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Dla 
każdego

coś miłego...

Policyjny Sznupek oraz Zebra byli gośćmi imprezy „Bezpieczne ferie”. 

Dzieci z Maroka–Nowin czas spędzały na basenie i w górach…

Pogodowy psikus tegorocznych ferii – wysoka temperatura pokrzyżowała zabawę na 
lodowisku.

kaka
cocoś ś ś ś 

Zajęcia decoupage’u w Domu Kultury w Chwałowicach cieszyły się sporym zainteresowaniem, a karnawałowy balik zakończył ferie w placówce. 

W czasie ferii o kondycję fizyczną można było zadbać również w „Bushido”. 

O feriach 
w mieście 
c z y t a j  n a 
str. 20–21.
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Następny numer „Gazety Rybnickiej” 
ukaże się 15 marca. 

Numer świąteczny będzie dostępny już w Wielki Czwartek, 
9 kwietnia br. 

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

Drodzy Rybniczanie!

Demokracja, społeczeństwo obywatelskie i wolność słowa są podstawą naszej 
cywilizacji. W nowoczesnym państwie to również synonimy odpowiedzialności 
społecznej, samorządności i zaangażowania w życie publiczne. Czasami jednak 
pojęcia te są nadużywane.

Nierozerwalną częścią ugruntowanych ustrojów demokratycznych jest społeczeństwo 
obywatelskie. Jego istnienie i rozwój świadczą o dobrze pojętej dojrzałości społecznej, 
której fundamentem jest szeroko rozumiany kapitał społeczny, czyli funkcjonowanie 
określonych norm kulturowo-moralnych. Jednak w naszej, stosunkowo młodej, demo-
kracji kapitał taki dopiero zaczyna się tworzyć. Doskonałym przykładem jest chociażby 

funkcjonujący w Rybniku swoisty „holding” stowarzyszeń – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. 
To poważny gracz na lokalnej arenie „trzeciego sektora” i dobry partner dla samorządu. Przykładem 
są również inne zorganizowane liczne formy pozytywnej aktywności społecznej, bazujące na soli-
darności i zaufaniu. 

Osobiście cieszę się, że mnogość stowarzyszeń w Rybniku i chęć konstruktywnego działania wielu 
z nich pozwalają na budowanie solidnej podstawy demokracji. Dobrze również, że w szybkim tempie 
rozwijają się powszechne środki komunikacji, jak internet i inne media. I choć sam zaliczam się do 
grona zagorzałych zwolenników nowoczesnych technologii i z internetu korzystam bardzo chętnie, 
ośmielę się stwierdzić, że są wśród nas osoby, które nie potrafią korzystać z tego dobrodziejstwa 
techniki, czy wręcz go nadużywają. Wystarczy spojrzeć na niektóre fora internetowe i zawarte tam 
anonimowe posty. Czasem aż wstyd człowiekowi je czytać, taki poziom nienawiści prezentują, o wul-
garnym języku i niejednokrotnym przekłamywaniu faktów nie wspominając. Ciągle więc powtarzam, 
że wolności słowa nie należy mylić z jego dowolnością. 

Podobnie rzecz się ma z tymi, którzy pod płaszczykiem budowania społeczeństwa obywatelskiego 
próbują promować swoje nazwiska, antagonizując przy okazji mieszkańców. Zdarzają się i tacy „spo-
łecznicy”, którzy zasłaniając się wartościami obywatelskimi, chcą zbić kapitał polityczny, nie mający 
nic wspólnego ze wspomnianym wyżej kapitałem społecznym. Jako przykład wspomnę, że ostatnio 
od mieszkańców dzielnicy Kamień otrzymałem ulotkę, podpisaną przez jednego z radnych Platformy 
Obywatelskiej. Pan radny powołuje się na przeprowadzoną w Rybniku tzw. modernizację geodezyjnej 
ewidencji gruntów i budynków, zarzucając urzędnikom miejskim m.in. odwodzenie mieszkańców od 
składania odwołań od decyzji administracyjnych. Przy okazji instruuje, jak można się od wspomnia-
nych decyzji odwołać. Powinien on jednak wiedzieć, że na każdej decyzji administracyjnej zawarte 
jest pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. Zastanawia mnie to, dlaczego Pan radny 
nie zrobił tego w połowie ubiegłego roku, ponieważ cała wspomniana modernizacja geodezyjnej 
ewidencji gruntów i budynków poprzedzona została właśnie wtedy  konsultacją społeczną, ogło-
szeniem w mediach i ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co wszystkim 
zainteresowanym dało wystarczającą ilość czasu na ewentualne zgłoszenie zmian. Ponadto, każdy 
zainteresowany otrzymał pisemne postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego. Zarzucanie 
więc urzędnikom, że robią „co im się podoba” jest co najmniej nieporozumieniem. Warto nadmienić, 
że Pan radny robi to – jak pisze – w imię budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnego 
dochodzenia praw obywatelskich.

Szanowni Państwo! Mimo ogromnego zaangażowania wielu mieszkańców Rybnika w budowanie 
społecznego zaufania oraz głoszenia swoich opinii, znajdą się i tacy ludzie, którzy niewłaściwie rozu-
mieją istotę demokracji, wolności słowa i społeczeństwa obywatelskiego. Nasza demokracja ma jednak 
dopiero 20. lat. Według fachowców to jeszcze zbyt mało, aby wypracować mechanizmy społeczne, 
które pozwalają na dojrzałe funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wspomniany incydent 
traktuję więc jako „chorobę wieku dziecięcego” kształtującej się z mozołem demokracji. 

 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Miasta Rybnika 



Sesja Rady Miasta – 21 stycznia

Czy to jeszcze rysa czy już pęknięcie? A może ani jedno ani drugie. Wprawdzie 
wcześniej nie zdarzyło się, by radny BSR-u wspólnie z opozycją zagłosował 
przeciwko przyjęciu jednej z uchwał, ale w tym wypadku szalę przeważyły lokalny 
patriotyzm i emocje. A tych w trakcie tej sesji nie brakowało… 

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

wystąpieniu dotyczącym prac w mieście, 
choć podsumowanie ubiegłorocznej dzia-
łalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Miasta, której A. Fudali przewodniczy, było 
jednym z tematów, jakie poruszył. W minio-
nym roku, pracująca w dziewięcioosobowym 
składzie Komisja Bezpieczeństwa… zapoznała 
się ze „Sprawozdaniem z działalności Policji, 
Straży oraz służb inspekcyjnych miasta”, a także 
z prognozami zagrożeń przestępczych i głów-
nymi kierunkami działań Komendy Miejskiej 
Policji. A. Fudali poinformował, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała też kampanię „Bez-
pieczne wakacje” i zapoznała się z efektami 
funkcjonowania systemu monitoringu wizyjne-
go oraz zaakceptowała jego dalszą rozbudowę. 
Członkowie komisji – przedstawiciele policji, 
UM, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Prokuratury Rejonowej i radni 
– pracowali społecznie. I pozytywnie ustosun-
kowali się również do aktualizacji „Programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony po-
rządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
na terenie miasta”. 

W dalszej części swojego wystąpienia prezy-
dent przypomniał radnym o przekazaniu Wo-
jewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 
nr 3 nowoczesnej karetki reanimacyjnej oraz  
o cyklu spotkań, na których prezentowany był 
budżet miasta na rok 2009 (o wydarzeniach 
tych szerzej w poprzednim numerze „GR”). 
Sporo miejsca A. Fudali poświęcił również 
budowie sieci kanalizacyjnej. Podsumował 
ubiegłoroczne dokonania – zakończenie robót 
w Gaszowicach, Jejkowicach, Niewiadomiu 
Górnym i Buzowicach, Chwałowicach, Meksy-
ku, Rybnickiej Kuźni oraz Ochojcu, podpisa-
nie umowy z inżynierem kontraktu na dokoń-
czenie nadzoru nad realizowanym projektem 
oraz problemy w dzielnicach Ligota–Ligocka 
Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare: 
— Uwagi zgłaszane wykonawcy, że zadanie 
jest źle realizowane nie przynosiły skutków, 
więc musieliśmy podziękować firmie za dalszą 
współpracę — informował A. Fudali, mówiąc 
też o tegorocznych planach kanalizacyjnych 
– m.in. dokończeniu robót we wspomnia-
nych już 3 dzielnicach, zawarciu umowy na 
opracowanie master planu gospodarki wod-
no–ściekowej dla realizowanego projektu oraz 
o zakończeniu prac. — W 2009 r. planujemy 

również złożenie drugiego wniosku o zmodyfi-
kowanie memorandum finansowego, w którym 
nastąpi zmiana zakresu rzeczowego projektu 
(m.in. zwiększenie ilości przepompowni ście-
ków), przesunięcie daty zakończenia inwestycji 
na 31 grudnia 2010 r. oraz zmniejszenie salda 
końcowego z 20 na 10% — mówił prezydent. 
A. Fudali podsumował też miniony rok 
pod względem sprzedanych nieruchomości  
– w trybie przetargowym zbyto ich za ponad 12,5 
mln zł, a w trybie bezprzetargowym za ponad 
216 tys. zł. Sprzedano też 246 mieszkań komu-
nalnych za łączną kwotę 1.355.404, 33 zł. 

Z wystąpienia prezydenta radni dowie-
dzieli się również o rozstrzygnięciu przetargu 
na monitoring wizyjny w dzielnicy Maro-
ko–Nowiny, który powinien zacząć działać 
pod koniec tego lub na początku przyszłego 
roku oraz o zawieszeniu dokończenia budowy 
boiska „Orlik” w Niedobczycach (tempera-
tura nie sprzyjała położeniu nawierzchni), 
którego otwarcie zaplanowano ostatecznie 
na marzec br. Miasto będzie się również 
ubiegało o dofinansowanie budowy boisk 
przy SP nr 18 i ZS nr 3.

W Boguszowicach aktywniej?
Radni jednogłośnie przyjęli Program 

aktywności lokalnej „Moja dzielnica – moje 
miejsce”, adresowany do mieszkańców 
dzielnic Boguszowice Stare i Boguszowice 
Osiedle. Będzie on realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego 
celem jest podniesienie poziomu aktywności 
mieszkańców oraz lokalnych instytucji na rzecz 
samodzielnego rozwiązywania problemów 
społecznych. W szczególności idzie o problemy 
dotykające osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, korzystające ze wsparcia Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Jak wyjaśniała naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej UM Joanna 
Wilaszek, program „Moja dzielnica – moje 
miejsce” skierowany jest do 30 rodzin, które 
będą mogły skorzystać z usług doradców zawo-
dowych, treningów kompetencji i umiejętności, 
poradnictwa specjalistycznego, terapii psycho-
logicznej, wezmą udział w grupach wsparcia  
i grupach samopomocowych oraz w imprezach 
o charakterze kulturalnym i integracyjnym.  
A program pozytywnie ocenił boguszowicki 
radny Waldemar Brzózka (PiS), podkreślając 
znaczenie inwestowania nie tylko w infrastruk-
turę, ale również w ludzi.    

Strategia na kolejne lata…
Aby móc skutecznie i efektywnie rozwią-

zywać problemy społeczne, konieczna jest 
„Strategia polityki społecznej dla miasta 
Rybnika na lata 2009–2015”. I oczywiście 
realizacja działań w niej zawartych, a także 
analiza i wprowadzanie zmian w oparciu  
o uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, 
które będą miały wpływ na rozwój społeczny 
i gospodarczy Rybnika. Radni przyjęli więc 
jednogłośnie proponowaną strategię, która 
jest kontynuacją dotychczasowych działań 
miasta, a jednocześnie wytycza nowe kierunki  
w obszarze pomocy społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem przeciwdziałania marginali-
zacji i wykluczeniu społecznemu. — Strategia 
została opracowana przez przedstawicieli jed-
nostek pomocy społecznej. To oni pracowali 
nad wskazaniem priorytetów, które ostatecznie  
w niej się znalazły — podsumowała J. Wilaszek. 
Przyjęcie strategii umożliwi miastu aplikowanie 
o zewnętrzne środki pomocowe.

Mykanów dziękuje…
We wrześniu ubiegłego roku Rada Miasta 

Rybnika zdecydowała o udzieleniu pomocy 
finansowej gminie Mykanów, która ucier-
piała w wyniku przejścia trąby powietrznej. 
Wójt gminy, którą miasto wsparło dotacją  
w wysokości 50 tys. zł, przesłał podziękowania 
za okazaną życzliwość i solidarność z mieszkań-
cami. — Dziękuję w imieniu poszkodowanych 
i składam wyrazy wdzięczności — napisał wójt 
Mykanowa Krzysztof Smela. 

Ale to już było…
Ustalenie opłaty targowej wzbudziło spo-

ro uwag radnych, mimo iż zaproponowane 
stawki oznaczają powrót do uchwalonych 
w roku 2003, a obowiązujących do 2005 r.  
Jak wyjaśniał referujący uchwałę wiceprezy-
dent Michał Śmigielski, zmiana stawek podyk-
towana była rosnącymi kosztami utrzymania 
targowisk miejskich oraz koniecznością poboru 
opłaty targowej w coraz bardziej rozproszonych 
na terenie miasta punktach handlowych. Na 
obowiązującym od 2005 r. poziomie utrzymano 
wysokość stawek za handel z samochodów,  
a dla handlujących na bardzo dużej powierzchni 
(przekraczającej 50 m2) wprowadzono preferen-
cyjną stawkę opłaty targowej (1 zł za m2). Ulgo-
wo potraktowano także handlujących w styczniu 
i lutym br. – stawka dzienna na targowiskach 
w Śródmieściu wynosić będzie 2,50 zł za 1m2,  
a w pozostałych dzielnicach – 2,00 zł za 1 m2. 
W dwóch pierwszych miesiącach roku kupcy 
sprzedający poza targowiskiem w Śródmieściu 
zapłacą – 3 zł za 1m2, a w pozostałych dziel-
nicach – 2,50 zł za 1m2. Od marca do grudnia 
stawka dzienna w każdym z omawianych przy-
padków będzie wyższa o 50 groszy. Dotychczas 
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inkasentem opłaty były  Rybnickie Służby 
Komunalne i Straż Miejska, teraz zadanie to 
będzie leżało tylko w gestii RSK.   

W trakcie dyskusji nad projektem Bronisław 
Drabiniok (PO) pytał o przyczyny obniżenia 
stawek w roku 2005 (kierowano się sytuacją 
rynkową – w mieście powstawały super–  
i hipermarkety i wówczas RM podjęła decyzję 
o ratowaniu miejsc pracy drobnych handlow-
ców) i ile miasto na tym straciło (wysokości 
dochodów z targowisk znajdują się w uchwale 
budżetowej). Nawiązał też do definicji tar-
gowiska czyli „...wszelkich miejsc, w których 
prowadzony jest handel”, a rozróżnienie miejsc 
handlu w przedmiotowej uchwale radny uznał 
za niezrozumiałe. M. Śmigielski wyjaśniał, że 
opłatę targową pobiera się w miejscach do 
tego specjalnie wyznaczonych – na targowi-
skach (teren specjalnie ogrodzony, urządzony  
i spełniający wszelkie wymogi…) oraz poza nim,  
w miejscach, gdzie handluje się „z ręki”, kosza 
czy straganu: — Opłatę targową pobiera się 
niezależnie od miejsca prowadzenia handlu, stąd  
w naszej uchwale takie zróżnicowanie — wy-
jaśniał wiceprezydent, a radny Drabiniok 
dopytywał, czy osoby handlujące w kioskach 
i pawilonach wokół targowiska również będą 
podlegać tej opłacie. — Przepisy prawa wyraźnie 
to regulują – każdy kto handluje na „wolnej po-
wierzchni” jest obciążony opłatą targową, a każ-
da osoba posiadająca tytuł prawny do dzierżawy 
gruntu pod kioskiem płaci opłatę dzierżawną 
— wyjaśniał Śmigielski, a wątpliwości radnego 
PO próbował rozwiać również radca prawny.  
B. Drabinioka jednak nie przekonał, który 
nadal miał wątpliwości, czy kupcy handlujący  
w pawilonach na targowisku nie zostaną objęci 
tą opłatą. — Gwarantuję panu, że opłata targo-
wa nie jest pobierana po raz pierwszy i nie zdarza-
ją się takie błędy, by ściągać z kogoś nienależną 
opłatę — uspokajał wiceprezydent. M Śmigiel-
ski nie zgodził się również z opinią radnego 
Drabinioka, który przekonywał, że rybnickie 
stawki są wyższe od tych, jakie płacą handlujący 
w innych miastach. — Porównywanie stawek 
z okolicznymi gminami jest przedsięwzięciem 
dosyć karkołomnym, gdyż każde targowisko ma 
swoją specyfikę i gminy stosują różne kryteria. 
Elementem, który można by porównać jest „za-
jęcie 1m2 placu pod stoisko, stragan lub towar 
przeznaczony do sprzedaży”, w Żorach wynosi 
ono 5,50 zł, w Wodzisławiu w zależności od mie-
sięcy od 1 zł do 3 zł, a w Rybniku, w najdroższym 
miejscu – 3 zł. W Knurowie od handlujących za-
wodowo pobiera się opłatę w wysokości 4,40 zł,  
a od sprzedających wytwory własnej produkcji 
– 2,30 zł — tłumaczył wiceprezydent. 

W dalszej części dyskusji radny Henryk 
Ryszka (BSR) powrócił do tematu Stowa-
rzyszenia kupców i zgłaszanego już kilka lat 
temu projektu budowy hali targowej, i mimo 
napomnień ze strony Stanisława Jaszczuka,  
że omawiana uchwała dotyczy wysokości 
stawek, a nie inwestycji, usłyszał wyjaśnienia  

M. Śmigielskiego: — Gdyby kupcy targowi wte-
dy się zdecydowali, hala targowa prawdopodob-
nie już by stała. Wiceprezydent zapewnił też, że 
projekt nadal może się ubiegać o dofinansowa-
nie, a jego realizacja zależy od wygranej w kon-
kursie i zapewnienia wkładu własnego ze strony 
kupców. Z kolei Franciszek Kurpanik (PO) 
przyznał, że na pierwszy rzut oka proponowane 
stawki nie wydały mu się zbyt duże, jednak po 
gruntownej analizie zmienił zdanie: — Mam 
ogromny dylemat jak zagłosować, bo osoba, 
która utrzymuje się z tego rodzaju zarobkowania, 
musi miesięcznie zapłacić średnio 600 zł, tylko za 
to, że może stać i handlować. Obawiam się, że tą 
decyzją doprowadzimy do powstania kolejnych 
bezrobotnych — mówił. — Rybnik od dziesię-
cioleci znany jest z prężnego targowiska, które  
z roku na rok się kurczy. Nie doprowadzajmy 
do sytuacji, w której ta wizytówka miasta umrze 
śmiercią naturalną. Jan Mura (BSR) mówił  
o specyfice targowiska i trudnościach w po-
równywaniu stawki opłat z innymi miastami,  
a Piotr Kuczera (PO) zastanawiał się czy kryzys 
gospodarczo–ekonomiczny nie przełoży się 
na życie codzienne i utrudni funkcjonowanie 
małych straganów. Z kolei M. Śmigielski za-
pewniał, że targowisko nie może narzekać na 
brak kupców i klientów, a podejmując decyzję o 
podniesieniu opłat kierowano się kosztami jego 
funkcjonowania, obsługą, jaką gwarantuje się 
handlującym, a proponowane stawki skonsulto-
wano ze Stowarzyszeniem kupców targowych, 
którzy zachwyceni wprawdzie nie byli, jednak 
… zgodzili się, że podwyżka jest miarowa i nie 
przekracza ich możliwości finansowych, a to 
przecież powrót do stawek, jakie obowiązywały  
w 2003 r. — tłumaczył M. Śmigielski. Mimo 
tego nie wszyscy radni poparli uchwałę – za 
„nową starą” opłatą targową zagłosowało 17 
radnych, 6 było przeciw, a 2 się wstrzymało. 

Plany w planach
Radni jednogłośnie poparli uchwałę  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego miasta dla określo-
nych terenów. Jak wyjaśniał wiceprezydent 
Michał Śmigielski, dotyczą one południowej  
i południowo–wschodniej strony miasta, 
między ulicami Wodzisławską i Mikołowską. 
Uchwała spotkała się też z pozytywną opinią 
ze strony radnych P. Kuczery i H. Ryszki,  
a Andrzej Oświecimski (BSR) doprecyzował 
tereny, o których mowa. 

Mieszkaniowe ustalenia… 
Zasady bezprzetargowej sprzedaży 

gminnych lokali mieszkalnych ich najem-
com zreferowała wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn. Uchwała jest konieczna, aby 
kontynuować sprzedaż mieszkań komunalnych 
w związku z nowym „Programem gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem miasta na 

lata 2009–2013” (więcej w grudniowym nume-
rze „GR”). A w projekcie znajdziemy nowe 
uregulowania – zaproponowano przyjęcie 
maksymalnej bonifikaty od ceny mieszkania  
w wysokości 90%, a faktyczna bonifikata będzie 
udzielana przez prezydenta indywidualnie, za 
zgodą Rady Miasta w odrębnej uchwale. Te-
mat bonifikaty zainteresował radnych, w tym  
J. Murę i Henryka Cebulę (PiS). Wiadomo,  
że podczas jej udzielania prezydent uwzględ-
niać będzie prawa najemcy do zwrotu odpo-
wiednio zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej 
oraz prawo gminy do zróżnicowania bonifikaty 
w zależności od sytuacji, np. podniesienia stan-
dardu budynku lub mieszkań w okresie ostat-
nich 10 lat czy dokonywanie wpłat na fundusze 
remontowe istniejących wspólnot mieszkanio-
wych. Sprzedaż mieszkań z bonifikatą będzie 
przysługiwała tylko tym najemcom, którzy 
nie posiadają praw do innych nieruchomości 
o funkcji lub przeznaczeniu mieszkaniowym. 
Wyłączeni z zastosowania bonifikaty będą też 
ci najemcy, którzy opłacają tzw. czynsz wolny, 
czyli ustalony w drodze przetargu. Na wniosek 
najemcy można będzie sprzedać mieszkanie 
maksymalnie w trzech ratach rocznych z odpo-
wiednim oprocentowaniem i zabezpieczeniem 
hipotecznym niespłaconej ceny. Takiemu za-
bezpieczeniu podlegać będzie również kwota 
udzielonej bonifikaty wraz z odsetkami, na 
wypadek, gdyby nabywca sprzedał mieszkanie 
na warunkach, w których gminie przysługiwać 
będzie prawo do zwrotu tej bonifikaty. 

Wnioski o nabycie lokali mieszkalnych zło-
żone do dnia 31 grudnia 2008 r. będą podlegać 
realizacji według dotychczasowych zasad. Jed-
nak tylko te, które zostały prawidłowo złożone, 
co tłumaczyła J. Kryszczyszyn, wyjaśniając 
również wątpliwości radnego Fr. Kurpanika: 
— Wnioski prawidłowo złożone, czyli takie, które 
dotyczyły budynku wyznaczonego do sprzedaży 
i osób, które spełniły wszystkie warunki zawarte 
w poprzednio obowiązującej uchwale i wniosły 
opłatę 300 zł. Tylko takie uznajemy za popraw-
ne. Wnioski, które złożono kierując się zasadą 
„...chciałbym wykupić mieszkanie, choć mój 
budynek nie jest wyznaczony do sprzedaży” są 
nieprawidłowe. A takich przypadków było bar-
dzo dużo, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy 
nasi mieszkańcy nagminnie składali wnioski 
o wykup mieszkań — mówiła wiceprezydent. 
— Zdeterminowani lokatorzy wpłacali wymaga-
ne 300 zł, bo uznawali, że wówczas ich wnioski 
będą ważniejsze…  

Mieszkanie może być sprzedane najemcom, 
którzy nie zalegają z opłatami z tytułu najmu, 
nie pobierają dodatku mieszkaniowego i nie 
pobierali go w okresie roku poprzedzającego 
datę złożenia wniosku o wykup. W uchwale 
mowa jest również o tym, że prezydent jest 
upoważniony do wskazywania kolejnych bu-
dynków, w których lokale mieszkalne wyznacza 
się do sprzedaży na określonych zasadach,  
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z wyjątkiem tych, znajdujących się w budyn-
kach przeznaczonych do realizacji zadań 
użyteczności publicznej (placówek opiekuń-
czo–wychowawczych, oświatowych i kultural-
nych). Uchwała mówi też gdzie i jak składać 
wnioski, a na poczet kosztów określenia 
wartości lokalu i gruntu oraz sporządzenia 
rzutu kondygnacji, najemca zobowiązany jest 
wpłacić zaliczkę w kwocie 300 zł, najpóźniej 
wraz ze złożeniem wniosku o nabycie miesz-
kania. Cenę sprzedaży lokalu ustala się na 
podstawie wartości określonej przez rzeczo-
znawcę majątkowego działającego na zlecenie 
sprzedającego. 

W trakcie dyskusji W. Brzózka przyznał, 
że uchwała zabezpiecza miasto przed „złą 
sprzedażą” mieszkań, ale pytał czy mieszkańcy 
Boguszowic Osiedla, którzy gremialnie starają 
się o wykup mieszkań, będą mogli je nabyć. 
A prezydent odpowiadał, że wszystko zależy 
od ilości chętnych do wykupu i… ekonomii: 
— Jeżeli nie będziemy do tego nadmiernie 
dopłacać, na pewno będzie zgoda na sprze-
daż — wyjaśniał A. Fudali. — W programie 
mamy wyznaczone mieszkania, jakie będziemy 
sprzedawać w pierwszej kolejności, czyli tam 
gdzie są wspólnoty mieszkaniowe. Na pewno 
trzeba rozpocząć kolejną akcję promocyjną, by 
mieszkańcom wszystko dokładnie wytłumaczyć, 
bo mamy do czynienia z takimi sytuacjami,  
że w jednym bloku są 24 mieszkania, do 
wykupu jest 20 chętnych, ale 18 z nich jest 
zadłużonych… Fr. Kurpanik mówił o cenach 
sprzedaży mieszkań, szczególnie w kontek-
ście tych o podniesionym standardzie. J. 
Kryszczyszyn: — Jeżeli rzeczoznawca wycenia 
wartość lokalu wie, że bierze pod uwagę tylko 
standard, jaki najemca otrzymał od ZGM–u. 
Oczywiście czasem najemca doposażył swoje 
mieszkanie do wysokiego standardu. Dlatego 
prezydentowi zależało na tym, by z wartości 
lokalu wyodrębnić wartość nakładów poniesio-
nych przez najemcę na remont kapitalny lokalu 
lub jego części. Uchwałę przyjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym się, a tuż po głosowaniu  
A. Fudali odniósł się do informacji pod jaki-
mi podpisało się Stowarzyszenie „Obrońców 
Praw Lokatorów” z Boguszowic. Na ulotkach 
napisano m.in.: „Najemco i lokatorze, czy 
wiesz, że miasto planuje sprzedać twój dom 
– mieszkanie w drodze przetargu (nieograni-
czonego) w latach 2009–2013?”. Czy pytał 
Cię ktoś o zdanie w tej sprawie? Czy właściciel 
zasobów mieszkaniowych w Rybniku gmina 
Rybnik, ma prawo bez pytania tych, których 
to dotyczy swobodnie decydować o sprzedaży 
części wymienionych zasobów wraz z najem-
cami i lokatorami? Informujemy Cię, że takie 
prawo przyznały sobie wybrane przez ciebie 
władze w postaci Pana Prezydenta Adama 
Fudalego i radnych miasta Rybnika. Uczyniły 
to uchwałą z dnia 19 listopada 2008 r. (…)”. 
Prezydent nie krył wzburzenia i zapowie-

dział, że sprawa skończy się w prokuraturze:  
— Z tej informacji wynika, że Rada Miasta 
na mój wniosek uchwaliła sprzedaż budynków 
razem z lokatorami, co mija się z prawdą. Naru-
szone zostało moje dobre imię oraz 25 radnych, 
którzy głosowali za przyjęciem tej uchwały. 

Konieczna zgoda prezydenta 
Przedłużenie umowy na dzierżawę będzie 

wymagało zgody prezydenta miasta. Sprawa 
dotyczy umów podpisywanych przez jednostki 
miejskie (głównie placówki szkolne), posiada-
jące nieruchomości w trwałym zarządzie. Do 
tej pory, akceptacja prezydenta wymagana była 
w przypadku umowy dzierżawy lub wynajmu 
części z zarządzanych nieruchomości, jakie 
instytucje te zawierały z innymi podmiotami 
na okres powyżej 3 lat. Nowelizacja ustawy  
o gospodarce nieruchomościami wprowadziła 
konieczność wyrażenia zgody prezydenta 
również w przypadku, gdy po wygaśnięciu 
umowy zawartej na czas oznaczony, zawierany 
jest kolejny kontrakt. Uchwałę radni przyjęli 
jednogłośnie.

Miasto wydzierżawi
Radni wyrazili zgodę na podpisanie 

umów dzierżawy kilkunastu miejskich 
nieruchomości. Aprobata radnych (do tej 
pory wymagana była jedynie zgoda prezydenta) 
pozwoli na przedłużenie wcześniej zawartych 
umów dzierżawy kilkunastu nieruchomości 
znajdujących się m.in. w Boguszowicach, 
Chwałowicach, Orzepowicach, Wielopolu 
i in. Sprawa dotyczy głównie terenów, na 
których znajdują się garaże, kioski, pawilony 
handlowe lub przeznaczonych pod uprawy 
warzywnicze. 

Dyskusję wzbudził punkt dotyczący wy-
dzierżawienia na kolejne trzy miesiące stawów 
znajdujących się w rejonie ul. Gliwickiej. Po 
tym czasie miasto chce (być może na jakiś 
czas) osuszyć jeden ze zbiorników. Referujący 
uchwałę wiceprezydent M. Śmigielski wyja-
śniał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, 
iż wysoki poziom wody w stawie jest przyczy-
ną zalewania boiska znajdującego się w jego 
sąsiedztwie. — Wcześniej prowadzona tu była 
giełda samochodowa i już wtedy pojawiały się 
problemy z nadmiernym gromadzeniem się 
wody. Jak dotąd miejsce to nie zostało zbadane 
geologicznie, jednak przypuszczamy, że warstwa 
gruntów nieprzepuszczalnych jest tak ukształ-
towana, że zatrzymuje na stałe wodę ze stawu. 
Właśnie dlatego planujemy odprowadzenie 
wody, która i tak co roku w zimie jest spuszczana. 
W tej chwili nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy 
jest to jedyna przyczyna problemów z zama-
kaniem boiska — tłumaczył wiceprezydent. 
Jego argumentacja nie przekonywała radnego 
Kurpanika, który dopytywał, czy spuszczenie 
wody nie zachwieje równowagi biologicz-
nej na tym terenie. Radny przypomniał, że 

jest to siedlisko cennej flory i podobnie jak  
B. Drabiniok wyraził przekonanie, że powodem 
zalewania boiska jest wadliwy drenaż, a firma, 
która wykonała obiekt, źle dobrała przekroje 
rur, które nie nadążają z odprowadzaniem 
wody. — Badania za pomocą kamery pokazały, 
że drenaż jest czysty i funkcjonuje prawidłowo. 
W najbliższym czasie eksperci z Politechniki 
Śląskiej zbadają przepuszczalność warstw  
i sprawdzą, czy wykonawca boiska zastosował 
materiały, o których jest mowa w dokumentacji 
technicznej — zakończył M. Śmigielski. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 23 radnych, przy 
1 głosie wstrzymującym i 1 przeciw.

Nieruchomości w obrocie
Tradycyjnie już radni zajęli się uchwałą 

w sprawie zbycia oraz nabycia nierucho-
mości. Miasto zakupi działkę znajdującą się 
w Boguszowicach w sąsiedztwie wysypiska 
odpadów komunalnych. W planach zagospo-
darowania przestrzennego nieruchomość ta 
położona jest na terenach zalesień i rolniczych. 
Radni wyrazili również zgodę na bezprzetargo-
wą sprzedaż działki w Wielopolu na rzecz osoby 
fizycznej, a także mieszkania znajdującego się 
w budynku przejętym od PKP, a mieszczącym 
się przy ul. Saint Vallier. Lokal nie nadaje się do 
samodzielnego zagospodarowania, ponieważ 
przedpokój i łazienka są wspólne dla 2 sąsia-
dujących ze sobą mieszkań. Przystosowanie 
lokum do warunków wymaganych przez prawo 
budowlane wymagałoby od miasta poniesienia 
sporych nakładów finansowych, dlatego lokal 
zostanie zakupiony przez właściciela jednego 
z mieszkań, dla których wspólne są przedpokój 
i łazienka.    

Co z tą dzielnicą?
Frekwencja, listy obecności i usprawie-

dliwienia niezbicie kojarzą się wszyst-
kim z czasami szkolnymi. Tymczasem 
terminologia wprost zza szkolnej ławy 
niespodziewanie wdarła się na posiedze-
nie Rady Miasta. A wszystko przy okazji 
dyskusji nad projektem uchwały, która 
miała unieważnić decyzję Rady Dzielnicy 
Niedobczyce w sprawie odwołania starych 
i powołania nowych władz RD.    

O sprawie pisaliśmy w relacji z poprzed-
niej sesji. Przypomnijmy: dwóm członkom 
RD Niedobczyce – Joachimowi Hermanowi  
i Mariuszowi Węglorzowi – mandaty odebrał 
jej przewodniczący Czesław Dobrowolski. 
Wygaśnięcie mandatów stwierdził St. Jasz-
czuk. Powodem ich pozbawienia miały być 
cztery nieusprawiedliwione nieobecności na 
posiedzeniach RD. O takiej procedurze mówi 
§ 25 pkt 5 statutu Rady Dzielnicy. Jednak 
zdaniem Jacka Piechy (PO), który przedstawił 
argumenty przemawiające za odrzuceniem 
uchwały, przy odbieraniu mandatów powo-
łano się na statut, który wszedł w życie już 
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po wyborach do dzielnicowych rad. — Nowe 
statuty, w tym zapisy §25 pkt 5, którego w po-
przedniej regulacji nie było, wprowadzono już 
w trakcie trwania kadencji tych  rad. A przecież 
zgodnie z konstytucją, prawo nie może działać 
wstecz, a prawa nabyte są chronione. Jeżeli 
Rada Dzielnicy rozpoczynała swoją działal-
ność na podstawie starego statutu, to przepisy, 
które rozstrzygają o prawach i obowiązkach 
radnych, a znajdują się tylko w nowym statucie, 
należy pominąć w obecnej kadencji i stosować  
w kadencji następnej. Jeśli opieramy się na nich 
już teraz, to należy to robić z dużą ostrożnością 
— przekonywał radny. 

Spornego paragrafu bronił Józef Skrzypiec 
(BSR), który mówił, że zapis o konsekwencjach 
czterech nieusprawiedliwionych nieobecności 
został wprowadzony po to, by ukrócić przy-
padki nadmiernych absencji, jakie zdarzały się  
w poprzednich kadencjach rad dzielnic. Z kolei 
W. Brzózka zaproponował, by w najbliższym 
czasie wykreślić ze statutów dyskutowany zapis: 
— W dzielnicach pracujemy społecznie i taki 
zapis nie jest potrzebny. 

J. Piecha przypomniał również, że dzielnico-
wi radni wybierani są w wyborach większościo-
wych nieproporcjonalnych, co daje im bardzo 
silny mandat. Podkreślił, że nie ma procedury, 
która wskazywałaby na sposób, w jaki można 
usprawiedliwić nieobecność na posiedzeniu. 
J. Hermana i M. Węglorza bronił również  
H. Ryszka, który powtórzył, że nie sposób było 
udowodnić nieusprawiedliwionej nieobec-
ności, nie dano też zainteresowanym szansy 
wytłumaczenia się. Co więcej, o odebraniu 
mandatów powiadomiono ich listownie. 
— Przewodniczący RD utracił zaufanie człon-
ków. Jeżeli wódz nie wierzy w swoje wojsko, to 
nie może być wodzem — mówił H. Ryszka, 
tłumacząc przesłanki, jakimi kierowali się 
dzielnicowi radni decydując o zmianie władz 
w dzielnicy. — Członkowie niedobczyckiej rady 
nie zgadzają się z decyzją przewodniczącego 
Czesława Dobrowolskiego o odwołaniu dwóch 
członków rady — dodał H. Ryszka, który roz-
poczynając dyskusję nad projektem uchwały 
zapowiedział, że będzie głosował przeciw. 
Tymczasem radni zakwestionowali decyzję 
samorządowców z Niedobczyc, głosując za 
unieważnieniem uchwał RD z 8 stycznia, które 
odwoływały przewodniczącego rady i prze-
wodniczącego zarządu dzielnicy z pełnionych 
przez nich funkcji. — Takie odwołanie może 
nastąpić na pisemny wniosek 10 członków rady. 
Tymczasem pod przedstawionym wnioskiem 
widniały podpisy 8 członków oraz dwóch 
byłych członków RD, których mandat wygasł  
w wyniku ich czterokrotnej nieusprawiedli-
wionej nieobecności. Ta uchwała ma upo-
rządkować sprawy w RD, w której doszło do 
wyboru nowych władz z naruszeniem procedur 
— mówił St. Jaszczuk. 

O szybkie rozwiązanie „niedobczyckiego” 
problemu apelował Kazimierz Salamon 

(BSR): — Członkami rad dzielnic są fanatycy 
działalności społecznej. To ludzie, którzy chcą 
poświęcić się swojej małej ojczyźnie, jaką dla 
nich jest dzielnica. W Niedobczycach coś „nie 
zagrało”, ale myślę, że mimo tych problemów, 
będziecie umieli się ze sobą dogadać. Wspólnie 
zrobiliście w dzielnicy wiele dobrego, tak was 
mieszkańcy oceniają. Nie psujcie tego. Z kolei 
P. Kuczera mówił o okolicznościach, w jakich 
powstał projekt dyskutowanej uchwały. Pytał 
o to, w jaki sposób ma być budowana samo-
rządność w mieście: — Czy chcemy ją tworzyć 
u podstawy, czyli w radach dzielnic i szanować 
wybór mieszkańców, czy też mamy wybierać 
rozwiązania będące zaprzeczeniem samorząd-
ności? Stanisław Stajer (IO „Nasz Rybnik”) 
zarzucił St. Jaszczukowi brak natychmiasto-
wej reakcji, która pozwoliłaby na szybkie 
wygaszenie sporu, a P. Kuczera wytknął 
przewodniczącemu RM brak dbałości o sa-
morządność. — Jeśli budujemy społeczeństwo 
obywatelskie, nie możemy decydować o losie 
ludzi, którzy mają silny mandat społeczny. Dzi-
siaj mamy zadecydować o tym, czy mieszkańcy 
Niedobczyc mają budować samorządność, bo 
to może być przykład na to, jak kolejne rady 
dzielnic będą „czyszczone” z jakichś ludzi. Wy-
starczy przewodniczący, wystarczy jego pismo, 
wystarczą trzy dni... A potem Rada Miasta  
i sprawa jest załatwiona. Ale czy o to chodzi  
w samorządności? — pytał P. Kuczera. St. 
Jaszczuk, komentując wypowiedź radnego 
PO, podkreślił, że samorządność ma różne wy-
miary: — Jeśli rada dzielnicy, która lekceważąc 
decyzję przewodniczącego również wybranego 
przez mieszkańców i podejmującego decyzję 
zgodnie z prawem, przeprowadza wybory, tak 
jakby decyzji przewodniczącego nie było, to 
trudno tu mówić o samorządności. Ta uchwała 
ma zakończyć chaos, który tam panuje.

Z kolei W. Brzózka przypomniał, że statut 
został zaakceptowany przez członków Rady 
Miasta i wojewodę. W podobnym tonie wypo-
wiedział się H. Cebula, mówiąc, że to przyjęty 
przez miejskich radnych dokument wymógł 
na Cz. Dobrowolskim wygaszenie manda-
tów dwóch członków niedobczyckiej rady.  
J. Skrzypiec prosił o wyciągnięcie wniosków 
na przyszłość, a Władysław Horabik (BSR) 
apelował, by przy podejmowaniu uchwały 
radni kierowali się własnym sumieniem  
i chęcią współpracy: — Najlepsze prawo  
i przepisy nie pomogą nam, jeśli w tym wszyst-
kim nie będziemy po prostu ludźmi. Z kolei 
B. Drabiniok żałował, że sprawa nie została 
rozwiązana w sposób mniej spektakularny: 
— Może jest to już początek kampanii wybor-
czej? — pytał. Od polityki w samorządzie 
odcięli się Andrzej Wojaczek (PiS) i H. Ce-
bula. Natomiast R. Niewelt nie zaprzeczał, 
że w działalność RD wdarły się polityczne 
przesłanki: — Jeśli wprowadzamy politykę 
do rad dzielnic, pozostaje nam wprowadzić ją  
w parafiach, a następnie w rodzinach. Potem 

to już tylko rozdać broń... Partie się kłócą,  
a Rybnik jest obok! — grzmiał radny. Tymcza-
sem H. Ryszka zaapelował o poszukanie kom-
promisu i ponowne skierowanie sprawy do 
Komisji Rewizyjnej. St. Jaszczuk powtórzył, 
że uchwała nie jest wymierzona przeciwko 
komukolwiek, a ma służyć uporządkowaniu 
spraw w niedobczyckiej radzie. — Wracamy 
do punktu wyjścia, a wy załatwcie to między 
sobą — mówił do działaczy z Niedobczyc. 
Pełną emocji dyskusję zakończyło głosowanie 
nad uchwałą, którą poparło 13 radnych, przy 
9 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się. 

Skargi oddalone
Za bezzasadne radni uznali dwie skargi, 

które w ostatnim czasie wpłynęły do Rady 
Miasta. Skarga na działalność prezydenta 
skierowana przez mieszkańców jednego  
z budynków przy ul. Lompy dyskutowana 
była już podczas poprzedniej sesji. Chodziło 
o rzekomy brak działań prezydenta i nieprze-
strzeganie terminów odpowiedzi na pisma  
w sprawie sprzedaży mieszkań we wspomnia-
nym budynku. Tym razem radni uznali skargę 
za bezzasadną w części odnoszącej się do za-
ginięcia wniosków o przeznaczenie do wykupu 
mieszkań przy ul. Lompy. Jak mówił prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej J. Skrzypiec, 
wszelkie pisma, z którymi zwracali się skarżący 
znajdują się w Urzędzie Miasta, co więcej, na 
wszystkie została udzielona odpowiedź.

Druga z odrzuconych skarg dotyczyła dzia-
łalności przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Boguszowice–Osiedle. Skarżący twierdził,  
że przewodniczący nie dopełnił obowiązku, 
który miał polegać na zawiadomieniu prze-
wodniczącego RM o wygaśnięciu mandatów 
członków RD. Jednak zgodnie z przytoczonym 
przez J. Skrzypca sprawozdaniem, radni uznali, 
że przewodniczący RD nie miał takiego obo-
wiązku. Za przyjęciem uchwały głosowało 23 
radnych, przy jednym głosie przeciw i jednym 
wstrzymującym. 

Wnioski po burzy
Część posiedzenia poświęconą wnio-

skom, pytaniom i interpelacjom rozpoczął 
przewodniczący St. Jaszczuk, który po-
informował o pismach, jakie skierowane 
zostały do Rady Miasta. Zaraz po nim głos 
zabrał P. Kuczera, który nawiązując do burz-
liwej dyskusji, jaka miała miejsce przy okazji 
uchwały „niedobczyckiej”, w imieniu radnych 
PO zażądał odwołania St. Jaszczuka z funkcji 
przewodniczącego Rady Miasta. Radni PO 
chcieli, by stosowny wniosek w tej sprawie 
przygotowali pracownicy Biura Rady Miasta. 
— Ten wniosek jest niedorzeczny. Biuro Rady 
nie przygotowuje uchwał. Jeżeli taki wniosek 
został przedstawiony, to przygotowanie uchwały 
należy do wnioskodawców — odparł prezydent,  
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a St. Jaszczuk ripostował: — Postawienie 
takiego wniosku jest dowodem na to, że to, co 
wydarzyło się w Niedobczycach jest polityczną 
„rozrubą” przez was inspirowaną. Sprawa ma 
powrócić na kolejnym posiedzeniu Rady.

Z kolei A. Oświecimski podziękował radnym 
i prezydentowi za złożenie życzeń z okazji 70. 
urodzin oraz rocznicy pracy samorządowej, 
a W. Brzózka pytał o termin otwarcia kładki 
nad torami w Boguszowicach, łączącej osiedla 
północ i południe. Kładka, ze względu na zły 
stan techniczny została zamknięta przez nadzór 
budowlany. Prezydent M. Śmigielski odpowie-
dział, że ustalany jest jej właściciel. Sprawa 
była dyskutowana na spotkaniu z udziałem 
przedstawicieli miasta, kop. „Jankowice” oraz 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego. Właściciel będzie zobowiązany do 
wyremontowania pomostu. — Najprawdopo-
dobniej wcześniej miasto oszacuje koszt naprawy 
kładki, przeprowadzi niezbędne prace i obciąży 
kosztami właściciela — wyjaśniał A. Fudali 
(więcej na stronie 10). Natomiast W. Horabik 
powrócił do sprawy remontu ul. Niepodle-
głości – projekt przebudowy ulicy zostanie 
opracowany do końca marca i wtedy miasto 
podejmie rozmowy z Kompanią Węglową na 
temat współfinansowania inwestycji. Z kolei 
Jerzy Lazar (PiS) prosił o szybkie przywrócenie 
odpowiedniej nawierzchni na ul. Energetyków, 
Fr. Kurpanik o powtórne przeprowadzenie 
ubiegłorocznej akcji wywozu odpadów wiel-
kogabarytowych, a St. Stajer o niezwłoczne 
przystąpienie do konsultacji w sprawie granic 
dzielnic Kłokocina i Gotartowic oraz o podjęcie 
rozmów z firmą „Strabag” co do utrzymania 
ciągłości ruchu na ul. Włościańskiej na czas 
budowy autostrady A1. Natomiast R. Nie-
welt zwrócił uwagę na opóźnienia związane 

z budową środkowego odcinka autostrady, 
zaapelował jednocześnie o powołanie komisji, 
która zajęłaby się usprawnieniem ruchu na 
ul. Mikołowskiej, która będzie prowadziła do 
nowej autostrady (sprawą ma zająć się Komisja 
Komunikacji). B. Drabiniok zaproponował, by 
Komisja Gospodarki Komunalnej opracowała 
system zróżnicowania stawek za segregację od-
padów (szczegóły dotyczące segregacji śmieci 
wyjaśnił radnemu J. Mura). Temat segregacji 
podjął również radny Józef Piontek (BSR),  
a W. Brzózka zwrócił uwagę na to, że kontenery 
na odzież, na których umieszczone jest logo 
PCK nie należą do tej organizacji charytatywnej.  
Od pewnego czasu pojemniki te są wykorzy-
stywane przez firmy prywatne, które zebraną 
odzież przekazują do handlu z „drugiej ręki”.

Fr. Kurpanik ponownie poruszył temat 
prowadzonej przez Vattenfall wymiany lamp 
ulicznych. Szczegółowych wyjaśnień udzielił 
wiceprezydent M. Śmigielski: na podstawie 
umowy o eksploatację oświetlenia, jaką firma 
Vattenfall zawarła z miastem, wymienianych 
jest ok. 8 tysięcy opraw. Nowe oprawy pobierają 
mniej energii i dodatkowo posiadają system 
elektroniczny, który redukuje moc między 
godziną 24 a 3 w nocy. Stare lampy składo-
wane są na terenie należącym do Vattenfalla,  
a część z nich przekazywana jest do RSK,  
w celu ponownego wykorzystania.

Tuż przed końcem posiedzenia, H. Rysz-
ka powrócił do tematu eksploatacji hałd  
w Niedobczycach, pytał również o to, czy miasto 
ma szansę na udział w programie unowocze-
śnienia bibliotek finansowanym przez rząd, 
Polsko–Amerykańską Fundację Wolności oraz 
fundację Billa i Melindy Gates. — To będzie trud-
ne, bo program jest skierowany do gmin wiejskich  
i wiejsko–miejskich — zakończył prezydent.   

S, D
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Dodatkowa sesja Rady Miasta trwała 
zaledwie kilka minut i rekord ten będzie 
trudny do pobicia.  

Szczególnie, że radni wnioskowali o okroje-
nie porządku obrad o stałe punkty: informację 
prezydenta miasta i wolne głosy. Pozostał 
zatem główny punkt merytoryczny czyli usta-
lenie regulaminu określającego wysokość  
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe i doraźne zastępstwa oraz nagrody 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
miasto. Wprawdzie uchwałę w identycznym 
brzmieniu radni podjęli w listopadzie ub. 
roku, jednak nowelizacja Karty Nauczyciela 
ze stycznia br., z której wynika, że regulamin 

nie powinien zawierać określenia czasu, na jaki 
obowiązuje, sprawiła, że trzeba było uchwałę 
podjąć ponownie. Okoliczności zmiany przed-
stawiła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn,  
a radni uchwałę przyjęli.

(r)

Relację z sesji, 
która odbyła się 18 lutego 

w następnej „GR”. 

Kolejne posiedzenie RM 
18 marca o godz. 16.00.

Kilka istotnych głosowań i pierwsza 
w tym roku sesja zakończona. Jeszcze 
tylko parę kuluarowych rozmów i można 
wracać do domu. Jutro ponownie trzeba 
będzie zasiąść w ławach. Jednak tym 
razem … szkolnych.  

Bo oprócz tego, że są radnymi, są też, a może 
przede wszystkim, uczniami. Mowa bowiem  
o radnych Młodzieżowej Rady Miasta, w której 
zasiada 25 uczniów szkół średnich wybranych 
w swoich placówkach. Spotykają się na ofi-
cjalnych sesjach dzień po posiedzeniach Rady 
Miasta Rybnika, a obradom przewodzi 5 oso-
bowe prezydium, które tworzą przewodniczący, 
zastępca, sekretarz i dwóch członków zarządu. 
Kadencja MRM potrwa dwa lata, a ruszyła we 
wrześniu ub. roku. W tym czasie młodzieżowi 
rajcy nie próżnowali: — Rozpoczęliśmy od szko-
lenia radnych w Poroninie, zorganizowanego 
przez Szkolne Forum Edukacji Europejskiej. 
Kilku z nas wzięło też udział w szkoleniu na 
temat pisania projektów o dofinansowanie  
z UE. Radni pojechali również do Newtownebby 
— podsumowuje sekretarz MRM Piotr Wodok, 
uczeń II LO. — Naszym największym sukcesem 
była akcja „Czapka św. Mikołaja”. Współor-
ganizowaliśmy też warsztaty dziennikarskie  
w ramach projektu „Młody dziennikarz” oraz 
akcję krwiodawstwa „Wampiriada”, wspólnie 
z samorządami studenckimi. Rada nie kryje 
dumy z największego dotychczasowego sukce-
su – „Czapki św. Mikołaja”, w ramach której 
udało się zebrać kwotę o ponad połowę wyższą 
od ubiegłorocznej – aż 15.927,50zł: — Jesteśmy 
naprawdę bardzo zadowoleni — podsumowuje 
wiceprzewodniczący MRM, uczeń Zespołu 
Szkół Technicznych Bartosz Żaczek. Podczas 
zbiórki, która trwała od 6 do 18 grudnia, młodzi 
ludzie zebrali nie tylko pieniądze, ale również 
sporo darów, które trafiły do najbardziej po-
trzebujących rodzin. — Udało nam się wręczyć 
ponad 500 paczek — dodaje P. Wodok. 

Podczas pierwszej w tym roku sesji mło-
dzieżowi radni nie tylko podsumowywali 
dotychczasowe działania, ale też zaplanowali 
kolejne – zapowiedzieli stworzenie strony 
internetowej i promocję MRM, wskazali na 
konieczność zacieśnienia współpracy z Radą 
Miasta oraz samorządami szkolnymi i studenc-
kimi, omówili też propozycje zmian w statucie 
MRM. W planach jest organizacja konkursu 
„Młody dziennikarz”, który ruszy 1 czerwca, 
a w przypadku otrzymania ministerialnego 
grantu, MRM podejmie się realizacji projektu 
„Czytam, piszę, polecam”. Przewodniczący 
rady poddał też pod głosowanie propozycję 
przeprowadzenia akcji charytatywnej dla 
gliwickiego hospicjum, która odbędzie się po 
wakacjach, gdyż oprócz wspomnianych zadań, 
młodzieżową radę czeka jeszcze organizacja 
projektu teatralnego: — Przygotujemy sztukę 
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Najkrótsza... 



dla uczniów rybnickich gimnazjów, poruszającą 
aktualne problemy młodych ludzi – narkotyki, 
uzależnienie od internetu, przemoc, alkoholizm 
w rodzinie … — mówił B. Żaczek, a opiekująca 
się na co dzień Młodzieżową Radą Miasta 
nauczycielka języka polskiego oraz edukacji 
czytelniczej i medialnej w V LO Aneta Boku-
niewicz przekonywała: — Wam łatwiej będzie 
nawiązać kontakt z gimnazjalistami. Oni szyb-
ciej się przed wami otworzą. Pierwszy spektakl 
przygotują radni, kolejne będą już efektem 
międzyszkolnego konkursu teatralnego. Ale 
młodzi ludzie mają jeszcze wiele innych po-
mysłów, ot choćby organizacja imprezy nawią-
zującej do szeroko pojętej sztuki ulicy: — Jest 

wiele osób, które są świetne w breakdance, 
graffiti, hip-hopie czy beatboxie, a nie mają się 
gdzie pokazać — przekonywał Patryk Rduch, 
a radni uznali, że pomysł warto zrealizować  
w ramach obchodów Dnia Dziecka. — Chce-
my wyciągnąć młodzież z domów — przeko-
nuje B. Żaczek. O inicjatywach MRM dobrze 
mówił również prezydent Adam Fudali, który 
wziął udział w sesji: — Zdaję sobie sprawę, że 
przygotowanie tych działań wymaga dużego 
zaangażowania. Niejednokrotnie są to dla was 
zupełnie nowe doświadczenia — mówił. — Je-
stem przekonany, że na tej sali znajduje się wielu 
przyszłych radnych i samorządowców… 

Ważne wybory…
— Kierowała mną ciekawość – nowe wra-

żenia, nowi ludzie, nowe wyzwania — tak 
P. Wodok mówi o powodach, dla których 
został radnym. — Polityki nie lubię, ale coś 
trzeba robić. Dlatego trafiłem do MRM, no 
i działam… — dodaje B. Żaczek. Z kolei 
Arkadiusz Urbańczyk z Zespołu Szkół 
Budowlanych nie wie jeszcze czy „pójdzie  
w politykę” ale mówi, że MRM poszerzyła jego 
zainteresowania: — W tym roku pełnię funkcję 
przewodniczącego, w ubiegłym byłem zwykłym 
radnym, no i spodobało mi się. Dotychczas 
nie interesowałem się tego typu działalnością, 
ale przyznaję, że dzięki MRM bardziej zainte-
resowałem się tematyką europejską — mówi. 
Inicjatywy podejmowane przez MRM ocenia 
bardzo pozytywnie: — To co robimy traktujemy 

poważnie. Jesteśmy reprezentantami ryb-
nickiej młodzieży i musimy godnie działać 
w jej imieniu i starać się robić dla niej to co 
najlepsze. Nie traktujemy tego jak zabawę 

… — mówi Arek. Również A. Bokuniewicz 
chwali poczynania młodych ludzi, a ma porów-
nanie, gdyż pracuje z młodzieżowymi radnymi 
już trzy lata: — Wcześniej pieczę nad MRM 
sprawowała Grażyna Szynol – dziś dyrektor V 
LO. To po niej przejęłam te obowiązki, a na 
co dzień opiekuję się samorządem uczniow-
skim — wyjaśnia. — Nie ukrywam, że dopiero 
ta kadencja i właśnie ci radni są wyjątkowo 
aktywni i kreatywni, a „Czapka św. Mikołaja ” 
dodała nam skrzydeł. Mamy poczucie, że idzie 
nam coraz lepiej. A. Bokuniewicz podkreśla, 
że jej rola w MRM sprowadza się głównie do 
doradzania i koordynowania poczynań mło-
dych ludzi: — Radni mają ciekawe pomysły, 

są zaangażowani, ale czasem trzeba ich trochę 
poprowadzić. Pełnię rolę „pomostu” pomiędzy 
MRM a miastem i wiceprezydent Joanną Krysz-
czyszyn oraz dyrekcjami szkół i samorządami 
uczniowskimi. MRM współpracuje również 
ze studentami, CRIS–em i Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Młodzieżowych, w którym działają 
osoby wywodzące się z MRM. Jak mówi  
A. Bokuniewicz, na ich pomoc zawsze można 
liczyć. Podobnie jak na radnych… 

Koledzy po fachu
— Dzięki nim nawiązujemy kontakty. Często 

pomagają nam otwierać zamknięte dotychczas 
drzwi. Są głosem doradczym — mówi o miej-
skich radnych A. Bokuniewicz. — Jednak 
współpraca odbywa się na różnych poziomach, 
bo każdy z rajców jest inny – ma różne pomysły 
i czym innym się zajmuje. A czym? Tego już 
wkrótce dowiedzą się młodzieżowi radni, 
gdyż każdy z nich będzie przyglądał się pracy 
jednego ze swoich starszych kolegów. W ten 

sposób nawiążą współpracę i pozna-
ją specyfikę samorządowego życia. 
— Staramy się brać udział w sesjach 
Rady Miasta, ale nie zawsze pozwala 
nam na to czas i obowiązki szkolne 
— mówi P. Wodok. A szkoda, gdyż 
sesja jest doskonałym materiałem 
do obserwacji poczynań miejskich 
rajców, choć jak żartowano, lepiej 
żeby młodzi nie przyjmowali złych 
wzorców… O obopólnych korzy-
ściach wynikających z zacieśnienia 
kontaktów pomiędzy MRM a Radą 

Miasta mówili goszczący na sali radni: — Pro-
pozycja współpracy z pewnością nas zmobilizu-
je. Być może wspólnie uda nam się zrobić coś 
fajnego dla miasta. Nie ukrywamy, że potrzebny 
nam jest głos młodych mieszkańców Rybnika, 
gdyż patrzymy na miasto z innego pułapu  
i często nasze myślenie bywa bardzo dorosłe. 
Nie zawsze też dobrze oceniamy to, co młodzież 
chciałaby robić — mówi Kazimierz Salamon. 
Z kolei Henryk Cebula zachęcał młodych 
do współpracy nie tylko z radnymi, ale też  
z przedstawicielami rad dzielnic i chwalił 
przyjęte przez nich inicjatywy, a Józef Pion-
tek radził uczniom, by zastanowili się nad 
organizacją imprez w ośrodku w Kamieniu.  
— Z chęcią wam w tym pomogę — zapewniał. 
O współpracy mówił też A. Fudali, który 
zaproponował młodym ludziom poznanie 
życia prezydenta od kuchni: — Skoro każdy 
z radnych będzie miał swojego młodego „pod-
opiecznego”, ja proponuję jednemu z was funk-
cję asystenta. Zaproszę kogoś do podglądnięcia 
jednego dnia z życia prezydenta. Ale ostrzegam 
– będzie on trwał od 7.30 do 21.00! Sądząc po 
zaangażowaniu młodzieży, radni potraktują 
to jak wyzwanie. Kolejne… 

(S)
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Aneta Bokuniewicz: 
— Młodzieżowi radni są 
wyjątkowo aktywni i kre-
atywni, a sukces „Czapki 
św. Mikołaja” dodał nam 
skrzydeł. 

Radni przegłosowali pro-
pozycję zorganizowania 
akcji charytatywnej dla 
gliwickiego hospicjum.

Zdjęcia: s

Jak radny z radnym 
– Arkadiusz Urbańczyk 
z Kazimierzem Salamonem.



Zmiany ograniczające ruch i postój 
w Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej 
(Rynek z przyległościami) zostały 
wprowadzone w życie w nieco bardziej 
z l iberalizowanej  niż  wcześniej 
planowano formie.

Władze miasta dały się przekonać han-
dlowcom, którzy twierdzili, że hurtownicy nie 
są stanie dostosować harmonogramu dostaw 
do planowanego przepisu o całkowitym za-
kazie wjazdu na Rynek pomiędzy godz. 10.00 
a 17.00. Sami handlowcy przyznali, że po-
przez nadużywanie dotąd obowiązujących 
przepisów (postój dłuższy niż 30 min., 
wjeżdżanie bez towaru) przyczynili się do 
chaosu na Rynku, teraz zobowiązali się do 
samodyscypliny. Ostatecznie, obok miesz-
kańców strefy, również działający w niej 
przedsiębiorcy i handlowcy są zobowiązani 
do posiadania tzw. karty RSŚ, specjalnego 
zezwolenia prezydenta miasta wydawanego 
przez Wydział Dróg UM na wjazd do RSŚ 
w ciągu dnia. Ten właśnie dokument, obok 
biletu z czasem wjazdu, dostawcy, których 
do strefy wjeżdża dziennie ok. 30, powinni 
mieć zatknięte za szybą pojazdu w czasie 
wyładunku towaru. Każda karta opatrzo-
na jest napisem precyzującym cel wjazdu 
w obszar strefy np. przejazd na własny 
parking, dostawa, parkowanie w obszarze 
RSŚ itp. 

Większe kompetencje przyznano miejskim 
strażnikom – sprawdzają oni czy wjeżdżają-
ce auto faktycznie wiezie towar, decydują 
o wpuszczeniu na Rynek i czuwają, by 
uprawnione do parkowania na nim auta nie 
przekroczyły 30–minutowego limitu czasu. 
Strażnicy stoją bliżej Rynku, na wejściu 
w ul. Raciborską, by mieć lepszy ogląd sytu-
acji na Rynku. Jeden patrol kontroluje wjazd 

od ul. Raciborskiej, drugi w razie potrzeby 
interweniuje w innej części Śródmieścia, 
m.in. pl. Kościelny czy pl. Wolności, gdzie 
miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych 
są często zajmowane przez innych kierow-
ców. Funkcjonariusze Straży Miejskiej są 
wspierani przez monitoring. Każdy wjazd do 
wyznaczonej strefy bez uprawnień jest jedno-
znaczny z nieprzestrzeganiem znaku „zakaz 
ruchu w obu kierunkach”, co może skończyć 
się mandatem i punktami karnymi.

Przyjęte rozwiązanie to pewnego rodzaju 
kompromis: według wcześniejszych planów 
władz miasta, w godz. od 10.00 do 17.00 
miał obowiązywać całkowity zakaz wjazdu 
hurtowników, zaś handlowcy postulowali, 
by nie tylko można było wjeżdżać, ale by nie 
obowiązywał również limit czasowy.

Czas pokazał, że generalnie sytuacja na 
Rynku się poprawiła. Potwierdza to również 
komendant Straży Miejskiej Janusz Bismor: 
już sam fakt obecności na Rynku dwóch 
patroli działa na kierowców dyscyplinująco. 
W styczniu strażnicy zanotowali ok. 200 
wykroczeń, nakładając na Rynku i w jego 
okolicach 90 mandatów i udzielając tyleż 
samo pouczeń. W pierwszych dniach obowią-
zywania nowych przepisów nieuprawnionych 
wjazdów na Rynek było dziennie ok. 30, 
aktualnie – od 2 do 5. Dodać trzeba, że wpro-
wadzone obostrzenia nie dotyczą pojazdów 
oznaczonych kartą osoby niepełnosprawnej, 
a takich samochodów w RSŚ parkuje sporo, 
nawet do 10 dziennie. Niestety, nie wszyscy 
przedsiębiorcy wywiązują się z deklaracji 
o utrzymywaniu porządku i dyscyplinowaniu 
swoich dostawców, nadużywając uprawnień. 
Oby nie skończyło się to kolejną weryfikacją 
regulaminu…

(r)

Stare, nowe na Rynku

Będzie remont kładki
Ze względu na zły stan techniczny za-

mknięto przebiegającą nad torem kolejo-
wym kładkę łączącą Boguszowice Osiedle 
z Boguszowicami Starymi, co spotkało się 
z oburzeniem korzystających z niej dotąd 
mieszkańców.     

Po oględzinach obiektu z udziałem m.in. 
przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, wiceprezydenta Michała 
Śmigielskiego i dzielnicowych samorządowców, 
władze miasta zdecydowały się na wykonanie 
ekspertyzy technicznej, zapowiedziały też jak 
najszybszy remont kładki i obciążenie jego kosz-
tami właściciela. Szkopuł w tym, że… właściciela 
trzeba dopiero znaleźć, czym zajmują się służby 
nadzoru budowlanego. Grunt z jednej i drugiej 
strony kładki należy do kop. „Jankowice”, można 
więc domniemywać, że właścicielem kładki jest 
również kopalnia. Kładka powstała w okresie 
budowy Osiedla Północ i pierwotnie konstrukcja 
ta podtrzymywała media, w tym wodociąg. 
Później, by skrócić drogę między osiedlem, 
a ul. Sztolniową, nadbudowano kładkę dla 
pieszych. 

Konsekwencją zamknięcia dotychczasowego 
przejścia jest zdecydowanie dłuższa droga 
między dzielnicami, w tym droga młodzieży 
z osiedla do Gimnazjum nr 7 – trzeba korzystać 
z przejść drogowych na ul. Rajskiej i Jastrzęb-
skiej. Znacznie zmniejszył się też ruch na tar-
gowisku. By nieco sytuację poprawić, miasto 
zdecydowało o wydłużeniu linii autobusowej 
nr 46, która będzie dojeżdżać aż do Osiedla 
Południe.                                                     (r)

Na szczycie...
Prezydent Adam Fudali wziął udział 

w „Szczycie N 15”, jaki w połowie lutego 
odbył się w Świdnicy.

Świdnicki „Szczyt N 15” to spotkanie naj-
lepszych prezydentów miast, wyróżnionych 
w rankingu tygodnika Newsweek. 

Dziennikarze tygodnika „Newsweek” prze-
analizowali działania gospodarzy 108 polskich 
miast, spośród których wybrali z 15 samo-
rządowych liderów. Wśród nich znalazł się 
prezydent Rybnika Adam Fudali, który zajął 
7 miejsce. Jest to najlepszy wynik wśród samo-
rządowców województwa śląskiego.

W trakcie spotkania prezydenci rozmawiali 
o kryzysie, który dotknąć może również polskie 
miasta. Samorządowcy wymienili się pomysłami, 
jak sobie radzić w tym trudniejszym czasie oraz jak 
chronić mieszkańców przed skutkami kryzysu. 

W świdnickiej debacie wraz z prezydentem 
Rybnika wzięli udział m.in. prezydenci Krosna, 
Wrocławia, Świnoujścia, Elbląga, Jeleniej Góry, 
Świdnicy, Tychów, Bydgoszczy, Łodzi, Płocka, 
Szczecina i Rzeszowa. Więcej o spotkaniu 
w kolejnym numerze „GR”.                         (r)
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Strażnicy miejscy otrzymali większe kompetencje.                                                                                    Zdj.: s



…mówi Alfred Strzeduła, który jako 15–latek był świadkiem 
przejścia ul. Mikołowską kolumny pędzonych z Oświęcimia 
w głąb Rzeszy więźniów.

—  W styczniu 1945 roku pracowałem w piekarni przy dzisiejszej ul. 
Sobieskiego, mieszkałem zaś na Zastawie (dziś dzielnica Paruszowiec–Pia-
ski). Wracałem do domu ul. Mikołowską. Na wysokości skrzyżowania 
z drogą do Wielopola zobaczyłem wyłaniającą się z lasu od strony Kamie-
nia dużą grupę ludzi, usłyszałem krzyki i ujadające psy. Mimo strachu, 
ciekawość zwyciężyła… Razem z kilkoma kolegami zatrzymaliśmy się 
z boku. Kiedy kolumna się zbliżyła, zobaczyliśmy ok. 200 wycieńczonych 
ludzi w pasiastych drelichach i drewniakach, okrytych lichymi kocami. 
Słabsi byli podtrzymywani przez współwięźniów, a cała kolumna okrążona 
przez SS–manów z bronią gotową do strzału, pejczami i psami. Więźniowie 
byli bici i poganiani krzykami weiter, weiter! (dalej, dalej!) Na przestrzeni 
kilkuset metrów na ziemię padło co najmniej kilka osób; ci, których nikt 
nie podniósł, ginęli od strzałów. W czasie, kiedy tam staliśmy były też 
próby ucieczki – kilka udanych, kilka zakończonych strzałami. SS–mani 
odganiali nas, strasząc bronią i nie pozwalając podać jedzenia…Ten obraz 
pozostanie w mojej pamięci do końca życia…       

To nie było pierwsze spotkanie pana Alfreda z więźniami Oświęcimia. 
W 1944 roku władze okupacyjne wysyłały młodych ludzi do kopania 
umocnień w różnych miejscowościach Śląska. Był wśród nich również 
A. Strzeduła, a droga koleją do jego miejsca pracy wiodła w pobliżu 
obozu Auschwitz. Dotąd tylko o nim słyszał, teraz zobaczył charakte-
rystyczne wieżyczki wartowni, spacerujących na zewnątrz SS–manów 
i więźniów wychodzących do pracy przy wtórze orkiestry. Wtedy wydało 
mu się, że to miejsce nie jest aż tak groźne, po prostu obóz pracy. Rok 
później tragedia więźniów rozegrała się na jego oczach… 

W sumie w Rybniku zginęło z zimna, wycieńczenia i kul hitlerowców 
ponad 450 osób. Ich pamięć uczczono pomnikami w miejscu noclegu 
w okolicy stadionu przy ul. Gliwickiej oraz miejscu pochówku kilkaset 
metrów dalej. Monument poświęcony „tym którzy zginęli, tym, co przeżyli 
i tym, co ratowali” stanął w Kamieniu w 50. rocznicę tragicznych wyda-
rzeń. Były one również probierzem człowieczeństwa dla okolicznych 
mieszkańców, którzy ocalili życie wielu zbiegłym więźniom.

 Podobnie jak w latach poprzednich, w 64. rocznicę „Marszu śmier-
ci” rybniczanie uczcili ofiary ewakuacji w miejscach upamiętniających 
tamte wydarzenia. Kwiaty pod pomnikami złożyli przedstawiciele 
miasta – wiceprezydent Michał Śmigielski oraz dyrektor Muzeum 
Bogdan Kloch. Spod „starego” kościoła MBB ruszył Modlitewny Marsz 
Pamięci organizowany od kilku lat przez Klub Inteligencji Katolickiej, 
do którego dołączyli członkowie Harcerskiego Kręgu Seniora „Czarne 
Diamenty” z Chwałowic oraz trzymający honorową wartę w miejscach 
pamięci harcerze z rybnickiego hufca ZHP. Poszczególne stacje tej 
swoistej drogi krzyżowej, którą w tym roku poprowadził ks. Marek 
Bernacki, odprawiono m.in. na cmentarzu przy ul. Rudzkiej oraz pod 
kolejnymi pomnikami, a modlitewny marsz zakończył się mszą św. 
w intencji pomordowanych w kościele św. Katarzyny w Wielopolu. 
Przypomnijmy, że inicjatorem takiej formy uczczenia ofiar ewakuacji 
był Karol Miczajka, założyciel rybnickiego KIK–u, więzień obozu 
w Oświęcimiu i uczestnik „Marszu śmierci” trasą wodzisławską. Z Wo-
dzisławia został wywieziony w głąb Niemiec, gdzie przeszedł kolejne dwa 
obozy i tam doczekał wyzwolenia przez wojska alianckie. K. Miczajka 
obchodzi w tym roku 90. urodziny…

(r)

63. rocznica „Marszu śmierci”

Tego się 
nie da zapomnieć…

Hołd pomordowanym w miejscu pamięci przy ul. Gliwickiej oraz w Kamieniu.
Zdjęcia: r

Modlitewny Marsz Pamięci w drodze na miejsce pochówku 450 
ofiar ewakuacji.

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



Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. JANA SEBESTIANA
członka Stowarzyszenia „Rybnik–Europa”,

orędownika przyjaźni i współpracy 
z partnerskim miastem Dorsten

ŻONIE, SYNOM I NAJBLIŻSZYM ZMARŁEGO
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Przewodniczący Rady Miasta Rybnika Prezydent Miasta Rybnika
 Stanisław Jaszczuk Adam Fudali

 i radni Rady Miasta Rybnika z pracownikami 
  Urzędu Miasta Rybnika
  i jednostek miejskich
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10 lutego br. zmarł Jan Sebastian, inżynier–górnik, który wolny 
czas na emeryturze poświęcił pracy na rzecz rozwoju partnerskiej 
współpracy pomiędzy Rybnikiem a miastami europejskimi. 

Jan Sebastian urodził się 5 maja 1938 r. w Rybniku. Ukończył 
Szkołę Podstawową nr 2 przy ulicy Wodzisławskiej, a w 1957 r. 
– Technikum Górnicze w Rybniku. Podjął pracę w kop. „Jankowi-
ce” (do 1961 roku), a następnie związał swoje życie zawodowe z 
kop. „Dębieńsko” w Czerwionce. W roku 1968 r. ukończył studia 
inżynierskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a kilka lat później 
uzyskał magisterium. Pracował na stanowisku inżyniera strzel-
niczego aż do przejścia na emeryturę w 1990 r. Na emeryturze 
poświęcił się pracy społecznej w rybnickim oddziale Towarzystwa 
Społeczno–Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego oraz  
w Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej „Rybnik–Europa”.

Perfekcyjna znajomość języka niemieckiego i zmysł organi-
zacyjny sprawiły, że stał się niekwestionowanym liderem sekcji 
niemieckiej Stowarzyszenia, potrafił też wciągnąć do pracy ludzi 
młodych, w tym germanistów rybnickich szkół. Był nieocenionym 
współorganizatorem wzajemnych wizyt mieszkańców Rybnika 
oraz Dorsten i Eurasburga, a jako tłumacz wspomagał oficjalne 
delegacje. Był osobą niezwykle lubianą, energiczną i kontaktową, 
nie było dla Niego problemów nie do rozwiązania.

Jego niespodziewana śmierć dotknęła nie tylko rodzinę, ale  
i szerokie grono przyjaciół i znajomych, również za granicą. Najle-
piej ich uczucia przekazał w mowie pożegnalnej przewodniczący 
Stowarzyszenia „Rybnik–Europa” Roman Widerski:   

Pogrążeni w smutku spotykamy się dziś, by wspólnie pożegnać 
Jana Sebastiana, którego śmierć jest dla nas wszystkich ogromnym 
ciosem. Jest nam niezwykle ciężko rozstać się z człowiekiem, którego 
życie i działalność tak wiele wniosły w naszą codzienność. Jeste-
śmy tu przede wszystkim po to, by wspólnotą naszych serc i myśli 
zaświadczyć, że pamięć o Nim nigdy nie zostanie zatarta, że Jego 
dzieło, a także wspaniała osobowość będą żyły w nas na zawsze.

My, Jego przyjaciele, będziemy Go przede wszystkim wspomi-
nać jako pełnego radości życia, pomysłów i entuzjazmu człowieka, 
z którym spędziliśmy wiele cudownych chwil, tak podczas pracy 
w Stowarzyszeniu, jak i podczas prywatnych spotkań.

„Gdy przyszedłeś na świat, płakałeś, a wszyscy się cieszyli. Żyj tak, 
aby wszyscy płakali, kiedy będziesz go opuszczać” – mówi przy-
słowie. Patrząc na twarze tu zebranych, Janek tak właśnie żył, ale 
nie jest pewne czy chciałby, byśmy wspominali Go ze smutkiem… 
Miał jeszcze tyle planów: już myślał o organizacji 10–lecia naszego 
Stowarzyszenia, o wspólnym kursie tańca, który miał się rozpocząć 

od baletu klasycznego, 
z wielkim entuzjazmem 
uczył się języka angielskie-
go, aby móc porozmawiać 
z przyjaciółmi nie tylko  
z Dorsten i Eurasburga, ale 
także z Newtownabbey, 
Mazamet czy innych part-
nerskich miast. Nie zdążył. 
Niespodziewanie serce od-
mówiło mu posłuszeństwa 
– wielkie serce, którego 
nigdy nie zapomnimy. Ja-
siu, czuwaj nad nami. Twój duch i oddanie zawsze będą towarzyszyły 
naszej działalności, której kierunki nam wyznaczyłeś.

W liście kondolencyjnym podpisanym przez Hansa–Joachima 
Thelena, przewodniczącego Stowarzyszenia Przyjaźni Dorsten 
– Rybnik czytamy: Wiadomość o nagłej śmierci naszego długolet-
niego przyjaciela (…) wywołała u wszystkich członków Stowarzy-
szenia głęboki wstrząs i żal. Od ponad 15 lat razem z Janem nie 
ustawaliśmy we wspólnym pogłębianiu i rozszerzaniu kontaktów 
pomiędzy mieszkańcami Rybnika i Dorsten. (...) ceniliśmy Je-
go przyjaźń i radosny charakter, a niezawodność, zaangażowanie 
i poświęcenie dla wspólnej sprawy zostaną na zawsze w naszej 
pamięci jako przykład dla naszej dalszej działalności.

List pożegnalny nadszedł również z Eurasburga od Rosemarie 
Tröscher, z którą wymienił dziesiątki, jeśli nie setki listów i maili, by 
przygotować spotkania mieszkańców naszych miast. W liście czyta-
my m.in. „My wszyscy w Eurasburgu jesteśmy w głębokiej żałobie 
po odejściu naszego wyjątkowego przyjaciela Jana, któremu tak 
dużo zawdzięczamy. To On potrafił swoją pełnią życia i radością stale 
napełniać entuzjazmem i łączyć ludzi, Polaków i Niemców. Poprzez 
swoje przyszłościowe spojrzenie, zapał i radość, był zaangażowanym 
działaczem otwierającym drogę przyjaźni i partnerstwu… (…)

Msza żałobna w kościele pw. Królowej Jadwigi Śląskiej zgroma-
dziła obok najbliższej rodziny bardzo wielu znajomych, przyjaciół 
oraz delegacje instytucji, z którymi współpracował. W ostatniej dro-
dze towarzyszyli Mu m.in. przedstawiciele rybnickiego samorządu  
z prezydentem Adamem Fudalim oraz zaprzyjaźniony ze Zmarłym 
burmistrz Dorsten Lambert Lütkenhorst. W liście kondolencyjnym 
wspominał on grudniowe spotkanie, na którym z prezydentem Ryb-
nika oraz Janem Sebastianem omawiali wspólne projekty. Podkreślił 
też optymizm i duże zaangażowanie J. Sebastiana we współpracę ze 
Związkiem Rybniczan w Niemczech i Związkiem Przyjaciół Rybnika 
w Dorsten. Jak mówił burmistrz, imię Jana Sebastiana będzie się 
zawsze kojarzyć z kontaktami partnerskimi Rybnika i Dorsten.

Jasiu, będzie nam Ciebie brakowało!
Wiesława Różańska

Jan Sebastian 
Wspomnienie 

Serdeczne podziękowania 
za przekazane kondolencje 

oraz udział w uroczystościach pogrzebowych 

śp. Jana Sebastiana

wszystkim krewnym, 
znajomym i przyjaciołom   

składa pogrążona w żalu rodzina 



Trwa i rozwija się zainicjowana przez 
Bractwo Kurkowe w Rybniku akcja, której 
celem jest zakup motocykla ratowniczego 
dla Rybnika. 

Takie pojazdy wyposażone w podstawowe 
urządzenia ratujące życie i radzące sobie le-
piej niż karetki na zatłoczonych ulicach, są już 
obecne w wielkich europejskich miastach, ale 
również kilku polskich. Jeśli uda się taki pojazd  
zakupić, a wiele wskazuje, że tak, znajdzie się 
on „na wyposażeniu” oddziału ratunkowego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 
3 w Orzepowicach i od 2010 r. na jego użytko-
wanie będą środki z NFZ. „Bracia kurkowi” 

Lech Gęborski i Marek Uszacki 
zapewniają, że publiczna zbiórka 
na motocykl, w którą włączyli 
się m.in. rybniccy harcerze, 
będzie prowadzona przy każdej 
okazji, choćby planowanych na 
czerwiec II Dni Rybnika. Orga-
nizowane są również działania 
promocyjne tej szczytnej idei, 

jak ostatnio w centrum handlowym „Focus” 
przy okazji wspólnej akcji miasta, starostwa 
i policji „Bezpieczne ferie”. Dzięki gościom 
z Krakowa można było zaprezentować podobny 
motocykl ratunkowy (na zdj.) funkcjonujący w 
tym mieście i zebrać do puszek kwotę ponad 
tysiąca zł. 

I my zachęcamy do przyłączenia się do tej 
akcji. „Na dniach” rozpocznie działalność ze-
spół realizujący całe przedsięwzięcie z siedzibą 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. W jego skład wejdą ludzie, którzy chcą 
akcję poprowadzić aż do szczęśliwego finału. 
W budowie jest również strona internetowa, na 
której będzie można śledzić postępy przedsię-
wzięcia i związanej z nim zbiórki. 

 Wpłat można dokonywać na konto: 
02 1500 1214 1212 1006 5149 0000 z dopi-
skiem Motocykl ratowniczy dla miasta Rybni-
ka. Punktem kontaktowym dla osób i instytucji 
chcących akcję wesprzeć jest również sklep 
„Łowca” przy ul. Hibnera 42 (tel. 42 40 016), 
gdzie można otrzymać szczegółową informację 

Motocykl ratowniczy 
dla Rybnika

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 13

Tabor komunikacji miejskiej wzbogacił 
się o 5 nowych autobusów marki 
Mercedes–Benz. Zakupiła je firma 
Transgór SA., która w wyniku wygranego 
przetargu, prowadzi dla miasta obsługę 
linii komunikacyjnych.

Firma posiada w sumie 70 wozów, z tego 58 
jest ciągle „w trasie”, a ponad połowa z nich, 
podobnie jak nowe nabytki, to autobusy nisko-
podłogowe z rampą, przystosowane do przewo-
żenia osób niepełnosprawnych. Nowe autobusy 
(rocznik 2008), które od 1 lutego br. zasiliły 
głównie linie 46 i 15 łączące centrum miasta 
z dzielnicą Boguszowice, spełniają normy 
ekologiczne Euro 4 i 5. Są wyposażone w mo-
nitoring, elektroniczne tablice informacyjne 
wewnętrzne i zewnętrzne, głośnomówiące 
urządzenie informujące o zbliżającym się 
przystanku, a także monitor umożliwiający 
np. prezentację reklam lub informacji dla 
pasażerów. Nowością są zewnętrzne tuby 
uruchamiane specjalnym pilotem przez ocze-
kującego na przystanku ociemniałego lub słabo 
widzącego pasażera, który chce się dowiedzieć 
jakiej linii autobus podjechał. Jak powiedział 
prezes firmy Antoni Mainczyk, na decyzję o wyborze właśnie mercedesów, 
z których każdy kosztuje ok. 1 mln zł, miała wpływ, obok powyższych zalet, 
ich mała awaryjność i koszt eksploatacji. W sumie w 2008 i 2009 r. przybyło 
10 nowych wozów. Inwestycja w tabor była możliwa m.in. dzięki oszczędnościom 

Nowe autobusy dla miejskiej komunikacji

„Mercem” do Boguszowic

Jak głosi hasło reklamowe, nowe 
autobusy są... „krótkie, zwrotne 
i pojemne”.

W trasę z dziennikarzami wyruszyli 
prezydent Adam Fudali i prezes 
Antoni Mainczyk.

Zdjęcia: r

c.d. na stronie 46



Oprócz świętującego jubileusz 60–lecia 
przedszkola, swoją siedzibę znalazły tu rów-
nież świetlica środowiskowa, która do tej pory 
korzystała z gościnności TKKF, a także Rada 
Dzielnicy Paruszowiec–Piaski, której członko-
wie z Andrzejem Oświecimskim na czele od lat 

zabiegali o budowę nowej placówki. — Byliśmy 
uparci, dreptaliśmy, dokuczaliśmy prezydentowi, 
no i wreszcie się udało. Mamy piękny obiekt, 
z którego wszyscy możemy być dumni — mówił 
A. Oświecimski podczas uroczystego otwarcia 
nowoczesnego gmachu. — Praktycznie zo-

staliśmy postawie-
ni „pod ścianą...” 
— przyznał prezy-
dent Adam Fudali. 
Z czasem powstał 
zalążek komitetu 
społecznego, któ-

rego zadaniem było zebranie środków na 
budowę przedszkola. Wśród pierwszych ofia-
rodawców znalazł się zespół „Łzy”, który po 
występie na Błoniach przed kilku laty, część 
z należnego wynagrodzenia przekazał na rzecz 
budowy obiektu. Pojawiły się kolejne inicja-

tywy – pomoc sponsorów, próby pozyskania 
środków z programów unijnych i wreszcie de-
cyzja władz Rybnika o sfinansowaniu inwestycji 
z miejskiej kasy. 

W zorganizowanej pod koniec stycznia 
uroczystości obok prezydenta, jego zastępców 
i radnych wzięli udział m.in. samorządowcy 
z dzielnicy, przedstawiciele władz parlamentar-
nych z senatorem Tadeuszem Gruszką, reprezen-
tanci Śląskiego Kuratorium Oświaty i związków 
zawodowych, a także dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych z przedszkolem placówek oświatowych oraz 
sponsorzy. Nie zabrakło również rodziców, którzy 

Swoją działalność Przedszkole nr 3 
rozpoczęło w maju 1946 r. Wówczas 
placówka pełniła rolę ochronki dla dzieci, 
funkcjonującej przy Szkole Powszechnej nr 
3. Pierwszą kierowniczką liczącej trzy od-
działy placówki została Klara Szymańska. 
Z czasem ochronka została przeniesiona 
do domu państwa Kufietów, a na jej czele 
stanęła Anna Kałużanka.

W 1947 r. dyrekcja Huty „Silesia” po-
stanowiła zaadaptować na cele socjalne 
jeden ze starych baraków fabrycznych. 
W ten sposób powstała ochronka przy-
zakładowa, która dwa lata później prze-
prowadziła się do nowej siedziby i otrzy-
mała nazwę Przedszkola nr 3. Budynek o 

zabudowie barakowej miał funkcjonować 
10 lat, jednak potrzeba było kolejnych 
pięćdziesięciu, by dzieci mogły przepro-
wadzić się do nowego lokum. W latach 
1949–1991 działalność przedszkola była 
ściśle związana z funkcjonowaniem huty. 
Do 1987 r. placówką kierowały m.in: Otylia 
Paterok, Janina Markiewicz, Anna Sobel 
i Maria Kubieniec. We wrześniu 1987 funk-
cję dyrektora objęła Henryka Góra. 

W 1991 przedszkole zostało przejęte 
przez miasto. W czasie sześćdziesięcio-
letniej historii podejmowano kilka prób 
budowy nowego obiektu, jednak dopiero 
w lipcu 2007 r. wmurowano kamień wę-
gielny pod budowę budynku, w którym 

W nowych murach po sześćdziesiątce

Dotychczasowa siedziba Przedszkola nr 3 w Paruszowcu–Piaskach miała 
funkcjonować nie dłużej niż 10 lat. Jednak budynek należący przez lata do 
Huty „Silesia” służył najmłodszym mieszkańcom dzielnicy ponad pół wieku. Po 
osiemnastu miesiącach, jakie upłynęły od wmurowania kamienia węgielnego, na 
skraju Błoni otwarto nowoczesny obiekt, do którego tuż po feriach przeniosło się 
stu przedszkolaków. 

Tuż  po  f e r iach  do  nowego 
budynku przeniosło się  s tu 
przedszkolaków.

Zdjęcia: D

W uroczystym otwarciu przedszkola 
wzięli udział m.in. przewodniczący RD 
Paruszowiec–Piaski Andrzej Oświecimski, 
prezydent Adam Fudali i przedszkolaki.
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A podkreślić należy, że przedstawienie to 
zwyciężyło w prestiżowym, międzynarodowym 
przeglądzie widowisk jasełkowych „Radlińskie 
Betlejki”. Obok Świętej Rodziny, w szopce 
znalazło się miejsce dla Trzech Króli, anioł-
ków i wielu zwierzątek – od egzotycznych do 
najbardziej swojskich jak świnki czy kurki. 
Kolorowe i rozśpiewane widowisko, przygoto-
wane dużym nakładem pracy dzieci i opieku-
nów, bardzo się gościom 
spodobało. A obok babć  
i dziadków, byli wśród nich 
m.in. prezydent Adam 
Fudali, jego zastępczyni 
Joanna Kryszczyszyn i ks. 
Rafał Śpiewak. Dodatko-
wym prezentem dla babć 
i dziadków były wielkie 
serca, słodki poczęstunek 
oraz występ zaprzyjaźnio-
nego ze szkołą zespołu 
regionalnego z Kłokocina 
„Józefinki”.

Winda, którą przy oka-
zji oficjalnie otwarto, jest 
dla placówki dużym udo-
godnieniem. Dotąd szko-
ła dysponowała jedynie schodową platformą, 
a dzieci korzystających z wózków jest 30. Ich 
przemieszczanie z piętra na piętro było dla 
opiekunów dużym problemem. Ze względów 
technicznych szyb windy trzeba było do budyn-

pomogli pracownikom przedszkola w przepro-
wadzce do nowego obiektu, a także dzieci, które, 
mimo zimowej przerwy w zajęciach, przygotowały 
interesujący program artystyczny. Obecny na 
spotkaniu proboszcz parafii św. Sarkandra ks. 
Rudolf Gniździa poświęcił budynek, a prezes 
zarządu okręgu śląskiego ZNP Kazimierz Pie-
karz gratulował pomysłu połączenia przedszkola  
i świetlicy środowiskowej. Z kolei prezydent 
chwalił wykonawcę – firmę „Al–Due”, która 
sprawnie i bez usterek zrealizowała inwestycję. 

Całkowita powierzchnia nowo powstałego 
obiektu wynosi ponad 1700 m kw. Dla najmłod-
szych udostępniono parter budynku. Przedszko-
laki mają do dyspozycji cztery przestronne sale 
dydaktyczne oraz specjalną salę do zajęć rucho-
wych, wyposażoną w różnego rodzaju urządzenia, 
drabinki i materace do ćwiczeń. Jest też gabinet 
higienistki, nowoczesna kuchnia, przestronne 
szatnie i plac zabaw. Wszystko kolorowe i pachną-
ce świeżością. Na pierwszym piętrze funkcjonuje 
świetlica środowiskowa, która może przyjąć nawet 
sto dzieci z rodzin potrzebujących szczególnego 
wsparcia. Do tej pory, ze względu na ograniczone 
warunki lokalowe, do paruszowieckiej świetlicy 
mogło uczęszczać zaledwie 30 podopiecznych.  
— W trakcie roku szkolnego placówka jest otwarta 
od poniedziałku do piątku w godzinach popołu-
dniowych, zaś w czasie ferii i wakacji przed połu-
dniem. Naszym podopiecznym pomagamy przede 
wszystkim w szkolnych problemach, nadrabiamy 
zaległości, prowadzimy również zajęcia socjo–te-
rapeutyczne — mówi Jarosław Pydyn, dyrektor 
Zespołu Ognisk Wychowawczych, w ramach 
którego działa świetlica. Członkowie RD zapo-
wiadają, że nowy budynek będzie tętnił  życiem. 
— Do tej pory nie mieliśmy w dzielnicy obiektu, 
którym moglibyśmy się pochwalić. Warunki, jakie 
tu stworzono pozwolą nam na zorganizowanie 
wielu ciekawych przedsięwzięć. Już myślimy o przy-
gotowaniu spotkania dla członków koła emerytów 
i rencistów — zapowiada A. Oświecimski, który 
w imieniu RD dziękuje prezydentowi i Radzie 
Miasta, projektantom, wykonawcom i wszystkim 
zaangażowanym w realizację inwestycji oraz 
przygotowanie uroczystości.

(D)

siedzibę znalazło Przedszkole nr 3, świetlica 
środowiskowa oraz Rada Dzielnicy Paruszo-
wiec–Piaski.

Dzisiaj działalność przedszkola to nie 
tylko praca dydaktyczno–wychowawcza, 
ale również współpraca z lokalną społecz-
nością i RD, tutejszą parafią i działającymi 
w Paruszowcu–Piaskach firmami. Placówka 
włącza się w promocję dzielnicy biorąc 
udział w korowodach, festynach oraz różne-
go rodzaju imprezach. W oparciu o autorski 
program „Śląsk – moja mała ojczyzna” dzieci 
poznają tradycję miasta i regionu. Przed-
szkole uczestniczy w projektach unijnych, w 
których zdobywa wiele nagród i wyróżnień. 
Obecnie uczęszcza tu 100 dzieci.

ku dobudować. Koszt inwestycji wyniósł ponad 
190 tys. zł, z czego 65 tys. zł miasto pozyskało 
z Państwowego Funduszu na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych.

(r)
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Zwycięskie ja 

W Specjalnym Zespole Szkolno–
Przedszkolnym obchody dni babci  
i dziadka połączono z oddaniem do 
użytku nowej windy. Nim jednak 
przecięto symboliczną wstęgę, babcie  
i dziadkowie i inni goście podopiecznych 
„Szkoły Życia” obejrzeli jasełka. 

Windą 
bliżej!

Na „kurs” w górę 
z panią dyrektor 
chcieli się zała-
pać wszyscy pod-
opieczni.

Przecięcia trady-
cyjnej wstęgi do-
konali wspólnie 
dyrektor Lucyna 
Ibrom, prezydent 
Adam Fudali oraz 
Michał.



W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu różnych środowisk.
Zdjęcia: r

Organizatorem spotkania był płk. Tadeusz Dłużyński, obok: (od lewej):  Krzysztof 
Radwan, przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk i senator Antoni Motyczka.
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W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
wielu placówek i instytucji, parlamentarzyści, 
samorządowcy, związkowcy, duchowni, przed-
siębiorcy, wojskowi w służbie czynnej oraz 
reprezentanci organizacji niepodległościowych 
i społecznych, środowiska oświaty i in. Prze-
wodniczący Rady Miasta Stanisław Jaszczuk 
podkreślił rolę podobnych spotkań, których 
celem jest ocalenie pamięci o przeszłości, by 
zrozumieć teraźniejszość i przyszłość. 

Zdrajca więc czy bohater? Odpowiedzi na to 
pytanie wciąż szuka wielu Polaków. Wątpliwości, 
że Kukliński godny jest miana patrioty i najwyż-
szego szacunku nie ma płk Dłużyński. Na po-
twierdzenie swojego punktu wiedzenia przytoczył 
on słowa znanych i opiniotwórczych polityków 
światowego formatu oraz prominentnych osób od 
Jana Pawła II poprzez prezydentów USA, szefów 

CIA, Zb. Brzezińskiego, „kuriera z Warszawy” 
Jana Karskiego, duchownych i wielu innych. Nie 
mają oni wątpliwości, że płk R. Kukliński bardzo 
mocno wsparł swoją działalnością demontaż 
komunizmu i zwycięstwo USA nad ZSRR  
w zimnej wojnie oraz przyczynił się do odrodzenia 
wolnej, suwerennej Polski, za co zapłacił zresztą 
bardzo wysoką cenę. — Nikt tak nie zaszkodził ko-
munizmowi jak ten Polak — powiedział dyrektor 
amerykańskich służb wywiadowczych do prezy-
denta Reagana, twórcy pojęcia „imperium zła” na 
ZSRR. Jeśli Polacy mają jakieś wątpliwości co do 
moralnej postawy R. Kuklińskiego, chodzi głów-
nie o złamanie przysięgi wojskowej, jaką złożył 
on jak każdy oficer WP. Czy jednak ta przysięga, 
składana w gruncie rzeczy nie na wierność naro-
dowi polskiemu, ale sojusznikowi zza wschod-
niej granicy, warta jest moralnych dylematów? 

Ks. Tischner powie-
dział wprost: „...linia 
podziału jest jasna 
– kto opowiadał się 
za socjalizmem, jest 
krytykiem postawy 
Kuklińskiego, kto był 
przeciw – jest jego 
obrońcą.” I trudno 
z tym zdaniem pole-
mizować. Radosław 
Sikorski był również 
bezkompromisowy: 

„...powiedz, jaki jest twój stosunek do płk. Kukliń-
skiego, a powiem ci kim jesteś i na ile rozumiesz 
tragizm naszego narodu”. Trudno też wśród 
uczestników spotkania w rybnickim UM byłoby 
znaleźć kogoś, kto wyznawałby inny pogląd.  
Ks. Rafał Śpiewak przytoczył łacińską maksymę, 
która mówi, że ustanowione prawo nie obowiązu-
je, jeśli nie jest zgodne z naszym sumieniem lub 
prawem boskim. Nic dodać, nic ująć... Zdrajcą 
jednoznacznie płk. Kuklińskiego okrzyknęli 
sowieccy generałowie, czemu trudno się dziwić. 
Ale „zdrajcą inteligentnym” , co jest niewątpliwie 
przejawem pewnego respektu. Zarówno ks. Śpie-
wak jak i płk Krzysztof Radwan z Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego, kiedyś komendant WKU  
w Rybniku, podkreślali, że w podobnych spo-
tkaniach powinna brać udział głównie młodzież, 
by uświadomić jej, w jak ogromnym stopniu ta 
najbardziej współczesna historia miała wpływ na 
funkcjonowanie w wolnym kraju. Urszula Grzon-
ka z nauczycielskiej „Solidarności” zadeklaro-
wała, że poczyni starania, by postać pułkownika 
przybliżyć uczniom, choćby poprzez organizację 
tematycznego konkursu.

Płk Dłużyński z żalem mówił na koniec,  
że wniosek związku organizacji niepodległo-
ściowych skierowany do prezydenta RP, by 
awansować pośmiertnie R. Kuklińskiego na 
stopień generała i nadać mu krzyż Virtuti Mili-
tari, pozostał bez odpowiedzi.

(r) 

Ryszard Kukliński, pułkownik WP w PRL, zastępca 
szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego, 
który na początku lat ’70 XX w. zdecydował się na 
współpracę z amerykańskim wywiadem. W latach 
1971–1981 Kukliński przekazał na Zachód ponad 
40 tys. stron najbardziej tajnych dokumentów 
dotyczących Polski, ZSRR i Układu Warszawskiego, 
dotyczących m. in. tajnych planów ZSRR użycia 
broni nuklearnej, danych technicznych najnowszych 
typów sowieckiej broni, rozmieszczenia radzieckich 
jednostek przeciwlotniczych na terenach Polski  
i NRD, metod stosowanych przez Armię Radziecką 
w celu uniknięcia namierzenia jej obiektów przez 
satelity szpiegowskie, planów wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce i wielu innych. W obliczu bezpo-
średniego zagrożenia dekonspiracją, Kukliński wraz 
z żoną i dwoma synami został ewakuowany z Polski 

przez CIA na krótko przed wprowadzeniem stanu 
wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku. Trzy lata 
później, 23 maja 1984 roku został przez tajny sąd 
wojskowy w Warszawie zaocznie skazany na karę 
śmierci, w 1990 wyrok został złagodzony do 25 lat 
więzienia. W 1995 wyrok uchylono i Kuklińskiemu 
przywrócono stopień pułkownika, jednak sprawę 
skierowano ponownie do prokuratury wojskowej.  
W 1997 śledztwo umorzono, argumentując, że działał 
w stanie wyższej konieczności. Kukliński odwiedził 
Polskę w kwietniu 1998 roku. Po rehabilitacji nadano 
mu m.in. honorowe obywatelstwa miast Krakowa  
i Gdańska. Płk R. Kukliński zmarł 11 lutego 2004  
w wieku 73 lat w Tampie w USA. Jego prochy spoczęły 
19 czerwca 2004 r. w Alei Zasłużonych na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 

Rocznica śmierci płk. Kuklińskiego

Nikt tak nie zaszkodził komunizmowi jak ten Polak...

11 lutego minęła 5. rocznica śmierci płk. Ryszarda 
Kuklińskiego – „...pierwszego polskiego oficera w NATO”, jak 
nazwał go prof. Zbigniew Brzeziński. Z tej okazji, z inicjatywy 
płk. Tadeusza Dłużyńskiego, prezesa rybnickiego oddziału 
Związku Piłsudczyków i przewodniczącego porozumienia 
organizacji niepodległościowych, w Urzędzie Miasta odbyło 
się spotkanie, którego celem było przypomnienie sylwetki  
i ocena działalności płk. Kuklińskiego.



Ludzie opłakiwali ofiary, ale jednocześnie cieszyli się, że udało im 
się przetrwać. Nic z tego, wiele osób, które nie mogły pogodzić się  
z kolejną, tym razem sowiecką okupacją, dotknęła ręka oprawcy jeszcze 
gorszego, bo pochodzącego z tego samego narodu.

Za sprawą wystaw organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, 
wiele miast, w tym Rybnik, poznało „twarze bezpieki”. Kolejnym „śla-
dem zbrodni” rybnickiego Urzędu Bezpieczeństwa jest książka historyka 
oddziału IPN w Katowicach dr. Dariusza Węgrzyna „Struktury bezpra-
wia. Kadry Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie rybnickim (1945–1947)”, 
której promocja miała miejsce w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Wymowę publikacji wzmocniła towarzysząca jej wystawa, 
której scenariusz i koncepcję opracowali wspólnie autor książki oraz 

Robert Ciupa. Zaprezentowana została również unikatowa, wydana w 
Warszawie publikacja IPN – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Na-
rodowi Polskiemu „Z «Archiwum Pawła Cierpioła – «Makopola»”, pod 
redakcją Anny Badury z oddziału w Katowicach. To pierwsza w kraju 
praca opracowana przez pion archiwów IPN, oparta na zgromadzonych 
przez UB i przejętych przez katowicki IPN materiałach dokumentu-
jących działalność Inspektoratu Rybnickiego ZWZ/AK/DSZ. Były 
one dołączone do sprawy śledczej prowadzonej przez UB przeciwko  
Fr. Żymełce, który był zastępcą szefa Inspektoratu Rybnickiego i do-
wódcy siatki wywiadowczej Pawła Cierpioła. I to ta publikacja wywołała 
najbardziej ożywioną dyskusję uczestników spotkania. Chodziło głównie 
o okoliczności śmierci P. Cierpioła w czasie powojennej już ucieczki na 
Zachód oraz prowokację UB w postaci stworzenia w pełni kontrolowa-
nych przez „bezpiekę” Śląskich Sił Zbrojnych. Zgłaszający się do nich 
„wrogowie władzy ludowej” byli wyłapywani.   

Jak mówił prowadzący spotkanie pracownik katowickiego IPN  
dr Adam Dziurok, to uderzeniowa dawka historii w jednym miejscu. 
„Struktury bezprawia...” jest pierwszą w naszym województwie publikacją 
ukazującą struktury UB w wymiarze lokalnym. Książka D. Węgrzyna po-
kazuje okres tworzenia się na terenie Rybnika i powiatu władzy ludowej, 
którą ówczesne struktury UB miały umacniać poprzez unicestwianie 
„wrogów klasowych”, głównie nieujawnionych członków AK. Jak mó-
wił autor, rybnickie UB do tego stopnia „wyróżniało się” nadużyciami 
i patologiami w skali województwa, że musiała interweniować sama 
władza ludowa. Podobnie jak do urzędów w całym kraju, również do 
UB w Rybniku przyjmowano bardzo młodych ludzi bez wykształcenia, 

którym praca ta dawała duże możliwości 
awansu, a przy braku jakiejkolwiek kontroli, 
nieograniczoną władzę w myśl hasła „Bóg 
rządzi światem, a ja powiatem”. Jak pisze 
autor „…skala nadużyć, pijaństwa i różnego 
typu naruszeń wówczas obowiązującego 
prawa nie znajduje odpowiednika w żadnym 
innym analogicznym urzędzie na terenie 
województwa śląskiego”. Ponieważ władza 
ludowa miała do Górnoślązaków ograniczo-
ne zaufanie, wśród pracowników rybnickiego 
UB było tylko ok. 20% miejscowych, reszta 
pochodziła m.in. z Zagłębia czy Kresów 
Wschodnich. Książka zawiera również in-
formator personalny prezentujący sylwetki 
wszystkich ustalonych funkcjonariuszy.

Ich ofiary wciąż jeszcze mogą dawać 
świadectwo zbrodni. Jedną z nich jest 
Leon Benisz z Boguszowic, którego relacja 
jest w książce przytoczona. Osiemdzie-
sięcioletni dziś L. Benisz był obecny na 
spotkaniu promującym tę publikację i raz 
jeszcze „zmierzył się” ze swoim oprawcą 
Henrykiem Trybulskim, którego sylwetkę 
pokazano na wystawie. L. Benisz z ruchem 
oporu zetknął się jako 13–latek w 1942 
r. i od tego czasu wraz z ojcem Antonim 
zaangażowany był w działania AK. W jego 
domu w Boguszowicach znajdowało się tajne 
pomieszczenie, w którym ukrywali się party-
zanci, on sam wykonywał zadania łącznika. 
Został aresztowany wraz z ojcem w grudniu 
1948 r. i przewieziony do ówczesnej siedziby 
UB w budynku dzisiejszej WKU przy ul. 
Piłsudskiego (w latach 1945–1947 UB mie-
ścił się w d. budynku sióstr boromeuszek, 
potem szpitala, dziś – szkoły muzycznej). 
W czasie przesłuchań prowadzonych przez 
H. Trybulskiego był nieludzko torturowa-
ny psychicznie i fizycznie – m.in. bity do 
nieprzytomności gumowym prętem z ołowiem wewnątrz w pięty, co 
powodowało ogromny ból. Przetrzymywano go też po kilka dni w tzw. 
mokrym karcerze, tj. ciemnym, beczkowatym pomieszczeniu, w nie-
wygodnej pozycji, dodatkowo zanurzonym w zimnej wodzie. Jak mówi  
L. Benisz, z zimna i bólu próbował odebrać sobie życie poprzez uderza-
nie głową o ściany karcera, co ze względu na ciasnotę się nie udawało. 
Po wypuszczeniu z karcera rozebrany do naga przebywał w celi, której 
okna przy mroźnej pogodzie były otwarte, a jedynym wyposażeniem 
była betonowa prycza. W takich warunkach próbowano na nim wymóc 
informacje o schowkach broni oraz miejscach ukrywania się poszukiwa-
nych członków AK i innych faktach, o których, jako szeregowy członek 
ruchu oporu, nie miał pojęcia. Stosowane przez UB metody sprawiały, 
że aresztanci „przyznawali się do winy”, a władza mogła pochwalić się 
kolejnymi sukcesami w walce z „wrogami władzy ludowej”. L. Benisz był 
przetrzymywany w siedzibie rybnickiego UB do końca lutego, a potem 
przewieziony do więzienia w Raciborzu. Proces odbył się w maju 1949 r.  
– ojciec Antoni dostał wyrok w wysokości 10 lat, Leona z więzienia 
wyciągnęła matka, interweniując u najwyższych władz. Te dramatyczne 
przeżycia są dla L. Benisza wciąż żywe…      

Zarówno bezpośrednie relacje jeszcze żyjących świadków, a także 
ich spisane świadectwa oraz praca badaczy IPN służy poznaniu tamtych 
czasów i wydarzeń, co nam, współczesnym, pomaga lepiej zrozumieć 
dzisiejszą rzeczywistość.

(r)

Leon Benisz do dziś nie potra-
fi o swoich przeżyciach mówić 
bez emocji.

Zdjęcia: r

Struktury zbrodni
Powojenna, zbrodnicza działalność „bezpieki” musi budzić 

wyjątkową odrazę. Dotykała bowiem społeczeństwa, które 
dopiero co wyzwoliło się spod hitlerowskiego terroru i miało 
nadzieję na skromną, ale spokojną egzystencję. 

Autorzy publikacji Dariusz Węgrzyn, Anna Badura oraz współautor wystawy  
Robert Ciupa, na pierwszym planie dr Adam Dziurok z IPN.                           
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Słodycze przekazane przez firmę „Wawel” sprawiły wychowankom rybnickiego Domu Dziecka dużo radości.
Zdj.: D

Walentynkowa impreza na sztucznym 
lodowisku nie przyciągnęła zbyt wielu 
chętnych.  Powodów z  pewnością 
było sporo – niesprzyjająca, zimowa 
aura, chęć spędzenia romantycznego 
popołudnia w domowym zaciszu, a także 
konkurencyjna impreza zorganizowana 
w tym samym czasie w pobliskim centrum 
handlowym. 

Uczestnicy „Ślizgawki z Walentynką” 
wzięli udział w happeningu polegającym na 
utworzeniu na tafli lodowiska kształtu serca. 
Mimo niskiej frekwencji, próba się powiodła, 
a zaangażowane w zabawę pary otrzymały 
kwiaty i okolicznościowe upominki. Natomiast 
uczestnicy walentynkowego spotkania w „Fo-
cus Mall” mogli wygrać romantyczny weekend 
w Paryżu. Wystarczyło wykazać się wiedzą w 

jednym z konkursów poświęconych np. 
tematyce filmowej. Gościem specjalnym 
imprezy była popularna aktorka i mo-
delka Katarzyna Sowińska. 

(D)  

Ślizgawka z Walentynką Kaplica 
dla wiernych
Kilka miesięcy temu zaostrzyła się 

dyskusja na temat dalszych losów 
zabytkowego kompleksu po b. szpi-
talu „Juliusz”. Jego właścicielem jest 
marszałek województwa śląskiego, któ-
ry wystawił zabudowania na sprzedaż 
w cenie ponad 9 mln zł. Mieszkańców 
zbulwersowały te plany, szczególnie 
jeśli chodzi o przyszpitalną kaplicę. Pre-
zydent Rybnika sugerował, by kaplicę 
z kompleksu wydzielić i oddać Kościoło-
wi. I tak się stało: wojewódzki konserwa-
tor zabytków wyraził zgodę na podział 
geodezyjny działki i po zakończeniu 
wszystkich procedur administracyjnych 
kaplicę przejmie Kuria Metropolitalna 
w Katowicach. Świątynią będzie za-
rządzała prawdopodobnie parafia pw. 
Królowej Apostołów, podobnie jak 
w czasach, kiedy szpital jeszcze funk-
cjonował. Ponieważ dotąd nie sfinali-
zowano planów sprzedaży reszty kom-
pleksu, sprawa jest otwarta. Prezydent 
A. Fudali zapowiadał, że jeśli nabywców 
nie będzie, miasto jest skłonne przejąć 
cały obiekt za symboliczną złotówkę 
i przeznaczyć go na cele publiczne. 

(r)
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(r)

Do udziału w konkursach uczestników zabawy w 
„Focus Mall” zachęcała Katarzyna Sowińska.

Mimo niskiej frekwencji 
udało się utworzyć kształt 
serca na lodowej tafli śli-
zgawki.

Zdjęcia: d

Mimo niskiej frekwencji 
udało się utworzyć kształt 
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Znana krakowska firma produkująca 
słodycze sprawiła miłą niespodziankę 
wychowankom rybnickiego Domu 
Dziecka. 

Już po raz drugi firma „Wawel” zorganizo-
wała akcję, w ramach której przekazała ponad 
6 ton słodyczy dzieciom z niemal 460 domów 
dziecka w całym kraju. Wśród obdarowanych 
znalazła się rybnicka placówka, która otrzyma-
ła 14 kg słodkości. Oprócz tego, na specjalnie 
uruchomionym serwisie internetowym prze-
prowadzono głosowanie, w którym internauci 
wskazali najlepsze ich zdaniem placówki 
wychowawcze biorące udział w akcji. Dziesięć 
domów dziecka, na które wpłynęła największa 
liczba głosów, przez pierwszy kwartał 2009 r. 
otrzyma dodatkowo 18 kilogramowe zestawy 
słodkich przysmaków. Wśród zwycięzców 
znalazła się również rybnicka placówka, której 
podopieczni pod koniec stycznia otrzymali 
pierwszy z trzech zestawów smacznych bato-
ników, karmelków i mlecznych krówek. — Już 
w zeszłym roku otrzymaliśmy upominki z firmy 
„Wawel”. To jedna z form pomocy, jaką otrzymu-
ją nasi wychowankowie. Pomagają nam nie tylko 
firmy prywatne, ale również uczniowie z rybnic-

Słodka niespodzianka dla Domu Dziecka

kich szkół, którzy organizują różnego rodzaju 
akcje na rzecz naszych dzieci — mówi dyrektor 
Domu Dziecka Barbara Jakubiak. Kolejne 

słodkie upominki już wkrótce zostaną przeka-
zane wychowankom miejskiej placówki. 

(D)



• Szkoły bez przerwy • Szkoły bez przerwy
Pierwszaki po wiedzę
12 rybnickich szkół zakwalifikowało się do udziału w unij-

nym projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy”.

Projekt polega na zdiagnozowaniu u każdego dziecka jego in-
teligencji – językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej 
i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej oraz społecznej (intra 
i interpersonalnej). W projekcie weźmie udział 150 000 uczniów klas 
pierwszych z 2700 szkół z sześciu województw. Najpierw przeszko-
lonych zostanie ponad 8 tys. nauczycieli klas pierwszych. Wiosną 
przyszłego roku nauczyciele ci rozpoczną specjalne dodatkowe 
zajęcia z pierwszakami. Podczas 50 godzin, jakie przewiduje projekt, 
nauczyciele określą, jaki rodzaj inteligencji posiadają dzieci. Szkoły 
zakwalifikowane do programu dostaną pomoce dydaktyczne za 
ponad 8 tysięcy zł, a za każdą godzinę pracy nauczyciele otrzymają 
40 zł. Do programu zakwalifikowały się również rybnickie szkoły 
podstawowe nr 1, 5, 6, 11, 13, 16, 24, 28, 34, 35 oraz Zespoły 
Szkolno–Przedszkolne nr 2 i nr 3. Na liście rezerwowej znalazły 
się: Szkoła Podstawowa nr 20 i 21 oraz ZS–P nr 1 i 4. Więcej na 
stronie: www.pierwszaki.eu. 

Prowokujesz – jesteś prowokowany
Rusza IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, które-

go organizatorem jest V LO w Rybniku. Tym razem pod hasłem 
„Prowokujesz – jesteś prowokowany... Świat współczesny 
wobec doświadczenia ekstremum”. 

Konkurs adresowano do uczniów gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego, a jego celem 
jest nakłonienie młodzieży do refleksji nad nowymi zjawiskami 
w świecie współczesnym, niosącymi zagrożenia, wobec których 
młody człowiek często pozostaje bezradny...

Opatrzone godłem prace (wyłącznie maszynopis lub wydruk 
komputerowy w dowolnej formie – mini–esej, reportaż, opowia-
danie, wywiad, list, wiersz…) należy nadesłać do 31 marca br. na 
adres organizatora (V LO, ul. Orzepowicka 15A, 44-217 Rybnik), 
z dopiskiem „konkurs literacki”. Szczegóły na www.zsp3.ovh.org. 
Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Adam Fudali, 
a finał zaplanowano na czerwiec. 

To ci dopiero dzień! 
Jest taka klasa i taka szkoła, która nie zapomniała o Dniach 

Babci i Dziadka, a nawet … prababci i pradziadka. Ta klasa to 
IA, a szkoła to podstawówka nr 12 im. Kardynała Wyszyńskiego 
w Zebrzydowicach.

Głównym celem 
uroczystości  było 
uwrażliwienie i wy-
c h o w a n i e  d z i e c i 
w szacunku dla war-
tości  rodzinnych, 
a z zaproszenia do 
udziału w imprezie 
skorzystało 70 osób. 
Babcie i dziadkowie 
wysłuchali wielu go-

rących życzeń, oklaskiwali występy swoich wnuków i otrzymali 
od nich własnoręcznie wykonane laurki. A rodzice przygotowali 
dla wszystkich słodki poczęstunek. Imprezę zakończyła wspólna 
zabawa taneczna. Przecież trwa karnawał…

Oczami rybniczan
Zrób ciekawą fotografię promującą nasz region! Być może zo-

staniesz laureatem konkursu, otrzymasz cenną nagrodę, a twoja 

praca znajdzie się na wystawie „Rybnik oczami Rybniczan”. 
A wszystko to w ramach projektu „Otwórz oczy na sąsiada 

– filmowy świat przyjaźni”, finansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa pod hasłem 
„Przekraczamy granice”, organizowanego wspólnie przez miasto 
i Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich. Zdjęcia należy przesyłać 
do 30 marca pocztą elektroniczną na adresy: navratil@onet.eu, 
katehl@interia.pl lub na adres szkoły (44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 
41), z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub dostarczyć osobiście 
do sekretariatu szkoły. Zachęcamy zatem… otwórz oczy!   

W „budowlance” o prawach człowieka
Happening poświęcony kwestii poszanowania praw człowie-

ka przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych pod 
kierunkiem Małgorzaty Pustelnik. 

Pomysł, aby pro-
b l e m a t y k ę  p r a w 
człowieka przybliżyć 
w tak niekonwencjo-
nalnej formie okazał 
się „strzałem w dzie-
siątkę”. — Minimal-
na ilość słów, muzy-
ka, taniec, a także 
niesamowite stroje 
– wszystko to spra-

wia, że ta impresja muzyczno - taneczna staje się dla odbiorcy 
wyjątkowym i niezapomnianym przeżyciem — mówią organiza-
torzy przedsięwzięcia, którzy chcą udostępnić widowisko szerszej 
publiczności. Stąd zaproszenie kierowane do gimnazjalistów, którzy 
będą mogli obejrzeć przedstawienie podczas Dni Otwartych, jakie 
w dniach 2–6 marca odbędą się w Zespole Szkół Budowlanych. 
— Zapraszamy młodzież, wychowawców, jak również rodziców. 
Dla odwiedzających przygotowaliśmy także rzetelną informację 
o poszczególnych profilach kształcenia w szkole, a także wiele 
innych atrakcji — dodają organizatorzy imprezy.

Bez przemocy
Już po raz drugi Gimnazjum nr 4 znalazło się w gronie zwy-

cięzców programu grantowego realizowanego w ramach akcji 
„Szkoła bez przemocy”. 

Spośród 955 nadesłanych z całego kraju projektów, wybrano 80 
najlepszych, w tym propozycję G nr 4, które jako jedyna z rybnic-
kich szkół znalazło się wśród tegorocznych laureatów konkursu. 
Na realizację projektów, każda z nagrodzonych placówek otrzymała 
grant w wysokości 5.000 zł. 

Integracja, edukacja, kultura i sport to hasła przyświecające 
projektowi opracowanemu i zgłoszonemu przez Łukasza Szymika 
i Grzegorza Studnika, nauczycieli wychowania fizycznego z G nr 4. 
Program pod hasłem: „Dajmy sobie szansę” ma na celu pogłębianie 
integracji i tolerancji wśród uczniów gimnazjum. W ramach przed-
sięwzięcia wyłoniono grupę dwudziestu uczniów, którzy objęci zo-
stali działaniami terapeutycznymi, pobudzającymi zainteresowania 
kulturą, rekreacją i zdrowym stylem życia. Program obejmuje cykl 
zajęć warsztatowych i sportowych, a także wycieczki tematyczne, 
spotkania z ciekawymi ludźmi oraz rajdy terenowe. Zajęcia mają 
między innymi nauczyć uczestników programu radzenia sobie 
z agresją i trudnymi, często stresującymi sytuacjami. 

Gala wręczenia nagród z udziałem m.in. sekretarz stanu w Kance-
larii Prezydenta prof. Ewy Junczyk–Ziomeckiej oraz rzecznika praw 
dziecka Marka Michalaka odbyła się w warszawskim Belwederze. 

(S), (D)
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Jak przechodzić bezpiecznie przez drogę? Kim jest pan 
„STOPek”? Dlaczego warto nosić odblaskowe opaski? Na te 
i inne pytania, w najbardziej przystępny sposób, bo poprzez 
zabawę, odpowiadano dzieciom w trakcie imprezy „Bezpiecz-
ne ferie”. Do galerii „Focus Mall” przybyło wiele maluchów, 
by wziąć udział w inauguracji wojewódzkiej akcji „2009 
– Rokiem Bezpieczeństwa Pieszych”. W Rybniku kampanię 
współorganizowała Komenda Miejska Policji, pod honorowym 
patronatem Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. Ma ona 
propagować bezpieczne zachowania w ruchu drogowym, ze 
szczególną uwagą skierowaną na relacje kierowca – dziecko 
w rejonie drogi. A kto najwięcej wie o tym, jak zachować bez-
pieczeństwo? Maskotki policyjne, goście imprezy – Sznupek 
i Zebra, no i oczywiście funkcjonariusze policji. To właśnie 
oni nie tylko radzili jak bezpiecznie poruszać się po drogach, 
ale też pozowali do wspólnych zdjęć i zachęcali, by usiąść za 
kierownicą radiowozu i motocykli: — Ile masz lat? Pewnie nie 
boisz się wsiąść na taki motor — pyta policjant małego Kamila, 
który z zainteresowaniem przygląda się motocyklowi. Mimo 
początkowych obaw, ciekawość zwycięża… Również rodzice nie 
kryli fascynacji pojazdami, które na co dzień służą policjantom 
w ich pracy, a dzieci miały też okazję poznać znaki drogowe 
i zasady udzielania pierwszej pomocy oraz oklaskiwać występ 
„Wielkiego Teatru Małego Aktora” Fundacji Elektrowni Ryb-
nik. Wzięły również udział w zabawach i konkursach, a do domu 
wróciły z odblaskowymi opaskami. Podczas inauguracji akcji 
„2009 – Rokiem Bezpieczeństwa Pieszych”, rybnickie Bractwo 
Kurkowe prowadziło zbiórkę pieniędzy na zakup specjalnego 
motocykla ratunkowego, który zatłoczonymi ulicami znacznie 
szybciej niż tradycyjna karetka dotrze do osób potrzebujących 
pomocy. Uczestnicy akcji przekonali się jak wygląda dwukołowy 
ambulans, bo do Rybnika wprost z Krakowa przyjechała taka 
właśnie ratunkowa maszyna (czytaj też na str. 13). 

O zasadach bezpieczeństwa mówiono również podczas spo-
tkania z policjantem, które zainaugurowało ferie najmłodszych 
mieszkańców Maroka–Nowin. Z myślą o nich miasto, Rada 
Osiedla Nowiny, tamtejsza Rada Dzielnicy, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzielnicy Maroko–Nowiny „Moja dzielnica – tu żyję, 
tu mieszkam” oraz Młodzieżowy Dom Kultury, przygotowały 
szereg atrakcji. Dzieci dotarły na Kubalonkę, gdzie jeździły na 
sankach, zwiedziły „Chatę Kawuloka”, codziennie pływały na 
basenie MOSiR–u, obejrzały „Sezon na misia II” i „Opowie-
ści na dobranoc”, grały w tenisa stołowego, brały też udział 
w różnych warsztatach – fotograficznych, teatralnych, wokalnych 
i plastycznych, a ferie zakończyła oczekiwana przez wszystkich 
dyskoteka. Codziennie z akcji „Zima na Nowinach” korzysta-
ło około 100 dzieci, a dla każdego uczestnika przygotowano 
słodycze i napoje. O wypoczynku na sportowo nie zapomniało 

Ferie w mieście

Rozpoczęło się tak jak powinno… od 
bezpieczeństwa. Po takim edukacyjnym 
początku ferii, wyposażone w najbardziej 
przydatną wiedzę, dzieci bez obaw mogły już 
wyruszyć na górskie wycieczki, wziąć udział w 
imprezach, konkursach i zabawach – słowem 
skorzystać z bogatej oferty wypoczynku, jaką 
przygotowały dla nich miejskie placówki 
kulturalno–sportowe. 

Dla każdego        coś miłego...

Kamil przymierzył kask i z chęcią usiadł za kierownicą policyjnego motocykla. 

Dzieci z Maroka–Nowin dotarły również do Chaty Kawuloka.

Harcerze też nie narzekali na feryjną nudę…
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Ferie w mieście

Dla każdego        coś miłego...
też CRiR „Bushido”, gdzie prowadzono rozgrywki tenisa sto-
łowego, siatkówki, koszykówki i halowej piłki nożnej.

Na nudę w czasie ferii nie narzekali też harcerze. Rybnicki 
Hufiec ZHP przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Jejko-
wicach zorganizowały Nieobozową Akcję Zimową, w ramach 
której dzieci jeździły na basen, lodowisko i do kręgielni, a także 
korzystały z zajęć plastycznych, tanecznych i sportowych. NAZ 
częściowo zrealizowano w ramach programu „Czas na zdrowy 
styl życia bez nałogów”. W trakcie ferii harcerze doskonalili 
swoje umiejętności na kursach funkcyjnych opartych na fabule 
rycerskiej, a zuchy wzięły udział w biwaku pod nazwą „Podró-
że w czasie i w przestrzeni”, który odbył się w Przedszkolu 
nr 15. Biwakowe spotkania zorganizowano również w Ośrod-
ku Szkoleniowo–Wypoczynkowym w Stodołach, a w jednym 
z nich wzięli udział zaproszeni goście – liderka skautów szkoc-
kich Jenny Stevens, zastępca prezydenta miasta Ewa Ryszka, 
przewodniczący Rady Miasta Stanisław Jaszczuk oraz radni. 
Harcerze czynnie wypoczywali również w Wiśle oraz na zimo-
wisku w Niedźwiedziu. 

O dzieciach spędzających ferie w mieście nie zapomniały też 
inne placówki. „Zimowa zadymka” pod takim hasłem przebie-
gała akcja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
gdzie na najmłodszych czekały zabawy plastyczne, skojarzenio-
we i muzyczne, a w Teatrze Ziemi Rybnickiej doskonalono 
różne techniki tańca, w tym jazz, taniec współczesny, new age, 
funky czy hip-hop. Z kolei dzieci zobaczyły wiele hitów kino-
wych, jak „Piorun” czy „WALL•E” i miały niecodzienną okazję, 
by wejść na scenę i z bliska przyjrzeć się kukiełkom, lalkom 
i teatralnej scenografii, a nawet przymierzyć wiele rekwizytów 
i masek. Takie atrakcje czekały na nie po spektaklu „Cudowna 
lampa Alladyna” w wykonaniu Teatru Bajka z Czeskiego Cie-
szyna. Przedstawienia były też jedną z atrakcji ferii z Domem 
Kultury w Niedobczycach, gdzie oprócz „Kłopotów Ludka 
Ufoludka”, „Sztuki Iluzji” i „Klaunady” dla dzieci przygoto-
wano też wyjazdy na basen i lodowisko oraz popisy karaoke. 
Z kolei Dom Kultury w Boguszowicach postawił na zajęcia 
manualne – płaskorzeźbę, wykonywanie pacynek, malarstwo 
i ażury z masy solnej, a Dom Kultury w Niewiadomiu – na 
wycieczki, wyjazdy na pływalnię i lodowisko oraz bal karnawa-
łowy, który był tylko jedną z wielu atrakcji „Ferii na Ignacym”. 
Przebierańcy mieli swoje 5 minut również w Chwałowicach, 
a bal w tamtejszym Domu Kultury był ostatnim akcentem fe-
rii. Zanim jednak na parkiecie pojawiły się liczne księżniczki 
i biedronki, a także egipska mumia, tajemniczy Zorro, jednooki 
pirat i krwiożerczy Dracula, dzieci uczestniczyły w porankach 
filmowych, turnieju szachowym, odwiedziły kopalnię soli 
w Wieliczce, a także rozwijały swoje manualne umiejętności 
podczas warsztatów lalkarskich i decoupage’u. Ferie zakończył 
bal przebierańców z udziałem sympatycznych klownów, a sporą 
atrakcją był dmuchany zamek, w którym dzieci chętnie królo-
wały… — Ale się zmęczyłam — mówi mała Sandra Somerla 
zadowolona z tanecznych pląsów. I tak właśnie powinien się 
zakończyć nie tylko udany bal, ale i całe ferie! 

(S) 

(O feriach na sportowo czytaj na str. 42)

W Teatrze Ziemi Rybnickiej dzieci miały możliwość zobaczyć kilka filmów i spektakli 
oraz poznać scenę od kulis. 

Nie byłoby balu przebierańców bez konkursu na najlepszy strój. Na zdjęciu chwałowiccy 
laureaci z jurorami…                                                         Zdjęcia: s, d, r, arch. org.

Najmłodsi mieszkańcy Chwałowic wybrali się na wycieczkę do kopalni soli 
w Wieliczce. 

Bushido zaproponowało turnieje gier zespołowych.
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Śladem zainteresowań 
Szkoda tamtego kubka, ale dla A. Ciby to 

nie powód do zmartwień. Przeciwnie. Może 
zrobić kolejny i zająć się tym co naprawdę 
lubi. Właśnie zalał gipsową formę gliną. Choć 
trudno w to uwierzyć, ale niekształtna masa 
wkrótce zmieni się nie do poznania. Trzeba 
tylko swoje odczekać, a po wyschnięciu poświę-
cić trochę pracy, dodać odrobinę talentu i już 
można będzie wypić z niego pachnącą kawę. 
Ale praca nad kubkiem to tylko tymczasowe 
zajęcie, podobnie jak wykonanie ceramicznego 
prezentu dla żony – pewnie na „Walentynki” 
już nie zdąży, ale na Dzień Kobiet wyjątkowe 
korale z pewnością będą gotowe. A skoro 
zbliżają się święta Wielkanocne, najwyższy 
czas, by pomyśleć o prezentach, na które od 
dawna czekają znajomi pana Artura. Wiedzą 
bowiem czym zajmuje się „po godzinach” 
i najczęściej mówią, że to trochę dziwne zajęcie. 
— Przyznaję im rację – jest raczej nietypowe, ale 
może to i dobrze… — zastanawia się A. Ciba. 
W 10–osobowej grupie uczestników zajęć pra-
cowni ceramicznej odbywających się w Domu 
Kultury w Chwałowicach A. Ciba nie jest 
rodzynkiem, ale dorobił się już opinii znawcy 
tematu. Prowadząca warsztaty Kornelia Pior: 
— Pan Artur szuka ciekawych rozwiązań, na-
zwijmy to technicznych i eksperymentuje w domu 
– często przynosi glinę z lasu, płucze ją i ocenia, 
jak wpływa to na jej plastyczność. Sprawdza też, 
która glina jak się kurczy, a jak wypala. Jestem 
tylko ciekawa, kto to wszystko po nim sprząta. 
Teraz wiemy już dlaczego pan Artur robi wciąż 
ceramiczne prezenty dla swojej żony... 

Mówi się, że glina jest bardzo wdzięcznym 
materiałem i nawet osoby mniej utalentowane 
manualnie mogą uzyskiwać dobre efekty. Jeżeli 
jednak ktoś podejmuje próby odzwierciedla-
nia w glinie sylwetek zwierząt, tak jak robi to 
A. Ciba, bardzo ważne staje się wyczucie pro-
porcji. Nie każdy to potrafi. On tak. — Glina 
to idealna rzecz, bo jeżeli coś nam nie wyjdzie, 
w każdej chwili można to zagnieść i zacząć od 
nowa. Trzeba tylko chcieć… — mówi. On nie 
tylko chce, ale i umie, co potwierdził laury w 
jednym z konkursów: — Nie lubię takiej rywa-
lizacji, ale przy okazji tworzenia konkursowego 
Pegaza udało mi się wypróbować nowy rodzaj 
gliny — mówi. Przepis znalazł w książce. 
— Do gliny dodałem włókno papierowe w od-

powiednich proporcjach. Taka glina jest bardzo 
lekka. Przy okazji odkryłem, że idealnie nadaje 
się jako klej do pęknięć. A. Cibę wyróżnia rów-
nież umiejętność samodzielnego wykonywania 
form ceramicznych. Trudno więc uwierzyć, 
że po raz pierwszy wziął glinę do ręki półtora 
roku temu. Po tym, jak w gazecie przeczytał 
ogłoszenie o zajęciach pracowni ceramicznej w 
Chwałowicach. Przyjechał z całą rodziną – cór-
ka i syn też świetnie sobie radzą – oboje zna-
leźli się w gronie laureatów wspomnianego już 
konkursu. Teraz Kasia pracuje nad prezentami 
dla koleżanek z klasy, tata – dla wspomnianych 
już znajomych, dlatego całą uwagę poświęca 
na ceramiczne jaja wielkanocne. Właśnie wy-
jął je z pieca, teraz musi oczyścić i wyrównać 
powierzchnię: — Formę do odlewu zrobiłem 
z jajka strusiego. Po co kupować gotowe formy 
skoro można je zrobić samemu — przekonuje. 
— Następnie do takiej formy wlewa się glinę 
lejną. Tak właśnie powstaje odlew – doskonałe 
odwzorowanie tego co w formie, ze wszystkimi 
szczegółami, nawet porami jajka. Potem przed-
miot należy wysuszyć i wypalić, no i oczywiście 
pomalować – w zależności od techniki – przed 
lub po wypaleniu. Następnie nakłada się 
szkliwo i ponownie wypala. W przypadku jajek 
trzeba jeszcze pamiętać o specjalnym stojaku, 
by szkliwo z niczym się nie stykało. Czasami 
więc, jak mówi A. Ciba, proces tworzenia trwa 2 
miesiące, a czasem 2 tygodnie, w zależności od 
przedmiotu i zastosowanej techniki. Żeby jajka 
cieszyły oko obdarowanych już w święta, pracę 
nad nimi trzeba rozpocząć odpowiednio wcze-
śniej. Nie bez powodu też pojawił się na nich 
zając i sokół wędrowny – A. Ciba najczęściej 
ozdabia swoje wyroby ptakami i zwierzętami. 
Ot, takie skrzywienie zawodowe, bo A. Ciba 
z zawodu jest… leśnikiem. 

Wytropić marzenia
— Moja praca polega głównie na chodzeniu 

po lesie — mówi inżynier nadzoru w rybnickim 
Nadleśnictwie Artur Ciba. — Mam nadzór nad 
9 leśnictwami oraz szkółkami. Kontroluję gospo-
darkę leśną. A. Ciba już w wieku 14 lat wiedział 
co będzie robić w przyszłości, więc wybór 
technikum leśnego, a później studiów, był kon-
sekwencją jego wcześniejszych zainteresowań 
związanych głównie z ptakami. — Ornitologią 
amatorsko zajmuję się już od dziecka. Obser-

wuję ptaki, znam ich zwyczaje. Jak się człowiek 
napatrzy, to potrafi je rozróżnić. Każdy ptak ma 
jakieś cechy szczególne — mówi. A. Ciba, który 
również chętnie maluje akwarelami i farbami 
olejowymi oraz fotografuje. Oczywiście przy-
rodę. Wiele z jego zdjęć, nie tylko ptaków, ale 
i innych zwierząt trafiło do folderu wydanego 
przez rybnickie Nadleśnictwo. I nie są to jedyne 
pasje naszego bohatera – A. Ciba wędkuje, 
no i poluje. — Jeżeli ktoś mówi, że myśliwy 
zabija, nie ma pojęcia o przyrodzie — tłumaczy. 
— Trzeba wiedzieć i znać się na tym, co się robi. 
Ja poluję od prawie 25 lat. A. Ciba pochodzi ze 
Stalowej Woli – najpierw polował w Biłgoraju, 
potem związał się z Kołem Łowieckim „Pod 
Bukiem” z Rybnika, a teraz – z kołem „Raróg”. 
— Dzierżawimy teren, na którym prowadzimy 
odpowiednią gospodarkę łowiecką. Możemy tam 
polować na zwierzynę objętą planem polowań 
— wyjaśnia. Plan łowiecki sporządza się raz w 
roku – w lutym prowadzona jest inwentaryzacja 
zwierzyny i również na tej podstawie ustala się 
normy, które pozwalają na odstrzelenie kon-
kretnej liczby zwierząt, na przykład 10 jeleni, 

Pasjonaci są wśród nas

Pasja usidlona 
Co robisz gdy stłuczesz swój ulubiony kubek? Kupujesz nowy. Ale po co iść na 

łatwiznę, skoro można go zrobić samemu. Ponoć to nie takie trudne. Co innego 
figurki zwierząt czy zdobione wielkanocne jaja – to już wyższa szkoła ceramicznej 
jazdy, a konia z rzędem dla tej, która może powiedzieć, że mąż własnoręcznie zrobił 
dla niej korale. Po co jednak ograniczać się do ceramiki, kiedy można oddawać się 
również innym pasjom – malarstwu, fotografice, polowaniom czy hodowli ptaków, 
a na dodatek swoje różnorodne hobby dzielić z fascynującą pracą leśnika. Tak jak 
Artur Ciba. 

Ostatnio Artur Ciba sporo czasu spędza w chwałowickiej 
pracowni ceramicznej, gdzie realizuje swoją kolejną pa-
sję. A w efekcie powstają prawdziwe ceramiczne „cacka” 
ozdobione malowanymi ptakami i zwierzętami. 

Zdjęcia: arch. A. Ciba i s.     
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100 saren czy 200 dzików, bez szkody 
dla terenu. Polować można przez cały 
sezon, ale należy przestrzegać planu, 
chyba, że w trakcie roku pojawi się 
problem i wyraźnie wzrośnie popu-
lacja, choćby dzików: — To bardzo 
inteligentne zwierzęta. Mówi się, że są 
drugie po delfinach — tłumaczy leśnik. 
— Żeby żyć, zwierzę potrzebuje 3 rzeczy 
– spokoju, wody i jedzenia. Jeżeli w ku-
kurydzy, gdzie się chroni i odżywia, ma 
wodę, dzik nie wychodzi nawet przez 5 
miesięcy. A dlaczego sarny przychodzą 
na „Ryfamę”? Bo jest trawka na boisku 
i nikt do nich nie strzela. A. Ciba mówi, 
że w naszym regionie sporo jest zwie-
rzyny grubej – jeleni, saren i dzików… 
Nie brak też drapieżnych ptaków, a te 
od dawna fascynują leśnika…

W sidłach kolejnej pasji  
— Podobają mi się ptaki drapieżne 

i wodne. Zawsze marzyłem o tym, żeby 
zostać sokolnikiem — mówi leśnik. 
Przysłuchujące się rozmowie dzieci 

A. Ciby znacząco się uśmiechają, 
bo jak tata coś sobie postanowi, zawsze 
to realizuje: — To jedynie kwestia cza-
su… — mówi pan Artur. — Polowanie 
z ptakami drapieżnymi jest przykładem 
fascynującej współpracy ze zwierzęciem, 
które nigdy się nie oswoi – zrobi coś dla 
nas, jeżeli my zrobimy coś dla niego. 
Ptaki zawsze zajmowały ważne miejsce 
w życiu naszego pasjonata. Przez kilka 

lat hodował bażanty oraz kuropatwy. 
Kiedy polował na Nizinie Sandomier-
skiej, niemal wszędzie napotykał na sta-
da kuropatw; teraz ptaków tych prawie 
się nie spotyka. Dlatego zdecydował się 
rozpocząć hodowlę, a miewał prawie 
600 bażantów i 500 kuropatw. Porzucił 
jednak to hobby ze względu na problemy 
z inkubatorem oraz brak czasu. — Mu-
siałbym z czegoś zrezygnować, a tego 
bym nie chciał. Chciałbym za to zająć 
się czymś innym. Zamierzam skończyć 
kurs sokolniczy i wracam do starych pasji 
– preparuję ptaki, czym zajmowałem się 
jeszcze w technikum — mówi. Wtedy 
stanowiło to niezłe źródło utrzymania, 
mimo, że jest to zajęcie trudne i brudne, 
choć efekty ciekawe: — Nie jest to łatwe, 
ale na przykład na Zachodzie większość 
potrzebnych materiałów można kupić. 
To jednak pójście na łatwiznę. Nie tak 
jak w czasach, kiedy do preparowania 
wykorzystywało się papier toaletowy 
i wełnę drzewną. Teraz też się tego używa, 
ale można sobie znacznie pracę ułatwić. 

No i można wygospodarować czas na 
inne zajęcia i pasje: — Wykorzystuję 
fakt, że pracuję w lesie. To przyjemność, 
bo robię to co lubię. Oczywiście można 
być bardziej szczęśliwym i robić znacznie 
więcej. Ale życie jest tylko życiem… Moż-
na go jednak myśliwsko usidlić i twórczo 
wypełnić. Tak jak Artur Ciba… 

(S)

Ozdobione świecącymi kamykami obróżki, 
gustowne miski i wygodne legowiska, no i zabawki 
– wszelkiego rodzaju myszy, nawet te z kocimiętką, 
patyczki z piórkami, kulki na gumce, specjalne wędki 
oraz płyny i szampony, a także pełen asortyment 
smakołyków można było kupić w trakcie rybnickiego 
pokazu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia 
Kota.   

Szefowa Stowarzyszenia Miłośników Kotów „Cat Club” 
Ludwika Małecka przyznaje, że wprawdzie była zajęta orga-
nizacją kolejnego pokazu, ale nie zapomniała przygotować 
czegoś szczególnego dla swoich 11 pupilów z okazji ich 
święta. Były to myszki do zabawy. Okazuje się bowiem, 
że to najpopularniejsze kocie zabawki. Jak mówi jedna z 
wystawiających koty na pokazie w SP nr 3, jej pupil ma 

swoją ulubioną mysz futerkową, której 
nie chce zastąpić żadną inną. Ale w Pa-
ruszowcu–Piaskach można było nie tylko 
kupić prezenty dla swoich mruczków, ale 
przede wszystkim podziwiać ponad 50 
kotów przywiezionych przez 15 wystawców, choć miało 
ich być 20, jednak śnieżyca utrudniła przyjazd wszystkim 
uczestnikom. Najwięcej było dostojnych maine coonów, 
ale zwiedzający, którzy jak zwykle licznie odwiedzili pokaz, 
zachwycali się też małymi ragdollami, ale uwagę przykuwał 
też rzadki i tajemniczy devon rex. 

(S) 

Artur Ciba poluje już 
od prawie 25 lat…
… również z apara-
tem, a na cel bierze 
głównie ptaki, które 
fascynują go od dzie-
ciństwa.  

Koty świętowały
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Wyróżnienia dla rybnickich 
przedsiębiorców
Początek roku przyniósł zasłużone laury kilku ryb-

nickim firmom. Nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach – Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 
został przyznany spółce Ecol, firmie specjalizującej się 
w usługach remontowych i eksploatacyjnych zakładów 
przemysłowych, głównie branży energetycznej, w tym 
elektrowni atomowych. Odbierający wyróżnienie prezes 
Wojciech Majka znalazł się w znakomitym gronie innych 
laureatów, wśród których byli m.in. minister Radosław 
Sikorski i Andrzej Wajda. Przypomnijmy, że firma Ecol była 
też laureatem Czarnego Diamentu, nagrody Izby Przemy-
słowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.         

Z kolei właściciel firmy Inżbud Tomasz Trepka oraz prezes 
elektrowni „Rybnik” Jerzy Chachuła odebrali przyznawane 
po raz ósmy Godła Promocyjne Śląski Oskar. Szef Inżbudu 
otrzymał statuetkę „...za budowanie marki i rozwój firmy 
w czasach kryzysu”, zaś prezes ER został doceniony m. in. 
„...za perspektywiczną strategię rozwoju zakładu i inwe-
stycje proekologiczne”.

W tym roku nagroda ta trafiła m.in. również do prof. 
Jerzego Buzka, prof. Maksymiliana Pazdana i muzyka Józefa 
Skrzeka. 
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Szanowni Państwo, 
Rodzice dzieci sześcioletnich

Ministerstwo Edukacji Narodowej już od września 2008 roku 
informowało o zamiarze obniżenia wieku rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej. Niestety, do chwili obecnej nie zostały za-
kończone prace nad zmianami w ustawie oświatowej, koniecznymi do 
wprowadzenia reformy w życie. Co więcej, media przekazują sprzeczne 
informacje na ten temat, a samo Ministerstwo zmienia wcześniejsze 
decyzje dotyczące rozwiązań szczegółowych.

W związku z tym postanowiłem podjąć na terenie naszego miasta dzia-
łania, mające na celu ułatwienie zainteresowanym rodzicom podjęcie 
obiektywnej i przemyślanej decyzji w sprawie posłania sześcioletniego 
dziecka do szkoły.

W lutym i marcu br. we wszystkich szkołach podstawowych w Rybniku 
odbędą się spotkania, na których będą Państwo mogli zapoznać się z aktual-
nym stanem prawnym dotyczącym możliwości skierowania sześciolatków do 
szkoły, omówione również zostaną zmiany w podstawie programowej, jakie 
nastąpią z dniem 1 września br. w przedszkolu i w I klasie szkoły podstawowej. 
Ponadto będą Państwo mogli zapoznać się z ofertą szkoły dotyczącą pobytu 
dziecka w szkole oraz zgłosić swoje propozycje w tym zakresie.

Wszystkie szkoły podstawowe zostaną odpowiednio przygotowane 
na przyjęcie Państwa dzieci. Na ten cel postanowiłem przeznaczyć 
dodatkowe środki pieniężne. Jednocześnie zapewniam Państwa, 
że w przedszkolach będą miejsca dla dzieci, których rodzice nie zdecy-
dują się skorzystać z oferty szkół podstawowych. 

Pragnę Państwa uspokoić, że moje działania mają na celu jedynie 
przedstawienie wszystkich możliwości by ułatwić Państwu podjęcie 
tej trudnej, a zarazem niezwykle ważnej decyzji, dlatego serdecznie 
zapraszam do czynnego udziału w spotkaniach. To do Państwa należeć 
będzie ostateczna decyzja co do przyszłości Waszych dzieci i momentu 
rozpoczęcia przez nie edukacji w szkole podstawowej. 

 Z szacunkiem
 Adam Fudali
 Prezydent Miasta Rybnika

termin spotkania godzina szkoła podstawowa

* 23 luty – poniedziałek 16.30 Szkoła Podstawowa Nr 6

24 luty – wtorek 16.30 Szkoła Podstawowa Nr 28

26 luty – czwartek 16.30 Szkoła Podstawowa Nr 20

27 luty – piątek 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 32

2 marca – poniedziałek 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 11

3 marca – wtorek 17.00
Zespół Szkolno–Przedszkol-
ny Nr 4 – SP nr 29

4 marca – środa 16.30 Szkoła Podstawowa Nr 12

5 marca – czwartek 16.30 Szkoła Podstawowa Nr 18

6 marca – piątek 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 16

9 marca – poniedziałek 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 1

10 marca – wtorek 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 2

12 marca – czwartek 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 34

13 marca – piątek 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 15

16 marca – poniedziałek 16.30 Szkoła Podstawowa Nr 35

17 marca – wtorek 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 24

19 marca – czwartek 16.30 Szkoła Podstawowa Nr 22

20 marca – piątek 17.00 Szkoła Podstwowa Nr 5

23 marca – poniedziałek 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 27

24 marca – wtorek 17.00
Zespół Szkolno–Przedszkol-
ny Nr 3– SP nr 37

25  marca – środa 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 19

* Cykl spotkań rozpoczął się 16 lutego br.

Spotkania dyrektorów z rodzicami 
sześciolatków

Dokarmiajmy z głową...
Krwotoczne zapalenie przewodu pokarmowego było przyczyną 

zgonu kilkunastu łabędzi, znalezionych w ciągu kilku ostatnich dni, 
na zbiorniku wodnym w dzielnicy Paruszowiec–Piaski.

Powiatowy Lekarz Weterynarii, na podstawie badań wykonanych 
przez katowicki Zakład Higieny Weterynaryjnej, wykluczył chorobę 
zakaźną (ptasią grypę). Prawdopodobną przyczyną choroby ptaków 
było dokarmianie ich rozdrobnionym, rozkładającym się w wodzie 
chlebem. Tymczasem naturalnym pokarmem łabędzi są porastające 
dno płytkich wód rośliny. 

Łabędzie jako ptaki wędrowne, zimę spędzają na niezamarzających 
wodach w krajach Europy Południowej i Zachodniej. Jeżeli jednak pozo-
staną w kraju na zimę, przy mroźnej pogodzie ptaki można dokarmiać 
jedynie właściwym pokarmem, a taki stanowią dla nich zboże i warzywa 
(np. rozdrobniona marchewka czy buraki) – w żadnym wypadku suchy 
czy spleśniały chleb.

W związku ze stwierdzonymi przypadkami osłabienia i zgonów ła-
będzi, podjęte zostały stosowne kroki, mające ograniczyć i zapobiegać 
nasilaniu się tego problemu. W ramach tych działań, wokół zbiornika 
wodnego na Paruszowcu umieszczone będą stosowne informacje 
o zagrożeniu, jakie niesie dla łabędzi ich dokarmianie. 

Wykonany zostanie również drewniany podest do doraźnego do-
karmiania osłabionych ptaków, pod nadzorem Powiatowego Lekarza 
Weterynarii.
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GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (GPZON)
Informujê, ¿e GPZONmieœci siê przy ul. Jankowickiej 41B w Rybniku (teren bazy Rybnickich S³u¿b Komunalnych). Telefon:
032 432 95 71, 032 425 57 77 wew. 132. GPZON czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 12:00 do 18:00 oraz
w ostatni¹ sobotê miesi¹ca, w godzinach od 7:00 do 13:00. Rodzaje przyjmowanych odpadów: rozpuszczalniki, œrodki
ochrony roœlin, œwietlówki, jarzeniówki, termometry rtêciowe, farby, tusze, kleje, ¿ywice, leki, baterie i akumulatory oraz
odpady elektryczne i elektroniczne. Wszystkie substancje nale¿y przekazywaæ w oryginalnych opakowaniach
pozwalaj¹cych na ich identyfikacjê. Odpady niebezpieczne pochodz¹ce z gospodarstw domowych mieszkañców Rybnika
przyjmowane s¹ bezp³atnie. Proszê pamiêtaæ, ¿e przy odbiorze odpadów niebezpiecznych wymagane jest przedstawienie
dowoduosobistego.

MIEJSKA KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ROŒLINNYCH (MKOR)
Miejska Kompostownia Odpadów Roœlinnych zlokalizowana jest na terenie Zarz¹du Zieleni Miejskiej przy
ul. Pod Lasem 64 i czynna jest w dni robocze, w miesi¹cach od maja do paŸdziernika w godzinach od 9.30 do 16.30,
a w okresie zimowym odmiesi¹ca listopada do kwietnia od 6.30 do 13.30. Odpady roœlinne przyjmowane do kompostowni to
trawy, liœcie, chwasty, ga³êzie i pêdy drzew oraz trociny, wióry i odpadki drewna. Odp³atnoœæ za sk³adowanie odpadów dla
mieszkañców Rybnika wynosi 1,00z³ brutto, jednorazowo w iloœci do 100kg, przywiezionych w³asnym œrodkiem transportu.
Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ op³ata wynosi 44,37z³ brutto za tonê. Kontakt telefoniczny – 032 424 88 38,
032 424 93 26, 032 424 94 05wew. 39.

ADMINISTRACJA CMENTARZY KOMUNALNYCH ZARZ¥DU ZIELENI MIEJSKIEJ W RYBNIKU
Prowadzona jest przez Dzia³ Cmentarzy Komunalnych przy ul. Rudzkiej 70b, czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
od 7.00 do 15.00,w soboty od 8.00 do 13.00. Informacja telefoniczna 032 42 289 91.
Informujê, ¿e przed³u¿enia op³aty za groby na cmentarzach komunalnych na nastêpne 20 lat dokonuje siê u wszystkich
administratorów cmentarzy, tak¿e w Chwa³owicach i Boguszowicach. W przypadku braku op³aty za grób po up³ywie 20 lat,
zostanie on przeznaczony do ponownego pochówku.

ARCHEOLOGIA / ZABYTKI
Przypominam o koniecznoœci niezw³ocznego zawiadomienia Prezydenta Miasta, b¹dŸ w³aœciwego konserwatora zabytków
o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu maj¹cego znamiona zabytku. Przed
zawiadomieniem nale¿y wstrzymaæ roboty mog¹ce uszkodziæ lub zniszczyæ odkryty przedmiot oraz zabezpieczyæ
ówprzedmiot imiejsce jego odkrycia.

OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
Ka¿da rodzina, która znalaz³a siê w trudnej sytuacji ¿yciowej i nie potrafi sobie z ni¹ poradziæ przywykorzystaniu w³asnych si³
i œrodków, mo¿e zg³osiæ siê do pracownika socjalnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w swojej dzielnicy. Szczegó³owe
informacje na temat prowadzonej dzia³alnoœci mo¿na uzyskaæ na stronie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej pod adresem

lub pod numerami telefonu 032 422 11 11, 032 422 11 18, 032 422 13 59 oraz za pomoc¹
poczty elektronicznej, pod adresemops@opsrybnik.pol.pl
www.pomocspoleczna.rybnik.pl

BEZP£ATNY ODBIÓRODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Sta³y punkt zbierania:

Punkty czasowe:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

ul. Przemys³owa35, czynny od poniedzia³ku do pi¹tkuwgodz. od 6.00 do 15.00

ul. Chabrowa21–parking – 1 sobotamiesi¹ca nieparzystego: 7.03; 4.07; 5.09; 7.11
ul. Broniewskiego 23 – parking – 2 sobotamiesi¹ca nieparzystego: 14.03; 9.05; 11.07; 12.09; 14.11
ul. Górnoœl¹ska – parking – 3 sobotamiesi¹ca nieparzystego: 21.03; 16.05; 18.07; 19.09; 21.11
ul.Moœcickiego 15 – parking – 4 sobotamiesi¹ca nieparzystego: 28.03; 23.05; 25.07; 26.09; 28.11
oœ. Po³udnie 37 – parking – 1 sobotamiesi¹ca parzystego: 7.02; 4.04; 6.06; 1.08; 3.10; 5.12
ul. Kupiecka – parking – 2 sobotamiesi¹ca parzystego: 14.02; 13.06; 8.08; 10.10; 12.12
ul. Hotelowa12–parking – 3 sobotamiesi¹ca parzystego: 21.02; 18.04; 20.06; 17.10; 19.12
róg ul. Podmiejskiej i ul.Maksymiliana – 4 sobotamiesi¹ca parzystego: 28.02; 25.04; 27.06; 22.08; 24.10

Wszystkie punkty czasowe s¹ czynnewgodzinach od 9.00 do 14.00.Wprzypadku, gdy termin zbiórki elektroœmieci przypada
wdniu œwi¹tecznym–zbiórka nie odbywa siê, nie jest te¿wyznaczany ¿aden dodatkowy termin.

Od stycznia 2009r. dodatkowym za³¹cznikiem do zawiadomienia b¹dŸ wniosku, determinuj¹cym zgodê na u¿ytkowanie
obiektu, jest œwiadectwo charakterystyki energetycznej.

Zachêcamdo œledzenia og³oszeñ zamieszczanychwBiuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowejMiasta
Rybnika (www.rybnik.pl) gdzie znaleŸæ mo¿na wa¿ne informacje dotycz¹ce m.in. zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Miasta Rybnika. Ponadto na stronie mo¿na
znaleŸæ szczegó³owe opisy jak za³atwiæ sprawê w Wydziale Architektury Urzêdu Miasta oraz uzyskaæ odpowiednie druki
wniosków.

www.rybnik.pl/bip/wb

STRONA INTERNETOWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ: www.ztz.rybnik.pl
Na tej stronie zamieszczone s¹ wszelkie informacje dotycz¹ce linii autobusowych komunikacji miejskiej, aktualny rozk³ad
jazdy, informacje o objazdach oraz zmianywkursowaniu autobusów.

ZAPROSZENIENADNIMIASTA
Zapraszam wszystkich mieszkañców na Dni Rybnika, które odbêd¹ siê w terminie 11 - 14.06.2009 r. W programie m.in.
wystêp zespo³ów Kashmire i Bajm, wieczór kabaretowy oraz prezentacja Grupy Akrobatycznej "¯elazny". Szczegó³owe
informacjewkrótce na naszej stronie internetowejwww.rybnik.pl
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Radni Rady Miasta Rybnika 032 43 92 110

Prezydent Miasta Adam Fudali 032 43 92 107

Zastêpcy Prezydenta Miasta

Joanna Kryszczyszyn 032 43 92 114

Ewa Ryszka 032 43 92 102

Micha³ Œmigielski 032 43 92 104

Sekretarz Miasta Daniela Lampert 032 43 92 217

Skarbnik Miasta Bogus³aw Paszenda 032 43 92 206

Miejski Konserwator Zabytków 032 43 92 058

Pe³nomocnik ds Realizacji Projektu 032 43 92 083

Pe³nomocnik ds Jakoœci 032 43 92 203

Biuro Audytu i Kontroli Wewnêtrznej 032 43 92 142

Biuro Obs³ugi Rady 032 43 92 110

Biuro Pe³n. ds Informacji Niejawnych 032 43 92 354

Biuro Radców Prawnych 032 43 92 305

Biuro Realizacji Projektu 032 43 92 040

Biuro Skarbnika Miasta 032 43 92 206

Urz¹d Stanu Cywilnego 032 42 23 210

Wydzia³ Administracyjny 032 43 92 222

Wydzia³ Architektury 032 43 92 054

Wydzia³ Dróg 032 43 92 006

Wydzia³ Edukacji 032 43 92 135

Wydzia³ Ekologii 032 43 92 023

Wydzia³ Finansów 032 43 92 204

Wydzia³ Geodezji i Kartografii 032 43 92 352

Wydzia³ Informatyki 032 43 92 001

Wydzia³ Infrastruktury Miejskiej i Inwest. 032 43 92 255

Wydzia³ Kadr, Szkoleñ i P³ac 032 43 92 303

Wydzia³ Komunikacji 032 43 92 064

Wydzia³ Ksiêgowoœci 032 43 92 339

Wydzia³ Mienia 032 43 92 261

Wydzia³ Organizacyjny 032 43 92 217

Wydzia³ Podatków 032 43 92 155

Wydzia³ Polityki Spo³ecznej 032 43 92 209

Wydzia³ Promocji i Informacji 032 43 92 328

Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Gospodarczej i Integracji Europejskiej 032 43 92 230

Wydzia³ Spraw Obywatelskich 032 43 92 161

Wydzia³ Zamówieñ Publicznych 032 43 92 302

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

i Ochrony Ludnoœci 032 43 92 327

DOWÓD OSOBISTY 032 43 92 198

DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA 032 43 92 191

E-KARTA – INFOLINIA 032 43 92 030

EWIDENCJA GRUNTÓW 032 43 92 397

GOÑCY – odbiór korespondencji 032 43 92 165

GRUNTY – dzier¿awa 032 43 92 262

GRUNTY – wieczyste u¿ytkowanie 032 43 92 261

KULTURA, REKREACJA I SPORT 032 43 92 213

KONCESJE NAALKOHOL 032 43 92 191

NIERUCHOMOŒCI– rozgraniczenia,
podzia³y 032 43 92 352

NUMER PESEL 032 43 92 159

NUMERACJA BUDYNKÓW 032 43 92 352

PODATKI 032 43 92 155

POMOC SPO£ECZNA, OCHRONA
ZDROWIA 032 43 92 209

POZWOLENIA NA BUDOWÊ 032 43 92 054

PRAWO JAZDY 032 43 92 076

PUNKT INFORMACJI O KANALIZACJI 032 43 92 040

REJESTRACJA POJAZDU 032 43 92 062

REKLAMA – ustawienie 032 43 92 263

RYBNICKI SYSTEM INFOR.
PRZESTRZENNEJ 032 43 92 277

STYPENDIA UNIJNE I SOCJ. DLA

UCZNIÓW 032 43 92 282

USUNIÊCIE DRZEW 032 43 92 023

WYKUP MIESZKAÑ 032 43 92 263

ZABUDOWA I ZAGOSPOD. TERENU 032 43 92 060

ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO 032 43 92 008

ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE 032 43 92 178

ALFABETYCZNY WYKAZ SPRAW, O KTÓRE

NAJCZÊŒCIEJ PYTAJ¥ MIESZKAÑCY WRAZ

Z NUMERAMI TELEFONÓW

MIEJSKA KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ul. Boles³awa Chrobrego 16, 44-200 Rybnik
tel. 032 42 26 245
godziny pracy: pon 12:30 - 14:00, wt-czw 15:30 - 17:00

OŒRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
I PSYCHOTERAPII
ul. Boles³awa Chrobrego 16, 44-200 Rybnik
tel. 032 42 25 639,
godziny pracy: pon-pt 8:00 - 20:00
sytuacje kryzysowe ca³odobowo.

Zadania z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
realizuje Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych OPS w Rybniku
przy ul. Raciborskiej 20 tel. 032 42 37 572, 032 43 29 800
e-mail: swrodzinne@opsrybnik.pol.pl
godziny pracy Dzia³u: pon,wt,œr,pt – 7.30 - 14.30
czw – 11.00 – 16.00

WIELOPROBLEMOWY TELEFON ZAUFANIA
czynny ca³¹ dobê: 032 42 33 555
(udzielanie wsparcia, konsultacji i terapii dla osób
znajduj¹cych siê w trudnych sytuacjach ¿yciowych).

NUMERY TELEFONÓW DO URZÊDU MIASTA

Informujê, ¿ew2009 rokunast¹piwy³¹czenie “starego”numerucentrali telefonicznejUrzêduMiasta - 032 422 30 11.

CENTRALA TELEFONICZNA UM 032 43 92 000
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...do laureatów tegorocznego IV 
Wo j e w ó d z k i e g o  I n t e g r a c y j n e g o 
Przeglądu Widowisk Jasełkowych, 
który odbył się pod hasłem „Różni lecz 
równi”. Piękne, szklane anioły były 
bowiem jednymi z nagród przyznanych w 
trakcie imprezy, która tradycyjnie odbyła 
się w rybnickiej Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. 

— Ten spektakl to prawdziwa perełka — tak 
o laureacie I miejsca mówiła reżyserka Iza-
bela Karwot, która po raz pierwszy zasiadła 

w jury przeglądu. — Wzruszające, doskonałe 
widowisko, w którym wszystko zagrało… Na tak 
dobre recenzje zasłużyła Grupa teatralna „En-
tuzjaści” z Ośrodka Matki Bożej Różańcowej 
w Pszczynie. Doceniono też opiekunów tego ze-
społu – Barbarę Prządkę, Magdalenę Przybyłę, 
Bernadetę Jonkisz i Szymona Szczepańczyka, 
a przede wszystkim wykonawców. Krzysztof 
Oleś, który wcielił się w rolę Heroda oraz Ar-
tabana, czwartego z królów spieszących oddać 
część nowonarodzonemu Jezuskowi został 
najlepszym aktorem w starszej grupie wiekowej, 

a Artur Wątroba czyli jaseł-
kowy Baltazar – okazał się 
najlepszym wokalistą. Jurorzy 
przeglądu, wspomniana już 
I. Karwot, Maria Świerczyna, 
Aniela Marosz, Aleksandra 
Reguła i Krzysztof Gawliczek 
oceniali scenariusz i grę, 
w tym możliwości osób nie-
pełnosprawnych, a także 
stroje, scenografię i oprawę 
muzyczną. A w trakcie dwu-
dniowego przeglądu ocenili 29 
grup teatralnych z wojewódz-
twa śląskiego i przyznali wiele 

nagród oraz wyróżnień. I miejsce w młodszej ka-
tegorii wiekowej zajęła grupa teatralna „Baj” ze 
Specjalnego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
w Rybniku, w której rolę gospodarza zagrał 
Dawid Nikiel i został najlepszym aktorem, 
a rozśpiewany anioł… Kamil Jakubowski 
zasłużył na miano najlepszego wokalisty. Wy-
różniającą się aktorką w tej kategorii wiekowej 
okazała się Kinga Chłodek ze SP nr 21, a oso-
bowością sceniczną okrzyknięto Natalię Rączkę 
z SP nr 18, która równie przekonywująco zagrała 
diabła, co anioła.

Przegląd adresowany był do młodych ludzi 
kształcących się w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem klas integracyjnych, 
placówek specjalnych, uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej, grup teatralnych działających 
przy parafiach, ośrodkach kultury i Caritas. 
W trakcie koncertu finałowego, w którym wzięli 
udział zaproszeni goście, przedstawiciele orga-
nizatorów i sponsorów, nauczyciele i uczniowie, 
laureatom przeglądu wręczono atrakcyjne 
nagrody – aparaty cyfrowe, odtwarzacze mp3, 
książki, zestaw kina domowego i in. Niestety, 
publiczność nie miała możliwości obejrzenia 
nagrodzonych spektakli, zobaczyła za to przed-
stawienie jasełkowe z emigracją zarobkową 
w tle, w wykonaniu gimnazjalistów z Jejkowic. 
Jego najmocniejszą stroną były popisy wokalne 
rozśpiewanych „aniołków” Doroty Podleśny, 
Dominiki Marszolik i Pauliny Raszczyk, które 
zdobyły tytuły najlepszych wokalistek. Jeden 
z honorowych patronów imprezy, przewodni-
czący Rady Miasta Stanisław Jaszczuk mówił 
uczestnikom przeglądu, że nieważne jest zajęte 
miejsce, ale prawdziwa pasja, z jaką angażują 
się w występy, a o przesłaniu „różni lecz równi” 
przypominała Halina Opoka, dyrektor Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, placów-
ki które wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno – Wychowawczym i Stowarzyszeniem 
na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnospraw-
nych i Ich Otoczenia „Razem” zorganizowały 
przegląd. A patronatem honorowym imprezę 
objęli też prezydent Adam Fudali, starosta 
powiatu rybnickiego Damian Mrowiec i poseł 
Grzegorz Janik. 

Na kolejne anielskie występy trzeba pocze-
kać do świąt. Niestety… 

(S)

Gimnazjaliści z Jejkowic udowodnili jak trudno spędzać święta z dala od bliskich.
Zdjęcia: s.

Anioły pofrunęły…

Entuzjazm „Entuzjastów”, którzy z przeglądu wrócili 
z kilkoma nagrodami…
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— Gra pani najczęściej kobiety energiczne, świadome swojej wartości, 
wiedzące czego chcą. Czy to pani cechy również w życiu prywatnym?

— Od silnych kobiet, moich bohaterek scenicznych czy filmowych, 
wiele się uczę, może też podświadomie wykorzystuję ich doświadczenia 
poza sceną. Nie wiem czy to przypadek, ale jestem postrzegana jako oso-
ba silna. Potwierdzają to propozycje podobnych ról, bo reżyserzy uwa-
żają, że będę w nich wiarygodna. Próbuję ten stereotyp przełamywać, 
choć z różnym skutkiem. Lubię role łączące dramatyzm z komizmem 
i pokazujące różne oblicza bohaterki – to ostre i bardziej refleksyjne 
– jak choćby Patty z dzisiejszego monodramu.*

— Patty Diphusa to bohaterka stworzona przez hiszpańskiego reżysera 
Pedro Almodovara w jego felietonach. Wiemy, że walczyła pani o ten 
tekst i zgodę autora na tłumaczenie oraz adaptację sceniczną. Czy to 
pierwsze pani doświadczenie w monodramie, uważanym powszechnie 
za jedną z najtrudniejszych form teatralnych? 

— Bardzo się w ten projekt zaangażowałam i udowodniłam, że jeżeli 
się bardzo czegoś chce, jest to możliwe. Pomijając problemy finansowe 
związane z jego realizacją, to był skok na głęboką wodę, ale i bardzo 
cenne doświadczenie. Świadomość tego, że na scenie nie ma się oparcia 
w partnerze, z którym prowadzi się dialog, sprawia, że obawa o reakcję 
publiczności jest większa. Widownię trzeba zainteresować w pierwszych 
sekundach. Jeśli czuję, że widzowie „połknęli haczyk”, jest już łatwiej. 
Na fali entuzjazmu zrobiłam drugi monodram, ale to „Patty”okazała się 
pomysłem bardziej trafionym. Mam za sobą ponad 600 spektakli... 

— Może ze względu na kontrowersyjność i pikanterię tekstu (spektakl 
jest dozwolony od lat 18!) o gwieździe porno, która dzieli się z widownią 
szczegółami swoich przygód erotycznych?

— Myślę, że w dzisiejszych czasach nie szokuje sam temat, ale lekkie, 
komediowe do niego podejście. Bo przypadki Patty to dramat kobie-
ty, która pod maską wulgarnego języka oraz przerysowanego stroju 
i makijażu ukrywa tęsknotę za zwykłym ciepłem, szczęściem i miłością. 
Kiedy spada kostium i odklejają się sztuczne rzęsy, pozostaje zmęczona 
kobieta ze swoimi odwiecznymi nadziejami.

— Urodziła się pani 1 stycznia, czy czuje się pani w związku z tym 
w „czepku urodzona” i spełniająca się w swoim zawodzie? W pani ar-
tystycznym życiorysie jest wiele nagród świadczących o wysokiej ocenie 
pani pracy. Zaczęło się od wyróżnienia pani roli jeszcze w spektaklu 
studenckim, w 2001 roku otrzymała pani nagrodę za rolę ambitnej 
matki na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz na festiwalu 
twórczości TV w Wenecji za rolę w filmie „Bellissima”

— Tak, przyznaję, że czuje się w „czepku urodzona”, bo Nowy Rok 
to rzeczywiście wyjątkowy dzień urodzin. Może to wróży dobrze, może 
źle, ale w nowy rok wkracza się z nadzieją, że będzie dobrze. Jednak 
na spełnienie zawodowe przyjdzie mi jeszcze poczekać. Mówiąc nieco 
żartobliwie, myślę, że nastąpi to dopiero wtedy kiedy zejdę z tego świata 

i ktoś moją pracę podsumuje i doceni. Tych nagród nie było znów 
tak dużo i nie o nagrody w tej profesji przecież chodzi. Zresztą po 
nagrodzie za rolę w filmie „Bellissima” skończyły się dla mnie cie-
kawsze propozycje filmowe. Tak się, niestety, dzieje, że kiedy aktorka 
przekroczy „magiczną” czterdziestkę, reżyserzy czekają, aż dojdzie 
do wieku sześćdziesięciu czy siedemdziesięciu lat, by grać role babek. 
A przecież świadome siebie kobiety z bagażem doświadczeń, dystansem 
do świata i umiejętnością autorefleksji mogą być znakomitą inspiracją 
artystyczną. Na realizację projektów, które mnie interesowałyby najbar-
dziej, nie znajdę państwowej dotacji, trzeba więc liczyć na samą siebie, 
jak w przypadku „Patty Diphusa”. Pomysłem na przełamanie, głównie 
serialowego, wizerunku twardej bussineswoman będzie też zapewne 
postać w sztuce „Beret czyli upiór w moherze”, której premiera będzie 
miała miejsce pod koniec lutego. Spektakle przedpremierowe nieźle 
wróżą...

— Jak więc między teatrem a filmem plasują się seriale, które dają 
największą popularność wśród masowej widowni? Przypomnijmy: 
„Złotopolscy”, „Codzienna 2, m.3”, „Magda M.”, a ostatnio rola pani 
menadżer szpitala w Leśnej Górze w serialu „Na dobre i na złe”.

— Jeśli wciąż ktoś chce mnie w nich oglądać i otrzymuję takie propo-
zycje, to nie odmawiam, szczególnie, że to seriale są głównym źródłem 
utrzymania. Zdecydowanie bardziej zastanawiam się nad propozycjami 
udziału w reklamach... Jedną z ostatniej kampanii, w jakiej wzięłam 
udział to projekt pod nazwą „Piękno nie pyta o wiek”...

— ... w której jedną z partnerek była sama Beata Tyszkiewicz. I za 
tę kampanię jako czytelniczka „Twojego Stylu” dziękuję, bo dobrych 
przykładów dbałości o siebie w każdym wieku nigdy za dużo. Dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiała Wiesława Różańska 

* Rozmawiamy przed spektaklem „Patty Diphusa”, który Ewa Kasprzyk 
zaprezentowała w Rybniku.

Różowa piętrowa peruka, trzepoczące sztuczne rzęsy, 
połyskująca mini, platformy i panterkowy płaszcz do kostek 
– przez widownię, w blasku reflektorów sunie ona, Patty 
Diphusa. To się nazywa entrée!

Ewie Kasprzyk w roli światowej gwiazdy porno udało się publiczność 
Teatru Ziemi Rybnickiej zaintrygować w ciągu minuty. W tej postaci 
rodem z Almodovara wszystko jest przerysowane – strój, makijaż, wul-
garny język. Pod wyzywającym kostiumem, egzaltacją i niewybrednym 
humorem kryje się jednak spragniona prawdziwego uczucia kobieta 
w średnim wieku. Aktorka potrafiła skupić na swojej bohaterce przez 
godzinę uwagę publiczności, co w monodramie jest podstawą sukcesu. 
Było to możliwe również dzięki wyborowi roli wbrew znanemu szerokiej 
publiczności emploi – osoby silnej i niezależnej. Publiczność jest cieka-
wa „innej” Kasprzyk, zagubionej, choć hałaśliwej i „szczerej do bólu” 
Patty. Tylko rozmowa ze swoim alter ego na ekranie nieco bohaterkę 
wycisza i sprawia, że, już bez peruki i makijażu, stać ją na chwilę refleksji. 
A prawdziwe pragnienia zdradza w końcowej rozmowie z autorem 
tekstu – Pedro Almodovarem... Można by rzec – biedna Patty! 

(r)

Biedna Patty!

Ewę Kasprzyk, aktorkę urodzoną w Stargardzie Szczecińskim, 
absolwentkę szkoły tetralnej w Krakowie, a związaną przez 
wiele lat z teatrem „Wybrzeże” w Gdańsku, szeroka widow-
nia zna głównie z telewizyjnych seriali. Poprzez inne, ambitne 
projekty, w realizacje których się angażuje, artystka próbuje 
przełamać i uzupełnić swój serialowy wizerunek. Czy jej się to 
udaje, ocenili widzowie spektaklu „Patty Diphusa” w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej.  
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Przełamać wizerunek...



Do publicznych występów z gadżetami, których rolą 
jest podkreślenie wymowy głoszonych racji, przyzwy-
czaili nas politycy. Nic więc dziwnego, że również ar-
tyści pragną wzmocnienia muzycznego przekazu po-
przez pobudzenie innych jeszcze niż słuch zmysłów. 
Na szczęście dzieje się tak głównie przy okazji koncertów karnawało-
wych, które rządzą się swoimi, nieco luźniejszymi, prawami. Stąd dźwięki 
gwizdka i stroje kibiców włożone przez muzyków do wykonania „Sport 
polki” Johanna Straussa, przebój Jana Kiepury „Brunetki, blondynki...” 
po czesku, dykteryjki i dowcipy, nawet z tych bardziej rubasznych, 
w wykonaniu dyrygenta, który okazał się też prawdziwym wirtuozem 
w grze na oryginalnym instrumencie jakim jest gliniany ptaszek na wodę. 
Dowcipem dorównywali mu soliści: Katarzyna Oleś–Blacha (sopran) 
i Adam Sobierajski (tenor), których z M.J. Błaszczykiem łączy „rybnicki 
ślad” – cala trójka ma głębokie, choć różne związki rodzinne z naszym 
miastem. Przypomnijmy, że pani Katarzyna była przed wielu laty ini-
cjatorką powstania zespołu wokalnego „6 na 6”, w którym przez wiele 
lat śpiewała. Dziś dr Katarzyna Oleś–Blacha jest pedagogiem w swojej 
macierzystej uczelni czyli Akademii Muzycznej w Krakowie i znakomitą 
solistka Opery Krakowskiej. W mieście tym osiadł również absolwent 
AM w Katowicach Adam Sobierajski, by też związać się z krakowską 
operą. Wykonawcy zaprezentowali bogaty program, w którym nie zabra-
kło ponadczasowych walców i polek Straussa, melodii musicalowych i 

operetkowych Loewe’go, Kalmana 
i Lehara z nieśmiertelną arią „Usta 
milczą...” z „Wesołej wdówki”, 
utworów Gershwina, pieśni neapo-
litańskich, a także arii z oper Gou-
noda i Verdiego, o niezastąpionym 
na koniec marszu Radetzy’ego nie 
wspominając. Były występy solo 
i w duecie oraz popisy publiczności 
w roli chóru. Czegóż trzeba wię-
cej na poprawę humoru u progu 
nowego roku? Oczywiście życzeń! 
Złożyli je rybniczanom zarówno artyści, jak i prezydent miasta...       

 (r)

Na scenie królowali rybniczanie: Kata-
rzyna Oleś–Blacha, Adam Sobierajski 
i Mirosław J. Błaszczyk. 

Zdjęcia: r

Tuż po sukcesie na festiwalu filmowym w Berlinie filmu 
„Tatarak”, w którym Krystyna Janda zagrała główną rolę, 
aktorka przyjechała do Rybnika z monodramem „Shirley 
Valentine”. To przebój, który artystka przez kilkanaście lat 
z powodzeniem wystawiała w Teatrze Powszechnym. Tym 
razem sztuka brytyjskiego dramaturga Willy’ego Russella 
firmowana była przez Teatr Polonia Krystyny Jandy. 

Aktorka, jako gospodyni domowa, która przygotowu-
jąc mężowi jajka sadzone, odkrywa nijakość swego życia 
i postanawia odnaleźć siebie, stworzyła postać, która śmieszy, 
wzrusza, ale z którą wielu łatwo jest się utożsamić. Shirley 
przemawia do kuchennej ściany, która ze zrozumieniem odnosi 
się do monologów kobiety. Któregoś dnia postanawia zerwać 
z dotychczasowymi przyzwyczajeniami, zostawić męża i wyjechać 
na egzotyczny urlop. To prawdziwa rewolucja w jej życiu...

Dowcipny, ale nie pozbawiony refleksji monodram dodaje 
wiary kobietom, które podobnie jak Shirley, wiodą życie pod-
porządkowane innym. Doskonała zabawa, za którą publiczność 
zgromadzona w TZR podziękowała owacją na stojąco. 

(D)

Koncert 
z gadżetami

Na dobry początek nowego roku zagrała 
w Tetrze Ziemi Rybnickiej jedna z najlepszych 
orkiestr w Europie. Tak w każdym razie 
Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej 
na samym wstępie koncertu zaanonsował 
prowadzący ją Mirosław Jacek Błaszczyk. 
A potem było już tylko ciekawiej...

Podobno na „Shirley Valentine” psychologowie wysyłali swoje grupy terapeutyczne, 
a na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego powstała praca na temat fenomenu 
tego przedstawienia. O tym, na czym polega zjawisko wykreowane przez Krystynę Jandę, 
przekonali się wielbiciele talentu artystki, którzy w połowie lutego zasiedli na widowni Teatru 
Ziemi Rybnickiej. 

Janda zamiast terapii

Zdj.: B.M.
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„Karolinka” – uzupełnienie
Okazało się, że w tegorocznej edycji konkursu piosenki śląskiej 

„Karolinka” pojawiło się tak wiele talentów, że jurorzy, nie mogąc 
się zdecydować na wytypowanie jednego zwycięzcy, przyznali kilka 
miejsc ex aequo. W naszym artykule o tej sympatycznej imprezie 
przez niedopatrzenie znalazły się nie wszystkie nazwiska laure-
atów. Uzupełniamy zatem, a zainteresowanych przepraszamy!

W kat. klas od IV do VI zwyciężczynie były aż cztery: obok wymie-
nionej Aliny Gwóźdź (POPP przy ZS nr 1 w Czerwionce) laureatkami 
I miejsca zostały Agnieszka Gabryś z Ornontowic, Martyna Pogo-
rzelczyk (OPP „Przygoda”) i Anna Paszenda (SP 11). Również duety 
miały podwójnych zwycięzców: obok Małgorzaty Adamczyk i Natalii 
Wachtarczyk (SP 1 Gorzyce), na najwyższym stopniu podium stanął 
duet Aleksandra Rybińska i Rafał Śpiewok (SP 11). Pierwsze miejsce 
ex aequo zdobyły zespoły: „Ornontowice” i zespół wokalny „Przygoda” 
(OPP „Przygoda”). Jeśli chodzi o solistów z gimnazjum, zwycięzców było 
troje: Ewa Kapszewicz (OPP „Przygoda”/G4 Czerwionka), Dariusz Leks 
(G2 Orzesze) i Zuzanna Gruchot (OPP „Przygoda”).     

Marcin Wasilewski Trio…
… w składzie: lider (fortepian), Sławomir 

Kurkiewicz (bas) i Michał Miśkiewicz (perkusja) 
to laureaci pisma Jazz Forum w kategorii zespo-
łów akustycznych. Ich  promowana koncertami 
w Europie i USA płyta „January” została uznana za 
Album Roku.  

27 lutego, godz. 20.00

Trzecia Godzina Dnia…
…to ekumeniczny chór, który największą po-

pularność zyskał emitowanymi w TV koncertami 
świątecznymi z udziałem laureatów „Szansy na 
sukces”.  Znaki rozpoznawcze zespołu to młodość, 
energia, zaangażowanie i spontaniczność, o czym 
będziemy się mogli przekonać… Jako support wy-
stąpi zespół „Filadelfia” z Wodzisławia Śl.  

1 marca, godz. 17.00 

V Rybnik Blues Festival
W tegorocznej edycji Rybnik Blues Festiwal 

wystąpią:
• 13 marca, godz. 19.00 – Blueset, Krakowska 
grupa bluesowa, Melvin Taylor Chicago Blues Night 
(USA/PL).
• 14 marca, godz. 18.00 – Jack Canon (Węgry), 
Mr Blues & Friends, Easy Rider, Patsy Gamble i Lester 

Kidson Band (UK).
Koncerty odbędą się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Po koncertach jam 

session w restauracji pod teatrem.
Szczegóły na stronie www.kultura.rybnik.pl.

 
Pamięci Antoniego Szafranka

W 30. rocznicę śmierci twórcy rybnickiej orkiestry 
filharmonicznej Antoniego Szafranka Filharmonia 
Rybnicka zaprasza na koncert poświęcony pamięci 
swego patrona. W bazylice św. Antoniego orkiestra 
pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka wykona „Stabat 
Mater” G. Rossiniego. Z orkiestrą i chórem Resonans con 
tutti wystapią: Ewelina Sybilska (sopran), Anna Borucka 

(mezzosopran), Sylwester Targosz–Szalonek (tenor) i Jarosław Kitala 
(bas – baryton). 

15 marca, godz.16.30, bazylika św. Antoniego

Na św. Patryka 
Z okazji święta patrona Zielonej Wyspy koncert 

grupy Beltaine oraz zespołu tanecznego Comhlan 
pod nazwą Celtic Motion Project. Beltaine to jeden 
z najciekawszych zespołów polskiej sceny folkowej, który 
swoje niepowtarzalne brzmienie osiągnął dzięki szcze-
gólnej umiejętności łączenia tradycyjnej muzyki celtyckiej 
z muzyką współczesną. Gościem specjalnym będzie 

Michał Piotrowski, trzykrotny mistrz Europy w tańcu irlandzkim.
15 marca, godz. 19.00

Hit sezonu !
„Grube ryby” Bałuckiego wystawione w teatrze 

„Polonia” Krystyny Jandy i w jej reżyserii zapo-
wiadają się na wiosenny hit sezonu. Gwiazdorska 
obsada z Gogolewskim, Żakiem i Barcisiem już gwa-
rantują dobrą zabawę. Napisana w 1881 roku sztuka 
to komedia ponadczasowa, jak ponadczasowe 
są ludzkie przywary tu wyśmiewane… 

16 marca, godz. 19.00 

Sex przewodnik…
…czyli jak szukać i nie znaleźć faceta...

I znów kobiecy monodram, tym razem w wy-
konaniu znakomitej Hanny Śleszyńskiej jako 
„Kobiety pierwotnej” w spektaklu w reż. Arka-
diusza Jakubiaka. 

Aktorka w sposób nieodparcie zabawny, ale 
wiarygodny udowadnia, że kobieta jest jak 

wino: czym starsza, tym lepsza – bardziej ponętna, pociągająca, 
mocniej stąpająca po ziemi, umiejąca wychodzić z twarzą z każdej 
opresji.

19 marca, godz. 19.00

Na gitarze w ósemkę
Śląski Oktetu Gitarowy to jedyny taki ze-

spół na świecie, grający w stałym składzie. 
Tworzą go Tomasz Spaliński, Jacek Płosa, Fran-
ciszek Wieczorek, Katarina Wieczorek, Mariusz 
Bury, Jan Kudełka, Piotr Kudełka i Krzysztof 
Kołodziej – pedagodzy, absolwenci i studenci 
Akademii Muzycznej w Katowicach. W reper-
tuarze transkrypcje dział m.in. Bacha, Mozarta, 

Czajkowskiego, Griega, Ravela i wielu innych twórców.   
24 marca,  godz. 18.00

Z Orfeuszem do piekła
Znacie? No to posłuchajcie, bo klasyki 

operetkowej nigdy za wiele. Tym razem wzno-
wiony przez Gliwicki Teatr Muzyczny największy 
operetkowy przebój – „Orfeusz w piekle” Jacqu-
es’a Offenbacha. Będzie kankan…  

29 marca, godz. 18.00

Piosenki Nohavicy…
…w programie „Kometa – czyli ten okrutny 

wiek XX wg Nohavicy” wykonają aktorzy 
Teatru Korez. Spektakl ucieszy na pewno 
wszystkich wielbicieli, a w Polsce jest ich wielu, 
tego absolutnie unikatowego zjawiska, jakim 
jest czeski bard, którego płyty rozchodzą się 
w nakładach, o jakich polskie „gwiazdy” mogą 

tylko pomarzyć…
3 kwietnia, godz. 19.00

32 Nr 2/452; luty 2009

(G2 Orzesze) i Zuzanna Gruchot (OPP 



Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

Karnety miesięczne (30.00 zł) 
i jednorazowe karty wstępu (10.00 zł) 
do nabycia codziennie w kasie Teatru.

Seanse odbywają się w sali Teatru Ziemi Rybnickiej. 

poniedziałek, 2 marca, godz. 19.00
*Krótkie filmy Bustera Keatona: KOWAL (10 min.), JEDEN TYDZIEŃ 

(8 min.), STRACH NA WRÓBLE (16 min.) oraz
CZTERY NOCE Z ANNĄ
prod. Polska, Francja, 2008 r., dramat, reż.: Jerzy Sko-

limowski, scen.: Ewa Piaskowska, Jerzy Skolimowski.
W szpitalu w prowincjonalnym miasteczku pracuje 

pielęgniarka Anna i zakochany w niej Leon. Kobieta nie 
zauważa introwertycznego adoratora, który odurza 
Annę środkami nasennymi, a nocami wkrada się do jej 
mieszkania. Obserwując śpiącą kobietę czerpie radość 
z jej widoku i bliskości. Każdej kolejnej nocy jest o krok 
od wyznania jej swojego uczucia...

wtorek, 9 marca, godz. 19.00
*Krótkie filmy Bustera Keatona cz.II: WIĘZIEŃ NR 13 (16 min.), 

ELEKTRYCZNY DOM (27 min.) oraz
HAPPY–GO–LUCKY
prod. Wielka Brytania, 2008 r., komedia, scen. i reż.: 

Mike Leigh, obsada: Sally Hawkins, Alexis Zegerman, 
Andrea Riseborough.

Poppy jest nauczycielką, która mieszka ze swoją 
koleżanką z pracy i razem z nią poszukuje partnera 
na życie. Choć wie, co należy traktować poważnie, 
a kiedy dworować sobie z problemów, wydaje się nieco 
zagubiona. Niespodziewanie pojawi się jednak ktoś, 
kto obudzi w niej nadzieję na zupełnie nowe życie.

poniedziałek, 16 marca, godz. 19.00
*Buster Keaton – Komik o kamiennej twarzy – honorowy „Oscar”: 

MARYNARZ NA DNIE MORZA (55 min.) oraz
PODRÓŻ ZE ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI
prod. Rosja, 2007 r., dramat/romans, reż.: Wiera Sto-

rożiewa, scen.: Arkadi Krasilszczikow, obsada: Dmitri 
Dłużew, Ksenia Kutiepowa, Anna Michałkowa.

Natalia mieszka na stacji kolejowej. Codziennie 
doi krowę, a jej mąż – „gospodarz” sprzedaje mleko 
pasażerom z przejeżdżających obok pociągów. Na-
talia nie kocha męża, ale nie może wyobrazić sobie 
swojego życia bez niego. Wkrótce w jej życiu pojawia 
się ciężarówka i wesoły szofer – Sergiej.

poniedziałek, 23 marca, godz. 19.00
*Krótkie filmy Charlie Chaplina: CHARLIE SIĘ BAWI (15 min.), CHARLIE 

W LOMBARDZIE (15 min.), CHARLIE GRA W FILMIE (15 min.) oraz
NIM DIABEŁ DOWIE SIĘ, ŻE NIE ŻYJESZ
prod. USA, 2007 r., dramat sensacyjny, reż.: Sidney Lumet, 

scen.: Kelly Masterson, obsada: Philip Seymour Hoffman, 
Ethan Hawke, Albert Finney, Marisa Tomei, Arija Bareikis.

Dwaj bracia napadają na sklep jubilerski własnych 
rodziców. Skok jednak zupełnie się nie udaje, co 
więcej, uruchamia on serię zdarzeń, która skłóci 
rodzinę ze sobą.

poniedziałek, 30 marca, godz. 19.00
*Stan Laurel i Oliver Hardy w filmach:
FLIP I FLAP W LEGII CUDZOZIEMSKIEJ, czas 65 

min. oraz
FLIP I FLAP NA BEZLUDNEJ WYSPIE, czas 90 min.

*BURLESKA USA Z LAT ’20.

Zaprosili nas:
• Filmowiec Eugeniusz Kluczniok, Koło Leszczyny Ruchu Auto-

nomii Śląska oraz OSP w Bełku na festiwal filmowy „Ślonzoki 
ło siebie, Ślonsku i po ślonsku” w leszczyńskim Domu Kultury (od 
23 stycznia do 24 lutego). 

• Dom Kultury w Chwałowicach i Grupa Fotograficzna Indygo 
na kolejne „Spotkania z fotografią”, tym razem dotyczące kom-
puterowej obróbki fotografii (27 stycznia) i fotografii portretu 
(16 lutego).

• Kulturalny Club na koncert gitarowej supergrupy „PI ER 2 – Pi-
lichowski, Raduli, Łosowski (1 lutego).

• Anna Foltynowicz–Koterska na otwarcie Studia Fotograficznego 
przy ul. Kościuszki (1 lutego).

• Rybnickie Centrum Kultury na wystawę poplenerową „Jurgów 
2008” organizowaną wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Sztuki 
na „Pograniczu” (2 lutego) oraz wernisaż wystawy malarstwa 
i rysunku Małgorzaty Lehmann i Niny Pukowiec (2 lutego).

• Empik Focus na spotkanie z Dariuszem Rekoszem, autorem 
książek dla dzieci (7 lutego).

• Muzeum w Rybniku, Stowarzyszenie Humanistyczne „Europa, 
Śląsk, Świat Najmniejszy” i Stowarzyszenie Przyjaciół Uni-
wersytetu Śląskiego na panel dyskusyjny „Lux ex Silesia. Słowa 
– obrazy – przestrzenie” (19 lutego).

• Dom Kultury Boguszowice na koncert Jarosława Chojnackiego 
(21 lutego).

• Młodzieżowy Dom Kultury na koncert wibrafonisty Ireneusza 
Głyka (3 marca, godz. 19.00). DKF „Ekran” wszedł w 45 rok swego istnienia.

Więcej o jubilacie w jednym z kolejnych numerów „GR”.

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 

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

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 33

Program zajęć na marzec 2009

• 2.03., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – Sędzia 
Witold Kołek; godz. 10.30 – Chór - prowadząca Romana 
Kurowiec; godz. 12.00 – „Impresja” – prowadząca Maria 
Malczewska; 

• 5.03., czwartek, godz. 11.00 – Mój Śląsk, mój Rybnik – we 
wspomnieniach poetki Natalii 

Ponety i radnego Miasta Rybnik Jerzego Lazara;
• 9.03., poniedziałek, godz. 12.00 – Medycyna niekonwencjo-

nalna – prowadzący Ludwik Semeniuk;
• 11.03., środa, godz. 13.30 – Witaminy i suplementy – dr 

Aniela Kempińska;
• 12.03., czwartek, godz. 11.00 – Mit. Literatura. Naród. – Jerzy 

Frelich, cz. II;
• 16.03., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. 

Szczepan Balicki;
• 19.03., czwartek, godz. 11.00 – Polskie osobliwości – Ed-

mund Korzuch;
• 23.03., poniedziałek, godz. 12.00 – „Impresja” – prowadząca 

Maria Malczewska;
• 24.03., wtorek, godz. 12.00 – Walne Zgromadzenie;
• 25.03., środa, godz. 14.00 – Spotkanie solenizanckie;
• 26.03., czwartek, godz. 11.00 – Św. Paweł – filozof uniwer-

salny – ks. Rafał Śpiewak;
• 30.03., poniedziałek, godz. 12.00 – Medycyna niekonwen-

cjonalna – Ludwik Semeniuk.



— To już moje 6 odznaczenie, ale tak cennego jeszcze nie mam … 
— mówił jeden z rybnickich jubilatów, gdy prezydent Adam Fudali 
wręczył mu Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To kolejna 
wyjątkowa chwila, jakich nie brakowało w czasie 50 wspólnych 
lat. A strzała Amora trafiała wybrańców w najróżniejszych miej-
scach…   

Tak jak w przypadku państwa Emilii i Mariana Hajoków: — Byłam 
ekspedientką w sklepie i w czasie przerwy obiadowej chodziłam po bułki 
i kołaczyki do piekarni, w której piekarzem był mój przyszły mąż. Kiedyś 
upadłam i bułki mi się rozsypały, a on pomógł mi je pozbierać. I to był ten 
moment — wspomina pani Emila. — To był ten błysk … — dodaje pan 
Marian, który nie ukrywa, że spodobały mu się również „fajne nogi”, 
które podpatrzył w czasie feralnego upadku, jakże jednak szczęśliwego 
dla obojga przyszłych małżonków. Potem był ślub, skromny, jak mówią 
– uroczystość w Wodzisławiu, przyjęcie w Radlinie. Pan Marian dosko-
nale pamięta ten dzień i to, że panna młoda wyglądała bardzo ładnie. 
— Miałam na sobie suknię z materiału, żadne tam tafty. Ale bratowa była 
krawcową więc uszyła mi ładną sukienkę — wspomina E. Hajok. Z cza-
sem oboje zmienili miejsca pracy – ona 25 lat przepracowała w komisji 
poborowej, on „zmienił białą mąkę na czarny węgiel”, jak mówi jego 
żona. On woli to nazywać wstąpieniem do KBW: — Jeżeli ktoś nie wie, 
KBW znaczy … kop bracie węgiel — mówi z uśmiechem. Małżonkowie 
wychowali troje dzieci – jedną córkę i dwóch synów, doczekali się 10 
wnuków i jednej prawnuczki. Tak więc dziś w Boguszowicach podczas 
rodzinnej uroczystości, przy stole spotyka się aż 23 najbliższych krewnych. 
Państwo Hajokowie znaleźli się w gronie małżonków, którzy świętowali 
„złote gody” w Urzędzie Miasta. Niezwykle pogodni i serdeczni, z chę-
cią śpiewali wspólnie z zespołem „Gama” i żałowali, że jest zbyt mało 
miejsca na tańce. Robili też zdjęcia „na pamiątkę”, no i żeby „pokazać 
na „Naszej klasie”, a zapytani o receptę na wspólne bycie we dwoje ra-
dzą: — Jeden drugiemu wybaczyć, i to zawczasu … — mówi pan Marian. 
— A ja zawsze żartuję – trzeba kochać się jak dwa gołąbki – raz on wyfruwa 
oknem, raz ona… — śmieje się pani Emilia. Uśmiechy nie znikały też 
z twarzy innych jubilatów, a pół wieku przeżyli we dwoje: Maria i Alojzy 
Boberowie, Elfryda i Antoni Jakieła, Agnieszka i Alojzy Joszowie, 
Małgorzata i Eryk Konskowie, Małgorzata i Józef Kulowie, 
Krystyna i Leon Kurowscy, Helena i Bernard Lenardowie, Regina 
i Herbert Mazurkowie, Urszula i Rudolf Nowrotowie, Halina i Piotr 
Pająkowie, Teresa i Kazimierz Piaseccy, Aniela i Jan Piwczykowie, 
Zofia i Nikodem Podleśni, Elfryda i Józef Smołkowie, Helena 
i Hubert Szymikowie, Krystyna i Tadeusz Talenta, Aniela i Ignacy 
Waleczkowie, Teresa i Józef Wawrzynkowie. 

Kilka dni później na podobnej uroczystości spotkali się kolejni „złoci 
jubilaci”. Wśród nich byli Cecylia i Alfred Tkoczowie, którzy zdradzili 
swoją receptę na szczęśliwy i udany związek. — Jak żona była zła, to 
„wyfruwałem” do ogrodu, jak ja trochę się złościłem, to ona na chwilę 
wychodziła — przyznaje pan Alfred, który wraz z małżonką cieszy się 
z dwojga dorosłych już dzieci, czterech wnuków i prawnuczki, która 
jest „oczkiem w głowie” pradziadków. Z kolei pani Aniela Jonderko 
chwali męża Edmunda: — Jak się ma dobrego męża, który w dodatku 
przez tyle lat potrafi utrzymać rodzinę, to nie może być źle. Ale żona też 
musi dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków — zastrzega. Oprócz 
państwa Tkoczów i Jonderko, medale, które – jak mówił prezydent Fudali 
– można otrzymać tylko jeden raz w życiu odebrali: Magdalena i Paweł 
Cyranowie, Teresa i Jan Drozdowie, Aniela i Jan Klaklowie, Agata 
i Jan Koreccy, Maria i Henryk Kuczerowie, Elżbieta i Bronisław 
Kuśkowie, Maria i Rudolf Latochowie, Hildegarda i Kazimierz 
Leśnikowie, Jadwiga i Antoni Marcolowie, Maria i Kazimierz 
Murasowie, Irena i Józef Przeliorzowie, Aniela i Walerian Rojkowie, 
Iwona i Alojzy Sładkowie, Maria i Ryszard Skrzypcowie oraz 
Feliksa i Henryk Zabieglińscy. 

Tekst i zdj.: (S), (D)

— Irenko, to niemożliwe. To 
ja mam już sto lat? — pytała 
z niedowierzaniem synową, któ-
ra przypominała pani Albinie 
o mającej nastąpić następnego 
dnia uroczystości. Dopiero wizyta 
prezydenta Adama Fudalego, 
przedstawicieli Rady Dzielnicy 
Gotartowice, obecność mediów, 
życzenia, upominki i błyski fleszy, 
a także rodzinna uroczystość, na 
którą przybyło ponad pięćdzie-
siąt osób przekonały szacowną 
jubilatkę o prawdziwości słów 
najbliższych. 

Mieszkająca w Gotartowicach 
solenizantka, jest jedną z ośmiu 
rybniczanek, które ukończyły sto 
lat. Pani Albina Sobik całe życie 
spędziła w Gotartowicach. Tu się 
urodziła, tu spędziła dzieciństwo 
i wczesną młodość. Tu wreszcie 
wyszła za mąż za Emila Pawlasa. 
Niestety już po czterech latach 
wspólnego życia mąż zmarł, zo-
stawiając ją z dwojgiem małych 
dzieci i rozpoczętą budową domu. 
Po śmierci małżonka pani Albina 
podjęła pracę w Hucie „Siesia”. 
— Zawsze nam mówiła, że była 
„rantowaczką”, bo do jej obowiąz-
ków należało czyszczenie rantów 
w garnkach produkowanych przez 

rybnicką hutę — wspominają bliscy. 
Po dwóch latach wyszła ponownie 
za mąż. Z drugim mężem Kon-
stantym, z którym znali się jeszcze 
ze szkoły, miała jednego syna. 
Z czasem udało im się dokończyć 
budowę domu, a pani Albina 
poświeciła się wychowaniu trojga 
dzieci i doglądaniu gospodarstwa. 
— Mimo wielu nieszczęść, jakie 
ją w życiu spotkały, zawsze była 
spokojna i opanowana. Była pra-
cowita, choć lubiła dłużej pospać 
i dobrze zjeść. Zsiadłe mleko, jajka 
i ziemniaki – wszystko z własnego 
gospodarstwa. Jeszcze przed kilku 
laty sama przygotowywała pyszne 
galaretki i szpajzy — mówi Jerzy 
Sobik, syn jubilatki. 

Pani Albina ma siedmioro wnu-
cząt, siedemnaścioro prawnucząt, 
a nawet jedną praprawnuczkę. 
Mieszka z synem Jerzym i jego ro-
dziną. Bardzo długo była niezwy-
kle sprawna, jednak pod koniec 
ubiegłego roku doznała kontuzji, 
po której dzisiaj musi poruszać 
się na wózku. Solenizantce ży-
czymy wszystkiego co najlepsze, 
pogody ducha i jeszcze wielu lat 
w zdrowiu! 

(D)

To już sto lat?

Dobre spanie, dobre nerwy i dobry żołądek to osobista 
recepta pani Albiny Sobik na długowieczność. Jak widać 
skuteczna, bo jubilatka bardzo długo nie mogła uwierzyć, że to 
właśnie jej przypadło świętowanie setnej rocznicy urodzin. 

Albina Sobik w otoczeniu rodziny, prezydenta i członków RD Gotartowice. 
Zdj.: d
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Złote Gody
Amor w piekarni
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Jubileusz 60–lecia pożycia małżeńskiego czyli Diamentowe 
Gody obchodzili państwo Gertruda (81 lat) i Władysław (84 
lat) Wydrowie z dzielnicy Maroko–Nowiny.

Zawierucha wojenna rzuciła pana Władysława do Szkocji. W Edyn-
burgu zgłosił się jako ochotnik do szkoły podoficerskiej. Po wojnie 
wrócił do rodzinnego Rybnika i zamieszkał na Maroku. W 1947 roku, 
na jednym z wiosennych spacerów, poznał panią Gertrudę, która po-
chodzi z sąsiednich Gaszowic. Rok później, dokładnie ostatniego dnia 
1948 roku, stanęli na ślubnym kobiercu w kościele oo. franciszkanów. 
Zaraz po ślubie pan Władysław zatrudnił się w PKP, gdzie przepraco-
wał ponad 30 lat, natomiast pani Gertruda zajęła się prowadzeniem 
domu i wychowywaniem dwójki dzieci. Państwo Wydrowie doczekali 
się czterech wnuków i czterech prawnuków. Od 60 lat pani Gertruda 
i pan Władysław stanowią zgodne i szczęśliwie małżeństwo. Wprawdzie 
trochę zaczyna szwankować im zdrowie, nadal jednak cieszą się życiem 
w otoczeniu dzieci, wnuków i prawnuków. 

Z okazji Diamentowych Godów Jubilatów odwiedziły i w imieniu pre-

zydenta miasta i całej 
lokalnej społeczności 
złożyły życzenia radna 
Maria Polanecka–Na-
bagło oraz przewod-
nicząca Rady Dzielnicy Maroko–Nowiny Jadwiga Lenort. Do życzeń 
zdrowia, spokoju i pogody ducha dołącza się redakcja „GR”.        (r)

Państwo Wydrowie dziś...

..i w dniu ślubu.

Podobnie jak w innych dzielnicach, przepustką na 
noworoczne spotkanie organizowane tradycyjnie dla  
najstarszych mieszkańców przez Radę Dzielnicy Meksyk jest 
metryka.... Im bardziej odległa w czasie, tym lepsza. W tym 
roku do hotelu „Rondo” przybyło prawie stu seniorów. 

„Witamy w klubie” usłyszało dwanaścioro (w sumie w wiek ten weszło 
w dzielnicy 17 osób) świeżo upieczonych 75–latków, których przywita-
no słodkimi „tytami” pierwszaków. Upominki wręczono też parom, 
w których współmałżonkowie mają co najmniej 75 
lat. Ponieważ z powodów zdrowotnych i losowych 
zabrakło najstarszych mieszkańców: 98–letniej 
Róży Oleś i 94–letniego Franciszka Kożdonia, 
uhonorowano ich nieco młodszych kolegów. 
Najstarsza na sali „meksykanka”, 88–letnia Klara 
Szulik dopiero dwa lata temu zakończyła swoje 
długie i urozmaicone zawodowe życie. Czego 
pani Klara nie robiła! Była ślusarzem, spawaczem 
i palaczem, pracowała w kuchni i w parowozowni, 
a ostatnie 12 lat w portierni dużej firmie trans-
portowej. — Wypuszczałam po 50 aut dziennie 
— mówi. — To nie byle co! Pani Klara pochodzi z 
Orzepowic, a na Meksyk przywędrowała za nieży-
jącym już mężem. Wychowała dwie 
córki, ma dwie wnuczki i czworo 
wnuków. Do dziś jest pełna życia i 
ciekawości świata – uczestniczy w różnych seniorskich 
imprezach, jeździ na wycieczki i zwiedza... Najstarszym 
panem na spotkaniu był 86–letni Stanisław Stronczek, 
urodzony „meksykanin”, przez wiele lat związany z kop. 
„Chwałowice”. Dziś mieszka razem z córką, ma troje 
wnuków i sześcioro prawnuków.     

Składając seniorom życzenia dobrego roku, prezydent Adam Fudali 
wrócił do wcześniejszego spotkania z parami małżeńskimi obchodzącymi 
Złote Gody: — Pamiętam, że na początku mojej prezydentury, a minęło 
już 10 lat, organizowaliśmy 3, 4 takie spotkania w roku, dziś „złotych par” 
jest tak wiele, że prawie co miesiąc wręczam kilkunastu małżeństwom przy-
znawane przez prezydenta RP medale. Świadczy to o tym, że żyjemy coraz 
dłużej i lepiej. Życzę wszystkim zdrowia i wielu jeszcze radosnych chwil... 
Prezydent podziękował też za zaangażowanie wszystkim dzielnicowym 
samorządowcom. Jak mówi przewodniczący zarządu dzielnicy Meksyk 
Roman Widerski, dużą aktywnością w Radzie Dzielnicy wykazują się 
szczególnie panie nauczycielki. — Niektóre mogłyby „robić za drożdże”, 
bo są zaczynem wielu przedsięwzięć... — mówi.

Kiedy towarzystwo nabrało sił po tradycyjnym śląskim obiedzie 
i kawie z ciastem, ruszyło do zabawy, której animatorem była 
Grupa Standard z Golejowa. Nie zabrakło  wspólnego śpiewu, 
anegdot i wiców, a pierwsi na parkiet ruszyli państwo Helena 
i Henryk Mrozkowie, bo przecież karnawał w pełni...      (r)

Seniorski karnawał 

Dozwolone od lat...75

Diamentowi Marokanie

Na zabawę nigdy nie jest za późno...                                                                                           Zdjęcia.: r

Najstarsza na sali 
była 88–letnia Klara 
Szulik.
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On pojechał do Irlandii, ona z Irlandii przyjechała, a oni 
zainspirowali się irlandzkimi dźwiękami – filmowiec, malarka 
i zespół muzyków byli gośćmi pierwszego w tym roku „Wie-
czoru sztuk”, którego głównym bohaterem była oczywiście… 
Zielona Wyspa. Jednak niemałą rolę odegrał też pewien… 
uskrzydlony koń. 

Ponoć Irlandka Pauline Byrne maluje zawsze i wszędzie, dlatego nie 
przerażają jej ekstremalne warunki – zimno Islandii czy upały południo-
wej Hiszpanii. Za to inspirują ją wyjątkowe pejzaże, o które w naszym 
kraju nie jest trudno: — Lubię malować w Polsce. Sporo tu cudownych 
kształtów i kolorów oraz życia, które pragnę uchwycić w swoich pracach. 
Dlatego nigdy nie maluję ze zdjęć, ale zawsze w plenerze, w dziennym 
świetle, bo tylko wówczas kolory są naturalne — mówiła P. Byrne podczas 
spotkania w chwałowickim Domu Kultury, gdzie pokazano jej wystawę 
„The best of Poland”. P. Byrne w Polsce nie tylko malowała, ale też przez 
rok uczyła w dwóch szkołach, ale jak mówiła, bardzo ją to zmęczyło… 
Wróciła więc do Irlandii, chętnie jednak przyjeżdża do naszego kraju, 
by malować. No i pokazywać swoje obrazy. Co roku jej prace można 
oglądać na zbiorowych poplenerowych wystawach w Ośrodku Kultury 
w Kole. A do przyjazdu do Chwałowic namówiła ją Wiola Gaszka, 
która ma szczęście, by spotykać na swojej drodze wyjątkowych ludzi:  
— Z Pauline mieszkałyśmy razem podczas pleneru w Brdowie ubiegłego 
roku i ten czas wspominam niezwykle ciepło. Pauline jest ogromnie pra-
cowita, malowała nieustannie… — wspomina W. Gaszka, która ocenia 
malarstwo P. Byrne jako impresyjne, emocjonalne oraz szczere.      

— Jestem zafascynowany tym krajem i myślę, że przekazałem to  
w swoich zdjęciach — mówił inny uczestnik „Wieczoru sztuk” Krzysz-
tof Miller o wystawie fotografii „Moja Irlandia”. Absolwent wydziału 
operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej  
i Telewizyjnej w Łodzi, autor zdjęć do 11 filmów fabularnych, który 
współpracował ostatnio nad głośnym „Co słonko widziało” Michała 
Rosy, pokazał w chwałowickiej galerii „DeKa” cykl zdjęć ze swojego 
pierwszego pobytu w Irlandii: — To efekt zauroczenia pięknym, wręcz 
mistycznym pejzażem oraz fascynacja przypadkowo spotkanymi ludźmi. 
Zawsze serdecznymi i życzliwym — wspominał. — Patrzą bezpośrednio 
w obiektyw, bo zatrzymywałem ich i prosiłem, by mi pozowali. A oni robili 
z to chęcią. Nikt nie odmówił. 

A „Wieczór sztuk” w Chwałowicach rozpoczął się od koncertu grupy 
„Duan”, która wprowadziła publiczność w prawdziwie irlandzkie klima-
ty… Mimo, iż ze Śląska na Zieloną Wyspę daleko, jednak, jak mówią 
członkowie zespołu, muzyka tego kraju w jakiś szczególny sposób jest 
im bliska. A publiczność również poczuła się bliżej Irlandii... Uskrzy-
dlająco podziała nie tylko muzyka, ale i… obecność „pegazów” – cera-
micznych figurek, które ubiegały się o miano najpiękniejszej. — Witam 
wszystkich, którzy są ulepieni z tej samej gliny — mówiła Kornelia Pior, 
która w DK w Chwałowicach prowadzi pracownię ceramiczną. Po raz 
drugi z rzędu efekty pracy uczęszczających tam osób pokazano podczas 
„Wieczoru sztuk”. W ubiegłym roku tematem była równowaga, w tym… 
uskrzydlony koń. 8 konkursowych prac ocenił artysta Zbigniew Mura, 
a wybrał Pegaza uczennicy I LO im. Powstańców Śl. Katarzyny Ciby. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się też tata i brat Kasi, która wykonała 
swoją pracę w dosyć krótkim czasie: — Jedne zajęcia poświęca się na 
lepienie, drugie na malowanie, a na trzecich pegaz jest już gotowy. Ko-
lorystyka to efekt prób z doborem barw — mówi zwyciężczyni, która na 
zajęcia w chwałowickiej pracowni uczęszcza już półtora roku, a zachęcił 
ją do tego tata. Kasia mówi, że lubi artystyczne poczynania i zamierza 
studiować architekturę wnętrz lub krajobrazu. Może tak wyjątkowego 
jak zapierające dech widoki Irlandii?  

(S) 

Zielono im…

Grupa „Duan” wprowadziła publiczność w prawdziwie irlandzkie klimaty… 
Zdjęcia: s

Irlandka Pauline Byrne mówiła, że lubi malo-
wać w Polsce, bo sporo tu cudownych kształtów 
i kolorów oraz życia… 

Katarzyna Ciba i jej brat Krzysztof wzięli udział w konkursie ceramicznym na figurkę 
pegaza. Z sukcesami… 

Wystawa fotografii „Moja Irlandia” Krzysztofa Millera wzbudziła zainteresowanie 
zwiedzających.  
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Styczniowy koncert z cyklu „Muzyka na 
R a t u s z u ”  p o ś w i ę c o n y  z o s t a ł  p a m i ę c i 
wybitnego samorządowca, długoletniego 
radnego i b. wiceprezydenta Józefa Cyrana  
w pierwszą rocznicę śmierci. 

Współorganizatorem muzycznych wieczorów w „sta-
rym” Ratuszu jest, obok Muzeum, szkoła muzyczna 
„Szafranków”, z którą J. Cyran, poprzez wielkie zaanga-
żowanie w budowę jej nowej siedziby, był związany. Ale 
nie tylko dlatego – wiadomo powszechnie, że był również 
wielkim melomanem, szczególnie miłośnikiem opery. Stąd 
idea dyrekcji szkoły oraz najbliższej rodziny J. Cyrana, 
by pamięć o tym zasłużonym dla Rybnika człowieku 
uczcić koncertem w stylowych wnętrzach, które z trudem 
pomieściły przybyłych gości. Byli wśród nich przedstawiciele 
władz miasta z prezydentem Adamem Fudalim i przewodni-
czącym RM Stanisławem Jaszczukiem, a także wiele osób,  
z którymi J. Cyran współpracował oraz stykał się w życiu 
zawodowym i prywatnym. 

Dyrektorka szkoły „Szafranków” Romana Kuczera zapew-
niła, że starała się pozyskać jak najznakomitszych artystów i tak ułożyć 
program koncertu, by usatysfakcjonować słuchaczy i mieć pewność, 
że koncert spodobałby się również nieobecnemu bohaterowi wieczo-
ru. Klasę pokazała Ewa Biegas (sopran), absolwentka katowickiej 
Akademii Muzycznej oraz uczelni muzycznej w Wiedniu, znakomita 
śpiewaczka i pedagog, solistka Opery Krakowskiej, która w 2004 r. 
reprezentowała Polskę na wiedeńskiej gali z okazji rozszerzenia Unii 
Europejskiej. Wykonała ona m.in. arie z „Halki” Moniuszki, z oper 
Pucciniego, Brittena i Dworzaka oraz kilka pieśni Szymanowskiego, 
wzbudzając zachwyt pięknem i siłą głosu oraz interpretacją. Świetnie 

zaprezentował się Adam Mokrus – skrzypek młodego 
pokolenia, również absolwent katowickiej uczelni, który 
swoje wiolinistyczne umiejętności doskonalił  m.in. 
pod okiem Konstantego A. Kulki czy Łukasza Pław-
nera. Dziś prowadzi ożywioną działalność koncertową,  
a także pedagogiczną nie tylko w macierzystej uczelni, 

ale również w rybnickiej szkole. W jego wykonaniu usłyszeliśmy m.in. 
dzieła Ch. W. Glucka, J. Masseneta, H. Wieniawskiego i K. Szyma-
nowskiego. Obojgu solistom akompaniował pianista Grzegorz Biegas. 
Publiczność za prawdziwą ucztę duchową podziękowała owacją na sto-
jąco. Serdeczne podziękowania artystom, organizatorom oraz wszystkim 
uczestnikom koncertu, dla których pamięć o Józefie Cyranie jest wciąż 
żywa, złożyła Jolanta Cyran: — Doświadczyłem prawdziwych wzruszeń, 
kiedyś dzielonych z mężem. Dziękuję za muzykę i za pamięć…

(r)

Koncert pamięci
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Wspomnienie o Ryszardzie Pierchale
Pierwszego dnia lutego br., w wieku 83 lat, zmarł Ryszard Pier-

chała, znany w Rybniku rzemieślnik branży piekarniczej, którego 
zakład jest dotąd kojarzony z pieczywem najwyższej jakości.   

R. Pierchała urodził się w czerwcu 1925 r w Ligockiej Kuźni,  
w rodzinie powstańca śląskiego Ludwika Pierchała i Anny z domu 
Smołka. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał u mistrza W. Tkocza 
w rodzinnej miejscowości. Kontynuując patriotyczne tradycje ro-
dzinne, już w 1940 r wstąpił do Polskiej Organizacji Powstańczej, 
w której działał do jej likwidacji w roku 1942. Cudem uniknął 
aresztowania, został jednak przymusowo wcielony do armii 
niemieckiej. Po udanej ucieczce wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Od 1944 roku był żołnierzem I Dywizji Pancernej 
gen. Maczka. Ukończył szkołę podoficerską w stopniu kanoniera 
– działonowego i szkolił potencjalnych artylerzystów. 

Do kraju wrócił w 1947 i podjął pracę u swojego mistrza Tko-
cza. Po roku uruchomił własną działalność rzemieślniczą, a do 
własnego lokalu przy ul. Hallera w Rybniku przeniósł się w 1969 r.  
Pracę zawodową łączył z pracą społeczną na rzecz środowiska 
rzemieślniczego i lokalnej społeczności. 

Działał w rybnickim Cechu Rzemiosł, piastując wiele odpo-
wiedzialnych funkcji jak sekcyjny branży spożywczej, podstarszy  
i skarbnik, a także honorowy starszy cechu. Był inicjatorem akcji 
społecznych jak zbiórka na rzecz Centrum Zdrowia Matki Polki, 
odbudowę Zamku Królewskiego i zabytków Krakowa, organizato-
rem wystaw, kiermaszy, konkursów i zabaw w Domu Rzemiosła, 
w budowę którego był bardzo zaangażowany. Szczególnie wiele 
czasu i wysiłku poświęcił integracji braci rzemieślniczej, inicjując 

m.in. ufundowanie sztandaru 
cechowego. W swojej działal-
ności rzemieślniczej wykształcił 
ponad pięćdziesięciu uczniów, 
a swoją wiedzę zawodową 
wykorzystywał również jako 
wiceprzewodniczący komisji 
egzaminacyjnej przy Izbie Rze-
mieślniczej w Katowicach.

Dz i a ł a l no ś ć  spo ł e c zna  
R. Pierchały sięgała daleko poza 
rzemiosło: był działaczem spor-
towym i harcerskim, udzielał 
się w ruchu śpiewaczym i spół-
dzielczym. Był też członkiem 
organizacji kombatanckich, 
piastując w nich szereg odpo-
wiedzialnych funkcji.

W 1991 roku śp. Ryszard Pierchała przeszedł na emeryturę, ale 
nie oznaczało to spadku jego aktywności. Z całą pasją poświęcił 
się dokumentowaniu życia rodzinnego i rybnickich rzemieślników. 
Dzięki współpracy z Muzeum w Rybniku powstały kroniki i albumy 
z życia zawodowego i kulturalnego rzemiosła rybnickiego. Z jego 
inicjatywy J. Schmid opracował (szkoda, że tylko w maszynopisie) 
„Historię działalności piekarzy w Rybniku do 1982 r”. Za swoją 
długoletnią pracę zawodową i społeczną został wielokrotnie 
odznaczany i wyróżniany. 

Prowadząca nadal firmę rodzina Pierchałów przejęła społecz-
nikowskie pasje seniora rodu i czynnie wspiera przedsięwzięcia 
dzielnicowego samorządu.



Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz „Rybnik. Znaki 
samorządnych wspólnot” była dyskusja samorządowców nad 
statutami dzielnic. W jej toku okazało się, że przygotowanie 
zgodnych ze wszystkimi naukowymi kryteriami symboli 
graficznych dla danych lokalnych społeczności nie jest proste. 
W cyklu artykułów przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. 
Dziś przedstawiamy dzielnice – Północ i Smolna.

Północ i Smolna – na pozór dzielnice te niewiele łączy. Właściwie 
tylko fakt, że obie leżą w bezpośredniej bliskości historycznego centrum 
miasta. Leżąca na południe Smolna ma prawie wszystko, co istotne jest 
dla budowania trwałych związków lokalnej społeczności. Ma historię 
niemal równą historii miasta, w skład którego wchodzi, wielowiekową 
tradycję samorządności gminnej, własne symbole, które na stałe zado-
mowiły się w świadomości mieszkańców, wreszcie zasiedziałe od wieków 
na tym skrawku ziemi rodziny.

Jej przeciwieństwem jest dzielnica Północ, leżąca, jak sama nazwa 
wskazuje, na północ od rybnickiej Starówki, dzielnica o krótkiej tradycji, 
od początku swego istnienia pełniąca odmienne funkcje w mieście. Tutaj 
koncentruje się budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza jednorodzinne, 
tu powstało centrum rekreacyjne dla mieszkańców Rybnika. Powoli 
kształtujące się więzi pomiędzy mieszkańcami tej dzielnicy, brak tradycji 
samorządowych stawiają przed nimi spore wyzwania.

Charakterystyka każdej z dzielnic rozpoczyna się zwykle od podania, 
kiedy po raz pierwszy pojawiły się wzmianki o niej. W przypadku Smol-
nej, jako o osadzie płacącej dziesięcinę klasztorowi sióstr norbertanek 
w Rybniku, wspomina zachowany do dziś dokument z roku 1223. Samo 
powstanie osady Smolna, o niezmienionej od wieków i funkcjonującej 
po dzień dzisiejszy nazwie, można datować na wiek XII. Łatwo więc 
obliczyć, że ta osada istnieje już prawie 900 lat. Jej nazwa wskazuje na 
najdawniejsze i wykonywane przez całe wieki zajęcia ludności zwią-
zane z przeróbką drewna, którego dostarczały nieprzebrane wówczas 
bory i pozyskiwaniem zeń smoły, węgla drzewnego, dziegciu i potażu. 
Oprócz obróbki drewna mieszkańcy Smolnej przez wieki zajmowali 
się też uprawą roli oraz hodowlą bydła i ryb w licznych naturalnych 
i tworzonych sztucznie stawach, w które obfitowała okolica. Późno, bo 
dopiero od połowy XIX wieku, mieszkańcy Smolnej, zwłaszcza męż-
czyźni, zaczęli znajdować zatrudnienie w rozwijającym się przemyśle, 
zwłaszcza wydobywczym.

Na silne związki łączące od wieków Smolną z Rybnikiem miały wpływ: 
wspólna parafia, cmentarz, szkoła i właściciele. W 1788 r. ówcześni 
właściciele miasta sprzedali Smolną oraz Rybnik królowi pruskiemu. 

W trzydzieści lat później, w 1818 r. Rybnik został miastem powiatowym, 
a niewielka Smolna znalazła się w granicach powiatu. W tym czasie, 
na terenie dzisiejszej dzielnicy Północ stały gdzieniegdzie pojedyncze 
zabudowania. 

Na początku XX wieku, w roku 1907, Smolna jako pierwsza z okolicz-
nych osad została włączona do prężnie rozwijającego się w tym czasie 
Rybnika. Od tej pory, jako integralna część miasta, przeżywała z nim 
wszystkie dobre i złe wydarzenia. A było tego niemało. Wraz z miastem, 
w lipcu 1922 r., Smolna znalazła się w granicach państwa polskiego. 
Po II wojnie światowej, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX w., kiedy to Rybnik rozbudowywał się w kierunku zachodnim, 
z rozległej, o rolniczym charakterze dzielnicy Smolna, wyodrębniono 
nową, Maroko–Nowiny.

Smolna, jako gmina wiejska, miała prawo użycia własnej pieczęci, 
i od początku wieku XVIII aż do roku 1908 jej używała. Znane są dwa 
jej typy. Pierwszy z nich to pieczęć okrągła o średnicy 20 mm, z inicjałem 
nazwy miejscowości, literą S i małą gwiazdką, pod którymi widoczny 
jest słabo odciśnięty rysunek łukowato wygiętej gałęzi, który może być 
interpretowany jako fragment mielerza, czyli stosu do produkcji węgla 
drzewnego. Pieczęć ta, do tej pory skądinąd nieznana, występuje na 
dokumentach w Katastrze Karolińskim z lat 1722–1723 obok dat 20 
września i 20 grudnia 1722 r.

Drugi typ pieczęci, używany w gminie przez cały wiek XIX, aż do 
roku 1907, nawiązuje do pieczęci z poprzedniego wieku. Liczne odci-
ski pieczęci na dokumentach pozwalają precyzyjnie ją opisać. Jest to 
pieczęć okrągła o średnicy 29–30 mm z wyobrażeniem budy smolnej 
czyli mielerza i legendą w otoku: GEM[EINDE] • SMOLLNA|RYB-
NIKER|KREIS. Widział ją na dokumencie z 1835 r., pochodzącym 
z rybnickiego Starostwa przedwojenny polski heraldyk Marian Gumow-
ski. Podobnie jak heraldycy niemieccy O. Wilpert i P. Kutzer sądził, że 
pochodzi z XVIII wieku. Ci ostatni w opisie podali, że stempel pieczęci 
pochodzi z roku 1775 i i ma w polu stóg siana. W zachowanym do tej pory 
i dostępnym materiale archiwalnym, pieczęć pojawia się dopiero w mar-
cu 1849 r., i od tego czasu używano jej stale do uwierzytelniania doku-
mentów gminnych, aż do czasu włączenia  Smolnej do Rybnika w 1907 r. 
Godło napieczętne z dziewiętnastowiecznej pieczęci M. Gumowski 
w 1939 r. bezzasadnie uznał za herb Smolnej, a także ustalił jego barwy: 
„czarną budę na tle niebieskim”. Tę zakorzenioną już w świadomości 
mieszkańców wersję powtarza się w różnorodnych opracowaniach.

Inaczej jest w przypadku dzielnicy Północ. Ten rejon miasta ma 
znacznie uboższą historię aniżeli do niedawna jeszcze rolnicza Smolna. 
Nazwę dzielnicy nadano niedawno, w sposób umowny określając dla 
celów administracyjnych tę część miasta leżącą na północ od centrum. 
Miało to miejsce na posiedzeniu Rady Miasta w listopadzie 1990 r. 
Podjęto wówczas uchwałę o podziale miasta na dzielnice. W ten spo-
sób rejon miasta, który  jeszcze w drugiej połowie XIX w. był prawie 

c.d. na stronie 46

Znaki wspólnoty
Północ i Smolna

Znak wspólnoty Smolnej błędnie nazwany 
przez M.Gumowskiego herbem, w nowszym 
opracowaniu funkcjonuje w publikacjach 
i internecie.

Pieczęć gminy Smolna 
z lat 1830–1907.
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Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim,
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

śp. Ryszarda Pierchały

Słowa wdzięczności kierujemy do oo. Franciszkanów
za modlitwy i sprawowanie Najświętszej Ofiary.

Dziękujemy również pocztom sztandarowym, delegacjom,
rodzinie, przyjaciołom, kolegom, sąsiadom, klientom.

Serdeczne „Bóg zapłać” składają
żona oraz córka i syn z rodzinami

 



Początki fotografii to zasad-
niczo druga połowa XIX wieku, 
jednak była to wtedy bardzo 
ekskluzywna nowość. Skupmy 
się jednak na Śląsku. A więc 
dobrze rozwinięty gospodarczo 
Śląsk i duże skupisko potencjal-
nych klientów na zrobienie sobie 
zdjęcia powodowało, że pojawili 
się na naszych ulicach wędrowni 
fotografowie. Zachodzili do do-
mów i proponowali „knipsnięcie” 
fotografki rodzinnej na tle lauby 
alba fragmentu domostwa. To 
jednak było dopiero około roku 
1900. Natomiast wielkie spopu-
laryzowanie robienia sobie zdjęć 
i trzymania w domu albumów ze 
zdjęciami przyniosła pierwsza woj-
na światowa w latach 1914–1918. 
Wtedy powoływane masowo na 
front Ślązoki robili sobie zdjęcia  
w mundurach i wysyłali je do domu. 
Na front zaś brali pamiątkowe 
zdjęcia swych rodzin. To zjawisko 
rozpowszechnienia się wtedy fo-
tografek potwierdzają zawartości 
śląskich albumów. Natomiast od 
lat międzywojennych albumy takie pęcznieją 
jeszcze bardziej i zdjęcia stają się czymś po-
wszechnym i nie wzbudzającym już emocji.

Spróbujmy się jednak zastanowić nad fo-
tografkami z rybnickiego punktu widzenia. 
A dokładnie chodzi mi o próbę ustalenia 
najstarszego zachowanego rybnickiego zdję-
cia. Moim typem na najstarsze zachowane 
rybnickie zdjęcie jest fotografia umieszczona 
w książce ojca werbisty Emila Drobnego pt. 
„Kościół św. Antoniego w Rybniku”, wydanej 
w 1931 roku. Tam na stronie 21 jest fotografia 
podpisana następująco: „ks. Bolik, Biskup 
Gleich. – Bierzmowanie 1886 r.” Owszem,  
w pierwszej chwili pomyślałem, że może to być 
pomyłka z tą datą, jakiś błąd drukarski i może 
zamiast 1886, miało był 1896? Ale w książce 
„Dzieje miasta Rybnika…” autorstwa Fran-
ciszka Idzikowskiego i Artura Trunkhardta 
z 1925 roku znalazłem na stronach 146–147 
następujący tekst: „Dnia 19–tego i 20–go maja 
1886 r. bawił tutaj w Rybniku biskup sufragan 
dr Hermann Gleich, który udzielał wiernym 
sakramentu bierzmowania.” A zatem wszystko 
pasuje. Zdjęcie jest z 1886 roku. 

Następnym etapem potwierdzenia dawności 
zdjęcia była analiza jego treści. Zostało więc 
ono zrobione na schodach przed głównym 
wejściem do starego probostwa. Budynek ten 
istnieje o dnia dzisiejszego. Jest on zlokali-
zowany przy ulicy ks. Brudnioka i aktualnie 
służy siostrom wizytkom za klasztor. Wejście 

jest od strony północnej, co również 
potwierdza brak jakichkolwiek cieni 
na zdjęciu. A jakie osoby stoją przed 
probostwem? Udało mi się rozszy-
frować, że pośród duchownych stoją 
cztery osoby w garniturach. Licząc 
więc od lewej strony, jest to osoba 
pierwsza, piąta, siódma i dziewiąta. I w śród 
nich na pewno jest burmistrz Rybnika Ro-
bert Fuchs (na urzędzie w latach 1867–1890)  
i rybnicki starosta Gemander (na urzędzie  
w latach 1869–1901). Oni tam są, ale nie 
wiemy którzy to! Natomiast ze stuprocento-
wą pewnością można rozszyfrować postacie 
trzech duchownych. 

Są to więc: ks. Teodor Kremski (1829–
–1906). Mimo iż jest bardzo słabo widoczny  
i stoi jako trzeci od lewej, schowany za grubym 
farorzem, to jednak przy dużym powiększeniu 
zdjęcia widać jego wąsy i fragment brody. 
Zachowało się zresztą inne portretowe zdjęcie  
ks. Kremskiego z brodą, zaś broda była wów-
czas czymś nietypowym wśród księży, ale 
Kremski miał chore gardło, kłopoty z głosem 
i tak chronił się przed kolejnymi infekcjami. 
Ten duchowny to zresztą bardzo ciekawa 
postać. Był synem milionera z Tarnowskich 
Gór, byłym proboszczem z Katowic, ale po 
chorobie osiadł w Rybniku w 1872 roku jako 
kapelan szpitala św. Juliusza. 

Drugą rozpoznaną osobą jest stojący 
jako czwarty od lewej ks. Edward Bolik 

(1823–1899), rybnicki proboszcz w latach 
1861–1899. Był to bardzo poczciwy duchowny, 
wielki czciciel św. Antoniego. To on przyczynił 
się do rozwoju kultu tego świętego w Rybniku 
oraz wzbudził wśród swoich parafian potrzebę 
postawienia nowego kościoła. Po jego śmierci 
zamierzenia tego dokonał kolejny proboszcz, 
ks. Franciszek Brudniok, stawiając dzisiejszą 
bazylikę. 

Trzecią rozpoznaną osobą jest ks. bp dr 
Hermann Gleich (1815–1900), biskup po-
mocnicy diecezji wrocławskiej w latach 1875–
–1900. Stoi jako szósty od lewej. Wprawdzie ze 
wszystkich uchwyconych na zdjęciu najmniej 
był związany z Rybnikiem, to jednak właśnie 
z powodu jego wizytacji zrobiono to niezwy-
kłe zdjęcie. A właśnie, zdjęcie to mamy tylko  
w postaci niezbyt dokładnego książkowego 
przedruku, lecz może w jakimś rybnickim al-
bumie ktoś ma oryginał. Prosimy o kontakt!

Jeśli któryś z czytelników „GR” dysponuje 
jeszcze starszym zdjęciem – proszę o infor-
mację. 

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Portret rybnickiego proboszcza 
ks. Edwarda Bolika. Na 
zbiorowym zdjęciu stoi jako 
czwarty z lewej.

To najprawdopodobniej najstarsze zachowane zdjęcie 
dotyczące Rybnika. Zrobiono je 19 lub 20 maja 1886 roku 
podczas wizytacji biskupa Hermanna Gleicha, który stoi 
szósty od lewej.

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

(cz. 68)
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68/2

68/1
Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy 

Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo-
to gra fia otrzy ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat 66888/1/1/1/1

Wielki album Rybnika

Zdjęcie 68/1:
Zdjęcie przedstawia śniadanie lub podwieczorek, gdzieś w Rybniku na balkonie 

jakiejś kamienicy. Miejsce to można rozpoznać tylko po fasadzie kamienicy vis à vis
 albo po ludziach. Wydaje się, że zdjęcie to zostało zrobione w latach 1940–1960? 
Ale fotografia bardzo pięknie zakomponowana i przekazuje radosny nastrój tamtej 
chwili. A zimową porą takie ciepłe zdjęcia aż chce się oglądać.

Zdjęcie 68/2: 
Fotografię 68/2 udostępnił Eugeniusz Szymik z Rybnika. Z pozoru można sądzić, 

że jest to zdjęcie banalne, przedstawiające grupę uczniów jakiejś szkoły zawodowej. 
Jednak na tabulce (w powiększeniu obok), trzymanej przez jednego z uczniów, 
czytamy: „Schlosser Lehrlings–Werkstatt. Eisenhutte – Silesia! 1928”. A można 
to mniej więcej z niemieckiego przetłumaczyć – Warsztaty szkolne dla ślusarzy 
w Hucie Żelaza Silesia w 1928 roku.

Patrząc na zdjęcie, musimy sobie jednak zadać pytanie: dlaczego ten napis jest 
w języku niemieckim? Przecież 1928 rok to już szósty rok od włączeniu Rybnika i czę-
ści Śląska do Polski. Polskie już były szkoły, rybniccy radni dawno już zmienili nazwy 
wszystkich ulic na polskie. A zatem czy to była jakaś niemiecka szkoła zawodowa? 
A może to zdjęcie, to jakiś protest–song wobec kryzysu w polskim życiu politycz-
nym, jaki trwał właśnie w 1928 roku? A może właśnie środowisko robotników na 
Paruszowcu zawsze było na – NIE! Znane jest bowiem dawne narzekanie na miesz-
kańców Paruszowca. Krytykowano ich kiedyś za bezbożnictwo, poglądy prokomu-

nistyczne oraz o skłonności do 
niemczyzny? Może więc ktoś 
potrafi wyjaśnić, jak to było 
z tym dawnym Paruszowcem, 
z tamtejszymi warsztatami 
ślusarskimi i niemiecką tablicą 
na zdjęciu?

DZIĘKUJEMY CZYTELNIKOM za wiele informacji dotyczą-
cych publikowanych zdjęć we „Wielkim albumie Rybnika”. 
Między innymi Monika Popek twierdzi, że zdjęcie nr 66/1 
zrobiono na podwórku SP 2 w 1938 roku. Pani Monika 
rozpoznała wszystkie osoby wraz z nauczycielem Stanisła-
wem Płanetą. Zdjęcie to rozpoznał też Franciszek Musiolik 
i Maciej Kozakiewicz.

Natomiast na zdjęciu 65/1 Eugeniusz Szymik rozpoznał 
swego ojca, siedzącego jako pierwszy z prawej z kapelu-
szem w dłoni. 



Powalczą o utrzymanie
Na zakończenie rundy zasadniczej II ligi siatkarze w 

meczu TS Volley Rybnik odnieśli niespodziewane i cenne 
zwycięstwo z liderem rozgrywek KS Fartem Kielce 3:2. 

Była to pierwsza porażka na swoim parkiecie bezapelacyj-
nego lidera i głównego kandydata do awansu. Wprawdzie 
Fart, pewny pierwszego miejsca, nie zagrał w najsilniejszym 
składzie oszczędzając wiodących zawodników. Tym niemniej 
rybniccy siatkarze rozegrali bardzo dobre spotkanie i sprawili 
miłą niespodziankę. A że siatkówka w Kielcach zdobywa 
sobie wielką popularność więc spotkanie obejrzało wielu 
kibiców.

Meczem w Kielcach zakończyła się runda zasadnicza, w 
której TS Volley 
zajął 7 miejsce. 
A to oznacza, że 
rybniccy siatkarze 
zagrają o utrzy-
manie w lidze z 
TS Hejnał Kęty. 
Rywalizacja to-
czyć się będzie do 
dwóch wygranych 
meczów, z któ-
rych pierwszy i 
ewentualnie trze-
ci zostanie roze-
grany w Rybniku. 
Pierwsze spotka-
nie zostanie roze-
grane w Rybniku 
28 lutego.  

Boksują na Śląsku
Ostatniego dnia stycznia w 

Tychach odbyła się 1 kolejka 
śląskiej ligi w boksie, w której 
startują kadeci, juniorzy, mło-
dzieżowcy oraz młodzicy. 

Najładniejszą i najciekawszą 
walkę turnieju stoczyli  zawodnicy z 
„ Kadry Londyn 2012r.” tj. aktual-
ny mistrz Polski juniorów Rainhold 
Bromboszcz z Katowic oraz Ma-
teusz Mazik (na zdjęciu) z RMKS 
Rybnik – aktualny mistrz Polski 
młodzieżowców, seniorów i srebr-
ny medalista Unii Europejskiej 
seniorów. Walkę 3:0 wygrał Mazik 
za co otrzymał gorące brawa od 
tyskiej publiczności oraz gratulacje 
od II trenera kadry narodowej Irka 
Przywary. Po 1 kolejce w gronie 24 
klubów RMKS plasuje się na miejscu 6. Punkty dla rybnickiego zespołu 
zdobyli:  Mateusz Mazik, Mariusz  Szubarczyk, Karol Łach, Rafał Mofina, 
Karol  Kostka, Dawid Rutkowski i Rafał Rdzeń. Trenerami zespołu są 
Anatoli Jakimczuk i Zbyszek Gąsiorowski. 

W ubiegłym sezonie bokserzy RMKS–u Rybnik zajęli 3 miejsce w  lidze 
na 18 drużyn biorących udział w rozgrywkach.

Tęsknią za wygraną
Pomimo czterech przegranych z rządu spotkań: w Czestochowie 

80:101, w Nysie 75:94, z Politechniką Opolską 62:75 i u lidera 
Spójni Stargard Szczeciński 54:98, koszykarze MKKS–u Rybnik w 
drugoligowej tabeli wciąż plasują się na 8 miejscu, mając na swoim 
koncie 25 pkt. 

Do końca rozgrywek pozostało jeszcze 6 kolejek, spośród których 
ciekawie zapowiada się spotkanie w Rybniku z aktualnym wiceliderem 
– AZS–em Szczecin (4 kwietnia) oraz dwa mecze wyjazdowe – do Pleszewa 
(6 miejsce) i Prudnika (5 miejsce). Pozostałe 3 spotkania rybniczanie roze-
grają z zespołami z dolnych rejonów tabeli: Śląskiem Wrocław, AZS–em 
Poznań (7 marca w Rybniku) i OSSM Wrocław. 

Ferie z MOSIR–em
Jak co roku rybnicki MOSiR był organizatorem 

wielu imprez sportowo–rekreacyjnych podczas 
zakończonych nie tak dawno zimowych ferii.

 Na dwóch salach sportowych w Rybniku  
i w Boguszowicach w ciągu 10 wakacyjnych dni roze-
grano szereg turniejów sportowych, spośród których 
największą popularnością cieszyły się zawody w piłce 
nożnej. Do futbolowej rywalizacji zgłosiły się aż 63 
pięcioosobowe zespoły. Organizowane były również 
turnieje koszykówki (18 drużyn), piłki siatkowej 
(60 par), tenisa stołowego (41 zawodników), a tak-
że „dwóch ogni” (7 drużyn). Ponadto na pływalni 
krytej codziennie prowadzone były zajęcia z nauki  
i doskonalenia pływania oraz nurkowania a na hali  
w Boguszowicach odbywały się także zajęcia w ramach 
zimowej szkoły boksu.  
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Już bez Amerykanek
Problemy finansowe, dbałość o płynność finansową klubu 

i plany na następny sezon były przyczyną rozwiązaniu kontraktów 
przez Klub Koszykarski ROW Rybnik z trzema amerykańskimi 
zawodniczkami: Kashą Terry, LaTangelą Atkinson i Naketią 
Swanier. 

Z tą ostatnią najdłużej trwały rozmowy o pozostaniu w Rybniku, 
gdyż włodarze klubu z chęcią widzieliby ją w składzie na przyszły 
sezon. Zatem do pierwszego tegorocznego spotkania z Wisłą Can 
Pack Kraków podopieczne Mirosława Orczyka przystępowały mocno 
osłabione. I choć przegrały 50:77 to jednak w I połowie dotrzymywały 
kroku mistrzyniom Polski i po 20 minutach gry przegrywały tylko 33:36. 

Osłabionym rybniczankom 
sił starczyło tylko na I po-
łowę. W kolejnych dwóch 
spotkaniach rybniczanki 
również doznały porażek: 
we własnej hali przegra-
ły z Energą Toruń 51:67, 
a w Gorzowie z miejscowym 
AZS–em 55:87. Już w me-
czu z Energą w rybnickiej 
drużynie zadebiutowała 
pozyskana z Leszna rozgry-
wająca Monika Siwczak (na 
zdjęciu).

Raczej pewne miejsca 
w pierwszej ósemce koszy-
karki UTEX–u przystąpią 
do kolejnych spotkań: 21 
lutego zagrały w Poznaniu 
z tamtejszym MUKS–em, 
26 lutego do Rybnika przy-

jedzie naszpikowany gwiazdami światowej koszykówki LOTOS PKO 
BP Gdynia. W marcu 7 i 11 rybniczanki rozegrają spotkania wyjazdowe 
w Łodzi i w Pabianicach, a na zakończenie rundy zasadniczej 14 marca 
w Rybniku Utex zmierzy się z Dudą Leszno.   

O problemach klubów
16 lutego w rybnickim „Okrąglaku” odbyło się spotkanie – dys-

kusja o problemach klubów sportowych.
Jego organizatorem było Centrum Promocji Sportu ACTIVE, które 

powstało w Rybniku w maju 2008. Jagoda 
Lewandowska prezes Zarządu stowarzy-
szenia, a kiedyś utytułowana zawodniczka 
sekcji żeglarskiej Energetyka Rybnik, 
wraz z grupą 14 osób chce poprzez swoją 
działalność pomóc rybnickim klubom w ich 
codziennych funkcjonowaniu, zdobywaniu 
środków finansowych, wykorzystaniu tego co już jest. Pierwszą inicja-
tywą ACTIVE było zdiagnozowanie rybnickich klubów sportowych za 
pomocą ankiet. Z ponad 60 rybnickich klubów sportowych w ankiecie 
tej udział wzięła prawie połowa.  Z pozostałą częścią, zdaniem J. Le-
wandowskiej, jest kontakt. O wynikach ankiet i najważniejszych pro-
blemach klubów dyskutowano właśnie na lutowym spotkaniu, z którego 
relację zamieścimy w kolejnym wydaniu „GR”. Kolejnymi inicjatywami 
ACTIV mają być piknik sportowy oraz internetowy portal rybnickich 
klubów sportowych. 

Potrójny sukces w Boise
Karolina Staniucha, młoda i utalentowana łyżwiarka trenują-

ca w ramach rybnickiej Sekcji Terenowej „Fair Play” Olimpiad 
Specjalnych, powróciła z USA, gdzie brała udział w Światowych 
Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych BOISE 2009.

Dodajmy, że powróciła z ogromnym sukcesem, bo dzięki udanemu   

startowi w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 333 metrów przywiozła 
srebrny medal. Z kolei na dystansie 500 metrów była czwarta, a na 777 m. 
zajęła szóste miejsce. Sukces jest tym większy, że mimo niewątpliwego talentu 
Karoliny, jej udział w amerykańskich igrzyskach nie był pewny. Kandydatura 
rybnickiej łyżwiarki znajdowała się na liście rezerwowej i dopiero w trakcie przy-
gotowań, jakie w grudniu odbyły się w Zakopanem, Karolina otrzymała osta-
teczne potwierdzenie olimpijskiej nominacji. Dokument odebrała z rąk Ireny 
Szewińskiej, podczas uroczystego powitania członków reprezentacji Polski zor-
ganizowanego tuż przed wylotem do USA w Centrum Edukacji Olimpijskiej 
w Warszawie.  

Karolina Staniucha trenuje pod okiem Małgorzaty Lazar, która jako 
pierwsza dostrzegła jej zdolności. O wcześniejszych sukcesach Karo-
liny pisaliśmy w poprzednim numerze „GR”, warto jednak dodać, że 
mieszkająca w Świerklanach Górnych zawodniczka, uprawia również 
biegi przełajowe. Na co dzień jest uczennicą Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego w Rybniku. I to właśnie w szkole zorgani-
zowano uroczyste powitanie młodej łyżwiarki, w którym uczestniczyli 
m.in. wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, prezes rybnickiej sekcji 
terenowej „Fair Play” Olimpiad Specjalnych Katarzyna Matelska, wójt 
gminy Świerklany Stanisław Gembalczyk, a także babcia Karoliny Maria 
Kwiatkowska, która z ogromnym zaangażowaniem kibicuje utalentowa-
nej wnuczce. Były gratulacje, upominki i życzenia kolejnych sukcesów, 
do których również my się dołączamy. 

(D)Karolina Staniucha w towarzystwie dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowaw-
czego Haliny Lach–Opalkowskiej oraz babci Marii Kwiatkowskiej.                Zdj.: d

Intensywne opady śniegu miały wpływ nawet na frekwencję na rynkowej ślizgawce. 
Zdj.: s
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Wtajemniczeni doskonale wiedzą co 
znaczą określenia wspinanie się „na 
wędkę”, „bez–” lub z „dolną asekuracją”. 
Wtajemniczeni wiedzą też, że aby 
się wspinać nie trzeba jechać w góry. 
Wystarczy dotrzeć do Niedobczyc…  

Taką możliwość daje bowiem znajdujące się 

na terenie byłej kopalni „Rymer” Centrum 
Wspinania „Cechownia”, gdzie późną wiosną 
ubiegłego roku powstała ścianka wspinacz-
kowa. Może z niej skorzystać każdy – bez 
względu na wiek i sprawność fizyczną, nawet 
dzieci i osoby początkujące oraz wytrawni 
wspinacze. Na powierzchni 120 m2, każdy 
znajdzie coś dla siebie – na miarę swoich sił  
i ambicji. Ścianka oferuje bowiem wspinanie 
po tzw. pionach oraz małych, i dużych prze-

wieszeniach w okapach i zacięciach: 
— Najtrudniejsze we wspinaniu jest poko-
nanie własnych oporów i przeświadczenia 
„nie dam rady”, „to jest dla atletów”. A to 
nieprawda – wspinaczka jest dla każdego 
– od małego do dużego. Na ściance uło-
żone są drogi o różnym stopniu trudności 
tak, by każdy mógł się wspinać — mówi 
Mateusz Czempiel z Centrum Wspina-
nia „Cechownia”. Nie trzeba też mieć 
własnego sprzętu, bo za symboliczną 
opłatą można go wypożyczyć i pod fa-
chowym okiem rozpocząć wspinaczkę 
(www.cwcechownia.pl.). — Wystar-
czy tylko zabrać chęci… — przekonuje  
M. Czempiel, który wspina się już od 9 lat, 
a zaczęło się podczas wakacji na Wyżynie 
Krakowsko–Częstochowskiej. Okazuje 
się, że chęci do wspinania nie brakuje,  
a ścianka cieszy się coraz większym za-
interesowaniem. Potwierdziły to otwarte 
mistrzostwa Rybnika we wspinaczce 
sportowej, jakie odbyły się niedawno  

w Niedobczycach. O puchar prezydenta miasta 
rywalizowało ponad 60 zawodników nie tylko 
z najbliższej okolicy, ale też z Krakowa, Wro-
cławia, czy Katowic. Najmłodszy uczestnik miał 
10 lat, najstarszy 47, ale przeważali głównie 
młodzi ludzie. M. Czempiel nie krył satysfakcji 
z faktu, że już pierwsze zawody na tym obiekcie 
cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. Co 
więcej impreza odbyła się 14 lutego, więc każ-
dy Walenty i każda Walentyna mogli popisać 
się przed swoją drugą połówką. A zawodnicy 
musieli pokonać drogi o różnej skali trudności, 
najwięcej punktów otrzymywało się za dojście 
do tzw. topu czyli wierzchołka ściany. Ostatecz-
nie puchar trafił do rąk Adama Rożka z KW 
Jastrzębie. W kategorii „hobby” najlepszy był 
Dominik Malirz, a w kategorii dzieci – Igor 
Fojcik z CW „Cechownia”. Podczas zawodów 
prezentowano też wystawę fotografii „Kamraci 
zimowych Karpat” Andrzeja Wiśnika (na zdj.). 
Warto dodać, że podobna ścianka znajduje się 
również w Pawłowicach, a kiedy aura pozwoli 
można będzie się 
wspinać pod go-
łym niebem na 
ściance w Gole-
jowie.  Na razie 
z ima  n ie  od-
puszcza, tak jak  
w Niedobczycach 
nie odpuszczają 
miłośnicy wspi-
naczki. 

(S) 
Pierwsze zawody w Centrum Wspinania „Cechow-
nia” cieszyły się sporym zainteresowaniem miło-
śników wspinaczki.

Zdj.: s.    

Pną się w górę
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Mimo uciążliwości, śnieżna zima ma swój urok...
Zdj.: D

http://www.cwcechownia.pl


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

CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400
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Foto–zagadka
Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię i intere-

sujesz się również zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. Wystarczy obejrzeć publikowane niżej zdjęcie i odgadnąć jakie miejsce 
tak wygląda w zimowej aurze.

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 9 marca br. Wśród osób, które 
przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową z prawidłowym rozwią-
zaniem, rozlosujemy nagrody:    

Lubisz i znasz swoje miasto? Jeste

Gwiazdy będą dwie: Małgorzata 
Ostrowska i Maciej Maleńczuk. Guest 
stars zaśpiewają wspólnie z obcho-
dzącym 15–lecie rybnickim zespołem 
wokalnym „6 na 6.

Gości bliżej przedstawiać nie trzeba: 
Małgorzata Ostrowska to wieloletnia wo-
kalistka kultowej polskiej grupy rockowej 
„Lombard”, Maleńczuk – charyzmatyczny 
wokalista i autor, znany doskonale z dzia-
łalności solowej, ale także z występów z 
takimi zespołami jak Pudelsi czy Homo 
Twist. Zespół Wokalny „6 na 6” tworzą 
absolwenci rybnickiej szkoły muzycznej, 
którzy pasję wspólnego muzykowania 
postanowili kontynuować po zakończeniu 
muzycznej edukacji. Zespół wykonuje mu-
zykę a’capella, gdzie jedynym instrumen-
tem jest ludzki głos. Repertuar zespołu to 

głównie standardy muzyki rozrywkowej 
oraz utwory z gatunku muzyki gospel 
i negro spirituals, chociaż grupa ma na 
swoim koncie także koncerty i nagrania 
z muzyką klasyczną.

Zespół ze swoimi jubileuszowymi gośćmi 
zetknął się na ubiegłorocznym koncercie 
Legnica Cantat Superstars, gdzie razem 
zaśpiewali po raz pierwszy. 

Podczas niecodziennego koncertu 21 
marca o godz. 18.00 w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej, usłyszymy największe prze-
boje gości w towarzystwie zespołu–ju-
bilata, m.in.: „Szklana pogoda”, „Mister 
of America”, „Uważaj na niego”, „Samba 
mamba” i inne.

Wszyscy, którzy kupią bilet na koncert 
(30 zł) otrzymają przy wejściu na salę TZR 
płytę CD „6 na 6 z gwiazdami”. Gratis!

Robin Cook, Ciało obce. 
Dom Wydawniczy Rebis, Po-
znań 2008.

Kolejna pozycja mistrza thrillera 
medycznego, który ma już na koncie 
wiele bestsellerów. Kto czytał wie, że od 
tej lektury trudno się oderwać, a potem 
– z niej otrząsnąć. Bo przypadki, jakie 
opisuje ten lekarz i pisarz w jednym, 
mogą się zdarzyć każdemu. Tym razem 
trop wiedzie do Indii… Nie dla hipo-

chondryków i ludzi o słabych nerwach.
•   •   •

Arcana, nr 85, styczeń, luty 
2009, Kraków.

Dwumiesięcznik wprowadzający w arkana 
kultury, historii i polityki, „organ” krakowskie-
go wydawnictwa o tej samej nazwie. W numerze 
artykuły analizujące problemy współczesnej 
polityki (m.in. „Polska po Michniku” Andrzeja 
Waśko, podsumowanie roku rządów Donalda 
Tuska czyli „…cud w kryzysie” J. F. Staniłki) 
i historii. Choćby artykuł o zakopiańskim pisarzu i publicyście 
Ferdynandzie Goetlu, który w 1943 za wiedzą Delegatury Rządu na 
Kraj wziął udział z ramienia Czerwonego Krzyża w misji niemieckiej 
badającej groby polskich oficerów w Katyniu. Po wojnie był on dla 
Sowietów jednym z najbardziej niewygodnych świadków Zbrodni 
Katyńskiej. Został przez władze komunistyczne oskarżony o kolabo-
rację z Niemcami i ścigany listami gończymi. Dla ludzi o głębszych 
zainteresowaniach, wymagających więcej niż mogą im dać nagłówki 
w tabloidach.       

•   •   •
CD Macie j  Maleńczuk 

z zespołem, Psychodancing, 
Warner Music Poland 2008.

Najnowszy projekt zdeklarowanego 
obrazoburcy, skandalisty i prowokatora. 
Na płycie zarówno piosenki autorskie, 

jak i stare („Wakacje z blondynką”, „Płonie stodoła”) oraz bardzo 
stare („Bo to się zwykle tak zaczyna”) przeboje. Niektóre teksty mogą 
niektórym osobom znacznie podnieść ciśnienie... Przypominamy, że 
Maleńczuk wystąpi w Rybniku 23 marca (szczegóły obok). 

•   •   •
DVD Angielska robota, reż. 

Roger Donaldsen. Dystr. Mono-
lith Film.

Historia napadu na bank przy Baker Street, 
oparta na prawdziwych, choć „niewygodnych” 
faktach. W okradzionych depozytowych 
skrytkach były nie tylko pieniądze i biżuteria, 
ale również dowody kompromitujące zarówno 
londyński półświatek, jak i high life. Sprawców 
nigdy nie wykryto…
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Po odbiór nagród należy się zgłosić 

w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.

Hity na luty

2 wybrane pozycje książkowe 
do wartości 50 zł każda

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

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

empik

Kolacja 
dla 2 osób

Rybnik, 
ul. Gen. Hallera 25
tel. 032/42 23 820 

w. 33

Rozwiązanie „Foto–zagadki” z nr 1 – Piękne 
wnętrze zaprezentowane na zdjęciu znajdu-
je się w wyremontowanej miejskiej kamienicy 
przy ul. Rynek 1.
 Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: 
• Empik – Jarosław Skibiński i Tomasz 
Kaczyński z Rybnika.



PRAWO i ŻYCIE – czyli zeszyt dobrych praktyk

niezamieszkały, stał się odrębną dzielnicą. 
Nieliczne zabudowania zaczęły pojawiać się tutaj dopiero 

w latach 1883–1885 w związku z budową szpitala psychia-
trycznego. Tu też w latach dwudziestych XX w. założono 
nowy cmentarz, a wokół stawów przy rzece Ruda powstał 
teren rekreacyjny. W tym samym czasie wytyczono nowe 
ulice, wzdłuż których koncentrowało się przede wszystkim 
budownictwo jednorodzinne, szczególnie intensywne 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

Jako dzielnica o krótkiej historii, podczas której nie 
zdążyło się jeszcze wykształcić poczucie wspólnoty lokal-
nej, która nie miała też wcześniejszych wzorców i tradycji 
samorządowych, dzielnica Północ nie ma własnego znaku. 
Niewątpliwie jego posiadanie, zwłaszcza w atrakcyjnej 
graficznie, lecz zarazem poprawnej heraldycznie postaci, 
wpłynęło by na wzmocnienie wzajemnych związków miesz-
kańców dzielnicy.

E. Bimler–Mackiewicz

c.d. ze strony 39

„Mimo iż pracownicy administracji i działacze stowarzyszeń, 
to mieszkańcy tej samej społeczności, to jednak obie grupy 
posługują się innym językiem” — zauważają w słowie wstępnym 
autorzy Zeszytu Dobrych Praktyk, który ma pomóc w porozumi-
ewaniu się obu stron. 

Mowa o poradniku zatytułowanym „Procedury Prawa i Ży-
ciowe ich rozwiązania, czyli zeszyt dobrych praktyk współpracy 
w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Jego wy-
danie było ostatnim elementem projektu realizowanego przez 
Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego 
(FOPSZ), zrzeszającego 25 organizacji z  Rybnika, Jastrzębia, Żor, 
Wodzisławia, a także powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego 
i raciborskiego. Projekt był finansowany z rządowego Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich.

— Nasz projekt zrodził się z potrzeby ujednolicenia interpre-
tacji prawa w relacjach pomiędzy samorządem a organizacjami 
pozarządowymi. Miał także związek z trudnościami na jakie 
napotykają organizacje, gdy korzystają na przykład z dotacji 
publicznych — tłumaczy Arkadiusz Skowron z zarządu FOPSZ 
oraz RMKS. — Problem nie tkwi w prawie, a w ludziach. Często 
urzędnicy z różnych gmin inaczej interpretują te same przepisy. 
Tworzy się mnóstwo niepotrzebnych procedur. Chcielibyśmy, 
żeby samorządowcy i organizacje przyjęli spis dobrych praktyk, 
który ujednoliciłby te rozbieżności — dodaje Piotr Dominiak 
z zarządu FOPSZ, prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Kultural-
nego ASK. Temu ma służyć stworzony przez Forum Organizacji 
Pozarządowych Zeszyt Dobrych Praktyk, który wdrukowano 
w nakładzie 500 egzemplarzy.Większość z nich trafiła do 
urzędów gmin oraz do organizacji pozarządowych. 

Same organizacje rzadko walczą o swoje
Jak powstał Zeszyt Dobrych Praktyk? — Zaczęło się od wy-

typowania dziewięciu gmin, które wzięły udział w projekcie. 
Chodziło o gminy: wiejskie, miejskie oraz miasta powyżej 50 
000 mieszkańców. Dwie gminy odmówiły, ale znaleźliśmy inne, 
gotowe do współdziałania — wyjaśnia A. Skowron. Ostatecznie 
projekt realizowano w: Krzyżanowicach, Gorzycach, Świerkla-
nach, Rydułtowach, Czerwionce–Leszczynach, Pszowie, Żorach, 

Wodzisławiu i Raciborzu. Przedstawiciele tamtejszych organizacji 
trzeciego sektora przeszli szkolenia poświęconej ustawie o po-
żytku publicznym i wolontariacie. Szczególny nacisk położono 
na kwestię uchwalania rocznego programu współpracy samo-
rządów z organizacjami, procedury konkursowe i rozliczanie 
grantów. Potem przyglądano się i oceniano procedury stosowane 
w poszczególnych gminach. — Okazało się, że urzędnikom zda-
rza się „zasłaniać” Regionalną Izbą Obrachunkową. I na wiele py-
tań, czy sugestii ze strony organizacji, pada sakramentalne: Takie 
jest zalecenie RIO — opowiada A. Skowron. — Same organizacje 
też rzadko walczą o swoje. Skoro w urzędzie powiedziano, że 
taka jest wykładnia przepisów, to tak musi być — dodaje Krystyna 
Kryszewska z zarządu FOPSZ, członkini zarządu stowarzyszenia 
Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich. 

Spodziewamy się różnych reakcji na naszą 
broszurę.

Wszyscy podkreślają jednak, że pewne kwestie na linii samo-
rząd – trzeci sektor już uległy poprawie. Wcześniej, bo już pod 
koniec roku lub na początku następnego są rozstrzygane kon-
kursy grantowe. Na przykład w Żorach odbywa się to w grudniu. 
Bywało jednak, że w niektórych gminach dopiero w kwietniu 
organizacje dowiadywały się, czy otrzymają wsparcie. — Innym 
problemem jest rozliczanie kosztów projektu, w niektórych gmi-
nach nie można wliczać kosztów osobowych. A przecież projekt 
to także ludzie, zakup sprzętu – wszystko to co znalazło się we 
wniosku — tłumaczy Dawid Topol z FOPSZ, a także członek 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Radlińska Przystań”. 
Swoistą ściągą, w której można znaleźć ujednolicone propozycje 
rozwiązń rozbieżnych kwestii ma być Zeszyt Dobrych Praktyk. 
— Spodziewamy się różnych reakcji na nasz poradnik, ale mamy 
nadzieję, że wzbudzi on refleksję i zachęci do rozmowy. A dzięki 
temu samorządy i organizje pozarządowe przestaną patrzeć na 
siebie wrogo i posądzać nawzajem o brak kompetencji — pod-
sumowuje Kryszewska. 

Beata Mońka
„Tygodnik Rybnicki”
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na paliwie, którego cena w końcówce ub. 
roku wyraźnie spadła.

Zakup nowych autobusów jest efek-
tem realizacji umowy Transgóru SA. 
z miastem, które za pośrednictwem 
Zarządu Transportu Zbiorowego jest 
organizatorem komunikacji miejskiej. 
— Cieszę się, że na miasto wyjechały 
kolejne ekologiczne autobusy — mówił 
prezydent Adam Fudali w czasie pre-
zentacji. — Obok sztandarowej proeko-
logicznej inwestycji, jaką jest budowa 
sieci kanalizacyjnej, staramy się myśleć 
„ekologicznie” również w innych dziedzi-
nach. Organizacja transportu zbiorowego 
to ważne dla mieszkańców, ale kosztowne 
dla miasta zadanie. Rocznie dopłacamy 
do niego z miejskiej kasy ok. 12 mln zł. 

W porównaniu z innymi miastami, koszt 
biletów autobusowych w Rybniku można 
uznać za średni.

Przy okazji prezentacji nowych au-
tobusów dyrektor Zarządu Transportu 
Zbiorowego Kazimierz Berger poinfor-
mował o innych jeszcze udogodnieniach 
dla pasażerów komunikacji miejskiej. 
Na placu Wolności zainstalowane zo-
staną duże tablice świetlne informujące 
o czasie przyjazdu autobusów, a dyrek-
tor zapewnił, że skończyły się problemy 
z podobnymi urządzeniami na kilku 
innych przystankach, których efektem 
były nieścisłości w określaniu czasu 
kursów. Na ul. Gliwickiej natomiast, 
dzięki współpracy z agencją reklamową, 
na przystankach od Ochojca do Rudy 
pojawiły się wiaty i ławki.                (r)

c.d. ze strony 13

„Mercem” do Boguszowic Znaki wspólnoty Północ i Smolna



Z notatnika strażnika miejskiego
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Materiały i usługi budowlane – technika grzewcza i sanitarna
Wyposażenie wnętrz i ogrodów – projekty gotowe domów jednorodzinnych

Sprzęt budowlany – materiały wykończeniowe

3–5 kwietnia 2009
Rybnik, Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych, ul. Św. Józefa 30, 

Budynek główny, Hala Sportowa, Ekspozycja Zewnętrzna
Zapraszamy wystawców do biura organizacyjnego Giełdy:

Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,
ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik, tel./fax (032)42 211 68, 42 376 15, 

www.izbaph.rybnik.pl
Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika, Izba Przemysłowo–Handlowa ROP.

XIV GIEŁDA 
BUDOWNICTWA 
I WYPOSAŻENIA

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

Biuro Zamiany Lokali oferuje pomoc przy zamianie mieszkań pomiędzy kontrahenta-
mi. W zamianie mogą uczestniczyć najemcy lokali komunalnych (mieszkaniowy zasób 
gminy), właściciele lokali mieszkalnych, najemcy lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład innego zasobu gminnego oraz osoby, którym przysługuje spółdzielcze lub 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Przynajmniej jeden z zamienianych 
lokali musi należeć do mieszkaniowego zasobu gminy.
Głównym zadaniem Biura Zamiany Lokali jest wyrównywanie dysproporcji pomiędzy 
ilością osób w mieszkaniu, a jego metrażem oraz pomoc osobom, które nie mogą 
poradzić sobie finansowo z utrzymaniem dużych mieszkań.
Oferty mieszkań do zamiany  umieszczane są na tablicy ogłoszeń w ZGM oraz na 
stronie internetowej www.zgm.rybnik.pl

Posiadasz zaległości czynszowe za mieszkanie komunalne?
Chcesz uniknąć eksmisji?

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

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

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
otwarto Biuro Zamiany Lokali.

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

Zapraszamy

Zamień
mieszkanie!!!

Biuro Zamiany Lokali (1 piętro, pokój nr 8)
tel. 032/42 94 868, 

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

 44-200 Rybnik tel. 032/42 26 036
 ul. 3 Maja 12 fax. 032/42 24 181

mieszkanie!!!

 44-200 Rybnik 
 ul. 3 Maja 12 fax. 032/42 24 181

Amatorzy łabędzi
18 stycznia ok. godz. 18.00 na nr Straży 

Miejskiej zadzwonił mieszkaniec miasta 
z informacją, iż dwóch mężczyzn strzela 
do łabędzi na rzece Rudzie w okolicy ul. 
Groborza. Na miejsce udał się patrol SM i 
policja, gdzie  okazało się, że sprawcami są 
pracujący w Rybniku dwaj Chińczycy. Nieste-
ty, jeden z łabędzi był już martwy, natomiast 
drugiego rannego przewieziono do lecznicy, 
gdzie udzielona mu została pomoc. Amato-
rzy łabędzi zostali zatrzymani przez policję. 
Cóż, różnice kulturowe...

Pies ogrodnika? 
Dwa dni później, po godzinie 6 rano, 

SM otrzymała wezwanie od osoby, która 
zauważyła w swoim ogrodzie obcego psa 
i bała się wyjść z domu. Można przypusz-
czać, że zwierzę znalazło się w ogrodzie nie-
przypadkowo. Z przykrością odnotowujemy, 
że ciągle zdarzają się przypadki zostawiania 
czworonogów, co w zimie jest nie tylko 

bezmyślne, ale i co okrutne. Podobnie jak 
straszenie bliźnich…

Posprzątali, dostali pouczenie…
Tego samego dnia operator monitoringu 

wypatrzył w parku przy ul. Powstańców Śl. 
dwie osoby spożywające alkohol oraz za-
śmiecające teren. Na miejsce przybył patrol 
SM. Osoby zastosowały się do poleceń straż-
ników i posprzątały po sobie. W tej sytuacji 
skończyło się jedynie na pouczeniu… 

Lisek chytrusek
1 lutego do dyżurnego SM otrzymał znów 

„zwierzęce” zgłoszenie. Jedna z mieszkanek 
dzielnicy Wielopole zgłosiła, iż na terenie 
jej posesji znajduje się lis, który zaatakował 
kury, a następnie schował się w pobliżu 
domu. Zwierzę zachowywało się dość dziw-
nie, zaistniało więc  podejrzenie wścieklizny. 
Na miejsce udał się patrol, a o sprawie 
poinformowano odpowiednie służby, które 
nie potwierdziły ewentualnego zakażenia 

wścieklizną. W końcu jednak lis okazał się 
prawdziwym chytruskiem i zdołał umknąć, 
zaś z gospodarstwa ubyło 7 kur.

Na ratunek…
Trzy dni później SM otrzymała wiadomość 

od mężczyzny, który uskarżał się na ból 
w klatce piersiowej. Wiadomość brzmiała 
bardzo dramatycznie, a następne połączenie 
telefoniczne z mężczyzną, pomimo kilku 
prób, się nie udało. Na całe szczęście mężczy-
zna podał wcześniej adres. Jak się okazało, 
dzień wcześniej pod tym samym adresem 
miał miejsce pożar. Na miejsce natychmiast 
pojechał patrol SM. Po wejściu do mieszka-
nia strażnicy zastali mężczyznę leżącego w 
łóżku. Podczas prób nawiązania kontaktu 
mężczyzna tracił przytomność. Wkrótce 
na miejsce przybyła straż pożarna, która 
podała choremu tlen. Później okazało się, 
że mężczyzna już wcześniej wzywał karetkę 
pogotowia, ale odmówił przewiezienia do 
szpitala.                                                  Fr.
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49Telefony do Biura Ogłoszeń: 032/42 38 088, 032/42 38 090

GABINETY LEKARSKIE

PARKING, WYMAGANIA NZOZ
Rybnik, ul. Borki 20, tel. 600 965 847

DO WYNAJĘCIA

BIURO RACHUNKOWE 
LIBRA

tel. 032 42 27 858
libra@hoga.pl

ul. Rynek 6  (II piętro) 
44-200 Rybnik

Rybnik – Golejów
tel. 032/ 42 655 37, 0502 279788

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

8
PUSTAKI:
żużlowe
na ściany nośne
ścianki działowe

KWADRAT S.C.  BIURO RACHUNKOWE
Gasz, Urbanowicz, Mitko
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 45
tel. (32) 755 88 66
e-mail:  kwadratsc@terramail.pl

Biuro Rachunkowe „Kwadrat” s.c. 
oferuje usługi w zakresie:
1.   Prowadzenia ksiąg podatkowych
2.  Spraw kadrowych
3.  Rozliczeń rocznych dochodów
4.   Opracowywania wniosków 

kredytowych
5.  Doradztwa podatkowego
6.   Pomocy przy uruchamianiu 
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Gabinety Lekarskie
ul. Hallera 32, Rybnik

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

 

Andrzej Kupczak

Specjalista 
Ginekolog-Położnik

Anestezjolog
Diagnostyka niepłodności

dr n. med

Kazimierz Nowak

Specjalista chirurg
Onkolog

Poradnia chorób piersi

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

prezentuje:

do nabyci
a w dobry

ch 

księg
arniach Rybnika

Album „Rybnik w fotografii 
Zenona Kellera”

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

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

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

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

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

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

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

Ważne adresy i telefony:

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

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

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

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 032/42 28 825, 42 60 070, 
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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

tel 033 857 70 90

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

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

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 0–32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 0–32/42 23 210

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

tel/fax. 032 42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10.00–17.00
Dyżury radnych w każdy wtorek 16.00–18.00; 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 032/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7.00–15.00)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 032/42 375 72 (pon.–pt. 7.00–15.00)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 032/42 371 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

42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 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. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Całodobowy Telefon Zaufania – 42 33 555
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 032/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

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

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

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

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

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

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

wtorki 11.00–13.00, czwartki 16.00–17.30, tel. 032/42 36 180 (czynny w czasie dyżurów) 
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Rejestracja od 14.00, tel. 032 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń

Specjalista chirurg

chirurgia małoinwazyjna,

laseroterapia żylaków

tel. 0602 759 931

lek. med. Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 032 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar

Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Holter ekg, Holter ciśnieniowy

tel. 032 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki

Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 0502 271 221

lek. med. Krzysztof Paruzel

Specjalista chirurgii ogólnej

USG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 0509 796 766

lek. med. Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman 

Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 0692 427 312
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Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

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

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 
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www.pilatesrybnik.republika.pl

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15
www.republika.pl/centrummuzyczne

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem

STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, solfeż, 
choreografia, praca nad repertuarem wykonawczym)

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH
(gitara elektryczna)

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

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

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

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

K U R S Y



NIERUCHOMOŚCI

CHCESZ SPRZEDAĆ DOM,  DZIAŁKĘ ?
ZADZWOŃ ! PRZYJEDZIEMY!

www.ibon.pl

Znajdziemy klienta 
na Twoją nieruchomość

Manager 032-4153416

Betta 032-4260124

Posesor 032-7557621

Perfekt 032-4344105 

DaWiMa 032-4236241

Domar 032-7559880

Libra 032-4238556

www.bilans.info.pl

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

ul. Plebiscytowa 5
44-218 Rybnik - Zamysłów
tel. 032 42 37 828
 032 43 29 080-94
fax 032 43 29 083
e-mail: sekretariat@bilans.info.pl

PRODUCENT 

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

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

Systemy okienne

Wodzisław Śląski 
ul.Targowa 12A 

tel. 032 4552859 w. 32

Racibórz 
ul. Browarna 16 

tel. 032 4152248

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

www.toyota.rybnik.pl 

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

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


