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Szanowni Państwo, 
Pamięć o narodzinach Dzieciątka Jezus jest jedną 

z najpiękniejszych religijnych 

tradycji. Wcielenie Boga w postać 

dziecka, które na świat przychodzi 

w ubogim żłóbku, ma niezwykle 

głębokie znaczenie, kieruje nasze myśli 

w stronę najistotniejszych w życiu wartości. 

Niech okres Bożego Narodzenia upłynie pod znakiem 

spokoju, stając się  okazją do pogłębienia wiary. Niech ten 

wyjątkowy czas pozwoli na narodzenie Bożej Dzieciny 

w naszych sercach i uwrażliwi na potrzeby innych 

ludzi. Niech blask tradycyjnie przystrajanej choinki 

stanie się odzwierciedleniem rodzinnego ciepła 

i wzajemnej bliskości, a wigilijny opłatek – symbolem 

pojednania. 

Oby wyjątkowa świąteczna atmosfera pozostała 

z nami jak najdłużej, sprawiając, że z większym 

optymizmem spojrzymy na otaczającą nas 

rzeczywistość, z nadzieją oczekując na to, 

co przyniesie z sobą Nowy Rok.

Z najlepszymi życzeniami
 Adam Fudali Stanisław Jaszczuk 
 Prezydent Rybnika, Przewodniczący 
 pracownicy Urzędu Miasta Rady Miasta Rybnika 
 i jednostek miejskich i radni

Drodzy Rybniczanie,

Za nami półmetek „Rybnickiego Bożego Narodzenia 
i Kolędowania”, projektu w ramach którego dzięki 
unijnemu wsparciu po raz pierwszy się nam udało 
zorganizować w mieście cieszący się powodzeniem kiermasz świąteczny, 
połączony z cyklem koncertów i spektakli. Dzięki temu, przedświąteczny 

czas adwentowego oczekiwania na cud Wigilijnej Nocy mogliśmy przeżyć w innej niż 
zwykle atmosferze.

I choć grudniowa, późnojesienna pogoda raczej nas nie rozpieszczała, nie powstrzymało 
to licznej rzeszy rybniczan przed przyjściem na Rynek, by wspólnie bawić się z Mikołajem 
i z elfami, cieszyć grą świateł, tańcem ognia czy dobrą muzyką.  

W chwili, kiedy piszę te słowa, nie wiem jeszcze z jakim przyjęciem z Państwa strony 
spotka się pierwsza w historii Rybnika wspólna „Wigilijka”. Wierzę jednak, że wspólne 
przedświąteczne spotkanie wokół rynkowej choinki, połączone ze składaniem życzeń 
i próbowaniem wigilijnych potraw, stanie się odtąd naszą nową, rybnicką tradycją. 

Jednak nasze „Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie” trwa nadal – w styczniu, 
w rybnickich kościołach odbędzie się szereg koncertów noworocznych, do udziału 
w których już dziś serdecznie zapraszam. Coś dla siebie znajdą zarówno wielbiciele wiel-
kich form muzycznych jak i muzyki kameralnej, a nawet… melodii góralskich, bowiem 
już 9 stycznia wystąpi dla nas zespół Golec uOrkiestra. Koniec stycznia upłynie zaś na 
przeglądach przedstawień jasełkowych i bożonarodzeniowych.

Gorąco zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym programem imprez – znaleźć 
go można na stronie www.rybnik.eu, na plakatach i ulotkach (również na str. 16 „GR”) 
– oraz do licznego uczestnictwa we wspólnym przeżywaniu radości, płynącej ze Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Szanowni Państwo,
Już za kilka dni zasiądziemy do wigilijnych stołów, udamy się na Pasterkę, spotkamy 

z rodziną wokół barwnie udekorowanej choinki, wspólnie zaśpiewamy kolędy… 
Życzę, by te świąteczne dni były dla Państwa chwilami prawdziwie rodzinnymi, rado-

snymi, by pozwoliły oderwać się od codziennej gonitwy, pomogły zapomnieć o trudnej 
często codzienności. Naszym najmłodszym mieszkańcom życzę, by prezenty, jakie przy-
niesie Dzieciątko, były tymi wymarzonymi!

 Ze świątecznymi pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Podatkowa...
Jak na sesję, w której porządku obrad znalazły się uchwały podatkowe, miała 

ona wyjątkowo sprawny przebieg i byłaby zapewne najkrótsza w roku, gdyby nie 
zdominowane przez temat dróg „wolne głosy”.

c.d. na stronie 6

Dzieje się...
Również w cyklicznej informacji o pracach 

w mieście, prezydent Adam Fudali poświęcił 
wiele miejsca inwestycjom drogowym. Mówił 
też o poszerzaniu obszaru objętego monitorin-
giem wizyjnym, montażu solarów na obiektach 
publicznych i kolejnych elektronicznych tabli-
cach na przystankach autobusowych. Ponadto 
poinformował m.in. o problemach finansowych 
resortu sprawiedliwości związanych z budową 
sądu – na szczęście pokonanych, budowie boisk  
i innych inwestycjach w placówkach oświato-
wych oraz gotowym do eksploatacji lodowisku 
na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usłu-
gowych, na razie (w dniu sesji – lodowisko 
ruszyło w Mikołaja), ze względu na wysokie 
temperatury, nieczynnym. Prezydent przedsta-
wił też szereg projektów edukacyjnych, które 
będą realizowane przy znacznym wsparciu po-
zyskanych przez miasto funduszy zewnętrznych 
w wysokości prawie 11 mln zł (o najważniejszych 
inwestycjach i projektach szerzej wewnątrz nu-
meru). Przybliżył też projekt „Aktywny Rybnik 
– miasto z ikrą”, promujący ofertę inwestycyjną 
miasta, ze szczególnym uwzględnieniem tere-
nów rekreacyjno–sportowych Ruda i Kamień.  

Cywile przed monitor
Celem projektu zmian regulaminu orga-

nizacyjnego Straży Miejskiej przedstawio-
nego na sesji przez komendanta Janusza 
Bismora, jest poszerzenie możliwości pracy 
w tej jednostce również osobom cywilnym. 
Zmiany te dostosowują schemat zatrudnienia do 
nowych przepisów ustawowych i dają możliwość 
zwiększenia zatrudnienia w SM osób niemun-
durowych, zwłaszcza przy obsłudze monitoringu 
miejskiego. Otworzy to nowe możliwości pracy 
np. dla osób niepełnosprawnych – jak dotąd do 
SM przyjęto dwoje niepełnosprawnych stażystów. 
Przyjęcie na niektóre stanowiska osób cywilnych 
daje wymierne oszczędności, bo nie muszą one 
przechodzić szkoleń tak jak przyszli funkcjona-
riusze i nie potrzebują sortów mundurowych. 
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Ku-
czery (PO), komendant Bismor mówił, że życie 
zweryfikuje, czy po zwiększeniu w mieście ilości 
kamer, zatrudnienie w SM wzrośnie. Aktualnie 
w SM zatrudnione są 54 osoby, w tym 45 funk-
cjonariuszy w terenie i na razie liczba ta się nie 
zmieni. Jak brzmiała odpowiedź na pytanie 
radnego Michała Chmielińskiego (BSR), cen-
trum monitoringu znajduje się w Komendzie 
Policji, jednak jest ono obsługiwane wspólnie 
przez policjantów i miejskich strażników. 
Uchwałę o zmianie regulaminu radni przyjęli 
jednogłośnie. 

Zmiany w budżecie
Przedstawił je tradycyjnie skarbnik Bo-

gusław Paszenda, proponując zwiększenie 
per saldo dochodów miasta oraz wydatków  
o kwotę 2.908 493 zł, a także dokonanie prze-
niesień między działami w kwocie 381 tys. zł.  
Wśród ważniejszych zmian jest zwiększenie  
o 2 mln zł dotacji z budżetu miasta dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na 
remonty, głównie dla wspólnot mieszkaniowych. 
O ponad 2 mln 135 tys. zł zmniejszono natomiast 
dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych, 
które z kolei o ponad 435 tys. zł zwiększyły przy-
chody własne.

Najwięcej zmian pojawiło się w wydatkach 
zapisanych w wieloletnich programach inwesty-
cyjnych. Większość z nich to efekt oszczędności 
wynikających z różnicy między ceną ofertową na 
realizację inwestycji, a kwotą zaproponowaną  
w przetargu. Tak było m.in. w przypadku planowa-
nej przebudowy wiaduktu na ul. Raciborskiej, gdzie 
wartość kosztorysową z kwoty ponad 11 mln zł  
zmniejszono do niewiele ponad 6,5 mln zł. 
Drobniejsze kwoty zaoszczędzono m.in. na ter-
momodernizacji Zespołu Szkół Budowlanych 
i basenu przy tej szkole oraz montażu instalacji 
solarnej (w tym roku o ponad 60 tys. zł), rozwoju 
kompostowni odpadów, dokończeniu pływalni  
w Boguszowicach, poszerzeniu Rybnickiego Syste-
mu Informacji Przestrzennej i in. O ponad 400 tys.  
w tym roku wzrosną natomiast nakłady na mo-
dernizację hali sportowej w Boguszowicach. Po 
stronie wydatków wykreślono też dwa zadania  
oświatowe (ZST i Rybnickie Centrum Edukacji 
Ustawicznej), które nie miały szans na pozyskanie 
zewnętrznego dofinansowania. 

Zmiany ujęto również w tabeli Programy  
i projekty realizowane ze środków unijnych, w części 
związanej z realizacją zadań miasta. I tak do planu 
wprowadzono budowę drogi przez „Ryfamę” 
o całkowitym koszcie nieco ponad 9,5 mln zł. 
Ponieważ roboty rozpoczęto dopiero tej jesieni, 
w tym roku z budżetu miasta wydanych zostanie  
500 tys. zł, zaś w roku 2010 – ponad 1 mln 850 tys. zł.  
Dotacja unijna to kwota ok. 6 mln 600 tys. zł. Do 
sfinansowania całości tego zadania dołoży się „Ry-
fama” kwotą 1 mln zł. Również 500 tys. zł zostanie 
w tym roku wydanych na przebudowę układu 
komunikacyjnego w Kłokocinie. Większość tej 
inwestycji realizowana będzie w roku 2010 – wtedy 
z miejskiego budżetu wyłożona zostanie kwota 
ponad 10 mln 300 tys. zł, zaś z unijnego – 3,5 mln zł.  
Przed końcem roku podobnych przesunięć do-
konano m.in. w związku z budową miejskiej sieci 
szerokopasmowej oraz poszerzeniem Rybnickiego 
Systemu Informacji Przestrzennej, zamknięciem 
i rekultywacją II kwatery składowiska odpadów, 

likwidacją azbestu w budynkach użyteczności pu-
blicznej i w podzielonej na dwa etapy modernizacji 
hali w Boguszowicach. Powyższe inwestycje reali-
zowane są lub będą przy wsparciu Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego, zaś na 
kontynuację przebudowy DK 78 na odcinku ul. 
Wodzisławskiej miasto pozyskało dotację z EFRR 
– Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. Cała inwestycja kosztować będzie ponad  
45 mln zł i większość kosztów zostanie poniesionych 
w roku 2010 (unijne – prawie 10 mln 400 tys. zł;  
z budżetu miasta – ponad 9 mln 700 tys. zł) i 2011 
(unijne – ponad 11 mln 600 tys. zł; z budżetu 
– prawie 12 mln 245 tys. zł). 

Kilku zmian dokonano w zadaniach współfi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, programach edukacyjnych, o 65 tys. zł 
zwiększono również przychody i wydatki w planie 
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Radni zmiany w budżecie śledzą zawsze bardzo 
uważnie, więc i tym razem pytań nie zabrakło. 
Radny Benedykt Kołodziejczyk (PO) pytał o za-
bezpieczenie roszczeń finansowych wobec czeskiej 
firmy „Tchas”, która nie do końca wywiązała się 
ze swoich zobowiązań przy realizacji kanalizacji. 
Może to spowodować straty dla gmin Jejkowice 
i Gaszowice, gdzie kanalizacja jest już gotowa, 
ale ze względu na opóźnienia w Orzepowicach  
i Zebrzydowicach, mieszkańcy tych dwóch okolicz-
nych gmin objętych programem kanalizacyjnym, 
nie mogą się na razie do sieci podłączyć. Radny 
pytał czy gminy te nie będą miały roszczeń wobec 
Rybnika, a pełnomocnik ds. budowy kanalizacji 
Janusz Koper wyjaśnił, że nie odnotowano takich 
sygnałów,  ale też nie ma do tego podstaw, bo 
i inwestycja jest jedną całością. Gdyby jednak 
do takiej sytuacji doszło, miasto przedstawiłoby 
roszczenia firmie, która nie wywiązała się z zo-
bowiązań. 

Radny Franciszek Kurpanik (PO) z niepokojem 
przyjął informację o dużej różnicy między ceną 
ofertową w przetargu na przebudowę wiaduktu 
na ul. Raciborskiej a propozycją cenową firmy, 
która przetarg wygrała. W podobnych przypad-
kach cieszą oszczędności, z drugiej jednak strony 
istnieją obawy, że najtańsza oferta nie zawsze jest 
najlepsza i niska cena może się odbić na jakości ro-
bót. Dlatego radny pytał, czy cena zawsze stanowi 
jedyne kryterium wyboru. Jak wyjaśniał J. Koper, 
w niektórych przypadkach drugim kryterium może 
być termin, a inne, niepoliczalne kryteria, są często 
podstawą do oprotestowania przetargów i prze-
dłużania tym samym terminu realizacji zadania. 
W tym konkretnym przypadku firma ze Skoczowa, 
mająca duże doświadczenie jeśli chodzi o roboty 
mostowe, niską cenę tłumaczyła innymi inwesty-
cjami w pobliżu Rybnika, co obniża m. in. koszty 
transportu wywozu ziemi, którą może w pobliżu 
zagospodarować. Dobrą notę tej firmie wystawił 
też radny Romuald Niewelt (BSR).

Do planowanej inwestycji drogowej w Kłokoci-
nie wrócił radny Stanisław Stajer (IO Nasz Ryb-
nik), wyrażając rozczarowanie, że roboty związane 
z planowaną budową łącznika między ulicami 

Poligonową i Rycerską, a następnie przebudowa 
wiaduktu na ul. Włościańskiej przesuwają się  
w czasie i końca inwestycji można się spodziewać 
w 2011 r. W związku z budową autostrady A1 
radny obawia się też odcięcia dzielnicy od świata, 
dlatego ponowił sugestię, by położyć asfalt na 
kilometrowym odcinku ul. Szybowcowej i połączyć  
w ten sposób Kłokocin z pobliskimi Gotartowi-
cami. Ten pomysł, wielokrotnie już omawiany, 
prezydent absolutnie odrzucił. Przypomniał też 
procedury, jakim musiał zostać poddany projekt 
przedłużenia Poligonowej (w rejonie której trzeba 
było załatwić sprawy własnościowe) i remontu 
wiaduktu, który jest realizowany ze wsparciem 
pieniędzy unijnych z perspektywy finansowej 
2007–2013, zapewniając jednak, że miasto zrobi 
wszystko, by inwestycja ta rozpoczęła się i za-
kończyła jak najszybciej. Za przyjęciem uchwały  
o zmianach w budżecie głosowało 20 radnych,  
1 się wstrzymał od głosu i jeden był przeciw.

Uchwały podatkowe
Wśród kilku uchwał podatkowych żywszą 

dyskusję wzbudził tylko niewielki wzrost 
podatku od nieruchomości. Nim jednak do 
niej doszło, w imieniu radnych PO P. Kuczera 
oświadczył, że jego klub uchwały nie poprze. 
Wysokość górnych granic stawek podatkowych na 
2010 r. określiło Ministerstwo Finansów w sierpniu 
br., podwyższając je o wskaźnik inflacji czyli 3,5 %. 
Przedstawiony przez skarbnika B. Paszendę projekt 
uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 
rok 2010 zakładał podwyżkę również (średnio) o 
3,5%, a stawki – niższe od maksymalnych. I tak np. 
podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,63 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (za 2009 r. – 0,61 
zł; podwyżka o 3,28%). 

Jednak dyskusja skupiła się głównie wokół 
1–groszowej (z 0,36 zł w br. do 0,37 zł za m2 na rok 
2010) podwyżki stawki podatkowej od tzw. gruntów 
pozostałych czyli tereny zajęte pod budynki, drogi 
dojazdowe, place przed domem, ogródki itp.,  
w kontekście prowadzonej przez służby geodezyjne 
modernizacji ewidencji gruntów  czyli ich klasyfika-
cji zgodnej z użytkowaniem. W wielu przypadkach 
dawne obszary upraw zbóż czy ziemniaków lub łąk, 
gdzie wypasane było bydło, zmieniły się w przydo-
mowe ogrody z iglakami i koszonymi trawnikami, 
straciły więc swój rolniczy charakter. Zgodnie  
z przepisami, zmiana użytkowania powinna być 
przez właściciela posesji zgłaszana odpowiednim 
służbom gminnym, ale obowiązek ten jest często 
niedopełniany. Głównie z powodów finansowych, 
bo podatek od gruntów rolnych jest zdecydowanie 
niższy niż od gruntów tzw. pozostałych. Radni opo-
zycji uważają, że finansowe konsekwencje moder-
nizacji ewidencji gruntów już są swoistym „podat-
kiem”, jakim mieszkańcy zostali obciążeni. Dzięki 
modernizacji ewidencji gruntów do budżetu miasta 
wpłynęły zwiększone środki i opozycja jest zdania, 
że w takiej sytuacji podwyżka jest zbędna. St. Stajer 
twierdził też, że w wielu przypadkach właściciele 
działek wyrażali niezadowolenie z efektów pracy 
geodetów, która przełożyła się na zakwalifikowanie 
gruntów. Opozycyjni radni procesowi modernizacji 

ewidencji gruntów byli od początku niechętni, mieli 
też uwagi co do informacji o możliwości odwołań 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
Jak wyjaśnił wiceprezydent Michał Śmigielski,  
w wielu okolicznych gminach weryfikacja gruntów, 
która jest ustawowym wymogiem, już została za-
kończona, przypomniał też, że termin modernizacji 
ewidencji dla gmin miejskich minął już w 2005 r.  
i Rybnik był wielokrotnie upominany, by działania 
te zintensyfikować. Jeśli chodzi o odwołania od 
decyzji podatkowych do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego, wyjaśniał, że ze względów 
merytorycznych czyli z powodu nieprawidłowości 
wyliczenia podatku, nie zostało uwzględnione ani 
jedno, natomiast kilku nie uwzględniono z powodu 
przekroczenia przez podatników terminu na złoże-
nie odwołania. Były też przypadki odwołań od de-
cyzji o kwalifikacji gruntów, szczególnie jeśli chodzi  
o teren dróg prywatnych wykorzystywanych jako 
publiczne. Jeśli były wątpliwości, służby geodezyjne 
sprawdzały stan rzeczywisty w terenie i naliczenia 
były weryfikowane. 

Dodać trzeba, że przyjęcie proponowanych 
stawek w podatku od nieruchomości spowoduje 
wzrost obciążenia podatników o 1,5 mln zł, nato-
miast ujemne skutki dla budżetu z tytułu ustalenia 
stawek niższych niż maksymalne – to 6,5 mln zł, 
(w tym 5,4 mln zł dotyczy budowli służących do 
odprowadzania i oczyszczania ścieków). 

Obniżeniu o prawie 39% uległa stawka podatku 
rolnego, zaś o ponad 10% – podatku leśnego. 
Nie uległa zmianie opłata od posiadania psa  
– w roku 2010 zapłacimy również 60 zł za każdego 
czworonoga. Utrzymane zostały dotychczasowe 
zasady inkasa podatku w dzielnicach Orzepowice, 
Rybnicka Kuźnia i Zebrzydowice. Uchwała okre-
śliła też wzory formularzy informacji i deklaracji, 
jakie podatnicy są zobowiązani składać. Można je 
będzie ściągnąć ze strony www.rybnik.pl.

Całą uchwałę przyjęto 16 głosami, przeciw było 
2 radnych, a 5 się wstrzymało.

Bez dyskusji i jednogłośnie przyjęto nato-
miast uchwałę o wysokości podatku od środ-
ków transportu. Stawki minimalne są związane 
ze zmianą kursu euro, a kurs tej waluty wzrósł 
między 1 października 2008 r. a 1 października 
2009 r. o ponad 25%. W związku z tym resort 
finansów dokonał przeliczenia stawek minimal-
nych podatku, a stawki maksymalne podniósł  
o ok. 3,5%. I o tyle właśnie wzrosły one również  
w Rybniku, nie sięgając jednak górnych stawek.

Uchwały podatkowe publikujemy na str. 48–49 

Boisko dla Baru
Kontakty partnerskie z miastami ukra-

ińskimi polegają często na udzielaniu  
w różnych formach wsparcia tamtejszemu 
społeczeństwu, w tym zamieszkującym te 
tereny Polakom. Niestety, przepisy dość sku-
tecznie takie działania utrudniają, ponieważ 
uniemożliwiają udzielanie bezpośredniej 
pomocy społecznościom innych państw 
przez jednostki samorządu terytorialnego. 
By zatem wspomóc dokończenie budowy boiska ze 
sztuczną nawierzchnią w partnerskim mieście Bar, 

o co zwrócił się jego mer, Rybnik zdecydował się 
przystąpić do wspierającego Polaków na obczyźnie 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, o czym rad-
nych poinformowała wiceprezydent Ewa Ryszka. 
Dzięki temu składka członkowska w wysokości 70 
tys. zł może zostać przeznaczona na ten bardzo 
potrzebny obiekt sportowy, który będzie służył 
mieszkańcom miasta i okolicy, wśród nich wielu 
mieszkającym tam Polakom. Istnieje jednak ryzyko, 
że przystąpienie do Stowarzyszenia jednostki samo-
rządu terytorialnego może zostać oprotestowane 
przez wojewodę, ponieważ swoboda stowarzy-
szania się przez gminy jest ograniczona. Należy 
jednak mieć nadzieję, że tak się nie stanie, gdyż 
taki sam sposób wsparcia budowy boiska w Barze 
wybrało wcześniej jego drugie miasto partnerskie 
– Kwidzyn. Tam uchwała RM o przystąpieniu do 
„Wspólnoty Polskiej” nie została przez wojewodę 
kujawsko–pomorskiego zakwestionowana. Rybnic-
cy radni za przystąpieniem do „Wspólnoty Polskiej” 
opowiedzieli się jednogłośnie. 

W kolejce po rewitalizację
Przedstawiony przez wiceprezydent Ewę 

Ryszkę Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Rybnika na lata 2007–2014 jest dokumentem, 
którego przyjęcie przez Radę Miasta jest 
warunkiem ubiegania się o dofinansowanie 
ze środków unijnych inwestycji związanych  
z „przywracaniem do życia” obszarów zdegra-
dowanych, poprzemysłowych, pustych prze-
strzeni miejskich itp. Analiza tematu wykazała, 
że w Rybniku ożywienia oraz dodatkowych działań 
i wsparcia wymagają obszary w dzielnicach Bogu-
szowice–Osiedle, Chwałowice, Maroko–Nowiny, 
Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec–Piaski, 
Śródmieście, Smolna oraz część dzielnic Boguszo-
wice Stare i Meksyk. 

Rewitalizacja ma na celu ożywienie i poprawę 
jakości życia poprzez polepszenie sytuacji spo-
łecznej, gospodarczej i przestrzennej na terenach 
będących w stagnacji, np. z powodu degradacji 
poprzemysłowej. W programie mowa jest o dzia-
łaniach z zakresu budownictwa, planowania prze-
strzennego, ekonomii i polityki społecznej, które 
dają szansę na unowocześnienie zdegradowanych 
obszarów miasta, doprowadzenie do wzrostu 
gospodarczego, redukcji bezrobocia, pobudzenie 
aktywności środowisk lokalnych i przeciwdziałanie 
zjawisku wykluczenia społecznego. 

Jak przyznała E. Ryszka, szansę na realiza-
cję mają tylko niektóre projekty, ale warto, by  
w programie było ich jak najwięcej w momencie 
pojawienia się możliwości aplikacji o unijne środki. 
Z aprobatą o programie mówił radny P. Kuczera, 
pytając jednocześnie czy będą w nim możliwe 
zmiany. — To dokument żywy — odpowiedziała 
E. Ryszka. — Możemy do niego dopisywać projekty 
i je skreślać. Z jego powstania cieszył się też radny 
Henryk Ryszka (BSR), mający na względzie rewi-
talizację Niedobczyc.

Warto podkreślić, że obecność na „liście rewi-
talizacyjnej” jest wymogiem formalnym zarówno 
dla projektów zgłaszanych przez miasto, jak  
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i realizowanych na terenie Rybnika przez insty-
tucje publiczne i podmioty prywatne. — Mając 
na uwadze troskę o dobro wspólne oraz fakt, że 
zadanie wykracza poza możliwości realizacji tylko 
przez instytucje publiczne, będziemy zachęcać 
przedstawicieli sektora prywatnego i pozarządowego 
do włączenia się w realizację tych przedsięwzięć 
— powiedział prezydent A. Fudali. 

Rybnik w tej sferze ma już pewne doświad-
czenia, choćby przekształcenie obiektów poszpi-
talnych na potrzeby Zespołu Szkół Wyższych 
czy szkoły muzycznej, adaptacja wieży ciśnień 
zabytkowej kopalni „Ignacy” na wieżę widokową, 
rewitalizacja kamienicy na Rynku czy zagospo-
darowanie terenów po bazach transportowych, 
magazynach i browarze pod galerie handlowe. 
Radni program rewitalizacji przyjęli jednogłośnie. 
(Szerzej – www.rybnik.pl).

Dokształcanie młodocianych
Uczący się zawodu młodociani dokształcali 

się dotąd w zakresie w teorii – w ramach cen-
trum dokształcania ustawicznego – w Rybnic-
kim Centrum Edukacji Zawodowej. I będą to 
robić nadal w tej samej placówce przy ul. św. 
Józefa 30, tyle że, zgodnie z nowymi przepisami, 
w nowo powołanym Ośrodku Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego. Zasady działania 
i akt założycielski nowego ośrodka przedstawiła 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, a radni pytali 
m.in. o koszty (które będą, podobnie jak zmiany, 
niewielkie). Rozwiała też wątpliwości radnego 
B. Kurpanika, czy nowa placówka, włączona  
w struktury RCEZ–u, nie będzie konkurencją dla 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego, bo ZDZ 
młodocianych nie dokształcał. Po tych wyjaśnie-
niach radni uchwałę przyjęli jednogłośnie. 

Dotacje dla niepublicznych 
Również jednogłośnie radni przyjęli uchwa-

łę ustalającą tryb udzielania dotacji z budżetu 
miasta dla oświatowych placówek niepublicz-
nych o uprawnieniach placówek publicznych. 
Skomplikowane? Nie dla radnych, którzy taką 
uchwałę i wielokrotne w niej zmiany uchwalają 
każdego roku. Zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty, gminy dofinansowują również szkoły, 
przedszkola i inne placówki oświatowe niepu-
bliczne o uprawnieniach publicznych, a zapisane 
w uchwale zasady dotacji radni przyjmują corocz-
nie, najczęściej w formie wprowadzanych do niej 
zmian. Jak powiedziała referująca temat wicepre-
zydent J. Kryszczyszyn, ze względu na przyznanie 
jednostkom samorządu terytorialnego prawa do 
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 
oraz fakt, że uaktualnianie uchwały odbywało 
się od dawna poprzez zmiany w tekście „ma-
cierzystym”, zaproponowano radnym podjęcie 
całkowicie na nowo sformułowanej uchwały.    

Taxi proszę!
Jest nadzieja, że w naszym mieście będzie 

jak w... Nowym Jorku. Przynajmniej jeśli cho-

dzi o dostępność (również cenową) taksówek. 
Radni zdecydowali, że w 2010 r. może zostać wy-
danych aż 65 nowych licencji dla taksówkarzy, co 
sprawi, że ich liczba w Rybniku może się zwiększyć 
do 200. Aktualnie aktywnych licencji jest 135 i we-
dług opinii jednego z rybnickich przedsiębiorstw 
taksówkowych (jedynego, które odpowiedziało na 
prośbę miasta o wyrażenie opinii na ten temat) 
jest to liczba wystarczająca. Jednak władze mia-
sta uważają, że w interesie mieszkańców jest, by 
usługa ta nie była ograniczana, co może zwiększyć 
konkurencyjność i obniżyć ceny. Ścisłe limitowanie 
licencji może naruszyć zasadę wolności gospo-
darczej oraz wyboru i wykonywania zawodu, tym 
bardziej, że ciągle istnieje zainteresowanie tą 
działalnością. Radni, przekonani, że 140–tysięcz-
ne, rozległe miasto może posiadać 200 taksówek, 
uchwałę poparli jednogłośnie.

 

Dofinansowanie systemów grzewczych
Trwa sezon grzewczy, czas, kiedy problem 

niskiej emisji objawia się z całą mocą. Po-
dobnie jak w latach poprzednich, miasto 
chce przeciwdziałać zanieczyszczeniom m.in. 
poprzez dofinansowanie modernizacji syste-
mów grzewczych w budynkach mieszkalnych, 
będących źródłem substancji toksycznych 
pochodzących z procesów spalania. Na dofi-
nansowanie przeznaczonych zostanie część środ-
ków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, a zasady przyznawania 
dofinansowania zawarte są w regulaminie, który 
będzie dostępny na stronie www.rybnik.pl po wej-
ściu uchwały w życie 1 stycznia 2010 r. W nowym 
regulaminie nie pojawiły się zapisy dotyczące do-
finansowania termomodernizacji budynków, rów-
nież w związku z utworzeniem obszaru ograniczo-
nego użytkowania wzdłuż ul. Gliwickiej, ponieważ 
to przedsięwzięcie określają inne uchwały. Radny 
B. Kołodziejczyk sugerował, by dofinansowaniem 
objąć również nowe domy wyposażane w systemy 
grzewcze, jednak, jak powiedział przedstawiający 
projekt uchwały wiceprezydent Michał Śmigielski, 
regulamin musi być skoordynowany z kryteriami 
Woj. FOŚ i GW. Radny Waldemar Brzózka (PiS) 
pytał, czy uchwała dotyczy również budynków 
komunalnych, co M. Śmigielski potwierdził,  
a radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.     

Sprzedaż z bonifikatą
Realizując swoją politykę mieszkaniową, 

miasto sukcesywnie sprzedaje w bezprzetar-
gowym trybie, z dużymi bonifikatami i zgodnie 
z przyjętymi zasadami, wybrane mieszkania 
ich dotychczasowym najemcom. Zgodę na 
udzielenie bonifikaty musi wyrazić Rada Miasta  
i to głosując każdy przypadek sprzedaży oddziel-
nie, bo bonifikaty są różne. Ich wysokość zależy od 
nakładów miasta na modernizację, termomoder-
nizację budynku czy remont mieszkania, wymianę 
okien czy wysokość wpłaty na fundusze wspólnoty 
mieszkaniowej. Radni przegłosowali 12 takich 
uchwał, godząc się na bonifikaty w wysokości od 
niecałych 50 do 90% ceny lokalu.

Zbycia, darowizny, zamiany...
Tym razem uchwała o „ruchu nierucho-

mości” nie zawierała punktów o chęci kupna 
przez miasto działek, ale ich zbycia w różnych 
trybach i zamiany, a w jednym przypadku 
– przyjęcia darowizny. Radnych zainteresował 
zamiar sprzedaży kortów tenisowych na terenie 
MOSiR–u w Kamieniu, a B. Kołodziejczyk 
zastanawiał się, czy pośpiech w tym przypad-
ku jest wskazany i czy nie lepiej oddać obiekt  
w użytkowanie spółce „Hossa” niż wyprzedawać 
majątek ośrodka. Referujący uchwałę M. Śmigiel-
ski zapewnił, że zgodnie z planem przestrzennego 
zagospodarowania, teren ten nadal będzie służył 
wypoczynkowi i rekreacji, a zainteresowana jego 
kupnem osoba zamierza korty zmodernizować 
poprzez częściowe zadaszenie, a potem udostępnić 
wszystkim chętnym. Zamiar kontynuacji dzierżawy 
na rzecz spółki „Hossa” działki, na której stoi 
hotel „Olimpia”, po raz kolejny był pretekstem 
do dyskusji na temat kondycji spółki i pytań  
o możliwość sprzedaży hotelu.

Miasto zdecydowało się też na sprzedaż  
w drodze przetargu ograniczonego budynków 
przychodni lekarskich przy ul. Rudzkiej 390  
w Orzepowicach, Patriotów 13 w Boguszowicach  
i Ks. J. Pojdy 25 w Kamieniu. Przetarg jest przezna-
czony dla osób prowadzących w tych budynkach 
działalność z zakresu usług medycznych. Radny 
Jerzy Lazar (PiS) wyraził niepokój losami bazy 
WOPR–u, która ma swoją siedzibę w budynku 
przy ul. Rudzkiej w Orzepowicach, a w odpowiedzi 
usłyszał, że problem ten zostanie na pewno rozwią-
zany. Wśród zbywanych nieruchomości znalazł się 
również teren przy ul. Rajskiej zabudowany gara-
żami, z propozycją wykupu przez dotychczasowych 
dzierżawców. Jedyna darowizna w tym zestawie 
to przejęcie przez miasto od członków wspólnoty 
mieszkaniowej drogi dojazdowej do garaży przy 
ul. Hibnera. Radni uchwałę przyjęli 22 głosami 
za, przy 1 wstrzymującym się.

Wolnym głosem
Nim radni przez prawie dwie godziny zada-

wali pytania i słuchali odpowiedzi  prezydenta 
i jego zastępców, a także dzielili się wieloma 
problemami, głównie „drogowymi”, prze-
wodniczący Rady Miasta Stanisław Jaszczuk 
przedstawił harmonogram prac nad budżetem 
na rok 2010 oraz poinformował o pismach jakie 
nadeszły do RM. Serial drogowy rozpoczął radny 
Władysław Horabik (BSR), zwracając uwagę na 
problem przejścia dla pieszych i nieutwardzonego 
dojścia do przystanku autobusowego mieszkańców 
ul. Niepodległości, po modernizacji skrzyżowania 
tej drogi z ul. Wodzisławską na terenie sąsiedniego 
Radlina. Jak sugerował prezydent Fudali, w jego 
rozwiązanie powinny włączyć się władze Radlina,  
a także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad, której modernizowana Droga Kra-
jowa nr 78 podlega. Radny zwrócił też uwagę 
na „rozwojowe” śmietnisko, które powstaje na 
prywatnych terenach inwestycyjnych za wiaduk-
tem na ul. Wodzisławskiej. Jak mówił prezydent,  
w sprawie ul. Niepodległości jest planowane 

 spotkanie, a właściciel terenu przy ul. Wodzisław-
skiej jest poszukiwany, zaś rozpoczęcie inwestycji 
jest tam kwestią czasu, zniknie więc i śmietnisko. 
H. Ryszka wrócił do wielokrotnie podejmowanego 
tematu uruchomienia ul. Jagodowej jako alternaty-
wy dla korków na ul. Wodzisławskiej, informując, że 
właściciele posesji są skłonni cofnąć o 1 m granicę, 
by drogę można było poszerzyć, sugerował też, że na 
leśnym odcinku ulica ta mogłaby być jednokierun-
kowa. Jednak prezydent podkreślił, że puszczenie 
większego ruchu tą ulicą nie jest przez fachowców 
rekomendowane, zaś nad rozwiązaniem problemu 
ul. Wodzisławskiej prace trwają. Radny poruszył też 
kwestię remontu Domu Kultury w Niedobczycach, 
pytając, czy wobec opóźnień tej inwestycji, zabezpie-
czone środki przechodzą na rok następny, otrzymu-
jąc pozytywną odpowiedź. Poślizg w modernizacji 
tego obiektu jest spowodowany m.in. potrzebą 
wykonania ekspertyzy budowlanej jego stanu tech-
nicznego. Radny Ryszka pytał o termin planowanej 
adaptacji dla potrzeb borykającej się z problemami 
lokalowymi Szkoły Podstawowej nr 21 d. budynku 
mieszkalnego, gdzie zostanie przeniesiona kuchnia 
i stołówka. Jak powiedziała wiceprezydent J. Krysz-
czyszyn, środki na tę inwestycję powinny się znaleźć 
w budżecie na 2010 r. Radny Jan Mura (BSR) 
przywołał będący wciąż w centrum uwagi problem 
planowanego przedłużenia ul. Świerklańskiej przez 
zwały kopalniane do ul. Błękitnej i budowy ronda 
na ul. Małachowskiego. Radny uważa, że mimo 
protestów dwóch osób, dla dobra większości, inwe-
stycja ta powinna być realizowana, szczególnie, że 
miasto zmieniło plany tak, by jak najmniej ingero-
wać we własność prywatną, tj. doprojektowanie 3 
nowych dojazdów do posesji i budowa parkingu dla 
właściciela hurtowni. Polemizował z tym zdaniem  
B. Kołodziejczyk, zarzucając J. Murze brak wiedzy 
jeśli chodzi o kwestie związane z naruszeniem 
własności. Radny zauważył też, że planując inwe-
stycje trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne  
i z zainteresowanymi ludźmi się dogadać. Osta-
tecznie jednak wyraził nadzieję, że sprawa znajdzie 
rozsądny finał. Do problemu ul. Wodzisławskiej 
wrócił radny Fr. Kurpanik, wyrażając zadowolenie, 
że również radny Ryszka walczy o jego rozwiązanie, 
choć jego zdaniem, nie może nim być ul. Jagodowa. 
Poruszył też kwestię podwyżki opłat parkingowych  
i zbyt małą ilość parkingów, szczególnie w kontek-
ście zamiaru sprzedaży miejskich placów taką rolę 
dziś spełniających. Upomniał się też o interesy 
przedsiębiorców i handlowców z ul. Wyzwolenia, 
którzy z powodu remontu drogi odnotowali zastój. 
Prezydent powtórzył po raz wtóry, że jedynym 
racjonalnym sposobem zmniejszenia korków z kie-
runków południowego i zachodniego jest budowa 
rybnickiej części drogi Racibórz–Pszczyna, a wszyst-
kie inne, częściowe rozwiązania są wyrzucaniem 
pieniędzy w błoto, zapowiedział jednak spotkanie 
w tej sprawie. Podobnie wygląda sprawa parkingów 
przy ulicach Hallera i 3 Maja, gdzie łatanie dziur jest 
syzyfową pracą, ale dopóki nie będzie inwestora, 
miasto nie będzie wykładało pieniędzy na grun-
towny remont. Przytoczył opinie fachowców, że im 
więcej parkingów w centrum, tym większe korki.  
Z kolei lokalizacja parkingów poza miastem i do-
jazd komunikacją publiczną też się nie sprawdza. 

Co do budowy parkingów są pewne plany i trwa 
nad nimi dyskusja. Wobec właścicieli firm na ul. 
Wyzwolenia zapowiedział zastosowanie satysfak-
cjonującej formy rekompensaty, analogicznej jak 
przy okazji modernizacji placu Wolności. Radny 
Józef Piontek (BSR) poinformował o uchwale 
Rady Dzielnicy w sprawie zbiórki podpisów pod 
wnioskiem o budowę nowej drogi łączącej Ka-
mień z centrum miasta. Petycję podpisało już 1550 
mieszkańców tej dzielnicy, a spodziewanych jest ko-
lejnych 200 podpisów. Jak mówił prezydent Fudali, 
docenia wysiłek dzielnicowych samorządowców,  
a wniosek zostanie potraktowany z należytą uwagą. 
Podkreślił jednak, że ewentualna realizacja tej 
inwestycji to długotrwały, nawet 4–letni proces, 
przypominając, że gdyby nie protesty sprzed kilku 
lat, problemy komunikacyjne Kamienia mogłyby 
już być rozwiązane. Jednak radny B. Kołodziejczyk 
wyraził zdanie, że istnieją procedury, które ten 
proces mogłyby przyśpieszyć. Kontynuując temat 
dróg, radny Romuald Niewelt (BSR) przypo-
mniał 9 lat intensywnych działań, by budowana 
autostrada A 1 przebiegała jak najbliżej Rybnika. 
Radny Józef Skrzypiec (BSR) zasugerował, by 
przy okazji przedłużenia ul. Chrobrego przez 
tereny „Ryfamy” z wyjściem na ul. Powstańców, 
zainteresować się stanem nawierzchni ul. Sybira-
ków, a także zastanowić się nad obecnością  na 
skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Kotucza znaku in-
formującego o możliwości dojazdu do autostrady  
A 4. Poruszył też temat konieczności skanalizowa-
nia leżącej na terenach zalewowych ul. Nadbrzeż-
nej i zniszczonego chodnika przed Gimnazjum nr 
1 na uczęszczanej trasie w kierunku cmentarza. 
Prezydent zdaje sobie sprawę z konsekwencji 
położenia domów w depresji, istnieje nawet pro-
jekt takiej inwestycji, ale brakuje na nią środków. 
Proponuje zatem włączyć ją w zadania związane 
z „deszczówką”  Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji. 

Były też podziękowania radnej Marii Pola-
neckiej–Nabagło (BSR) za dotrzymanie słowa  
i budowę chodnika przy ul. Broniewskiego i pyta-
nia radnego Wojciecha Piechy (PiS) o zagospoda-
rowanie budynków po „Juliuszu”. Po odpowiedź 
prezydent odesłał radnego do Starostwa, które jest 
już właścicielem obiektu, podkreślając, że może on 
być przeznaczony na cel publiczny. Radny Piecha 
poruszył też problem ciągu handlowego ulicami 
Sobieskiego – Powstańców i konieczności jego 
ożywienia, co, jak powiedział prezydent, miasto 
stara się robić, a zaczęło od propozycji zwolnie-
nia z podatków właścicieli kamienic w zamian za 
remont. Wnioski nie spłynęły lawinowo, ale po-
czątek został zrobiony i kilka kamienic jest już po 
modernizacji. W odpowiedzi dla radnego Piechy, 
który upomniał się o remont reprezentacyjnej, 
bo prowadzącej do Teatru Ziemi Rybnickiej, ul. 
Saint Vallier, prezydent mówił o degradacji dróg 
sprzed kilku dziesięcioleci, która zaczyna się kilka 
metrów pod powierzchnią. Radny P. Kuczera 
prosił o wyjaśnienie nagłego zamknięcia siedziby 
OSP w Popielowie, budynku, w którym znajdowała 
się również biblioteka. A stało się tak po kontroli 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego, który uznał, że użytkowanie tego obiektu 

zagraża bezpieczeństwu. O światła na żądanie na  
ul. Zebrzydowickiej upomniał się radny Bronisław 
Drabiniok (PO) i otrzymał zapewnienie, że kwe-
stia ta zostanie załatwiona jak najszybciej. Radny 
z niepokojem mówił też o planowanym objeździe 
przez Zebrzydowice w związku z rozpoczynającą 
się na początku przyszłego roku przebudową 
wiaduktu na ul. Raciborskiej oraz konieczności 
wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Raci-
borskiej naprzeciw restauracji „Leśna Ostoja” 
oraz na ul. Zebrzydowickiej na wysokości d. ZRB, 
tuż za wiaduktem, gdzie piesi muszą przejść na 
druga stronę. Chwile wytchnienia od tematu dróg 
zapewnił St. Stajer, poruszając kwestię osobnego 
biletu na duży i mały basen na nowej pływalni  
w Boguszowicach, co dla korzystających jest dużym 
utrudnieniem, szczególnie dla rodziców z dziećmi. 
Do tematu dróg wrócił Fr. Kurpanik, zwracając 
uwagę na wydawanie pozwoleń na budowę wzdłuż 
czekającej na modernizację ul. Żorskiej, zdaniem 
radnego, na posesjach usytuowanych zbyt blisko 
drogi. Przy okazji dyskusji o nadmiernej szybkości 
rozwijanej przez samochody, radny J. Skrzypiec 
powiedział, że mieszkańcy dzielnicy Północ nie 
upominają się specjalnie o naprawę na wąskich 
drogach bez chodników, niewielkich nierówności, 
bo pełnią one rolę naturalnych spowalniaczy. 
W kontekście nowej lokalizacji lodowiska, jego 
ubiegłoroczny inicjator, radny Michał Chmieliński 
(BSR) przypomniał o kilku tysiącach osób, które 
z niego skorzystały, sugerując zamontowanie 
namiotowego zadaszenia, co umożliwi wyko-
rzystanie obiektu w większym stopniu, również  
w czasie niesprzyjającej aury, a prezydent podkre-
ślił, że lodowisko zaistniało w Rybniku tylko dzięki 
zabiegom radnego. Na zakończenie radny Henryk 
Cebula (PiS) w imieniu mieszkańców Niedobczyc 
podziękował za remont ul. Zygmunta Starego  
i parking, ale zwrócił też uwagę na fatalne stan  
i wykonanie ul. Gruntowej, która, na szczęście, jest 
na gwarancji. Maraton drogowy dobiegł końca  
i ewidentnie udowodnił, który z problemów jest  
w mieście najważniejszy...                                     (r)

Kolejna sesja RM odbędzie się 
29 grudnia br. o godz. 16.00. 

W Wigilię, 24 grudnia, 
Urząd Miasta Rybnika 

będzie nieczynny. 
W czwartek, 31 grudnia magistrat 
będzie czynny od 7.30 do 15.30. 

Urząd Stanu Cywilnego 
24 grudnia pracował będzie 

w godzinach od 7.30 do 15.30, zaś  
w czwartek 7 stycznia do godz. 17.00. 

Sprostowanie
W relacji z sesji zamieszczonej w poprzednim 

numerze „GR” omyłkowo wpisaliśmy nazwisko 
Waldemara Brzózki, jako referującego projekt 
uchwały w sprawie jednej z rozpatrywanych na 
sesji skarg, podczas gdy dokument ten przed-
stawiał przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Józef Skrzypiec. Za pomyłkę przepraszamy.
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Jeszcze w tym roku...
... powinna się zakończyć budowa zatoki 

autobusowej przy ul. Kościuszki na wysokości 
CKI Politechniki Śl., na finiszu jest przebudo-
wa ronda na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i 
Mikołowskiej oraz całkowite udrożnienie ulicy 
Wyzwolenia. Zakończono natomiast remont 
odcinka ulicy Mikołowskiej od ul. Przemysłowej 
do Wielopolskiej. Do końca zmierza asfalto-
wanie nawierzchni ulicach Żelaznej, Samotnej, 
Jaśminowej, Pochyłej, Rybackiej i Związkowej 
oraz remont chodnika przy ul. Wiejskiej. Jeszcze 
przed świętami powinna zadziałać przebudowy-
wana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 
Prostej i Ogrodowskiego.

Roboty trwają...
... na ul. Świerklańskiej na odcinku od ul. 

Kowalczyka do ul. Żeromskiego, a przebudowa 
jest częścią większej inwestycji, mającej na celu 
jej połączenie, poprzez drogę wytyczoną przez 
kopalniane zwały, z dzielnicą Boguszowice i da-
lej w stronę świerklańskiego węzła autostrady 
A 1. Przebudowa Świerklańskiej ma potrwać 
do końca sierpnia 2010 r.

Rozpoczęły się też prace 
na terenie „Ryfamy”, którę-
dy przebiegać będzie nowa 
droga będąca przedłużeniem 
ul. Chrobrego aż do skrzyżowania z ulicami Po-
wstańców, Żorską i Sybiraków. Inwestycja ta ma 
zwiększyć atrakcyjność terenów inwestycyjnych 
w centrum miasta i przejąć część  ruchu z ulicy 
Kościuszki. Zakończenie tej inwestycji planowane 
na jesień przyszłego roku.

Prowadzone są przetargi...
... m.in. na: budowę Obwodnicy Północnej 

na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na 
skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej (która 
to inwestycja powinna zakończyć się pod koniec 
2011 r.), przebudowę wiaduktu drogowego na 
ul. Raciborskiej wraz z dojazdami (początek 
robót – luty 2010 r.; planowane zakończenie 
inwestycji – jesień 2010 r.), budowę łącznika 
pomiędzy ulicami Poligonową i Rycerską w 
Kłokocinie i na przebudowę wiaduktu na 
ul. Włościańskiej w tej dzielnicy, wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na ul. Jankowickiej i 
Przejazdowej oraz przebudowę ul. Żorskiej 
w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Bogu-

szowickiego do granic miasta, co będzie jedną 
z najważniejszych drogowych inwestycji najbliż-
szych dwóch lat.

Na dofinansowanie wielu z wymienionych 
wyżej inwestycji miasto pozyskało pieniądze 
unijne, bez których ich realizacja byłaby nie-
możliwa.

Rybnik skorzystał...
... też z innego źródła dofinansowania przebudo-

wy lokalnych dróg, jakim jest rządowy Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Środki 
z tego programu nazywane są, od nazwiska b. 
wicepremiera, „schetynówkami”. Ostatnio do pro-
gramu zakwalifikowany został projekt przebudowy 
ul. Zebrzydowickiej na odcinku od ul. Kotucza do 
ul. Budowlanych. Remont obejmie również rondo 
Zebrzydowickie oraz przebudowę chodnika. 

Wartość inwestycji wynosi blisko 8 mln zł, 
z czego rządowe dofinansowanie nie przekroczy 
3 mln zł.                                                     (r)

Doc. dr inż. Szczepan Wyra 
urodził się 21 listopada 1932 r. w Łaziskach 
Górnych. W 1954 r. ukończył Wydział 
Budownictwa Politechniki Śląskiej. Jego 
zainteresowania naukowe koncentrowały się 
na zagadnieniach konstrukcji budowlanych, 
a także na problematyce obiektów liniowych 
zlokalizowanych na terenach górniczych. 
W zakresie tej problematyki stał się uzna-
nym autorytetem. Opublikował kilkadziesiąt 
artykułów, referatów, jest autorem lub 
współautorem szeregu prac naukowo–ba-
dawczych.

W roku 1954 doc. Sz. Wyra rozpoczął 
pracę w Politechnice Śląskiej, gdzie dostrze-
żono jego talent organizacyjny, powierzając 
mu coraz bardziej odpowiedzialne funkcje. 
Podejmując aktywną działalność organiza-
cyjną – w ścisłej współpracy z kierownic-
twem uczelni i władzami samorządowymi 
Rybnika i regionu – jako dyrektor ośrodka 
rybnickiego Politechniki Śląskiej od 1994 r., 
przeobraził go w silną jednostkę pozawy-
działową tej uczelni – Centrum Kształcenia 
Inżynierów. Z inicjatywy Szczepana Wyry 
powołane zostały w CKI nowe, unikatowe 
w skali kraju specjalności – „inżynieria 
miejska”, „budowlano–architektoniczna” 
oraz „energetyka komunalna”. Na szcze-
gólne uznanie zasługuje wdrożony przez 
niego model ścisłego współdziałania CKI 
z samorządami Rybnika i miast ościennych, 
co przejawia się w podejmowaniu kierunków 
kształcenia, rozbudowy bazy kształcenia, 
realizacji praktyk studenckich, doborze 
tematów prac dyplomowych i badawczych 
zgodnie z potrzebami miasta i regionu. 
Wzorcowa współpraca doc. Szczepana Wyry 
z samorządami miast regionu rybnickiego 
oraz przedsiębiorstwami i jednostkami 
gospodarczymi zaowocowała powstaniem 
Zespołu Szkół Wyższych położonego przy 
ul. Rudzkiej. 

W ciągu 55–letniej kariery doc. Szcze-
pan Wyra pełnił szereg odpowiedzialnych 
funkcji m.in. prorektora ds. studiów dla 
pracujących, dyrektora Instytutu Inżynierii 
Miejskiej, pełnomocnika rektora ds. Ośrodka 
Szkoleniowego w Rybniku, dyrektora Centrum 
Kształcenia Inżynierów (lata 1994–2003) 
oraz pełnomocnika rektora ds. Zespołu Szkół 
Wyższych (2003–2009). Na podkreślenie 
zasługuje ponadto ogromny dar i umiejętność 
współpracy doc. Szczepana Wyry z młodzieżą 
studencką, dla której jest autorytetem 
i wzorem nauczyciela akademickiego.

W 2002 roku jako dyrektor Centrum 
Kształcenia Inżynierów, doc. dr inż. Szcze-
pan Wyra uhonorowany został „Czarnym 
Diamentem” – przyznawanym najlepszym 
przedsiębiorstwom oraz osobom i instytucjom 
szczególnie zasłużonych dla regionu. (...).

Na podstawie laudacji 
wygłoszonej na uroczystości

I te właśnie rysy charakteru laureata – otwarcie na 
drugiego człowieka, życzliwość i zrozumienie oraz 
bezinteresowna pomoc z jego strony, kiedy była taka 
potrzeba – to wspólny mianownik kolejnych wystąpień 
uczestników uroczystości. — Wyróżnienie trafia do 
wyjątkowego człowieka. Jego działalność miała ogromny 
wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego i środowiska aka-
demickiego w naszym mieście. By jakieś przedsięwzięcie 

się udało, potrzebuje lidera i doc. Szczepan Wyra takim 
liderem był — mówił witając laureata i gości prezydent 
Adam Fudali. Obok przedstawicieli władz miasta oraz 
radnych na uroczystości obecni byli współpracownicy 
Sz. Wyry z kręgów naukowych i uczelnianych oraz 
wielu miejskich instytucji i przedsiębiorstw, jego byli 
wychowankowie, przyjaciele, znajomi i rodzina. 

Doceniając zasługi Sz. Wyry, Rada Miasta uchwałę 
o przyznaniu na wniosek prezydenta Rybnika medalu 
przyjęła jednogłośnie, a dokument ten na uroczystości 
odczytał przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk. Przy 
okazji przypomniał współpracę z laureatem związaną 
z wykorzystaniem jednego z budynków „Ryfamy” na 
akademik.   

Laudację wygłosił wiceprezydent Rybnika Michał 
Śmigielski, a swoje wystąpienie zakończył słowami: — Od 
siebie pragnę dodać, że ja też byłem studentem doc. Wyry 
i (...) chciałbym po raz kolejny złożyć Panu hołd należny 
doskonałemu nauczycielowi. Dziękuję za naukę, za wy-
jątkową atmosferę, za doskonały poziom prowadzonych 
zajęć. Za to, że my studenci zawsze mieliśmy Pana wsparcie 
i mogliśmy liczyć na Pana niezwykłą wyrozumiałość dla 
studenckich wybryków. Panie Docencie, dziękujemy! 

Podczas uroczystości doc. Wyra otrzymał także złotą 
„Odznakę honorową za zasługi dla województwa ślą-
skiego”, którą wręczył radny Sejmiku Woj. Śląskiego 
Marian Jarosz. Podkreślił on, że doc. Wyra zasługuje 
na wdzięczność nie tylko mieszkańców Rybnika, ale 
całego regionu skąd pochodzą studenci rybnickiego 
Zespołu Szkół Wyższych.

Gratulacje laureatowi składali wszyscy, którzy doświad-
czyli jego szczególnej życzliwości. Do Antoniego Motyczki 
Sz. Wyra wyciągnął pomocną dłoń w najtrudniejszym okre-
sie życia przyszłego senatora, prezes elektrowni „Rybnik” 
Jerzy Chachuła podkreślił jego wyjątkową sumienność 
i rzetelność oraz partnerskie podejście do wspólnie re-
alizowanych przedsięwzięć jak Zespół Szkół Wyższych, 
a b. rektor Politechniki Śl. prof. Wojciech Zieliński oraz 

dyrektor administracyjny CKI Stefan Ma-
kosz wspominali wieloletnią, przyjacielską 
współpracę w ramach tej uczelni. O laure-
acie jako wielkim autorytecie, mówili jego 
byli wychowankowie – wśród nich prezes 
Izby Przemysłowo–Handlowej Andrzej 
Żylak – dla których zawsze miał czas 
i pokłady cierpliwości, ale potrafił też rzucić 

w nich szmatką od tablicy na wykładzie, 
gdy niestosownie się zachowywali. 

Z szacunkiem wypowiadali się rów-
nież członkowie rodziny laureata, 
w tym bratanek Aleksander Wyra, 
pełniący funkcję przewodniczącego 

Rady Miasta Łaziska, dla którego 
wuj jest wzorem działalności zawo-

dowej i społecznej.
Sam laureat z wielkim wzruszeniem podziękował 

wszystkim za docenienie ponad 50–letniej pracy dla 
środowiska akademickiego. Wyznał, że kiedy po studiach 
rozpoczynał swoją zawodową drogę, nie przypuszczał, 
że zostanie ona tak wysoko oceniona. Miał wiele wątpli-
wości, jak przyjmie go rybnickie środowisko, ale z biegiem 
czasu czuł, że znalazł tu swoje miejsce. — Studenci byli 
dla mnie zawsze partnerami, starałem się poświęcać im 
wiele czasu, a moje drzwi były dla nich zawsze otwarte. 
Ziściło się też moje marzenie – powstanie Zespołu Szkół 
Wyższych, w którym studenci nauk ścisłych, humanistycz-
nych i ekonomicznych mają okazję do integracji i wymiany 
doświadczeń. Jestem szczęśliwy, że miałem w realizacji tej 
wizji cząstkę udziału...                                                    (r)

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych„

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Ucznia i Kolegi

PAWŁA GORCZYŃSKIEGO
Wyrazy współczucia najbliższym składa

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Przed kilku miesiącami miały miejsce głośne 
protesty mieszkańców i władz naszego subregionu 
związane z ograniczeniem przez PKP kursów pocią-
gów na najbardziej uczęszczanych trasach. Nowy 

rozkład jazdy, jaki obowiązuje już od 13 grudnia, okazał się jednak dość przyjazny.
Najbardziej żałowano zawieszonego połączenia Wrocławia z Beskidami – pociągu „Szyn-

dzielnia”, którym wiele osób, szczególnie młodzieży, dojeżdżało do Wrocławia. W jego miejsce 
w nowym rozkładzie pojawił się pośpieszny pociąg Inter Regio relacji Bielsko–Biała – Wrocław, 
który w tygodniu będzie wyjeżdżał z Rybnika o godz. 8.06, by dojechać do celu o godz. 10.40. 
(z wyjątkiem świąt 25 i 26 grudnia, Nowego Roku, 3 i 5 kwietnia i 3 maja 2010 r.) Z myślą 
o wracających z weekendu studentach w niedziele (a także 5.04., 3.05.i 1.11. 2010 r.; oprócz 
4.04., 2.05., 31.10.) pociąg odjeżdżać będzie z Rybnika o godz. 17.51.

O ponad 20 pociągów więcej będzie kursowało na trasie Katowice – Chałupki i Kato-
wice – Racibórz przez Rybnik, o siedem więcej będzie połączeń Rybnika z Bielskiem–Białą. 
Nowością, szczególnie cenną dla osób o słabszej pamięci, będą odjazdy na danej trasie 
o godzinie z powtarzającą się końcówką – z Katowic do Rybnika np. 22 minuty po pełnej 
godzinie, tj. 7.22; 11.22 czy 13.22. Podobne cykle wprowadzono też w przypadku kursów 
z Rybnika do Katowic, Raciborza itp.

Wyróżnienie dla doc. Szczepana Wyry

Wdzięczni za wyświadczone dobro

Rybnicki hejnał niczym fanfary rozpoczął uroczystość wręczenia medalu Beneficii Grata 
Civitas Rybnik doc. Szczepanowi Wyrze, współzałożycielowi rybnickiego ośrodka Politechniki 
Śl., pierwszemu dyrektorowi Centrum Kształcenia Inżynierów, osobie, która u bliźnich 
wzbudza głównie pozytywne uczucia.

w nich szmatką od tablicy na wykładzie, 
gdy niestosownie się zachowywali. 

wuj jest wzorem działalności zawo-
dowej i społecznej.

Trwają roboty drogowe

Miejskiej, pe
Szkoleniowego w Rybniku, dyrektora Centrum 
Kszta
oraz pe
Wy
zas
wsp
studenck
i wzorem nauczyciela akademickiego.

Beneficii Grata Civitas Rybnik to pa-
miątkowy, wykonany ze srebra medal, 
ustanowiony w roku 1998 dla uhono-
rowania osób i instytucji zasłużonych 
dla społeczności Rybnika. Jest on 
wzorowany na pieczęci miejskiej i przed-
stawia rybę w otoczeniu orzecha wodnego, 
a w obwodzie zawiera napis w języku łacińskim: 
„Społeczność Rybnika wdzięczna za wyświadczone dobro”.

Do tej pory medal został przyznany pięciu osobom. Otrzymali 
go: Rosemarie Tröscher, przewodnicząca stowarzyszenia niemiec-
ko–polskiej wymiany w zakresie młodzieży i kultury, Hans Fischaber 
i Michael Bromberger – burmistrzowie miasta Eurasburg, ks. Alojzy 
Klon, dawny proboszcz bazyliki św. Antoniego oraz Karol Miczajka, 
więzień obozu w Oświęcimiu i inicjator Marszów Śmierci.

Szczepan Wyra był wyróżnieniem uradowany i wzruszony. 
Zdj.: r

Długa jesień jest sprzymierzeńcem budowlańców, zatem, jak 
na razie, zaplanowane inwestycje drogowe są kontynuowane. 
Wiele wskazuje na to, że również zimą kierowcy nie odpoczną od 
utrudnień związanych z remontami i przebudową dróg. 

Ostatnie prace wykończeniowe na ul. Mikołowskiej.          Zdj.: www.rybnik.pl

Rybnik zdobył tytuł „Innowacyjna Gmina 2009” na szczeblu 
ogólnokrajowym w organizowanym przez Fundację Innowacji 
i Rozwoju konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji 2009”.

Celem kon-
k u r s u  j e s t 
promowanie 
inicjatyw o cha-
rakterze roz-

wojowym i innowacyjnym w różnych obszarach życia gospodarczego i 
społecznego. 

Gminy biorące udział w konkursie były oceniane pod kątem realizacji 
inwestycji mających na celu rozwój infrastruktury w gminie, usprawnia-
nia obsługi mieszkańców i partnerów oraz współpracy z inwestorami 
zewnętrznymi, podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony środowi-
ska, a także tworzenia ośrodków wspierających lokalną przedsiębior-
czość. Oceniany był również stopień wykorzystania środków unijnych. 
Uczestnicy konkursu ubiegali się o tytuły w następujących kategoriach: 
Innowacyjna Firma, Innowacyjny Produkt, Innowacyjna Usługa, Innowa-
cyjna Organizacja, Innowacyjny Projekt, Innowacyjny Bank Spółdzielczy 
i Innowacyjna Gmina.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy rozstrzygnięto na 
szczeblu regionalnym, a Rybnik został liderem województwa śląskiego 
w kategorii Innowacyjna Gmina Miejska. Wyniki konkursu ogólnopol-
skiego ogłoszono w połowie grudnia w Warszawie. Rybnik okazał się 
najlepszy wśród 16 polskich gmin miejskich i otrzymał tytuł „Innowacyjnej 
Gminy 2009”. Dyplom za zwycięstwo na szczeblu krajowym odebrała 
w Warszawie zastępca prezydenta Joanna Kryszczyszyn. 

(za www.rybnik.pl)

Bezpośredni 
do Wrocławia

Rybnik krajowym 
liderem innowacji
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Państwo Irena i Tadeusz Węgrzykowie z Rybnika, 
którzy przed laty podjęli decyzję o otwarciu drzwi 
własnego domu dzieciom pozbawionym opieki 
rodzicielskiej, zostali wyróżnieni przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej.   

Państwo Węgrzykowie od 2000 r. pełnią funkcję niespo-
krewnionej z dzieckiem, zawodowej rodziny zastępczej 
o charakterze pogotowia rodzinnego. W tym czasie byli ro-
dzicami zastępczymi dla 53 dzieci, które z różnych względów 
nie mogły przebywać w rodzinach naturalnych. 

O ich pełnej zaangażowania pracy na rzecz osamotnio-
nych dzieci pisaliśmy kilkakrotnie. A zaczynali w czasach, 
kiedy niewiele wiedziano o roli rodziny zastępczej i po-
gotowiu rodzinnym. Nie mogli skorzystać z doświadczeń 
innych, bo w Polsce system zastępczej opieki rodzinnej 
dopiero raczkował. Za to dzisiaj chętnie przekazują swoją 
wiedzę osobom, które podejmują się tej niełatwej roli. Nie 
tylko dają schronienie i opiekę opuszczonym dzieciom, ale 
współpracują także z instytucjami działającymi na ich rzecz. 
Podejmują również wiele działań zmierzających do powrotu 
dzieci do rodzin naturalnych oraz integracji środowiska 
rodzin zastępczych i adopcyjnych. Od 10 lat są gospoda-
rzami Pikniku Rodzin Zastępczych, uczestniczą również 
w organizacji Dni Skupienia dla tych rodzin. 

Przyznane państwu Irenie i Tadeuszowi Węgrzykom przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienie to 
uhonorowanie ich działań służących rozwojowi systemu 
prorodzinnej profilaktyki i opieki nad najmłodszymi. Pań-
stwo Węgrzykowie zostali docenieni przede wszystkim za 
aktywizowanie środowiska rodzin zastępczych, współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, udział w szeregu niestan-
dardowych inicjatywach, a także w projektach przygotowu-
jących kandydatów na rodziny zastępcze. 

Ich wieloletnia aktywność doskonale wpisuje się w dzia-
łania podejmowane w ramach realizowanego w Rybniku 
projektu „Bliżej dziecka – bliżej rodziny”, którego celem 
jest odejście od instytucjonalnej formy opieki nad dzieckiem 
pozbawionym troski rodziców biologicznych. To również 
ich działalność propagująca ideę rodzicielstwa zastępczego 
w środowisku lokalnym, przyczynia się do ciągłego wzrostu 
liczby rodzin zastępczych w naszym mieście. 

(D) 

To tylko jedno z doświad-
czeń, jakimi podczas spotkania 
w Urzędzie Miasta, poświę-
conemu dokonaniom i możli-
wościom rybnickich wspólnot 
mieszkaniowych, dzielili się 
członkowie zarządów lokalnych 
wspólnot, którzy zdecydowali się 
na modernizację swoich obiek-
tów. A w wielu przypadkach 
kłopotów było sporo – koniecz-
ność przeprowadzenia audytu 
energetycznego, zaciągnięcia 
kredytu w banku, czy trudności 
z zagwarantowaniem przez 
„raczkujące” jeszcze wspólnoty 
wkładu własnego. Jednak, tak 
twierdzi M. Zawadzka, gra 
warta była świeczki, bo kiedy po 
zakończeniu termomoderniza-
cji, rozliczono sezon grzewczy, 
okazało się, że koszty ogrzewa-
nia mieszkań spadły średnio o 15 
zł na metrze kwadratowym, co 
lokatorowi kilkudziesięciome-
trowego mieszkania dało spore 
oszczędności. — To właściciele 
mieszkań są najlepszymi zarządcami 
budynków. Modernizujemy coraz wię-
cej obiektów, ale remonty są możliwe 
również dzięki waszym działaniom 
— mówił prezydent Adam Fudali, który 
przedstawicielom zarządów sześciu ryb-
nickich wspólnot wręczył wyróżnienia 
i symboliczne upominki. — W ten sposób 
chcemy docenić wysiłek inwestycyjny, jaki 
włożyliście w odnowienie zarządzanych 
przez siebie obiektów. Mam nadzieję, że 
wasz przykład zachęci inne wspólnoty 
do działania i podjęcia wyzwania, jakim 
jest zaciągnięcie kredytu i modernizacja 
budynku — zachęcała Danuta Kola-
sińska, dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Wyróżnione zostały 
wspólnoty działające przy ulicach: 
Raciborskiej (12, 14), Kosmonau-
tów (2, 4), Za Torem (15, 17, 19), 
Kościuszki ( 32, 34) oraz Wolnej 6 
i Hibnera 40. 

Obecnie w Rybniku funkcjonuje 
135 wspólnot mieszkaniowych. ZGM 
administruje 113 z nich, natomiast pozo-
stałe 22 pozostają w rękach prywatnych 

zarządców. W ostatnich latach udało 
się przeprowadzić wiele inwestycji, 
dzięki którym nie tylko poprawił się 
wygląd budynków, ale przede wszystkim 
zmniejszyły się koszty zużycia energii 
oraz eksploatacji tych obiektów. Wielu 
mieszkańców już dzisiaj cieszy się z efek-
tów przeprowadzonych prac. To choćby 
lokatorzy bloków przy ul. Za Torem 15, 
17 i 19, Raciborskiej 12 i 14, Hibnera 
40 czy Kosmonautów 2 i 4, gdzie już 
zakończono termomodernizację. Wciąż 
trwają prace przy ul. Zgrzebnioka 3 
oraz Cierpioła 3, a w planach jest m.in. 
termomodernizacja budynków przy ul. 
Kadłubka 37, Boh. Westerplatte 6 oraz 
Zebrzydowickiej 30.  

W konferencji, oprócz reprezentan-
tów wspólnot i spółdzielni mieszkanio-
wych, wzięli udział przedstawiciele ban-
ku, który specjalizuje się w kredytowaniu 
wspólnot oraz firmy wykonującej audyty 
energetyczne – dokumentu niezbędnego 
do rozpoczęcia inwestycji.

(D)

...i po jej zakończeniu.                         Zdj.: arch. ZGM

Nagroda za serce

Nagrodę w imieniu minister Jolanty Fedak wręczył pełnomocnik rządu 
ds. osób niepełnosprawnych, Jarosław Duda.         Zdj.: arch. pryw.

Wspólnie mieszkają, wspólnie dbają…
— Kiedy po pierwszych spotkaniach członków naszej wspólnoty nie podjęli-

śmy żadnej wiążącej uchwały, zaczęliśmy chodzić od mieszkania do mieszkania 
i przekonywać każdego lokatora z osobna, by zgodzili się na zaciągnięcie kre-
dytu. W końcu się udało i doszło do termomodernizacji pierwszego z trzech 
naszych bloków — wspomina Magdalena Zawadzka z zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej obejmującej budynki przy ul. Za Torem.

Budynek przy ul. Raciborskiej przed modernizacją... 

— Kontynuujemy działalność naszych poprzedników 
w zakresie szeroko pojętych usług opiekuńczych nad 
osobami dorosłymi i dziećmi, w dziedzinie oświaty zdro-
wotnej, propagowania idei honorowego 
krwiodawstwa czy pomocy żywnościo-
wej… — wyliczała prezes zarządu 
rejonowego PCK w Rybniku Romana 
Bezuch. Placówka organizuje i patro-
nuje też wielu innym przedsięwzięciom, 
by wymienić choćby dni honorowego 
krwiodawstwa, rejonowy bieg krwio-
dawców w Niedobczycach czy rejonowe 
mistrzostwa pierwszej pomocy dla szkół 
ponadgimnazjalnych. O wielu inicja-
tywach podejmowanych przez PCK 
w Rybniku mówiono również podczas 
jubileuszowej gali, którą honorowym patronatem objął 
prezydent Adam Fudali. Wśród gości, którzy wypełnili 
salę Rybnickiego Centrum Kultury byli m.in. przedstawi-

ciele śląskiego zarządu 
okręgowego PCK w Ka-
towicach, Domu PCK 
w Chorzowie, Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Raciborzu, 
zarządów rejonowych 
PCK w Wodzisławiu, 
Raciborzu i Knurowie, 
przewodniczący klubów 
honorowych dawców 
krwi, krwiodawcy, opie-
kunowie szkolnych kół 

PCK, a także władze miast i powiatów. Wszystkim 
zaangażowanym nie tylko w działalność rybnickiego 
oddziału PCK, gratulowała wiceprezydent Ewa Ryszka, 
która odczytała życzenia, jakie na ręce świętujących 
jubileusz przesłał prezydent A. Fudali: — Dziękując 
za działalność na rzecz najbardziej 
potrzebujących, uwrażliwianie społe-
czeństwa na krzywdę ludzką i promocję 
idei niesienia bezinteresownej pomocy, 
życzę wytrwałości w dążeniu do wyzna-
czonych celów. Krwiodawcom, wolon-
tariuszom, społecznikom i ludziom 
dobrej woli, którzy działają na rzecz 
i dla dobra PCK, dziękował również 
prezes śląskiego zarządu okręgowego 
PCK w Katowicach Adam Przywara. 
— Śląski okręg PCK to wraz z wolonta-
riatem prawie 25 tys. osób. To 22 rejony, 
tworzące się ratownictwo medyczne, 
to 128 klubów Honorowych Dawców 
Krwi zrzeszających prawie 4 tys. krwio-

dawców, którzy w tym roku oddali już prawie 50 tys. litrów 
krwi — wyliczał A. Przywara. — Nasze siostry zajmują 
się na co dzień prawie dwoma tysiącami osób, a w tym 

roku z pomocy rzeczowej i materialnej w Śląskim Okręgu 
PCK skorzystało już prawie 45 tys. osób, choć przed nami 
wciąż jeszcze akcja świąteczna… Podziękowaniem były 
nie tylko słowa wdzięczności, ale też medale 90–lecia 
PCK, jakimi zarząd główny w Warszawie uhonorował 
kilkanaście osób. A byli wśród nich m.in. kierownik 
zarządu rejonowego PCK w Rybniku Hanna Szambelan 
i długoletni kierownik tej placówki Barbara Szymanek, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Jerzy 
Kajzerek, a także Joachim Wojaczek, dawny prezes 
zarządu rejonowego PCK w Rybniku, który przejął tę 
funkcję od innego odznaczonego – dr. Tadeusza Łaty. 

Tego wieczoru artystyczne podziękowania świętu-
jącym jubileusz złożył również Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny programem „A to 
Polska właśnie”, na który złożyły się znane piosenki 
– „Karolinka”, „Kaczyce”, „Starzyk”… oraz tańce 
– kujawiak, oberek czy trojak. A w występ włożyli swoje 
serca, tak jak każdego dnia osoby związane z PCK.

(S) 

Historia PCK (nie tylko) w Rybniku: 
150 lat temu podczas bitwy pod Solferino 
narodziła się idea stworzenia organizacji, 
która pomagałaby poszkodowanym w cza-
sie działań wojennych, bez względu na ich 
narodowość. Autorem tej idei był bankier 
z Genewy Henry Dunant, pierwszy laureat 
pokojowej Nagrody Nobla i współzałożyciel 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
organizacji, która stopniowo objęła swym 
zasięgiem całą Europę i Amerykę. 

W Polsce za datę utworzenia Czerwo-
nego Krzyża uznaje się dzień 27 kwietnia 
1919 r., kiedy to w Warszawie uchwalono 
statut i powołano władze tej organizacji. 
W tym samym roku w Rybniku adwokat 
Marian Różański wraz z dr Feliksem Białym 
zaczęli organizować PCK, a w efekcie w roku 
1922 w naszym mieście utworzony został 
oddział powiatowy tej organizacji. Jego 
przewodniczącą została Eufrozyna Weber, 

żona ówczesnego burmistrza Władysława 
Webera. W latach 1926–1931 udało się 
zorganizować stację opieki nad matką 
i dzieckiem oraz poradnie: przeciwgruźliczą 
i przeciwweneryczną w szpitalu „Juliusz”. 
W 1930 r. z inicjatywy Eufrozyny Weber i Ja-
dwigi Białowej zaczęto zbierać fundusze na 
budowę siedziby PCK, a grunt pod budowę 
przy ul. Gimnazjalnej (obecnie Chrobrego) 
przekazało miasto. Do dnia dzisiejszego 
pod tym właśnie adresem mieszczą się biura 
zarządu rejonowego PCK. Po zakończeniu 
II wojny światowej burmistrz Wł. Weber 
został pełnomocnikiem zarządu głównego 
na oddział w Rybniku, którym kierował 
aż do 1958 r. Po nim funkcję tę przejął, 
i sprawował do 1996 r., dr Tadeusz Łata, 
a kolejnym prezesem PCK w Rybniku został 
Joachim Wojaczek. Od 2000 r. rolę tę pełni 
Romana Bezuch. 

Jubileusz 90–lecia

Ten znak zna chyba każdy z nas. I trudno się dziwić – Czerwony Krzyż jest jednym 
z najlepiej rozpoznawalnych symboli na świecie. Polska historia tej najstarszej organizacji 
humanitarnej rozpoczęła się 90 lat temu. Podobnie jak w Rybniku, gdzie Marian Różański 
wraz z Feliksem Białym podjęli działania mające na celu powołanie do życia PCK, i gdzie 
90 lat po tamtych wydarzeniach odbyły się jubileuszowe uroczystości.

A to PCK właśnie!

Jubileusz był okazją do odznaczenia osób związanych z rybnickim PCK.  

Galę z okazji 90–lecia Polskiego Czerwonego Krzyża uświetnił występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” zatytułowany „A to Polska właśnie”.                                Zdjęcia: s

Na zdjęciu od lewej: Eufrozyna Weberowa, dr Feliks Biały i Jadwiga Biało-
wa; od prawej: Władysław Weber i Felicja Weber.



O różnych obliczach niepełno-
sprawności oraz działaniach po-
dejmowanych w ramach projektu 
„Skorzystaj z szansy” dyskutowano 
w trakcie dwóch interesujących kon-
ferencji, jakie na początku grudnia 
odbyły się w naszym mieście.  

Pierwsze ze spotkań, zorganizowane 
z okazji obchodów Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, miało za 
zadanie prezentację możliwości i umiejęt-
ności artystycznych niepełnosprawnych. 
Zainaugurowało je otwarcie wystawy 
prac uczestników rybnickich Warsztatów 
Terapii Zajęciowej nr 1 i 2. Już w samej 
konferencji wzięli udział nie tylko autorzy 
prac – niepełnosprawni tworzący w ramach 
WTZ oraz w Domach Pomocy Społecz-
nej, ale również profesjonalni artyści 
i pedagodzy, którzy przedstawili problem 
niepełnosprawności postrzeganej przez 
pryzmat sztuki, będącej niezwykle ważnym 
elementem terapii osób niepełnospraw-
nych. Organizatorami przedsięwzięcia 
było rybnickie koło Polskiego Stowarzy-

szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym we współpracy z Powiatową 
i Miejską Biblioteką Publiczną oraz Szkołą 
Policealną Województwa Śląskiego, przy 
finansowym wsparciu Urzędu Miasta 
Rybnika. 

Z kolei na seminarium poświęcone re-
alizacji projektu „Skorzystaj z szansy”, do 
auli Politechniki Śląskiej zaprosił Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Spotkanie adresowane 
do instytucji, stowarzyszeń i osób działają-
cych w obszarze pomocy społecznej miasta 
oraz samych uczestników przedsięwzięcia 
było podsumowaniem tegorocznej edycji 
projektu. W jego trakcie dzielono się zdo-
bytą wiedzą oraz doświadczeniami z pracy 
z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym. — Chcieliśmy przede wszyst-
kim przedstawić dobre praktyki i inspirujące 
pomysły oraz wskazać na najbardziej efek-
tywne z dotychczas podjętych działań, a także 
kierunek, w którym zamierzamy rozwijać to 
przedsięwzięcie w przyszłym roku — podsu-
mowują organizatorzy seminarium.

(D)

O niepełnosprawności i wykluczeniu
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Otwarcie rybnickiego ośrodka było symboliczne, bowiem zdecydowana 
większość prac prowadzona była w czynnym obiekcie. W lipcu br., ze względu 
na konieczność zachowania bezpieczeństwa mieszkańców, z użytkowania 
wyłączone zostało jedynie działające tu schronisko „Przytulisko”. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii funkcjonuje w mieście od 
2000 r., a w budynku przy ul. Chrobrego od 2004 r. Wtedy też rozpoczęły się 
przygotowania do kompleksowego remontu placówki. Inwestycja prowadzo-
na była etapami i obejmowała  prace budowlano–remontowe na zewnątrz 
jak i wewnątrz obiektu. Wymieniono m.in. grzejniki, instalację elektryczną, 
wodno–kanalizacyjną, okna, drzwi i wyremontowano kotłownię. Moderni-
zacji doczekała się również sieć centralnego ogrzewania oraz sanitariaty. 
W drugim etapie remontu zainstalowano m.in. sieć tele–informatyczną, 
odnowiono dach, przebudowano pomieszczenia wewnątrz budynku oraz 
zagospodarowano teren wokół obiektu. Całość prac sfinansowano z budżetu 
miasta.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji rybniczanie, którzy chcą skorzy-
stać z pomocy ośrodka, otrzymują ją w bardziej komfortowych warun-
kach. A oferta placówki jest szeroka, bo mogą zwracać się tu wszyscy ci, 
którzy potrzebują wsparcia np. w leczeniu wszelkiego rodzaju uzależnień. 
W strukturach ośrodka działa również „Przytulisko”, przyjmujące kobiety 
oraz kobiety z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub 
losowej. Schronisko dysponuje 24 miejscami noclegowymi. — Przebywają tu 
głównie ofiary przemocy domowej. Na początku panie otrzymują od nas żyw-
ność i środki czystości, później muszą utrzymać się same. Nie wyręczamy je z ich 
obowiązków – to część terapii, zmierzającej ku temu, by po trzech miesiącach, 

bo tyle maksymalnie mogą przebywać 
w naszym schronisku, powróciły do 
swojego środowiska — wyjaśnia Ka-
tarzyna Kusz, dyrektorka ośrodka. 
W trakcie pobytu w schronisku, kobiety i ich pociechy otrzymują pomoc 
psychologa, pedagoga, uczą się podstawowych czynności dnia codziennego. 
Pracownicy ośrodka nie tylko pomagają swoim podopiecznym w nauce 
umiejętności społecznych, znalezieniu pracy, oraz opiece nad dzieckiem, ale 
docierają również do miejsc z których te pochodzą, by zaoferować wsparcie 
ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, czy 
przeciwdziałaniu przemocy. Niejednokrotnie członkowie rodzin będących 
„w kryzysie” są motywowani do wzięcia udziału w spotkaniach indywidual-
nych lub terapii rodzinnej. — Pracujemy przez cały rok, nawet w święta. Rocz-
nie tymczasowy dom znajduje u nas około 120 rybniczanek, natomiast około 
3 tys. osób zgłasza się na terapię — podsumowuje K. Kusz.   

W budynku przy ul. Chrobrego, swoje siedziby mają również oddziały 
Polskiego Czerwonego Krzyża i Polskiego Związku Osób Niewidomych, 
a także Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   (D)

— Potrafimy nauczyć niewidomego poruszać się 
z laską, obsługiwać komputer, a nawet pracować. 
Te działania zmierzają ku temu, by niewidomy był 
w społeczeństwie akceptowany. I właśnie to jest 
najważniejsza rzecz, której sami zrobić nie potra-
fimy — mówi Jan Kwiecień, dyrektor śląskiego 
okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Dlatego 
z pomocą przyszedł rybnicki OPS, który wraz 
ze śląskim oddziałem związku zrzeszającego 
osoby niewidome i niedowidzące przygotował 
projekt pod hasłem „Przekroczyć próg”, na 
realizację którego z Unii Europejskiej otrzymał 
niemal 1 mln 200 tys zł. O jego celach mówiono 
podczas konferencji, jaką zorganizowano w auli 

Uniwersytetu Śląskiego. Jak wyjaśniał koordynu-
jący przedsięwzięcie Mirosław Górka, głównym 
zadaniem projektu jest zapewnienie równego 
dostępu do życia społecznego i zawodowego 
osób niewidomych i słabo widzących. — Chodzi 
o polepszenie jakości życia tych osób, zwiększenie ich 
umiejętności, wzmocnienie motywacji do działania 
oraz zaufania we własne siły — podkreślał Jerzy 
Kajzerek, dyrektor OPS. Program ma pomóc 
w integracji osób niedowidzących z lokalną 
społecznością i umożliwić choćby części z nich 
znalezienie zatrudnienia. — Mamy nadzieję, że 
najtrudniejszy element tego projektu, czyli wtopienie 
się osób z dysfunkcją wzroku w środowisko lokalne 

oraz możliwość korzystania z tego co 
miasto ma do zaoferowania, zostanie 
osiągnięty. To sprawy z rehabilitacyjnego 
punktu widzenia nie do przecenienia 
— zaznacza J. Kwiecień. W ramach 
projektu planowane jest zorganizowa-

nie konferencji, seminariów i spotkań integra-
cyjnych. Na początku przyszłego roku powstanie 
Punkt Aktywności Lokalnej, przy ul. Chrobrego 
16, gdzie osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły 
otrzymać pomoc psychologa, prawnika, doradcy 
zawodowego i pracownika socjalnego. Niepełno-
sprawni będą mieli dostęp do prasy specjalistycznej 
oraz do komputerów podłączonych do internetu 
i wyposażonych w programy udźwiękawiające i po-
większające. Wezmą również udział w cyklicznych 
spotkaniach integracyjno–informacyjnych, a także 
w szkoleniach i kursach orientacji przestrzennej 
i samodzielnego poruszania się z białą laską, nauki 
pisma językiem Braille’a, obsługi komputera oraz 
czynności dnia codziennego i samoobsługi. Projekt 
„Przekroczyć próg” realizowany będzie do końca 
czerwca 2011 r.                                                    (D)

Śląski okręg Polskiego Związku Nie-
widomych zrzesza dziewięć tysięcy nie-
widomych z całego województwa. To 
największy okręg PZN w kraju. Na terenie 
objętym jego działalnością funkcjonują dwie 
szkoły dla dzieci niewidomych, Specjalny Ośrodek dla Dzieci Nie-
widomych mających dodatkowe niepełnosprawności, dom opieki 
dla osób, które ze względu na kłopoty ze wzrokiem nie mogą 
samodzielnie funkcjonować oraz 36 jednostek terenowych, które 
zajmują się niewidomymi żyjącymi w naturalnym środowisku. 
Rybnickie koło PZN działa od ponad 50 lat. Zrzesza niemal 180 
osób z dysfunkcją wzroku. 

zku Nie-

dwie 

Terapia w lepszych warunkach
Ponad 1,2 miliona złotych kosztowała trwająca etapami 

kilka lat modernizacja Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
i Psychoterapii mieszczącego się przy ul. Chrobrego. Otwarcie 
wyremontowanej placówki odbyło się w połowie listopada. 

W Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej i Psychotera-
pii, funkcjonuje telefon 
zaufania. Przez 24 godziny 
na dobę, pod numerem 
32/42 33 555 dyżurują 
pracownicy placówki, go-
towi do udzielenia wspar-
cia wszystkim potrzebu-
jącym.

Pomogą przekraczać progi...
... dzięki niebagatelnej dotacji, jaką udało się pozyskać z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Inicjatywa realizowana przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej wraz ze śląskim okręgiem Polskiego Związku Niewidomych ułatwi 
życie rybniczanom z dysfunkcją wzroku. 

Wszystko wskazuje na to, że są już pierwsze efekty 
rozmów prowadzonych przez władze samorządowe 
z przedstawicielami PKP i PKS, w sprawie nowych 
połączeń na linii Rybnik–Katowice. W „walkę” 
o lepsze skomunikowanie Rybnika ze stolicą 
województwa zaangażowali się również rybniccy 
studenci, którzy zorganizowali akcję pod hasłem 
„Dojeżdżacie? Dojeżdżamy!”.  

W ramach akcji przedstawiciele samorządów studenckich 
uczelni tworzących rybnicki kampus przeprowadzili ankietę, 
której wyniki przedstawili prezydentowi Adamowi Fudalemu. 
Badanie dotyczyło przejazdów autobusowych i PKP pomiędzy 
Rybnikiem a Katowicami. Zainteresowanie sondażem przero-
sło oczekiwania organizatorów, co świadczy o tym, że trudności 
z dostaniem się do stolicy województwa mają nie tylko rybniccy 
studenci, którzy część zajęć odbywają w Katowicach, ale rów-
nież pozostali mieszkańcy regionu. — W badaniu wzięło udział 
ponad 1200 osób, a wyniki ankiety wskazują jednoznacznie, 
że rybniczanom najbardziej brakuje połączeń z Katowicami 
w dni powszednie — wyjaśnia Dariusz Laska ze Stowarzyszenia 
Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Zdaniem ankietowanych, 
transport autobusowy z Rybnika do Katowic powinien być 
usprawniony, zwłaszcza w godzinach porannych. Natomiast 
linię z Katowic do Rybnika należy uzupełnić o dodatkowe 
połączenia w godzinach popołudniowych. Ponadto, rybniczanie 
chcą podróżować szybko i sprawnie – przeszło połowa uczest-
ników sondażu wskazała na trasę przez autostradę, jako najbar-
dziej pożądane połączenie pomiędzy dwoma miastami. 

Z kolei odpowiedzi na pytania dotyczące relacji PKP 
z Rybnika do Katowic w godzinach wieczornych wskazały na 
spore zapotrzebowanie na takie połączenia. Wyniki opisanych 
badań stały się podstawą do dalszych rozmów z przewoźnikami 
– zarówno instytucjonalnymi jak i prywatnymi. — W subregionie 
zachodnim mamy 28 jednostek samorządu i tylko wspólne dzia-
łania mogą przynieść konkretne efekty w tej sprawie. Im większa 
będzie siła nacisku samorządów, tym większe są szanse powodze-
nia całej akcji. 650 tysiącom mieszkańców naszego regionu grozi 
wykluczenie komunikacyjne, czyli brak możliwości sprawnego 
skomunikowania ze stolicą województwa — mówił prezydent 
Adam Fudali, który niezwykle pozytywnie odniósł się do 
akcji rybnickich studentów i już od dłuższego czasu prowadził 
rozmowy na temat nowych połączeń z przedstawicielami PKS 
i PKP, jak również z władzami województwa śląskiego. 

Okazuje się, że przewoźnicy pozytywnie zareagowali 
na postulaty mieszkańców i władz samorządowych. PKP 
wprowadza nowe połączenia z Katowicami (więcej na str. 8). 
Nowy, uwzględniający wyniki studenckiej ankiety, rozkład 
jazdy opracowuje również PKS. 

(D)

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wy-
chowawczy w Rybniku bierze udział 
w programie Socrates Comenius, 
który realizuje wspólnie ze szkołami 
w Niemczech, Portugalii, Walii oraz 
Rumunii, z której wychowankowie 
rybnickiej placówki z żalem wyjeż-
dżali. 

Na początku listopada Sylwia Mo-
rawska, Aleksandra Kapusta, Karolina 
Staniucha, Marcin Bolibrzuch, Paweł 
Szydłowski, Andrzej Sierocki pod opieką 
nauczycieli Justyny Pieczki i Jacka Stacha 
odwiedzili swoich rumuńskich rówie-
śników z Bacau. Tytuł realizowanego 
projektu brzmi „My school life – Your 
school life”, więc sporo czasu wszyscy 
uczestnicy spędzali w szkole na lekcjach 
matematyki, muzykoterapii, plastyki 
i wychowania fizycznego. Mieli 

także możliwość zaprezentowania swo-
ich zdolności kulinarnych, przygotowu-
jąc wspólnie z kolegami i koleżankami 
z pozostałych państw sałatkę owocową 
i deser Tiramisu. Z kolei opiekunowie 
poznawali warsztaty pracy rumuńskich 
nauczycieli, tamtejszy system szkolnic-
twa specjalnego, a także mieli okazję 
obejrzeć inne ośrodki w Bacau. Jedną 
z atrakcji była wycieczka do kopalni 
soli w Slanic – Moldova, a pobyt za-
kończyła pożegnalna zabawa. Dzieci 
doskonale się bawiły, pomimo tego, 
że pochodziły z pięciu różnych państw. 
Jednak język nie stanowił bariery przed 
nawiązaniem nowych znajomości 
i przyjaźni. Rumunia przestanie się 
więc kojarzyć z Drakulą, a zacznie 
– z udanym wyjazdem, bo jego uczest-

nicy z żalem wracali do 
rodzinnego Rybnika. 
Swego zadowolenia 
z wyjazdu uczniów 
i pracowników ośrodka 

nie kryje też dyrektor ośrodka 
Halina Lach–Opalkowska, 
która podkreśla, że poza 
zyskanym doświadczeniem, 
ważnym efektem wojażu 
były pozytywne przeżycia wy-
chowanków uczestniczących 
w programie.

(S)

Rybniczanie 
chcą dojeżdżać

Drakula im nie straszny

Pokoje w odnowionym ośrodku gotowe są na 
przyjęcie kobiet i ich pociech.          Zdj.: d

Uczestnicy konferencji oglądali zdjęcia, na których 
pojawiły się osoby z dysfunkcją wzroku.   Zdj.: d

Międzynarodowe kontakty przynoszą wiele korzyści 
wychowankom SOSW.                                       Zdj.: arch. org.



Elfom już wcześniej 
zdarzały się prezen-
towe „wpadki” więc, 
aby w te święta Jasio 
nie znalazł pod choin-
ką lalki, a Zuzia czoł-
gu… musiały prosić o 
pomoc najmłodszych 
rybniczan…,
… z którymi nie tylko 
wspólnie się bawiły, 
ale i przygotowywały 
podarki na zbliżające 
się wielkimi krokami 
święta.

Dzień inauguracji wielkiego świętowania zakończył wspaniały pokaz sztucznych ogni, 
a nastrój chwili wzmocnił odpowiedni podkład muzyczny. Zgromadzone na Rynku 
dzieci głośno okazywały swój zachwyt…
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  rzybycie na Rynek Świętego Mikołaja w towarzystwie bajkowego korowodu zainaugurowało 
wydarzenie, jakiego w Rybniku jeszcze nie było. Pierwsza, mikołajkowa odsłona „Rybnickiego 
Bożego Narodzenia i Kolędowania”, na którego zorganizowanie miasto pozyskało środki 

z funduszy europejskich, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno starszych, jak i młodszych 
mieszkańców miasta. Ci, mimo deszczu i chłodu, tłumnie stawili się na płycie Rynku, by oklaskiwać 
barwnych uczestników korowodu, powitać najbardziej zapracowanego Świętego i jego asystentów oraz 
podziwiać rozświetlone nowymi dekoracjami miasto. Sporą atrakcją okazał się również Jarmark Bożona-
rodzeniowy, wzorowany na odbywających się w wielu miastach Europy kiermaszach świątecznych, na 
którym do 20 grudnia można kupić regionalne smakołyki, biżuterię artystyczną czy ozdoby świąteczne. 
Ale to jeszcze nie koniec bożonarodzeniowych niespodzianek. Przed nami kolejne koncerty, spektakle 
i wspólna wigilijka na Rynku, o których w gazecie styczniowej. Oj, będzie się działo!

W rolę pomocników Święte-
go Mikołaja wcielili się ryb-
niccy radni, prezydent oraz 
szefowie zarządów dzielnic, 
którzy ubrani w charakte-
rystyczne, czerwone czapki 
i wyposażeni w pełne, ufun-
dowanych przez sponsorów, 
podarunków worki, rozda-
wali upominki obecnym na 
imprezie dzieciom. 

P

Podczas Jarmarku Bożona-
rodzeniowego, w kilkunastu 
rozstawionych na Rynku, 
świątecznie udekorowanych 
domkach, można było kupić 
piękne ozdoby, regionalne 
wyroby i przysmaki, a nawet 
ogrzać się aromatycznym 
grzańcem.

Bajkowy korowód złożony m.in. z aniołów, diabłów i orkiestry elfów zainaugurował wielkie 
„Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie”.

Święty Mikołaj, który podczas zabawy na Rynku pojawia się w tradycyjnym stroju 
biskupa z Miry, złożył świąteczne życzenia i zaprosił wszystkich do zabawy. Strój 
mikołajowy przywdział również gospodarz miasta.
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Dzięki nowym, świetlnym dekoracjom, Rynek nabrał szczególnego uroku...

Lodowisko otworzył prezydent Adam Fudali oraz radny z Maroka–Nowin Michał 
Chmieliński, który od lat był gorącym orędownikiem powstania lodowiska w naszym 
mieście i zaraz potem lodowa tafla zaroiła się od amatorów zimowego szaleństwa.

Wielkie   świętowanie



Nie od dziś wiadomo, że Mikołaj jest naj-
bardziej zapracowanym świętym, więc podróż 
po naszym mieście musiał rozpocząć już 4 
grudnia od wizyty w Przedszkolu nr 2, gdzie 
wręczył paczki ze słodyczami stu uradowanym 
dzieciom. Ale Smolnej szybko nie opuścił 
i już następnego dnia w towarzystwie członków 
zespołu „Przygoda” przybył do Szkoły Podsta-
wowej nr 34, gdzie na spotkanie z ulubionym 
świętym Rada Dzielnicy zaprosiła 54 dzieci 
wytypowanych przez szkolnych pedagogów, 
pracowników opieki społecznej, dyrektorów 
placówek oświatowych, proboszcza parafii św. 
Józefa oraz RD. W spotkaniu wziął również 
udział prezydent Adam Fudali oraz dyrektorki 
znajdujących się w dzielnicy placówek oświa-
towych – Beata Mielczarek i Ewa Dziewior. 
Następnie gość z dalekiej Laponii obdarował 
słodyczami 138 przedszkolaków z Przedszkola 
nr 17, a Rada Dzielnicy pomogła świętemu w 
trudnej pracy i przekazała drobne upominki 
34 osobom zrzeszonym w Rybnickim Stowa-
rzyszeniu Diabetyków, którego prezesem jest 
mieszkaniec Smolnej – Zygmunt Smołka. Wi-
zyta św. Mikołaja w tej dzielnicy była tak udana 
dzięki wielu hojnym sponsorom: — Mamy 
nadzieję, że roześmiane buzie i radosny błysk 
w oczach dzieci są dla naszych sponsorów 
najlepszym podziękowaniem — mówi prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Smolna Kazimierz 
Salamon. — Już dziś dziękujemy im za okazaną 
pomoc i liczymy na dalszą, udaną współpracę 
z Radą Dzielnicy.

W swojej podróży Mikołaj dotarł również 
do SP nr 11, gdzie dzięki sponsorom i Radzie 
Dzielnicy Maroko–Nowiny rozdał 100 pa-
czek, a w pracy pomagały mu „aniołki” – za-
stępca prezydenta miasta Ewa Ryszka, radna 
Maria Polanecka–Nabagło oraz przedstawi-
ciele Rady Dzielnicy Jadwiga Lenort i Lech 
Kuźniak. W trakcie spotkania z Mikołajem 
zaprezentowały się również zespoły taneczne 
z Młodzieżowego Domu Kultury prowadzone 
przez Marzenę Butyłkin i Monikę Floryszak, 
a niewątpliwą atrakcją było … dotknięcie 
czarodziejskiej brody sympatycznego świę-
tego, co miało zagwarantować spełnienie 
świątecznych życzeń. 

Do odwiedzenia dzieci zaprosiła Mikołaja 
również Rada Osiedla Nowiny przy Ryb-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a tym 
razem przygotowano aż 550 prezentów dla 
dzieci! Do sympatycznego spotkania doszło 
w auli Zespołu Szkół nr 3, a o oprawę arty-
styczną zadbał zespół taneczny „Domino” 

z Młodzieżowego Domu Kultury, który 
przedstawił „Wiązankę tańców zimowych”. 

Święty Mikołaj odwiedził również pod-
opiecznych Marii i Andrzeja Szcześniaków 
z Maroka–Nowin, pełniących od dwunastu 
lat funkcję zawodowej, specjalistycznej ro-
dziny zastępczej. Wizyta świętego, któremu 
towarzyszyli członkowie Rady Dzielnicy 
Maroko–Nowiny, wzbudziła w domu pań-
stwa Szcześniaków wiele radości. Od czasu, 
kiedy po raz pierwszy przyjęli pod swój dach 
opuszczone dzieci, znalazło tu dom niemal 
dziesięcioro, w większości przypadków nie-
pełnosprawnych maluchów. — Chcieliśmy 
pomagać, bo nie mogliśmy pogodzić się z tym, 
że dzieci odrzucone przez własnych rodziców 
muszą przebywać w domach dziecka — mówi 
pani Maria. Z czasem niektóre z nich trafiły 
do adopcji, inne powróciły do rodzin natural-
nych. Dzisiaj w domu państwa Szcześniaków 
przebywa sześcioro dzieci, w tym czworo 
z poważnymi problemami zdrowotnymi 
oraz jedenastoletnia adoptowana przez nich 
dziewczynka. Dla wszystkich wizyta św. Miko-
łaja była wielkim przeżyciem: — Taka wizyta 
i tak wiele upominków to dla naszych, często 
zmagających się z różnymi chorobami dzieci 
wielka radość — podkreśla pani Maria.  

Święty z dalekiej Laponii dotarł rów-
nież do Klubu Energetyka, gdzie dzieci 
obejrzały spektakl w wykonaniu Teatru Wit 
Wit pt. „Dworcowa Przygoda” i wspólnie 
z Mikołajem, Śnieżynką i Jodełkami wzięły 
udział w wielu konkursach, grach i zabawach, 
malowały też buźki i uczyły się formować 
balony. Najsympatyczniejszego świętego do 
przyjazdu zaprosili Fundacja Elektrowni 
Rybnik i Rada Dzielnicy Rybnicka Kuźnia, 
a współorganizatorami było Przedszkole nr 37, 
Szkoła Podstawowa nr 15, Gimnazjum nr 4 
oraz rady dzielnic z Ochojca, Stodół i Chwa-
łęcic. 

Tradycyjnie już Mikołaj nie zapomniał 
o wychowankach placówki wsparcia dzien-
nego z Paruszowca–Piasków i rozdał im 30 
paczek przygotowanych przez tamtejszą Radę 
Dzielnicy. Wychowankowie zrewanżowali 
się występami recytatorskimi i muzycznymi, 
a po raz pierwszy w organizację spotkania 
zaangażowali się nauczyciele Zespołu Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych Katarzyna 
Zdrzałek i Artur Śmieja.

Święty Mikołaj powróci do Rybnika już za 
rok. Czekamy...

(D), (S)

W swojej podróży Mikołaj dotarł również do SP nr 11, gdzie dzięki 
sponsorom i Radzie Dzielnicy Maroko–Nowiny rozdał 100 paczek.

W ZS nr 3 na Nowinach Mikołaj rozdał aż 550 paczek.

Święty Mikołaj tradycyjnie zawitał też do rybnickich dzielnic, gdzie, za-
wsze niecierpliwie wyczekiwany, wzbudzał niekłamany zachwyt młodszych 
i starszych mieszkańców miasta. Zapomniał jedynie o śniegu, który jeszcze 
bardziej wprowadziłby wszystkich w świąteczny nastrój. Cóż, w końcu nikt, 
nawet Święty, nie jest doskonały...  

Mikołaj w podróży

30 dzieci z placówki wsparcia dziennego z Paruszowca–Piasków 
otrzymało prezenty od Mikołaja.                    Zdjęcia: arch. org.

Niedziela, 20 grudnia 
Zakończenie Jarmarku Bożonarodzeniowego 
14.00 – Koncert laureatów Eliminacji Regionalnych do 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
15.00 – Koncert Marii Sadowskiej „GWIAZDA DLA 
KAŻDEGO” 
16.30 – Wigilijka z mieszkańcami 
17.00 – Świąteczny Koncert Andrzeja Sikorowskiego 
i Mai Sikorowskiej
Wtorek, 22 grudnia
18.00 – Koncert adwentowy w Domu Kultury w Ryb-
niku–Niedobczycach w wykonaniu Chóru Mieszanego 
„Mickiewicz”
Sobota, 2 stycznia 
19.00 – Koncert Noworoczny w Kościele pod wezw. św. 
Józefa Robotnika w Rybniku w wykonaniu Zespołu Wokal-
nego „6 na 6” 
Niedziela, 3 stycznia 
19.00 – Koncert Noworoczny w Kościele pod wezw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach w 
wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” z soli-
stami i wokalistami
Wtorek, 5 stycznia 
17.00 – Koncert Noworoczny pt. „Muzyczne perły na 
Boże Narodzenie” w Kościele pod wezw. Królowej Apo-
stołów w wykonaniu Orkiestry oraz Chóru Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego 
Szafranków w Rybniku wraz z solistami – Adam Mokrus 
(skrzypce), Gabriela Ciołek–Sitter (sopran)
Środa, 6 stycznia 
18.00 – Koncert Noworoczny w Rzymskokatolickiej 
Parafii pod wezw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
wykonaniu Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis 
Sobota, 9 stycznia 
19.00 – Koncert Noworoczny zespołu Golec uOrkiestra 
w Kościele pod wezw. św. Jadwigi Śląskiej  
Poniedziałek, wtorek, – 11 i 12 stycznia
9.00 – Przesłuchania konkursowe X Przeglądu Wido-
wisk Bożonarodzeniowych „A słowo stało się ciałem” 
– Dom Kultury w Rybniku–Chwałowicach
Piątek, 15 stycznia 
11.00 – Koncert finałowy X Przeglądu Widowisk Bo-
żonarodzeniowych „A słowo stało się ciałem” – Dom 
Kultury w Rybniku–Chwałowicach
Wtorek – czwartek, 19 – 21 stycznia 
9.00 – Przesłuchania konkursowe V Wojewódzkiego 
Integracyjnego Przeglądu Widowisk Jasełkowych – Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego 
Prusa w Rybniku
Czwartek, 28 stycznia  
10.00 – Koncert Finałowy V Wojewódzkiego Integra-
cyjnego Przeglądu Widowisk Jasełkowych – Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa 
w Rybniku

Kolędować małemu… kon-
cert Dechowki Śląskiej 
„Rybniczanka” wypełniły 
najpiękniejsze polskie kolę-
dy, ale najwyraźniej mroź-
na pogoda przeszkodziła 
mieszkańcom we wspólnym 
śpiewaniu. 

Przepiękne widowisko jasełkowe zaprezentowało 
Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno–Kul-

turalne „Ślady” wraz 
z wchodzącym w jego 
skład Bractwem Ognia 
„Spaleni”. Opowiedzia-
na ruchem, słowem i 
muzyką znana z Ewan-
gelii historia zwiasto-
wania i narodzin Dzie-
ciątka Jezus, pokłonu 
Trzech Króli i ucieczki 
do Egiptu przed złym 
Herodem, wzbogacona 
została tańcem z ży-
wym ogniem, co nada-
ło całości wyjątkowy 
charakter. 

z Młodzieżowego Domu Kultury, który 

j. Cóż, w ko

Zdjęcia: s, d, r, Wydz. Promocji i Informacji UM
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Patronat medialny:

Gość z dalekiej Laponii obdarował też najmłodszych mieszkańców 
Smolnej.                                                             

Święty Mikołaj w towarzystwie radnej Marii Polaneckiej–Nabagło 
odwiedził również podopiecznych Marii i Andrzeja Szcześniaków, 
którzy pełnią funkcję rodziny zastępczej. 

Grupa „Bez Nazwy” zapre-
zentowała pastorałki i świą-
teczne piosenki. 

Rybnickie 
Boże Narodzenie 

i Kolędowanie 
– ciąg dalszy

Rozświetlona karuzela to jedna z nowych świą-
tecznych atrakcji na Rynku. 



 Szkoły bez przerwy  Szkoły bez przerwy  Szkoły bez przerwy  Szkoły bez przerwy 
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Nasze credo – żegnaj kredo… 
… konferencja pod takim właśnie 

tytułem odbyła się w Rybnickim Cen-
trum Edukacji Zawodowej – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego oraz Prak-
tycznego, a okazją do jej zorganizo-
wania było podsumowanie projektu unijnego „e–Nauczyciel 
kształcenia zawodowego i ustawicznego”.

Projekt realizowany przez RCEZ od listopada 2008 do grudnia 
br. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, miał na celu 
spojrzenie na edukację przez pryzmat internetu i nowoczesnych 
technologii. W konferencji wzięli udział dyrektorzy rybnickich 
placówek oświatowych, nauczyciele, członkowie Śląskiego Stowa-
rzyszenia Dyrektorów CKU i CKP oraz osoby związane z edukacją. 
Otworzył ją dyrektor RCEZ–u i kierownik projektu Tomasz Harsze, 
a jej uczestnicy otrzymali szereg wskazówek na temat przekazy-
wania wiedzy uczniom, których świat opiera się głównie na sieci 
i cyfrowych społecznościach. W podsumowaniu konferencji Marek 
Szafraniec mówił o rezultatach projektu „e–Nauczyciel kształcenia 
zawodowego i ustawicznego” – udało się przeszkolić 72 nauczycieli 
z rybnickich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie tworzenia lekcji 
i prowadzenia nauczania przy pomocy internetu. Uczestnicy projek-
tu dowiedzieli się również, jak służyć pomocą osobom kształcącym 
się w sieci. Każdy z uczestników konferencji, jaką patronatem objął 
prezydent miasta Rybnika, otrzymał materiały dotyczące metodyki 
nauczania przez internet. Czy zatem kreda przejdzie do lamusa?

Złote grzebienie rozdane
W Zespole Szkół Nr 5 odbył się IV konkurs fryzjerski o nagro-

dę „Złotego Grzebienia”, zorganizowany wspólnie z Cechem 
Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.  

Uczniowie szkół zawodowych i techników musieli wykazać się 
umiejętnością zrobienia fryzury ślubnej na „główce ćwiczebnej” czy 
stylizowanej na okres średniowiecza oraz wyciskania fal na mokro. 
Do konkursu przystąpiło 42 uczestników z 16 miast, m.in. Biel-
ska–Białej, Cieszyna, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Kędzierzyna Koźla, 
Piekar, Pszczyny Zabrza i Żor. Konkurs przebiegał w średniowiecz-
nym nastroju, o co zadbali uczniowie Zespołu Szkół Nr 5, a wszyscy 
widzowie wzięli udział w wytypowaniu nagrody publiczności, którą 
ostatecznie otrzymała autorka ślubnego uczesania Marlena Czerwiń-
ska. Uczennica Zespół Szkół Nr 1 z Pszczyny okazała się najlepsza 
również w ocenie jurorek – Sylwii Durczok, Anny Stawarczyk, Marioli 
Juraszek–Morawskiej i Sabiny Gaszki – i otrzymała „Złoty Grzebień” 
w kategorii szkół zawodowych, podobnie jak Katarzyna Jankowska 
z Żor, autorka najlepszych fal wyciskanych na mokro. W kategorii 
technikum „Złote Grzebienie” wyczesały Klaudia Niewrzoł z Pszowa za 
najefektowniejszą fryzurę średniowieczną (III miejsce zajęła reprezen-
tantka gospodarzy Monika Bizoń) oraz Klaudia Mandel z Żor (III miej-
sce zdobyła Marta Nowak z Zespół Szkół Nr 5). Wśród nagród, jakie 
trafiły do laureatek były m.in. bilety wstępu na ogólnopolski festiwal 
fryzjerski w katowickim Spodku, a fryzjerskim poczynaniom przyglą-
dali się m.in. wiceprezydent Rybnika Joanna Kryszczyszyn, dyrektor 
rybnickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Maria Lipińska, 
przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu RM Władysław Horabik, 
przewodniczący Zarządu Dzielnicy Niedobczyce Bronisław Degen-
hardt oraz radni 
Henryk Cebula 
i Henryk Ryszka. 
A konkurs swoim 
patronatem objęli 
prezydent Adam 
Fudali i Śląski Ku-
rator Oświaty Sta-
nisław Faber. 

Miasto robotów 
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych udowodnili, że wybór 

mechatroniki był strzałem w dziesiątkę, a swoją wiedzę i umie-
jętności potwierdzili na Ogólnopolskim Konkursie Robotyki 
„RoboTown 2009” w Tychach.    

W ramach konkursu należało zaprojektować, zbudować oraz 
zaprogramować autonomicznego robota na bazie systemu LEGO 
Mindstorms, który pokona wyznaczone trasy. Swoje roboty przed-
stawiło 17 drużyn z całej Polski, w tym dwie reprezentujące ZST, 
które do udziału przygotował Piotr Tokarz. Ekipa pod nazwą „Tygiel”, 
w składzie Rafał Jankowski, Wojciech Kozioł oraz Sebastian Skupień, 
zajęła bardzo wysokie II miejsce, zaś drużyna „ZST”, którą stworzyli 
Grzegorz Kiszka i Adam Michna – VIII. To spory sukces, zważywszy, 
że był to pierwszy start uczniów w tej randze zawodów, a do rywali-
zacji przystąpiły drużyny z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Warszawy 
i całego Śląska. Projektując swoje roboty rybniczanie wykorzystali 
zagadnienia mechaniki, elektryki, elektroniki i informatyki, a także 
wiedzę z fizyki i matematyki. — Nasi uczniowie udowodnili, że 
dokonali właściwego wyboru kierunku kształcenia w Technikum 
nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i w przyszłości będą świetnymi 
technikami mechatronikami — podsumowuje P. Tokarz. 

Po raz 15 
Co roku uczniowie szkół podstawowych z Rybnika i okolic 

biorą udział w konkursie wiedzy biblijnej. 
W XV edycji uczestniczyły 33 szkoły m.in. z Jankowic, Świerklan, 

Jejkowic, Zwonowic, Gaszowic, Lysek, Książenic i Czernicy. W konkur-
sie na etapie rejonowym, jaki odbył się w Szkole Podstawowej nr 20 
w Gotartowicach, udział wzięło 95 uczniów, którzy musieli wyka-
zać się znajomością ewangelii według św. Mateusza. A najlepszym 
okazał się Michał Dukiel ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Boguszowic. 
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez miasto 
w ramach grantu edukacyjnego. Konkurs przygotowała katechet-
ka Barbara Sojka przy wsparciu dyrektora szkoły Lucjana Rugora, 
a część artystyczną opracowała Mirela Szutka z zespołem. Laureaci 
konkursu będą reprezentować nasz rejon na etapie diecezjalnym 7 
stycznia w Katowicach. Życzymy powodzenia! 

Matematyka w małym palcu
W Społecznej Szkole Podstawowej odbył się X jubileuszowy 

Rybnicki Konkurs Matematyczny „Rykomat”. 
Wzięło w nim udział 72 uczniów klas VI szkół podstawowych 

z Rybnika i okolic, a tytuł Mistrza „Rykomatu” otrzymał Adam Kucz 
z SP nr 5. Drugie miejsce zajął również uczeń tej szkoły Tomasz 
Budnicki, a trzecie – Klara Krajczok z SP nr 13. Dziesięciu uczniów 
z najlepszymi wynikami otrzymało atrakcyjne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez licznych sponsorów, którym placówka serdecz-
nie dziękuje za wsparcie, a zwycięzcom gratuluje. My również…

Chcą trafić w sedno
Maturzyści Zespołu Szkół Budowlanych spotkali się z prezesem 

Izby Przemysłowo-Handlowej ROP, Andrzejem Żylakiem. W trakcie 
spotkania, które inaugurowało projekt pod hasłem: „Trafić w sedno, 
czyli edukacja skrojona na miarę. Sylwetki współczesnego rynku pra-
cy”, dyskutowano o konkurencyjności i związanej z tym konieczności 
ustawicznego dokształcania się, niełatwej sztuce prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej oraz zasadach savoir vivre’ u w biznesie.  

Ideą tego, a także kolejnych planowanych już spotkań, jest wy-
posażenie młodych ludzi w umiejętności, które trudno jest zdobyć 
podczas tradycyjnych zajęć lekcyjnych oraz umożliwienie im kontaktu 
z osobami, które same prowadzą działalność gospodarczą. W planach 
pomysłodawców projektu jest również zorganizowanie różnorodnych  
kursów, które pozwolą absolwentom na łatwiejsze poruszanie się po 
rynku pracy. 

o podsumowanie projektu unijnego e–Nauczyciel 

j

Projekt „Szkoła dobrych pomysłów” dotyczy 
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 26 
rybnickich szkół podstawowych. Przez 24 miesiące 
będą oni brali udział w dodatkowych zajęciach 
dydaktyczno–wyrównawczych z języków obcych, 
nauczania zintegrowanego, z przedmiotów mate-
matyczno–przyrodniczych oraz w kołach zaintere-
sowań. Budżet projektu wynosi ponad 2,5 mln zł. 
W ramach tej kwoty przewidziano również: zakupy 
pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć, 
wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, 
konkursy, animacje lokalne, udział w „Weekendo-
wym Uniwersytecie dla ucznia” i Festiwalu Nauki. 
Badane będą też kompetencje uczniów. 

Trwający również 24 miesiące projekt „No-
woczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Pro-
gram aktywizacji edukacyjno–obywatelskiej 
uczniów rybnickich liceów” jest przeznaczony 
dla wszystkich rybnickich liceów. Jego celem 
jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
LO i liceów profilowanych poprzez organizację 
akademickich kursów przygotowawczych prowa-
dzonych przez Politechnikę Śląską, Uniwersytet 
Śląski oraz Akademię Ekonomiczną, a także 
zajęć dydaktyczno–wyrównawczych z języków 
obcych przedmiotów ścisłych i przyrodniczych 
oraz poprzez udział w kołach zainteresowań 
z przedsiębiorczości i informatyki i w programie 
„Mój samorząd”. Budżet projektu wynosi prawie 
1 mln 250 tys. zł. Z tej kwoty zostaną zakupione 
również pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć 
oraz sfinansowane zostaną wycieczki dla uczniów, 
wizyty studyjne, prelekcje i badanie kompetencji 
uczniów.

Adresatami, również dwuletniego, projektu 
„Dodajcie nam skrzydeł” są osoby niepełno-
sprawne, uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół 
Specjalnych oraz uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej. Budżet przedsięwzięcia w wysokości 
ponad 1 mln zł zapewni przeprowadzonych in-
dywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, 
zajęcia warsztatowe, staże u pracodawców i prak-
tyki zawodowych. Ponadto każdemu beneficjen-
towi zapewnione zostanie pośrednictwo pracy. 
Projekt obejmuje także seminaria dla przedsię-
biorców z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
oraz wystawę prac uczniów uczestniczących 
w arteterapii.

„Zawodowiec – przyszłościowiec. Strategia 
modernizacji kształcenia zawodowego w Ryb-
niku” to projekt Rybnickiego Centrum Edukacji 
Zawodowej mający podnieść atrakcyjność i jakość 
szkolnictwa zawodowego. Budżet projektu wynosi 
ponad 330 tys. zł, a dofinansowanie obejmuje 
87,25% tej kwoty. Celem projektu jest diagnoza 
potrzeb edukacyjnych w zakresie wyrównania 
dysproporcji oraz możliwości podniesienia ja-
kości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego 
w Rybniku, w kontekście zapotrzebowania lokal-
nego rynku pracy. Przewiduje też realizację wielo-
aspektowego procesu badawczego, w tym analizę 
sytuacji szkolnictwa zawodowego w Rybniku 
i analizę lokalnego rynku pracy. Efektem będzie 
opracowanie Strategii Edukacji Zawodowej 
dla miasta Rybnika. Do projektu zaproszone 
zostaną podmioty rybnickiego rynku edukacyj-
nego i rynku pracy, a także eksperci zewnętrzni 
i przedstawiciele świata nauki. Realizacja projek-
tu przewidziana jest na 12 miesięcy, począwszy 
od stycznia do grudnia 2010 r. 

Projekt „Azymut – moja pasja, moja szkoła, 
mój zawód, moja praca” realizowany będzie 
również przez przez RCEZ przez 18 miesięcy 
i obejmie: szkolenia dla uczniów klas III gimna-
zjum; integrację osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (letnie obozy dla uczniów klas II 
i III gimnazjów z rodzin dotkniętych proble-
mem ubóstwa, alkoholizmu i bezrobocia oraz 
młodzieży niepełnosprawnej uczącej się w Spe-
cjalnych Ośrodkach Szkolno–Wychowawczych); 
aktywizację zawodową i społeczną młodzieży za-
grożonej wykluczeniem społecznym dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży 
niepełnosprawnej uczącej się w SOSW; szkolenie 
bezrobotnych na szkolnych doradców zawodo-
wych. Budżet projektu wynosi ponad 650 tys. zł. 
W trakcie jego realizacji powstanie 13 szkolnych 
punktów informacji zawodowej w gimnazjach, 
przeprowadzone zostaną również konferencji 
promocyjno–informacyjnych.

„Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość” 
to projekt realizowany również RCEZ. Obejmuje 
on przeprowadzanie kampanii informacyjnej 
w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, 
zwłaszcza w kontekście potrzeb regionalnego 
rynku pracy. Jego celem jest podniesienie 

świadomości społeczeństwa województwa śląskie-
go na temat potrzeb oraz możliwości kształcenia 
ustawicznego (w tym przez Internet), a także 
indywidualnych, regionalnych i ogólnokrajowych 
pożytków wynikających z tej formy kształcenia. 
Budżet projektu wynosi ponad 990 tys. zł. 

„Nasze przedszkole – nasza bajka” to 
projekt realizowany przez 24 miesiące przez 
Przedszkole nr 9. Środki w wysokości ponad 
660 tys. zł (dofinansowaniu podlega 98,5% tej 
kwoty) pomogą w wyrównywanie szans eduka-
cyjnych 170 dzieci w wieku 3–6 lat. Zaplanowano 
wydłużenie czasu pracy przedszkola o 3 godziny 
tygodniowo (1 oddział), dodatkowe zajęcia, 
warsztaty w Cechu Rzemiosł Różnych, dodat-
kowe wsparcie pedagogiczne i psychologiczne 
dla dzieci o specjalnych potrzebach, powstanie 
oddziału weekendowego dla 25 dzieci nie obję-
tych edukacją przedszkolną, powstanie portalu 
rodzinnego wspierającego rozwój dzieci przy 
udziale rodziców, warsztaty wyjazdowe, 4 festyny 
rodzinne oraz konferencje.

Projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy my” 
będzie realizowany przez Szkołę Podstawową 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 i skierowany jest 
do uczniów tej placówki. Dotyczy wyrównywania 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic 
w jakości usług edukacyjnych. W czasie 24 mie-
sięcy zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia 
dydaktyczno–wyrównawcze rozwijające zainte-
resowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia 
o charakterze artystycznym i kulturowym rozwi-
jające wiedzę i umiejętności, zajęcia sportowe, 
a także zajęcia o charakterze psychologiczno–pe-
dagogicznym, terapia uczniów z wykorzystaniem 
aparatu EEG Biofeetback). W ramach projektu 
zaplanowano także wycieczki edukacyjne. Budżet 
projektu to kwota ponad 460 tys. zł. 

„Wzrost dostępności i poprawa warunków 
kształcenia ustawicznego w ZST w Rybniku 
– remont i wyposażenie 3 pracowni oraz 
budowa windy”. Tytuł projektu realizowanego 
przez Zespół Szkół Technicznych mówi wszystko. 
Jego budżet wynosi ponad 1 mln zł, a 85% tej 
kwoty podlega dofinansowaniu. Pozostałe 15% 
zapewni miasto. 

„Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy 
w Polsce i Norwegii” – projekt realizowany 
przez Zespół Szkół Technicznych w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Budżet 
projektu wynosi ponad 250 tys. zł. Realizacja za-
dania wymaga zabezpieczenia wkładu własnego 
w wysokości minimum 10% wartości projektu. 
ZST zapewni 11%. 

Ponadto w ramach Programu „Uczenie się 
przez całe życie” 12 szkół realizuje program 
Comenius (budżet 1 031 000,00 zł), 2 szkoły 
uczestniczą w programie Leonardo da Vinci 
(budżet 473 474,00 zł).

Ponad 10 mln 800 tys. zł pozyskał Rybnik na realizację szeregu 
projektów edukacyjnych. Spora część tych środków, bo prawie 
8 mln zł, pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. Większość projektów uzyskało stuprocentowe dofinansowanie, 
co oznacza, że w ich realizację miasto nie będzie musiało angażować 
środków własnych. Większośc projektów przygotował Wydział Edu-
kacji, ale umiejętnością pozyskiwania unijnych pieniędzy wykazały 
się również Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół 
Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole nr 9. 

Dotacje dla rybnickiej oświaty
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nauczą się, jak zachowywać się w lesie, 
w górach i nad morzem, a także dowiedzą 
się, jak ważna jest segregacja śmieci, czy 
dokładne zakręcanie kranu. Wszystkie 
przedszkola, które zrealizują program, 
otrzymają potwierdzony certyfikatem tytuł 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz dodat-
kowe nagrody. Szczegółowe informacje 
na temat programu są dostępne na 
stronie www.przyjacielenatury.pl.

„13” się nie nudzi
Co jest najlepsze na grypę? Wodzion-

ka! Przepis na leczniczą zupę znają 
uczestnicy konkursu wiedzy o regionie, 
którego dwie edycje odbyły się w Szkole 
Podstawowej nr 13. A to tylko część im-
prez, jakie odbyły się w tej placówce.  

Najpierw w VIII Międzyszkolnym Integra-
cyjnym Konkursie Wiedzy o Regionie wzięli 
udział uczniowie SP 6, 13, 18 i ośrodków 
szkolno – wychowawczych w Rybniku 
i Leszczynach. Trzyosobowe drużyny mu-
siały wykazać się m.in. wiedzą na temat 
segregacji odpadów, zwierząt chronionych, 
a nawet wybrać składniki do wodzionki 
i przygotować scenkę gwarową o ochronie 
środowiska w swojej dzielnicy. I miejsce zajęli 
uczniowie z Leszczyn, II – gospodarze, a III 
– SP 18. Dzięki sponsorom wszyscy uczest-
nicy otrzymali nagrody i słodki poczęstunek. 
Potem do rywalizacji przystąpili uczniowie 
ze SP 5, 32, 35, 13 i ZSP 4, a  największą 
wiedzą z zakresu ekologii oraz znajomością 

śląskich tradycji wykazali się uczniowie z SP 
5, II miejsce zajęli reprezentanci SP 13, a III 
uczniowie SP 32. Konkursy zorganizowały 
Jolanta Kurasz, Agnieszka Kuś, Urszula 
Dziewior i Brygida Skowronek. 

Uczniowie SP 13 nie zapomnieli też 
o swoich ojcach górnikach i z okazji Barbórki 
zaprezentowali program artystyczny. Ma-
luchy wytańczyły „Trojoka”, szóstoklasiści 
świetnie go „zarapowali”, a Daniel Jonderko 
dał popis beatboxu. Po zakończeniu akade-
mii w szkole odbył się kiermasz świąteczny, 
podczas którego rodzice mogli kupić ozdoby 
choinkowe i kartki świąteczne. Uczniowie 
chwałowickiej szkoły podsumowali też 
projekt UNICEF „Szkoła z prawami dziecka”, 
w ramach którego w SP nr 13 miały miejsce 
lekcje i zajęcia promujące działania tej or-
ganizacji. A na koniec odbył się happening 
z okazji 20 rocznicy przyjęcia „Konwencji 
o prawach dziecka”. 

Energetyka od środka
Uczniowie Zespołu Szkół Mecha-

niczno–Elektrycznych kształcący się 
w zawodach elektrycznych, wzięli udział 
w wycieczce naukowej do rozdziel-
ni firmy „Vattenfall” w Katowicach. 
W nowoczesnym zakładzie mieli okazję 
zobaczyć, jak w praktyce wygląda zastoso-
wanie technologii, których tajniki zgłębiali 
wcześniej, podczas zajęć w bezobsługowej 
stacji elektroenergetycznej wyposażonej 
w wysokiej klasy urządzenia oraz sprzęt 
kontrolno–pomiarowy. Spotkanie było 
możliwe dzięki umowie podpisanej w maju 
br. pomiędzy ZSM–E a firmą „Vattenfall”, 
na podstawie której koncern podjął się 
wspierania edukacji zawodowej uczniów 
tej szkoły. Wielu z nich już odbywa coty-
godniowe zajęcia w oddziałach Vattenfall 
w Rybniku oraz Raciborzu, a w maju 
przyszłego roku uczniowie jednej z klas 
technikum odbędą miesięczną praktykę 
w oddziałach spółki.

(S), (D)

D e c y z j a  o  o b o w i ą z k o w y m  z d a -
w a n i u  m a t u r y  z  m a t e m a t y k i  j u ż 
w przyszłym roku zaniepokoiła nie tylko 
uczniów, ale i pedagogów, którym znany jest 
poziom i wyniki nauczania tego przedmiotu. 
Zdając sobie sprawę z problemu, zarówno 
miasto, jak i rybnickie wyższe uczelnie wy-
chodzą z inicjatywami, których celem jest 
podniesienie wiedzy z zakresu przedmiotów 
ścisłych.

A dodać trzeba, że wymagające odpowiedniej 
wiedzy z matematyki, fizyki czy chemii studia 
techniczne są dziś gwarantem dobrej pracy. Wśród 
10 projektów edukacyjnych, na realizację których 
miasto i placówki oświatowe pozyskały wsparcie 
unijne (szczegóły na str. 18), jest projekt „Nowo-
czesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program 
aktywizacji edukacyjno–obywatelskiej uczniów 
rybnickich liceów”. W jego ramach realizowane 
będą kursy przygotowawcze prowadzone przez 
uczelnie skupione w Zespole Szkół Wyższych. 

Podobną pomoc już od ub. roku proponuje 
swoim potencjalnym studentom Centrum Kształ-
cenia Inżynierów Politechniki Śl. Z inicjatywy jego 
dyrektora, prof. Antoniego Motyczki, CKI już po 
raz drugi zorganizowało bezpłatne kursy z zakresu 
matematyki prowadzone przez kadrę naukową 
uczelni, trwające od grudnia br. do marca 2010 r. 
W ub. roku skorzystało z nich 198 osób, z których 
60 podjęło później studia inżynierskie w Rybniku. 
W tym roku na kurs uzupełniający wiedzę z mate-
matyki zapisała się podobna liczba osób z całego 
subregionu, a nawet Orzesza i Mikołowa. Są one 
finansowane przez sponsorów, a zajęcia odbywają 
się, w blokach po 4 godziny, w soboty. Przedsta-
wiciele CKI składali wizyty w szkołach średnich 
naszego subregionu i zachęcali do skorzystania 
z tej oferty. Przedsięwzięcie jest korzystne dla obu 
stron – po „korkach” prowadzonych przez najlepiej 
wykwalifikowaną kadrę naukową Politechniki Śl. 
zwiększają się szanse młodych ludzi na lepsze wyniki 
z przedmiotów ścisłych na maturze, zaś uczelnia 
pozyskuje lepiej wyedukowanych uczniów. 

Przypomnijmy, że w tym roku ruszył w Rybni-
ku kierunek informatyka, na którym rozpoczęło 
studia 60 osób. A CKI przymierza się do otwarcia 
kierunku lotniczego (naziemna obsługa lotów), 
którego bazą byliby uczniowie Technikum Lot-
niczego w Czerwionce–Leszczynach. Uczelnia 
już pozyskała symulator lotów, który został 
zlokalizowany na terenie b. kopalni w Czerwion-
ce–Leszczynach. Prof. A. Motyczka uważa, że 
optymalnym miejscem dla tego urządzenia byłyby 
obrzeża lotniska w Gotartowicach, jednak  braku-
je tam odpowiedniego lokum. Temat jest jednak 
przyszłościowy...

(r)

Dzieciństwo bez przemocy
Bite dzieci widzą świat inaczej, dlatego należy głośno mówić 

o negatywnych konsekwencjach stosowania kar fizycznych 
i promować pozytywne metody wychowawcze.   

Wyzwanie podjęła Szkoła Podstawowa nr 2, która jest ambasado-
rem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy” 
organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Ministerstwo Pracy 
i Polityki Socjalnej. — Mówienie o przemocy wobec dzieci przypomi-
na wyważanie otwartych drzwi. Stosuje ją bardzo wielu rodziców, 
o czym wiemy nie tylko od dzieci, ale i od dorosłych, którzy w naszych 
gabinetach otwarcie się do tego przyznają. Bo problemem jest to, że 
społeczeństwo pozwala bić dzieci i nie widzi w tym niczego złego, 

choć przecież nikt z dorosłych nie wyobraża sobie 
sytuacji, w której pracodawca za nie wykonanie 
jakiegoś polecenia wymierzyłby nam lekkiego 
klapsa, prawda? — zastanawiała się pedagog Jo-
anna Skiba z SP nr 2 (na zdj.). — W swojej pracy 
często spotykałam się z przypadkami przemocy 
wobec dzieci, dlatego chciałam zrobić coś, by 

problem nagłośnić, a moje starania zbiegły 
się z kampanią społeczną fundacji. Jest ona 
poświęcona problemowi stosowania kar 

fizycznych wobec dzieci, a skierowano ją do rodziców, nauczycieli, pe-
dagogów, psychologów, lekarzy, słowem… do wszystkich dorosłych. 
W ramach kampanii w SP nr 2 odbyła się konferencja „Dzieciństwo 
bez przemocy. Bite dzieci widzą świat inaczej”. Sędzia Piotr Bober 
mówił o regulacjach prawnych dotyczących stosowania kar fizycznych 
wobec dzieci w Polsce i kodeksie, który nie rozróżnia przepisów doty-
czących bicia dzieci od bicia osoby dorosłej. Szefowa Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom z ADHD i innymi dysfunkcjami „Niezwykłe dzieci” 
Halina Kantor mówiła nauczycielom i pedagogom biorącym udział 
w konferencji, o wpływie przemocy na zaburzenia zachowania u dzieci, 
poruszyła temat roli szkoły i przemocy rówieśniczej, wskazywała na 
błędy wychowawcze popełniane przez rodziców i sama przyznała 
się, że jej również zdarzyło się „dać klapsa”: — Dopiero później na-
uczyłam się jak sobie radzić, ale zanim do tego doszło, płakałam i ja, 
i dziecko — mówiła. — W sytuacji kiedy rodzic ma dziecko określane 
jako „inne”, potrzebuje ogromnego wsparcia. Tymczasem najczęściej 
„dostaje po głowie” od osób, które winny mu pomóc. Dlatego warto 
wiedzieć więcej – www.dziecinstwobezprzemocy.pl.

Życie bez ryzyka
Historię pewnej nastolatki, której życie zmieniła jedna chwila, 

opowiedziała gimnazjalistka Katarzyna Przeliorz i… zdobyła 
I miejsce w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV i AIDS. 
W trakcie uroczystego wręczenia nagród podsumowano też 
kilka projektów realizowanych z myślą o młodych ludziach. 

Nagrodzona multimedialna praca nosiła tytuł „Prezent na całe 
życie”, a K. Przeliorz z G nr 4 (na zdj. z dyr. Krystyną Fizią i Mariolą 
Kujańską) przygotowała ją pod okiem Mirosława Zaniewicza. Przesła-
nie, jakie Kasia zawarła w swoim projekcie brzmiało: „Bądź rozsądny, 
szanuj swoje ciało, żyj bez ryzyka”, a nagrodę odebrała w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. Spotkanie z laureatami konkursu stało się okazją do 
podsumowań dokonań działającego w naszym mieście Regionalnego 
Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, którego historię przypomniała 
wiceprzewodnicząca Lidia Lazar, a przewodnicząca Mariola Kujańska, 
scharakteryzowała 
programy, jakie 
realizowane są 
z myślą o popra-
wie jakości życia 
młodych ludzi: 
— Jednym z nich 
jest „Więcej niż 

tratwa”, program współfinansowany przez miasto, w ramach które-
go odbywają się zajęcia terapeutyczne i warsztatowe oraz wycieczki. 
Działa również szkoła dla rodziców i wychowawców — mówiła. 
Kolejnym programem jest „Akademia dojrzałości”, która ma nauczyć 
młodzież radzenia sobie z kryzysami i problemami wieku dojrzewa-
nia. W ramach programu przeprowadzono badania ankietowe na 
temat substancji psychoaktywnych, odbyły się zajęcia profilaktyczne 
oraz warsztaty taneczne, będące przykładem alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu, a młodzi ludzie na scenie TZR pokazali, 
jak dobrze opanowali tajniki salsy. „Aktywni dla zdrowia” to kolejny 
program, który ma na celu promocję zdrowego stylu życia, dlatego 
w jego ramach odbywają się Rybnickie Dni Promocji Zdrowia, a RTOZ 
współpracuje z partnerami z Czech. Towarzystwo organizuje też obozy 
ekologiczno – edukacyjne, wykłady o HIV i AIDS i współpracuje m.in. 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku 
i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej prze-
wodnicząca Anna Naruszewicz – Studnik mówiła młodym ludziom, że 
realizowane programy mają dostarczać im wiedzę na temat uzależ-
nień, ale nie tylko: — … bo wiedzieć na temat narkotyków i alkoholu 
to za mało. Sztuką jest powiedzieć nie! Programy mają pomóc wam 
w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych, takich jak potrzeba miłości, 
przyjaźni, akceptacji czy sukcesu … — mówiła. Młodzież wysłuchała 
też wykładu na temat skutków używania i nadużywania alkoholu przez 
kobiety w ciąży i obejrzała film „FAS – wieczne dziecko”. 

Ale kino!
— Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu filmu, 

szczególnie zwycięska para — podsumowuje Adam Doliba, 
organizator konkursu „Kinomaniak”. 

W I LO im. Powstańców Śląskich do filmowej rywalizacji przystą-
piło 25 par z rybnickich szkół ponadgimnazjalnych, którzy musieli 
znać odpowiedź np. na pytanie: jaki polski operator stworzył zdjęcia 
do filmu „Pulp 
Fiction”, kto jest 
autorem muzyki 
do filmu „Opo-
wieść wigilijna” 
i kogo zagrał Lau-
rence Fishburne w 
filmie „Matrix”? 
W czasie kiedy 
jury – Adam Doli-
ba i Marcin Moń-
ka – sprawdzało 
prace konkursowe młodzież obejrzała film, a w finale z udziałem 
pięciu najlepszych par, nie zabrakło filmowych kalamburów i pytań 
muzycznych, a najlepiej z wszystkimi zagadkami poradziły sobie 
Magdalena Walo i Karolina Bednorz z I LO, które już po raz drugi 
z rzędu wygrały „Kinomaniaka”. Kolejne miejsca zajęli również 
przedstawiciele gospodarzy – Karolina Stawarczyk i Klaudia Kadłu-
bek oraz Mateusz Hawro i Kajetan Mańka. Laureaci otrzymali książki 
o tematyce filmowej, płyty DVD oraz wejściówki do kina. 

Zostań Kubusiowym przyjacielem natury…
…pod warunkiem, że jesteś przedszkolakiem, bo właśnie do 

wszystkich przedszkolaków skierowano edukacyjny program 
pod nazwą: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Akcja zorgani-
zowana przez firmę Tymbark oraz Fundację Partnerstwo dla 
Środowiska, ma nauczyć najmłodszych, w jaki sposób dbać 
o przyrodę. 

Pod koniec października do ponad ośmiu tysięcy przedszkoli w 
całej Polsce zostały wysłane materiały edukacyjne dla nauczycieli 
wraz ze scenariuszami zajęć oraz propozycjami zabaw dla dzieci. 
Przedszkolaki, razem z Kubusiem, będą poznawać leśne zwierzęta, 

Kursy przygotowawcze z przedmiotów 
ścisłych w CKI

Ucz, ucz, ucz się... 
matematyki

Ekspresem przez szkoły:
W Zespole Szkół Technicznych odbył się tydzień edukacji regionalnej w ramach, 

którego m.in. przyznano placówce certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie * 
Po raz pierwszy w Gimnazjum nr 1 odbył się dzień patrona szkoły Adama Mickiewicza 
* Młodzieżowa Rada Miasta i V LO zorganizowały charytatywny koncert kabaretowy 
na rzecz akcji „Czapka Świętego Mikołaja” * Wzorowana na górniczych gwarkach „We-
soła Strzecha” odbyła się SP nr 21 * W Zespole Szkolono–Przedszkolnym nr 4 gości 
asystent programu Comenius Guido Ludovico Radogna z Włoch, który pomaga w pracy 
polskim nauczycielom i uczy włoskiego uczniów i rodziców * W Przedszkolu Nr 14 im. 
Janusza Korczaka świętowano „Światowy Dzień Pluszowego Misia” * Uczniowie II LO 
wzięli udział w 10. maratonie pisania listów Amnesty International * Uczniowie IV LO w 
Chwałowicach zrzeszeni w sekcjach biologicznej, informatycznej i przedsiębiorczości, 
w ramach projektu edukacyjnego „Partnerzy w nauce” wzięli udział w I Zjeździe Uni-
wersyteckiego Towarzystwa Naukowego, który umożliwia zdolnej młodzieży udział w 
zajęciach akademickich i pracę badawczą we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.     
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Mariusz Czerkawski, polski hokeista 
znany i rozpoznawalny nie tylko w Polsce, 
ale również w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
przez 12 lat grał w najlepszej hokejowej lidze 
świata NHL, odwiedził nasze miasto. Podczas 
spotkania z rybnicką młodzieżą opowiedział 
o ponad dwóch dekadach spędzonych na 
lodowej tafli, zakończeniu kariery i planach 
na przyszłość.

Łyżwy to przypadek
Wszystko zaczęło się w Tychach. Urodziłem 

się w Radomsku koło Częstochowy i miałem dwa 
lata, kiedy rodzice przeprowadzili się do Tychów, 
bo tam znaleźli pracę w fabryce „Fiata”. Przypa-
dek sprawił, że zacząłem jeździć na łyżwach. Jako 
siedmiolatek pojechałem z tatą na mecz hokejo-
wy i wtedy ta dyscyplina bardzo mi się spodobała. 
W Tychach to był i nadal jest sport numer jeden. 
W międzyczasie próbowałem również innych 
dyscyplin – reprezentowałem szkołę w meczach 
piłki ręcznej czy koszykówki, nieźle sobie radzi-
łem na olimpiadach lekkoatletycznych. Jednak 
to hokej ciągle siedział mi w głowie i w sercu. To 
była pasja od samego początku. 

Na początek Szwecja
Kiedy miałem osiemnaście lat bardzo dobrze 

wypadłem na mistrzostwach Europy juniorów, 
jakie rozegrane zostały w Szwecji. Znalazłem 
się wysoko na liście strzelców i wtedy wypatrzyli 
mnie menadżerowie amerykańskiego zespołu 
Boston Bruins. Wkrótce zostałem wpisany na 
listę transferową tej drużyny. Jednak wcześniej 
podpisałem już trzyletni kontrakt ze Szwedami, 
z którego musiałem się wywiązać. A początki 
w Szwecji nie były łatwe – bariera językowa, 
trudności z otrzymaniem wizy czy z komunikacją 
telefoniczną. W Szwecji spotkałem się z zupełnie 
inną rzeczywistością, niż tą, jaką znałem w Polsce 
przełomu lat ‘80 i ‘90. Wszystko było super do 
momentu, w którym po raz pierwszy wszedłem do 
szatni, a nikt z 29 zawodników nie potrafił wymó-
wić mojego imienia. A ja nie znając szwedzkiego 
ani angielskiego, nie mogłem z nimi porozma-
wiać. W Polsce zostawiłem rodzinę, przyjaciół, 
bliskich. To była niezła szkoła życia… 

Olimpiada... tylko raz
W 1992 r., jako dwudziestolatek, wziąłem 

udział w Olimpiadzie w Albertville. Nasza dru-
żyna zajęła wtedy jedenaste miejsce. To był dla 
mnie i dla polskiego hokeja ogromny sukces, 
ponieważ graliśmy z najlepszymi zespołami ze 
Szwecji, Rosji i Ameryki. Miałem nadzieję, że 
wystąpię w następnych igrzyskach, tym bardziej, 
że ze względu na młody wiek, miałem szansę na 
udział w kolejnych pięciu olimpiadach. Niestety, 
nie awansowaliśmy już więcej do igrzysk... Bardzo 
chciałbym, żeby hokej na lodzie był w Polsce na 

wysokim poziomie. 
To dyscyplina, któ-
rą publiczność lubi 
i która zawsze ma 
ogromną  og lą -
dalność. Niestety, 
w polskich mia-
stach brakuje lodo-
wisk. Tak jest np. 
w Rybniku, który 
jest całkiem spo-
rym ośrodkiem, 
a stałego lodowiska tu nie ma. W Czechach, na 
Słowacji czy w Szwajcarii lodowiska są praktycz-
nie w każdej miejscowości. W Polsce trudno jest 
znaleźć inwestorów, którzy wyłożyliby pieniądze 
na budowę profesjonalnych lodowych tafli, 
dlatego uważam, że miasta powinny wspierać tę 
dziedzinę sportu.

Polski książę w Ameryce
W 1994 r. zadebiutowałem w Stanach Zjed-

noczonych. Gdy po raz pierwszy przyleciałem 
za ocean, od razu zetknąłem się z wielkim za-
interesowaniem mediów – pojawiły się zdjęcia, 
artykuły na pierwszych stronach gazet. Machina 
amerykańskiego show zaczęła działać… Poszła 
nawet plotka, że po strzeleniu bramki robię 
salto do tyłu, a tak naprawdę takie salto robią 
może dwie osoby na świecie i to na łyżwach 
figurowych. Nie dementowałem tych informacji, 
odpowiadając, że jak strzelę tę najważniejszą 
bramkę w życiu, to na pewno wykonam taki 
trick. Zainteresowanie amerykańskich mediów 
było ogromne. Wszyscy zastanawiali się jak 
wypadnie zawodnik, który jako pierwszy Polak 
wytrenowany w Polsce, a nie poza jej granicami, 
zadebiutował w NHL. Medialnie to było duże 
wydarzenie, tym bardziej, że Amerykanie są 
otwarci na różnorodność etniczną, a moja osoba 
bardzo ich ciekawiła. W sezonie 1999 zostałem 
najlepszym wyspiarzem, czyli najlepszym zawod-
nikiem na Long Island, wybrano mnie również do 
meczu gwiazd w Toronto. Jeden z amerykańskich 
komentatorów sportowych nadał mi przydomek 
„Polish Prince”. To określenie szybko się przyjęło. 
Z czasem zaczęto nazywać mnie po prostu „P.P”, 
ponieważ Amerykanie bardzo lubią wszelkie 
skróty. Tym bardziej, że wymówienie mojego 
imienia i nazwiska nie było dla nich łatwe. To był 
bardzo dobry czas.... 

Boks na lodzie
Liga NHL jest znana z tego, że jej zawodnicy 

często toczą walki na lodzie. Ja też na początku 
musiałem bić się kilka razy, bo każdy nowy 
zawodnik w NHL jest przez innych sprawdza-
ny. Moim „trenerem od boksu” był Krzysztof 
Oliwa... Już na pierwszym treningu miałem czo-

łowe zderzenie z jednym z obrońców. W takich 
sytuacjach uaktywniają się zawodnicy mierzący 
niemal dwa metry, którzy mówią np. „Mariusz, 
nie martw się, ja się nim zaopiekuję” i wszyscy 
wiedzą, na czym ta „opieka” polega. Tych za-
wodników nazywamy „policjantami”, ich rolą jest 
ochranianie kolegów z drużyny. Nie strzelają bra-
mek, nie są zawodnikami rozpoznawalnymi przez 
szeroką publiczność, ale są bardzo potrzebni. Gdy 
przegrywamy, zaczynają bić się między sobą, by 
wstrząsnąć drużyną i rozbudzić uśpionego ducha 
walki. To jest element hokejowego show, który, 
nie ukrywam, chciałbym wprowadzić również 
w Polsce. To ściąga na trybuny ludzi. W tej chwili 
w Europie za bójki na meczu nakładane są 
uciążliwe kary. W Stanach Zjednoczonych, kiedy 
dwóch zawodników zrzuca rękawice na lód (bo 
wtedy ciosy są bardziej bolesne), oznacza to, że 
idą na pojedynek. Pobiją się, odsiedzą pięć mi-
nut kary i wracają na lód. Dzięki temu drużyna 
nie jest osłabiona. Do niedawna zdarzały się 
nawet sytuacje, w których zawodnicy biegali po 
trybunach i gonili kibiców. Dzisiaj bójki kończą 
się na tafli. Po meczach często się spotykamy, 
w większości dobrze się znamy. NHL liczy 840 
zawodników z całego świata, więc występując tam 
przez kilka sezonów można poznać trzon właści-
wie każdej ekipy. Ja grałem w sześciu drużynach i 
występowałem praktycznie z połową ligi. 

Celebryta i aktor
Po ślubie z Izabelą Scorupco i jej roli 

w „Ogniem i mieczem”, staliśmy się w Polsce 
osobami rozpoznawalnymi. Ale sława nigdy mi 
nie przeszkadzała. Oczywiście w różnych sytu-
acjach muszę się pilnować, bo dzisiaj każdy może 
zrobić zdjęcie i jakkolwiek skomentować je w 
internecie. Na szczęście media nigdy nie były dla 
mnie złośliwe, być może dlatego, że nie dawałem 
większych powodów do plotek czy spekulacji na 
mój temat. Zagrałem epizod w serialu „Twarzą w 
twarz”, potem jeszcze kilka drobnych ról w innych 
produkcjach, jednak aktorstwo nie stało się moją 
ambicją czy pasją. Bycie na planie, czekanie na 
kolejne ujęcia, ciągłe powtarzanie roli mnie nie 
kręci. Dzisiaj moją pasją jest golf i tenis.

Polski książę 
w Nowym Jorku

Co mówią gwiazdy

Podczas pobytu w Rybniku, Mariusz Czerkawski chętnie pozował do zdjęć ze zwycięzcami 
Mityngu Olimpijskiego.                                                                                            Zdj.: d
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Bogatego życiorysu artystycznego mógłby 
Chanelle, uczennicy klasy skrzypiec Józefa 
Iwanowicza i SP 28 w Kamieniu, gdzie miesz-
ka, pozazdrościć niejeden starszy i bardziej 
doświadczony muzyk. Jednak sukcesy nie zma-
nierowały tej ułożonej i poważnej „dziewczynki 
ze skrzypcami”. Cenny instrument z 1908 roku 
Chanelle przyniosła też na spotkanie z prezy-
dentem Adamem Fudalim, który chciał jej po-
gratulować dotychczasowych osiągnięć, dodać 
otuchy przed czekającym ją finałem i zapewnić 
o wsparciu miasta. Jak mówił, nie ma lepszej 
promocji dla miasta niż sukcesy Chanelle. 
Może ona nadal liczyć na finansowe wsparcie 
indywidualnego toku nauczania w kamieńskiej 
SP 28, co ze względu na nieobecności związane z 
wyjazdami jest wielkim udogodnieniem. Młodej 
skrzypaczce towarzyszyła mama Mariola i dy-
rektor „Szkoły Szafranków” Romana Kuczera, 
w której klasie skrzypiec Chanelle przez kilka lat 
pobierała muzyczną edukację. Ale jej pierwszą 
nauczycielką była Monika Wojtkowiak, do któ-
rej Chanelle trafiła jako 6,5–letnia dziewczynka. 
Widząc z jak uzdolnionym dzieckiem ma do czy-
nienia, M. Wojtkowiak zasugerowała dalszą, re-
gularną naukę w szkole muzycznej. — Chanelle 
czyniła zaskakujące postępy — mówi R. Kuczera. 

— Dziś jej repertuar i poziom wykonawstwa po-
zwoliłby na zrobienie dyplomu wyższej uczelni... 
Chanelle jest już zresztą „studentką”. W 2008 r. 
na kursach muzycznych dla uzdolnionej mło-
dzieży w Łańcucie zainteresował się nią prof. 
Edward Zienkowski, pedagog Uniwersytetu 
Muzycznego w Wiedniu. Zdała więc egzamin 
na wiedeńską uczelnię i odtąd co dwa tygodnie 
Chanelle z mamą wsiadają nad ranem w pociąg, 
by o 10.00 wziąć udział w wiedeńskim semina-
rium profesora i o 14.00 wracają do Rybnika. 
Podróże, wielogodzinne ćwiczenia, przygoto-
wania do konkursów i koncertów, brak czasu na 
inne zajęcia i częstsze kontakty z rówieśnikami 
czy nadrabianie szkolnego programu – Chanelle 

nic nie jest w stanie zniechęcić 
do największej pasji, jaką są 
dla niej skrzypce, bo muzyka 
rekompensuje jej wszystko. 
Z instrumentem tworzy jed-
ność, rzadko kiedy widywana 
jest bez czarnego pudła.

R. Kuczera uważa, że Cha-
nelle posiada cechy mogące 
zdecydowanie wspomóc rozwój 
jej talentu: skromność, praco-
witość, umiejętność skupienia 
się na grze oraz szczególną 
wrażliwość, która w parze 
z dobrą techniką, daje tak nie-
zwykłe efekty. Jedną z jurorek 
półfinału konkursu Młody 
Muzyk Roku (więcej: www.
tvp.pl/kultura/wydarzenia/mlody-muzyk-roku), 
skrzypaczkę Patrycję Piekutowską urzekła 
prawda płynąca z gry Chanelle i umiejętność 
wyrażenia uczuć zawartych w dziełach tak Bacha, 
jak i Wieniawskiego, których utwory rybniczanka 
zaprezentowała. A dodać trzeba również brak 
lęku przed nowymi doświadczeniami. Kiedy 
w wieku 8 lat, w niewiele ponad rok od roz-
poczęcia edukacji, zaproponowano jej za-
g r a n i e  K o n c e r t u  a – m o l l  Vi v a l d i e g o 
z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej, 
odpowiedziała z radością: super! Później 
podobnie entuzjastycznie reagowała na moż-
liwość zagrania z innymi profesjonalnymi 
orkiestrami: Orkiestrą Płocką, Zielonogórską 
Orkiestrą Symfoniczną, grała na Zamku Kró-

lewskim w Warszawie, w berlińskiej Konzerthaus 
i w wielu innych dużych salach koncertowych. 

Osiągnięcia Chanelle zostały zauważone 
przez instytucje sprawujące pieczę nad szcze-
gólnie utalentowanymi uczniami: od 2007 roku 
była podopieczną, a potem stypendystką Kra-
jowego Funduszu na Rzecz Dzieci, otrzymała 
też stypendium za wyniki w nauce oraz szcze-
gólne osiągnięcia w grze na instrumencie ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz stypendium prezydenta 
Rybnika, zdobyła również tytuł Rybnickiego 
Prymusa. W zamian szlifowała swój talent 
m.in. poprzez udział w warsztatach muzycznych 
i konsultacjach prowadzonych przez najlep-
szych pedagogów: Antoniego Cofalika, Ada-
ma Mokrusa, Karinę Gidaszewską, Andrzeja 
Gębskiego, Edwarda Zienkowskiego, Michała 
Grabarczyka czy Wandę Wiłkomirską. 

Ale ważna jest też pomoc najbliższych: mama, 
która towarzyszy jej w artystycznych podróżach, 
„wzięła” na siebie stres przed koncertami, bo 
Chanelle raczej tremy nie czuje – każdy występ 
na scenie czy rozmowa z mediami jest dla niej 

kolejnym doświadczeniem, a nie traumą. Pani 
Mariola przyznaje, że na początku nie zdawała 
sobie sprawy jak mocno muzyka zdominuje 
życie córki, teraz trzeba być konsekwentnym 
w jej wspieraniu. Nawet imię (Chanelle urodziła 
się w Niemczech, a tam nie było kłopotu z re-
jestracją tak oryginalnego imienia) wybrała dla 
niej zdecydowanie sceniczne, choć nie mogła się 
jeszcze domyślać, jaką drogą Chanelle pójdzie... 
A jej drogę wyznaczyły skrzypce po również mu-
zycznie uzdolnionym, młodo zmarłym dziadku, 
którymi zainteresowała się jako sześciolatka. 

Życzmy Chanelle, by dzień Nowego Roku, 
będący również dniem jej urodzin, był podwój-
nie szczęśliwy!

(r)

Najważniejsze osiągnięcia 
Wyróżnienie i nagroda dla największej indywidual-

ności VI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego 
im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, I miejsce oraz nagro-
da specjalna za najlepsze wykonanie utworu Jarosława 
Kociana na 51 Konkursie Skrzypcowym w Usti nad 
Orlici w Czechach, zwycięstwo w Międzynarodowym 
Konkursie Skrzypcowym im. Hindemitha w Berlinie 
i nagroda specjalna Fundacji Maggini, I miejsce w XXXV 
Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim im. S. Hajzera 
w Zielonej Górze, finał konkursu Młody Muzyk Roku.

Bezpośrednia transmisja z przesłuchań finałowych konkursu 
Młody Muzyk Roku 28 grudnia br., o godz. 20.00 w TVP Kultura. 
Zachęcamy do oglądania i wsparcia „naszej” Chanelle SMS–ami!

Chanelle Bednarczyk, niezwykle utalentowana 12–letnia uczennica rybnickiej 
Szkoły Szafranków, została finalistką ogólnopolskiego konkursu na najlepszego 
młodego muzyka grającego na instrumentach klasycznych Młody Muzyk Roku. 
Stanowi on krajowe eliminacje do Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków. 
Czy Chanelle będzie reprezentować nasz kraj w Wiedniu? Przekonamy się o tym 
28 grudnia br. w finale konkursu.

Dziewczynka ze skrzypcami

Chanelle Bednarczyk z wizytą u prezydenta Adama Fudalego, obok dyrektor 
„Szkoły Szafranków” Romana Kuczera oraz mama Mariola Bednarczyk.

Zdjęcia: r
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Do zakochania jeden krok
I jak to zwykle w życiu bywa, nie byłoby 

polsko–amerykańskiego małżeństwa gdyby 
nie przypadek. Po ukończeniu rybnickiej 
szkoły muzycznej w klasie fortepianu, Gabriela 
Ciołek rozpoczęła studia muzykologiczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i naukę śpiewu so-
lowego. Związała się też z krakowskim chórem 
akademickim, z którym koncertowała m.in. 
w Ameryce. — W 1987 r. występowaliśmy 
w Oshkosh w stanie Wisconsin podczas odby-
wającego się tam międzystanowego sympozjum 
dyrygentów chórów, które Steven fotografował. 
Potem mieliśmy okazję bliżej się poznać, bo ra-
zem z kilkoma studentkami mieszkałam u rodzi-
ny jego siostry. Jednak wówczas traktowałam to 
jak miłą, ale przelotną znajomość. Inaczej było 
ze Stevenem, który nie zamierzał zrezygnować 
z rodzącego się uczucia, choć szczerze przy-
znaje, że dzieląca ich odległość budziła jego 
obawy: — Nie wiem co sobie wtedy myślałem… 
— wspomina. Jednak ich znajomość przetrwała 
5 lat. W międzyczasie Gabriela kontynuowała 
pracę w wydawnictwie muzycznym w Krakowie 
oraz koncertowała jako solistka i podróżowała 
po Europie z chórem akademickim, a Steven 
zdążył odwiedzić Polskę i zaskarbić sobie sym-
patię całej rodzin, która ceniła go za otwartość 
i szczere relacje z ludźmi. Amerykanin był 
świadkiem dokonujących się zmian i darzył 
Polskę ogromnym szacunkiem. Kiedy po raz 
pierwszy przyjechał do naszego kraju, przywita-
ła go okropna poczekalnia z żarówką zwisającą 
z sufitu, toaleta, w której wydzielano papier, 
sałatka podana na kawałku szarej tektury 
i herbata, której mimo ogromnego pragnienia, 
nie był w stanie się napić, bo szklankę zalano 
wrzątkiem aż po brzegi. Wtedy myślał, że 
złośliwie. Ale skoro udało się przetrwać takie 
niedogodności, to wszystko inne przestało 
mieć znaczenie i… para pobrała się w 1992 r., 
a ślub odbył się w Polsce. Wprawdzie pani 
Gabriela nigdy nie planowała wyjazdu, jednak 
za oceanem spędziła prawie 15 lat. Wspólnie 
z mężem zamieszkali w Oshkosh, którego 
nazwa pochodzi od imienia indiańskiego wo-
dza. Miasto słynie z największego na świecie 
zlotu miłośników lotnictwa (EAA), który co 

roku przyciąga prawie milion osób. 
W Oshkosh osiedliło się niewielu 
Polaków, ale ci którzy są, mówią, że 
miasto ze swymi jeziorami, pagórka-
mi i lasami przypomina im Polskę.   

Święta przed świętami
— Jestem portrecistą – fotografuję 

twarze. W Oshkosh miałem cieszące 
się powodzeniem studio fotograficzne. 
Teraz moje życie zawodowe nie jest już 
tak intensywne, jak to bywało w St. 
Zjednoczonych, gdzie pracowałem po 
16 godzin na dobę, czasem więcej… 
— wspomina Steven, którego studio 
przeżywało prawdziwe oblężenie 
szczególnie w okresie Bożego Na-
rodzenia, gdyż Amerykanie mają w 
zwyczaju fotografować się i wysyłać 
świąteczne pozdrowienia w formie 
zdjęć–pocztówek. Dlatego często zdarzało się, 
że pani Gabriela pomagała swojemu mężowi 
w pracy, ale też realizowała swoje własne plany 
i zainteresowania – uczyła śpiewu i dawała 
lekcje fortepianu, współpracowała też z miej-
scowym chórem uniwersyteckim „Oshkosh 
Chamber Singers”, w którym uczyła emisji 
głosu i śpiewała. Pomagała również pacjentom 
w leczeniu zaburzeń fonacji oraz zajmowała się 
wychowywaniem dwóch córek i prowadzeniem 
domu: — Musiałam nauczyć się żyć w nowej 
rzeczywistości, ale spotkałam się z wielką życz-
liwością ze strony Amerykanów i rodziny męża 
— wspomina. Poznała też jedną z polskich 
rodzin, która wyjechała do Stanów po II wojnie 
światowej. To z nią spędzili pierwszą Wigilię 
i za jej namową stworzyli własną bożonarodze-
niową tradycję: — Na każdą kolejną Wigilię 
zapraszaliśmy krewnych i przyjaciół z rodziny 
męża, a nasze potrawy i zwyczaje bardzo im 
się spodobały — wspomina G. Ciołek–Sitter. 
— Yes, we had traditional… Wigilia — mówi 
Steven, zachwycony naszymi świętami. — Czuję 
się tak jakby czas się zatrzymał, jakbym wrócił do 
lat swego dzieciństwa — mówi. — Polskie święta 
są bardziej religijne, nie tak świeckie i skomer-
cjalizowane jak w Ameryce, choć, niestety, i to 
się zmienia. Rozumiem, że to okres, w którym 

każdy stara się zarobić, ale nie odwracajmy 
świąt do góry nogami. O co już w USA, zabie-
gała pani Gabriela: — Mówiłam znajomym, że 
Boże Narodzenie poprzedza adwent, czyli okres 
przygotowań do świąt, a dopiero z dniem Boże-
go Narodzenia rusza czas rodzinnych spotkań, 
koncertów kolęd, przedstawień jasełkowych… 
— wspomina. — I oni byli tym zachwyceni. 
Mówili: my też tak chcemy! Bo święta w USA 
trwają tylko jeden dzień – zaczynają się 24 grud-
nia wieczorem, kiedy katolicy idą na pasterkę, 
która, w przeciwieństwie do naszej, zaczyna 
się nie o północy, ale o 22.00. Amerykanie 
nie siadają do uroczystej kolacji i nie czekają 
na pierwszą gwiazdkę, a czas przedświąteczny 
wypełniają zakupy i przyjęcia czyli „Christmas 
parties”, organizowane zarówno w miejscach 
pracy, jak i w domach, na które krytycznie 
patrzy Steven: — Od kiedy to świętujemy na-
rodziny dziecka zanim ono przyjdzie na świat? 
— pyta. Rodzinie państwa Sitter udało się rów-
nież dać odpór wszechogarniającemu szałowi 
dekorowania domów – robili to dopiero na 
kilka dni przed świętami: — A choinka, która 
w większości amerykańskich domów stoi już od 
listopada, u nas pojawiała się na kilka dni przed 
Wigilią. I zostawała prawie do końca stycznia, 
podczas, gdy w żadnym z domów dookoła już jej 

nie było, bo w kilka dni po Bożym Narodzeniu 
choinki lądują na śmietnikach — tłumaczy 
nasza rozmówczyni. — Organizowane przez 
nas świąteczne spotkania z rodziną były dla nich 
przedłużeniem Bożego Narodzenia, a dla nas 
oznaczały początek świętowania. Amerykanie 
zachwycili się też polskimi kolędami, a mieli 
okazję je usłyszeć dzięki G. Ciołek–Sitter, która 
w Oshkosh, w Minneapolis i w Chicago orga-
nizowała koncerty i tłumaczyła teksty kolęd 
na angielski. Słuchacze szczególnie upodobali 
sobie polonezowe „Bóg się rodzi”, choć Steven 
najbardziej lubi „Wśród nocnej ciszy” (dla 
niego nie do wypowiedzenia). Rodzinę państwa 
Sitterów ominęło też prezentowe szaleństwo, 
a córki Hania i Maria znajdywały pod choinką 
upominki zarówno od „Santy”, jak i od Dzie-
ciątka, czyli „Baby Jesus”. Mikołaj wpadał do 
nich z wizytą 6 grudnia w „Saint Nicholas Day” 
i wtedy zostawiał prezenty w nieodzownych 
skarpetach. 

Karp gigant z jeziora Winnebago
Wieczerza wigilijna w amerykańskim domu 

państwa Sitterów nie mogła obyć się bez 
tradycji przywiezionego z Polski sianka pod 
obrus i łamania się opłatkiem, który przysyłała 
w listach rodzina. Bez większych problemów 
można go było kupić również w kościele 
św. Józefata w Oshkosh. Gorzej było ze świą-
tecznym karpiem. — To były nasze drugie święta 
w USA i zastanawiałam się jak zrobię Wigilię 
bez karpia. O moich staraniach dowidział się 
Hugh, szwagier męża i na tydzień przed świętami 
zjawił się u nas z dużym pakunkiem pod pachą. 
W środku był mierzący prawie metr karp, który 
nie chciał się zmieścić w lodówce —  wspomina 
z uśmiechem pani Gabriela. — Okazuje się, że 
karpia złowił jego znajomy w znajdującym się 
w naszym mieście je-
z i o r z e  W i n n e b a g o , 
w którym swobodnie 
pływa wiele tych ryb, ale 
nikt ich nie łowi, więc 
żyją tam całymi latami. 
Hugh ostrzegał mnie, 
że karpi nikt nie jada, 
bo mają dziwny smak. 
Nie zdziwiło mnie to. 
Przecież tak stare ryby 
nie mogą być smaczne! 
Dopiero później znala-
złam substytut karpia 
– rybę z jeziora Michigan 
o nazwie „white fish”. 
— I like barszcz i pierogi 
— wymienia łamaną pol-
szczyzną swoje ulubione 
potrawy Steven, a na 
wigilijnym stole państwa 
Sitterów nie zabrakło 
też zupy grzybowej i ma-
kowca domowej roboty. 
G .  C i o ł e k – S i t t e r 

przyznaje, że nigdy nie 
próbowała robić moczki, 
bo w USA zdobycie pierni-
ka graniczyło z cudem. Po-
dobnie jak innych, polskich 
produktów: — Pamiętam, 
jak kiedyś znaleźliśmy w 
niemieckim sklepie pierniki 
w czekoladzie. Ach, jakie to 
było odkrycie! — wspomi-
na. — Kilka razy w roku 
jeździliśmy też do Chica-
go, a w drodze powrotnej 
samochód ledwo jechał, bo zawsze starałam 
się wykupić pół sklepu – zarówno musztardę, 
dżem, masło czy cukier, jak i wędliny. — Tam 
byliśmy prawie jak w Polsce – słyszeliśmy polski 
język, czuliśmy polskie zapachy… — wspomina 
z nutką nostalgii Steven. 

Życie za wielką wodą
— Kiedyś mąż wrócił do domu i powiedział: 

jedziemy do Polski. Spytałam wtedy: jesteś pew-
ny, a on na to: a ty nie jesteś? — wspomina nasza 
rozmówczyni. Kiedy załatwiali formalności 
związane z wyjazdem do Polski, konsul powie-
dział, że nie są jedynym amerykańsko–polskim 
małżeństwem, które decyduje się na ten krok 
i co znamienne, najczęściej sprawcami wyjazdu 
są właśnie amerykańscy mężowie. — Moi ro-
dzice zmarli, a żona wciąż myślała o powrocie, 
bo jest jedynaczką i zawsze martwiła się co 
stanie się, kiedy jej rodzice będą mieli kłopoty 
zdrowotne, a jej przy nich nie będzie i będą 
musieli sami zmagać się z chorobami. Zdecydo-
wały więc względy emocjonalne — mówi Steven 
o najważniejszym z powodów, który przesądził 
o przeprowadzce do Polski. Dodaje, że był to 
dobry moment również ze względu na dzieci: 

— Były w takim wie-
ku, że mogły w miarę 
swobodnie przyzwy-
czaić się do życia 
w nowych warun-
kach, do polskiej 
kultury i systemu 
edukacyjnego — 
mówi. — One znały 
i lubiły Polskę, bo 
przyjeżdżały tu regu-
larnie, więc nie było 
problemów, choć 
oczywiście bardzo 
tęskniły za Oshkosh 
i  amerykańskimi 
przyjaciółmi. 16–let-
nia dziś Hania i 13–
–letnia Maria kiedy 
dorastały, uczyły się 
równocześnie ję-
zyka angielskiego i 
polskiego, więc nie 
miały większych kło-
potów z adaptacją 

i nauką w polskiej szkole, a z pewnością 
pozostając w USA, nie miałyby możliwości 
zobaczenia wielu europejskich krajów. 

Polski etap w życiu państwa Sitterów rozpo-
czął się w 2005 r. Rodzina zamierzała osiedlić 
się w Krakowie, gdzie ma wielu przyjaciół, 
jednak ostatecznie zamieszkali w Leszczynach, 
rodzinnej miejscowości pani Gabrieli, która 
uczy śpiewu i historii muzyki w rybnickiej 
szkole muzycznej. A do Krakowa zawsze mogą 
dojechać, bo odległości są śmiesznie małe, 
w porównaniu z tymi w USA. 

U nas, czyli u siebie?
— Teraz nie pracuję już tyle co dawniej, 

a najwięcej uwagi i energii poświęcam budowie 
domu, którą w Polsce realizuje się zupełnie innymi 
technikami i metodami niż za oceanem. Uczę też 
w szkole językowej — wyjaśnia Steven. — Mieszkamy 
w małej społeczności, ale ma to dobre strony, bo 
wszyscy starają się być przyjacielscy, mimo, że nie 
zawsze potrafię się porozumieć, bo nie mówię po 
polsku. Steven powoli przyzwyczaja się do życia 
w nowej rzeczywistości, mówi, że ludzie są mili, 
a jedzenie fantastyczne. — Rybnik is gorgeous 
— komplementuje nasze miasto. — Moją uwagę 
przykuwa architektura. Wielu ludzi dziwi się, że 
potrafię zachwycić się jakimś starym budynkiem, 
ale ja mówię: widać, że nie byliście w USA, gdzie po 
krótkim czasie w miejsce jednego plastikowego bu-
dynku, powstaje kolejny, jeszcze bardziej plastikowy 
— tłumaczy Steven Sitter, który bardzo lubi starą 
architekturę, historię i naszą kulturę. — Polska 
jawi mi się jak powrót do dzieciństwa. To trudne do 
wytłumaczenia, ale Ameryka szybko pędzi, zbytnio 
przyspiesza i zapomina o tradycji, rodzinie, moral-
ności, o rzeczach naprawdę ważnych — wyjaśnia. 
— W Ameryce trzeba szybko dorastać, zbyt szybko. 
Nie ma radości z dzieciństwa, a tutaj kiedy patrzę 
na bawiące dzieci, przypominam sobie, że też taki 
byłem. Wasze dzieci cieszą się swoim dzieciństwem, 
nie starają się być nastolatkami. Choć powoli i to się 
zmienia, jak wszystko inne, w tym, niestety, Święta 
Bożego Narodzenia. Nie są już one takie, jak jeszcze 
5, 10 lat temu i już w adwencie bombarduje się nas 
świątecznymi reklamami. Ale jak mówią nasi roz-
mówcy, wiele zależy od nas samych. Dlatego pod 
ich choinką nie znajdziemy stosów niepotrzebnych 
prezentów, bo dla nich ważne jest to, że są razem 
i potrafią dzielić się z innymi. 

Po dwóch stronach oceanu 

Najpierw to ona musiała nauczyć 
się jak żyć w Stanach Zjednoczonych, ale przy okazji 

udowodniła Amerykanom, że Boże Narodzenie może mieć inne, 
mniej komercyjne, oblicze. Teraz to on przyzwyczaja się do życia 

w Polsce i stara się, abyśmy zatrzymali urok świąt i nie utracili tego, co 
w nich najważniejsze. Gabriela Ciołek–Sitter i Steven Sitter mają za sobą 
kilkanaście polskich Wigilii za oceanem i kilka amerykańskich świąt 
w kraju nad Wisłą.      

„Świąteczny” dom państwa Sitterów w Oshkosh.               Zdjęcia: arch. pryw.

Córki Hania i Maria znajdywały pod choinką upominki za-
równo od „Santy” jak i od Dzieciątka czyli... „Baby Jezus”.

Gabriela i Steven wskazują na mapie Oshkosh, miasto w którym 
spędzili razem prawie 15 lat.                                                  Zdj.: s
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czoch. Wystarczy na nie spojrzeć, by odgadnąć 
skąd taka nazwa. Oprócz pięknego wyglądu 
mają też wiele innych zalet – przede wszystkim 
się nie tłuką, bo powstają ze styropianowych 
kul, kilku metrów wstążki pasmanteryjnej i 
morza szpilek. Ich przygotowanie jest bardzo 
pracochłonne, więc Danuta Ficner przyznaje, 
że często nie dałaby sobie rady bez pomocy 
męża oraz synów, którzy przejmują część 
domowych obowiązków i… jej rękodzielni-
cze pasje. — Michał i Paweł są uzdolnieni 
plastycznie. Młodszy może się pochwalić wyko-
naniem bombki z cekinów, która jest niezwykle 
pracochłonna, bo każdy cekin należy szpilką 
przytwierdzić do styropianowej podstawy. Wy-
haftował też kilka kartek — mówi dumna 
mama. Bombki z cekinów robią imponujące 
wrażenie, ale niestety ze względu na wykorzy-
stanie szpilek są bardzo ciężkie, więc najlepiej 
eksponować je na specjalnym stojaku. Pani 
Danuta przekonuje, że styropian jest niezwykle 
wdzięcznym materiałem, można więc do niego 
wbijać najróżniejsze elementy i tworzyć całe 
kompozycje. Nasza pasjonatka już planuje, że 
drugi dzień świąt poświęci na zrobienie bombki 
z wełny filcowanej! Choć będzie to „debiut”, 
widząc jej zapał i entuzjazm, o efekt końcowy 
jesteśmy spokojni. 

Zróbmy sobie… bombkę 
— Myślę, że wła-

snoręcznie wykonana 
bombka jest dużo cen-
niejsza od tej kupionej 
w sklepie — mówiła 
D. Ficner uczestnikom 
warsztatów rękodzie-
ła, którzy przyszli do 
Młodzieżowego Domu 
Kultury, by poznać 
tajniki wykonywania 

ozdób bożona-
r o d z e n i o w y c h 

ze styropianu i wstążek. 
D. Ficner mówiła też o tra-
dycji ubierania choinki, która 
narodziła się w Alzacji, gdzie 
drzewko przystrajano jabł-
kami i ozdobami z papieru. 
— W Polsce ten zwyczaj po-
jawił się na przełomie XVIII 
i XIX wieku, ale tylko w mia-
stach. Na wsi utrzymywała 
się tradycja podłaźniczki, 
czyli czubka jodły lub świerku 
zawieszonego przy suficie. 
Ostatecznie choinka „wy-
grała”. Dawniej ozdabiano 
ją ciastkami, orzechami, 
ozdobami z papieru i bibuły. 
W niektórych domach stosuje 
się je do dziś, ale współczesną 
choinkę ozdabiają przede 
wszystkim bombki, które 
zastąpiły rajskie jabłuszka 
– pierwotną ozdobę świątecz-
nego drzewka — wyjaśniała 
historię dekorowania bożo-
narodzeniowych drzewek, a 
potem – sposoby wykonania 
bombek wstążkowych. Tłu-
maczyła sporej grupie warsz-
tatowiczów jak obmierzać 
styropianowe kule, dzielić na cząstki i nacinać 
oraz mocować różnokolorowe wstążki, a ślady 
nacięć maskować ozdobną taśmą. Dzięki jej 
trafnym wskazówkom uczestnicy wrócili do 
domu z pięknymi bombkami oraz certyfikatami 
potwierdzającymi ukończenie warsztatów, choć 
panie, bo to one zdominowały zajęcia, wątpiły 
w efekt końcowy. — Początki zawsze są trudne, 
ale moja pierwsza bombka też nie była idealna 
— przekonywała D. Ficner. — Przecież błędów 
i tak nie będzie widać na choince — skomen-
towała jedna z pań. Danucie Ficner udało się 
również namówić uczestniczki warsztatów do 
wykonania bombek sznurkowych, które trafią 

na kiermasz świąteczny „Szkoły Życia”. Wy-
starczyły nici bawełniane, klej z mąki, odrobina 
kleju „Wikol”, nadmuchany do „bombkowego” 
rozmiaru balon oraz sztuczne kwiaty i koraliki, 
by osiągnąć zaskakujący efekt. 

Wykonanie: 90 minut. Kupno materiałów: 
5 minut. Zobaczyć uśmiech zadowolenia z 
samodzielnie wykonanej bombki. Bezcenne! 
Takiej radości na święta życzymy również 
naszym Czytelnikom! 

Sabina Horzela–Piskula

A wszystko zaczęło 
się kilka lat temu od 
ręcznie zrobionej kart-
ki, jaką Danuta Ficner 
otrzymała na święta. Tak 
jej się spodobała, że po-
stanowiła zrobić własną. 
Udało się! Ale nie mogło 
być inaczej, bo Danucie 

Ficner nie brakuje zdolności plastyczno–ma-
nualnych. Potem z pomocą przyszedł internet, 
dzięki któremu poznała zasady haftu matema-
tycznego: — To wspaniała technika – pozwala 
w bardzo szybki i prosty sposób wykonać wiele 
ciekawych prac — mówi o papierowym hafcie 
i przekonuje, że nawet dzieci, ba, nawet chłop-
cy, świetnie sobie z nim radzą. I wie co mówi 
– nasza bohaterka od ponad 20 lat jest nauczy-
cielem. Uczyła muzyki, informatyki, a obecnie 
jako oligofrenopedagog pracuje w Specjalnym 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rybniku. 
Również tam wykorzystuje swoje plastyczne 
zamiłowania, bo jej podopieczni – osoby z głę-
boką niepełnosprawnością umysłową – poznają 
świat głównie przez dotyk, lubią więc praco-
wać z różnymi materiałami i chętnie tworzą 
w masie solnej. D. Ficner szczerze przyznaje, 
że to specyficzna praca, która wymaga dla od-
dechu dodatkowych pasji: — Założyłam sobie, 
że co roku nauczę się jednej lub dwóch technik 
rękodzieła artystycznego. Poznałam już haft ma-
tematyczny, krzyżykowy i wstążeczkowy, kanzashi 
czyli japońską sztukę wykonywania kwiatów 
z materiału, robię bombki i jajka wielkanocne ze 
styropianu, ozdoby z szyszek, makaronu i masy 
solnej, znam tajniki origami, czerpania papieru 
i decoupage’u — wylicza nasza bohaterka. 
Ale to nie wszystko! Korzysta też z wielu 
technik związanych z papieroplastyką, jak 
frottage (odciskanie faktury dowolnych 
przedmiotów na papierze), iris folding 
(naklejanie złożonych pasków papieru 
na odpowiednie szablony) czy qu-
illing (tworzenie ozdób z wąskich 
pasków papieru zwiniętych w kształt 
sprężyny). Rzadko bierze udział 
w specjalistycznych kursach, najczę-
ściej uczy się metodą „prób i błę-

dów” oraz korzysta 
z książek i prasy – pre-
numeruje i poleca wszystkim pismo „Wena de-
sign”. — Jestem samoukiem — mówi. — Zaglą-
dam też na fora internetowe, na których takie pa-
sjonatki jak ja, dzielą się obserwacjami i doświad-
czeniami. Ona również dzieli się swoją wiedzą 
i umiejętnościami z innymi – od września ub. 
roku prowadzi w SP nr 22 zajęcia koła ręko-
dzieła „Tęcza”, działającego pod auspicjami 
Młodzieżowego Domu Kultury i próbuje „zara-
zić” dzieci swoimi plastycznymi pasjami: — … 
i myślę, że mi się to udaje, bo przychodzi coraz 
więcej chętnych — ocenia. — Chciałam, żeby 
zajęcia były dla dzieci źródłem inspiracji i tak 
się dzieje, dlatego jestem z nich bardzo dumna. 
(na stronie www.artsonia.com/schools/Pra-
cownia3 można zobaczyć prace wykonane 
przez dzieci). D. Ficner opracowała specjalny 
program zajęć koła rękodzieła zaplanowany 
na 3 lata, a przyświecała jej myśl Konfucjusza 
– „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapa-
miętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem”. 
— Dzieci mogą tutaj rozwijać swoje zaintere-
sowania i zdolności manualne oraz rozbudzają 
potencjał do twórczego działania — mówi 
pasjonatka. Wychowankowie D. Ficner są 
też uwrażliwiani na sytuację osób niepełno-
sprawnych i chętnie wykonują najróżniejsze 
prace na rzecz „Szkoły Życia”. — Są to kartki 

świąteczne, ozdoby z makaronu czy szyszek, 
a nawet świeczniki z papieru karbowanego, które 
będą sprzedawane na najbliższym kiermaszu 
świątecznym. Uzyskane w ten sposób pieniądze 
przeznaczone zostaną na zakup pomocy potrzeb-
nych dla uczniów „Szkoły Życia” — mówi nasza 
bohaterka. I choć przyznaje, że nie lubi koloru 
różowego, którego nie znajdziemy w żadnej 
z jej prac, jest niezwykle pogodną osobą, spo-
glądającą na świat przez różowe okulary. 

Bomb(k)owa pasja!
— Moi domownicy 

się śmieją, że mam od-
wrócone święta, bo w 
pierwszym dniu Bożego 
Narodzenia zaczynam 
myśleć o Wielkiej Nocy, 
a podczas Świąt Wiel-
kanocnych już planuję, 
jakie ozdoby przygotuję 
na Boże Narodzenie 

— mówi pani Danuta. — A najbardziej praco-
wite są zwykle wakacje. Wtedy maluję szyszki, 
z których powstaną później choinki i świątecz-
ne wianki. Swojej pasji najczęściej oddaje się 
wieczorami, a pracy ma pod dostatkiem, gdyż 
przygotowuje bombki, kartki i ozdoby, również 
dla rodziny i przyjaciół. — Z własnego doświad-
czenia wiem, jak miło jest dostać własnoręcznie 
wykonany prezent, bo obdarowani wie-
dzą, że powstał z myślą o konkretnej 
osobie. To dar prosto z serca 
— zauważa D. Ficner. 
Bożonarodzenio-
we cacka autorstwa 
pani domu – ma-
karonowe ozdoby 
i bombki – zdobią 
też świąteczną 
choinkę państwa 
Ficnerów. Uwagę 
przykuwają bomb-
ki wstążkowe oraz 
bombki à la kar-

Karczochy 
na choince

Co ma wspólnego styropian ze świętami Bożego Narodzenia? 
Tylko pozornie niewiele. Pokruszony może wprawdzie „uda-
wać” śnieg, ale przecież to takie oczywiste! A wystarczy odro-
bina wyobraźni i chęci, aby z tak nieartystycznego 
materiału wyczarować wyjątkowe bombki 
i ozdoby. Jak? Odpowiedź zna Danuta 
Ficner, która nawet w domowym ma-
karonie i zwyczajnych balonach do-
s trzega  świą teczny  potenc ja ł , 
a życzenia wysyła na kartkach wykona-
nych haftem! Jakim? Matematycznym!   

Pasjonaci są wśród nas

Nr 12/462; grudzień 2009 Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070

wykonany prezent, bo obdarowani wie-
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osobie. To dar prosto z serca 
— zauważa D. Ficner. 
Bożonarodzenio-
we cacka autorstwa 
pani domu – ma-
karonowe ozdoby 
i bombki – zdobią 

Ficnerów. Uwagę 
przykuwają bomb-
ki wstążkowe oraz 

 kar-

— wylicza nasza bohaterka. 
Ale to nie wszystko! Korzysta też z wielu 
technik związanych z papieroplastyką, jak 
frottage (odciskanie faktury dowolnych 
przedmiotów na papierze), iris folding 
(naklejanie złożonych pasków papieru 
na odpowiednie szablony) czy qu-
illing (tworzenie ozdób z wąskich 
pasków papieru zwiniętych w kształt 

jej się spodobała, że po-

być inaczej, bo Danucie 

si
wr
pierwszym dniu Bo
Narodzenia zaczynam 
my
a podczas 
kanocnych ju
jakie ozdoby przygotuj
na Bo

na choince

ci, aby z tak nieartystycznego 
tkowe bombki 
zna Danuta 

ra nawet w domowym ma-
karonie i zwyczajnych balonach do-

snor
bombka jest du
niejsza od tej kupionej 
w sklepie

warsztatów rękodzie-

To jedna z pierwszych 
bombek wykonanych przez 
Danutę Ficner.

Życzenia świąteczne warto 
wysłać na własnoręcznie 
wykonanych kartkach.

W MDK odbyły się 
warsztaty przybliżające 
tajniki wykonywania 
ozdób bożonarodze-
niowych ze styropianu 
i wstążek.

Makaron może cie-
kawie wyglądać nie 
tylko na talerzu...



Montaż stajenki, na zdj. drugi od lewej Mirosław Brzenczek.

Ruchoma stajenka 
w pełnej krasie.

Adolf Jakubczyk (z lewej) oraz Franciszek Szymura spraw-
dzają stan figur przed montażem „betlejki”.
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Na wystawie znalazło się 19 szopek kra-
kowskich ze zbiorów Nadwiślańskiego Parku 
Etnograficznego w Wygiełzowie. — Szopki 
są przeróżne – od najprostszych po bardziej 
skomplikowane, uruchamiane za pomocą 
najróżniejszych mechanizmów, oświetlane 
i wielopoziomowe — mówi kurator wystawy 
Aleksandra Grabiec. — Robią wyjątkowe 
wrażenie, szczególnie w scenerii polskich sosen. 
Drzewka „wyrosły” w Muzeum za sprawą 
rybnickiego nadleśnictwa, a o świąteczną 
atmosferę zatroszczyła się również kolędująca 
grupa wokalna „Bez Nazwy”, prowadzona 
przez Joannę Rzymanek. Witając gości dy-
rektor Muzeum Bogdan Kloch mówił, że to 
ostatnia w tym roku wystawa, ale szczególna, 
bo wprowadzająca w atmosferę świąt. Dlate-
go zwracał uwagę na rolę adwentu i aspekt 

duchowego przygotowania się do Bożego 
Narodzenia. A zwiedzający podziwiali mi-
sternie ozdobione szopki odzwierciedlające 
architekturę Krakowa, z figurkami nawiązu-
jącymi do motywów jasełkowych, ale nie tylko. 
Znajdziemy tam również sylwetki hejnalisty 
czy lajkonika, tańczących krakowiaków, 
a nawet kominiarza, kosynierów w sukmanach 
i papieża Jana Pawła II. Prezentowane szopki 
zbudowali zarówno starsi, jak i młodsi, artyści 
i więźniowie. Jeden z nich wzbudził takie za-
ciekawienie mediów, że w trakcie odbywania 
kary pojechał do Szwecji, by tam pokazać 
swoją szopkę. W rybnickim Muzeum jest też 
szopka Bronisława Pięcika z Krakowa, który 
jest prawdziwym rekordzistą konkursu szopek 
krakowskich – 17 razy zdobywał I nagrodę. 
Uwagę zwiedzających przykuwa też szopka 

autorstwa Adama Waluszkiewicza 
z Chrzanowa–Kościelca, która zawiera 
elementy 4 świątyń związanych z życiem 
papieża Jana Pawła II (na zdj.), a dzieci 
z chęcią przyglądały się kukiełkom jego 
autorstwa – z podobnymi A. Walusz-
kiewicz, jako mały chłopiec, chodził po 
Kościelcu. Na wystawie są też wykonane 
przez jego żonę Janinę bombki choinko-
we, które w swojej kolorystyce nawiązują 
do tradycyjnego zdobnictwa krakow-
skiego. Wśród eksponatów znajdziemy 
również gwiazdę kolędniczą, obitą w 
króliczą skórę głowę turonia, z ruchomą 
paszczą poruszaną za pomocą sznurka 
oraz kozę, z którą jeszcze do niedawna 
kolędowano w Alwerni. Pokolędujmy 
razem… Wystawę można oglądać do 
15 lutego. 

(S)

Szefem ekipy jest Adolf Jakubczyk, który już od 
prawie 30 lat tych kilka grudniowych dni poświęca 
montażowi stajenki w pięknym, zabytkowym, 
drewnianym kościółku. Wspomagają go młodzi 
i starzy, wśród nich najwytrwalsi: Rufin Szklorz, 
Zbigniew Włodyka, Antoni Fojcik, Franciszek 
Szymura, Ireneusz Smołka, Edward Grzenik i 
wielu innych. — Stajenka, która powstała niedługo 
po przeniesieniu do nas kościółka (1975 r.) i objęciu 
funkcji proboszcza przez ks. Stanisława Kusia, 
wciąż się zmienia, wzbogaca o nowe elementy, 
a przede wszystkim –  idzie z duchem czasu — mówi 
A. Jakubczyk, będący świadkiem stajenkowej histo-
rii od początku. Ale jej dzieje zna również ks. pro-
boszcz B. Matysek. — Mój poprzednik (przyp. red. 
– ks. St. Kuś zginął tragicznie w 1991 r.) pochodził 
z Halemby, gdzie proboszczem był ks. Józef Garus, 
pasjonat konstruowania mechanizmów poruszają-
cych figury — mówi proboszcz. — Taką samą jak 
w rodzinnej Halembie stajenkę ks. Kuś zapragnął 
mieć w swoim kościółku i na jego prośbę ks. Garus 
potrzebne mechanizmy wykonał.

Figury w drewnie wyrzeźbił Franciszek Ma-

sorz z Paruszowca. Do 
niedawna było ich 13, 

w 2006 r. dołączyła po-
stać Jana Pawła II. Każda 

z ruchomych figur miała swój własny silniczek 
i uruchomiający go przycisk, co sprawiało, że przez 
czas pokazu jedna osoba musiała postacią stero-
wać, co było dość uciążliwe. — To była stajenka 
na pięciu ministrantów — śmieje się Mirosław 
Brzenczek, elektronik związany do emerytury 
z górnictwem i kop. Jankowice”, twórca programu 
komputerowego, który stajenkę zrewolucjonizo-
wał i przeniósł w XXI wiek. Od 2002 r. nad całością 
czuwa mikroprecesorowy sterownik, sprawiając, 
że trzej królowie „bezzałogowo” oddają pokłon 
Dzieciątku, które rączką błogosławi przybyłych, 
a św. Józef wita ich zapraszającym gestem, anioł 
trzepoce złotymi skrzydłami, zaś obudzeni przez 
trębacza pastuszkowie grają na skrzypkach i 
werbelku. I to nie wszystko – z oprogramowa-
niem zsynchronizowany jest dźwięk – słyszymy 
kolędy, fragmenty tekstów biblijnych, mówi do 
nas papież. Jednym słowem, powstał pełny bo-
żonarodzeniowy, kilkunastominutowy spektakl, 
każdego roku po raz pierwszy „wystawiany” jest 
tradycyjnie po Pasterce (później po mszach św., 
a dodatkowo w niedziele i święta od 14.00 do 

16.00). Kiedy program powstawał, w domu M. 
Brzenczka przez kilka jesiennych miesięcy już 
brzmiały kolędy... Ale to nie koniec modernizacji 
– w ub. roku halogenowe oświetlenie wymieniono 
na energooszczędne i bezpieczniejsze „zimne” 
światło typu LED. „Ledowo” błyszczy też niebo, 
kiedyś z płyt, dziś z materiału przykrojonego przez 
żonę pana Mirosława Bożenę. Spod jej ręki wyszły 
też nowe szaty dla postaci z ruchomej „betlejki”. 
A. Jakubczyk wspomina, że kiedyś można było 
dostać tapetę imitującą kamienie, dziś zastąpiło ją 
tło z materiału. Pan Adolf niezmiennie robi wystrój 
stajenki – układa choinki, rozmieszcza drobniejszy 
inwentarz, którego też tu sporo – gipsowe baranki, 
paw, ptaszki. Wszystko ma swoje miejsce...     

By te wszystkie cudeńka mogły zaistnieć i cieszyć 
oglądających, w połowie grudnia ekipa ściąga prze-
chowywane w wieży elementy konstrukcji podestu 
i montuje go nad ołtarzem. Dopiero na tej solidnej 
podstawie lokuje się Świętą Rodzinę i resztę figur, 
które czas poza okresem bożonarodzeniowym 
spędzają w piwnicy probostwa. I znów wycieczki 
podziwiać będą jedyne w Rybniku ruchome Be-
tlejem, powstałe dzięki corocznej pracy „na Bożą 
chwałę” wielu mieszkańców dzielnicy. Pracę, którą 
wykonują z radością i z efektów której są dumni...

(r)

W kościele św. Wawrzyńca

Więcej niż stajenka...

R a z  w  r o k u ,  m n i e j 
więcej w połowie grudnia, 
kilkudziesięciu parafian od 
św. Wawrzyńca w Ligocie–
Ligockiej Kuźni czuje 
lekkie podekscytowanie. 
— Już czas — przekazują 
jeden drugiemu. — Już 
czas — potwierdza ks. 
proboszcz  Bronis ław 
Matysek. Zwierają więc 
s z y k i  i  r u s z a j ą  d o . . . 
budowy stajenki. Stajenki 
niezwyczajnej. Stajenki, 
którą w okresie Bożego 
Narodzenia przyjeżdżają 
o g l ą d a ć  w y c i e c z k i . 
S t a j e n k i  s t e r o w a n e j 
komputerowo...

Steven nie zapomina też o tradycyjnych ame-
rykańskich świętach, jak „Thanksgiving Day” 
czyli Święto Dziękczynienia, które obchodzone 
jest w ostatni czwartek listopada, aby podzięko-
wać Bogu i sobie wzajemnie za wszystko, co ich 
spotkało w ostatnim roku. — W Stanach byłam 
odpowiedzialna za zorganizowanie Wigilii zgodnie 
z polską tradycją, a teraz do obowiązków mojego 
męża należy przygotowanie Thanksgiving Day. 
Oczywiście pomagamy mu w tym, ale to on jest 
szefem kuchni – doskonale piecze i gotuje — mówi 
z dumą G. Ciołek–Sitter. W czasie tegorocznego 
Święta Dziękczynienia pan domu zaserwował m.in. 
„pumpkin pie” czyli ciasto dyniowe i jabłkowe 
„apple pie”, żurawinę błotną, „dressing”, którym 
możemy również nafaszerować indyka oraz sa-
łatkę selerowo–jabłkową czyli „waldorff salad”. 
— A 4 lipca świętujemy Dzień Niepodległości. 
Odpalamy wtedy fajerwerki, które kupujemy już w 
maju podczas parafialnego odpustu, a sąsiedzi ze 
zdziwieniem spoglądają w kalendarz i zastanawiają 
się o co chodzi — śmieje się Steven. Tego dnia w 
domu w Leszczynach odbywa się też tradycyjny 
piknik z hot–dogami i pieczonym kiełbaskami i nie-
odłączną „potato salad” czyli sałatką ziemniaczaną. 
Nie celebrują za to Halloween, ale również będąc 
w USA nie przepadali za tym świętem: — Teraz 
zupełnie zmieniło ono swój charakter – nie mając 
mocnego serca lepiej nie wchodzić do sklepów, bo 
jest tam wiele przerażających gadżetów i kostiumów 
— wspomina Steven. Wciąż jednak wierzą w św. 
Mikołaja i wieszają na kominku skarpety, by Saint 
Nick wypełnił je prezentami. Cieszą się ze wszyst-
kich, bo tacy już są – niezwykle serdeczni i pogodni. 
Pewnie dlatego nigdy nie żałowali swojej decyzji 
o przyjeździe do Polski, choć mogliby ponarzekać 
na panujący u nas chaos organizacyjny czy nadmier-
ne zawiłości w urzędach. Ale tak naprawdę brakuje 
im zwyczajnych, codziennych uroków życia w Osh-
kosh, jak „chipmunks” czyli ziemnych wiewiórek 
czy „robins” – ptaków z rodziny drozdowatych 
oraz… patriotyzmu: — W Polsce nie odczuwa się 
takiego przywiązania do ojczyzny, okazywania i de-
monstrowania patriotyzmu. Podczas ważnych świąt 
państwowych można zobaczyć wiele budynków, na 
których nie ma flag w barwach narodowych. Oczywi-
ście nie można powiedzieć, że Polakom nie zależy na 
ojczyźnie, ale niestety, ich patriotyzm jest najbardziej 
widoczny na meczach piłkarskich, szczególnie kiedy 
Polska gra z Niemcami, ale poza sportem, praktycz-
nie się go nie dostrzega — ocenia Steven.  

Zbliżające się święta będą ostatnimi, jakie 
państwo Sitter spędzą w rodzinnym domu pani 
Gabrieli. — Chcielibyśmy żeby udało się nam 
przeprowadzić do nowego domu w Leszczynach 
— tego życzą sobie w 2010 roku. My również, 
i oczywiście życzymy całej rodzinie „Wesołych 
świąt” i... „Merry Christmas”! 

Sabina Horzela–Piskula

Na wystawie w rybnickim Muzeum 
prezentowanych jes t  19 szopek 
krakowskich ze zbiorów Nadwiślańskiego 
Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. 

Zdj.: s.

Święta w miniaturze 
Czy wiecie co może znaleźć się w szopce krakowskiej i czym różni się turoń 

używany w obrzędowych widowiskach bożonarodzeniowych od kozy kolędniczej? 
Odpowiedź znajdziemy w rybnickim Muzeum, które swoją wyjątkową wystawą 
wprowadziło zwiedzających w świąteczny nastrój i umiliło czas oczekiwania na 
Boże Narodzenie. 

c.d. ze strony 25

Po dwóch 
stronach oceanu 



Prawie jak… królowa śniegu

O tym, że rodzice potrafią zaskakiwać, doskonale wiedzą ich dzieci. 
Szczególnie kiedy mama nagle zmienia się w „Ciotkę Zieloną”, a tata 
– w „Rymarza”. A tak właśnie było w trakcie kolejnego już spektaklu „
Teatru Rodzicielskiego” działającego w Domu Kultury w Boguszowicach.   
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Tata Julii i Iwa
Czy moje dzieci pójdą w ślady ojca? Tego 

nie wiem… Moja dwunastoletnia córka Julia 
mieszka ze swoją mamą Izą Scorupco w Stanach 
Zjednoczonych. Odwiedzam ją kiedy tylko mogę. 
Staramy się czynnie spędzać ten wspólny czas - 
jeździmy wtedy na łyżwach i na nartach. Z kolei 
sześciomiesięczny syn Iwo otrzymał niedawno 
w prezencie łyżwy od mojego kolegi, który wrócił 
z Kanady. Oczywiście nie ma łyżew, które można 
byłoby włożyć na malutkie stopki niemowlaka, ale 
te były zrobione na drutach z czarnej wełny. Do 
tego założyliśmy mu koszulkę z napisem „Polska” 
– muszę przyznać, że wyglądał rewelacyjnie. 
W Kanadzie maluchy, które uczą się chodzić, jed-
nocześnie rozpoczynają naukę jazdy na łyżwach. 
Mając 3, 4 lata już śmigają po lodzie. 

Koniec sportu to początek biznesu
Dzisiaj jestem współwłaścicielem dobrze 

prosperującej sieci klubów fitness. Zdaję sobie 
sprawę, że kariera sportowca nie trwa wiecznie, 
dlatego w wieku 36 lat zdecydowałem, że ją 
kończę. Chciałem uciąć wszystkie spekulacje 
na temat tego czy i w jakim klubie będę grał. 
W styczniu tego roku zagrałem swój ostatni mecz 
w barwach GKS–u Tychy. Pożegnałem się w ten 
sposób z kibicami i rozpocząłem nowy rozdział 
w życiu. Prowadzenie sieci klubów fitness to coś, 
co wiąże się z moimi zainteresowaniami sportem. 
Kiedy na przełomie lat ‘80 i ‘90 przyjeżdżałem 
do Polski, by przygotować się do sezonu, trudno 
było znaleźć dobry klub. Teraz takie kluby już są. 
Oczywiście, wciąż chętnie angażuję się w różne 
inicjatywy związane z hokejem. To nadal jest moja 
wielka pasja…                          Wysłuchała: (D)

Bowiem już od pięciu lat festiwalowi piosenki 
towarzyszy konkurs na znak graficzny imprezy. 
W tym roku młodzi ludzie z Rybnika i okolic 
nadesłali aż 233 prace, a zdobywczynią Grand 
Prix została Izabela Zaborowska z OPP z Ry-
dułtów. I to właśnie jej projekt ozdobił plakietkę 
XV Festiwalu Piosenki Turystycznej. Prace 
konkursowe zostały wyeksponowane na wysta-
wie, laureaci odebrali nagrody z rąk dyrektor 
MDK Barbary Zielińskiej, a jurorki – Milada 
Więckowska, Aldona Kaczmarczyk–Kołucka 
i Danuta Ficner – podkreśliły, że projekty stają 
się coraz ciekawsze i bardziej nowatorskie w po-
dejściu do tematu, mimo, że obrazują starą, do-
brą piosenkę turystyczną. A ta trzyma się mocno, 
choć komisja oceniająca wokalno–turystyczne 
popisy młodzieży zauważyła, że uczestnicy 
najczęściej sięgają po utwory bardzo spokojne i 
liryczne, co nie zawsze idzie w parze z marszrutą 

i wędrowaniem. Dlatego jurorzy 
Jerzy Michalski, Ilona Kargul 
i Joanna Rzymanek, sugeru-
ją, aby na przyszłość wyko-
nawcy prezentowali repertuar 
bardziej zróżnicowany pod wzglę-
dem nastroju, pasujący bardziej do 
charakteru piosenki turystycznej. A tym 
razem w Młodzieżowym Domu Kultury, które 
obydwa konkursy zorganizowało, zaprezento-
wało się 39 wykonawców. W kategorii szkół 
podstawowych najlepsza okazała się solistka 
Aleksandra Widawska z Powiatowego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej przy SP w Szczerbicach, a na 
najwyższe laury w gronie gimnazjalistów zasłużył 
zespół wokalno–instrumentalny „eNKa” z POPP 
przy Gimnazjum w Piecach. Dwa równorzędne 
II miejsca zajęli reprezentanci naszego miasta 
– duet Monika Marcol i Daria Ciecior z OPP 

„Przygoda” oraz zespół wokalny „Nie–takt” 
z MDK. Rybniczanie okazali się bezkonkurencyj-
ni również w najstarszej grupie wiekowej – dwa 
równorzędne I miejsca przypadły zespołom 
wokalno–instrumentalnym „Remedium” z OPP 
„Przygoda” i „Za... kątkiem” z MDK. „Zespół 
z ekonoma” z MDK otrzymał drugą nagrodę, 
a wyróżnienie specjalne w postaci występu w kon-
cercie laureatów trafiło do zespołu „Wiatraki” 
z OHP w Rybniku. Koncert połączony z wręcze-
niem nagród odbył się w MDK. Stamtąd to już 
tylko wprost na górski szlak…                      (S)

Zespół „Za… kątkiem”.                       Zdj.: arch. org.

i wędrowaniem. Dlatego jurorzy 

nawcy prezentowali repertuar 
bardziej zróżnicowany pod wzglę-
dem nastroju, pasujący bardziej do Zespół „Za… kątkiem”.                       Zdj.: arch. org.

Z piosenką (i znaczkiem) na szlak 
Jubileuszowy, XV już Festiwal Piosenki Turystycznej, był okazją do 

podsumowań wokalnych występów młodzieży oraz wręczenia nagród 
młodym, utalentowanym… plastykom.

Spektakl pt. „Chłopiec z bajki” opo-
wiada historię dziecka porwanego na 
zlecenie „Króla Lodowca”, które od-
krywa znaczenie przyjaźni, a na swej 
drodze spotyka dobrych i złych ludzi oraz 
niezwykłego osiołka. Młoda publiczność, 
która jak zwykle szczelnie wypełniła 
salę DK w Boguszowicach dowiedziała 
się czy osiołek roztopił zamarznięte 
serce chłopca i jak pokonali złych ludzi, 
którzy chcieli zamrozić go na zawsze. 
Pełną zwrotów akcji i barwnych postaci 
bajkę, wyreżyserowała Izabela Karwot, 
kostiumami i opracowaniem plastycznym 
zajęła się Aleksandra Mrok–Rutkowska, 
scenografię przygotował Andrzej Wyżgoł, 
oprawę muzyczną – Robert Pior, a reżyse-
rem światła był Tomasz Porembski. 

Przypomnijmy: Teatr Rodzicielski, 
który skupia rodziców dzieci grających 
w zespołach teatralnych Domu Kultury 
Boguszowice oraz tych, którzy pra-

gną tworzyć bajki dla dzieci, powstał 
w czerwcu 2004 r. Tym razem na scenie 
zobaczyliśmy Aleksandrę Kupkę, Annę 
Maciączyk, Wincentego Krzosa, Katarzy-
nę Słowik, Mirosławę Mikę, Irenę Walę, 
Rafała Pleszewskiego, Bernadetę Krupę, 
Romana Rygiela, Józefę Cessak, Mariolę 
Wnuk, Wioletę Czyżewską i gościnnie 
Tomasza Koźlika w tytułowej roli. Zespół, 
który na co dzień pracuje pod okiem 
instruktor Izabeli Karwot wystawił już 
„Calineczkę”, „Kopciuszka”, „Królową 
Śniegu”, „Śnieżkę contra Śnieżkę” oraz 
„Trzewiki szczęścia”, które były spekta-
klem dyplomowym I. Karwot na kierunku 
Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży 
na Wydziale Lalkarskim Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. 
Spektakl oceniono na szóstkę! Podobną 
cenzurkę spektaklom wystawiają młodzi 
widzowie. „Chłopiec z bajki” też na taką 
zasłużył!                                                (S) 

Chór Duszpasterstwa Akademickie-
go DAR w Rybniku został laureatem II 
miejsca Łódzkiego Festiwalu Chóralnego 
Cantio Lodziensis, prestiżowego konkur-
su chóralnego o ogólnopolskim zasięgu. 
Biorące w nim udział zespoły prezentowały 
wysoki poziom wykonawczy, zatem sukces 
rybnickiego chóru jest szczególnie cenny.

Istniejący od 2003 r. zespół, prowadzony od 
początku przez Joannę Glenc, powstał w opar-
ciu o ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego 
DAR Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Ak-
tualnie trzonem chóru są absolwenci rybnickich 
uczelni, ale reprezentowani są również studenci i 
uczniowie. Chór DAR ma na swoim koncie wie-
le innych sukcesów, m.in. srebrny medal XXXVI 
Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego 
Musica Mundi w Ołomuńcu, II miejsce na III 
Festiwalu Cantate Domino w Krakowie, Srebrne 
pasmo na XV Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej 
Pieśni Chóralnej w Katowicach, czy zwycięstwo 
w konkursie XVIII Tyskie Wieczory Kolędowe. 

Obok klasyków muzyki chóralnej i oratoryjnej 
zespół ma w repertuarze również kompozycje 
mieszkającego w Rybniku Jacka Glenca, któ-
re znalazły się na ostatniej płycie „Religioso 
e poetica”. Podczas nagrań w szeregach chóru 
stanął sam kompozytor. (O płycie pisaliśmy 
w jednym z ostatnich numerów „GR). Była to już 
druga płyta w dorobku chóru DAR, który w 2006 
r. nagrał swój pierwszy krążek pt. „Początek”. 
Podczas konkursu w Łodzi chór wykonał dwie 
kompozycje Jacka Glenca: Kochać i tracić do 
słów L. Staffa oraz Pater noster.

Chór bierze również udział w muzycznym 
życiu miasta: był uczestnikiem Rybnickiej Je-
sieni Chóralnej, Dni Cecyliańskich, uświetnił 
też, wraz z innymi wykonawcami, wręczenie 
Złotej Honorowej Lampki Górniczej ks. arcy-
biskupowi Damianowi Zimoniowi.

Chór DAR zaprasza 27 grudnia po mszy 
o godz. 20.00 na koncert kolęd do kościółka 
akademickiego przy ul. Gliwickiej.

(r)

Gwarki na Hoym Grubie
—Dobrze że są pasjonaci, którzy potrafią wspaniale się bawić i kultywo-

wać tradycję górniczą, która zawitała tu 217 lat temu — mówi Stanisław 
Wypiór, jeden z organizatorów górniczych gwarków, które po raz 
dziesiąty odbyły się na terenie zabytkowej kopalni „Ignacy”.

Jubileuszowe spotkanie górniczej braci w murach byłego magazynu 
kopalnianego, przygotowało koło seniorów Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Górnictwa wraz ze Stowarzyszeniem Zabytkowej Kopalni 
Ignacy, a wzięli w nim udział górnicy, emeryci górniczy, a także miesz-
kańcy Rybnika, a nawet okolicznych miejscowości. Dobre humory nie 
opuszczały uczestników górniczego święta, tym bardziej, że program 
spotkania był pełen niespodzianek, a górnicy podzieleni na dwie ławy 
rywalizowali między sobą w zmyślnych konkurencjach. Nie zabrakło 
gromkich śpiewów, kar dla zabawnie ubranych gwarków, czy wizyty 
skarbnika, który tym razem przybył na sportowym quadzie. Gwoździem 

spotkania był występ amatorskiej grupy kabaretowej „Chore koty”, który 
wprowadził uczestników zabawy w iście „szampański” (a może raczej 
piwny?) nastrój. Nieodłącznym elementem każdego spotkania gwarków 
jest pamiątkowy kufel – w tym roku było to dębowe, jednolitrowe naczy-
nie, z którego gwarkowie chętnie raczyli się złocistym napojem. 

(D)

W dębowych kuflach złocisty napój smakował wyśmienicie...              Zdj.: arch. org.

DAR laureatem

Nagrodzony występ 
w Łodzi. 

Zdj.: arch. chóru

Polski książę w Nowym Jorku
c.d. ze strony 23

Uroczyste rozświetlenie choinki przed siedzibą Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Cogito Noster w Niedo-
bczycach przez wiceprezydent Ewę Ryszkę, zakończyło 
realizację przez tę placówkę kilkuetapowego projektu 
„Jesienne warsztaty rodzinne – W drodze do Świąt”. 

Celem sfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej projektu było podjęcie działań mających 
ułatwić podopiecznym integrację społeczną, również w śro-
dowisku rodzinnym oraz udział w warsztatach artystycznych. 
Zaś trzecim etapem projektu był udział placówki w miejskim 
konkursie na najpiękniejszą choinkę przed budynkami uży-
teczności publicznej. Drzewko przed niedobczyckim domem 
ma co najmniej jedną niezaprzeczalną zaletę – rośnie tu od 
wielu lat… 

Zdj.: (r) 

„Chłopiec z bajki” to kolejny spek-
takl „Teatru Rodzicielskiego” z DK 
w Boguszowicach.

Zdj.: M.T.

Integracja pod choinką



— Byłem tam 3 razy i polecam wszystkim, aby chociaż raz  
w życiu pojechali do Izraela — mówił autor fotografii Janusz 
Szczotka.

Grupa tańca żydowskiego „Klezmer” z Cieszyna  
zaprezentowała popularny „bottle dance” czyli taniec 
z butelkami ze „Skrzypka na dachu”.

Dorota Herok i jej widowiskowy taniec z flagami. 
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Nazywa się Blond… 
... Marian Blond. A właściwie Mielczarek… 

Marian Mielczarek. I to on właśnie wystąpił  
w najnowszej produkcji Klubu Filmu Niezależ-
nego działającego w Domu Kultury w Chwało-
wicach. — Z każdego filmu o Bondzie starałem 
się coś wykorzystać. Nie wiem, czy mi się udało, 
bo daleko mi do pierwowzorów — mówi M. 
Mielczarek, który szczerze przyznaje, że jest 
raczej nieśmiały. Jednak plan filmowy go zmie-
nia: — Mogę wczuć się w rolę i pokazać z zupeł-
nie innej strony. Reżyserem filmu „Dziewczyny 
lubią Blond” jest Mirosław Ropiak, który odpo-
wiadał również za zdjęcia i montaż, a scenariusz 
opracowali Szymon Stoczek i Sławek Kubat 
w trakcie ubiegłorocznych wakacji. Pierwszy 
klaps na planie padł w marcu tego roku, a zdję-
cia zakończono we wrześniu. Potem film był 
udźwiękawiany. Warto dodać, że to pierwsza 

produkcja KFN, która niemal w całości została 
zdubbingowana! Efekt końcowy podziwiała 
niemal pełna sala, a wśród widzów nie zabrakło 
popularnej aktorki Marzeny Kipiel–Sztuki, 
która z KFN zetknęła się podczas tegorocznej 
edycji RePeFeNe. Premierę stylizowanej na 
lata ’70 polskiej wersji przygód Jamesa Bonda 
pokazano w trakcie drugiego dnia Silesian Jazz 
Meeting. Nieprzypadkowo: — Nie jest to film  
o jazzmanie, ani nawet z udziałem jazzmana, ale 
muzykę do niego nagrał dzisiejszy jubilat – zespół 
jazzu tradycyjnego South Silesian Brass Band 
— wyjaśniał dyrektor DK w Chwałowicach 
Michał Wojaczek. Za pomoc i zaangażowanie 
dziękował zespołowi również M. Ropiak: 
— Fakt, że podczas jubileuszu SSBB mogliśmy 
pokazać ten film, to dla nas wyjątkowy prezent. 
A przecież to im należą się największe prezenty, 
bo świętują 35 urodziny! 

Jubileusz
Prezenty były, i to nietuzinkowe, gdyż jubilaci 

zaskarbili sobie sympatię wielu miłośników 
jazzu. Tadeusz Ochwat z Chwałowic, z którymi 
od początku istnienia South Silesian Brass 
Band był związany, wręczył zespołowi przy-
gotowaną specjalnie na tę okazję muzyczną 
„instalację”: — Składa się ona z 420 elemen-

tów, bo właśnie od tylu miesięcy gracie jazz 
— mówił członkom zespołu i wspominał, jak  
w chwałowickim Domu Kultury po raz pierwszy 
usłyszał ich muzykę, jakże inną od oficjalnej. 
Z życzeniami dla jubilatów pospieszył również 
dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury Adam 
Świerczyna, który wręczył szefowi zespołu, trę-

baczowi Adamowi Abrahamczykowi 
okolicznościową statuetkę oraz kwiaty. 
A jubilaci dali koncert wypełniony 
jazzowymi standardami i potwierdzili, 
że dixielandowe brzmienie to jest to! 
Przypomnijmy: zespół powstał z inicja-
tywy dyrygenta młodzieżowej orkiestry 
dętej szkoły górniczej w Chwałowicach 
Piotra Cupoka w 1974 r. Najpierw grał 
pod nazwą Zarapataj Band, dopiero 
na początku lat ’80 muzycy zaczęli 
występować pod szyldem South Sile-
sian Brass Band, zawsze jednak swym 
repertuarem nawiązywali do tradycji 
nowoorleańskich orkiestr ulicznych.  
W ciągu trzech dekad z SSBB grało 
wielu świetnych muzyków, a obecnie 

zespół tworzą wspomniany już Adam Abra-
hamczyk, jego brat Saturnin (puzon), Tadeusz 
Petrow (klarnet, saksofony), Piotr Rożankow-
ski (kontrabas, gitara basowa), Marian Siwicki 
(banjo), Jerzy „Kali” Wenglarzy (perkusja) 
i Czesław Gawlik (fortepian), a najkrócej  
z grupą związana jest wokalistka i skrzypaczka 
Elżbieta Skrzymowska, córka klarnecisty An-
toniego Kucznierza, zmarłego w styczniu tego 
roku, byłego członka SSBB. (O zespole czytaj też 
na www.southsilesianbrassband.ecom.net.pl).  

Solenizanci zaprosili do udziału w jubileuszo-
wym koncercie zespół „Jazz Band Ball Orche-
stra”, który już dwukrotnie gościł w naszym 
mieście. Tym razem muzykom towarzyszyły 
na scenie doskonałe i utalentowane wokalistki 
jazzowe Beata Przybytek oraz pochodząca  
z Zimbabwe Caroline Mhlanga. 

Publiczność niezwykle ciepło przyjęła oba 
koncerty, a „energetyczne” był też występy, ja-
kie dzień wcześniej odbyły się w Domu Kultury 
w Chwałowicach, placówce, która w ramach 
SJM już od 9 lat współpracuje z Rybnickim 
Centrum Kultury. To właśnie tam zagrał „The 
Sidemen Trio” w składzie Andrzej Trefon, 
Jan Cichy i Henryk Stanoszek, a po nich klasę 
potwierdzili doskonali Krzysztof Ścierański, 
Paweł Piec i Przemysław Kuczyński. 

Nasza gringa
Również trzeci dzień festiwalu zgromadził  

w TZR pełną widownię. Publiczność prawie 
czterogodzinny maraton zniosła dzielnie i wy-
glądała na usatysfakcjonowaną, może za spra-
wą wyjątkowego, jazzowego płodozmianu. 

„Uma gringa canta Guinga” – w tym znaczeniu 
gringa to wcale nie „obca”, ale nasza Gabriela 
Kozyra, Guinga to brazylijski kompozytor i 
poeta, którego utwory gringa Gabriela zaserwo-
wała w towarzystwie gitarzystów Alvaro Rovira 

Dziewczyny 
lubią… jazz

…zarówno te na widowni,  jak  
i występujące na scenie Teatru Ziemi 
Rybnickiej jazzowe wokalistki, gdyż to 
właśnie one zdominowały tegoroczny 
Silesian Jazz Meeting. Oczywiście nie 
zabrakło też panów. I to jakich!

24 Silesian Jazz Meeting

Aktorzy grający w filmie „Dziewczyny lubią blond” – na pierw-
szym planie Marian Mielczarek (Marian Blond), Martyna Mojżysz 
(Małgorzata), reżyser Mirosław Ropiak i Robert „Ryba” Rybicki 
(Heinrich Ziemsen). 

Nietypowy prezent dla jubilatów…

Rybnicki zespół jazzu tradycyjnego „South Silesian Brass Band” świętuje jubileusz 35–lecia istnienia. Zdjęcia: s

Zafascynowani Izraelem
— Wystawę możemy oglądać w okresie przedświątecznym, a to dobry 

czas, aby przypomnieć sobie miejsca i tę ziemię, którą kiedyś wybrał Bóg. 
Ja również ją wybrałem i nie zawiodłem się. Byłem tam 3 razy i pole-
cam wszystkim, aby chociaż raz w życiu pojechali do Izraela — mówił 
Janusz Szczotka, autor fotografii, które pokazano w Rybnickim 
Centrum Kultury.

Tego wieczora można było nie tylko podziwiać zatrzymane w kadrze 
najbardziej znane, ale i odległe od turystycznych szlaków zakątki Izraela 
oraz zasmakować tradycyjnych potraw, których degustację przygotowało 
biuro podróży „San Antonio”. Była to jednak tylko część atrakcji. Licz-
nie przybyła publiczność oklaskiwała występy grupy tańca żydowskiego 

„Klezmer” dzia-
łającej przy Cie-
szyńskim Ośrod-
ku Kultury oraz 
prowadzącą ze-

spół Dorotę Herok w widowiskowym tańcu z flagami. A uznanie widzów 
zdobył też popularny „bottle dance” czyli taniec z butelkami ze „Skrzypka 
na dachu”: — Pierwotnie taniec wśród Żydów był zarezerwowany wyłącznie 
dla oddawania chwały i czci Bogu. Później tańce zaczęto praktykować 
również w życiu świeckim, głównie jako formę uzewnętrznienia radości 
np. na cześć młodej pary, narodzonego dziecka czy gości wchodzących do 
domu — opowiadała D. Herok. Opowieści snuli też fotograf, podróżnik, 
autor książek, laureat wielu konkursów i wystaw indywidualnych m.in. 
„Zanikające zawody”, „Z Beskidów do Alp”’ czy „Bałkany” J. Szczotka 
oraz Estera Wieja, współautorka albumu „Fascynujący Izrael”, redaktor 
czasopisma „Nasze Inspiracje”, założycielka misji Polska – Izrael.  Goście 
mieli nadzieję, że wystawa, potrawy, występy oraz pokaz slajdów, dla 
jednych będzie przypomnieniem smaków i zapachów Izraela, a dla dru-
gich zachętą do wyjazdu. — Nie będę jak Cejrowski opowiadać o każdym 
prezentowanym na wystawie zdjęciu, ale przecież Cejrowski nie zabiera 
ludzi do dżungli. A je chcę żebyście wybrali się do Izraela i wspólnie ze mną 
podziwiali jego piękno — zachęcał J. Szczotka. Zanim jednak wyruszymy 
na szlak, zobaczmy wystawę…                                                                (S)

Zaprosili nas:
• Fundacja Elektrowni Rybnik na finisaż XVII Ogól-

nopolskiego Konkursu Sztuki im. Vincenta van 
Gogha (28 listopada). 

• Muzeum w Rybniku, Stowarzyszenie Humani-
styczne: „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy” oraz 
Stowarzyszenie „Genius Loci” na panel dyskusyjny 
pt. „Czy kolej to przeżytek? O historii i teraźniejszo-
ści kolei w Polsce” (14 grudnia) oraz na spotkanie 
promujące III tom z serii Europa, Śląsk, Świat Naj-
mniejszy „Po obu brzegach rzeki” (3 grudnia). 

• Członkowie Zespołu Twórców Nieprofesjonal-
nych „Oblicza” na wystawę prac (4 grudnia). 

• Galeria Klubu Energetyka na „Spotkanie z por-
tretem” – wernisaż prac Wojciecha Sienkiewicza  
i fotografii członków Klubu Fotograficznego „For-
mat” (10 grudnia).

• Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju 
– Galeria „Pod Sową” na wystawę witrażu i szkła 
artystycznego Elwiry Zembrzuskiej „Anielskie czyn-
ności, czyli eksperyment ze szkłem” (11 grudnia). 

• Sieć Porozumienia Organizacji Pozarządowych 
„13-(n)Go Wtorek” na happening do Focus Mall 
(11 grudnia).

• Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Rybniku na konferencję „Egzamin 
zawodowy 2010” (15 grudnia). 

• Śląski Związek Piłki Nożnej na 85-lecie podokręgu 
Rybnik (16 grudnia).  

• Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych na koncert 
kolędowy (18 grudnia). 

Kończy się Rok Korfantego, jakim rok 2009 ogłosił Sejmik Województwa Śląskiego. 
Z tej okazji tylko do 28 grudnia br. w Muzeum można obejrzeć wystawę poświęconą temu 
wybitnemu Ślązakowi, politykowi i współtwórcy II Rzeczpospolitej. Pomysłodawcą wystawy 
jest senator Bronisław Korfanty, stryjeczny wnuk Wojciecha, a ekspozycja zaistniała w Rybniku 
dzięki senatorowi Tadeuszowi Gruszce. Więcej w numerze styczniowym „GR”.   

Wystawie towarzyszyło rozwiązanie konkursu wiedzy o Korfantym dla rybnickiej młodzieży. Na zdjęciu  
zwycięzcy oraz inicjatorzy wystawy. Trzeci od lewej laureat I miejsca Artur Wróbel z Zespołu Szkół  
Mechan 

Przed nami kolejna, XIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycz-
nej organizowanego przez Fundację Elektrowni Rybnik. W konkursie rywalizują 
laureaci krajowych festiwali piosenki artystycznej, ale szansę zaistnienia w nim mają 
również młodzi utalentowani artyści na razie bez ogólnopolskich sukcesów. Dla nich 
organizowany jest konkurs regionalny, do którego zgłoszenia są przyjmowane 
do 15 stycznia 2010 r. Szczegóły na stronie internetowej www.ofpa.pl.

Eliminacje do OFPY 2010!

Korfanty – życie i działalność 

c.d. na stronie 34
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Ruiza z Argentyny i Holendra Tima Langedijka 
oraz perkusisty z Peru Franka Vidala. Jak to się 
stało, że rydułtowiance czyli „dziousze stąd” tak 
blisko do samby – dowiemy się z rozmowy obok,  
a nim ktoś sięgnie do tamtego tekstu, zdradzimy, że 
swoich muzycznych partnerów spotkała w Holan-
dii. Sięgające klasycznych klimatów Ravela czy De-
bussiego, ale utrzymane w tradycyjnej, brazylijskiej 
tonacji kompozycje Guingi (czyli Carlosa Althiera 
de Souza Lemos Escobara!), Gabriela zaśpiewała 
absolutnie stylowo, przywiązując wielką wagę do 
interpretacji portugalskiego, niestety, tekstu. Na 
szczęście potrafiła w krótkich wprowadzeniach 
i komentarzach w obrazowy sposób przybliżyć 
śpiewaną historię i zainteresować słuchacza, który 
nie wiedząc kiedy, przenosił się do Rio i na plażę 
Copacabana... G. Kozyra zdradziła też swoje talenty 
poetyckie i koncert zakończyła włoską piosenka  
z własnym, polskim tekstem. Artystka nie ukrywała, 
że znalezienie się na scenie TZR jest dla niej dużym 
przeżyciem, bo jeszcze niedawno słuchała jazzowych 
gwiazd z widowni. W dniu jej koncertu zasiedli na 
niej oklaskujący ją znajomi, przyjaciele i krewni, 
w tym oczywiście ojciec Arkadiusz oraz 86–letnia 
babcia Helena, która ma za sobą również muzyczną 
edukację: uczyła się gry na skrzypcach oraz śpiewu 
klasycznego w Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Ale nie tylko oni zgotowali Gabrysi owację...     

O ile pierwszy koncert tego wieczoru nastroił 
nostalgicznie, drugi – zdecydowanie energetycz-
nie. A to za sprawą belgijskiego Jef Neve Trio, 
a głównie lidera, pianisty Jefa Neve. Od czasu 
Adama Makowicza już dawno na rybnickiej sce-
nie nie było tak świetnie bawiącego się swoim  
i swoich kolegów (Piet Verbist – kontrabas, Teun 
Verbruggen – perkusja) występem muzyka. Dla 
Jefa klawisze to za mało, sięgał więc pod skrzydło 
fortepianu i korzystał również z jego strun i na sie-
dząco, i na stojąco. Z nieukrywanym entuzjazmem 

śledził też znakomite solówki swoich partnerów, 
zarażając publiczność radosnym nastrojem.  
W solowych partiach nie dało się ukryć świet-
nego pianistycznego wykształcenia lidera tria, 
który otrzymał tytuł master of music zarówno  
w klasie fortepiany klasycznego, jak i jazzowego. 
A na dodatek wyróżnienia z muzyki kościelnej...  
To musiało zaowocować sukcesem i zaowocowało: 
w 2004 roku album It’s gone trafił na pierwsze 
miejsce listy sprzedaży płyt jazzowych. Nic dziw-
nego, że rybnicka, wyrobiona jazzowo publiczność 
nie chciała Jefa puścić ze sceny...

Ale puściła, by po półtora roku powitać po raz 
kolejny w naszym mieście Agę Zaryan. Znako-
mitej wokalistce towarzyszył na fortepianie Mi-
chał Tokaj, kompozytor i aranżer wielu utworów 
przez Agę śpiewanych. I znów zmiana nastroju, 
bo artystka rozpoczęła od amerykańskich stan-
dardów, by przejść do utworów z płyty „Umiera 
piękno”, która ukazała się w dniu szczególnym 
– 1 sierpnia 2007 roku i była hołdem złożonym 
powstańcom warszawskim. Znalazły się na niej 
poetyckie teksty Anny Świrszczyńskiej, ks. Jana 
Twardowskiego i pierwowzoru Syrenki war-
szawskiej – Krystyny Krahelskiej, która zginęła 
w powstaniu w wielu 30 lat. Aga Zaryan ma 
nie tylko interesującą barwę głosu, znakomite 
umiejętności wokalne, ale warto też zwrócić 
uwagę na „balet” w wykonaniu ręki, w której 
akurat nie trzyma mikrofonu. To prawdziwa 
kreacja... Niżej podpisana nie byłaby kobietą, 
gdyby nie zauważyła, że Aga Zaryan wystąpiła 
już po raz drugi w Rybniku, w tej samej, prze-
pięknej skądinąd, spódnicy. Ale przecież nie to 
było najważniejsze...

I wbrew obawom niektórych mediów za-
powiadających przedjubileuszowy, bo 24. 
Silesian Jazz Meeting, było czego posłuchać 
i na co popatrzeć.

(S), (r)

Rozmowa z wokalistką jazzową 
Gabrielą Kozyrą

— Jaka jest muzyczna droga z Rydułtów 
przez Holandię do Brazylii?

— Dość długa i kręta: z muzyką, a jaz-
zem szczególnie, zetknęłam się już jako 
kilkulatka, podsłuchując zza fotela prób 
zespołu ojca. Śpiewać chciałam od zawsze, 
a w Rybniku moimi „guru” byli Jarosław 
Hanik, Krzysztof Popek i Lothar Dziwoki. 
Niestety, po maturze nie dostałam się na 
Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach, 
podjęłam więc studia na anglistyce, uzy-
skując licencjat. Od kolegi mojej siostry 
Magdy, która studiowała na filii UŚl.  
w Cieszynie (dziś uczy się śpiewu klasycznego  
w Londynie), dowiedziałam się o dobrym 
wydziale muzyki rozrywkowej w Haskim 
Królewskim Konserwatorium, gdzie się 
dostałam i które ukończyłam.

— Proste. A skąd wzięła się miłość do 
brazylijskiej samby?

— Zawsze „kręciły” mnie latynoskie 
klimaty, dlatego podjęłam naukę również w 
Konserwatorium Codarts w Rotterdamie, 
na wydziale „muzyki świata”, gdzie można 
się specjalizować w gatunkach muzycznych 
charakterystycznych dla różnych kultur. 
(Przyp. red.: ukończyła je z notą 9,5 na 10 
możliwych!). Ja wybrałam muzykę brazy-
lijską ze względu na jej bogactwo rytmów  
i harmonii, w której również, podobnie jak 
w jazzie, jest wiele miejsca na improwizację. 

Uświetniły one sobotnie, wieczorne msze św. 
21 i 28 listopada oraz niedzielne nabożeństwa 
22 i 29 listopada w kościołach w Rybniku i kil-
ku pobliskich parafii. Modlitwa poprzez śpiew 
razem z wiernymi to przyjęta kilka lat temu,  
i chyba dobrze się sprawdzająca, forma uczcze-
nia patronki muzyki i śpiewu św. Cecylii, okazja 
do przedstawienia szerszej publiczności twórcze-
go potencjału lokalnych chórów i podtrzymanie 
śpiewaczej tradycji.

Dni Cecyliańskie podsumowano uroczystym 
koncertem w kościele Królowej Apostołów.  
W pierwszej części wystąpiły połączone chóry: 
„Bel Canto” z Gaszowic, „Regina Aposto-
lorum”, im. A. Mickiewicza i „Seraf”, które 
pod dyrekcją Krystyny Lubos wykonały pieśni 
chóralne Gaude Mater Polonia, Wezwanie do 
św. Cecylii i Pieśń potrafi leczyć serca – utwór 
Czesława Prudla. W części drugiej zabrzmia-
ło oratorium J. F. Haendla Mesjasz, dzieło 

wykonane przez Filharmonię Rybnicką im. 
Braci Szafranków, solistów: Iwonę Sochę 
– sopran, Joannę Iwaszkiewicz – alt, Adama 
Sobierajskiego – tenor i Czesław Gałkę – bas. 
Partie chóralne wykonał chór „Rezonans con 
tutti” im. N.G. Kroczka z Zabrza, przygotowany 
przez Waldemara Gałązkę i Marię Kroczek,  
a całość poprowadził Mirosław Jacek Błaszczyk.  
W atmosferę wykonywanych utworów wprowa-
dził publiczność Wacław Mickiewicz, przybliżając 
zarówno autorów dzieł, jaki i wykonawców.

Na podkreślenie zasługuje absolutnie pro-
fesjonalne wykonanie partii chóralnych przez 
zabrzański chór, który zabrzmiał z niezwykłą siłą, 
tak, jakby tego chciał genialny kompozytor dzieła. 
Rybnicka publiczność miała okazję do jego posłu-
chania i przeżycia po raz wtóry. Przypomnijmy, 
że tym właśnie dziełem rozpoczęła działalność 
reaktywowana Filharmonia Rybnicka.

(r)

Muzyka brazylijska ma wiele odcieni, to nie tylko, 
jak mogłoby się wydawać, samba i bossa nova.  
I właśnie to bogactwo w tej muzyce mnie uwiodło. 
Studia w Holandii były też okazją do poznania 
wspaniałych muzyków z różnych stron świata,  
a dzięki pracy z nimi – czerpania z dorobku róż-
nych kultur, co bardzo artystę wzbogaca.

— Czy wizyta „u źródeł” czyli w Brazylii, 
była wielkim przeżyciem?

— Ogromnym i bardzo pozytywnym. Byłam 
w Brazylii dwa razy koncertując i przy okazji 
poznając ten ogromny, pełen kontrastów kraj. 
Przekonałam się, jak wielką rolę muzyka od-
grywa w życiu Brazylijczyków, towarzysząc im 
we wszystkim co robią. Muzyka jest dla nich 
radością i inspiracją, z kolei ich zwykłe życie jest 
inspiracją dla muzyków. Już w lutym przyszłego 
roku znów wyjeżdżam do tego kraju, tym razem 
dzięki prawie rocznemu stypendium Fundacji 
Kultury Księcia Bernarda.

— Przez skromność nie dodała pani, że to 
stypendium prestiżowej organizacji wspiera-
jącej najbardziej utalentowanych artystów. 
Gratulujemy i życzymy owocnego pobytu. 

Rozmawiała W. Różańska

Bogactwo   różnorodności

Gabriela Kozyra pochodzi z Rydułtów, 
szkołę średnią ukończyła w Wodzisławiu Śl. 
Pochodzi z uzdolnionej muzycznie rodziny: 
ojciec Arkadiusz Kozyra przez wiele lat wy-
stępował z własnym zespołem muzycznym, 
a jako właściciel restauracji „Mimoza” w Nie-
dobczycach, zasłynął organizacją obleganych 
przez publiczność koncertów jazzowych. „Na 
Rymerze” gościły największe polskie, a nierzad-
ko i zagraniczne, gwiazdy jazzu. Szkoda, że 
„Jazzowe czwartki” są już przeszłością... Dziś 
Gabriela Kozyra mieszka w Rotterdamie, kon-
certuje po Europie i nie tylko, a muzyczna pasja 
stała się jej zawodem i sposobem na życie.

Dni Cecyliańskie są jednym z nielicznych spotkań różnego typu i przynależności 
chórów: szkolnych, kościelnych, związanych z miejskimi placówkami kultury  
i jeszcze innych, bez podziału na kategorie. Organizatorzy starają się, by każdego roku 
wystąpiły one w innej dzielnicy i innym kościele, by melomani mogli poznać ich różnorodność.  
W tegorocznym festiwalu chóralnym w ramach Dni Cecyliańskich, organizowanych od kilku lat 
przez Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków, zaprezentowało się 18 chórów z Rybnika  
i okolicznych gmin. 

Chóry biorące udział w Dniach Cecyliańskich 2009:
SERAF z Rybnika, dyrygent Krystyna Lubos; LAUDATE ze Zwonowic, dyr. Mirela 

Szutka; HARMONIA z Jejkowic, dyr. Krzysztof Mańczyk; „CANTATE DEO” z Rybnika, 
dyr. Anna Barczuk; chór PSM I st. w Rybniku, dyr. Ziglinda Lampert–Raszyńska; 
BEL CANTO z Gaszowic, dyr. Janusz Budak; BEL CANTO I LO w Rybniku, dyr. Lidia 
Marszolik; CANTATE DOMINUM z Chwałęcic, dyr. Jadwiga Wosiek; Chór Duszpa-
sterstwa Akademickiego Rybnik „DAR”, dyr. Joanna Glenc; ZORZA z Golejowa, 
dyr. Helena Zaik; chór PSM II st. w Rybniku, dyr. J.Glenc; CECYLIA z Rybnika, 
dyr. Tomasz Świercz; CONCERTO z Boguszowic, dyr. Mirela Szutka; TERESA  
z Chwałowic, dyr. ks. Sebastian Kreczmański; REGINA APOSTOLORUM z Rybnika, 
dyr. Z. Lampert–Raszyńska; chór im. A. MICKIEWICZA z Niedobczyc, dyrygent 
Wacław Mickiewicz; SŁOWICZEK” z Popielowa, dyrygent Aleksandra Orzechow-
ska–Niedziela; COR JESU z Boguszowic, dyrygent Stanisław Przeliorz.

Chórom gościny  udzieliły kościoły:
Bazylika św. Antoniego, św. Jadwigi na Nowinach, 

św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach, Wniebo-
wzięcia NMP w Rybnickiej Kuźni, św. Wawrzyńca 
w Ligockiej Kuźni, Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana 
Sarkandra w Paruszowcu –  Piaskach, Trójcy Prze-
najświętszej w Popielowie, św. Józefa Robotnika,  
św. Teresy w Chwałowicach, Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Niedobczycach, Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Zamysłowie, Królowej Apostołów, Chrystusa 
Króla w Golejowie oraz Opatrzności Bożej w Gaszo-
wicach, Matki Boskiej Szkaplerznej w Jejkowicach  
i Matki Boskiej Różańcowej w Zwonowicach.

Dla św. Cecylii i słuchaczy

Żywiołowy Jef Neve.

Pierwszy koncert 
SJM odbył się tra-
dycyjnie w Domu 
Kultury w Chwa-
łowicach, a zagrał 
m.in. Krzysztof 
Ścierański. 

Brazylijskie klima-
ty gringi Gabrieli.

Aga Zaryan czarowała 
głosem i gestem.

Zdjęcia: S, r, K. Łapka

Zespołowi „Jazz Band Ball Orchestra” towa-
rzyszyły utalentowane wokalistki jazzowe Be-
ata Przybytek i pochodząca z Zimbabwe Ca-
roline Mhlanga.

W czasie uroczystego koncertu zabrzmiał „Mesjasz” J.F. Händla.                                                                  Zdj.: r

c.d. ze str. 33
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POLECA!
z udziałem rodziców, ma już pięcioletnią tradycję, 
ale po raz pierwszy miało ono charakter biesia-
dy regionalnej. Oprócz śląskich przyśpiewek 
królowały… kołocz, krupnioki, kreple i chlyb 
z fetym. O dobrą zabawę zadbała Beata Czech, 
nad obsługą sprzętu czuwał Maciej Skowroński, 
a na akordeonie przygrywał wieloletni akom-
paniator zespołu „Przygoda” Leon Ryszka. I to 
właśnie na ręce dyrektor OPP Zespół „Przygoda” 
Anity Geratowskiej, złożono podziękowania za 
dziesięcioletnią współpracę w ramach festiwalu. 
Oczywiście tego dnia najwięcej uwagi poświęcono 
młodym wykonawcom śląskich piosenek, których 
do udziału przygotowała Marzena Czerwińska 
– Konsek, a oceniały jurorki: Joanna Rzyma-
nek, Mirosława Jodłowiec i dyrektor placówki 
Aleksandra Morgała. A najlepiej śląskie piosenki 
śpiewali: Gabrysia i Marysia Parma, Karolina 
Panek, Anna Paszenda, Agata Jonderko, Domi-
nika Bober, Wiktoria Kocik, Dominika Pietrzak 
i Konrad Jacków, Dominika Bednorz i Weronika 
Sulma. I to oni będą reprezentowali SP nr 11 
podczas Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 
Śląskiej „Karolinka 2009”. 

(S)

Rybnik w małym palcu
Znamy już laureatów XII Konkursu Wie-

dzy o Rybniku, jaki tradycyjnie odbył się 
w IV Liceum Ogólnokształcącym w Chwa-
łowicach.

Pomysłodawca i główny organizator przedsię-
wzięcia Marek Szołtysek zaprosił do rywalizacji 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
a swoją wiedzę o Rybniku sprawdziło prawie 
40 uczestników w obu kategoriach wiekowych. 
Najpierw był test i praca pisemna, a najlepsi 
uczniowie mieli okazję przedstawić swoje prace 
innym uczniom i opiekunom. Laureaci otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, a także nagrody rzeczowe 
– urządzenia multimedialne oraz książki ufun-
dowane przez Wydawnictwo „Śląskie ABC” 
i Urząd Miasta Rybnika. Najlepszymi znawcami 
„małej ojczyzny” w kategorii szkół podstawowych 
okazali się Zofia Kampka (SP nr 15), Grzegorz 
Furgoł  (SP nr 1) i Katarzyna Jadowska (SP nr 
6), a wśród gimnazjalistów – Klaudia Nieszporek 
(G nr 13), Magdalena Foryś (G nr 2) i Aneta 
Kuchcik (G nr 11). Laureatom gratulujemy!  

Sylwester w teatrze i w plenerze
Rybnickie Centrum Kultury zaprasza na sylwestrową galę. Ponieważ 

zainaugurowana w ub. roku ta 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 
Maszczyk (sopran) i Michała Musioła (tenor). W noc sylwestrową czynna 
będzie restauracja „Bliżej gwiazd” – rezerwacja miejsc tel. 32/424 90 77. 
Początek godz. 22.00.

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

Noworocznie zaprasza…
…Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” pod dyrekcją Mariana Wolnego i Arkadiusza 

Czyża oraz soliści. W pierwszej części przedstawi bożonarodzeniowo–noworoczny 
program oparty o aranżacje Naohiro Iwai, dyrygenta japońskiej orkiestry Tokio Kosei 
Wind Orchestra, w drugiej – suity kolędowe opracowane m.in. przez puzonistę MOD 
„Rybnik” Waldemara Nowakowskiego. Ciekawe, co słuchaczom bardziej przypadnie do 
gustu: amerykańskie przeboje czy polskie kolędy…

6 stycznia, godz. 17.20, kościół św. Józefa Robotnika

…oraz Filharmonia Rybnicka pod dyrekcją Sławomira 
Chrzanowskiego wraz z solistami Agnieszką Bochenek–
–Osiecką (sopran) i Mieczysławem Błaszczykiem (tenor). 
W wykonaniu orkiestry wysłuchamy najbardziej znanych 
tematów muzycznych, a soliści zaprezentują przeboje muzyki 
filmowej i musicalowej, solo i w duecie. 

12 stycznia, godz. 18.00

Roztańczony wieczór
Podsumowanie mikołajkowego Konkursu Młodego Choreografa wzbogaci spek-

takl „Na koniec świata” w wykonaniu Teatru Tańca Mirago. Zapraszamy szczególnie 
młodzież, która może połknie „tanecznego” bakcyla.

9 stycznia, godz. 18.00

Gwara śląska na wesoło
Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich to zabawa, nauka i podtrzymy-

wanie śląskich tradycji w jednym. Uczestniczki konkurować będą w przyśpiewkach 
o swojej miejscowości, prezentacji obrzędów ludowych i regionalnych potraw, 
przedstawią też scenki pt. „Szukam pracy czyli CV na wesoło!”.   

16 stycznia, godz. 17.00

Goście z Korei 
Solistami koncertu w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Janacka z Ostrawy 

będą artyści z Korei Południowej. W programie utwory C. Reineckego, J. Haydna, 
W.A Mozarta, L.V. Beethovena i F. Chopina.

19 stycznia, godz. 18.00.  

Paranienormalni dla… wszystkich
Powstały w 2004 r. w Jeleniej Górze zespół zasłynął 

głównie z postaci „blondynki” Mariolki. Za wcielenie się 
w jej rolę Igor Kwiatkowski otrzymał w ub. roku nagrodę 
Świra. I bardzo dobrze, w kabarecie świrów nigdy za wiele. 
I oby tylko tam… 

21 stycznia, godz. 18.00

Operetkowa klasyka
Niewątpliwie zalicza się do niej „Hrabina Marica” 

Emmericha Kálmána. Perypetie bywalczyni budapeszteń-
skich salonów, która zjeżdża do swojego majątku, by tu się 
zaręczyć, zaprezentuje Gliwicki Teatru Muzyczny. Reżyseria 
i choreografia: Henryk Konwiński. 

24 stycznia, godz. 17.00

Jak Ślązok z Górolem...
Czym może się zakończyć wycieczka na zakopiańskie Kru-

pówki? Spotkaniem „kamrata z wojska”, a w konsekwencji… 
I miejscem i nagrodą publiczności na XXIV Konkursie Ga-
wędziarzy. Opowieść o spotkaniu po latach, która tak spodo-
bała się zarówno jurorom, jak i widzom, przedstawił Alojzy 
Krawczyk z Kłokocina. 

— Jak żech boł młodym 
karlusem to matka ojczy-
zna powołała mie do za-
sadniczej służby wojskowej, 
a po naszymu… ściongli mie 
do wojska — opowiadał 
A. Krawczyk, który pobyt 
w jednostce w Makowie 
Podhalańskim wspomina 
bardzo dobrze. Na tyle do-
brze, że kiedy po wielu la-
tach spotkał w Zakopanem 
„...kamrata z wojska, kery na 
Krupówkach sprzedowoł pa-
pucie, kierpce i roztomańte 
górolski graczki…” bardzo 
się ucieszył. Co wydarzyło 
się w trakcie tego pamięt-
nego spotkania i jaką rolę 
we wspólnym świętowaniu 
odegrał… „agregat wielo-
czynnościowy”, rybnicka 

publiczność dowiedziała się w trakcie koncertu galowego, jaki odbył 
się w Rybnickim Centrum Kultury. A Alojzy Krawczyk zyskał uznanie 
jurorów i widzów dawką humoru, znajomością góralskiej gwary i… 
walorów kobiecej urody: — Tako mi się podobo co syroki zadek mo, 
a nie takie fifidło co mo zadek jak szydło — przyśpiewywał. A obok 
zdobywcy nagrody głównej swoje gawędy przedstawili też inni laureaci 
– Bernadeta Koczwara z Pszowa opowiedziała wzruszającą historię 
o dwóch braciach zatytułowaną „Tacy sami”, a Kazimierz Wnuk 
z Radlina podzielił się wspomnieniami o przeżyciach wojennych swoich 
przyjaciół. Oboje zasłużyli na równorzędne drugie nagrody, a jurorzy 
konkursu – Maria Pańczyk–Pozdziej, Marek Szołtysek i Mieczysław 
Błaszczyk – postanowili przyznać trzecie miejsce ex aequo Agnieszce 
Drobnej z Zabełkowa za gawędę „Jak się nad rzykom żyje” i Teresie 
Szymońskiej z Sośnicowic, która mówiła o „szczybnym jubileuszu” 
czyli… o spotkaniu z dawnymi kolegami ze szkolnej ławy. Laureaci 
otrzymali nagrody pieniężne, a w kategorii młodzieżowej, spośród 
grona 5 młodych gawędziarzy, wyróżniono jedynie Rafała Piontka 
i Michała Zniszczoła. 

W tym roku do gwarowej rywalizacji przystąpiły 23 osoby prezentując 
najczęściej własne teksty o wesołych, smutnych, a czasem tragicznych 

przeżyciach i miejscach, z których pochodzą. A M. Szołtysek zachęcał 
do liczniejszego udziału w kolejnej, jubileuszowej już edycji konkursu. 
— Ważne, że pojawiają się takie opowieści, bo dawna sztuka gawędziar-
ska powoli ginie, bo włonczomy telewizor, abo nie momy czasu — mówił 
M. Szołtysek, juror i autor książek związanych ze Śląskiem, które 
można było kupić w TZR, podobnie jak koronki, obrusy i ozdoby 
świąteczne wykonane przez pasjonatki robótek ręcznych z Boguszowic 
i podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych z Czerwionki–Leszczyn. 
Zespół „Karolinki” przypomniał najpopularniejsze śląskie „pieśniczki”, 
a wieczór z gwarą zakończył wodewil „Zolyty… to fajno jest rzecz” 
z librettem Mariana Makuli i muzyką Czesława Śpiewoka, na motywach 
„Ożenku” Mikołaja Gogola. Historia kawalerów zalecających się do 
podstarzałej panny opowiedziana w śląskiej gwarze przez członków 
zespołu folklorystycznego „Familijo”, który działa przy Wiejskim Domu 
Kultury w Szczejkowicach rozbawił publiczność do łez. 

U nos na Śląsku
Podobnie było w Domu Kultury w Niedobczycach, gdzie odbyła 

się impreza pod hasłem „U nos na Śląsku”. W jej trakcie dzieci 
z rybnickich przedszkoli i szkół podstawowych opowiadały o śląskich 
tradycjach i zwyczajach i prezentowały swoją znajomość gwary, a ich 
popisy – wiersze, monologi i piosenki oklaskiwali rodzice i dziadkowie. 
W Niedobczycach nie zabrakło gwarowej opowieści o „Panu Hilarym”, 
a w TZR – śląskich utworów, które w ramach I Rybnickiego Festiwalu 
Śląskich  Szlagierów wykonywały zespoły i uprawiający ten rodzaj mu-
zyki, a wśród nich m.in. Joanna Bartel. Aktorka znana przede wszystkim 
ze „Świętej wojny” wzięła również udział w „Dniach Śląskich”, jakie 
odbyły się w galerii rozrywkowo–handlowej Focus Mall. A pokazano 
tam tradycyjne śląskie stroje, zabytkowe lampki górnicze, opowia-
dano o śląskich zwyczajach i degustowano typowe potrawy – kluski 
oraz szpajzy, a gospodynie deptały kapustę. Były heklowane ozdoby, 
nieodzowny „chlyb z fetym”, a dzieci zaproszono do kącika zabaw, 
w którym prym wiódł M. Szołtysek. Gwarą „godały” nawet… windy, 
a właściwie „szole”, których nietypowe komunikaty odnotowano nawet 
w popularnym „Teleexpresie”. 

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się „Tydzień Ślą-
ski”, a w jego trakcie dzieci zwiedziły „Izbę Śląską”, w której znalazły 
się dawne regionalne stroje, przedmioty codziennego użytku i stare 
fotografie. Odbył się również Międzyszkolny turniej wiedzy o Śląsku 
(na zdj. powyżej) z udziałem uczniów SP nr 5, SP nr 15, SP nr 34 i SP nr 
11, którzy musieli wykazać się wiedzą na temat regionu i jego tradycji, 
znajomością gwary i śląskich pieśniczek, a nawet umiejętnością… ku-
lania śląskich klusek. Organizatorkami turnieju były Bożena Nowicka 
i Róża Żukowska, a „Tydzień Śląski” zakończył festiwal piosenki ślą-
skiej przygotowany przez Katarzynę Michalik–Kiszkę. Przedsięwzięcie 

Pełna humoru opowieść o spotkaniu „kamrata 
z wojska” przyniosła Alojzemu Krawczykowi 
z Kłokocina I miejsce i nagrodę publiczności XXIV 
Konkursu Gawędziarzy. 

Prawie jak „Ożenek” Gogola czyli … gwarowe „Zolyty” z zalotnymi amorkami…

O Śląsku po śląsku



— To specjalny dzień dla każdego z was. 
Już świętowaliście w domach, a teraz witamy 
wszystkich w naszej zebrzydowickiej rodzinie 
— mówiła Teresa Knura, przewodnicząca 
zarządu Rady Dzielnicy Zebrzydowice do 
par świętujących godne pozazdroszczenia 
jubileusze pożycia małżeńskiego.

Już po raz czwarty członkowie Rady Dziel-
nicy w Zebrzydowicach na uroczyste spotkanie 
zaprosili pary małżeńskie, które obchodzą w tym 
roku jubileusze złotych, szmaragdowych oraz 
diamentowych godów. — Kiedy byliście młodzi, 
nie było internetu, w radiu słuchało się Matysiaków, 
a w telewizji oglądało niedzielne biesiady. Jednak 

od tego czasu w jednej kwestii nic się nie 
zmieniło – żadne społeczeństwo nie może 

funkcjonować bez rodziny — mówił 
obecny na spotkaniu prezydent 
Adam Fudali do głównych boha-
terów uroczystości zorganizowanej 
w Szkole Podstawowej nr 12. Tym ra-
zem na zaproszenie dzielnicowych sa-
morządowców odpowiedziało osiem 
mieszkających w Zebrzydowicach 
par małżeńskich. Seniorów powitali 
uczniowie SP 12, którzy specjalnie 
na tę okazję przygotowali barwny, 
pełen muzyki i tańca program arty-
styczny. W trakcie uroczystego spo-
tkania nie zabrakło życzeń dalszego 
zdrowia, siły i pogody ducha. Były 
też podziękowania – za wytrwałość 

i bycie razem, za optymizm i dawanie przykładu 
młodszym. — Bardzo często opowiadam o was 
na katechezie i zawsze stawiam młodym za wzór 
wierności małżeńskiej. To nic, że czasem coś tam 
w kościach „strzyka”, ważne, by Bóg wam błogo-
sławił zdrowiem i radością — życzył jubilatom 
ks. Adam Kępowicz z parafii w Jejkowicach. 

Wśród obecnych na spotkaniu zebrzydowickich 
jubilatów, największym, bo 60–letnim stażem 
małżeńskim mogą pochwalić się państwo Anna 
i Tomasz Bombikowie. — Rocznicę świętowaliśmy 
w październiku, ale przyznam, że nie wiem, kiedy 
minęło te sześćdziesiąt lat — przyznaje pani Anna. 
Z kolei państwo Gertruda i Maksymilian Land-
koczowie, którzy świętują w tym roku jubileusz 
50–lecia wspominają z rozrzewnieniem początki 
wspólnego życia. — Poznali nas krewni i po ponad 
dwóch latach znajomości wzięliśmy ślub. Dzisiaj 
z dumą mówią o trójce dorosłych dzieci, czwórce 
wnuków i jednym prawnuku. Ich recepta na har-
monijny związek jest prosta: — Mimo trudności 
trzeba się uśmiechać, bo złość do niczego dobrego 
nie prowadzi — zapewnia pani Gertruda. Wszyst-
kim jubilatom życzymy dużo zdrowia i kolejnych, 
równie wspaniałych jubileuszy!                        (D)

Ponad 100 seniorów z Paruszowca–Pia-
sków wzięło udział w spotkaniu, jakie co roku 
w okresie świątecznym organizuje tamtejsza 
Rada Dzielnicy, którą wspierają sponsorzy. Po 
raz kolejny miejscem spotkania, w ramach któ-
rego zaplanowano poczęstunek, był hotel „Poli-
tański”, a do udziału w uroczystości zaproszono 
również prezydenta miasta Adama Fudalego, 
proboszcza parafii św. Sarkandra ks. Rudolfa 
Gniździę, samorządowców, przedstawicieli 
sponsorów oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
3, które zadbały o świąteczny muzyczny nastrój. 
— …i życzę wam, aby co kwartał podwyższano wa-
sze emerytury — mówił seniorom ks. proboszcz, 
a do tych życzeń dołączył się również prezydent. 
Goście łamali się opłatkiem z uczestnikami spo-
tkania, życząc im zdrowych i spokojnych świąt 
oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku. 

Warto dodać, że przedstawiciele Rady Dzielni-
cy odwiedzili najstar-
szych mieszkańców 
Paruszowca–Pia-
sków również w ich 
domach. I wręczyli 
270 seniorom, któ-
rzy ukończyli 75 lat, 

paczki świąteczne. — 10 takich paczek trafiło do 
mieszkańców, którzy obecnie są pensjonariuszami 
Miejskiego Domu Opieki Społecznej przy ul. Żuż-
lowej — wyjaśnia przewodnicząca zarządu RD 
Helena Szuleka, a Andrzej Oświecimski dodaje, 
że RD nie zapomniała także o najmłodszych 
mieszkańcach Paruszowca–Piasków i wręczyła 
paczki 30 dzieciom ze świetlicy środowiskowej.  

•••
Przy wigilijnym 

stole zasiedli też 
najstarsi miesz-
kańcy Stodół , 
a wśród nich mał-
żonkowie świętu-
jący diamentowe 

i złote gody. 60 lat temu przysięgę małżeńską 
złożyli sobie państwo Pelagia i Stefan Starzec, 
których połączyła… scena: — Grałam w teatrze 
amatorskim królową Bonę, a mój przyszły mąż był 
na tym przedstawieniu. Ale do pierwszej rozmowy 
doszło dopiero później, kiedy on wybrał się na ro-
werową wycieczkę po okolicy, a ja przez przypadek 
spotkałam go idąc na przystanek — wspomina 
pochodząca z Chwałęcic pani Pelagia. Do ślubu 
doszło po 3,5–rocznej znajomości, a małżonkowie 
wychowali jednego syna i doczekali się 4 wnuków. 
Pan Stefan przez 25 lat pracował w Rybnickiej 
Fabryce Maszyn, a pani Pelagia zajmowała się 
domem. Dziś ma 83 lata, a jej mąż dzień przed 
Wigilią, świętować będzie 91 urodziny i jest obec-
nie najstarszym mieszkańcem Stodół! 

— Potrzeba wytrwałości i wyrozumiałości, bo 
to nie jest takie proste — mówi Rudolf Szymura, 
zapytany o receptę na wspólne 50 lat. — Bo 
z małżeństwem jest jak z pogodą – nie zawsze słońce 
świeci. — I nie wolno myśleć o rozwodzie — dodaje 
jego żona Elżbieta. Państwo Szymurowie przeko-
nują, że to współczesna „choroba”, którą trudno 
„wyleczyć”. — Kiedyś tak nie było… Małżonkowie 
stanęli na ślubnym kobiercu po 4–letniej znajo-
mości, która rozpoczęła się… na innym weselu, 
gdzie byli drużbami. Pani Elżbieta zajmowała się 
domem, a jej mąż najpierw pracował na kopalni, 
później na elektrowni. Wychowali 4 dzieci, mają 
7 wnuków i czekają na prawnuków… 

W trakcie świątecznego spotkania z najstar-
szymi mieszkańcami dzielnicy, przewodniczący 
zarządu RD Stodoły Józef Sorychta złożył jubila-
tom najserdeczniejsze życzenia, a ok. 50 seniorów 
przełamało się opłatkiem, zjadło wigiliną wiecze-
rzę i otrzymało świąteczne upominki. 

(S) 

130 osób z czeskiej Karwiny i Paruszowca–Piasków wzięło udział w śląskiej biesiadzie. 
Zorganizował ją zarząd Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów „Silesia”. To efekt podtrzymy-
wanej od kilku lat partnerskiej współpracy z kołem emerytów z Czech, a w trakcie biesiady nie 
zabrakło smakowitej kuchni, tańców i dowcipów, słowem iście integracyjnej atmosfery. Biesiada 
odbyła się w Klubie „Harcówka” w Ligocie–Ligockiej Kuźni, a o muzyczną stronę imprezy zadbał 
zespół „Pastel – duo” z Karwiny.                                                                                         (S)

Stawiani za wzór

Diamentowi jubila-
ci Pelagia i Stefan 
Starzec  (z  lewej) 
i świętujący Złote 
Gody Elżbieta i Ru-

dolf Szymurowie, wraz z przewod-
niczącym zarządu RD Stodoły Józe-
fem Sorychtą. 

Ponad 100 seniorów z Paruszowca–
–Piasków wzięło udział w tradycyjnym 
spotkaniu opłatkowym. Zdjęcia: s

Czas pojednań…
Opłatek wigilijny jest symbolem 

pojednania, przebaczenia i przyjaźni, 
a dzielenie się nim weszło do tradycji 
wigilijnych spotkań. Szczególnie cenią je 
najstarsi mieszkańcy naszego miasta, dla 
których są one okazją do prawdziwego 
świętowania i wielu wzruszających 
chwil.   

Miejsce przyjazne sztuce
Jeden z drewnianych domków na bożonarodzeniowym jarmarku zajęły członki-

nie grupy plastycznej „Impresja”, którą w klubie Uniwersytetu III Wieku prowadzi 
artysta–plastyk Maria Budny–Malczewska. Wystawione na sprzedaż malarstwo na szkle i 
tkaninie bardzo się podobało i prawie wszystkie prace zostały zakupione. Ten mały, komercyjny 
sukces panie uczciły spotkaniem „Pod Tubą” na Rynku, gdzie trwa wystawa prac ich „mistrzyni” 
M. Malczewskiej. Razem z właścicielem lokalu „Pod Tubą”, rybnicka plastyczka ma ambicje, by 
miejsce to stało się kameralną galerią sztuki oraz miejscem spotkań muzycznych i poetyckich. 
Dobry początek został zrobiony…                                                                                              (r) 
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Karnety miesięczne 30 zł, jednorazowa karta 
wstępu – 10 zł do nabycia w kasie Teatru.Repertuar na styczeń

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
ul. Sobieskiego 15, tel. 32/755 79 90

Program zajęć na styczeń

4 stycznia, godz. 19.00
BIAŁE SZALEŃSTWO

prod .  Norweg ia 
2009,  78’ ;  reż . : 
Rune Denstad Len-
glo, obsada: Anders 
B.Christiansen.
Międzynarodowy 
sukces między in-
nymi za absurdalne 

skandynawskie poczucie humoru i za 
niebywałe pejzaże Norwegii

11 stycznia, godz. 19.00
ANTYCHRYST

prod. Dania/Szwecja/
Niemcy/Francja/Włochy/
Polska 2009, 100’, reż. 
Lars von Trier, obsada: 
Willem Dafoe, Charlotte 
Gainsbourg.

Horror z ambicjami. On i Ona chcą się 
zmierzyć ze swoimi lękami. Znajdują nisz-
czycielską moc sięgającą początków świata. 
Muszą jej stawić czoła. Efekty specjalne 
dziełem polskich mistrzów.

18 stycznia, godz. 19.00
POCIĄG

prod. Chiny/Hong-
kong 2002, 96’, 
reż. Zhou Sun, ob-
sada: Gong Li, Tony 
Leung.
Melodramat, w któ-
rym kobieta gotowa 
jest na wszystko. Za-

borcza miłość i ucieczka kochanka. Sekrety 
kobiecości i poetycka forma.

25 stycznia, godz. 19.00
GOMORRA

prod. Włochy2008, 
135’, reż. Mateo Gar-
rona, obsada: Salvatore 
Abruzzese, Granfelice 
Imparato.
Obraz z życia mafii 
neapolitańskiej. Prak-

tycznie nie ma biznesu, w który mafia by 
nie inwestowała. Codzienna przemoc, za-
straszanie, brak perspektyw. Niemal cała 
prawda o tej organizacji przestępczej.

• 4.01., poniedziałek, godz. 10.00 – dyżur 
prawniczy – mec. Szczepan Balicki; godz. 
11.00 – „Impresja”- prowadząca Maria Mal-
czewska; godz. 11.00 – „ Moderato” – pro-
wadząca Romana Kurowiec;

• 7.01., czwartek, godz. 11.00 – Fryderyk 
Chopin – patriota i artysta – Gabriela Ciołek 
oraz muzyka Chopina w wykonaniu młodych 
artystów z PSM z Rybnika;

• 11.01., poniedziałek, godz. 11.00 – „Impre-
sja” – Maria Malczewska;

• 13.01., środa, godz. 12.30 – Psychika a zdro-
wie – dr Stanisława Mielimąka, U.Śl.;

• 14.01., czwartek, godz. 11.00 – Ceramika 
i porcelana w Polsce i na świecie: produkcja 
i kolekcjonerstwo – Tadeusz Śpiewok;

• 18.01., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy – sędzia Janina Kubasa;

• 19.01., wtorek, godz. 11.00 – Radość 
– tajemnica energii – Karol Wilaszek i Urszula 
Motykowa; 

• 21.01., czwartek, godz. 11.00 – Współczesne 
oblicze telewizji – Jacek Stefaniak, prezes TVT; 
godz. 14.00 – spotkanie solenizanckie;

• 26.01., wtorek, godz. 10.00 – Turniej szacho-
wy o Puchar Kazimierza Regulskiego;

• 28.01., czwartek, godz. 11.00 – Energoosz-
czędne źródła światła w gospodarstwie domo-
wym – Adam Szafarczyk z firmy Philips.

 Kulig – termin zostanie ustalony w zależno-
ści od warunków pogodowych.

 Ponadto: Poniedziałki: qi gong, język fran-
cuski, niemiecki, muzykowanie; wtorki: język 
angielski, robótki ręczne, szachy, biblioteka; 
środy: język niemiecki, angielski, remi brydż, 
biblioteka, wykłady medyczne 1x w mies.; 
czwartki: qi gong, wykłady, język angielski, 
rosyjski, salon poetycki wg. planu miesiąca; 
piątki: język włoski, brydż.

Zebrzydowiccy seniorzy wznieśli jubileuszowy toast. Sąsiedzka biesiada
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Nieznany opis  Rybnika
Byłem niedawno na zamku w Chudowie, 

skąd przywiozłem interesującą książkę, 
wydaną przez tamtejszą fundację. Należy 
ona do historycznego cyklu „Pamiętniki 
Śląskie”, a znalazłem w niej nieznany mi 
XVIII–wieczny opis Rybnika, a właściwie 
rybnickiego Zamku. Zanim, jednak za-
cytuję fragmenty, proponuję kilka słów 
wstępnego wyjaśnienia. 

Rybnicki Zamek wybudowano najprawdo-
podobniej pod koniec XII wieku za panowa-
nia księcia opolsko–raciborskiego Mieszka 
I Plątonogiego. Książe jednak nigdy tu nie 
zamieszkał, a jedynie osadził w budowli zakon 
sióstr norbertanek. Ale i siostry w 1228 roku 
przeniosły się pod Opole, a budynek zamku słu-
żył książęcym zarządcom i kolejnym „panom na 
Rybniku”. Budowla też była wielokrotnie roz-
budowywana, zwłaszcza w XVII wieku przez 
ród Oppersdorfów i w XVIII przez ród Wę-
gierskich. Natomiast w 1788 roku ostatni „pan 
na Rybniku”, hrabia Antoni Węgierski sprzedał 
Rybnik królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi 
II, który rozpoczął na koszt pruskiego rządu 
przebudowywać Zamek, by stworzyć z niego 
pensjonat dla emerytów i inwalidów pruskiej 
armii. Nazywano go – hotelem inwalidów. 

I właśnie na relację z wizyty w hotelu inwa-
lidów natknąłem się we wspomnianej wyżej 
książce wydanej w Chudowie. Jest to anonimo-
wy tekst wydany w Lipsku w 1795 roku w języku 
niemieckim, a pozycja nosi tytuł „Opowiadania 
albo Podróże jednego Kosmopolity. Podróż 

po Polsce i Śląsku w latach 1792 i 1793”. Oto 
fragmenty tego opisu: Zapukawszy [w Rybniku] 
do wszystkich drzwi skrzydła domu inwalidów 
(…) powiadomiłem podoficera o moim życzeniu 
obejrzenia domu. (…) Podoficer pokazał mi 
wszystkie grupy nieszczęśników – ślepych, spa-
raliżowanych i okaleczonych, którzy poświęcili 
swoje zdrowie i szczęście dla interesu ojczyzny? 
Część z nich jest zbyt bezsilna i skołatana na 
ciele i duszy, żeby móc cokolwiek robić, przeżywa 
resztę swych trosk i nędznego bytowania w stanie, 
który nie jest życiem ani śmiercią. (…) W ogóle 
większość z nich zapadła na pewną nieczułość, 
prowadzi życie roślin i gdy (…) zostaną zużyte 
(…) pieniądze na gorzałkę i tytoń, pozostałe 
dni przeważnie przesypia, szczęśliwa, że może 
chociaż to. (…) A jednak los ich wydaje się god-
nym pozazdroszczenia co poniektórym kalekom 
wlokącym się o kulach od wsi do wsi, od domu 
do domu, żeby za służbę, którą często wykony-
wali przez pół wieku, otrzymać wynagrodzenie 
w postaci kilku kawałków spleśniałego chleba. 
Jak chętnie taki kaleka pogodziłby się z Bogiem 
i światem, gdyby powodziło mu się tak dobrze, 
jak tym tutaj [w Rybniku]!

Wczytując się w ten z pozoru banalny opis 
odwiedzin w rybnickim zamku, można jednak 
dostrzec bardzo krytyczne słowa podróżnika. 
Otóż oglądając ów rybnicki budynek i obser-
wując niski poziom życia inwalidów, a z drugiej 
strony widząc dostatek grupy zarządców, po-
dróżnik zasugerował chyba wyraźnie istnienie 
korupcji, a może tylko urzędniczej samowoli, 

łapczywości czy pasożytnictwa? Ale oceńmy 
te słowa sami: Przygnębiające są te obserwacje, 
które nasuwają się w sposób nieunikniony zwie-
dzającemu tego rodzaju zakład, ale przygnębiają 
jeszcze bardziej, gdy weźmie się pod uwagę, że 
zamiar fundatora jest źle spełniany. Biada ręce 
– pisze wnikliwy obserwator podczas pobytu  
w Rybniku w XVIII wieku – która pomniejsza 
kęsy przeznaczone przez darczyńcę dla wete-
rana!

Przytoczony opis odwiedzin Rybnika jest 
zatem bardzo krótki. Podróżnik wstąpił tu 
tylko na chwilę podczas przejazdu z Pszczyny 
do Raciborza. Ale równie krótkie są też relacje  
z odwiedzania Góry św. Anny, Koźla, Prudnika 
czy Nysy. Rybnik więc nie jest w tym kontek-
ście ani jakoś zlekceważony, ani szczególnie 
wyróżniony. Zastanawia mnie nawet fakt, że 
też kogoś w XVIII wieku w Lipsku mogło in-
teresować czytanie o jakimś hotelu inwalidów  
w Rybniku? Ale w końcu dzisiaj też interesuje-
my się wiadomościami z końca świata.

Na koniec przypomnijmy, że ów rybnicki 
dom inwalidów przestał istnieć w 1847 roku, 
bo jego pensjonariusze uciekli podczas wielkiej 
epidemii tyfusu. Wówczas zamek przekształco-
no w sierociniec dla dzieci, którym epidemia 
odebrała rodziców. Ostatecznie w 1857 roku  
z zamku zrobiono budynek sądu i tak pozostało 
do dnia dzisiejszego.

 Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

Wygląd rybnickie-
go zamku, stworzony 
na podstawie XVIII–
–wiecznej ryciny, który 
w 1792 lub 1793 roku 
odwiedzał nieznany z 
nazwiska podróżnik.

Monika Soćko, Karina Szczepkowska–
Horowska, Agnieszka Matras–Clement, 
Anna Krupa i Angelika Dziodzio – oto 
drużyna PREFROW Miejskiego Klubu 
Szachowego Rybnik, która we Wrocławiu 
zdobyła szachowe mistrzostwo Polski.     

Rybnicka drużyna, która wygrała wszystkie 
pojedynki i jeden zremisowała, jako jedyna  
z 9 zespołów biorących udział w tych zawodach, 
składała się wyłącznie z wychowanek klubu. 
Wszystkie zawodniczki zdobywały już wcześniej 
medale w indywidualnych mistrzostwach Polski, 
a Agnieszka Matras–Clement, Karina Szczep-
kowska–Horowska i Monika Soćko (z domu 
Bobrowska) także w mistrzostwach Europy  
i świata. Liderka drużyny, M. Soćko, jako ju-
niorka zdobyła dla Rybnika 7 medali w mistrzo-
stwach świata i Europy – we wszystkich kolorach, 
posiada tytuł arcymistrza męskiego i od lat 
zalicza się do ścisłej czołówki światowej. Karina 
Szczepkowska–Horowska, studentka Uniwersy-
tetu Śl., wypełniła normy na tytuł arcymistrzyni 
szachowej – jego przyznanie stanowi już tylko 
formalność i nastąpi na najbliższym kongresie 
Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). 
Posiadająca tytuł mistrzyni międzynarodowej 
Agnieszka Matras–Clement, jest absolwentką 
Akademii Wychowania Fizycznego, a dziś wiele 
czasu poświęca nauczaniu gry w szachy dzieci. 
Natomiast najmłodsze zawodniczki – mimo że są 
jeszcze juniorkami – mogą się również pochwalić 
medalami mistrzostw Polski.

Cała mistrzowska piątka to „absolwentki” 
rybnickich szachowych przedszkoli, ewenementu 
w skali kraju. — Gdyby nie wprowadzone przed 
laty zajęcia szachowe w tych placówkach, rybnickie 
szachy nie osiągnęłyby takiego poziomu — mówił 
na spotkaniu mistrzyń z prezydentem Adamem 
Fudalim prezes klubu, trener–koordynator  
i inicjator wczesnego nauczania w Rybniku kró-
lewskiej gry, jednym słowem – „ojciec” rybnic-

kich szachów Piotr Bobrowski. A dodać trzeba,  
że P. Bobrowski jest również autorem podręcz-
nika „Nauczanie gry w szachy przedszkolaków 
od podstaw”. Z jego doświadczeń wynika, że 5, 
6–latki szybko przyswajają sobie reguły gry, ale 
do mistrzostwa dochodzi się systematycznością 

i praktyczną grą z najbliższymi, co dodatkowo 
umacnia więzy rodzinne. To również szkoła sza-
cunku dla partnera, radość i nauka logicznego 
myślenia. 

Aktualnie w 8 rybnickich przedszkolach  
w zajęciach szachowych bierze udział ok. 320 
„Smerfów”. Część z nich naukę gry kontynuuje 
w klasie sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, roz-
wija umiejętności w kołach szachowych i klubie.  
P. Bobrowski uważa, że gdyby z powyższej liczby 
maluchów z szachownicą zaprzyjaźniło się na dłu-
żej dziesięcioro dzieci – przyszłość tej dyscypliny 
sportu byłaby w mieście zapewniona. P. Bobrow-
ski uważa, że przedszkolaki, które opanowały 
zasady gry w czasie zabaw, wybierają szachy jako 
najbardziej atrakcyjną formę spędzania czasu.
Prezydent Fudali, podkreślił ogromne zasługi 
P. Bobrowskiego dla rozwoju tej dyscypliny, wy-
rażając podziw dla sukcesów jego wychowanek. 
Przyznał też, że miejskie środki w formie grantu 
wartości 50 tys. zł dla najmłodszych szachistów, 
to wsparcie niewystarczające, jednak kolejka 
po granty jest bardzo długa. — Szachy to droga 
dyscyplina, głównie jeśli chodzi o finansowanie 
pobytów na kilkudniowych zazwyczaj turniejach 
— twierdzi P. Bobrowski. Dlatego tak ważne jest 
pozyskanie sponsorów. Aktualnie MKSz wspie-
rany jest przez firmę PREFROW, której prezes 
Józef Kuśka również uczestniczył w spotkaniu. 
P. Bobrowski podkreślił też wielkie zaangażo-
wanie, w tym finansowe, rodziców najmłodszych 
zawodniczek, co potwierdzili obecni na spotkaniu 
ojcowie dwu z nich, a także P. Bobrowski, ojciec 
Moniki Soćko.

 Mistrzynie podzieliły się swoimi wrażeniami 

z zawodów, zdradziły tajniki treningów, mówiły 
też o dobrodziejstwie internetu, dzięki które-
mu mogą szlifować formę. Ale szachy, którym  
w tygodniu trzeba poświęcić minimum 10 godzin, 
tym uzdolnionym dziewczynom nie przesłaniają 
innych zainteresowań, np. Ania jest również 
uczennicą szkoły muzycznej i gra na gitarze,  
P. Bobrowski wspominał największe dotąd wy-
darzenie szachowe w Rybniku, jakim w 1988 r. 
były  Mistrzostwa Europy dzieci, w których wzięło 
udział prawie 800 młodych szachistów, w tym 
200 ekip z zagranicy. Odbywały się one w hali  
w Boguszowicach i niewykluczone, że zmoderni-
zowana hala będzie w przyszłym roku miejscem 
podobnych zawodów – Europejska Federacja 
Szachowa ECU przyznała rybnickiemu klubowi 
organizację Szachowych Mistrzostw Europy do 
lat 7. Zawody te zostaną rozegrane w naszym 
mieście w dniach od 11 do 13 czerwca 2010 r. 
Należy mieć nadzieję, że prowadzona w Rybniku 
szachowa edukacja dla najmłodszych po raz ko-
lejny przyniesie efekty...                                   (r)

Rybnickie szachistki mistrzyniami Polski

Pięć wspaniałych! 
O szachową koronę

W rozegranym w Klubie Energetyka 
Międzynarodowym Turnieju Juniorów  
o „Szachową Koronę” uczestniczyła setka 
dzieci, m.in. z Opola, Chrzanowa, Katowic, 
Tychów, Mysłowic, Jastrzębia Zdroju, Ol-
kusza, Pszczyny, Andrychowa, Knurowa, 
Rydułtów i Rybnika oraz z Hawirzowa  
i Dolnego Beneszowa w Czechach.

Tak liczna rzesza przybyłych na zawody 
dzieci była miłym zaskoczeniem dla organiza-
tora – sekcji szachowej TS „Kuźnia” Rybnik 
przy współudziale Urzędu Marszałkowskie-
go, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta  
i elektrowni „Rybnik”. Rywalizowali wielo-
krotni i aktualni mistrzowie Czech i Polski 
w dziecięcych grupach wiekowych, dlatego 
poziom zawodów był wysoki. 

W klasyfikacji indywidualnej dzieci od lat 6 do 
12 grały w grupach wiekowych, bez podziału na 
chłopców i dziewczynki. W klasyfikacji drużyno-
wej zawodnicy podzieleni zostali na dwie grupy 
– do lat 9 oraz od 9 do 12. Jak zwykle na zwycięz-
ców czekały puchary, medale i dyplomy.

Po zaciętej i stojącej na wysokim poziomie 
grze, mimo młodego wieku zawodników w gru-
pie do 6 lat zwyciężył reprezentant gospodarzy 
Wojciech Wnuk, w swojej grupie wiekowej 
zwyciężył też Kamil Kozioł z MKSz Rybnik, 
a w kolejnych grupach I miejsca zdobyli: 
Honorata Kucharska (Chrzanów), Andrzej 
Sułtowski (Katowice), Marek Janos (Czechy), 
Piotr Karpacz (Katowice) i Mateusz Kosmala 
(Mysłowice). 

W klasyfikacji drużynowej do 8 lat zwyciężył Pa-
łac Młodzieży z Katowic przed UKS SP 8 Chrza-
nów i Kuźnią Rybnik, w grupie starszej pierwsze 
miejsce zajął Olimpijczyk Mysłowice przed MKSz 
Rybnik i Pałacem Młodzieży z Katowic. 

Szachowe mistrzynie przyjął prezydent Adam Fudali. Na zdj. od lewej: prezes firmy Prefrow Alojzy Kuśka, Anna Krupa, 
Angelika Dziodzio, gospodarz spotkania, Karina Szczepkowska–Horowska i Agnieszka Matras oraz Piotr Bobrowski.  
Na zdjęciu brakuje Moniki Soćko, która w tym czasie brała udział w turnieju szachowym.                                     Zdj.: r
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Pragnę zwyciężyć...
... a jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę 

dzielny w swym wysiłku – to zdanie można 
usłyszeć wszędzie tam, gdzie organizowane 
są mityngi i zawody sportowe z udziałem 
osób niepełnosprawnych. Tym razem słowa 

olimpijskiej przysięgi zabrzmiały na krytej 
pływalni w Boguszowicach, gdzie rozegrano 
kolejną edycję Regionalnego Mityngu Pły-
wackiego Olimpiad Specjalnych.

Siedemnasty Regionalny Mityng Pływacki 
Olimpiad Specjalnych tradycyjnie już przygoto-
wała sekcja terenowa „Promyk” działająca przy 

Szkole Życia. Po raz pierwszy 
tę sportową rywalizację zorga-
nizowano na oddanej do użytku 
przed kilkoma miesiącami kry-
tej pływalni w Boguszowicach, 
z czego radość wyraził obecny 
na imprezie prezydent Adam 
Fudali: — Marzenia się spełnia-
ją, bo marzeniem naszym było 
wybudowanie tej nowoczesnej 
pływalni. Mam nadzieję, że 
spełnią się również marzenia 
wszystkich zawodników, biorą-
cych udział w tych zawodach. 
Tuż po uroczystym otwarciu  
i podniesieniu flagi olimpij-
skiej do rywalizacji przystąpiło 
120 podopiecznych 20 sekcji  

terenowych regionu śląskiego oraz sekcji repre-
zentującej województwo opolskie. W trakcie 
zawodów rozegrano 47 wyścigów, a niepełno-
sprawni zawodnicy, wspomagani przez sprzęt 
pneumatyczny i wspierani przez wolontariuszy, 
pływali kilkoma stylami. Uczestników mityngu 
dopingowali goście, wśród których zasiedli 
m.in. przedstawiciele władz samorządowych, 
oświatowych, a także reprezentanci placówek 
szkolnictwa specjalnego, a wszyscy zawodnicy 
walczyli nie tylko z konkurentami, ale przede 
wszystkim z własnymi słabościami, których 
pokonanie, oprócz dekoracji na podium, było 
dla nich największą nagrodą. 

Nowością podczas tegorocznego mityngu 
była konferencja poświęcona roli olimpiad 
specjalnych w życiu osób niepełnosprawnych. 
W spotkaniu skierowanym do dyrektorów szkół 
specjalnych z regionu, uczestniczyli również 
rodzice zawodników, którzy opowiedzieli  
o swoich doświadczeniach związanych z udzia-
łem ich dzieci w zawodach organizowanych  
w ramach olimpiad specjalnych. 

(D)

Ładują akumulatory
Choć zima w pełni, żużlowcy RKM ROW Rybnik już przygo-

towują się do nowego sezonu. Przez 6 dni w tygodniu pod okiem 
fachowców pracować będą nad swoją sprawnością i formą, by za kilka 
miesięcy wsiąść na motocykle i jak najlepiej prezentować się na pierw-
szoligowych torach. Kontrakty z rybnickim klubem na nowy sezon 
przedłużyli Mariusz Węgrzyk, Ronnie Jamroży oraz Andriej Karpov, 
Sławomir Pyszny i Rafał Fleger, natomiast nowymi zawodnikami zagra-
nicznymi w rybnickim klubie będą: Nicolai Klindt (Dania, ostatni sezon 
spędził w Ostrowie Wielkopolskim), Daniel Nermark (Szwecja, Ostrów 
Wielkopolski) oraz Joonas Kylmäkorpi (Szwecja, Wybrzeże Gdańsk). 
Z rybnicką drużyną pożegnali się Denis Gizatulin, który wybrał starty 
w ekstraligowej Polonii Bydgoszcz oraz Michał Mitko, który będzie 
bronił barw drużyny z Opola. 

Zarząd rybnickiego klubu, który z początkiem grudnia rozpoczął 
drugi rok swojej działalności, przedstawił już ceny karnetów i biletów 
na sezon 2010. Karnet będzie obowiązywał na wszystkie imprezy or-
ganizowane przez RKM ROW Rybnik. Można go kupić w siedzibie 
klubu przy ulicy Gliwickiej 72. 

Ceny karnetów: VIP – 500 zł (loża VIP, poczęstunek, wejście do 
parku maszyn), trybuna kryta – 320 zł, amfiteatr, normalny – 210 zł, 
amfiteatr, ulgowy – 110 zł (karnety dla uczniów, studentów – do 26 
roku życia, emerytów, rencistów i kobiet).

Ceny biletów: trybuna kryta – 35 zł, amfiteatr, normalny – 22 zł, 

amfiteatr, ulgowy – 12 zł (bilety dla uczniów, studentów, emerytów, 
rencistów i kobiet). 

Zespół ds. licencji Polskiego Związku Motorowego postanowił 
przyznać warunkową licencję Rybnickiemu Klubowi Motorowemu 
Rybnik (licencja nr 8/I/2010) pod warunkiem spłaty zobowiązań wobec 
zawodników zgodnie z podpisanymi porozumieniami, ale nie później 
niż do 28 lutego 2010 r. Z tym, jak twierdzi prezes RKM–u Michał 
Pawlaszczyk, klub powinien się uporać: — Mamy lepszy zespół w sto-
sunku do ub. sezonu, a więc i droższy. Po roku działalności i rozmowach 
ze sponsorami, dysponujemy już pewnymi faktami oraz atutami, jak np. 
kilkutysięczna żużlowa widownia.

Sworowski w finale w Helsinkach 
W Pucharze Świata Juniorów (do 20 lat) w szpadzie męskiej w Hel-

sinkach, bardzo dobrze zaprezentował się wśród 12 reprezentantów 
Polski zawodnik RMKS–u Rybnik Wojciech Sworowski zajmując 8, 
najlepsze w dotychczasowych startach w PŚ miejsce. W turnieju starto-
wało 84 zawodników. Sworowski w walce o „32” musiał zmierzyć się z wyżej 
rozstawionym Norwegiem Joakimem Vonenem, który tydzień temu podczas 
PŚ w Laupheim zdobył srebrny medal. Rybniczanin jednak pewnie wygrał 
15:11 i w walce o 1/16 finału spotkał się z mało znanym Rosjaninem. z którym 
wygrał 15:13. W walce o finałową „8” Sworowski zmierzył się z aktualnie 
drugim zawodnikiem z list światowych Lorenzo Bruttinim z Włoch, który 
wcześniej wywalczył brązowy medal na ME juniorów w Danii. Po zaciętej  
i dramatycznej walce w turnieju został rybniczanin, który pokonał Włocha 
15:14.  W finałowej „8” Sworowski zmierzył się z Andreasem Jonssonem ze 
Szwecji, niestety, po bardzo emocjonującej walce przegrał 12:15 i ostatecznie 
zajął 8 miejsce. Na uwagę zasługuję również fakt, że aż czterech reprezentan-
tów Polski zajęło miejsca w finałowej „8”.

To już trzeci w tym roku występ rybnickiego szpadzisty na światowych 
planszach: do tej pory Wojtek zajął odpowiednio: 11 miejsce w Braty-
sławie, 93 w Laupheim oraz 8 w Helsinkach. 

Bieg Barbórkowy 
W V jubileuszowym Biegu Bar-

bórkowym Rybnik 2009 wystarto-
wało 410 zawodników z całej Polski, 
w tym 65 mieszkańców Rybnika, 
także goście z Czech i Ukrainy. 
Wśród rybniczan najlepiej pora-
dzili sobie Ewa Fliegert i Mirosław 
Gołębiewski. Po raz kolejny trasa 
10–kilometrowego biegu, którego 
głównym organizatorem było rybnickie 
„Bushido”, przebiegała m.in. przez 
rybnicki Rynek. Pierwszy na mecie 
z czasem 30:25 min. zameldował się 
Arkadiusz Gardzielewski z WSK Śląsk 
Rzeżęcin, który tym samym ustanowił 
nowy rekord trasy. Wśród kobiet naj-

szybsza była Tetiana Gamera Shymko 
z Ukrainy, która również  poprawiła 
rekord trasy na 34 min. Najstarszą za-
wodniczką biegu była 73–letnia Janina 
Rosińska, a najstarszym zawodnikiem 
o 7 lat od niej starszy Jan Stachow. 

Kilku zawodników wystartowało  
w mikołajowych czapeczkach, przy-
pominając, że choć biegowi patronuje 
św. Barbara, odbył się on w dzień św. 
Mikołaja.

Najlepsi biegacze: od lewej stoją: Ochal Paweł 
– Bydgoszcz, Arkadiusz Gardzielweski – Rze-
żęcin i Oleksandr Labzuk – (Ukraina), Mi-
kolaj Jukimczuk (Ukraina), Miłosz Jarczok 
– Sosnowiec. 

Kosz zunifikowany
Na hali sportowej rybnickiego „Ekonomika” odbył się 

VII Regionalny Turniej Koszykówki Zunifikowanej Olim-
piad Specjalnych pod honorowym patronatem prezydenta 
Rybnika. Jego organizatorem była Sekcja Terenowa Olimpiad 
Specjalnych „Fair Play” w Rybniku przy współudziale Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Rybniku.  W turnieju wzięło 
udział 5 sekcji regionu śląskiego oraz 1 sekcja z województwa opol-
skiego. Zawody zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”. 
Po 15 spotkaniach 1 miejsce zdobyła „Koniczynka” Żory, drugie 
„Szczypiory” Ruda Śl., trzecie „Wigor” Jastrzębie zdrój, czwarte 
„Fair Play” Rybnik, piąte „Sokoły” Miedary i szóste „Krzyś” 
Kędzierzyn–Koźle. Rybnicką drużynę tworzą uczniowie Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego wsparci licealistami. Trenerem drużyny 
jest Arkadiusz Tabacki. 

Gwiazdka ze szpadą 
Anna Mroszczak i Kamil Naszkowski z Rybnickiego Młodzieżo-

wego Klubu Sportowego zajęli drugie miejsca w swoich kategoriach  
w gliwickim Ogólnopolskim Turnieju „Gwiazdka ze szpadą” w szpa-
dzie dziewcząt i chłopców. W turnieju startowało 250 zawodników repre-
zentujących kluby z całej Polski. W kategorii junior młodszy K. Naszkowski 
w finałowej walce uległ Mateuszowi Rokowi z Górnika Radlin 7:15. Świetnie 
spisał się w kategorii młodzika Przemysław Trzepizur, który przegrał dopiero 
w półfinale z Patrykiem Szlamą z Piasta Gliwice 6:10 i zajął 3 miejsce. W tej 
kategorii wiekowej  na 8 miejscu zakończył walki Marcin Hunt. Najlepszym 
zawodnikiem RMKS–u w kategorii dzieci był Kacper Kordas, który zajął 7 
miejsce. W kategorii pań rybnicki klub reprezentowały 3 zawodniczki w ka-
tegorii młodziczek tj., Emilia Kucza, Katarzyna Czampiel i Anna Mroszczak, 
która fantastycznie walczyła i dopiero w walce finałowej przegrała ze starszą 
koleżanką z Pałacu Młodzieży Katowice Adrianą Szolke 5:10. 

Prezes Michał Pawlaszczyk prezentuje wa-
runkową licencję.

Danie l  Nermark –  nowy nabytek 
RKM–u.

Biografie żużlowców nagrodzone
Zwycięzcą ostatniej edycji konkursu 

Polskiego Związku Motorowego  
i Stowarzyszenia Auto Klub Dziennikarzy 
Polskich w Warszawie – „Złote Koło 
2008”, w kategorii książka, został 
rybniczanin – Jerzy Szczygielski, który 
otrzymał indywidualną nagrodę za 
wydawnictwo „Biografie żużlowców 
Rybnika 1932–2007”. To pierwsza 
publikacja przedstawiająca biogramy 
zawodników (krajowych i zagranicznych) 
jednego klubu. Książka ukazała się w ub. 
roku z okazji 75–lecia istnienia sportu 
żużlowego w Rybniku. Autor nie spoczął jednak na laurach – kolejna książka 
J. Szczygielskiego obejmować będzie historię ruchu olimpijskiego na terenie 
Śląska oraz biogramy ok. 530 sportowców – olimpijczyków województwa 
śląskiego (1924–2010). Promocja wydawnictwa zaplanowana została na III 
kwartał 2010 r. Czekamy z niecierpliwością!                                                (S)

Dla uczestników mityngu, moment dekoracji na podium jest ogromnym 
przeżyciem.                                                                                           Zdj.: d

Reprezentacja Polski, sędziowie oraz dwóch rybniczan Wojciech Sworowski i trener 
KN Artur Fajkis.

Rybnicka drużyna „Fair Play” Rybnik.
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Z notatnika strażnika miejskiego

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

Kolejne sukcesy bokserów
Bardzo dobrze zaprezentował się w indywidualnym mię-

dzynarodowym turnieju w ramach Euroligi, w Prisztinie 
w Kosowie bokser RMKS–u Rybnik Mateusz Mazik, zdo-
bywając I miejsce w swojej kategorii. Obok Mazika (waga 
piórkowa do 57 kg), który pokonał wysoko na punkty zawodnika 
gospodarzy i został wybrany najlepszym technikiem turnieju, do 
walk finałowych dotarł również drugi rybnicki zawodnik Piotr 
Buchta (waga ciężka do 91 kg). Nie dał on jednak rady w finale 
swojemu przeciwnikowi z Hercegowiny i przegrał na punkty 0:3, 
zdobywając srebrny medal. 

Przypomnijmy, że drużyna RMKS „Minkus” Rybnik w zakoń-
czonych rozgrywkach 
Euroligi zajęła 3 miej-
sce za Węgrami i Sło-
wakami. Również Ka-
mil Romański z sekcji 
bokserskiej RMKS 
Rybnik przywiózł 
medal z zawodów na 
szczeblu centralnym, 
a mianowicie brą-
zowy medal Pucha-
ru Polski Juniorów  
w Rzeszowie. 

Wypływali medale
Podczas Mistrzostw Śląska 11–latków w pływaniu w Cieszynie, bar-

dzo dobrze zaprezentowali się młodzi zawodnicy z RMKS.
Daria Warmińska zajęła pierw-

sze miejsce na dystansach 50 m 
i 100 m stylem klasycznym oraz 
trzecie miejsce na dystansie 100 
m stylem zmiennym. Natomiast 
Wiktoria Musioł tryumfowała 
na dystansie 50 m stylem grzbie-
towym, drugie miejsce zajęła na 
dystansie 100 m stylem grzbie-
towym oraz dwukrotnie stawała 
na najniższym stopniu podium, 
po rywalizacji na dystansie 50 
m stylem dowolnym i motylkowym. Podczas zawodów odbyła się uroczystość 
wręczenia najlepszym zawodnikom Śląska medali i dyplomów za ich starty w 
Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski, które odbyły się w czerwcu tego 
roku. W tym doborowym gronie znalazły się również zawodniczki z Rybnika, 
które zajęły następujące miejsca: Daria Warmińska – III miejsce i brązowy 
medal Mistrzostw Polski, na dystansie 100 m st. klasycznym, oraz V miejsce na 
dystansie 200 m stylem klasycznym. Wiktoria Musioł odebrała dyplomy za VI 
miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym oraz za VIII miejsce na dystansie 
100 m stylem grzbietowym. Obecnie zawodniczki rozpoczęły przygotowania do 
eliminacji do Mistrzostw Polski, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku. 

Od 10 lat miejscem ich spotkań jest klub 
„Harcówka” w Ligocie – Ligockiej Kuźni.  Jak 
mówi Stanisław Kałuża, prezes Okręgu Rybnik 
Polskiego Związku Skatowego (którego był 
współzałożycielem w 1984 r.), skupiającego 8 
okręgów, w tym 214 skatowych sekcji, znaleźli 
tu dobre warunki do spotkań, odpowiednie 
zaplecze i życzliwość dyrektor Danuty Dronsz-
czyk. Sekcja jest kontynuatorką skatowej trady-
cji zapoczątkowanej w d. Hucie „Silesia” pod 
koniec lat ’60. Jednak w nowych strukturach, 
w ramach PZS, sekcja działa już 25 lat. Jubile-
uszowy rok jest okazją do podsumowań: sekcja 
w tym czasie odnotowała poważne sukcesy,  
w tym dwukrotne, drużynowe mistrzostwo 
Polski (1994, 2005), 1 raz wicemistrzostwo 
(2003) i 4 razy tytuł II wicemistrza (1993, 1999, 
2005, 2008) czyli miejsce jeszcze na pudle. 
Ponadto, jak do tej pory, jest jedyną drużyną, 
która trzykrotnie zwyciężała w Drużynowym 
Pucharze Polski, zdobywając okazały puchar 
na własność. Podsumowując – sekcja „Sile-
sia Rybnik” jest najlepszą drużyną w Polsce  

w rankingu I–ligowym, od początku rozgrywek 
ligowych w latach 1984–2008.

Co w tej wywodzącej się z Niemiec karcianej 
grze jest tak fascynującego, że wciąż jeszcze 
gromadzi „szkaciorzy” w klubach i na rozgryw-
kach? — Wykorzystujemy psychologię, rachunek 
prawdopodobieństwa i logiczne myślenie. Gra 
wymaga również sporego wysiłku psychicznego. 
W czasie zawodów 4 serie po 36 rozdań, czyli 6 
godzin czystej gry, może naprawdę wyczerpać 

— mówi prezes Kału-
ża, który w skata gra 
już ponad 50 lat, a jest 
również sędzią I klasy. 
— Talia ma tylko 32 
karty, a liczba możli-

wych kombinacji wynosi 2,7 kwadryliona (!).
Jednym z najlepszych zawodników indywi-

dualnych na skalę krajową jest Adam Rezner, 
który w 2003 roku wziął udział w rozgrywkach 
Champions League w Hanowerze, zajmu-
jąc z reprezentacją Polski czwarte miejsce, 
rok później zdobył wicemistrzostwo Polski. 
— Rozgrywkom ojca z kolegami przyglądałem 
się już jako siedmiolatek, mogę więc powiedzieć, 
że kontakt ze skatem mam już ponad 50 lat. 
Ale gram również w brydża, który plasuje się 
na szczycie karcianej piramidy. Lubię  współ-
zawodnictwo i atmosferę rozgrywek — mówi  
A. Razner, rybniczanin ze Śródmieścia. Do-
daje, że sekcja, okręg i cały rybnicki skat naj-
więcej zawdzięczają wielkiemu zaangażowaniu 
prezesa Stanisława Kałuży, który potrafi całość 
ogarnąć organizacyjnie i zebrać wokół siebie 
grupę tak dobrych graczy. 

Od 6 lat Adam Rezner stanowi zgrany,  
4–osobowy zespół z Romanem Śmieją, Miro-
sławem Płoszajem oraz Ewaldem Paulusem, 
który ma na swoim koncie również wiele 
sukcesów indywidualnych, w tym zwycięstwa 
w Grand Prix Polski, indywidualne mistrzo-
stwo Polski seniorów w 2006 r. czy udział  
w reprezentacji Polski na mistrzostwach Euro-
py w Kirchheim w Niemczech. 

Ale skat jest nie tylko dyscypliną sportową 
(działacze, w tym St. Kałuża, zabiegają o włą-
czenie PZS do Polskiej Federacji Sportu), ale 
też pasją, sposobem na spędzenie wolnego cza-
su oraz społeczną integrację. Dla „szkaciorzy” 
z sekcji „Silesia Rybnik”  jest tym wszystkim 
po trochu...

(r)

Koszykarki Utex–u ROW Ryb-
nik na 8. miejscu w ligowej tabeli 
kończą I rundę rozgrywek. Na jej 
zakończenie rybniczanki, niestety, 
doznały porażki w Bydgoszczy, 
gdzie przegrały z miejscowym Ar-
tego 74:84. Ta dość niespodziewana 
przegrana przerwała serię zwycięstw 
koszykarek UTEX–u. Rybniczan-
ki po pechowej, jednopunktowej 
przegranej w Gorzowie, odniosły 
3 kolejne zwycięstwa. We własnej 
hali pokonały Blachy Pruszyński 
Lider Pruszków 84:63 i Odrę Brzeg 
76:58. Ale największą niespodziankę 
sprawiły, wygrywając w Polkowicach 
z miejscowym CCC 68:59. To jak 
na razie najcenniejsze zwycięstwo 

UTEX–u w trzyletniej historii wy-
stępów na parkietach koszykarskiej 
ekstraklasy. 

Rundę rewanżową rybniczanki 

rozpoczęły od pauzy, gdyż w rozgryw-
kach bierze udział 13 drużyn. W tym 
roku rybniczanki rozegrały spotkanie 
w Poznaniu z miejscową Ineą (19 
grudnia) a w Pawłowicach Śl. podjęły 
Super Pol Tęczę Leszno (21 grudnia). 
Po świąteczno–noworocznej prze-
rwie koszykarki na ligowe parkiety 
powrócą dopiero 16 stycznia. Wtedy 
to rybniczanki wyjadą na mecz do 
Krakowa z miejscową Wisłą. Runda 
rewanżowa dla rybnickich kibiców 
zapowiada się niezwykle interesują-
co, a to dlatego, że do Pawłowic na 
pojedynek z Utex–em przyjadą czo-
łowe zespoły polskiej ligi: 23 stycznia 
– Lotos Gdynia, 20 lutego – niepo-
konany wciąż zespół z Gorzowa, 10 

marca – CCC Polkowice. II 
rundę rozgrywek zakończy 
mecz z Artego Bydgoszcz 
zaplanowany na 17 marca. 

Z klubem na własną proś-
bę kontakt rozwiązała Mał-
gorzata Chomicka, która 
broniła barw rybnickiego 
klubu od 2006 roku, kiedy 
to wspólnie z koleżanka-
mi wywalczyła awans do 
ekstraklasy. W rozgryw-
kach ekstraklasy zdobyła 

dla ROW–u 149 punktów, w tym 
sezonie podczas 7 spotkań spędziła 
na parkiecie w sumie 30 minut i nie 
zdobyła punktów. 

Najlepsza czwórka „szka-
ciorzy” sekcji Silesia Rybnik 
ze swoimi trofeami (od le-
wej): Ewald Paulus, Roman 
Śmieja, Adam Rezner, Mi-
rosław Płoszaj oraz prezes 
Stanisław Kałuża. Zdj.: r

Bo do skata 
trzeba czterech...

Nie „czworga”, niestety, bo w tej dzie-
dzinie kobiet prawie nie ma. Członkowie 
sekcji skatowej „Silesia Rybnik” przy 
kawie i ciastkach zakończyli roczny 
cykl 36 spotkań. To jeden z nielicznych 
wieczorów, kiedy po rozgrywce siedzą 
razem przy stole ustawionym w podkowę. 
Normalnie siadają po czterech... 

Szlachetne zdrowie…
152 panie skorzystały z badań mammograficznych, 91 osób 

zbadało pojemność płuc, a 65 zmierzyło tkankę tłuszczową i wy-
słuchało porad o zdrowym odżywianiu. A to wszystko w czasie Bo-
guszowickich Dni Zdrowia zorganizowanych w nowej pływalni.     

Trwającą dwa dni imprezę zorganizowały wspólnie Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny i Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybni-
ku, a oprócz wspomnianych badań odbyły się również prelekcje na temat 
propagowania idei honorowego krwiodawstwa i szkodliwości palenia 
tytoniu. 48 osób skorzystało z porad kosmetycznych, a połowa mniej  
z zabiegów chroniących twarz i ręce. Masażom klasycznym, częściowym 
i relaksacyjnym poddało się  28 osób, a 36 uczestników Boguszowickich 
Dni Zdrowia pod okiem słuchaczy Zespołu Medycznych Szkół Policeal-
nych Województwa Śląskiego 
nauczyło się udzielać pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej, 11 – oddało krew, a na 
specjalnym kiermaszu każdy 
mógł kupić prace pacjentów 
terapii zajęciowej Szpitala 
dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych w Rybniku.      

(S)

Koniec ze śmieceniem i śmieciarzami?
Wielu z nas nie może doczekać się śnie-

gu, bo co to za zima i święta bez białego 
puchu. Niektórzy jednak czekają na śnieg, 
który zakryje śmieci porozrzucane w lasach  
i przydrożnych rowach. Znów będzie „czysto” 
i przyjemnie, bo śmieci pozostaną w ukryciu. 
Jeżeli jednak nie chcemy wiosną obudzić się 
z „zimowego snu”, pomóżmy strażnikom 
miejskim złapać tych, którzy zaśmiecają śro-
dowisko. Wszelkie informacje o przejawach 
niszczenia przyrody, zaśmiecaniu, zanieczysz-
czaniu i dewastacji można zgłosić pod bez-
płatny numer 986, lub na adres internetowy: 
interwencja@sm.rybnik.pl .

Zaginiona czy uciekinier?
SM otrzymała zawiadomienie od męża, 

którego żona wysiadła z samochodu i uda-
ła się w nieznanym kierunku. Natychmiast 
powiadomiono policję. Strażnicy udali się 
we wskazane miejsce na ul. Kościuszki. Jak 

się okazało, będąca pod wpływem alkoholu 
kobieta odnalazła się po kilkudziesięciu mi-
nutach. Kłótnia czy świąteczne porządki? 

Przed zimą, a już „grzeją”
10 grudnia do SM wpłynęła informacja  

o leżącym przy ul. Budowlanych w pobliżu 
barów piwnych, mężczyzny. Na miejsce 
natychmiast skierowano najbliższy patrol,  
a chwile później – karetkę pogotowia. Osta-
tecznie mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień, 
bo, jak się okazało, delikwent miał około 3 pro-
mili alkoholu. Aż strach pomyśleć, idą mrozy, 
więc sezon „grzewczy” dopiero przed nami.

„Wolne miejsce” nie tylko przy  
wigilijnym stole

7 grudnia do SM zadzwoniła mieszkanka 
ul. Dąbrówki, informując strażników, o 
mężczyźnie w podeszłym wieku, którego 
od dłuższego czasu nie widziały. Przybyli na 
miejsce strażnicy stwierdzili, że starszy męż-

czyzna  ma wielkie kłopoty z poruszaniem 
się. Na miejsce wezwano pogotowie ratun-
kowe. Mężczyzna pozostaje pod lekarską 
opieką. Może warto w ten świąteczny czas, 
rozejrzeć się, czy ktoś wokół nas nie potrze-
buje pomocy? Nie zostawiajmy wolnego 
miejsca przy stole tylko w Wigilię. 

Zakłócili porządek
Wieczorem 2 grudnia, około godziny 

18.00 dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgło-
szenie od mieszkanki jednego z bloków na 
ul. Św. Józefa, która twierdziła, że grupa 
młodych osób pije piwo na klatce i głośno 
się zachowuje. Przybyli na miejsce funk-
cjonariusze ukarali rozbawioną gromadkę 
na podstawie art. 51 kodeksu wykroczeń 
(zakłócanie porządku). Sporządzono trzy 
wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego i 
nałożono dwa mandaty karne.

Fr.

Koszykarskie rewanże bez Chomickiej

Małgorzata Chomicka pożegnała się z Rybnikiem 
i numerem 4. 



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

empik
Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 11 – Rzeźba przedstawiająca trzy tańczące 

postacie znajduje się w parku w Niedobczycach.
Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: KRYSTYNA KOSMOL i NORBERT 

FRAI z Rybnika.

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

Sponsorom oraz panu Kazimierzowi Salamonowi za pomoc w ich pozyskaniu, 
serdecznie dziękujemy!
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Hity na święta

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 18 stycznia 2010 r. Wśród 
osób, które przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową z pra-
widłowym rozwiązaniem, rozlosujemy nagrody:    

Zaproszenie
do Gabinetu Kosmetycznego

Professionalline 
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

2 audiobooki

tel./fax 032/42 22 604

zaproszenie na kolację 
we dwoje 

Pizzeria Italiana 
Rybnik, ul. Hallera 25, 
tel. 32 42 35 757 w. 33

2 pozycje książkowe 

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

empik
Poczęstunek dla 2 osób

Restauracja Sake
Rybnik, Rynek 15, tel. 32/423 62 52

2 bony towarowe

Rybnik, ul. Sławików 4a

Zestaw śniadaniowy

Hurtownia porcelany, szkła i pamiątek
Rybnik, ul. Smolna 3, tel. 32/424 97 27

www.kamelia.rybnik.pl

KAMELIA
KAMGLAS

2 zestawy prezentowe

Placówka dbkredyt w Rybniku, 
ul. Sobieskiego 19 (przed światłami), 

tel. 032 429 49 00

*Wielka księga tradycji świątecznych 
– zwyczaje w polskim domu, kuchnia 
polska (praca zbiorowa). Wydawnictwo 
Publicat, Poznań, 2007, 2009.

*Polskie (doroczne) obrzędy i zwycza-
je. Wydawnictwo Sport i Turystyka Muza 
SA., Warszawa 2009.  

Obie pięknie wydane i bogato ilustro-
wane książki, zgodnie z mottem „Ocalić 
od zapomnienia”, przypominają świąteczny 
kalendarz i związane ze świętami kulinaria oraz 
zwyczaje i tradycje. Piękny prezent pod choinkę, 
szczególnie, że Empik proponuje wyjątkowo 
atrakcyjną cenę w przypadku zakupu innych artykułów.

•••
Ładny Dom, nr 1, styczeń 2010. 

Wyd. Agora. 
Miesięcznik poświęcony budowie, 

remontom i  konserwacj i ,  głównie 
wolnostojących domów, a także wnętrzom, 
akcesoriom i wyposażeniu. W numerze 
ciekawy materiał o tzw. schodach „dy-
wanowych”, a co jeszcze ciekawsze 
– dodatek historyczny czyli książeczka 
Biblioteki Gazety Wyborczej z serii „Dekady”, 
będąca ilustrowaną historią świata od 1945 r., na 
którą składają się wydarzenia epokowe i te całkiem 
błahe. Dołączona publikacja Augusta Grabskiego i Agaty Nowakowskiej 
dotyczy dekady 1995–2005.    

•••
DVD Slumdog. Milioner z ulicy, reż. 

Danny Boyle. CeladorFilms Ltd.,4 Tele-
vision Corporation 2008.

Obsypany nagrodami (8 Oscarów, 4 
Złote Globy) film o młodym Hindusie 
z Bombaju, który świetnie radzi sobie w in-
dyjskiej wersji telewizyjnych  „Milionerów” 
i konsekwencjach udziału w tym progra-
mie. Film znany i głośny, ale są zapewne 
osoby, którym w kinie umknął, czego bardzo żałują. 3–płytowa wersja 
limitowana z muzyką do filmu i dodatkami. Ale w Empiku do nabycia 
jest również wersja mniej „wypasiona”.

•••
CD Sting, If on a winter’s night 
Sting dedykuje płytę swojej ulubionej 

porze roku – zimie. Jak mówi, temat zimy 
jest niezwykle inspirujący, postanowił 
wykorzystać przy jej produkcji różnorodne 
style i formy, aby stworzyć coś zupełnie no-
wego i ożywczego. I stworzył nowe wersje 
tradycyjnych angielskich piosenek, kolęd i kołysanek. Niestety, fani, ale 
i krytycy byli rozczarowani, a recenzje niekoniecznie entuzjastyczne… 
Czy uwieczniona na okładce płyty piękna zima przyjdzie i do nas? 

Tym razem konkurs polega na przetłumaczeniu śląskich zdrobnień 
imion na powszechnie używane ich polskie formy. Z liter zaznaczonych 
numerkami powstanie hasło, które jest rozwiązaniem konkursu.

Konkurs świąteczny
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Uchwała Nr 660/XLV/2009
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika postanawia:

§ 1.
Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2010 wynoszą:

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

mieszkalne (od 1m2 powierzchni użytkowej) 0,63 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 pow. użyt.)  

20,40 zł

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

9,32 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych (od 1 m2 pow. użyt.) 4,14 zł

e) gospodarczych osób fizycznych (od 1 m2 pow. użyt.) 5,18 zł
f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-

nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 pow. użyt.) 

6,86 zł

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

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

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków (od 1 m2 powierzchni) 

0,76 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych (od 1 ha powierzchni) 4,04 zł

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

0,21 zł

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

0,37 zł

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

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

§ 3.
Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,
2) budynki, budowle i grunty komunalne będące we władaniu miejskich 

jednostek organizacyjnych działających w formie zakładów budżetowych, 
jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz miejskich służb, inspekcji 
i straży, z wyjątkiem części oddanych w najem, dzierżawę lub inną formę 
posiadania zależnego celem prowadzenia działalności gospodarczej,

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

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

5) budynki i grunty znajdujące się w posiadaniu publicznych i niepublicznych 
jednostek organizacyjnych objętych systemem oświaty,

6) te części budynków i gruntów, gdzie prowadzona jest działalność objęta 
systemem oświaty, które zajęte są na prowadzenie działalności innej 
niż oświatowa, jednak związanej z funkcjonowaniem jednostki objętej 
systemem oświaty,

7) budynki i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

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

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

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

11) grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby obrony cy-
wilnej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej.

§ 4.
Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych przez 

przepisy podatkowe:
1) osoby fizyczne – informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

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

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

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

inkasa w dzielnicach Orzepowice, Rybnicka Kuźnia i Zebrzydowice.
2. Wyznaczyć na inkasentów:
 1) p. Helenę Jakubiak – dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
 2) p. Bernadetę Wojaczek – dla dzielnicy Zebrzydowice.
3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 3% pobranych kwot.
4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot podatku na ra-

chunek Urzędu Miasta Rybnika, w terminie do 7 dni od pobrania podatku.
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. po ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr 661/XLV/2009
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010
na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika postanawia:
§ 1.

Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2010 wynoszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

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

od do
Spełniające normy emisji EURO

powyżej 3,5 tony 5,5 ton włącznie 621 zł
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 787 zł
powyżej 9 ton poniżej 12 ton 952 zł

Nie spełniające norm emisji EURO
powyżej 3,5 tony 5,5 ton włącznie 704 zł
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 869 zł
powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1 035 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach)

oś jezdna 
(osie jezdne)
z zawieszeniem 

pneumatycznym 
lub zawieszeniem 

uznanym 
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych

od do
Dwie osie

12 ton 1 066 zł 1 563 zł
Trzy osie

12 ton 1 397 zł 1 842 zł
Cztery osie i więcej

12 ton poniżej 29 ton 2 070 zł 2 681 zł
29 ton 2 070 zł 2 784 zł

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

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

Spełniające normy emisji EURO 1 283 zł
Nie spełniające norm emisji EURO 1 346 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

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

ciągnik balastowy + przyczepa 
(w tonach)

oś jezdna 
(osie jezdne)

z zawieszeniem 
pneumatycznym

lub zawiesze-
niem uznanym
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych

od do
Dwie osie

12 ton poniżej 31 ton 1 625 zł 2 132 zł
31 ton 36 ton włącznie 1 635 zł 2 132 zł

powyżej 36 ton 1 739 zł 2 349 zł
Trzy osie i więcej

12 ton poniżej 40 ton 1 791 zł 2 008 zł
40 ton 2 132 zł 2 748 zł

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

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

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

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

silnikowy (w tonach)

oś jezdna 
(osie jezdne) 

z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 

uznanym 
za równoważne

inne systemy za-
wieszenia 

osi jezdnych

od do
Jedna oś

12 ton 393 zł 631 zł
Dwie osie

12 ton poniżej 28 ton 404 zł 735 zł
28 ton poniżej 33 ton 735 zł 963 zł
33 ton poniżej 38 ton 1 107 zł 1 449 zł
38 ton 1 408 zł 1 904 zł

Trzy osie i więcej
12 ton poniżej 38 ton 859 zł 1 066 zł
38 ton 1 294 zł 1 490 zł

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

kierowcy i spełnianie norm emisji EURO stawka

od do
Spełniające normy emisji EURO

poniżej 30 miejsc 900 zł
równa lub wyższa niż 30 miejsc 1 677 zł

Nie spełniające norm emisji EURO
poniżej 30 miejsc 963 zł

równa lub wyższa niż 30 miejsc 2 018 zł

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. po ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Nie pal śmieci! Segreguj je!
Apel prezydenta Rybnika do mieszkańców 

o prowadzenie segregacji odpadów komunalnych

Spalając odpady w piecach domowych lub na wolnym powie-
trzu przyczyniasz się do emisji dioksyn, trując siebie i innych. 

Powstające podczas spalania dioksyny zaliczone są do związków 
najbardziej szkodliwych dla zdrowia. Związki te odpowiedzialne 
są między innymi za powstawanie chorób nowotworowych, 
uszkadzanie systemu odpornościowego, niszczenie ważnych 
składników układu hormonalnego. Duże stężenie dioksyn ma 
też działanie alergiczne, szczególnie skórne.

Spalanie odpadów poza przeznaczonymi do tego celu urzą-
dzeniami, powoduje również występowanie zjawiska tzw. „ni-
skiej emisji”. Domowe instalacje grzewcze nie są wyposażone 
w żadne układy oczyszczania spalin, a spaliny te są dodatkowo 
wprowadzane do środowiska przez kominy o małej wysokości 
(średnio ok. 10 m), powodując bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia szkodliwymi dioksynami, pyłami i gazami. 

Każdy z nas może jednak łatwo i skutecznie ograniczyć emisję 
szkodliwych związków, segregując odpady!

Jednocześnie przypominam, że istnieje ustawowy zakaz spa-
lania odpadów komunalnych w urządzeniach, które nie są do 
tego przeznaczone! Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach „Kto 
wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalar-
niami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny”. Za spalanie odpadów Straż Miejska może 
wymierzyć mandat karny w wysokości do 500 zł.

Wspomogli schronisko dla psów
Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej

Na podstawie decyzji SO–5022/00004/09 Prezydenta Miasta Rybnika 
z 22.09.2009 r., Komitet Organizacyjny utworzony w celu przeprowa-
dzenia zbiórki publicznej na rzecz bezdomnych zwierząt zorganizował 
kwestę publiczną w dniu 4.10.2009 r., w wyniku której do puszek zebrano 
573,28 zł. Koszty zbiórki: 0 zł. Osobą odpowiedzialna za przeprowa-
dzenie zbiórki była Magdalena Krelińska. Całość zebranych środków 
została przeznaczona na zakup karmy, misek, szczepionek i legowisk 
dla zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
w Rybniku. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce i tym 
samym wspomogli schronisko!

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

Zgodnie z art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) 
informuję, że dnia 7 grudnia 2009 roku III Skład Orzekający Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pozytywnie zaopiniował 
przedłożony przez Prezydenta Miasta Rybnika projekt budżetu na 2010 
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem,  
a także dołączoną do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok pro-
gnozę kwoty długu Miasta Rybnika.

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

Rybnik, 15 grudnia 2009 r.
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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
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




