sary Szafrańskiej z SP 2, Damiana 
Machoczka z SP nr 20 przebranego za trola i Joannę Gaszkę z SP 32 
w stroju Zuzanny z Narnii. Laureaci czytelniczo–czarodziejskiego 
konkursu otrzymali m.in. plecaki młodzieżowe, słowniki i książki 
anglojęzyczne, bilety do TZR, a także kubki i gadżety, a atrakcyjne 
nagrody ufundowali m.in. Wydawnictwo Longman, księgarnia 
Albion, Rybnickie Centrum Kultury, Wydawnictwo Oxford Univer-
sity Press oraz Wydawnictwo Raabe i Nasza Księgarnia. Honorowy 
patronat nad imprezą objął prezydent miasta, a organizatorki 
Daria Rudnicka i Anna Urbaniak, już zapraszają na kolejną edycję 
konkursu do SP nr 32, która znów zmieni się w magiczny Hogwart, 
a salę wypełnią dźwięki z filmu „Harry Potter”. 

W Portugalii o księżycu
Oklaskiwali ich młodzi Sycylijczycy, Bułgarzy i Portugalczycy, 

a okazją była angielskojęzyczna wersja historii o panu Twardow-
skim, jaką pokazali uczniowie IV LO przybliżając cudzoziemcom 
jedną z polskich legend.   

Nie byłoby spektaklu i wyjazdu do Portugalii, gdyby nie mię-
dzynarodowy projekt realizowany od 
ubiegłego roku w ramach programu 
Socrates Comenius pod okiem Kata-
rzyny Siwczak. Jego największą zaletą 
jest możliwość poszerzania kompeten-
cji językowych młodzieży, co odbywa 
się nie tylko w oparciu o bezpośredni 
kontakt lecz także przez komunikację 
internetową na platformie E–twinning. 
Tygodniowy pobyt w Portugalii był okazją 
do „dotknięcia historii”, a wszystko za 
sprawą średniowiecznej twierdzy tem-
plariuszy w Tomar, romańskiej katedry w 
Coimbrze czy najstarszego uniwersytetu 

portugalskiego. Rybniczanie wciąż pozostają pod wrażeniem 
życzliwości Portugalczyków i ich szacunku wobec Jana Pawła 
II oraz… wyjątkowego klimatu, który nawet na początku paź-
dziernika, pozwalał cieszyć się kąpielą w Atlantyku. Licealiści 
i ich opiekunowie mogą więc mówić o jednej z najlepszych wypraw 
swojego życia, a ich zagraniczni koledzy wiedzą już dlaczego księżyc 
„jest polski”. 

O podatkach w szkole
Tym razem zwiedzili muzeum w Pszczynie, wysłuchali historii 

Rybnika, poznali zwyczaje i język śląski, a przede wszystkim… 
zasady prowadzenia działalności gospodarczej, bo to jeden 
z tematów projektu współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa 
„Przekraczamy granice”.

W pro jekc i e 
pod nazwą „Sys-
tem podatkowy 
a  d z i a ł a l n o ś ć 
g o s p o d a r c z a 
w  C z e c h a c h 
i w Polsce” bie-
rze udział Zespół 
Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych 

oraz szkoła z czeskiego Bohumina. Uczniowie i nauczyciele spotkali 
się już trzykrotnie, ostatnio pod koniec października w Rybniku. 
W programie pobytu nie zabrakło spotkań przybliżających naszą 
kulturę i historię, ale głównym punktem było seminarium na temat 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz warsztaty. Uczestnicy 
pracują w grupach, a wspólne zajęcia pomagają młodym ludziom 
nie tylko zgłębiać podatkowe tajniki, ale też szlifować język i za-
wierać przyjaźnie. Zwieńczeniem pracy warsztatowej będzie m.in. 
wydanie biuletynu na temat systemu podatkowego i działalności 
gospodarczej w Czechach i w Polsce. Czwarte, ostatnie spotkanie, 
będzie miało miejsce w marcu w Bohuminie. 

Po angielsku o zawodach
W Zespole Szkół Budowlanych odbył się I Międzyszkolny Kon-

kurs Języka Angielskiego Zawodowego, nad którym patronat 
objął prezydent miasta.

Celem konkursu adresowanego do uczniów ponadgimnazjal-
nych szkół technicznych, było doskonalenie języka angielskiego, 
a w szczególności języka zawodowego, jak również umiejętno-
ści wykorzystania multimediów i nowoczesnych technologii. W 
pierwszej edycji konkur-
su wzięli udział ucznio-
wie techników z Rybnika 
i Wodzisławia Śląskiego, 
a do rywalizacji przystą-
piły dwuosobowe zespo-
ły. Oceniano zarówno 
umiejętności językowe, 
jak i odpowiednie wyko-
rzystanie technik infor-
matycznych. O tym, jak 
wysoki był poziom przygotowania uczestników może świadczyć 
fakt, iż przyznano dwie pierwsze nagrody, a otrzymały je uczennice 
z ZSE–U i ZSM–E w Rybniku. Organizatorki konkursu – Alina Janos 
i Katarzyna Wróbel już zapraszają na kolejną edycję imprezy. 
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Na (leśnym) tropie
Tym razem ze względu na nieprzychylną aurę, las trzeba było 

„przenieść” do budynku szkoły. Tym samym, po raz pierwszy 
w historii, rybnicki plenerowy konkurs przyrodniczy „Leśnym 
tropem” odbył się w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej, 
która rywalizację organizuje.   

Nie przeszkodziło to drużynom wcielić się w tropicieli sprawdza-
jących prawdziwość doniesień o niezidentyfikowanym, groźnym 
zwierzęciu grasującym w okolicznych lasach. Młodzi odkrywcy 
musieli wykazać się znajomością śladów zwierząt, dokonać pomiaru 
ciśnienia atmosferycznego, temperatury powietrza i wilgotności, 
udzielić pierwszej pomocy oraz wysłuchać wywiadu udzielonego 
przez gajowego Rębajło. Do rywalizacji przystąpiło 60 uczniów 
z 15 szkół podstawowych z terenu Rybnika i okolic, a w gronie 
zwycięzców znalazły się drużyny reprezentujące SP nr 18, ZSP nr 3 
i SP nr 19, które otrzymały kije trekingowe, kompasy, gwizdki su-
rvivalowe oraz termosy. Każdy konkursowicz otrzymał też nagrodę 
pocieszenia ufundowaną przez UM Rybnika. 

Gdyby nie BLL…
…uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych nie zobaczyliby 

jak powstaje ogromne centrum handlowe, jak działa piec do 
wypalania klinkieru i nowoczesny zakład produkcyjny. Już od 
3 lat warszawska firma bezinteresownie wspiera naukowe 
wyjazdy młodych rybniczan. 

Jesienią uczniowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych 
zwiedzili cementownię Ożarów koło Sandomierza (na zdj.). Poznali tam 
proces produkcji cementu i historię rozbudowy zakładu o nowy piec 
do wypalania klinkieru cementowego oraz kilkudziesięciometrowej 
wysokości młyn do cementu. Zwiedzanie zakładu poprzedziło szko-
lenie z zakresu 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 
podczas wykony-
wania robót bu-
dowlano–monta-
żowych na terenie 
czynnego zakładu 
produkcyjnego. 
— Był to już ko-
lejny wyjazd zor-
ganizowany przez 
firmę Bovis Lend Lease z Warszawy, która zajmuje się realizacją 
obiektów budowlanych na terenie całej Europy — wyjaśnia nauczyciel 
Mirosław Czerkawski. — A wszystko zaczęło się w trakcie realizacji 
centrum handlowego Focus Park, kiedy główny koordynator BLL 
ds. bezpieczeństwa budowy Witold Łozowski nawiązał współpracę 
z „budowlanką”, organizując cykliczne wyprawy uczniów na teren 
budowy. W ich trakcie młodzi ludzie nie tylko obserwowali prace przy 
wznoszeniu obiektu, ale też uczestniczyli w szkoleniach dotyczących 
BHP na budowie. W. Łozowski zaprosił też rybniczan do fabryki gumy 
do żucia w Brzegu, gdzie uczniowie zwiedzili nowoczesne budynki, 
hale produkcyjne, poznali cykl realizacji nowoczesnego zakładu 
produkcyjnego, a na szkoleniu BHP ugruntowali wiedzę na temat 
zagrożeń i sposobów ich eliminacji. 

W czasie naukowych wypraw uczniowie ZSB poznawali nie tylko 
tajniki budownictwa, ale obejrzeli też zamek piastowski w Brzegu, 
zamek w Baranowie Sandomierskim, Rynek w Sandomierzu czy 
Wawel w Krakowie. Naukowe wycieczki uczniów udało się zreali-
zować dzięki znacznemu finansowemu wsparciu firmy Bovis Lend 
Lease, dla której ważne jest bezpieczeństwo na budowie nie tylko 
dzisiaj, ale i w przyszłości, dlatego inwestuje w wiedzę przyszłych 
budowlańców.

Korfanty w „Powstańcach”
— To dla nas wielki zaszczyt, że wystawa z Archiwum Pań-

stwowego w Katowicach może gościć w murach naszej szkoły 
— mówił dyrektor ZS nr 1 Tadeusz Chrószcz o historycznej 
ekspozycji „Wojciech Korfanty – współtwórca II RP”.

W spotkaniu z uczniami I i IV LO oraz Gimnazjum Dwujęzycznego 
nr 17 wziął udział senator Bronisław Korfanty, wnuk stryjeczny bo-
hatera wystawy: — Cieszę się, że ten rok został ogłoszony przez Sej-
mik Wojewódz-
twa Śląskiego 
Rokiem Wojcie-
cha Korfantego. 
Zależało mi, żeby 
wystawa o nim 
odwiedziła różne 
miasta, również 
szkoły — mówił 
senator, który w 
krótkim wystą-
pieniu przybliżył 
młodzieży postać jednego z największych śląskich polityków. Wśród 
gości była też dawna dyrektorka I LO, dziś pracownik Uniwersytetu 
Śląskiego, Edyta Korepta, która zaangażowała się w sprowadze-
nie wystawy do ZS nr 1, a uroczystość rozpoczęła się od występu 
szkolnego chóru „Bel Canto”, który zaśpiewał pieśń powstańczą 
„Do bytomskich strzelców”. 

Z wizytą u Słowackiego
Śladami Juliusza Słowackiego podążali uczniowie Zespołu Szkół 

Budowlanych, którzy w październiku wybrali się na Ukrainę.
Z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin poety 

i ogłoszenia przez Sejm RP roku 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego, 
grupa uczniów ZSB wybrała się na Ukrainę, by odwiedzić Krzemieniec 
– miejsce urodzenia poety. Miasto, które zapisało się w poezji i listach 
Słowackiego jako jego „mała ojczyzna”, a położone jest malowniczo 
„w głębokim, krętym jarze”, zasłynęło dzięki Słowackiemu i słynnemu 
w XIX wieku Liceum Krzemienieckiemu. Rybnicka młodzież wraz 
z organizatorkami wyjazdu Izabelą Przeliorz i Beatą Sudą zwiedziła 
muzeum – dworek Juliusza Słowackiego i znajdującą się w nim  nie-
zwykle interesującą ekspozycję, na którą złożyły się m.in. fotografie 
miejsc, w których przebywał  poeta,  portrety rodziny i przyjaciół oraz 
dzieła literackie z różnych okresów jego twórczości. Uczniowie ZSB 
odwiedzili również dawny kościół pojezuicki, w którym poeta został 
ochrzczony oraz kościół pod wezw. św. Stanisława, gdzie znajduje 
się pomnik Słowackiego dłuta Wacława Szymanowskiego. Młodzi 
rybniczanie weszli również na Górę Zamkową, zwaną także Górą 
Bony, skąd mogli podziwiać urokliwą panoramę miasta. — Uczniowie 
przyznali, że dopiero na szczycie góry dotarły do nich słowa poety 
mówiące o pięknie 
jego rodzinnego 
miasta  — wspo-
mina I. Przeliorz. 
Na wystawę zdjęć 
dokumentujących 
pobyt na Ukrainie, 
uczniowie Zespołu 
Szkół Budowlanych 
zapraszają do siedzi-
by placówki przy ul. 
Świerklańskiej. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 25
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Nowe horyzonty 
Innowacyjne metody kształcenia i wychowania w reformują-

cej się szkole były jednym z tematów wojewódzkiej konferencji 
naukowej, w jakiej wzięli udział nauczyciele różnego typu 
placówek oświatowych z całego regionu.

Konferencję pod hasłem „Nowe horyzonty w szerokim wymia-
rze rzeczywistości szkolnej” zorganizowały wspólnie Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 
„WOM” w Rybniku, Gimnazjum nr 1 w Jankowicach i Stowarzy-
szenie Korzenie.pl z Boguszowic, a patronatem objęli marszałek 
Piotr Śmigielski, prezydent Adam Fudali i poseł Henryk Siedlaczek. 
A poruszono m.in. temat wyzwań przed jakimi stoi współczesna 
szkoła, nauczania języka obcego z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, radzono jakie metody stosować, by skutecznie uczyć 
czytania i kształtować prospołeczne zachowania u dzieci. Odbyła 
się również prezentacja jednego z portali edukacyjnych, a całość 
zakończyły warsztaty metodyczne poświęcone m.in. treningowi 
kreatywności czy zajęciom koła astronomicznego, działającego 
w janowickim gimnazjum, gdzie konferencję zorganizowano. 

Czas na „Kinomaniaka” 
Na 4 grudnia zaplanowano wiele spotkań „barbórkowych”, 

ale również… kolejną edycję konkursu wiedzy o kinie współ-
czesnym. Na kinomaniaków czekają I LO, filmowe nagrody 
i dobra zabawa. O oscarowej sławie na razie nie ma mowy, 
ale kto wie…

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów rybnickich szkół ponad-
gimnazjalnych, a na zgłoszenia dwuosobowych zespołów wraz 
z opiekunem, organizatorzy czekają do 1 grudnia, pod adresem 
kinomaniak@rybnik.com.pl (w treści należy podać imiona 
i nazwiska członków zespołów, adres i numer telefonu szkoły, do 
której uczęszczają, a także imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna). 
A potem to już tylko filmowa rywalizacja – uczestników czeka 
część pisemna, która wyłoni pięć najlepszych drużyn finałowych. 
Uczniowie będą odpowiadać na pytania członków komisji, czyli 
Adama Doliby (organizatora konkursu), Marcina Mońki (dzien-
nikarza i filmoznawcę) oraz Mirosława Ropiaka z Klubu Filmu 
Niezależnego. Najlepsze drużyny mogą liczyć na nagrody – książki 
o tematyce filmowej, płyty DVD oraz bilety do kina. 

„Wszystko co istnieje, 
godne jest uwagi”...
...tym mottem kierowali się uczestnicy VIII Regionalnego 

Konkursu Dziennikarskiego zorganizowanego przez Dom 
Kultury w Niewiadomiu. Na konkurs napłynęło 51 reportaży 
i artykułów prasowych, przygotowanych przez uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Rybnika, Żor, Wodzi-
sławia Śl., Jastrzębia Zdroju, Pszowa oraz Czerwionki–Leszczyn. 
Jury, któremu przewodniczył Krystian Szytenhelm, dziennikarz 
„Tygodnika Rybnickiego”, przyznało nagrody w dwóch kate-
goriach wiekowych. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała 
się Justyna Szustkiewicz z gimnazjum w Jankowicach, nato-
miast Laura Tarabura z SP nr 1 w Świerklanach zwyciężyła 
w kategorii uczniów szkół podstawowych. Wśród najmłod-
szych uczestników konkursu drugie miejsce zajął rybniczanin 
– Bartłomiej Płowy z SP nr 18, a wyróżnienie przyznano m.in. 
Kindze Dzierbickiej z rybnickiej SP nr 11. Uczestnicy uroczystego 
spotkania, na którym ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody 
i dyplomy, usłyszeli o warsztatach dziennikarskich prowadzo-
nych w V Liceum Ogólnokształcącym, w których mogą wziąć 
udział laureaci konkursu. 

W podróż do słonecznej Italii...
...wybrali się uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy 

o Kulturze Krajów Unii Europejskiej. 
Uczniowie rybnickich szkół podstawowych już po raz drugi spo-

tkali się w SP nr 16, by rywalizować w konkursie propagującym 
kulturę krajów tworzących wspólnotę. W turnieju zorganizowanym 
przez Lucynę Kwiatoń–Skurę, Monikę Pielorz i Aldonę Ottlik, wy-
startowało 13 drużyn, których członkowie odpowiadali na pytania 
dotyczące kultury 
Włoch. Ich zada-
niem było rozpo-
znanie włoskich 
zabytków, obra-
zów, rzeźb, a tak-
że muzyki. W eu-
ropejskiej rywa-
lizacji zwyciężyła 
ekipa z SP nr 13, 
drugie miejsce 
zajęli uczniowie 
Społecznej Szkoły Podstawowej, zaś trzecie reprezentanci SP nr 2. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i multimedialne nagrody – kamery 
internetowe, słuchawki oraz myszy komputerowe. Europejskiej 
rywalizacji patronował Prezydent Miasta Rybnika.

Zilustruj anioła…
Co wiemy o aniele betlejemskim, którego często wycinamy 

z błyszczącego papieru i wieszamy na choince? Obudził pa-
stuszków i głosił, że na świecie zapanuje wielka radość. Czy 
miał rację? 

Oczywiście! Co roku radujemy się ze Świąt Bożego Narodzenia! 
Z tej okazji Dom Kultury w Chwałowicach zaprasza uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie plastycz-
nym pt. Ilustracja do opowiadania Ks. Jana Twardowskiego pt. „Anioł 
Betlejemski”. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej 
technice w formacie A3, a termin ich składania upływa 4 grudnia 
(szczegóły na www.dkchwalowice.pl). Nagrodzone prace zostaną 
zaprezentowane 15 grudnia na wystawie w Domu Kultury.

Krew ratuje życie...
...to hasło patronujące akcji, jaką pod koniec października 

przeprowadziło działające w IV Liceum Ogólnokształcącym 
szkolne koło PCK. Jednodniowa akcja zakończyła się sporym suk-
cesem, bo w ciągu trwającej niespełna trzy godziny zbiórki udało 
się pozyskać ponad 14 litrów krwi. — To bardzo potrzebne w naszej 
społeczności przedsięwzięcie, bo wciąż niewielu młodych ludzi 
zdaje sobie sprawę z tego, jak cenny jest to dar — mówi Bożena Sy-
pek, uczennica IV LO i współorganizatorka honorowej akcji. Człon-
kowie szkolnego koła 
PCK podkreślają, że na 
ich apel odpowiedzieli 
nie tylko uczniowie klas 
maturalnych, ale rów-
nież absolwenci chwa-
łowickiego liceum oraz 
mieszkańcy dzielnicy, 
w tym pracownicy pobli-
skiej kopalni. Cykliczne 
zbiórki krwi weszły już 
na stałe do kalendarza 
przedsięwzięć firmowanych przez IV LO. 

(S), (D)
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Na razie spotkali się w rybnickim Mu-
zeum, ale już wkrótce poseł do Parlamentu 
Europejskiego Marek Migalski oraz ucznio-
wie Lidia, Maria i Paweł spotkają się w sto-
licy Belgii. Wyjazd do Brukseli jest nagrodą 
dla trójki młodych ludzi, którzy plastycznie 
podsumowali 5–lecie członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. 

Konkurs na plakat wymyślił senator Tadeusz 
Gruszka, zainspirowany podobnym przedsięwzię-
ciem zorganizowanym przez Senat RP dla uczcze-
nia 20 – lecia wolnych wyborów: — To podsunęło 
mi pomysł na podobny konkurs w naszym regionie, 
a 5–lecie członkostwa Polski w Unii było doskona-
łym pretekstem — mówił. — Cieszę się, że napłynęły 
aż 42 plakaty wykonane przez uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Najlepsza trójka – Lidia Sosna z II 
LO w Wodzisławiu Śl., Maria Korzuch z Zespołu 
Szkół Technicznych również z Wodzisławia i Paweł 
Tomala z Zespołu Szkół Budowlanych w Rybni-
ku – w nagrodę pojedzie do Brukseli! Podczas 

otwarcia wystawy, którą zwiedzali m.in. wicepre-
zydent Joanna Kryszczyszyn, naczelnik Wydziału 
Edukacji UM Katarzyna Fojcik, artysta plastyk 
Krzyszof Dublewski i Bogdan Kloch, dyrektor 
rybnickiego Muzeum, w którym prace pokazano, 
zostały wręczone również wyróżnienia indywi-
dualne oraz zbiorowe dla szkół, które przysłały 
najwięcej plakatów. A spotkanie z europosłem 
M. Migalskim było okazją do podzielenia się 

wrażeniami na temat pracy w parlamencie: — To 
fascynująca przygoda – jeszcze pół roku temu byłem 
wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim, uczyłem 
również studentów na rybnickim kampusie, a teraz 
pracuję w Parlamencie Europejskim… — mówił 
europoseł i nawiązał do konkursu na plakat, 
który objął patronatem. — Poziom prac świadczy 
o tym, że rozumiecie ideę – ważne, że staliśmy się 
członkiem UE, ale teraz istotne jest żebyśmy potrafili 
walczyć o należne nam miejsce w rodzinie państw 
europejskich. Wasz udział w konkursie przekonuje, 
że młodzi Polacy to rozumieją. A laureatka Lidia 
Sosna potwierdziła, że jej praca miała zwrócić 

uwagę nie tylko na korzyści, 
jakie Polska zyskała po wejściu 
do UE, ale też, jak wiele ma 
do zaoferowania i ile wnosi do 
europejskiej wspólnoty.   (S)

Laureaci konkursu wraz z se-
natorem Tadeuszem Gruszką 
i Markiem Migalskim.        Zdj.: s
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— Fajnie by było — mówi uczeń Zespołu Szkół 
Budowlanych Amadeusz Myszka, zapytany, czy 
za parę lat widzi siebie w roli radnego miasta. 
— Chciałabym… i możliwe, że tak będzie — zastana-
wia się Nikol Strzeduła. To nieśmiałe plany dwojga 
z 7 nowych radnych, którzy zostali zaprzysiężeni 
podczas uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miasta. 
Obecnie tworzy ją 23 uczniów szkół średnich wy-
branych w swoich placówkach (zespoły szkół mają 
po 3 reprezentantów). „Nowi” zastąpili dotychcza-
sowych radnych – maturzystów, a w trakcie sesji 
złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali niezbędne 
w pracy radnego miejskie gadżety, które wręczyli im 
naczelnik Wydziału Edukacji Katarzyna Fojcik oraz 
radni Waldemar Brzózka, Andrzej Oświecimski 
i Piotr Kuczera. Nikol mówi, że zdecydowała się 
zasiadać w MRM, trochę z ciekawości i chęci zmian: 
— To coś nowego, może w czymś się sprawdzę, 
pomogę… To również efekt moich zainteresowań 
wiedzą o społeczeństwie. Być może w przyszłości 
wybiorę podobny kierunek studiów? Dla Grzegorza 
Fecia i Amadeusza Myszki posiedzenia MRM to 
nie nowość… — Mamy ten komfort, że przez rok 
przyglądaliśmy się pracy w Radzie, za sprawą jednego 
z kolegów – byłego radnego — mówią. Teraz nie 
musieli się wyłącznie przyglądać. Mogli zagłoso-
wać, a w trakcie posiedzenia podjęto kilka uchwał, 
m.in. w sprawie organizacji konkursu fotograficz-
nego „Rybnik oczami młodych”, zaplanowanego 
w formie reportażu złożonego z 5 zdjęć. Z pomo-
cą w nagłośnieniu konkursu przyjdzie Wydział 
Edukacji, za pośrednictwem którego regulamin 
trafi do szkół. Dyskutowano również nad tym 

jak uatrakcyjnić nagro-
dy i w jakim terminie 
zakończyć nabór prac, 
a zgodnie z sugestią 
K. Fojcik, dobrą oka-
zją do podsumowania 
i ogłoszenia laureatów będą targi edukacyjne za-
planowane na 19 marca. Młodzi radni, nad którymi 
pieczę sprawuje nauczyciel Aneta Bokuniewicz, 
rozmawiali też na temat wyjazdu do partnerskiego 
miasta Dorsten oraz do Warszawy, gdzie mają 
zwiedzić Sejm oraz Muzeum Narodowe lub Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Sporo miejsca 
poświęcono przygotowaniom do zbliżającej się akcji 
charytatywnej „Czapka św. Mikołaja”: — To nasz 
koronny projekt — mówił przewodniczący MRM 
Piotr Wodok z II LO. — W tym roku ruszamy już 
1 grudnia, aby móc dłużej zbierać dary dla dzieci. 
Tradycyjnie będziemy kwestować w hipermarkecie 
Real i centrum handlowym Plaza, a zbierać będzie-
my nie tylko dary, ale i pieniądze, za które kupimy 
najróżniejsze produkty, które przed świętami Bożego 
Narodzenia za sprawą naszych wolontariuszy trafią 
do dzieci z potrzebujących rodzin. Dla MRM to spo-
re wyzwanie – muszą opracować listę osób, których 
akcja obejmie, zadbać o dokumentację, skomple-
tować ekipę wolontariuszy i pozyskać sponsorów, 
rozpropagować akcję oraz przetransportować dary, 
najpierw do centrum w V LO, a potem do potrze-
bujących rodzin. Ale młodzi radni udowodnili, że 
takie wyzwania im nie straszne – podczas ubie-
głorocznej akcji zebrano kwotę o ponad połowę 
wyższą od poprzedniej – 15.927,50zł i wręczono 

ponad 500 paczek. Uczniowie mają też pomysł 
jak wspomóc tegoroczny budżet akcji – będą piec 
ciasta i sprzedawać je w szkołach. W punkcie wolne 
wnioski młodzieżowi radni mówili o spektaklu przy-
gotowywanym dla uczniów rybnickich gimnazjów, 
który porusza aktualne problemy młodych ludzi 
– narkotyki, uzależnienie od internetu, przemoc, 
alkoholizm w rodzinie… Trwają właśnie ostatnie 
prace nad scenariuszem i podziałem ról, a radni 
planują sfilmowanie przedstawienia, tak, by mogło 
go obejrzeć jak najwięcej gimnazjalistów. Poruszo-
no również sprawę tematów debat oksfordzkich, 
które zaplanowano na pierwsze miesiące przyszłego 
roku i uzupełniono składy poszczególnych komisji 
MRM. Korzystając z obecności w sali obrad star-
szych kolegów „po fachu”, młodzież dopytywała 
o to, kiedy radni „podejmą rękawicę” i zagrają z 
nimi w piłkę. — Cały czas trenujemy. Mamy już 
skład, a rękę na pulsie trzyma radny Andrzej Woja-
czek — zapewniał P. Kuczera, choć młodzieżowi 
radni podejrzewają, że samorządowcy zwyczajnie 
boją się młodszych przeciwników i dlatego już dwu-
krotnie odwoływali zaplanowany wcześniej mecz. 
— Mam nadzieję, że w końcu wspólnie pokopiemy… 
— zapewniał przewodniczący RM Stanisław Jasz-
czuk, zadając kłam wszelkim podejrzeniom… 

(S)   

Kuźnia samorządowców?

— Nie tylko godnie reprezentujecie swoje szkoły, ale zachowujecie 
się jak młodzi samorządowcy i świetnie włączacie się w życie 
społeczne Rybnika — chwaliła radnych Młodzieżowej Rady 
Miasta wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. — Samorząd ma 
przyszłość… Na ile jednak szlify zdobywane w MRM mogą być 
pomocne w dorosłej samorządowej karierze? 

— … i mieć na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży —  ślubowali 
nowi radni na uroczystej sesji MRM.                                                                 Zdj.: s

W nagrodę 
do Brukseli…



Co znajdziemy w typowym garażu? 
Z pewnością samochód, czasem jakieś 
narzędzia, coś do majsterkowania. 
Jednak są takie garaże, które do 
typowych nie należą. — To jedyne garaże 
w Polsce, w których nie wolno zamiatać, 
a wyłącznie odkurzać i myć posadzkę — 
mówi ich właściciel Stanisław Dzierżęga. 
Dlaczego? Powodów jest ponad 4800. 
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Pasjonaci są wśród nas
A mówiąc dokładnie – 4871, bo tyle właśnie 

liczy należąca do St. Dzierżęgi kolekcja kufli 
i szklanek do picia piwa. To stan na dzień 
dzisiejszy … bo właśnie rozpoczyna się okres 
kolekcjonerskich „żniw” czyli czas karczm piw-
nych i gwarków. Nadarza się więc doskonała 
okazja do powiększenia zbiorów i … snucia 
wspomnień, bo nietypowa pasja rozpoczęła 
się właśnie od kufla na gwarkach w kopalni 

„1 Maja” 26 lat temu. Z czasem okazało 
się, że pamiątek po karczmach piwnych 
zaczyna przybywać. — Najpierw stały 
w kuchni, ale zaczęły przeszkadzać żonie 
— wspomina St. Dzierżęga. — A kiedy 
było ich ok. 100 pomyślałem, że nale-
żałoby je odpowiednio wyeksponować. 
W tym celu musiał poczynić „drobne” 
remonty w 4 garażach, pomieszczeniu 
gospodarczym, a ostatnio – w 3 piwni-
cach. Kolekcjoner stara się wykorzy-
stać każdy centymetr ścian, na których 
umieścił odpowiednio wytrzymałe 
i praktyczne półki. Aby je zrobić tylko 
w 3 pomieszczeniach piwnicznych, 
potrzebował … 608 prętów i 84 m2 
paneli podłogowych: — To mój patent, 
wypróbowany przez lata — zdradza. 
Musi przecież należycie zadbać o 3383 
pojedyncze kufle i 530 szklanek do 
piwa (pozostałe to dublety, na wy-
mianę z innymi birofilami). Jednak 
w Polsce kolekcjonerów kufli nie jest 
zbyt wielu. Wystarczy powiedzieć, że 
kolekcja St. Dzierżęgi jest tak impo-
nująca, że została wpisana do księgi 
„Polskich rekordów i osobliwości”: 
— Nie jest może najciekawsza, ale naj-
liczniejsza w Polsce — podsumowuje jej 
właściciel. — Gdybym chciał z każdego 
kufla wypić dziennie jedno piwo, mu-
siałbym pić przez prawie 13 lat!

Powód pierwszy: 
nie każdy ma tyle miejsca 

Najlepszy był 2008 rok. Wtedy kolekcja 
powiększyła się o 1008 kufli; w tym roku, jak 
mówi St. Dzierżęga, jest kiepsko – na razie 
ok. 400 nowych eksponatów. — Kiedy słyszymy 
dzwonek do drzwi, żona mówi: — Aha, znowu 
kufle — śmieje się St. Dzierżęga. Kilka minut 
wcześniej odebrał telefon od znajomego – dyrek-

tora kopalni „Bolesław Śmiały” Bernarda Bugli, 
który ma dla niego dwie skrzynie wypełnione 
kuflami. Bo o pasji pana Stanisława wie nie tylko 
rodzina i znajomi: — Kiedyś po emisji programu 
poświęconego mojej kolekcji, jeden z widzów 
zaprosił mnie do siebie. Pojechałem i wróciłem 
ze 150 kuflami — wspomina. Zanim kufel trafi 
na półkę, trafia … do komputera. Z zawartych 
w nim informacji i zdjęć dowiemy się o jego po-
chodzeniu, materiale z jakiego został wykonany, 
charakterystyce i ewentualnej dacie powstania 
oraz miejscu przechowywania: — Inaczej bym 
się pogubił — mówi St. Dzierżęga. — Czasem 
wystarczy tylko spojrzenie i już wiem, czy mam 
w kolekcji dany kufel. Dawniej, kiedy liczyła ona 
ok. 1000 egzemplarzy, było łatwiej… Szklane, 
porcelanowe, z glinki i cyny, kufle ołowiane 
i drewniane, z kryształu i węgla, a nawet jeden 
gumowy, pochodzą z różnych lat – najstarsze 
z końca XIX wieku. Największy ma wysokość 53 
centymetrów i 4 litry pojemności, najmniejszy jest 
wielkości naparstka. Te najcenniejsze – jedne 
z pierwszych w kolekcji czy te przywiezione przez 
najbliższych – wyeksponowane są w domu: — Ten 
kufel mój syn kupił na pchlim targu w Stanach 
Zjednoczonych — prezentuje St. Dzierżęga.

Powód drugi: 
na świecie też piją piwo

— Będzie łatwiej jak powiesz z jakiego kraju 
nie masz kufla — mówi żona Wiesława. Fak-
tycznie – w kolekcji St. Dzierżęgi są kufle ze 

Z kuflami jest jak z ludzkimi twarzami…

Stanisław Dzierżęga z jedynym w swojej kolekcji kuflem z... gumy.

To tylko jedno z kilku pomieszczeń, w których znajdu-
ją się kufle.
To tylko jedno z kilku pomieszczeń, w których znajdu-
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wszystkich kontynentów oprócz Antarktydy. 
Na półkach znajdziemy eksponaty z najodle-
glejszych stron świata – Malezji, Kostaryki, 
Trynidadu i Tobago, Surinamu, Meksyku, 
Australii, Egiptu, Tunezji, Ugandy, Jamajki, 
Kanady … Kiedy St. Dzierżęga przyjeżdża 
w jakieś miejsce, pierwsze co robi to kupuje 
kufel, jeden lub kilka: — Proszę sobie wyobrazić, 
że w Chinach, gdzie na każdym kroku znaleźć 
można najróżniejszą porcelanę, nie było kufli, 
mimo że Chińczycy piją piwo. Musiałem więc 
prosić o pomoc przewodniczkę, która w knajpie 
w Pekinie zdobyła dla mnie kufel. Niestety, to 
nic wymyślnego – zwykła szklanica z chińskim 
napisem — wyjaśnia kolekcjoner, który na 
co dzień pracuje w Okręgowym Urzędzie 
Górniczym w Rybniku, jest też przewodniczą-
cym komisji muzealnictwa i ochrony tradycji 
górniczej przy zarządzie Oddziału Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Górnictwa 
w Rybniku. Ma wielu znajomych, których prosi, 
by z wyjazdów po świecie przywozili mu kufle. 
Zdarza się też, że kupuje na Allegro, wymienia 
kufle na birofilskich targach, ale szczególnie 
ceni sobie „współpracę” z małżonkami swoich 
znajomych. — Takie rzeczy najlepiej załatwiać 
z żonami — zapewnia. To przecież one decydują 
kiedy kolekcja kufli przestaje być ozdobą domu 
i zostaje przeniesiona do piwnicy. A po co ma 
się kurzyć gdzieś na strychu, skoro może cieszyć 
duszę pana Stanisława i oko „zwiedzających”. 
Bo zdarzyło się, że kolekcję podziwiała już 
wycieczka emerytów z kopalni „Jankowice” czy 
goszcząca w Polsce grupa 12 Chińczyków. 

Powód trzeci: 
każdy kufel to osobna historia  

— Proszę spróbować napić się z tego kufla 
— namawia St. Dzierżęga. Kufel jak kufel, wy-
gląda typowo, jednak waży bagatela … 7,5 kg, 
bo wykonano go z ołowiu oblanego porcelaną. 
W Polsce są tylko 3 takie egzemplarze. Trudno 
też napić się z kufla z dziurami – trzeba znać 
odpowiedni sposób – pozatykać kilka otworów 
i umiejętnie zassać trunek. A to tylko niektóre 
z wyjątkowych „okazów” – w kolekcji St. 
Dzierżęgi znajdziemy kufle w kształcie szybu 

kopalnianego, czołgu czy smoka, jest 

egzemplarz z trzema uszami i uchwytem 
przypominającym pióropusz, z wyciągniętą na 
powitanie ręką, z deklami w różnych kształtach, 
polskimi królami oraz egzemplarze o „lekkim 
zabarwieniu erotycznym”. St. Dzierżęga ma też 
pozłacany kufel z imieniem i nazwiskiem Leo 
Beenhakkera, przeznaczony dla ówczesnego 
trenera piłkarskiej reprezentacji, a ufundowany 
z okazji „Euro 2008” przez konsula honorowego 
Meksyku z Wrocławia Bogdana Spiża, właścicie-
la znanej wrocławskiej restauracji. — Kiedyś je-
den z członków kabaretu „To Nie My” z Rydułtów, 
przywiózł mi kufel z kopalni złota w Czechach, 
ale niestety się stłukł. Więc dostałem kolejny … 
zrobiony z gumy — wspomina St. Dzierżęga. 
Na półkach znajdziemy też kufle z „wkładką” 
– wypełnione ulotkami, świeczkami, siarką czy 
z wtopioną w dno rudą miedzi. Jest też kufel 
z podobizną St. Dzierżęgi w górniczym mundu-
rze: — Podczas gwarków organizowanych przez 
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych 
przy kopalni „Jas – Mos” zrobiono nam zdjęcia, 
a na kolejnych – każdy dostał kufel ze swoją foto-
grafią — wyjaśnia nasz bohater. — Z kuflami jest 
jak z ludzkimi twarzami – są niepowtarzalne. 

Powód czwarty: 
dusza kolekcjonera

— Całe życie coś zbierałem – monety, znacz-
ki, a w liceum namiętnie naprawiałem zegarki. 
Teraz zostały mi już tylko kufle — mówi St. 
Dzierżęga, który nie pogardzi jednak innymi, 
ciekawymi przedmiotami – górniczymi heł-
mami czy kilofami: — Zbieram „hasi”, szkło 

i byle co — śmieje się. Kolekcjoner chętnie też 
obdarowuje swoich znajomych, którym „coś” 
wpadnie w oko. A ci zwykle się odwdzięczają. 
Kuflem oczywiście. A ze stale powiększającą się 
kolekcją jest tylko jeden problem – utrzymanie 
jej w czystości. Dlatego trzeba szczególnie dbać 
o garaże i pomieszczenia, w których są przecho-
wywane oraz o same kufle, które przynajmniej raz 
w roku powinny być myte: — Kiedyś zajmowały 
się tym dzieci, którym płaciłem 20 groszy od kufla 
— wspomina z uśmiechem. Ale dzieci wyrosły, 
a żmudne zadanie spadło na barki kolekcjonera. 

— Piwo pijam, ale nie z kufla, tylko z „nutel-
lówki” … czyli ze szklanki po „Nutelli” — śmieje 
się St. Dzierżęga. Widać jest coś w stwierdzeniu 
„szewc bez butów chodzi…”. 

(S)

zrobiono nam zdjęcia, 
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Z kuflami jest 
niepowtarzalne. 

monety, znacz-
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— mówi St. 
Dzierżęga, który nie pogardzi jednak innymi, 
ciekawymi przedmiotami – górniczymi heł-

, szkł, szkł, szk o ło ł

Na półkach znajdziemy kufle ze wszystkich kontynentów, 
z wyjątkiem Antarktydy.

Niektóre z eksponatów zajmują 
honorowe miejsce w domu.

Największy kufel w kolekcji 
ma wys. 53 cm i 4 litry po-
jemności.           Zdjęcia: s

Kolekcja Stanisława Dzierżęgi jest najliczniejszą 
w Polsce, a inne „kuflowe” rekordy?

• Z okazji otwarcia centrum handlowego Stary Browar w Po-
znaniu, 10.625 osób napiło się piwa z odlanego z brązu kufla, 

który mierzył ponad 5 metrów wysokości! Wypito 
wówczas 4.250 litrów piwa, co zajęło siedem 

godzin (z 45 minutową przerwą). Wydarzenie 
odnotowano w Księdze Rekordów Guinnessa. 
Całkowita pojemność poznańskiego kufla to 
6000 litrów!
• Piwosze z Norymbergii postanowili 

udowodnić, że z jednego kufla może napić się 
100 osób. Dali radę i skonstruowali specjalny 
system rurek o różnej długości tak, by pijący 
nie przeszkadzali sobie nawzajem.
• W Niemczech Anita Schwarz ustanowiła 
rekord w noszeniu kufli piwa na dystansie 
ponad 40 metrów. Niemka przekroczyła 
linię mety z 19 kuflami pełnymi piwa. 
• Nieco ponad 17 sekund potrzebował 
zwycięzca gołdapskiego konkursu picia 
piwa na wychylenie trzech półlitrowych 
kufli piwa, a najszybciej pijąca piwoszka 
poradziła sobie z półlitrowym kuflem 
pełnym złotego trunku w czasie ponad 
8 sekund, choć jej rekord wynosi 7,12 
sekundy. A na świecie najlepszy wynik 
należy ponoć do Amerykanina, który 
wypija litr piwa w 1,3 sekundy, a wyczyn 
sprawił, że jego wizerunek umieszczono 
na serii kapsli od piwa Herforder.

Źródło: przepastne zasoby Internetu…
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Co mówią gwiazdy

— Z tamtych czasów została mi już tylko fryzura — śmieje się dzien-
nikarka i podróżniczka Elżbieta Dzikowska. Nieprawda! Nadal, 
tak jak kiedyś z Tonym Halikiem, pasjonująco opowiada o swoich 
wyprawach – tych dalekich i tych bliskich. O czym przekonali się 
uczestnicy Rybnickich Dni Literatury. Takich opowieści można 
słuchać godzinami… 

O pierwszych podróżach czyli… złe miłego początki 
Elżbieta Dzikowska: — Po czwartym roku sinologii wysłano mnie do 

Chin. Podróż samolotem Tu–104 trwała 2 dni i okropnie ją przeżyłam, 
do dziś nie lubię latać. Potem zaczęłam pracować w redakcji pisma 
„Kontynenty” i jako korespondentka płynęłam do Ameryki Łacińskiej 
transportowcem, w którym było 12 kabin pasażerskich – jedną zajmował 
śpiewak operowy z Odessy, drugą spirytystka, z którą każdego wieczoru 
wywoływaliśmy innego ducha. Miałam 180 dolarów na 3 miesiące pobytu, 
więc spałam gdzie popadło i jadłam co się dało. Ale przeżyłam i pisałam… 
Okazało się nawet, że nieźle mi to wychodzi, więc za dwa lata znów poje-
chałam, ale tym razem dostałam już bilety na przemieszczanie się po całym 
kontynencie – tak dotarłam do Wenezueli, Kolumbii, Ekwadoru i Peru. Do 
Polski wróciłam statkiem, który przewoził mączkę rybną i tak poznałam 
znaczenie przekleństwa „niech cię smrody całego świata ogarną”… Mnie 
ogarnęły – dopiero po tygodniu jakoś dało się żyć. 

I to były moje podróżnicze początki. Z czasem stałam się specjalistką od 
Ameryki Łacińskiej. Byłam nawet członkiem Światowego Stowarzyszenia 
Latynoamerykanistów. Dzięki temu znalazłam się na kongresie w mieście 
Meksyk. W planach miałam roczne stypendium dziennikarskie w Peru, 
przyznane przez tamtejszą minister kultury, ale w Meksyku dowiedzia-
łam się, że minister została zdymisjonowana, a moje stypendium straciło 
ważność. Jednak na obiedzie u mojego przyjaciela–artysty gościł ówczesny 
prezydent kraju, który zapytał mnie: — Jakie ma pani plany? Opowiedzia-
łam, że miałam jechać na stypendium, ale wracam do Polski. — W takim 
razie my damy pani stypendium. Proszę przyjść jutro w to miejsce. Będzie tam 
mój rzecznik prasowy. On wszystko załatwi — powiedział. A ja przyszłam, 
jednak nie zostałam wpuszczona! Wyjęłam więc karteczkę, napisałam liścik 
i poprosiłam o podanie go prezydentowi. I… zostałam w Meksyku. Byłam 
tam przez rok. W tym czasie poznałam swojego drugiego męża Tony’ego 
Halika, który był korespondentem amerykańskiej sieci telewizyjnej NBC. 
No i serce nie sługa… Kiedy po roku prezydent chciał mnie zatrzymać 
w Meksyku – dawał pracę, a nawet obywatelstwo, odpowiedziałam mu, 
że mam swój kraj i swoją pracę, więc wracam. A Toniemu powiedziałam 
– jeśli chcesz być ze mną, to tylko w Polsce. Chciał. Przyjechał i był ze mną 
23 lata i dzięki temu powstały te właśnie programy…

O „Pieprzu i wanilii” czyli… o wyprawach z Tonym
 Widzowie przez wiele lat „bywali” u nas w domu, stąd pewnie sympatia, 

z jaką wciąż się spotykam (cykl „Pieprz i wanilia” przyciągał przed szklany 
ekran ponad trzynaście milionów widzów, był najdłuższym dokumentalnym 
serialem telewizyjnym – istniał ponad dwadzieścia lat, a powstało ponad 
trzysta odcinków przybliżających bogactwo egzotycznych kultur – przyp. 
red). Widzowie wciąż pytali dlaczego Tony występuje w tej samej koszuli 
i swetrze, a on odpowiadał: — Moja żona tak się stroi do każdego programu, 
że mnie już na nic nie stać… Tymczasem on miał tych koszul kilkanaście 
i kilka swetrów przywiezionych z Argentyny, bo niewiele osób wie, że 
Tony miał również obywatelstwo argentyńskie, dokąd trafił po wojnie. 
Nikt tam nie mógł wymówić jego imion – Mieczysław Sędzimir, więc wziął 
pierwsze lepsze… Antonio. Tonym został dopiero, kiedy zaczął praco-
wać dla amerykańskiej telewizji. Poznanie Toniego było ważnym dniem 
w moim życiu, kolejnym było odkrycie w 1976 r. Vilcabamby – ostatniej 
stolicy Inków. Wyprawę zorganizował nieżyjący już peruwiański historyk, 

prof. Edmundo Guillen. Na cześć naszej wyprawy jeden z odkrytych pa-
łaców otrzymał nazwę „Polonia”, a w 2006 r., w muzeum Inka w Cuzco, 
odsłonięto pamiątkową płytę ku czci ekspedycji i prof. Guillena, na której 
widnieje także moje nazwisko. To odkrycie sprawiło, że przyjęto mnie 
w poczet członków ekskluzywnego klubu odkrywców „The Explorers 
Club” – w Polsce liczy on 20 osób, na świecie – 3 tys. Od czasu Vilcabam-
by upłynęło 33 lata… Pamiętam jeszcze jak zrzucił mnie koń i ciągnął 
w strzemionach przez kilkanaście metrów, a Tony był tak przerażony, że 
nie zdołał zrobić żadnego zdjęcia, czego potem bardzo żałował, bo zwykł 
mówić: — Co nie jest udokumentowane na zdjęciu, nie istnieje. W czasie 
swoich podróży przemieszczaliśmy się nie tylko konno, ale też balonem, 
wielbłądami – czego bardzo nie lubiłam, małym autem campingowym, 
samochodami terenowymi, a przez 20 lat pływałam z Tonym po różnych 
akwenach świata naszą żaglówką – Halikówką. Tony był kapitanem, 
a ja starszym majtkiem, więc musiałam się wszystkim zajmować. On lubił 
szaleć podczas sztormu – im gorzej tym lepiej! A ja biedna, ponieważ on 
miał chore serce, musiałam sterować, zmieniać żagle, śluzować… Teraz 
pływa się już zupełnie inaczej. Podczas morskich wypraw mieliśmy różne 
przygody, pamiętam, że w Skandynawii odżywialiśmy się głównie grzybami 
i… śledziami. Do zamarynowania grzybów potrzebowałam słoiki – pusty 
kosztował 20 koron, a ze śledziami – 22, więc opłaciło się kupować te pełne 
i zjadać śledzie. A wieczorową porą grywaliśmy w kanastę, na pieniądze. 
Ja zawsze wygrywałam, a pod koniec roku dzwoniłam do któregoś z arty-
stów, by za uzbieraną sumkę kupić jakiś obraz. Tak powstała niezła kolekcja, 
którą zapisałam już Muzeum Okręgowemu w Toruniu, ale długo będą na 
nią czekać, bo pochodzę z długowiecznej rodziny (śmiech…).

O „Grochu i kapuście” czyli… swego nie znacie
Świat światem, ale Polska jest mi najbliższa, a w niej – Górny Śląsk, 

Dolny Śląsk, Opolszczyzna… Jednak najbardziej kocham Bieszczady 
i przepiękne połoniny: Caryńską, Wetlińską, Małą i Dużą Rawkę, 
Tarnicę, Szeroki Wierch i Bukowe Berdo. Dlatego kiedy pytano mnie, 
gdzie najbardziej lubię jeździć, odpowiadałam – do Wenecji, Paryża 
i… Ustrzyk Górnych. Powtarzałam to na tyle często, że zaczęło tam 
przyjeżdżać coraz więcej turystów, a mnie obdarowano tytułem: hono-
rowy obywatel Ustrzyk Górnych. Ponadto w „Hotelu Górskim” mam 
bezterminowo pokój z widokiem na Połoninę Caryńską, a za oknem 
szumiący potok Wołosaty. Dobrze się tam śpi… Poznaję Polskę, bo to 
piękny i ciekawy kraj, a jakich ma ludzi – interesujących i pełnych pasji! 
Poświęciłam im sporo miejsca w swojej książce „Groch i kapusta”. Daw-
niej był „Pieprz i wanilia” dotyczący tego co dalekie, obce, egzotyczne, 
a teraz jest „Groch i kapusta”, o tym co nasze, swojskie, tutejsze… 
Bo tamten zamknięty świat, który „otwieraliśmy” wspólnie z Tonym za 
sprawą naszych 300 programów, teraz stał się dostępny i coraz częściej 
Polacy jeżdżą na dalekie wyprawy, a zapominają o swoim kraju. Polska 
trochę „leży odłogiem”, dlatego chcę o niej przypominać w swoich prze-
wodnikach z cyklu „Groch i kapusta”… (Polecamy tę lekturę na długie, 
zimowe wieczory. Do czego zachęca Sabina Horzela–Piskula).    

Cudze chwalicie…
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samorządu Województwa Śląskiego.

Zadanie dotowane jest 
przez Miasto Rybnik.
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... a właściwie dla smyczkowego boys 
bandu, bo tak członków popularnej 
„Grupy MoCarta” określił Piotr Bał-
troczyk, który, jak co roku, poprowadził 
finałową galę Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kabaretowego  „Ryjek 2009”.

— No i kilku przyjaciół mniej. Ale taka jest 
cena sukcesu! — żartował P. Bałtroczyk, kiedy 
okazało się, że warszawski kwartet, który po 
raz pierwszy wziął udział w ryjkowej rywalizacji, 
a którego znakiem rozpoznawczym są fraki i in-
strumenty smyczkowe, został również laureatem 
nagrody przyznanej przez tajnego jurora. Tym 
razem pełnienia tej zagadkowej funkcji podjęła 
się Beata Harasimowicz, reżyserka związana 
z drugim programem TVP. — Nigdzie indziej nie 
ma tak trudnych jurorów. Na szczęście, używając 
nomenklatury sportowej, dowieźliśmy wynik do 
końca — mówił Filip Jaślar, skrzypek i jeden 
z członków nagrodzonej formacji. Z kolei pu-
bliczność swoją nagrodę przyznała kabaretowi 
„Paranienormalni” z Jeleniej Góry. I choć tym 
razem na rybnickiej scenie zabrakło „zniewalają-
cej” Mariolki (która podobno została w Ameryce, 
bo to miejsce, w którym z wszystkimi potrafi się 
dogadać i gdzie nikt się z niej nie śmieje), tę lukę 
starał się wypełnić Krzysztof Hanke z kabaretu 
„Rak”. Popularny aktor, a ostatnio również ar-
tysta śpiewający, wystąpił gościnnie jako robot 
R2–D2 w skeczu „Paranienormalnych” będącym 
śląską wersją „Gwiezdnych wojen”. Mimo, że 

jego kwestia ograniczyła się do słów: „ Ale żech 
sie nagodoł w tym skeczu po ślonsku”, po tym, 
jak w finale wydostał się z wnętrza robota, jego 
pojawienie się na scenie wywołało salwy śmiechu 
i aplauz publiczności. 

Finałowy koncert „Ryjka” współfinanso-
wanego z budżetów Urzędu Miasta Rybnika 
oraz samorządu Województwa Śląskiego, po-
przedziły dwa wieczory kabaretowych zmagań 
w siedzibie organizatora – Fundacji Elektrowni 
Rybnik, w trakcie których konkurowało ze 
sobą osiem zaproszonych grup. Każda z nich 
przedstawiła premierowe skecze w ośmiu kate-
goriach. W trakcie finałowej gali w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej, najlepszym kabaretom ryjkowe 
koryta wręczali prezydent Adam Fudali, prezes 

ER Jerzy Chachuła oraz dyrektor festiwalu 
Stanisław Wójtowicz. Tradycyjnie przyznano 
również nagrody dodatkowe. W konkursie 
o Melodyjną Nagrodę im. Artura wyróżniono 
ex equo „samotnego jeźdźca wśród kabaretów”, 
czyli Tomasza Jachimka oraz formację „Smile” 
z Lublina. Z kolei w rywalizacji o „Złotą Ka-
setę” zwyciężyło „Dno” z Dąbrowy Górniczej, 
które w poprzednich latach wielokrotnie już 
triumfowało na „ryjkowych” deskach, zaś 
„małego Ryjka” wygrał kabaret „Weźrzesz” 
ze Skarżyska–Kamiennej.  

Choć, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, 
czternasta edycja „Rybnickiej Jesieni Kabare-
towej”, nie została zarejestrowana przez tele-
wizję, stała się ważnym wydarzeniem również 

dla „Kabaretu Młodych 
Panów”, który podczas 
festiwalu świętował 5–lecie 
istnienia. Znana i uznana 
w środowisku kabaretowym 
rybnicka grupa, zdążyła już 
odnieść sporo sukcesów na 
regionalnych i ogólnopol-
skich przeglądach i festi-
walach. — Chcielibyśmy, 
żeby za pięć lat publiczność 
nadal przychodziła na nasze 
występy i bawiła się przy 
naszych skeczach — mówili 
jubilaci. Tego i my „mło-
dym panom” życzymy... 

(D)

Złote Koryto dla boys bandu...

Krzysztof Hanke pojawił się w skeczu „Paranienormal-
nych” jako robot R2–D2.

Zwycięzcy tegorocznego „Ryjka” – warszawska „Grupa MoCarta”.

Prezydent Adam Fudali gratulował obchodzącemu jubileusz 5–lecia 
„Kabaretowi Młodych Panów”.

Zdjęcia: Studio fotograficzne – Anna Foltynowicz–Koterska
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Można pisać bzdury
— Wystarczy postawić płot, a już ci zza niego są gorsi — zauważa 

Grzegorz Kopaczewski, autor książki „Huta”, która ob-
naża pewien eksperyment naukowy. Ale jest to przede wszystkim 
powieść sensacyjna. 

Pochodzi z Chorzowa. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych 
UŚ. Zadebiutował w 2004 roku powieścią „Global Nation. Obrazki 
z czasów popkultury”. To historia młodych ludzi z różnych zakątków 
świata, którzy spotkali się w Londynie, gdzie przyjechali popracować. 
Cztery lata później ukazała się jego kolejna książka – „Huta”, o której 
dyskutowano podczas spotkania w rybnickiej bibliotece. — Pomysł 
zrodził się jeszcze w trakcie studiów. Jeździłem wtedy tramwajem z Cho-
rzowa do Katowic, na Wydział Nauk Społecznych. Po drodze mijałem 
Hutę Baildon. To miejsce mnie zainspirowało — opisuje autor. Tytułowa 
huta z powieści Kopaczewskiego to miejsce zamieszkiwane przez eks-
perymentalną społeczność. Jest to grupa młodych, pięknych i dobrze 
zarabiających biznesmenów nowoczesnych branż, naukowców oraz 
artystów. Żyją w uporządkowywanym, czystym i podlegającym jasno 
określonym zasadom otoczeniu. Niestety, nie wiedzą, że są częścią 
projektu badawczego, który wymyśliło dwóch, dobrze zapowiadających 
się doktorantów nauk społecznych. — Bez problemu jesteśmy w stanie 
przewidzieć kolejne zaćmienie słońca, ale z wybuchem rewolucji, czy inny-
mi zachowaniami ludzkimi jest już trudniej — tłumaczy autor. Dlatego 

też wspomniani naukowcy się-
gają po teorię Kaspara Kuhna, 
który wymyślił wzór pozwalający 
przewidzieć ludzkie zachowania, 
postęp. Trzeba jednak rozważania 
teoretyczne sprawdzić w prakty-
ce. A nikt lepiej się do tego nie 
nadaje, niż mieszkańcy Huty. 
— Chodzi o to, żeby uważać na 
tych wszystkich guru od socjolo-
gii, marketingu, PR i innych tego 
typu dziedzin. Niebezpieczeństwo 
polega na tym, że im więcej ludzi 
przekona się do danej wizji, nawet 
szalonej, to wzrasta ryzyko, że 
będziemy mieć do czynienia z ko-
lejnym totalitaryzmem — wyjaśnia 
przesłanie książki autor. Bohate-
rowie powieści powołują się na 
dokonania pewnego naukowca. 
W książce poznajemy jego biografię i teorie naukowe. Wszystko brzmi 
bardzo logicznie i do złudzenia przypomina naukową rozprawę. Oka-
zuje się jednak, że wspomniany Kunh to wymysł autora. — Bycie pisa-

Grzegorz Kopaczewski mówił m.in. o inspi-
racji, jaką była dla niego huta „Baildon”.

Zdj. B.M.

Poezja i kryzys
W panelu dyskusyjnym pod hasłem „Poeta na kryzys” dys-

kutowali literaturoznawcy Uniwersytetu Śląskiego, doktorzy 
Zbigniew Kadłubek (prowadzący), Mariusz Jochemczyk 
i Miłosz Piotrowiak. Tematem była twórczość i osobowość nie-
mieckiego dramaturga i poety Heinricha von Kleista (1777–1811), który 
(wg Z. Kadłubka) wyprzedził świat o lat 150 i był wczesną inkarnacją 
Alberta Camusa (wg M. Piotrowiaka). Czy przeżyty przez niego kryzys 
wartości, nauki, filozofii, twórczość będąca wg Goethego laboratorium 
cierpienia, wykreowana na akt estetyczny samobójcza śmierć dają nam 
dzisiaj do myślenia? – pytali rozmówcy. Tak, bo skłania do przemyślenia 
podstaw bytu i chęci jego zmiany – w poszukiwaniu czystych, nieska-
lanych wartości (Z. Kadłubek). Może też sprzyjać powstaniu wielkiej 
poezji, bo życie jest permanentnym kryzysem, a ekonomia literatury 
nie godzi się z ekonomią życia: co w niej dobre, bierze się z zapaści 
(M. Piotrowiak). W dyskusji wzięli udział słuchacze, w tym członkinie 
Dyskusyjnego Klubu Książki.

Na koniec wieczoru wygłoszono werdykty i rozdano nagrody w kon-
kursach literackich XL RDL. Z. Kadłubek z sześciu prac nadesłanych 
na Konkurs Eseistyczny nagrodził tekst Rafała Borchulskiego z Kra-
kowa (opublikowany w wydawnictwie towarzyszącym imprezom XL 
RDL). Grzegorz Walczak – przewodniczący jury Konkursu Poetyckiego 

(tworzył je z Z. Kadłubkiem i Stanisławem Krawczykiem) scharaktery-
zował pokrótce twórczość nagrodzonych: I m. przyznano Dorocie Ryst 
z Warszawy, II m. – Annie Piliszewskiej z Wieliczki, a dwa wyróżnienia 
Krystynie Igras z Chełma i Wojciechowi Roszkowskiemu z Tykocina. 

Na konkurs nadesłano 29 zestawów wierszy, najwięcej z trzech ostat-
nich lat. Choć każda z nagrodzonych osób, jak się okazało, zaznaczyła 
już wcześniej swoją obecność w literaturze, np. poprzez wydanie tomi-
ków poetyckich, to jednak żaden z laureatów nie pojawił się osobiście 
w Rybniku, co musi organizatorom dać na przyszłość do myślenia. 

(gw)

… są, a jakoby ich nie było – wypowiadała się 
krytycznie o skromnym programie 40. Rybnickich 
Dni Literatury lokalna prasa. Bywalcy imprezy przy-
zwyczajeni byli do fajerwerków w postaci spektakli z 
gwiazdami w obsadzie czy super koncertów, których 
w tym roku było jak na lekarstwo, co również miało 
związek z „kryzysowymi” oszczędnościami.

Z drugiej strony odnotować można było kilka wyda-
rzeń prawdziwie literackich, jak się jednak okazało, zbyt 
niszowych, by zainteresować nimi szerszą publiczność. 
Rybnik nie jest ośrodkiem z tradycjami wysokiej kultury 

(może oprócz muzycznej) i RDL jakoś takiej tradycji 
nie zbudowały. Co nie usprawiedliwia jednak kół zbli-
żonych do środowiska edukacji średniej czy wyższej, 
których przedstawicieli obecność na tych imprezach 
byłaby oczekiwana.  

Ale ponieważ spotkania nie są obowiązkowe, a i „ro-
bienie” frekwencji już nie w modzie, trzeba pomyśleć 
o zmianie formuły, by RDL stały się po prostu bardziej 
atrakcyjne i nie zniknęły przed 50. edycją…

My, z racji kronikarskiego obowiązku i szczerej chęci 
promocji tej imprezy, relacjonujemy ją szerzej.

Co z tymi Dniami…

Doktorzy o nieromantycznym romantyku. Od lewej dr Mariusz Jochemczyk, dr Mi-
łosz Piotrowiak i dr Zbigniew Kadłubek.
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— W nazwie ulicy jest błąd. Prus miał na imię 
Bolesław, a nie Konstanty — interweniowała 
u władz Mikołowa jedna z mieszkanek tego mia-
sta. Ta anegdota, przytoczona przez Krystynę 
Szaraniec, autorkę biografii patrona Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku 
Konstantego Prusa (1872–1961) dowodzi, jak 
mało znana jest sylwetka tego wielce zasłużone-
go dla Śląska historyka, dziennikarza, działacza 
społecznego i politycznego, archiwisty i bibliofila, 
badacza kultury polskiej i wielkiego patrioty 
w jednym. Na spotkaniu w bibliotece jego 
imienia, K. Szaraniec barwnie opowiadała o po-
chodzącym z Wielopola, dziś dzielnicy Rybnika, 
Prusie, który, ku wielkiemu niezadowoleniu ojca, 
opuścił rodzinne gospodarstwo, by, po okresie 
terminowania w drukarni w Raciborzu, podjąć 
naukę w Turynie. Nie dotrwał do końca studiów, 
bo w 1900 roku upomniała się o niego pruska 
armia. Pozostał już na Śląsku, oddając swój talent 
pisarski i społecznikowski śląskiej sprawie naro-
dowej. Był związany z „Katolikiem” i kilkoma 
innymi polskimi pismami, uczestnicząc aktywnie 
w życiu społecznym, również w okresie Powstań 
Śląskich i Plebiscytu. Po przyłączeniu części Ślą-
ska do Polski był jednym z pierwszych organiza-
torów  życia naukowego w Katowicach. Przybliżał 
dzieje Śląska, rozwijając wśród oderwanych przez 
sześć stuleci od Polski mieszkańców tożsamość 
regionalną i narodową. Napisał pierwsze bio-
grafie Józefa Lompy i Karola Miarki, książeczkę 
o świętobliwej księżniczce Ofce z Raciborza, 
zostawił interesujące opisy dziejów śląskich 
klasztorów, był autorem przyczynków do dziejów 

Górnego Śląska i polskiego drukarstwa na Śląsku 
oraz spisów miejscowości. Jego opatrzona apara-
tem naukowym  monografia Mikołowa uchodziła 
za wzór tego typu publikacji. Położył też wielkie 
zasługi przy tworzeniu Biblioteki Śląskiej. Jak 
mówiła K. Szaraniec, w okresie międzywojnia, 
Konstanty Prus był „kimś”: w śląskich miastach 
kłaniano mu się w pas, był osobą znaną i obda-
rzaną powszechnym szacunkiem. Po przejściu 
na emeryturę w 1937 roku miał zamiar oddać się 
całkowicie pracy naukowej. Plany te zniweczył 
wybuch wojny, który zastał go w Mikołowie, gdzie 
od kilkunastu lat mieszkał. W 1940 roku, jako 
bezkompromisowego Polaka, Niemcy eksmito-
wali go z mieszkania. Nigdy nie interesowały go 
dobra materialne – wydawał wiele pieniędzy na 
książki i był znany z działalności filantropijnej, 
więc po utracie emerytury na początku wojny, 
nie miał żadnych środków do życia. Przygarnęły 
go siostry boromeuszki, jednak w 1943 roku za 
odmowę podpisania volkslisty został osadzony 
w obozie w Oświęcimiu. Na szczęście, dzięki 
pomocy krewnych i przyjaciół, był tam więzio-
ny tylko 6 tygodni. Po wojnie mieszkał nadal 
u boromeuszek, jednak po upaństwowieniu 
klasztornego szpitala, w którym przebywał, dostał 
się do domu starców w Pszczynie, gdzie bytował 
w bardzo skromnych warunkach w kilkuosobo-
wym pokoju. Nie mógł tego znieść jego wieloletni 
przyjaciel Józef Herman, z którego rodziną Prus, 
jako sublokator, spędził kilka lat. W końcu wrócił 
jednak do Pszczyny, gdzie zapewniono mu lepsze 
warunki. Tu zmarł, a pochowany został, zgodnie 
ze swoją wolą wyrażoną w testamencie, na miko-
łowskim cmentarzu.

W okresie Polski Ludowej otrzymywał jakieś 
zapomogi, wspomagali go przyjaciele, jednak 

mimo zaproszeń na różne spotkania literackie 
m.in. w Katowicach, z prozaicznych powodów 
jak brak pieniędzy na bilet czy porządne buty, 
rzadko z nich korzystał. Wciąż jednak był au-
torytetem w sprawach Śląska i wielu młodszych 
kolegów prosiło go o konsultacje – nigdy nie 
odmawiał. Nie czuł się dobrze w nowej rze-
czywistości, choć jego zasługi doceniono m.in. 
poprzez przyznanie mu w 1957 roku, kiedy miał 
już 85 lat, Krzyża Komandorskiego Orderu 
Odrodzenia Polski. Współcześnie, mimo prób 
przybliżenia Prusa przez jego admiratorkę 
Krystynę Szaraniec, jest on postacią mało 
znaną. Również w Rybniku, gdzie patronuje 
bibliotece, o Wielopolu, skąd pochodził, nie 
wspominając. Może więc warto podjąć pomysł 
K. Szaraniec organizacji związanego z jego ży-
ciem i twórczością, konkursu dla młodzieży? By 
Konstanty nie mylił się z Bolesławem...

Krystyna Szaraniec, historyk, nauczyciel 
i dyrektor katowickich szkół, pisarka i publi-
cystka, laureatka rybnickich nagród Czarnego 
Diamentu i Narcyza, od 2005 r. jest dyrektorem 
Teatru Śląskiego. Na spotkaniu towarzyszył 
jej młody aktor tego teatru Maciej Wizner, 
który czytał fragmenty książki „Konstanty Prus 
1872–1961. Sylwetka dziennikarza i historyka”, 
ale też zachęcał do odwiedzenia katowickiego 
teatru, gdzie gra m.in. w adaptacji „Zbrodni 
i kary” Dostojewskiego. Przygotował też 
„wydarzenie teatralno–edukacyjne”, które 
prezentuje w szkolnych klasach, a rzecz do-
tyczy uzależnienia od gier komputerowych 
i Internetu.

(r)

By Konstanty nie mylił się z Bolesławem...

rzem ma tą przewagę nad byciem naukowcem, 
że tworząc fabułę można pisać różne bzdury i nie 
trzeba ich udowadniać — śmieje się sprawca 
zamieszania. Szybko dodaje jednak, że napisał 
przede wszystkim kryminał. — Mamy tu dużo 
wątków sensacyjnych, pojawiają się agenci, 
są trupy — śmieje się Kopaczewski. Książka 
„Huta” ukazała się w prestiżowym Wydawnic-
twie „Czarne”, które polskiemu czytelnikowi 
przybliża m.in. powieści tegorocznej noblistki 
– Herty Müller. Tak świetne towarzystwo nie 
jest gwarancją sukcesu, szczególnie komer-
cyjnego. Ponieważ z literatury trudno jest 
się utrzymać, chorzowianin traktuje pisanie 
książek jako swoją pasję. Jest natomiast współ-
właścicielem internetowej platformy przesyłek 
kurierskich. I jak przyznaje, dojrzewa w nim 
pomysł na kolejną książkę, która ma być próbą 
„biografii idei” — Uknułem już nawet termin 
na tą gałąź nauki – będzie to „hiperhumanizm” 
— zdradza autor. 

Beata Mońka, „Tygodnik Rybnicki”

Krystyna Szaraniec mówiła o Konstantym Prusie, Maciej Wizner czytał fragmenty jej książki i zachęcał 
do odwiedzenia Teatru Wyspiańskiego w Katowicach.                                                                                      Zdj.: r
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Jeśli frekwencja na spotkaniach literac-
kich w ramach RDL jest odbiciem poziomu 
czytelnictwa rybniczan, warto raczej zadać 
pytanie: czy się w ogóle czyta? Krzysztof 
Uniłowski, krytyk i literaturoznawca zwią-
zany z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej 
Wydziału Filologicznego UŚl. 
miał zadanie ułatwione – nie 
musiał przekonywać, że warto 
czytać, bo 11 osób, które się sta-
wiły (w tym troje organizatorów 
i niżej podpisana – w zasadzie 
służbowo, choć dla przyjemno-
ści) czyta, oczekiwało jedynie 
ciekawej dyskusji o współczesnej 
polskiej literaturze. I dyskusja 
była, nawet dość ożywiona, choć 
K. Uniłowski skoncentrował 
swoją uwagę na kilku najbardziej 
„gorących” nazwiskach ostat-
nich lat: Dorocie Masłowskiej, 
Mariuszu Sieniewiczu, Michale 
Witkowskim, Jacku Dehnelu, 
Jerzym Franczaku czy Dawidzie 
Bieńkowskim. Przypomniał, że 
po okresie stagnacji kulturalnej w latach ’90, 
to przełom wieku przyniósł ożywienie, również 
na młodym rynku wydawniczym. Z wielkim 
szumem zaistniała Masłowska, a po niej kilku 
dalszych młodych literatów, czyniąc spory 
ferment treścią i formą swoich książek, które 
można nazwać nawet twórczością zaangażowa-
ną, a na pewno kontrowersyjną. Objawieniem, 
głównie w sferze języka, ale również opisywa-
nego „dresiarskiego” środowiska była „Wojna 
polsko–ruska…” Masłowskiej, emocje towarzy-
szyły poruszającej tematykę gejowską książce 
„Lubiewo” Witkowskiego i jego kolejnym 

pozycjom, w 
tym ostatniej 
– „Margot”. 

Młodzi pisarze są najczęściej krytycznie na-
stawieni do nowej, „kapitalistycznej” rzeczy-
wistości, co w książce „Nic” dobitnie pokazuje 
D. Bieńkowski. Do realistycznej, XIX–wiecznej 
stylistyki powieściowej nawiązują „Balzakiana” 
J. Dehnela, zjadliwy humor i ironię znajdziemy 

w „Nieludzkiej komedii” Franczaka, książce 
o zaskakującym i dramatycznym finale. Pro-
wadzący spotkanie poruszył także problem 
„celebrytyzmu” wśród młodych pisarzy, 
którzy chcą zaistnieć szybko, czemu sprzy-
jają również akcje promocyjne prowadzone 
przez wydawnictwa. Jednak, jak powiedział 
K. Uniłowski, kupno książki nie zawsze jest 
jednoznaczne z jej przeczytaniem. Spotkanie 
było też okazją do posłuchania aktorskich 
wersji kilku fragmentów powieści, o których 
była mowa, a przybliżyli je aktorzy Teatru im. 
St. Wyspiańskiego w Katowicach Krystyna 

Wiśniewska–Sławik i Adam Bauman. Profesjo-
nalny przekaz „audio” jest na pewno pomysłem 
(a przyznaje się do niego sam dyrektor RCK 
Adam Świerczyna) wzbogacającym spotkanie, 
a wspaniała interpretacja tekstów – zachętą do 
sięgnięcia po książkę. Ale aktorzy, dla których 
słowo jest materiałem budowy roli, wystąpili 
również jak uczestnicy dyskusji. Z tęsknotą 
wspominali czasy, kiedy w każdym teatrze był 

kierownik literacki oceniający 
poziom tekstu potencjalnego 
spektaklu i prowadzący o nim 
dyskusję. Dziś muszą wypowia-
dać ze sceny słowa nie zawsze 
tego warte…

Uniłowski celowo nie od-
niósł się do literatury popu-
larnej, podkreślając jednak jej 
rolę w szerzeniu czytelnictwa. 
— Jeśli, czytając wartościową 
literaturę, nie zadaje się sobie 
ważnych pytań, to tak jakby 
się nie czytało wcale — mówił. 
Uczestnicy spotkania nawiązali 
też do wszechobecnych wul-
garyzmów w młodej, polskiej 
literaturze, snując refleksję, 
czy aby taki właśnie język nie 

odstręcza wielu osób, które jeszcze czytają, bo 
posługująca się nim młodzież, do której niejako 
zwraca się pisarz, nie czyta prawie wcale. 

I nie bardzo wiadomo jak to zmienić, bo 
współczesnej literatury nie znają też rzesze 
polonistów. Szkoda, że zabrakło ich na, nie-
licznych przecież w tym roku, spotkaniach 
literackich, konferencjach czy panelach dys-
kusyjnych. Wydawałoby się, że to właśnie oni 
i studenci kierunków humanistycznych powinni 
być naturalnymi odbiorcami organizowanych 
w ramach RDL spotkań. Wydawałoby się…

(r)

Bajor i muzyka mistrzów
— Zanim zaśpiewam w Warszawie, zawsze odwiedzam najbardziej 

przyjazne mi miasta. To żadna ściema. Witam w Rybniku! — mówił 
Michał Bajor, rozpoczynając swój występ w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej.  

Zorganizowany w ramach Rybnickich Dni Literatury koncert był 
częścią trasy promującej najnowszy, szesnasty już album w dorobku 
artysty, na którym znalazły się piosenki Marka Grechuty i Jonasza 
Kofty. Michał Bajor, uchodzący za najlepszego wokalistę wśród aktorów 
i najlepszego aktora wśród wokalistów, dał półtoragodzinny recital, pod-
czas którego przypomniał najbardziej znane utwory dwóch mistrzów. 
Rybnicka publiczność miała okazję wysłuchać największych przebojów 
M. Grechuty – m.in. „Tango Anawa”, „Nie dokazuj”, „Będziesz moją 
panią”, a także „Sambę przed rozstaniem”, czy „Pamiętajcie o ogro-
dach”, do których słowa napisał Jonasz Kofta. Bajor zachwycił ciekawą, 
pełną aktorskiego zacięcia, a często porywającą interpretacją, dzięki 
której świetnie zaaranżowane, znane od lat utwory nabrały świeżości 
i nowego wyrazu. Artysta, w przerwie pomiędzy kolejnymi utworami 
opowiadał o twórczości nieżyjących już mistrzów słowa. Nie zabrakło 
też anegdot, jakich M. Bajor wysłuchał od żon Grechuty i Kofty jeszcze 

przed nagraniem płyty. Publiczność, która w komplecie stawiła się w sali 
Teatru Ziemi Rybnickiej nagrodziła znakomity występ Michał Bajora 
owacjami na stojąco. 

(D) 

Tuż po koncercie artysta cierpliwie rozdawał autografy.                                  Zdj.: d

Okiem krytyka – co i czy się czyta?

Do czytania namawiali (od lewej) Krzysztof Uniłowski, Krystyna Wiśniewska–Sławik 
i Adam Bauman.                                                                                                            Zdj.: r
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— Rzadko się zdarza bym brał udział 
w wieczorze autorskim o 11.00 rano — oce-
nia Grzegorz Olszański. I pewnie 
dlatego wczesna pora miała wpływ na 
niewielką ilość uczestników tego spotka-
nia. I tej wersji będziemy się trzymać…  

Bo jak inaczej wytłuma-
czyć brak zainteresowania 
spotkaniem ze strony mi-
łośników poezji i literatury, 
że nie wspomnimy już o 
uczniach czy studentach, 
zważywszy, że G. Olszań-
ski jest związany z Uni-
wersytetem Śląskim i kie-
dyś wykładał w Rybniku? 
Magnesem nie były ani 
sylwetka laureata prestiżo-
wego stypendium „Polityki” 
w ramach akcji „Zostańcie 
z nami”, autora wierszy 
tłumaczonych na kilka języ-
ków, zdobywcy nagrody im. 
Kazimiery Iłłakówiczówny 
za „Tamagotchi w pustym 
mieszkaniu”, uznanej naj-
lepszym debiutem roku, ani tym bardziej 
chęć sprawdzenia czy poeta wciąż nosi… 
kultowe dredy. A warto było znaleźć pretekst 
i przyjść, bo było to ciekawe spotkanie. — Coś 
niedobrego dzieje się z literaturą — oceniał 
G. Olszański wspominając początki lat ’90, 
kiedy na tego typu spotkania przychodziło ok. 
400 osób. — Patrzę na to z nostalgią… Kiedyś 
poeci byli magnesem, choć oczywiście poezja 
zawsze była postrzegana jako elitarna. Wymaga-
ła innej wrażliwości. Może więc rzeczywistość 
zmieniła naszą wrażliwość, a poeci nie są już 
potrzebni? — Gdyby zapytać młodzież, pew-
nie 90% potwierdziłoby tę tezę — odpowiada 
G. Olszański. — Jesteśmy zdominowani przez 
obraz, a słowo jest czymś przeciwnym, stoi więc 

na straconej pozycji… Język jest zaniedbywany, 
dlatego poeta winien być jego strażnikiem. 

Tematem spotkania, które poprowadził 
Marcin Mońka, była książka „Wolny wybór”, 
w której Olszański zebrał część wierszy 
z tomików napisanych na przestrzeni piętna-
stu lat („Tamagotchi w pustym mieszkaniu”, 
„Sztuka mięsa” i „Kroniki filmowe”). Był to 

zabieg celowy – nie-
ustanne „wskrzesza-
nie wierszy” sprawia, 
że ci, którzy wcześniej 
nie zetknęli się z tą 
twórczością, wciąż mają 
możliwość jej pozna-
nia. Mieli ją również 
uczestnicy spotkania 
– Olszański czytał swoje 
wiersze – dowcipne, 
trafne, błyskotliwe ję-
zykowo, składające się 
z kilku wyrazów czy 
opowiadające całe hi-
storie… — W pokoju 
mam duży kosz, do któ-
rego trafia wiele moich 
utworów, a wynika to 
z mojej pokory wobec 

literatury — tłumaczy. W swoim wierszu 
„Martwy ciąg” (ćwiczenie polegające na 
podnoszeniu ciężaru z podłoża), radzi jednak 
innym, by nie szukali wymówek i pisali… 
„Pisz tak, by twój długopis ociekał potem 
(po każdym napisanym tekście). Pisz tak, by 
twój komputer walczył z zakwasami (uważaj 
jednak, żeby nie wypadł mu dysk). Pisz tak, 
by Słowo stało się Ciałem (inaczej staniesz się 
tylko ciałem obcym w galaktyce półek). Efekty 
poznasz, gdy jedną ręką napiszesz bestseller”. 
Dzięki temu spotkaniu, nieliczna publiczność 
poznała receptę na literacki sukces, ale miała 
okazję przekonać się dlaczego o Grzegorzu 
Olszańskim mówi się… akwizytor słowa. 

(S)

Poeta (nie) na dziś?

Po e t a  G r z e g o r z  O l s z a ń s k i  c z y -
tał swoje wiersze zebrane w tomiku 
„Wolny wybór”.                             Zdj.: s.

Teatr Kwadrat…
…rekomendacji nie potrze-

buje, ale obecność na scenie 
TZR tak wielu popularnych 
aktorów odnotować trzeba. 
W komedii Francisa Vebera 
„Co panu zrobiłem, Pignon?” 
zagrają m.in. Paweł Wawrzecki 
i Grzegorz Wons, także Andrzej Grabarczyk, Marek 
Siudym, a z pań Magdalena Stużyńska. Komedia ta 
miała już dwie ekranizacje ze znakomitą obsadą: 
francuską z Jacques’em Brelem i Lino Venturą oraz 
amerykańską z Jackiem Lemmonem i Walterem 
Matthauem. Będzie się działo!    

5 grudnia, godz. 17.00, 20.00

Stare i dobre    
Powstała w latach ’80 grupa „Stare, dobre mał-

żeństwo” wykonująca poetyckie, optymistyczne 
piosenki, przyznaje się do wpływów na jej twór-
czość Edwarda Stachury, Wojtka Belona, Leśmiana 
i innych poetów. Publiczność tę wierność poetyckim 
klimatom docenia i wciąż zapełnia widownię, wciąż 
też nowe pokolenia słuchaczy śpiewają razem 
z muzykami. Również w Rybniku…

10 grudnia, godz. 19.00. 

Świąteczny dziadek 
Balet–feeria „Dziadek do 

orzechów” z muzyką Czajkow-
skiego i scenariuszem Mariusa 
Petipy nieodłącznie kojarzy się 
ze świętami Bożego Narodze-
nia. To prawdziwie familijny 
spektakl pełen pięknej muzyki, 
ruchu i barw. Przeznaczony dla 
dzieci, ale atrakcyjny również dla rodziców. Spektakl 
w choreografii Zofii Rudnickiej wystawia Teatr Mu-
zyczny w Gliwicach.

13 grudnia, godz. 16.00 

Sylwester w teatrze i w plenerze
Rybnickie Centrum Kultury zaprasza na 

sylwestrową galę.  
Ponieważ zainaugurowana w ub. roku 

forma sylwestrowej zabawy świetnie się 
sprawdziła, również w tym roku zaproszono 
artystów, z którymi wypijemy noworoczny 
toast. Zabawę poprowadzi niezawodny 
Maciej Niesiołowski wraz z orkiestrą Sinfonietta 
Bydgoska, w towarzystwie solistów Anity Masz-
czyk (sopran) i Michała Musioła (tenor) oraz pary 
tanecznej z zespołu tańca towarzyskiego RCK. W noc 
sylwestrową czynna będzie restauracja „Bliżej 
gwiazd” – rezerwacja miejsc tel. 32/424 90 77.

Rybniczanie Nowy Rok będą mogli powitać na te-
renie kampusu Zespołu Szkół Wyższych przy muzyce 
w klimacie Boney M! Początek zabawy –  godz. 23.00, 
wśród atrakcji pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy!

Koncert noworoczny
Filharmonia Rybnicka zadba, by rybniczanie 

weszli w Nowy Rok w dobrych nastrojach.  
Na koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej w wykonaniu 
orkiestry wraz z solistami  zapraszamy 12 stycznia 
przyszłego roku o godz. 18.00. 

POLECAMY!

ego roku o godz. 18.00. 

Niech żałują ci, dla których zabrakło miejsc (a byli tacy!) w sali Teatru Ziemi Rybnickiej, gdzie zaśpiewali 
Andrzej Piaseczny i jego gość Seweryn Krajewski, promując swoją wspólną, już multiplatynową płytę „Li-
sta rzeczy ulubionych”. Jesteśmy przekonani, że po tym, jakże energetycznym widowisku, na swoich listach 
ulubionych artystów uczestnicy koncertu nazwiska panów P. i K. podkreślili grubą kreską. Wężykiem!      
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Pod koniec października w sali widowiskowej Rybnickiego Centrum Kultury 
zamontowano nowe urządzenia, które powinny znacznie polepszyć jakość  
nagłośnienia. 

— Nowoczesny system liniowy nagłośnienia firmy D&B Audiotechnik sprawia, że dźwięk rozkła-
da się w sali widowiskowej i, co szczególnie ważne, również na balkonie, równomiernie — mówi 
dyrektor techniczny RCK Marek Krupa. — Charakterystyczne „grona” głośników zawisły nad 
proscenium, kilka mniejszych głośniczków, których zadaniem jest nagłośnienie i wysubtelnienie 
dźwięku w pierwszych rzędach zamontowano na poziomie scenicznych desek. Teraz mamy czas, 

by system przetestować i odpowiednio dostroić. 
Całkowity koszt modernizacji wyniósł ponad 350 tys. 

zł, z czego 100 tys. zł RCK pozyskało z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Rozwój infrastruktury kultury”. Inwestycja znacznie 
poprawi komfort odbioru imprez artystycznych, zapra-
szamy zatem do Rybnickiego Centrum Kultury.      (r)

Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego 
Centrum Kultury – Teatru Ziemi Rybnickiej  
został laureatem Odznaki Honorowej 
„Zasłużony  d la  Kul tury  Po lsk ie j ” , 
przyznawanej przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.   

Odebrał ją 26 października na Zamku Królewskim 
w Warszawie z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie 
Piotra Żuchowskiego. O przyznanie odznaki, która 
jest nadawana osobom wyróżniającym się w tworze-
niu, upowszechnianiu i ochronie kultury, wniosko-
wało kierowane przez Ilonę Kargul Stowarzyszenie 
Śląskie Centrum Muzyczne – Muzyka i Ruch, niepu-
bliczna placówka artystyczna, podlegająca Centrum 
Edukacji Artystycznej. W uzasadnieniu wniosku 
podkreślono szczególne zasługi A. Świerczyny 
w popularyzowaniu kultury i sztuki w zakresie mu-
zyki, plastyki, teatru, filmu oraz rozwijaniu amator-
skiego ruchu artystycznego. 

Rybnickie Centrum Kultury pod dyrekcją A. Świer-
czyny zmieniło profil działalności z kinoteatru na 
instytucję organizującą spektakle, koncerty, warsztaty 
teatralne i musicalowe oraz prezentującą dorobek 
artystyczny zespołów amatorskich z Rybnika i regionu. 
RCK jest organizatorem tradycyjnych, cyklicznych 
imprez artystycznych jak Rybnickie Dni Literatury, 
Silesian Jazz Meeting, Dni Muzyki Kameralnej 
i Organowej czy Konkurs Gawędziarzy, a w ostatnich 
latach dyrektor placówki zainicjował kolejne, m. in.: 
Rybnik Blues Festival, Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego, comiesięczne kameralne koncerty jazzo-
we, Międzynarodowy Turniej Tańca Break Dance „Bez 
spiny” czy występy artystów alternatywnych w ramach 
cyklu „Nocne prowokacje”, których był pomysłodawcą. 
Inną, ale równie wdzięczną publiczność mają cykliczne 
koncerty operetkowe pn. „Wieczory operetkowe ze 
śpiewnikiem”. Powstała scena plenerowa w rybnickim 
kampusie, do życia powołana została Mała Akademia 
Filmowa skierowana do uczniów szkół  gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu Rybnika. Założona zo-

stała Galeria Sztuki pn. „Oblicza”, promująca artystów 
skupionych w Zespole Twórców Nieprofesjonalnych 
i dziecięce zespoły plastyczne. Działa Galeria TZR, 
a w niej ciekawe wydarzenia plastyczne. Obok kon-
certów Filharmonii Rybnickiej (również w rybnickich 
świątyniach), ofertę muzyczną TZR wzbogaciła orkie-

stra symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej, z którą 
A. Świerczyna nawiązał ścisłą współpracę. Ważne jest 
również miejsce w repertuarze spektakli dla szkół oraz 
w wykonaniu własnych zespołów teatralnych i muzycz-
nych, które w RCK znalazły siedzibę. Placówka zachęca 
też stowarzyszenia kulturalne i sportowe w Rybnika do 
włączania się w organizację wspólnych przedsięwzięć 
– tu m.in. swoje spotkania urządza DKF „Ekran”.    

RCK, obok realizacji własnych inicjatyw, jest również 
głównym organizatorem miejskich obchodów świąt 
narodowych oraz masowych imprez kulturalnych na 
terenie miasta od 2000 roku, takich jak Noc Święto-
jańska, Pożegnanie lata, Sylwester, św. Mikołaj i wiele 
innych imprez plenerowych. Adam Świerczyna jest też 
autorem scenariuszy wielu imprez, konferansjerem, 
a także jurorem konkursów i festiwali. 

Osobistą zasługą A. Świerczyny było ocalenie pod 
koniec lat ’80 bogatego, liczącego 23 tys. tomów, 
księgozbioru biblioteki zakładowej kopalni Rymer” 
przed likwidacją i wyprzedażą oraz doprowadzenie 
do jej przekazania Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Rybniku w 1992 roku.

Nowe czasy niosą nowe wyzwania – RCK, również 
wspólnie z miastem, z sukcesem pozyskuje środki ze-
wnętrzne zarówno z UE (na modernizację budynku), 
jak i innych źródeł – Funduszu Wyszehradzkiego, 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, Mini-
sterstwa Kultury. 

Dodać trzeba, że RCK jest również wydawcą 
„Gazety Rybnickiej”, na której łamach staramy się 
odnotowywać wszystkie przedsięwzięcia tej insty-
tucji, bez której życie kulturalne Rybnika byłoby 
znacznie uboższe.

(r)

Adam Świerczyna, ur. w Lyskach w 1956 r. 
Absolwent Technikum Górniczego w Rybniku i Wy-
działu Pedagogiczno–Artystycznego Uniwersytetu Śl. 
w Cieszynie, gdzie uzyskał tytuł magistra pedago-
giki pracy kulturalno–oświatowej. Ukończył też 
kurs instruktorski w zakresie reżyserii teatralnej 
i kurs przygotowawczy do pracy pedagogicznej 
w sezonowych placówkach wczasowych dla dzieci 
i młodzieży.

Pracę zawodową rozpoczął od funkcji instruktora 
kulturalno–oświatowego w Domu Kultury kop. „Ry-
mer” (następnie placówki miejskiej) w Niedobczycach 
(1979–1982), był jej dyrektorem do 1994 r. 

W Teatrze Ziemi Rybnickiej przeszedł wszystkie 
szczeble zawodowej kariery: od stanowiska asy-
stenta dyrektora ds. artystycznych Rybnickiego 
Centrum Kultury (1994–1996), poprzez funk-
cję dyrektora ds. artystycznych (1996–2001), 
p.o. dyrektora do 2003 r., aż do dyrektora Rybnic-
kiego Centrum Kultury.

Nowe nagłośnienie 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej

Dyrektor RCK zasłużony dla kultury
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XVI KONFRONTACJE 
FILMOWE 

poniedziałek 7 grudnia, godz. 18.00  
ANNIE HALL
prod. USA, 1977, 93’
Zabawna i melancholijna opowieść 
o miłosnym związku dwojga mieszkańców 
Nowego Jorku.
W rolach głównych Woody Allen i Diane 
Keaton. Uważany za przełomowy film Wo-
ody Allena. Zdobywca czterech Oscarów. 
Bawiąc zmusza także do myślenia. Uznany 
przez krytyków za największe dzieło w dorobku Allena. 

HANAMI – KWIAT WIŚNI
prod. Niemcy/Francja/Japonia, 2008, 
127’
Ból i zachwyt nad życiem to dwie strony 
tej samej rzeczy. A co po utracie osoby 
kochanej? Piękny i mądry film o decyzjach, 
które budują świat, nasz świat, nawet jeśli 
trwa on tylko kilka chwil. 

poniedziałek 14 grudnia, godz. 18.00
GIGANTE
prod. Urugwaj/Argentyna/Hiszpania 
2009, 84’
Adrián Biniez prezentuje nam wynik nie-
zwykłego eksperymentu. Tworząc „Gigan-
te” zadał pytanie, czy jest możliwe połącze-
nie minimalistycznego kina artystycznego 
z czystym kinem gatunkowym – w tym 
przypadku z komedią romantyczną. Srebrny Niedźwiedź – Festiwal 
w Berlinie 2009

wtorek 15 grudnia, godz. 18.00
SYMFONIA PASTORALNA
prod. Francja 1946, 110’
W niewielkiej szwajcarskiej wiosce pastor 
przygarnia dwunastoletnią córkę zmarłej  
kobiety. Dziewczynka jest niewidoma. 
Mijają lata, Gertruda wyrasta na pięk-
ną dziewczynę, która zmienia, dotąd 
wyłącznie ojcowskie, uczucia pastora. 
Zazdrosny, sprzeciwia się  wzajemnej miłości wychowanicy i swego 
syna. Tymczasem Gertruda zostaje poddana operacji i odzyskuje 
wzrok...  Wielka kreacja Michèle Morgan została nagrodzona 
w Cannes w 1947 roku. 

Wstęp  w o l n y
15 grudnia 1964 roku tym filmem 

rozpoczął działalność DKF „Ekran”, 
i tego dnia br. zakończone zostaną 

obchody Jubileuszowe Szafirowych Godów
czyli 45–lecia.

poniedziałek, 21 grudnia, godz. 18.00
HAIR
prod. USA 1979, 121’
Film jest adaptacją kultowego mu-
sicalu wystawianego na Broadway’u 
w latach ’60 ubiegłego stulecia. Opo-
wiada historię Claude’a – młodzieńca 
z Oklahomy. Chłopak, po przybyciu 
do Nowego Jorku zaprzyjaźnia się 
z grupką hippisów i zakochuje się w pięknej Sheili – dziewczynie 
z bogatego domu.  Radość, przyjaźń, miłość – bez szyderstwa, bez 
dystansu... Znakomity, kultowy musical Milosa Formana – gloryfi-
kacja pacyfistów i klęska ich utopii. Epitafium dla kontrkultury. 

KRZYSZTOF ZANUSSI I JEGO FILM
poniedziałek, 23 listopada, godz. 18.00

ŻYCIE JAKO ŚMIERTELNA CHO-
ROBA PRZENOSZONA DROGĄ 
PŁCIOWĄ
prod. Polska, 2000, 99’
Tomasz Berg (Zbigniew Zapasiewicz), 
60–letni lekarz podejrzewa, że jest 
śmiertelnie chory. Badania potwierdzają 
jego przypuszczenia. Cyniczny mężczyzna 
desperacko próbuje obronić się przed śmiercią. Wstrząsająca opowieść 
o walce, cierpieniu i miłości. Rewelacyjny, chwytający za serce film! 
Nagrody reż. i aktorskie: Gdynia, Moskwa, Kalifornia. Spotkanie 
z reżyserem!

ELEGANCKIE ZAKOŃCZENIE 
XVI KONFRONTACJI

poniedziałek, 30 listopada, godz. 18.00

Z MIŁOŚCI DO GWIAZD
prod. Francja, 2008, 88’
Francuski humor w najlepszym wydaniu! 
Catherine Deneuve i Emmanuelle Béart 
– najjaśniejsze gwiazdy, po filmie „8 Kobiet”, 
po raz kolejny razem na wielkim ekranie 
i Kad Merad, gwiazda filmu „Jeszcze dalej niż 
północ”. Rewelacyjna i zwariowana komedia 
o celebrities przeniesie nas w świat, o którym wszyscy marzymy 
– pieniędzy, sławy i sukcesu. 

MARSJANIN MERCANO
prod. Argentyna, 2002, 72’
Cechy filmu kultowego. Animacyjna perełka! 
Można pękać ze śmiechu! Galopada dow-
cipów, slapstickowy humor doprawiony 
szczyptą makabry i musicalowa końcówka. 
Coś na koniec Konfrontacji!!

Karnetów na grudzień nie będzie. Jednorazowe wejściówki (10 zł) w kasie Teatru.
15 grudnia - w s t ę p  w o l n y

Repertuar na grudzień

Zaprosili nas
• Domu Kultury w Boguszowicach na I Wojewódzki Konkurs na 

Małą Formę Teatralną o tematyce związanej z profilaktyką agresji i 
przemocy (od 27 do 29 października).

• Muzeum w Rybniku, Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, 
Śląsk, Świat Najmniejszy oraz Studenckie Koło Naukowe Hi-
storyków UŚ na spotkanie pt. „Mrowisko pracowitego ludu” (29 
października).

• PieM PROJEKT na „Wieczór zakręconej poezji” (30 października w 
Młodzieżowym Domu Kultury).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na promocję tomiku 
poezji „Stos gitar” Roberta Rybickiego (3 listopada).

• Galeria „Smolna” na wernisaż prac Karoliny Mostek (5 listopada).
• Dom Kultury Chwałowice na otwarcie Ogólnopolskiego Festiwalu 

Fotografii Otworkowej (6 listopada).
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Przygoda” na podsumowanie cyklu 

„Moje spotkania z folklorem” (13 listopada).   
• Młodzieżowy Dom Kultury na otwarcie wystawy prac członków 

klubu fotograficznego M6 (14 listopada). 
• Zarząd i Rada Dzielnicy Kłokocin na Biesiadę Śląską (14 listopa-

da).

• Dom Kultury w Niedobczycach na rewię cygańską (14 listopada).
• Dom Kultury w Niewiadomiu na program satyryczno–kabaretowy 

Studia Teatralnego „Humor niezawisły” (15 listopada). 
• Śląski Zarząd Regionalny Stronnictwa Demokratycznego na 

konferencję prasową w Muzeum Śląskim w Katowicach z udziałem 
Andrzeja Olechowskiego (17 listopada).

• Zespół Szkół nr 5 wraz z Cechem Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości na IV Konkurs Fryzjerski (18 listopada).

• Polski Czerwony Krzyż na uroczyste obchody 90–lecia PCK (18 
listopada w Rybnickim Centrum Kultury, więcej w następnym nu-
merze). 

• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Niedzieli 
na spotkanie z okazji 45–lecia KHDK i 5–lecia Stowarzyszenia (21 
listopada).

• Młodzieżowy Dom Kultury na koncert laureatów XV Festiwalu 
Piosenki Turystycznej (23 listopada). 

• Rybnickie Centrum Kultury na wystawę ikon Ewy Karwik, która 
potrwa do końca listopada. 

• Szkoła Podstawowa nr 2 na konferencję „Dzieciństwo bez przemocy. 
Bite dzieci widzą świat inaczej” (27 listopada, więcej w następnym 
numerze).
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Górnictwo

Było, jest i... 
Za sprawą restrukturyzacji przemysłu wydobyw-

czego niemal odtrąbiono koniec epoki węgla, co 
w Rybniku miało konsekwencje w postaci likwidacji 
wiekowej kop. „Rymer” czy problemów zakła-
dów „okołogórniczych”. Na razie jednak pozycja 
„czarnego złota” jako nośnika energii wydaje się 
być niezagrożona. W Rybniku, który w ciągu 20 lat 
zmian ustrojowych i gospodarczych stał się mocnym 
ośrodkiem usług administracyjnych, edukacyjnych 
i handlowych, nadal pracują dwie kopalnie, pozycję 
na rynku odzyskuje „Ryfama”, rośnie zapotrzebo-
wanie na górniczą zawodową edukację. Zdajemy 
sobie sprawę, że tradycyjne górnictwo, by sprostać 
wymogom szeroko pojętej dbałości o środowisko, 
musi się zmienić jakościowo poprzez wprowadze-
nie nowoczesnych technologii. Wielokrotnie mówił 
o tym prof. Jerzy Buzek – przy okazji wręczenia mu 
specjalnego Czarnego Diamentu (czytaj str. 20–21) 
potwierdził realizację założeń klastra czystych 
technologii węglowych, na rozwój których Unia 
Europejska przeznaczyła ogromne pieniądze. Ma-
jąc tak ogromne złoża węgla i tak niewielkie szanse 
na poważny udział w produkcji energii z innych jej 
źródeł, jesteśmy na węgiel skazani. Cały potencjał 
powinien więc iść w  unowocześnianie wydobycia 
i bezpieczeństwo górników oraz zmniejszanie od-
działywania na środowisko, zarówno jeśli chodzi 
o zanieczyszczenie, jak i skutki naziemne.

Wygląda więc na to, że ponad 150–letniej tradycji 
kopalnictwa na naszej ziemi nic nie zagraża. Pod wa-
runkiem, że będzie kultywowana, a każdy początek 
grudnia udowadnia, że jest tu ona głęboko zakorze-
niona. „Barbórkę” świętują nie tylko górnicy i ich 

rodziny, ale cała śląska społeczność. Ten dzień roz-
poczynają tradycyjne nabożeństwa, na które wypada 
przybyć w galowym mundurze, przygrywają górnicze 
orkiestry, uroczystą oprawę mają nadania stopni 
górniczych, śmiech nie milknie na „spotkaniach 
gwarków”, górnicy i legendarny Skarbnik odwiedzają 
uczniów i przedszkolaki. Ale na górnicze symbole 
i materialne nawiązanie do górniczych tradycji naty-
kamy się w naszym mieście nie tylko od święta. Wiele 
o historii i tradycjach dowiemy się w Muzeum, atry-
buty przemysłu, który karmił większość mieszkańców 
tej ziemi znajdziemy w kościołach, na publicznych 
budynkach i wielu innych miejscach, podejmowane 
są próby ocalenia od zapomnienia zabytków techniki, 
jak np. zabytkowa kopalnia „Ignacy”. Górnictwo oraz 
związane z nim obyczaje i legendy są  inspiracją dla 
twórców – pisarzy, plastyków, artystów regionalnych. 
Do tradycji górniczych nawiązuje też najbardziej 
prestiżowa nagroda dla przedsiębiorców – Czarny 
Diament. Strzeżmy tego dziedzictwa, bo jest ono 
ważnym elementem naszej tożsamości...

(r)  
Temat ilustrują zdjęcia na II stronie okładki, 

do których podpisy znajdują się poniżej

1.i 3. Górnicza tematyka na elewacji Domu Kultury w Niedo-
bczycach.

2. Lampki górnicze w prezbiterium kościoła św. Barbary w Bo-
guszowicach–Osiedlu.

4. Rzeźba św. Barbary z górnikiem ze zbiorów rybnickiego Muzeum.
5. Płaskorzeźba na elewacji Akademii Ekonomicznej w Zespole 

Szkół Wyższych (kiedyś szpitala i górniczej spółki brackiej).
6. Górnicy na uroczystości 100 - lecia kop. „Chwałowice” 

w 2003 r.
7. Figura św. Barbary w sanktuarium w Chwałowicach.
8. Trzy wizerunki św. Barbary w cechowni kop. „Chwałowice”.
9. Wizyta dzieci w szkolnej sztolni Zespołu Szkół Technicznych.
10. Pokazowa sztolnia w rybnickim Muzeum.  

Statystycznie
rzecz biorąc…

Kompania Węglowa S.A., w której 
skład wchodzą rybnickie kopalnie to 
największa firma górnicza w sektorze 
węgla kamiennego w Europie, za-
trudniająca 64,6 tys. osób. W wyniku 
restrukturyzacji spółki w okresie od 
2003 do 2009 r. stan zatrudnienia obni-
żył się o 20,5 tys. osób. Przypomnijmy: 
KW rozpoczęła działalność gospodar-
czą 1 lutego 2003 r. skupiając wówczas 
23 kopalnie, funkcjonujące wcześniej 
w strukturach pięciu różnych spółek 
węglowych. Oprócz kopalń w struk-
turze KW znalazły się także specjali-
styczne zakłady zaplecza technicznego. 
Obecnie w KW zgrupowanych jest 16 
kopalń i 5 zakładów, a zdolność wydo-
bywcza kopalń wynosi ok. 46,8 mln ton 
węgla rocznie, co stanowi ponad 50% 
produkcji węgla kamiennego w Polsce. 
Produkcja węgla w okresie I – IX 2009 r. 
wyniosła 31,9 mln ton, tj. 167,8 ton 
na dobę, natomiast sprzedaż węgla 
– 27,8 mln ton. Kompania Węglowa 
zamknęła okres I – IX 2009 zyskiem 
netto w wysokości 21,1 mln zł. Na 
terenie Rybnika działa kopalnia „Chwa-
łowice” i kop. „Jankowice”. Obszar 
górniczy kop. „Chwałowice” zajmuje 
powierzchnię 40,35 km2 i obejmuje 
obszar macierzystej kopalni – 20,7 km2 
i zlikwidowanej kopalni „Rymer” 
– 19,65 km2. Powierzchnia obszaru gór-
niczego kop. „Jankowice” – 15,8 km2 
(12,5 km2  – obszar górniczy Radlin I). 
W październiku br. w kopalni Chwało-
wice została oddana do użytkowania 
nowa stacja wentylatorów przy szybie V. 
Koszt tej inwestycji to 14,6 mln zł, a jej 
budowa trwała trzy lata. (Szczegóły na 
www.kwsa.pl)                         (S)

Choć określenie „Rybnicki Okręg Węglowy” od dawna oficjalnie nie funkcjonuje, jest wciąż 
obecne w społecznej świadomości (Przyp. red.: patrz np. hasło Rybnik w Wikipedii*). Podobnie 
jak wciąż żywe są w naszym mieście górnicze tradycje i symbole...    

Kopalnia „Chwałowice”.

* Na marginesie: w haśle „Rybnik” w Wikipedii aż roi 
się od błędów. Np. wśród wymienionych znanych rybniczan 
znalazł się Mieczysław Brzost, którego zaprezentowano 
jako znanego pianistę pochodzącego z naszego miasta. 
Tymczasem zmarły już M. Brzost mieszkał w Jastrzębiu i 
był autorem książki o rybnickim inspektoracie AK, za co 
otrzymał, jako pierwszy, honorowe obywatelstwo Rybnika. 
Według Wikipedii rybnickie galerie handlowe powstały na 
terenie „Ryfamy”, a w mieście odbywają się... zaledwie 
dwie cykliczne imprezy artystyczne: „Ryjek” i „RePeFe-
ne”? Tak więc do informacji z tego źródła należy podejść 
z rezerwą...



Można uwierzyć na słowo, ale i pojedynkować się na słowo. 
Dowodem jest impreza organizowana od 7 lat w Klubie 
Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik, w której biorą udział 
uczniowie szkół średnich. — I często to właśnie od „Pojedynku 
na słowa” wszystko się zaczyna, bo każdy z uczestników ma szansę 
dotarcia do wielkiej sceny czy estrady — mówił pomysłodawca 
imprezy Wojciech Bronowski.

O tym, że „Pojedynek…” jest kuźnią talentów mó-
wił również szef Fundacji ER Stanisław Wójtowicz, 
inaugurując kolejną edycję: — To jedna z najważ-
niejszych imprez artystycznych, jakie organizujemy  
i mamy wobec niej duże oczekiwania. Nie tylko chcemy zobaczyć ciekawe 
prezentacje polskiej literatury pięknej, ale mamy nadzieję, że odkryjemy 
nowe talenty. I nie jest to pustosłowie, co potwierdzają choćby Magdalena 
Lepiarczyk czy Kabaret Młodych Panów — mówił, dodając jednak, że szan-
sa musi być wsparta talentem, pracą i odrobiną szczęścia. Karina Abra-
hamczyk, Mateusz Banaszkiewicz, Anna Pawlus, Malwina Klimek, Marta 
Wachowicz czy Bartosz Demczuk – wyliczał W. Bronowski przedstawiając 
byłych uczestników, którzy występują już w teatrach, na estradach, czy  
w kabaretach i odnoszą znaczące sukcesy na festiwalach. Tak właśnie było 
z Magdaleną Lepiarczyk, która do wielu laurów na konkursach krajowych 
dorzuciła ostatnio II nagrodę na jednym z najpoważniejszych festiwali 
w Polsce – „Pamiętajmy o Osieckiej”. W czasie „Pojedynku…” świetnie 
wykonała jedną z piosenek, która przyniosła jej wspomnianą nagrodę 
– „Siedzę w Mławie” z muzyką Seweryna Krajewskiego, prezentując nie 
tylko mocny głos, ale i … gwizd, ujmując przy tym kokieterią i dystansem. 
W trakcie minirecitalu M. Lepiarczyk 
akompaniował Dariusz Szweda, a spotka-
nie w „Klubie Energetyka” było okazją do 
wspomnień: — Pamiętam to okno… Nie 
patrzyłam na publiczność tylko na przela-
tujące ptaki. Byłam totalnie zestresowa-
na… — mówiła M. Lepiarczyk o swoim 

pierwszym występie na turnieju regionalnym 
poprzedzającym Ogólnopolski Festiwal Piosen-
ki Artystycznej 2005. — To cudowne przeżycie. 
Polecam wam wszystkim udział w tym festiwalu. 
Jesteście młodzi i utalentowani… Kilka uda-
nych wykonań poezji mówionej i śpiewanej 

przyniósł już pierwszy 
pojedynek z udziałem 
Zespołu Szkół im. I. J. 
Paderewskiego w Knu-
rowie, Zespołu Szkół 

Budowlanych w Rybniku oraz ubiegłorocznego 
zwycięzcy I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Powstańców Śląskich. Ich występy oceniało jury 
– Jadwiga Demczuk – Bronowska, M. Lepiar-
czyk, Jan Poprawa i Adam Radosz, a młodzi 
ludzie prezentowali Gałczyńskiego, Szymbor-
ską, Leśmiana, Herberta, ale też Słowackiego 
i śpiewali utwory w opracowaniu Stokłosy, 
Niemena, Krajewskiego, a nawet Rubika. Naj-
większe uznanie i ocenę bliską 40 pkt. ideału, 
zdobył Sebastian Porębski za „Sprzeczkę z żoną” Juliana Tuwima, a jego 
drużyna z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego zwyciężyła w pierwszym 
„Pojedynku na słowa”. Jednak z uwagi na to, że wzięły w nim udział aż 3 
drużyny, decyzją organizatorów do półfinału, obok placówki z Knurowa, 
awansowała także druga w rywalizacji, gorsza o 2 punkty, grupa z I LO. 

W ramach kolejnych pojedynków 
w KE zaprezentują się jeszcze II  
i IV LO, Zespół Szkół Ekono-
miczno–Usługowych i Zespół 
Szkół Mechaniczno–Elektrycz-
nych. Finał odbędzie się w styczniu 
2010 roku. 

Wierzcie na słowo… warto 
oglądać „Pojedynki na słowa”. 

(S)

Na słowo…

W pierwszym „Pojedynku na słowa” uczniowie 
I LO zajęli II miejsce, ustępując ZS z Knurowa.  
                                                           Zdjęcia: s

Z minirecitalem wystąpiła 
Magdalena Lepiarczyk, któ-
ra przekonywała, że warto 
próbować swych sił w takich 
właśnie artystycznych przed-
sięwzięciach. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39

— Nazwa „gospel” pochodzi od słów 
„god spells”. To muzyka, w której bóg mówi 
do człowieka — wyjaśniał prowadzący 
koncert ks. Grzegorz Poźniak. Tym 
razem „bóg przemówił” ustami prawie 
100 wokalistów, którzy wzięli udział w III 
Silesia Gospel Festival.  

60 uczestników warsztatów gospel – głównie 

dzieci i młodzież, zespół wokalno – instrumen-
talny Norberta Blachy, grupa „6 na 6”, „Holy-
Noiz” Gabrieli Rudawskiej i Katarzyna Piasecka  
z chórem „Soul Hunters Gospel Choir” wystąpili 
w koncercie finałowym festiwalu, który dedy-

kowano zmarłej 
popularyzatorce 
muzyki klasycz-
nej i mistrzyni 
słowa Danucie 
Węgrzyk. Mariaż 
doświadczenia  
z młodością przy-
niósł zaskakują-
co dobry rezultat 
– uczestnicy dali 
popis umiejęt-
ności wokalnych 
i spontanicznie 
wyrażali radość, 
jaka towarzyszy 
tego  rodza ju 
muzyce. Udało 
im się rozkołysać 

publiczność, która licznie wypełniła salę Teatru 
Ziemi Rybnickiej i dała się namówić do wspól-
nego wyśpiewania „dobrej nowiny”. Koncert 
podsumował dwudniowy festiwal, którego głów-
nym elementem były warsztaty poprowadzone 
przez utalentowanych wokalistów i dyrygentów  
G. Rudawską i Adama Rymarza. A organiza-
torem cieszącej się sporym zainteresowaniem 
imprezy, podobnie jak w ubiegłych latach było 
Śląskie Centrum Muzyczne – Muzyka i Ruch 
w Rybniku, którego szefowa Ilona Kargul 
dziękowała partnerom przedsięwzięcia – Ryb-
nickiemu Centrum Kultury oraz Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II st, a także Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego  
i prezydentowi Adamowi Fudalemu za patronat 
nad imprezą. A kompozytor i aranżer Norbert 
Blacha z Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
zachęcał wszystkich do udziału w przyszłorocznej 
edycji festiwalu. Sądząc po entuzjazmie, jaki to-
warzyszył występującym, z zaproszenia skorzysta 
z pewnością wiele osób. By sławić Pana. Alleluja, 
a właściwie… halleluia! 

(S)

Wyśpiewali dobrą nowinę…

Uczestnicy warsztatów gospel wystąpili podczas koncertu finałowego III edycji  
Silesia Gospel Festival.                                                                                                  Zdj.: s  

http://www.centrummuzyczne.republika.pl/
http://www.centrummuzyczne.republika.pl/


Biesiada na piątkę
Po raz kolejny mieszkańcy Maroka–Nowin bawili się na dorocznej biesiadzie 

śląskiej zorganizowanej przez działającą tu Radę Dzielnicy. Tym razem zabawa 
odbyła się w ośrodku „Bushido” przy ul. Floriańskiej. 

— Jesteśmy tu już po raz czwarty. Mamy swoje stałe grono, w którym zawsze dobrze się bawimy 
— mówi pani Czesława Jarmuła, która wraz z dziewięćdziesięcioma mieszkańcami Maroka 
– Nowin wzięła udział w przygotowanej po raz piąty imprezie. Uczestnicy biesiady bawili się 
w takt muzyki serwowanej przez zespół „Gama”, zaś znana ze śląskich gawęd Teresa Szulc z Gra-
bowni bawiła wszystkich 
barwnymi wicami i cieka-
wymi opowieściami.

Biesiada śląska to jedna 
z wielu inicjatyw podej-
mowanych każdego roku 
przez samorządowców 
z Maroka–Nowin. — Na 
grudzień zaplanowaliśmy 
dwa spotkania wigilijne dla 
samotnych osób z dzielni-
cy. W sumie na przed-
świątecznych wieczerz-
ach będziemy gościć 200 
osób — zapowiada prze-
wodniczący zarządu Lech 
Kuźniak.                   (D)
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Od 8 grudnia br. do 16 lutego 2010 r. 
w rybnickim Muzeum będzie można 
oglądać krakowskie szopki ze zbiorów 
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego 
w Wygiełzowie, biorące udział w konkur-
sach krakowskich w latach 1986–2000.

Oryginalna i niepowtarzalna budowla jaką 
jest szopka krakowska, jest nie tylko jedną 
z najpiękniejszych tradycji Krakowa, ale rów-
nież symbolem miasta i ikoną świąt Bożego 
Narodzenia. Zorganizowany po raz pierwszy 
w 1937 roku konkurs szopek i ich wystawa 
przyciąga corocznie do krakowskiego grodu 
tłumy turystów. 

Pierwsze szopki krakowskie powstały pod 
koniec wieku XIX. Były to prace krakow-
skich cieśli, którzy w okresie świąt Bożego 
Narodzenia kolędowali z szopkami po kra-
kowskich domach. Z upływem lat twórcy 
zaczęli wzorować się na architekturze miasta, 
i tak przekazywana z pokolenia na pokolenie 
tradycja, przetrwała do dziś. Teraz okazję do 
podziwiania tych wspaniałych budowli  będą 
mieli również rybniczanie.  Więcej o szopkach 
w grudniowej „GR”.

Karbidkowe obrazki
Dom Kultury Boguszowice zaprasza wszyst-

kie przedszkolaki oraz uczniów szkół podsta-
wowych do udziału w V Przeglądzie Twórczo-
ści Górniczej „Karbidkowe Obrazki”. 

Przegląd odbędzie się 9 grudnia br. w sali 
widowiskowej Domu Kultury w Boguszowicach. 

Impreza ma na celu „ocale-
nie od zapomnienia” tradycji 
górniczej oraz kształtowanie 
poczucia tożsamości regional-
nej. Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 4 grudnia. Więcej 
informacji w sekretariacie 
domu kultury lub pod nume-
rem tel. (32) 42 52 016.

Krakowskie szopki
w Muzeum

Już nie tylko pędzel i pióro, ale 
kamery, projektory multimedialne 
i komputery służą młodym ludziom 
do wyrażenia artystycznej ekspresji. 
Potwierdza to międzynarodowy projekt, 
w jakim wzięli udział młodzi twórcy 
skupieni w pracowniach plastycznych 
Młodzieżowego Domu Kultury.

Wychowankowie „Creatio”, „Kameleon” 
i „Walor” wzięli udział w międzynarodo-
wym projekcie artystycznym „Twinpictures” 
i wspólnie z dziećmi z Oslo, w tym samym czasie 

tworzyli obraz używając tradycyjnych narzędzi 
plastycznych, jak i współczesnych technik 
multimedialnych. Za pomocą telekonferencji 
w Norwegii wyświetlana była praca rybniczan, 
którzy również za sprawą kamer i internetu 
mieli możliwość śledzenia artystycznych poczy-
nań swoich zagranicznych kolegów. 

Projekt organizowany był przez Szkołę Sztuk 
Pięknych w Oslo i norweską organizację Echo 
2012, a ze strony MDK–u koordynatorem 
projektu była Aldona Kaczmarczyk–Kołucka 
oraz Danuta Sarna i Ewa Tomas–Modlich. 
Wspólnym celem pedagogów i artystów pra-
cujących przy projekcie było wydobycie niczym 
nie skrępowanej ekspresji plastycznej dzieci 
i stworzenie nowych więzi i relacji. 

(S)

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 32/755 79 90

Program zajęć na grudzień
• 3.12., czwartek, godz. 11.00 – spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe – pisarką i edytorką;
• 7.12., poniedziałek, godz. 11.00 – malarstwo – prowadząca Maria Malczewska;
• 8.12., wtorek, godz. 14.00 – spotkanie solenizanckie;
• 10.12., czwartek, godz. 11.00 – „Portugalskie refleksje” – Barbara i Jerzy Natkańcowie;
• 12.12., sobota, godz. 14.00 – spotkanie opłatkowe;
• 13.12., niedziela, godz. 14.00 – spotkanie opłatkowe;
• 14.12., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur prawniczy – sędzia Janina Kubasa;
• 14.12., poniedziałek, godz. 11.00 – malarstwo – Maria Malczewska;
• 16.12., środa, godz. 12.30 – „Przyczyny nagłego zaniewidzenia” – dr Aniela Kempińska;
• 17.12., czwartek, godz. 11.00 – „Piękno w informatyce” – dr inż. Piotr Kasprzyk;
• 21.12., poniedziałek do 31.12. – przerwa świąteczna.

Bliźniacze obrazy 



Utalentowani młodzi ludzie z 5 południowych 
rybnickich dzielnic – Niewiadomia, Niedobczyc, 
Popielowa, Radziejowa i Zamysłowa pokazali 
co potrafią czyli przede wszystkim… tańczyli 
i śpiewali, bo takie właśnie były najczęstsze 
talenty, jakie ujawnili. Ale nie tylko – młodzież 
udowodniła, że ma poczucie humoru i uzdol-
nienia aktorskie, potrafi grać na skrzypcach  
i nie obca jest im sztuka beatboxu oraz gimna-
styka artystyczna. Jednak jurorom – Marianowi 
Wolnemu, Jadwidze Demczuk–Bronowskiej, 
Marzenie Butyłkin i Marioli Rodzik–Ziemiań-
skiej – szczególnie spodobała się Anna Kwiatoń 
z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2, która 
potwierdziła swój talent… do śląskiej gwary. 
Jej monolog „Polterabynd” o starym, „ślonskim 
zwyczaju, kery już mało kaj jest kultywowany”,  
a związany jest ze ślubem, spodobał się nie tylko 
jury. Ania otrzymała również nagrodę dyrektora 
DK w Niedobczycach M. Wolnego oraz nagro-
dy posła Marka Krząkały i senatora Tadeusza 
Gruszki. Warto dodać, że nie był to jej pierwszy 
sukces – Ania z powodzeniem wystartowała  
w tegorocznej edycji regionalnego konkursu ga-
wędziarzy „W Niewiadomiu po Śląsku – downij 
i dzisioj”, gdzie była druga w swojej kategorii 
wiekowej. Tym razem okazała się najlepsza  
i pokonała roztańczone cheerleaderki – Darię 
Ciszek i Martynę Wiktor (które zdobyły również 
nagrodę publiczności) oraz kabaret w składzie 
Adam Bomba i Mateusz Zimończyk. Trzecie 
miejsce, również ex aequo, zajęli tancerze Agata 
Knapczyk i Filip Brzostek oraz specjaliści od 
beatboxu Bartosz Winsławski i Kamil Wie-
czorek, których dodatkowo nagrodzili radny 
Henryk Ryszka i przewodniczący Rady Dziel-
nicy Niedobczyce Bronisław Degenhart. Swoje 
nagrody przyznali również radny Grzegorz 
Juzek, poseł Grzegorz Janik i prezydent Adam 
Fudali, a trafiły one odpowiednio do skrzypaczki 
Agaty Donocik, gimnastyka Daniela Skupnia  
i roztańczonej Weroniki Zaremby. Wyróżnienie 
specjalne przyznano wokalistkom Martynie 
Barteczko i Julii Kurek, które będą mogły 
przez rok brać udział w wybranych przez siebie 
zajęciach w DK w Niedobczycach, a nagrodę 
dziennikarzy otrzymała Alicja Ossowska, spe-
cjalistka od hip–hopu. Większość fundatorów 

nagród pojawiła się na imprezie osobiście. 
Galę finałową poprowadzili Adrian Grad  
i Szymon Medalion ze Stowarzyszenia Inicjatyw 
Młodzieży, które wspólnie z domami kultury  

w Niedobczycach i Niewiadomiu zorganizowało 
imprezę, przy sporym zaangażowaniu radnego 
Henryka Cebuli. Publiczność obejrzała też film 
z półfinałów konkursu i oklaskiwała ubiegło-
rocznych laureatów „Pokaż co potrafisz” Rafała 
Kozika i kabaret „Suche kluski”. Impreza cieszyła 
się sporym zainteresowaniem publiczności, która 
postanowiła spędzić świąteczne popołudnie  
i wieczór na odkrywaniu rodzimych talentów. 
TVN ma swój „Mam talent”, Niedobczyce nie 
są gorsze – mają „Pokaż co potrafisz”!

(S) 

Anna Kwiatoń potwierdziła swój talent do śląskiej gwary, 
a monolog „Polterabynd” przyniósł jej I miejsce i kilka 
nagród dodatkowych.                                            Zdj.: s
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O tym, że mamy kryzys wie chyba każdy. 
Ale to, w jaki sposób ten niekorzystny 
trend uchwycić na kliszy fotograficznej, 
a właściwie w oku aparatu cyfrowego, wie 
niewielu. Do garstki wtajemniczonych 
należą z pewnością uczestnicy konkursu 
fotograficznego zorganizowanego  
w Domu Kultury w Niedobczycach. 

Biorący udział w konkursie przygotowanym 
przez niedobczycką placówkę wspólnie z Klu-
bem Fotograficznym „Forum Obiektywne”, 
spotkali się na wernisażu wieńczącym czwartą 
edycję konkursu. W ubiegłych latach amato-
rzy i zawodowi fotograficy w swoich pracach 
prezentowali starość, kobiety pracujące oraz 
zbieraczy. Tym razem przyszła kolej na sfo-
tografowanie kryzysu. Jury, w skład którego 
weszli: Klaudiusz Mitko, Joanna Pyrk, Iwona 
Kwiatek–Kiljanek oraz Katarzyna Brachaczek, 
oceniało wartość artystyczną, zgodność z te-
matem, jego niebanalną interpretację, a także 
jakość techniczną prezentowanych fotografii. 
Jurorzy pracy mieli sporo, bo w tegorocznej 
edycji foto–rywalizacji wzięło udział ponad 
pięćdziesięciu uczestników m.in. z Rybnika, 
Łodzi, Krakowa, Jeleniej Góry, Opola, Wo-
dzisławia Śląskiego i Czerwionki–Leszczyn. 
W sumie ocenie poddanych zostało 119 prac. 
Najlepiej z kryzysem w obiektywie poradził 
sobie Aleksander Kowalski z Rybnika, a jego 
zdjęcie „Oby tylko kryzys” zajęło pierwsze 
miejsce (na zdj.). Tuż za nim uplasował się Da-

riusz Langrzyk z Wodzisławia Śląskiego za cykl 
fotografii „Życie na pograniczu”, zaś trzecią 
nagrodę zdobył Arkadiusz Jankowski z Łodzi 
za zdjęcie „Kryzys”. Jury przyznało również 
wyróżnienia specjalne. W tym gronie znaleźli 
się państwo Jolanta i Franciszek Kluczyńscy  
z Łodzi, którzy nadesłali m.in. zdjęcie „Nostal-
gia” oraz Aneta Gabzdyl–Miszczak z Rybnika 
za fotografię zatytułowaną „Firma ma proble-
my, jest kryzys, czy tak trudno to zrozumieć?” 
Najlepiej zrozumieć i przeczekać...

(D)

Kryzys, 
czy tak trudno
to zrozumieć?

Porzekadło mówi: jeśli nie potrafisz nie pchaj się na afisz. Jednak oni potrafią, 
więc… wzięli udział w II edycji konkursu talentów „Pokaż co potrafisz”, jaki odbył 
się w Domu Kultury w Niedobczycach.

Ania 
ma talent!

Komputery dla biblioteki
W ramach projektu „Poprawa jakości usług bibliotecznych w PiMBP” wymienione 

zostały komputery w oddziale dla dzieci i młodzieży oraz czytelni głównej, a także 
serwery z bazą danych systemu Prolib.

To nie wszystko – nowe stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i wielofunk-
cyjnymi drukarkami otrzymały również biblioteczna filia nr 11 w Popielowie oraz filia nr 
18 przy ul. Orzepowickiej. Całkowity koszt zadania wyniósł 68.978 zł., a Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na ten cel 40.000 zł. Co więcej – w oddzia-
le zbiorów muzycznych osoby z dysfunkcjami wzroku mogą korzystać z komputera za 
specjalistycznym oprogramowaniem, a na potrzeby takich użytkowników zakupiono dwa 
nowoczesne urządzenia do „odsłuchiwania” książek mówionych, tzw. „czytaki”. 
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Prostujemy...
W materiale pt. „Maja odwiedzi 

rybnickie ogrody”, jaki ukazał się 
w ostatnim numerze „Gazety Rybnic-
kiej” błędnie podaliśmy imię zdobyw-
cy nagrody specjalnej w konkursie 
„O ładniejszy Rybnik” –  pana Leona 
Cichego z Kamienia. Za pomyłkę 
przepraszamy! Redakcja

Pochodząca z Niewiadomia pani Helena 
poznała pana Franciszka, mieszkańca Zebrzy-
dowic, na zabawie w Radoszowach. Po dwóch 
latach znajomości zawarli związek małżeński, 
a ceremonia zaślubin odbyła się w kościele pod 
wezw. św. Jacka w Radoszowach.  

Pani Helena nie pracowała 
zawodowo, za to pełniła rolę 
pani domu i zajmowała się 
wychowaniem dwóch córek. 
Z kolei jej mąż przez czterdzie-
ści lat zawodowo związany był 
z koleją. W 1952 roku zamiesz-
kali na Maroku – właśnie tam 
wybudowali dom, w którym 
mieszkają do dziś. Diamentowi 
jubilaci zgodnie twierdzą, że 
recepta na szczęśliwy związek 
jest prosta – to praca, małżeń-
ska zgoda, wzajemny szacunek 
i zrozumienie dla słabości 
partnera. Dzisiaj państwo 
Pompowie cieszą się z trzech 
wnuczek i jednego wnuka. 
— Nasz związek przetrwał w zgodzie i miłości aż 
do dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że wciąż jesteśmy 
potrzebni naszym bliskim. Dużo radości daje 

nam pomoc w opiece nad dwójką prawnucząt: 
Iwonką, która ma osiem miesięcy oraz rocznym 
Bartoszem — mówi pani Helena. 

Diamentowych jubilatów odwiedziły radna 
Maria Polanecka–Nabagło oraz Jadwiga Lenort, 
przewodnicząca Rady Dzielnicy Maroko–Nowi-

ny. Były kwiaty oraz życzenia jeszcze długich, 
wspólnych lat życia w zdrowiu i szczęściu, do 
których i my się dołączamy.                         (D)

Diamentowi Marokanie
Kolejna małżeńska para dołączyła do grona świętującego jubileusz 60. lecia 

pożycia małżeńskiego. Z tego godnego szacunku jubileuszu cieszą się państwo 
Helena i Franciszek Pompowie, mieszkający w dzielnicy Maroko–Nowiny.

Państwu Helenie i Franciszkowi życzenia złożyły m.in. radna Maria Polanecka–
Nabagło (po prawej) oraz Jadwiga Lenort z RD Maroko–Nowiny.

Zdj.: arch. pryw.

Jerzy Buczyński  –  pochodzący 
z Rydułtów emerytowany górnik, 
autor kilku książek propagujących 
tradycje, obyczaje, język i folklor śląski, 
napisał kolejną: „Zwierciadło śląskie”. 
Z autorem będzie się można spotkać 
w salonie Empik 4, 5, i 6 grudnia br. 
w godzinach 10.00–18.00.

Na książkę składa się sześć opowiadań, ale już 
lektura pierwszego o Anie Kopoczkowej, która 
była prekursorką erotycznego tańca przy rurze 
sprawia, że trudno opanować radosny rechot. 
Szczególnie, że podobnie jak pozostałe, oparte 
jest na krążącej od lat anegdocie, osadzonej 
w konkretnych realiach. Bohaterami opowiadań 
są Ślązacy z ich wadami i zaletami, pokazani 
głównie w humorystycznych, ale i refleksyj-
nych okolicznościach, ludzie prości, ale bogaci 
życiową, praktyczną mądrością. Ludzie mocno 
związani ze swoją Małą Ojczyzną, która, choć 
nie rozpieszcza, jest własna. Ludzie na pozór 
twardzi i skrywający swoje uczucia, ale kiedy 
trzeba – przynoszący serca na dłoni. Ludzie 
z ogromnym potencjałem, potrafiący w różny 
sposób zaprezentować piękno czarno–zielonej 
ziemi. (...) Są to ludzie, którzy, nie zdając sobie 
z tego sprawy, wcielają w życie piękne programy 
filozoficzne wielkich myślicieli – Sokratesa, 
Platona, Arystotelesa – pisze autor we wstępie. 
Jego bohaterowie odróżniają dobro od zła 
i wiedzą, że najlepszym sędzią jest sumienie. 
Jeśli się go ma...

Wydawcą książki, która już jest dostępna 
w rybnickich księgarniach, jest Agencja 
Reklamowo–Wydawnicza „Vectra” z Czer-
wionki–Leszczyn, a autorem okładki – ryb-
nicki artysta–plastyk Bogdan Szymura. 

(r)

Erotyczny taniec
Any Kopoczkowej

prowadzi zbiórkę
Stowarzyszenie „Oligos” na rzecz 

dzieci, młodzieży oraz absolwentów 
Specjalnego Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego w Rybniku z siedzibą przy ul. 
Hibnera 41, informuje, że na podstawie 
decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 
21 września 2009 r., prowadzi zbiórkę 
publiczną w formie sprzedaży wyrobów 
osób niepełnosprawnych – podopiecz-
nych i klientów stowarzyszenia. Pozy-
skane środki zostaną przeznaczone na 
zakup materiałów do dalszej terapii.

23 listopada w godz. 10.00 do 
14.00 na Uniwersytecie Śląskim 
przy ul. Rudzkiej 13a w Rybniku od-
będzie się akcja bezpłatnego, ano-
nimowego testowania w kierunku 
HIV. Osoby zgłaszające się zachowują 
pełną anonimowość, nie muszą być 
ubezpieczone, nie legitymują się, nie 
muszą być przygotowane do testu. 
Wyniki będą wydawane w Powiatowej 
Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej 
w Rybniku na umówione hasło. Akcję 
przygotowała m.in. Powiatowa Stacja 
Sanitarno–Epidemiologiczna i Regio-
nalne Towarzystwo Oświaty Zdrowot-
nej w Rybniku.
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Znaki wspólnoty
Zebrzydowice

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 dzielnicę Zebrzydowice.

Zebrzydowice, wieś ujawniona w zapisach 
źródłowych m.in. z roku 1492 i 1531, o nazwie 
typu patronicznego, należała jeszcze w XVII 
w. do Zebrzydowskich. Na początku wieku 
XVIII występuje w Katastrze Karolińskim jako 
Seibersdorf i ta nazwa obowiązywała do roku 
1922, do czasu przejęcia powiatu rybnickiego 
przez Polskę. W początkach XX w. znana była 
w okolicy z patriotycznej działalności Alojzego 
Prusa, organizatora licznych polskich towa-
rzystw kulturalnych i sportowych.

Tu, w roku 1878, został utworzony Urząd 
Okręgowy (Bezirksamt), obejmujący zasięgiem 
także Zamysłów i Smolną. Działający w jego 
ramach Urząd Stanu Cywilnego pracował 
do końca okresu międzywojennego. W 1972 
r. przekazano jego akta do USC w Rybniku. 
Reforma administracyjna kraju z dniem 
1 stycznia 1973 r. włączyła Zebrzydowice, jako 
dzielnicę, do Rybnika.

Jako gmina wiejska, Zebrzydowice miały 
prawo użycia własnej pieczęci. Godło napie-
czętne z I połowy XIX w. zostało bezzasadnie 
uznane przez Mariana Gumowskiego w jego 
przedwojennej publikacji: Herby i pieczęcie 
miejscowości woj. Śląskiego, za herb, i tak 
rozumiane, funkcjonuje obecnie jako znak 
dzielnicy. Zatem, dawne pieczęcie gminy są 
niezwykle istotne dla prawidłowego wizerunku 
współczesnego znaku wspólnoty.

Gmina w Zebrzydowicach (Seibersdorf) 
dysponowała własną pieczęcią już w końcu 
XVIII w. Wcześniej posługiwała się pieczęcią 
właściciela (?) lub zarządcy. W ciągu wieku 
XIX i w pierwszym dwudziestoleciu wieku 
XX, ciągle używała tego samego stempla. 
Dopiero w latach 1922–1939 gmina sprawiła 
sobie dwa nowe.

Tak więc w dawnych aktach związanych z tą 
gminą, wstępują  trzy typy pieczęci. Pierwszy 
z nich, to pieczęć właściciela lub zarządcy, drugi 
– znane wszystkim mieszkańcom Zebrzydowic 
przedstawienie pieczęci z trzema wieżami 
w polu, zaś trzecie – to pieczęć z godłem pań-
stwowym.

Najstarsza z nich – pieczęć właściciela lub za-
rządcy – znajduje się w Katastrze Karolińskim 
z lat 1722–1723 przechowywanym w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu. Dokumenty 
Zebrzydowic z datą 10 września 1722 r. opa-
trzone są okrągłą pieczęcią o średnicy 11 mm. 
W polu pieczęci widnieje popiersie kobiety 
z prawej i mężczyzny z lewej strony, zaś ponad 
nimi znajdują się budynki z wieżą pośrodku. 
W otoku pieczęci daje się odczytać legenda: 
ANNA D G + D S [AC....]. Taką samą, lecz 
lepiej zachowaną pieczęcią potwierdzono akta 
majątku Leszczyny, co oznacza wspólnego dla 
obu wsi właściciela. Oprócz wymienionej już 
pieczęci, na kolejnej karcie katastru widnieje 
pieczęć sygnetowa z niezidentyfikowanym 
herbem oraz zapisem: Signatum Seibersdorf 
21. July 1724, a obok niej podpisy starszych 
gminy – Jana Gzela i Marka Paska.

Typ II, z trzema wieżami w polu pieczęci, 
pojawia się prawie sto lat później. Pieczęć 
okrągła o średnicy 27 mm, z trzema dwukon-
dygnacyjnymi wolnostojącymi wieżami w polu 
i legendą w otoku: G • SEIBERSDORFF 
| RYBNIKER | KREIS., wspominają 
w opracowaniu pieczęci gminnych z 1909 r. 
O. Wilpert i P. Kutzer. Datują przy tym stempel 
na rok 1775 i opisują: trzy wieże podobne do 
Zamysłowa, lecz nie stojące na wzgórzu. 
Tę samą pieczęć widział M. Gumowski na 
dokumencie z 1835 r. w archiwum Starostwa 

w Rybniku. Na wcześniejszym dokumencie 
z 11 kwietnia 1827 r., wśród 69 innych pieczę-
ci, widać słaby jej odcisk. Następnie pojawia 
się na dokumentach dotyczących parafii 
w Rybniku 13 marca 1849 r. Kolejne archiwa-
lia z tą samą pieczęcią, występują dopiero na 
początku XX w. w zespole akt landratury ryb-
nickiej z lat 1906–1918. Można przypuszczać, 
że w zebrzydowickiej gminie posługiwano się 
tym samym stemplem przez przeszło sto lat, 
aż do roku 1922.

Kolejne pieczęcie reprezentujące ten typ, 
pochodzą już z okresu po lipcu 1922 r. Pieczęć 
okrągła, o średnicy 31 mm, z trzema zespolony-
mi jednokondygnacyjnymi wieżami z cegieł i le-
gendą: GMINA ŻEBRZYDOWICE * powiat 
Rybnicki * widoczna jest na dokumentach 
z lat 1924 – 1929. Zna ją również M. Gumowski 
i pisze o niej, że powstała po 1921 i jest w cią-
głym użyciu. W zachowanych aktach gminnych 
występuje w latach 1924–1929 i sporadycznie 
później. Następna z pieczęci międzywojennych, 
również okrągła, o średnicy 29 mm, różni się 
od poprzedniej wielkością oraz literą „Z” na 
początku nazwy miejscowości. Używano jej 
z pewnością już w listopadzie 1926 r., i później 
-  aż do początku II wojny światowej, zamiennie 
z pieczęcią wspomnianą wyżej. 

Zupełnie odmienny typ reprezentuje pie-
częć z godłem państwowym. Okrągłą pieczęć 
Urzędu Gminy z napisem w potrójnym otoku: 
AMT SEIBERSDORF * KREIS RYBNIK 
* i niemieckim godłem państwowym, można  
spotkać na dokumentach z lat 1906–1919. 

Godłu występującemu na pieczęciach 
z wieku XIX i z początku XX, M. Gumowski 
przydał barwy: „białe mury wież, złote dachy 
i czarne okna, na tle niebieskim”. Tym sa-
mym bezzasadnie uznał je za herb.  Za nim tę  
wersję powtarza się w różnych opracowaniach, 
m. in.  M. Szołtysek oraz strona internetowa 
miasta.

Elżbieta Bimler–Mackiewicz

Znak wspólnoty Zebrzydowic, błędnie nazwany 
przez M. Gumowskiego herbem, w nowszym opraco-
waniu funkcjonuje w publikacjach i internecie.

Pieczęć gminy Zebrzydowice używana 
od lat 20. XIX w. do lipca roku 1922.

Pieczęcie gminne z lat 1922 – 1939.
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Również Śląsk ma swoją charakterystyczną 
architekturę regionalną, np. drewniane lauby. 
Chodzi tu o drewniane ganki przed wejściowy-
mi drzwiami domów z ażurowymi ściankami 
z listewek. Lauby służą, czy raczej służyły, nie 
tylko jako zadaszenie chroniące drzwi. Była tam 
również ławeczka, na której w wolnych chwilach 
siadały Ślązoki, żeby trochę pogawędzić. Lauba 
była również świetnym elementem zdobiącym 
śląskie chałpy. Najczęściej była wymalowana 
na zielono, ale zdarzały się też lauby brązowe, 
czarne, a nawet czerwone. Niestety, Ślązoki 
gdzieś od 70. lat XX wieku, w imię nowoczesności 
i z braku umiłowania tego elementu śląskiej 
architektury, zaczęli systematycznie drewniane 
perełki burzyć, rąbać i palić w piecu. Najgorsze 
jest to, że w ich miejsce nie zbudowali już nic, albo 
jakiś koszmarny plastikowy daszek. 

Ale burzenie laub to tylko wierzchołek góry lo-
dowej. Bo największej dewastacji śląskiej architek-
tury dokonano poprzez tzw. dźwiganie chałpów. 
Było to masowe zjawisko występujące na Śląsku 
w II połowie XX w. Wówczas ludzie zaczęli prze-
budowywać charakterystyczne piętrowe śląskie 
domki z czerwonej cegły i ze spadzistym dachem 
krytym dachówką. Przebudowa ta polegała głów-
nie na tym, że zmieniano dach ze spadzistego na 
płaski. Ale dach taki był już wówczas betonowy 
i kryty papą. Taki dom po przebudowie wyglądał 
koszmarnie – jak zwykły klocek. I tak śląski krajo-
braz tracił charakter regionalny, a zyskiwał – kloc-
kowy czyli nijaki. Ludzie, którzy tego dokonywali, 
nie byli szczególnie wrażliwi na regionalną archi-
tekturę. Ale trzeba oddać im też sprawiedliwość 
i powiedzieć, że w czasach komuny – bo wówczas 
dokonywano tych przeróbek – brakowało miesz-
kań i mały dom po babci czy ciotce stawał się po 
takiej przebudowie dwa razy większy. Za komuny 
też nie można było kupić w sklepach drewnianych 
bali, dachó-
w e k  a n i 

okien dachowych – więc zrobienie wówczas 
pięknych dachów w bardziej śląskim stylu nie 
było technicznie możliwe. Tak czy inaczej, śląski 
krajobraz zdewastowano!

Kiedy skończyła się komuna, na Śląsku odżyły 
sprawy regionalne. Tak, odżyły, ale w dziedzinie 
pielęgnowania gwary, kuchni czy śląskiego stroju. 
Niestety, architektura śląskich domów zaczęła 
ulegać jeszcze większej dewastacji. A tym razem 
zaczęło się tak dziać z powodów okien. Otóż od 
90. lat XX wieku powstają u nas jak grzyby po 
deszczu firmy produkujące nowoczesne okna. 
Łatwiej się je myje, lepiej wyglądają, no i są bardzo 
szczelne, więc w domu jest cieplej. Najtańsze okna 
są z białego plastiku, więc chętnie się je kupuje. 
Ale stare śląskie domy mają okna, których górna 
krawędź jest zakończona łukiem. Ludzie zatem, 
aby było taniej, prostowali okienne otwory – i ko-
lejny piękny element śląskiej architektury „pieron 
szczelił”! A już kosmicznym wprost koszmarem 
jest sytuacja, że w wielkim domu lub we familoku 
wstawia się okna różnych kształtów i kolorów. 
Za to już powinny być kary!

Jeżeli jednak jakimś dziwnym, wprost cudow-
nym zbiegiem okoliczności, do dzisiaj zachowały 
się jeszcze nietknięte kształty śląskich domów, 
radzę szybko je sfotografować, aby ocalić dla pa-
mięci potomnych. Warto też pokazać je dzieciom 
i młodzieży w szkole. Bo pewnie już niedługo ze 
śląskiej architektury zupełnie nic nie zostanie. 
A dlaczego? Bo nadchodzi szczytowy okres epoki 
styropianowej, a ocieplenie domu styropianem 
jest najtańszym sposobem zaoszczędzenia na 
ogrzewaniu. Jeżeli więc ktoś „obklajstruje” stary 
śląski dom – to całkowicie zasłoni jego regionalne 
kształty i bezpowrotnie straci się charakterystycz-
ny ceglany klimat. Warto o tym pomyśleć! 

Tekst zdjęcie: Marek Szołtysek

Styropianowy Śląsk

Ten przebu-
d o w y w a n y 
stary śląski 
dom będzie 
z pewnością 
ciepły i będzie 
miał szczel-
ne okna, ale 
wszystko co 
w nim było 
regionalne, 
zostanie za-
słonięte.

W swojej kolejnej, piętnastej już, książce Ma-
rek Szołtysek wyczarował świat śląskich „gra-
czek” czyli zabaw, zabawek i, szerzej, wszelkich 
innych czynności, w tym tradycji i obyczajów, 
które umilały Ślązakom wolny czas.

Wiele z nich Marek, Ślązak z urodzenia 
i przekonania, zna jeszcze z własnego dzie-
ciństwa, o wielu opowiedziały mu osoby 
starszego pokolenia, ale autor sięgnął też do 
źródeł i powiązał „graczki” z okolicznościa-
mi historycznymi. Barwny kolaż prezentuje 

wszystko, co mieści się w szeroko pojętej 
„branży zabawowej”: przykłady rymowa-
nych wyliczanek, rolę starzików w zabawach 
dzieci, zimowe i letnie gry oraz zabawy na 
powietrzu z użyciem rekwizytów, często ro-
bionych własnoręcznie, przebieranki, świat 
lalek, w tym Barbie w śląskim stroju i innych 
zabawek, udział w zabawie domowych 
zwierząt, wystawianie teatralnych spektakli 
i wiele innych sposobów aktywności dzieci  
i dorosłych „po szkole i po robocie”. Autor 
przypomina też śląskie tradycje i święta, 
w których udział przedstawia w kategoriach 
zabawy. Ale to nie wszystko: M. Szołtysek 
pokazuje też, w jaki sposób własnoręcznie 
odtworzyć dawne zabawki czy sprzęt sporto-
wy jak narty z beczki oraz przypomina zasady 
gry w klipę, cymbergaja czy duczkę, strzelanie 
ze szlojdra i innych „szczyladeł”, kulanie felgi 
i wiele innych prostych, wymagających nieco 
wyobraźni zabaw.

Bogato ilustrowana książka starszym 
przypomni zawsze piękne czasy dzieciństwa, 
młodszym pokaże, że zabawki nie zaczęły się 
od klocków lego, a zabawa to nie tylko gra 
komputerowa. Książka „Graczki – zabawki, 
zabawy śląskie” dostępna jest w rybnickich 
księgarniach.

(r)

wszystko, co mieści się w szeroko pojętej 

Odwiedzając różne regiony Włoch, Hiszpanii, Francji, Austrii czy Niemiec zauważyć 
można przykłady regionalnej architektury. Zanim poznamy regionalne potrawy 
hiszpańskiej Asturii – widzimy stojące przy domach kamienne spichlerze zwane horreos. 
W niemieckiej Bawarii rzucają się w oczy charakterystyczne wieże kościołów, 
a w austriackim Tyrolu oryginalne dachy domów i kształt balkonów z dużą ilością 
kwiatów.

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

(cz. 75)
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75/1

Zdjęcie 75/2:
To niezwykle urocze zdjęcie 

udostępnił nam Tadeusz Androsz. 
Przedstawia ono rybnickich harce-
rzy z XVI drużyny ZHP. Fotografia 
została zrobiona latem 1947 roku, 
podczas powrotu harcerzy 
z obozu w Jeleśni. Szli oni z tej 
miejscowości pieszo około 14 km 
do Żywca, gdzie wsiedli do pocią-
gu do Rybnika. Uwagę oglądają-
cego zdjęcie przykuwa głównie 
drewniany wózek, którym harce-
rze wieźli namioty i inny sprzęt 
potrzebny do biwakowania. 
A jak dzisiaj wyglądają wycieczki 
młodzieży? Rodzice podwożą 
„podróżników” samochodem 
pod autokar i ten wiezie ich pod 
same drzwi wejściowe hotelu. 
Takie czasy!

Zdjęcie 75/1:
To zdjęcie zrobiono na rybnickim 

Rynku w 1922 roku, podczas uro-
czystości powrotu Śląska do Polski. 
Zwracam jednak uwagę na śląskie 
stroje stojących na pierwszym planie 
kobiet. Otóż jest to tzw. STRÓJ RYB-
NICKI. Niestety, niewiele wiadomo 
o tej naszej lokalnej odmianie ślą-
skiego stroju. Różni się on od stroju 
raciborskiego, pszczyńskiego, cie-
szyńskiego czy bytomskiego. Nie 
ma takich strojów Zespół Pieśni 
i Tańca „ŚLĄSK” z Koszęcina ani nasza 
rybnicka „PRZYGODA”. Nie ma na 
temat rybnickiego stroju wyczerpu-
jących publikacji książkowych. Może 
więc pora by odtworzyć w pełni ten 
ubiór? Prosimy zatem o wspomnie-
nia, o podanie nazw poszczególnych 
elementów tego stroju oraz o stare 
zdjęcia, na którym są „obleczone” po 
rybnicku rybniczanki. A może ktoś 
ma jeszcze po prababci taki „rybnicki 
czepiec”? To bardzo ważne!
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Wodniacy mają swoje korzenie w 4 Rybnic-
kiej Drużynie Harcerskiej im. H. Sienkiewicza, 
która powstała już w 1926 roku i działała nie-
przerwanie do wybuchu wojny w 1939 roku.  
W 1957 roku „4” zostaje reaktywowana,  
z niej 8 października 1959 roku wyłania się 6 
Harcerska Drużyna Wodna im. Komandora 
Zbigniewa Przybyszewskiego, której pierwszym 
drużynowym został druh Wojciech Czech.  
W 1961 roku do druhów dołączyły druhny – w 
Rybniku powstaje 23 Żeńska Drużyna Wodna. 
Obie drużyny, wraz z „4” i gromadą zuchową 
rok później weszły w skład Szczepu Orląt Ślą-
skich. W 1968 z powodu 
braków kadrowych i 
małego zainteresowania 
harcerzy, szósta drużyna 
zawiesiła swoją działal-
ność, ale już po roku 
została reaktywowana. 
Pierwszą kanadyjkę  
o nazwie „Ślepowron” 
wybudowano w 1970 r.,  
a systematyczna dzia-
łalność drużyny zaczę-
ła przynosić efekty.  
W organizowanych 
przez Chorągiew Ka-
towicką spartakiadach 
drużyna zdobywała wy-
sokie miejsca, podobnie, 
jak w Chorągwianym 
Spływie Wiosennym, 
w którym zwyciężała w 
1975 i 1977 roku. Przez 
tych kilka lat działalności rybniccy harcerze 
brali udział w licznych kursach, obozach, spły-
wach, zdobywają coraz to nowe sprawności i 
nowe stopnie żeglarskie. W 1979 roku drużyna 
została uznana za najlepszą w kraju i zdobyła 
tym samym Proporzec Leonida Teligi. Został 
on wręczony drużynie rok później, podczas 
inauguracji szlaku phm. Stanisława Wolnego 
„Baranka” (rz. Ruda). St. Wolny był jednym 
z harcerzy wodnych, którzy zginęli podczas II 
wojny światowej. W tym samym roku rozpoczę-
ła funkcjonowanie Harcerska Stanica Wodna 
drużyny. Rok później drużyna, podczas XIX 
Odrzańskiego Spływu Wiosennego, otrzymała 
miano najlepszej drużyny spływowej. Bardzo 
dobra kadra instruktorska oraz liczne wędrów-
ki po rzekach Polski owocują nadaniem przez 
Naczelnika ZHP patentu Harcerskiej Drużyny 
Żeglarskiej, pierwszej w historii Katowickiej 
Chorągwi ZHP. Stało się to w 1984 roku. 5 lat 
później drużyna ochrzciła nową, wybudowaną 
łódź typu DZ „Warugę”,  a w 1992 roku powsta-

ła Samodzielna Załoga Katowicka przy 6 HDŻ, 
złożona z dwóch zastępów. W tym samym roku 
Krąg Instruktorski postanowił powołać Koło 
Przyjaciół 6 HDŻ. W 2000 roku drużyna po raz 
trzeci w historii zdobyła Proporzec Teligi (drugi 
raz został on zdobyty w 1987 roku) i miano 
najlepszej Harcerskiej Drużyny Wodnej. 

Aktualnie 6 HDŻ liczy ok. 60 czynnych 
członków zgrupowanych w 3 załogach: chłopców 
młodszych, chłopców starszych i dziewczyn. Te 
podzielone są na mniejsze grupy – zastępy. To 
w nich toczy się całoroczne życie harcersko–że-
glarskie. W sezonie zbiórki odbywają się w każdą 

sobotę w stanicy, poza sezonem – są rzadsze  
i mają miejsce w harcówce. Na początku każ-
dego roku szkolnego w szkołach podstawowych 
wśród uczniów klas starszych prowadzona jest 
rekrutacja do drużyny. Tuż po wcieleniu nowych 
adeptów do harcerskiego życia, na zakończenie 
sezonu odbywa się zbiórka jesienna, po niej 
organizowana jest jeszcze zbiórka andrzejkowa 
oraz tzw. chatka – przedświąteczne spotkanie 
w górach. Jesienno–zimowy okres rybniccy 
wodniacy spędzają głównie przy pracy nad 
sprzętem, temu też poświęcony jest zimowy 
biwak szkutniczy, który zazwyczaj odbywa się  
w Wiśle Wielkiej. Tam też cały sprzęt przechodzi 
generalny remont, a czasami powstają nowe 
łodzie. — Chcemy się szkolić w szkutnictwie i dla-
tego organizujemy takie obozy. Taka praca uczy,  
a o sprzęt własnoręcznie zbudowany zawsze się 
lepiej dba — mówi drużynowy Mateusz Mali-
nowski. 

Po pracowitej zimie nowy sezon żeglarski 
rozpoczyna bieg harcerski, po nim drużyna 

pracowicie przygoto-
wuje się do majowego 
Odrzańskiego Spływu 
Wiosennego, w którym 
biorą udział drużyny z 
całego województwa. 
Ponadto drużyna re-
gularnie uczestniczy  
w zlocie młodzieży „wol-
nej od nałogów i nieoby-
czajnych zachowań” 
„Mokre Stopy” i Jesien-
nym Spływie Wiślanym.  
W okres ie  wakac j i 
letnich organizowane 
są spływy, rejsy przy-
brzeżne i pełnomorskie,  
a także obozy szko-
leniowe: wioślarskie 
i żeglarskie. — Choć 

prowadzimy rekrutacje w szkołach we wrześniu, 
to jednak przez cały rok oczekujemy na nowych 
kandydatów, proponując im ciekawy sposób na 
spędzanie wolnego czasu na łonie natury. To 
co im proponujemy to powiązanie harcerstwa z 
żeglarstwem — mówi drużynowy „6” Mateusz 
Malinowski.

Jubileuszowa, uroczysta zbiórka rozpoczęła 
się w samo południe. Podniesiono banderę,  
a zaproszeni goście obejrzeli okolicznościową 
wystawę fotograficzną, mogli również popływać 
po Zalewie Rybnickim, a potem dokonać wpisu 
do księgi gości. Odbyły się także jubileuszowe 
regaty. Podczas uroczystego apelu wręczono 
odznaki „Wiernego Druha 6” , miała też miej-
sce defilada wodna, w której udział wzięło 7 ło-
dzi z pełną obsadą żeglarską oraz gościnnie – 10 
HDŻ z Katowic. Jubileuszowe obchody swoim 
występem uświetniły także żeglarskie piosenki 
śpiewane przez „Ryczące Dwudziestki”. Po 
koncercie odbyło się ognisko, a uroczyste ob-
chody zakończyła polowa msza św. 

Złote Gody wodniaków

W drugą niedzielę października br. na Stanicy Wodnej nad Zalewem Rybnickim  
6 Harcerska Drużyna Żeglarska im. Komandora Zbigniewa Przybyszewskiego święto-
wała złoty jubileusz 50–lecia istnienia.

Wodna defilada podczas jubileuszu 50–lecia.

Obóz szkutniczy w Wiśle 
Wielkiej.
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W samo południe 11 listopada rozpoczął się XV jubileuszowy 
Bieg Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika. 
Kapryśna aura sprawiła że z 700 zapisanych zawodników na jego 
starcie stanęła niespełna połowa biegaczy – 327.Rybnicka impreza 
od lat przyciąga zawodników z całej Polski m.in. Bytomia, Krakowa, 
Wrocławia, Sosnowca, Gliwic, Zabrza. Otwarcia imprezy dokonał 
prezydent  Adam Fudali wraz  ze swoimi zastępcami, a zwycięzcom 
nagrody wręczali poseł Grzegorz Janik i przewodniczący Rady 
Miasta Stanisław Jaszczuk. 

Poza MOSiR–em w organizacji imprezy uczestniczyli zawodnicy 
sekcji lekkoatletycznej Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sporto-
wego, Sztab Ratownictwa wraz ze Strażą Miejską, wolontariusze z IV 
LO im. M. Kopernika z Chwałowic, a także Gimnazjum nr 1, w którym 
usytuowane były, jak co roku, szatnie. Zwycięzcami poszczególnych 
kategorii zostali: szkoły podstawowe – Patrycja Kapała (Tarnowskie 
Góry) i  Jakub Magiera (SP Szczerbice), gimnazja – Dominika Bielecka 
(Wodzisław) i Tomasz Mikus (Sosnowiec), szkoły ponadgimnazjalne 
– Izabela Lubszczyk (Żory) i Piotr Pękalski (Zabrze). Zwycięzcami biegu 
głównego zostali Katarzyna Broniatowska (Kraków) i Kamil Murzyn 
(Kraków). W grupie seniorów triumfowali rybniczanie Ewa Fligert  
i Maciej Ciepłak. Najstarszym uczestnikiem XV Biegu Niepodległości 

był urodzony w 1942 roku Norbert Sielski z Rybnika.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale oraz na 

rozgrzewkę i dla regeneracji sił grochówkę i gorącą herbatę. W tym 
roku warunki były wyjątkowo trudne i znów odżyły dyskusje czy bieg, 
w którym biorą udział głównie dzieci, powinien być organizowany  
w listopadowym terminie.

••• 
Drugim sportowym akcentem obchodów Święta Niepodległości były 

Międzynarodowe Zawody Strzeleckie, zorganizowane 7 listopada 
przez Miejski Klub Strzelecki Ligii Obrony Kraju. 

Coraz lepiej 
Po 9 rozegranych spotkaniach koszykarki 

UTEX-u ROW Rybnik z dorobkiem 3 zwycięstw  
i 6 porażek plasują się na 10 miejscu w tabeli 
Ford Germaz Ekstraklasy. Jednak tyle samo punk-
tów ma dziewiąty w tabeli Lider Pruszków. To z tym 
zespołem rybniczanki wygrały w ostatniej kolejce, 
pokonując we własnej hali tegorocznego beniaminka 
z Pruszkowa 84:63. Wcześniej rybniczanki pokonały 
dwie poznańskie drużyny: Ineę i MUKS. Warto 
dodać, iż ostatnie dwa wyjazdowe pojedynki koszy-
karek Utex–u zakończyły się ich minimalną porażką.  
W Toruniu podopieczne Mirosława Orczyka przegrały 
74:76. Jeszcze większe emocje towarzyszyły spotkaniu 
w Gorzowie, gdzie niepokonane wciąż akademiczki 
zapewniły sobie zwycięstwo jednym punktem w ostat-
niej sekundzie meczu, przy niestety biernej postawie 
rybnickiej defensywy. Szkoda, bo sensacja wisiała na 
włosku. Do końca I rundy rozgrywek rybniczankom 
zostały jeszcze do rozegrania 3 pojedynki. Na wyjaz-
dach w Polkowicach (22.11.) i Bydgoszczy (5.12.) oraz 

w Pawłowicach  
z Odrą Brzeg 
(29 listopada, 
godz.  17.30). 
Wy n i k i  t y c h 
dwóch ostatnich 
będą kluczowe 
dla układu ta-
beli przed run-
dą rewanżową. 
Ta rozpocznie 
się 19 grudnia 
po jedynkiem  
w  P o z n a n i u  
z  m i e j s c o w ą 
Ineą.  

Lepiej w drużynie
Wśród 89 zawodników z 25 krajów, 

którzy wzięli udział w Mistrzostwach 
Europy juniorów w szermierce w Odense 
w Danii, znalazł się również szpadzista 
RMKS–u Rybnik Wojciech Sworowski. 
W fazie grupowej turnieju indywidual-
nego wygrał 3 z 6 pojedynków i do walk 
pucharowych przystępował z numerem 
49, ostatecznie jednak zajął 52 miejsce. 
Niestety, nie był to udany dzień dla 
pozostałych kolegów Wojtka z repre-
zentacji.

W turnieju drużynowym wystartowało 17 
3–osobowych (plus rezerwowy) drużyn. Re-
prezentacji Polski w składzie: Broniszewski, 
Sworowski, Sobiecki, Brzozowski rozstawiona 
została z numerem 12. Od początku turnieju 
widać było, że nasi reprezentanci chcą się 
odkuć za niepowodzenia w turnieju indywi-
dualnym. W 1/8 finału  uporali się z zawsze 
niewygodnymi Szwajcarami, których pokonali 

35:30 po bardzo nerwowej końcówce meczu. 
W ćwierćfinale wygrali z rewelacyjnymi Szwe-
dami, którzy dopiero co odprawili z kwitkiem 
drużynę Rosji. W półfinale nasi zawodnicy 
stanęli przed pierwszą medalową szansą. Przez 
większość meczu z Węgrami wydawało się, 
że wyjdą z tej konfrontacji zwycięsko, jednak 
Madziarzy mieli znakomitą końcówkę meczu 
i naszym przyszło walczyć o trzecie miejsce. 
W walce o brązowy medal nasi zawodnicy 
nie poradzili sobie z Włochami i nieznacznie 
przegrali 39:45 zajmując ostatecznie, najgor-
sze dla sportowca, czwarte miejsce.

Po tej imprezie Wojtek Sworowski i jego re-
prezentacyjni koledzy będą się przygotowywali  
i  startowali  w całym cyklu Pucharu Świata  
w Laupheim, Helsinkach, Budapeszcie, Goete-
borgu i Bazylei, gdzie muszą wywalczyć limit 
punktowy, aby wziąć udział w Mistrzostwach 
Świata Juniorów, które odbędą się na początku 
kwietnia 2010 roku w Baku w Azerbejdżanie. 

Natomiast młodsi klubowi koledzy Wojtka 
w składzie Krystian Fajkis, Kamil Naszkowski, 

Mikołaj Mroszczak, Maciej 
Kotas, Maciej Brewczyk 
przebywają aktualnie na 
zgrupowaniu w Brennej 
przygotowując się do Pu-
charu Europy Kadetów 
w Modling w Austrii. Jest 
to również bardzo ważny 
dla tej kategorii wieko-
wej cykl turniejów, który 
ma na celu wyłonienie 
reprezentacji kraju na ME 
Kadetów (Ateny, marzec 
2010 roku). 

Bieg w chłodzie i deszczu

Start do biegu chłopców szkół podstawowych

Reprezentacja Polski ME juniorów w Danii (od lewej): Seweryn Brzozowski, 
Wojciech Sworowski (RMKS Rybnik), Filip Broniszewski, Jan Sobiecki.
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Skat na Smolnej
Pomimo niezachęcającej daty, bo 13 

listopada w piątek, w Domu Przyjęć 
„Energil” rozegrano jesienną edycję 
turnieju skata sportowego o Puchar 
Zarządu Dzielnicy Rybnik–Smolna, do 
którego przystąpiło aż 35 zawodników.

Zwycięzcą turnieju został tym razem sę-
dzia Adam Juraszek, który zgromadził 2192 
punkty. Tuż za nim, z dorobkiem 2159 punk-
tów uplasował się Kazimierz Wróblowski, 
natomiast trzecie miejsce z 2020 punktami zajął 
Tadeusz Rudawski. Najmłodszy z graczy miał 43 
lata, najstarszy 72, co świadczyć może o tym, że 
skat nie jest ulubionym zajęciem młodzieży… 

Oprócz pucharu, do wygrania był sprzęt 
gospodarstwa domowego, ufundowany przez 
zarząd dzielnicy. W jego imieniu nagrody wrę-
czyła przewodnicząca Gabriela Pierchała.

Powołany do reprezentacji
Zawodnik Absortio Fight Team Łukasz Kubiak wystąpi  

w  ośmiu edycjach Euroligi Muay Thai (boksu tajskiego), które 
odbywać się będą na terenie Czech i Słowacji. Główną nagro-
dą dla każdego zwycięzcy kategorii jest wyjazd do Tajlandii, a dla 
finalistów przejście na PROFI i zapewnienie uczestnictwa w galach 
zawodowych. W pierwszej, która odbyła się na Słowacji rybniczanin 

zwyciężył i być 
m o ż e  t e n 
sukces  za-
decydował  
o powołaniu 
go do repre-
zentacji Polski 
na mistrzo-
stwa świata  
w Muay Thai, 
które na prze-
łomie listopa-
da i grudnia 
odbędą się  
w Bangkoku 

w Tajlandii. — Dzięki wsparciu sponsora, jakim był NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, mogłem wyjechać i zdobyć brąz 
na Mistrzostwach Europy. Dzięki kolejnemu wsparciu mój wyjazd na 
Mistrzostwa Świata w mekce Muay Thai staje się coraz bardziej realny” 
— cieszy się z powołania Ł. Kubiak. Na początku października br. 
odbyło się zgrupowanie reprezentacji Polski Muay Thai w Węgier-
skiej Górce, które miało na celu zintegrowanie grupy kadrowiczów, 
spotkanie z menadżerem w celu dopięcia spraw organizacyjnych 
związanych z MŚ oraz uczestnictwo w treningach prowadzonych 
przez mistrza boksu tajskiego z Tajlandii i mistrza boksu.  

Boksowali 
w Knurowie i Lesznie

Na początku listopada  w Knuro-
wie odbył się VII Międzynarodowy 
Turniej Bokserski im. Krasnożona 
z udziałem reprezentacji Ukrainy, 
Czech, Litwy oraz Polski, w skład 
której wchodzili również rybnicza-
nie. Pokazali się oni z jak najlepszej strony: w kategorii młodzików 1 miejsce 
w wadze 44,5 kg zajął Karol Kostka, pokonując na punkty 3:0 Robina Datko 
z Czech. W gronie kadetów w kategorii wagowej powyżej 80 kg zwyciężył Mi-
łosz Laskowski, drugi w kategorii 46 kg był Kamil Pierchała. Wśród juniorów 
brązowy medal w wadze 64 kg zdobył Dawid Rutkowski. W seniorach złote 
medale zdobyli w wadze 57 kg Mateusz Mazik oraz w wadze 60 kg Patryk 
Cichocki, który wygrał na punkty z Kamilem Młodzińskim z Jaworzna. Była 
to najlepsza i najciekawsza walka całego turnieju, jak również rewanż za 
mistrzostwa Polski seniorów. Ponadto Marek Szarubka w finale uległ bardzo 
dobremu zawodnikowi z Litwy, w wadze ciężkiej Piotr Buchta uległ na punkty 
w finale Przemkowi Stępniowi z Gliwic. W narożniku swoim zawodnikom 
sekundowali Zbyszek Gąsiorowski i Anatol Jakimczuk.

Z kolei w Lesznie odbył się Puchar Polski kadetów, skąd Miłosz La-
skowski wrócił ze srebrnym medalem. Prawo startu już wcześniej wywalczyło 
dwóch zawodników RMKS-u Rybnik. W wadze 46 kg Kamil Pierchała już  
w pierwszej walce trafił na dwukrotnego mistrza Polski tej wagi i uległ na punk-
ty, nie wchodząc do strefy medalowej. M. Laskowski w wadze ciężkiej też miał 
złe losowanie i trafił na wicemistrza Polski Łukasza Sipowicza ze Szczecina  
i w walce już o strefę medalową wygrał z nim na punkty 2 :1. W półfinale rybni-
czanin pokonał na punkty Tomasza Szarłowicza z Lubina. W walce finałowej, 
po bardzo emocjonującym pojedynku,  M. Laskowski przegrał na punkty 2:1 
z Kazaryjanem Wryżem, choć w 2 rundzie miał go na deskach i był liczony do 
8. Jednak dwóch sędziów wskazało na Kazaryjana, co sprawiło, że Laskowski 
przywiózł „tylko” srebro.

II edycja 
Mitingu z Olimpijczykiem

Fundacja Elektrowni Rybnik wraz z po-
czątkiem nowego roku szkolnego kontynuuje 
realizację 2 edycji Mityngu z Olimpijczykiem. 
To cykl imprez przeznaczonych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, gdzie przy okazji rywalizacji 
sportowej, odbywają się spotkania z wybitnymi 
sportowcami. Na inaugurację II edycji w połowie 
września rozegrany został turniej tenisa ziemne-
go, a po nim spotkanie z Leszkiem Blanikiem 
i Markiem Plawgo. Natomiast na początku 
listopada odbył się turniej tenisa stołowego  
i spotkanie z Mariuszem Czerkawskim, który 
opowiadał o sobie i swojej karierze (więcej  
w numerze grudniowym). 

Kolejną imprezę zaplanowano na 26 listo-
pada, a będą to sztafety pływackie i spotkanie 
z Mają Włoszczowską, zaś 9 grudnia odbędzie 
się konkurs wiedzy olimpijskiej. W rywalizacji 
tej uczestniczy 6 szkół ponadgimnazjalnych: 
I LO im. Powstańców Śląskich, Zespół Szkół 
Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych, 
Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych, 
Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych oraz 
Zespół Szkół nr 5. 

Od lewej: A. Jakimczuk, K. Pierchała,  
M. Laskowski i Z. Gąsiorowski.

Zakończyli rundę
Na zakończenie rundy jesiennej piłkarze 

Energetyka ROW Rybnik pokonali na wła-
snym boisku Wiktorię Chróścice 4:1. Grający 

w III lidze rybniczanie w 14 rozegranych spotka-
niach odnieśli 9 zwycięstw, doznali 3 porażek  
i dwukrotnie zremisowali. Z dorobkiem 29 
punktów plasują się na 3 miejscu w ligowej tabeli.  
W lidze prowadzi Ruch Zdzieszowice z dorobkiem 

34 punktów, przed BKS Stal Bielsko Biała 
– punktów 32. Najwięcej bramek w tej run-
dzie dla Energetyka zdobyli: 5 – Sebastian 
Kapinos, po 4 – Grzegorz Dzięgielowski 
i Mateusz Szatkowski. Trenerem drużyny 
jest Dariusz Widawski.  

Piłkarze Energetyka w akcji.

Najlepsza trójka turnieju z Gabrielą Pierchałą.

Kadra Polski w komplecie.
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Z notatnika strażnika miejskiego

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

Dokarmiać czy nie dokarmiać…?
Przed zimą, jak i w jej trakcie, budzi się  

w nas chęć niesienia pomocy zwierzętom, 
które mogą mieć kłopoty ze znalezieniem 
pożywienia. O tym, że trzeba je dokarmiać w 
sposób odpowiedzialny, nie trzeba nikomu 
przypominać. Musimy sobie jednak zdawać 
sprawę, że rozsypywanie np. karmy dla pta-
ków na ulicy, mimo naszych dobrych chęci, 
może nas drogo kosztować. Zgłoszenie tego 
typu otrzymała SM 30 października. Na miejsce 
udał się patrol, który z wydarzenia sporządził 
dokumentację. Trwają ustalenia sprawcy, któ-
remu może grozić grzywna nawet do 500 zł.  
Ciekawe, kto jeszcze pamięta o czymś takim 
jak karmnik dla ptaków? Sposób tańszy i mniej 
uciążliwy dla przechodniów.

Powalająca  apteka? 
27 października do komendy SM z prośbą 

o interwencję zadzwonił dyspozytor pogoto-
wia. Otóż w jednej z rybnickich aptek zasłabła 
kobieta. Strażnicy, którzy przybyli na miejsce 
otrzymali informację, że kobieta jest nietrzeź-
wa. W tej sytuacji została ona zabrana przez 
strażników do tyskiej izby wytrzeźwień. Cieka-
we, co ta pani chciała w aptece kupić…

Uszkodzona huśtawka
Dwa dni później do SM zgłoszono uszko-

dzenie huśtawki na jednym z placów zabaw w 
Chwałowicach. Huśtawka stanowiła zagrożenie 
dla bawiących się tam dzieci. Na miejscu strażni-
cy zabezpieczyli urządzenie, a także powiadomili 
właściciela o potrzebie usunięcia  usterki.

Kwietnik nie do siedzenia…
Obserwacja zachowań mieszkańców 

naszego miasta za pomocą miejskiego mo-
nitoringu może być niezwykle interesującym 

zajęciem. I tak 20 października na jednym 
z monitorów ukazał się obraz mężczyzny, 
który beztrosko odpoczywał w …kwietniku 
na ul. 3 Maja. Tym razem skończyło się na 
pouczeniu.

Sąsiedzka troska ?
19 października wpłynęło do Straży zgło-

szenie od zaniepokojonej mieszkanki dziel-
nicy Smolna, która domagała się interwencji 
w sprawie psa z pobliskiej posesji. Pies miał 
być zaniedbany, na łańcuchu bez żadnego 
schronienia przed zimnem i stale ujadać. 
Jednak zarzuty się nie potwierdziły: przybyli 
na miejsce strażnicy stwierdzili, że pies ma 
aktualną kartę szczepień i jest w dobrej 
kondycji. Ciekawe czy był to przejaw troski o 
najlepszego przyjaciela człowieka, czy zwykła 
„sąsiedzka troska” ?

Fr.

W ciągu ostatnich kilku tygodni znacznie nasiliła 
się liczba przypadków zachorowań na grypę i choroby 
grypopodobne. Nikt już nie ukrywa, że epidemia jest 
tylko kwestią czasu.

Ale nie należy się poddawać panice. Jedną czwartą wszystkich 
przypadków grypy powoduje wirus A/H1N1, lecz w 80%  przebieg 
choroby jest łagodny. Jak dotąd, w naszym kraju niedostępna 
jest szczepionka na nową grypę (nie przebadano jej na grupach 
ryzyka: kobiety w ciąży, chorzy przewlekle), jednak, jak uważa 
większość lekarzy, jej objawy łagodzi również szczepionka na grypę 
sezonową. Jest również przyzwolenie na to, by leki antywirusowe 
przepisywali lekarze pierwszego kontaktu. Jak dotąd liczba osób, 
które zmarły na nową grypę, statystycznie (na określoną liczbę 
zachorowań) nie odbiega od liczby zgonów na grypę sezonową.     

Objawy nowej grypy są podobne jak grypy sezonowej: go-
rączka, kaszel, ból gardła, katar z płynną wydzieliną lub 
zatkanym nosem, bóle mięśniowe i stawowe, ból głowy, 
dreszcze. W około 25–30% przypadków nowej grypy mogą 
występować wymioty i biegunka. 

Jednak nie każde przeziębienie jest spowodowane wirusem 
grypy, ale nie wolno lekceważyć żadnych objawów. Powodem 
do niepokoju jest utrzymująca się wysoka (powyżej 38,5 st.) 
gorączka i trudności w oddychaniu – wtedy należy bezzwłocznie 
udać się do lekarza. 

Objawy mniej niepokojące należy bezwzględnie „przeleżeć” 
i, jak obrazowo określił jeden z lekarzy — (…) nie może to być 
polegiwanie kanapowe, ale piżamowo–łóżkowe (…), należy 
przyjmować leki przeciw przeziębieniu i pić dużo płynów.

Równie ważna jest profilaktyka ograniczająca szerzenie się 
zakażeń: częste mycie rąk, unikanie kontaktu z osobami 
chorymi, higiena kaszlu. 

Pamiętajmy, że uniknięcie choroby jesienią nie powinno nas 
całkowicie uspokoić, bo w naszym klimacie nasilenie zachoro-
wań następuje zwykle w lutym i marcu. Zatem trzymajmy się 
ciepło i na zdrowie!

Od pewnego czasu spokój mieszkańców kilku rybnickich dzielnic 
zakłócają dziki, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego.

Naturalnym środowiskiem życia dzików są obszary leśne. Na tereny 
zabudowane i w miejsca zamieszkania ludzi zwierzęta trafiają najczęściej  
w poszukiwaniu żywności. Zdarza się jednak, że powodem wędrówki dzików 
na tereny mieszkalne jest ekspansja ludzi do lasów – zbieraczy grzybów, 
rowerzystów czy spacerowiczów z wolno biegającymi psami.

„Wizyta” dzików na terenach zabudowanych wiąże się najczęściej ze 
sporymi szkodami w uprawach, ogrodach oraz placach zabaw i skwe-
rach leżących w pobliżu lasów. Konsekwencje kontaktu z dzikami mogą 
być jednak znacznie poważniejsze. Zwierzęta w okolicach ruchliwych 
szlaków komunikacyjnych mogą stanowić poważne zagrożenie dla 
ruchu kołowego. Ranne, w tym potrącone przez samochód dziki oraz 
chroniące potomstwo lochy, mogą być agresywne i stwarzać realne 
zagrożenie dla ludzi.

W związku z tym, prezydent Rybnika zwołał zebranie Miejskiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego ustalono m.in. ko-
nieczność organizacji odstrzału redukcyjnego, a na obszarach leżących  
w bezpośrednim pobliżu terenów mieszkalnych i zabudowań – wypłaszania 
dzików oraz zabezpieczenia terenów przed ponownym przedostaniem się 
zwierząt. Zobowiązano także koła łowieckie do zwiększenia ilości polowań 
oraz ilości odstrzeliwanej zwierzyny. Jednocześnie prezydent zwrócił 
się do mieszkańców miasta z prośbą o uporządkowanie, wykaszanie 
i utrzymywanie w czystości nieruchomości. Nieskoszone grunty, w tym 
nieużytki i łąki, stanowią doskonałe schronienie dla  dziko żyjącej zwierzyny. 
Wyrzucane na tych terenach odpady żywnościowe przyciągają zwierzęta, 
co dodatkowo zwiększa zagrożenie dla zdrowia i życia oraz prowadzi do 
wyrządzania przez dziki wielu szkód. 

Ulotkę informacyjną dotyczącą zagrożeń ze strony dzików i zachowania  
w przypadku bezpośredniego kontaktu z nimi można pobrać na internetowej 
stronie miasta pod adresem www.rybnik.eu

Wszelkie zgłoszenia w zakresie występujących zagrożeń można 
przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
Rybniku, pod całodobowym numerem 32/ 42 21 000.

(Za stroną www.rybnik.eu)

Nie ulegajmy panice!

Grypa u wrót Dziki z „wizytą” w mieście



CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik

Rozwiązanie „Fo-
to–zagadki” z nr 10 
– Zdjęcie przedsta-
wia remontowany 
budynek, w którym 
mieściła się kapli-
ca i prosektorium 
przy nieistniejącym 
już szpitalu, obecnie 
teren Kampusu. Po-
wstanie tam kaplica 
akademicka.

Nagrody za prawi-
dłowe odpowiedzi 
otrzymują:  ALEK-
SANDRA SKRZYPIEC 
i MARTYNA KOWAC-
KA z Rybnika.

Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji 
w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.
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Bezpłatna mammografia
Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych badań mammograficznych wykony-

wanych w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi”. Oferta przeznaczona jest dla 
kobiet w wieku 50–69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie miały zrobionej mammografii. 
Finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia badania będą przeprowadzane 
w filii jastrzębskiego Niepublicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„MEDICUS 99”, która mieści się w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Zainteresowane 
panie mogą się rejestrować pod numerem telefonu 32/755 88 19.

Posiadasz zaległości czynszowe za mieszkanie komunalne?
Chcesz uniknąć eksmisji?

Zamień lokal na mniejszy lub o niższym standardzie.
Do zamiany można zgłaszać zadłużone mieszkania.

Masz małe mieszkanie i stać cię na większe?
Skorzystaj z możliwości zamiany...

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
funkcjonuje Biuro Zamiany Lokali.

Zadaniem tego biura jest pomoc w załatwieniu formalności związanych 
z zamianą mieszkań komunalnych między kontrahentami.

Zapraszamy

Zamień mieszkanie!!!

Biuro Zamiany Lokali, 44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 12,
tel. 32/42 94 868, 

e–mail: bzl@zgm.rybnik.pl, www.zgm.rybnik.pl

BIURO ZAMIANY LOKALIHity na listopad

Foto–zagadka

Wystarczy uważnie przyjrzeć się 
publikowanemu obok zdjęciu i odgad-
nąć gdzie znajduje się prezentowana 
rzeźba?

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię 
i interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. 

Na odpowiedzi na kartkach poczto-
wych czekamy do 16 grudnia br. Wśród 
osób, które przyślą lub przyniosą do 
redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową 
z prawidłowym rozwiązaniem, rozlosu-
jemy nagrody:    

2 pozycje książkowe 
do wartości 50 zł każda

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400
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Stieg Larsson, Millenium. Za-
mek, z piasku, który runął. Wy-
dawnictwo Czarna Owca, Wyd. I,  
Warszawa, 2009.

Trzecia część kryminalnej sagi, która 
stała się absolutnym bestsellerem. Krytycy 
okrzyknęli cykl powieściowy najwyższej klasy 
thrillerem politycznym, od którego nie sposób 
się oderwać. Dwie pierwsze części zostały 
już sfilmowane. Niestety, autor, szwedzki 
dziennikarz, nie dożył oszałamiającego sukcesu swojego dzieła – zmarł 
nagle tuż przed wydaniem pierwszej części sagi. Prawie 800–stronicowa 
książka to dobry pomysł na jesienne wieczory…  

•••
Maska karnawałowa, produkt 

importowany przez Empik.
Listopadową depresję, a przynajmniej 

złe samopoczucie może uleczyć także myśl 
o bliskich już świętach i karnawale. 
W Empiku można nabyć przepiękne maski 
karnawałowe wzorowane na tych weneckich 
oraz znanych nam z filmów, których akcja 
toczy się na XVIII–wiecznych dworach. 
Możemy poczuć się pięknie i tajemniczo, 
warto więc pomyśleć o balu, na którym taka 

maska będzie obowiązkowa.
•••

CD Kucz, Kulka. Sleepwalk. 
P&C 2009 JazzBoy Records, 
2009.

Wspólny projekt Konrada Kucza z ze-
społu „Nemezis” i Gaby Kulki, wokalistki, 
która zwróciła uwagę już swoim pierwszym 
krążkiem „Hat, Rabbit”. Artystka jest z wykształcenia architektem 
wnętrz, jednak geny wzięły górę (Gaba jest córką znakomitego skrzypka 
Konstantego Andrzeja Kulki) i zdecydowała się na muzyczną karierę. Sama 
G. Kulka określa swoją sztukę jako progresywny pop, krytycy widzą w niej 
elementy jazzu, rocka i poezji śpiewanej. Czego by o jej twórczości (pisze 
zarówno muzykę, jak i słowa) nie powiedzieć, jest na pewno oryginalna 
i… bardzo modna.

•••
DVD Coco Chanel, film prod. 

francuskiej, reż. Anne Fontanie; 
2009.

Pojawienie się tego filmu na DVD ucieszy-
ło wielu kinomanów, a właściwie kinomanek, 
bo przez polskie ekrany zaledwie przemknął 
i trudno go było „złapać” w większości mul-
tipleksów. A historia pierwszej prawdziwej 
kreatorki mody, która do sukcesów doszła 

własną pracą i dzięki niebywałej ambicji, zainteresuje na pewno nie tylko 
fashion victims. W rolę CC, jak mówią krytycy, najlepszą od czasów Amelii, 
wcieliła się Audrey Tautou.
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Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
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. 32/423 80 88, tel./fax 32/423 80 90

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

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

Ważne adresy i telefony:

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 32/42 28 825, 32/42 60 070, 
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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

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

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

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

tel/fax. 32/42 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. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7.00–15.00)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.–pt. 7.00–15.00)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.–pt. 7.00–15.00)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 

po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”
ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16.00–20.00

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10.00–12.00
Spotkania „Amazonek” w każdy 2 poniedziałek miesiąca o 15.00

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób
Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 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. 32/42 46 429. Dyżury: 1 środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki, godz. 14.00–15.00, 

pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4, 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) 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, Rybnik, ul. 3 Maja 11 (Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki)

Drukarnia INTERAK Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 93 ,64-700 Czarnków

tel. 67/356 33 33, www.interak.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. 32/42 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 32/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 32/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 32/42 22 909,  ul. Sobieskiego 1. 

www.pis-rybnik.com.pl
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. 32/42 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 10.00–12.00, czwartek 16.00–18.00 i w piątek 15.00–17.00, 

ul. Białych 7/311, tel./fax 32/42 37 822

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

Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki
ul. 3 Maja 11, 44–200 Rybnik, tel. 32/42 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. 32/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
czynne w godz. 8.00-16.00, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax  32/433 16 76






