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Czytaj na stronie 36–37.

Zdobywca Grand Prix Jakub Blokesz 
oraz (od góry):

rybniczanka Marta Wachowicz 
(III miejsce – ex aequo z Alicją Pyziak), 

Karolina Cicha (II m.)
i Dominika Barabas (I m.).

„Impresje na temat raju” 
i koncert „Słowa, słowa, słowa...”.

Zdjęcia: r, D, B.M.



Drodzy Rybniczanie!

Rozpoczął się cykl spotkań sprawozdawczych, organizowanych co roku przez 
samorządy rybnickich dzielnic. To czas podsumowań ubiegłorocznej działalności 
naszych dzielnicowych reprezentantów. Harmonogram spotkań znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej miasta www.rybnik.pl. (przyp. red. – oraz wewnątrz 
numeru, str. 22).

Przedwiośnie w moim kalendarzu upływa co roku pod hasłem spotkań z samorządami 
i mieszkańcami dzielnic. I chociaż uczestniczę w nich jako gość na zaproszenie zarzą-

dów dzielnic, są one dla mnie szczególnie cenne i przekładają się wprost na bieżące funkcjonowanie 
Rybnika. Powiem więcej – wyznaczają wręcz kierunki rozwoju naszego miasta. Problemy poruszane 
przez mieszkańców dzielnic i ich reprezentantów zawsze uwzględniam w bieżącej pracy i zapewniam 
Państwa, że nie ignoruję problemów zgłaszanych w dzielnicach. Nierzadko są one trudne i zdarza 
się, że jako prezydent miasta nie mam na nie większego wpływu, bo dotyczą na przykład rozwiązań 
ustawowych – ale tak już jest, że „obrywa” zawsze ten, kto stoi najbliżej. 

Ci z Państwa, którzy uczestniczą we wspomnianych spotkaniach doskonale wiedzą, że czasem są 
one trudne i atmosfera do sielankowych nie należy. Jak tylko mogę staram się odpowiadać na Państwa 
pytania i jeśli to tylko możliwe, rozwiązywać problemy. Zachęcam więc wszystkich zainteresowanych 
losami Rybnika i swojego miejsca zamieszkania do udziału w dzielnicowych spotkaniach. Są one 
okazją do zapoznania się z tym, co zrobiono w ciągu ostatniego roku w naszej dzielnicy i wyjaśnienia 
ewentualnych wątpliwości, bądź zadania konkretnego pytania – czy to prezydentowi miasta, czy też 
przewodniczącemu zarządu dzielnicy, bądź innym członkom rady dzielnicy. Tak czy inaczej, zawsze 
warto wiedzieć więcej o miejscu, w którym się mieszka i o planach z nim związanych. Unikniemy 
w ten sposób wielu nieporozumień, a wzrośnie nasza – jakże dzisiaj ważna – świadomość społeczna.

Przedwiośnie jednak to nie tylko czas dzielnicowych spotkań, ale też doprowadzania dróg do  po-
zimowej użyteczności. Ta pora roku nie oszczędziła naszych dróg, zostawiając wyjątkowo dużo tzw. 
zimowych przełomów, czyli dziur. Jak co roku ich łataniem zajmują się Rybnickie Służby Komunalne, 
których praca – z racji ogromu zadań do wykonania – dodatkowo wspierana jest remontami wykony-
wanymi przez zewnętrzne firmy, na co ogłosiliśmy stosowne przetargi. Tak więc jak tylko szybko się 
da, postaramy uporać się z tym ważnym dla wszystkich kierowców problemem. Jestem przekonany, 
że po wykonaniu bieżących remontów, sytuacja na drogach będzie przez Państwa do przyjęcia (przyp. 
red. – czytaj również na str. 21). Nie zapominamy również o stałym egzekwowaniu rzetelnego wyko-
nywania prac drogowych w ramach odtworzeń dróg po budowanej kanalizacji sanitarnej w rybnickich 
dzielnicach, a wszelkie niedociągnięcia firm naprawiane są w ramach gwarancji, na koszt tych właśnie 
firm. Nie ma w Rybniku przypadku, że koszty naprawy źle wykonanej drogi pokrywa miasto.

Szanowni Państwo, byle do wiosny – mówi stare porzekadło. Bo wiosną jest cieplej, bardziej zie-
lono i jakoś weselej. Życzę Państwu dobrego samopoczucia i wiele optymizmu. A w myśl zasady, że 
„koszula zawsze bliższa ciału”, jeszcze raz zachęcam do udziału w dzielnicowych spotkaniach spra-
wozdawczych.

 Z serdecznym pozdrowieniem 
 Adam Fudali
 Prezydent Miasta Rybnika 
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Numer świąteczny będzie dostępny już w Wielki Czwartek, 
9 kwietnia br. 
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Sesja Rady Miasta – 18 lutego

W trakcie tego posiedzenia ważyły się losy przewodniczącego Rady Miasta oraz 
szkoły w Boguszowicach. Decyzje zapadły, podobnie jak w przypadku nowych 
stawek wody i odprowadzania ścieków, choć w tej sprawie wszystko było z góry 
przesądzone – nawet bez tej uchwały nowe taryfy wejdą w życie 1 kwietnia.  
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Na szali...

Miasto w przygotowaniu 
W swoim cyklicznym wystąpieniu na 

temat prac w mieście prezydent poin-
formował o toczących się procedurach 
przetargowych, które mają pozwolić 
na rozpoczęcie prac inwestycyjnych już 
wiosną. Opracowywane są projekty przebu-
dowy – ulicy Podmiejskiej wraz z mostem, ul. 
Niepodległości, mostu na rzece Nacynie na  
ul. Jankowickiej oraz skrzyżowań ul. Żorskiej 
z ulicami Gotartowicką, Sygnały i Ligocką 
na ronda. Przygotowywane są także pro-
jekty: ronda na skrzyżowaniu ulic Błękitnej 
– Małachowskiego, wykonania nawierzchni 
asfaltowej ul. Patriotów i chodnika przy  
ul. Sosnowej. Miasto ubiega się również o do-
finansowanie termomodernizacji 4 placówek 
oświatowych – SP nr 34, SP nr 22, ZSP nr 3  
i ZSE–U: — Wartość całego projektu to 11 mln zł, 
a wnioskowane dofinansowanie wynosi 5,5 mln zł  
— mówił prezydent informując również  
o pozyskaniu dotacji w wysokości 135 tys. zł na 
instalację przeciwpożarową w bazylice. Miasto 
będzie jeszcze aplikowało o dodatkowe środki 
dla parafii w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Jednak, jak mówił Adam Fuda-
li, obawą napawa fakt, że z gigantycznej kwoty 
67 miliardów unijnych euro przeznaczonych 
dla naszego kraju na lata 2007–2013, do tej 
pory wykorzystano tak niewiele. — W ramach 
RPO dla naszego województwa przypada kwota 
1,7 miliarda euro, ale mamy luty, a środki są 
praktycznie nietknięte. Przez 10 lat kiedy jestem 
prezydentem widziałem już wiele, ale z takim 
chaosem jeszcze nie miałem do czynienia 
— oceniał A. Fudali i wyjaśniał, że marszałek 
zmienił właśnie sposób naboru wniosków: 
— Do tej pory konkursy miały charakter za-
mknięty – marszałek podawał termin naboru 
wniosków – na przykład od marca do kwietnia, 
a po uzyskaniu pozytywnej oceny następowało 
podpisanie umowy pomiędzy marszałkiem  
a beneficjentem, organizowano przetarg i prace 
ruszały. Teraz będą konkursy otwarte, w myśl 
hasła „kto pierwszy ten lepszy” i niestety, nie 
będą wybierane najlepsze wnioski. W ramach 
naboru stosowana będzie zasada, zgodnie 
z którą jeden beneficjent może złożyć tylko 
jeden wniosek o dofinansowanie na jeden wy-
brany projekt. Będzie możliwość aplikowania 
o środki unijne tylko na projekty zakończone, 
bądź takie, których zakończenie rzeczowej  
i finansowej realizacji inwestycji planowane 
jest najpóźniej w drugim kwartale 2009 r.  

A, jak wyjaśniał marszałek, zmiany zasad 
konkursu podyktowane są pogłębiającym się 
kryzysem gospodarczym. Prezydent przestrze-
gał jednak, by Polska nie stała się krajem, 
który do unijnego budżetu więcej „wkłada” 
niż z niego dostaje. — W Rybniku wiemy jak 
pozyskiwać środki UE, ale musimy mieć part-
nera po stronie instytucji zarządzającej tymi 
projektami, a podejmowane działania świadczą 
o totalnym chaosie organizacyjnym, braku kon-
cepcji i wiedzy — mówił. A. Fudali odniósł się 
również do ulotki kolportowanej w Kamieniu, 
w której mowa jest o modernizacji ewidencji 
gruntów prowadzonej na zlecenie prezydenta 
miasta. Przypomniał jednak, że każdemu 
mieszkańcowi przysługuje prawo odwołania 
się od prezydenckiej decyzji do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego (do tematu 
powrócono w ostatnim punkcie sesji).

 

Zachował stanowisko 
— Dziękuję za okazane zaufanie — tak 

Stanisław Jaszczuk podsumował wynik 
tajnego głosowania przeprowadzonego na 
wniosek 8 opozycyjnych radnych, którzy 
domagali się odwołania przewodniczącego 
RM. Wniosek był konsekwencją burzy, jaka 
przetoczyła się przez Radę podczas stycz-
niowego posiedzenia (więcej w poprzednim 
numerze), a wywołała ją decyzja o wygaszeniu 
przez St. Jaszczuka mandatów dwójki radnych 
Rady Dzielnicy Niedobczyce. Przebieg gło-
sowania nad odwołaniem przewodniczącego 
nadzorowała komisja skrutacyjna, w której 
zasiedli Jan Mura (BSR) i Waldemar Brzózka 
(PiS), a przewodniczącym został Piotr Kucze-
ra (PO). Po podliczeniu głosów okazało się,  
że za odwołaniem St. Jaszczuka zagłosowało 
8 radnych, przeciwnych było 17.  

Budżet poprawiony
Zmiany w budżecie miasta na 2009 rok 

szczegółowo omówił skarbnik Bogusław 
Paszenda, a były one podyktowane m.in. 
koniecznością dostosowania do uchwa-
lonej przez Sejm ustawy budżetowej.  
O 1.500.000 zł zwiększono dochody i wydat-
ki na dokończenie budowy krytej pływalni  
w Boguszowicach, a na kolejny etap moder-
nizacji hali widowiskowo – sportowej w tejże 
dzielnicy wydatki zwiększono o 141.803,80 zł.  
Spore zainteresowanie radnych wzbudziła 
informacja o zwiększeniu wydatków na 

remonty i utrzymanie dróg o 1.900.000 zł. 
Kwota zostanie przeznaczona na remonty 
nawierzchni ul. Śląskiej (850 tys. zł) i ul. 
Związkowej (105 tys. zł), bieżące utrzymanie 
obiektów mostowych wzdłuż dróg (500 tys. 
zł), na remont chodników ul. Hibnera (150 
tys. zł) i ul. Okulickiego (75 tys. zł), a także 
na wykonanie dokumentacji projektowej: dróg 
w dzielnicy Orzepowice (150 tys. zł), kładki 
dla pieszych nad rzeką Rudą (20 tys. zł) oraz 
chodnika, odwodnienia drogi i wykonania za-
toki ul. Robotniczej (50 tys. zł). Radni nie kryli 
zadowolenia z przedstawionych propozycji 
– Henryk Cebula (PiS) chwalił pomysł wy-
remontowania ulic Śląskiej w Chwałowicach 
i Związkowej w Niedobczycach, Jerzy Lazar 
(PiS) dziękował za rozwiązania dla Orzepo-
wic, a Józef Piontek (BSR) za ul. Robotniczą. 
Franciszek Kurpanik (PO) również wyraził 
radość z faktu, że znalazły się pieniądze na 
remonty dróg, ale zastanawiał się czy to wła-
śnie ul. Śląska wymaga modernizacji, a może  
w mieście znalazłyby się drogi o znacznie 
gorszej nawierzchni. — Tak krawiec kraje… 
— żartował prezydent. Z kolei Bronisław Dra-
biniok (PO) powątpiewał, czy uda się przepro-
wadzić skuteczny remont ul. Śląskiej za 850 tys. 
zł, ze względu na jej stary podkład. Prezydent 
przyznał, że niektóre fragmenty ul. Śląskiej nie 
mają dobrej podbudowy, ale zapewnił: — Po-
staramy się zrobić w miarę porządną drogę.  
B. Drabiniok uznał też, że decyzja o wyremon-
towaniu drogi w Chwałowicach jest pokłosiem 
koalicyjnych sympatii BSR–PiS, a „...polityka 
miłości skutkuje”. Radny PO zarzucał też, że 
wciąż nie rozpatrzono wniosku Rady Dzielnicy 
Zebrzydowice w sprawie remontu ul. Zebrzy-
dowickiej wraz z chodnikiem, na odcinku 
od ronda do wiaduktu, której nawierzchnia, 
zdaniem B. Drabinioka, przypomina ser szwaj-
carski: — Ulica Śląska „rozpadła” się miesiąc 
temu, a wniosek o remont ul. Zebrzydowickiej 
złożyliśmy jeszcze wspólnie z radnym Romanem 
Bergerem, w poprzedniej kadencji — mówił 
radny PO. A prezydent zwrócił uwagę na 
skuteczność działań radnych z poszczegól-
nych dzielnic, o której dywagowano jeszcze  
w czasie dyskusji, a zaś Benedykt Kołodziejczyk 
(PO) wyraził zadowolenie z faktu, że kwotę 
250 tys. zł przeznaczono na wykonanie pro-
jektu przebudowy ul. Mikołowskiej (w 2010 r.  
czynione będą starania o dofinansowanie 
realizacji przebudowy z budżetu państwa). 
Sto tysięcy więcej w budżecie zaplanowano 
na opracowanie dokumentacji przebudowy 
ul. Tkoczów i budowę ronda na ul. Mała-
chowskiego, a Józef Skrzypiec (BSR) żalił się, 
że, niestety nie może podzielić się radością  
z innymi radnymi, gdyż Północ omijają 
inwestycje, mimo iż jest ona jedną z naj-
większych dzielnic. A prezydent żartował: 
— To również moja dzielnica, może więc 
jestem dobrym przykładem dla innych rad-
nych jak postępować… Rozczarowany był 



c.d. na stronie 6
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też Stanisław Stajer (IO „Nasz Rybnik”),  
przypominając, że ponownie nie uwzględnio-
no propozycji utwardzenia ulicy Szybowcowej. 
Radny nawiązał również do tematu pilotażo-
wego wykonania aktywnych przejść dla pie-
szych w rejonie szkół, na które przeznaczono 
kwotę 40 tys. zł. Znana jest już lokalizacja 
pierwszego z nich – przy SP nr 2. Propozycję 
drugiego przedstawił St. Stajer: — Takie roz-
wiązanie warto zastosować w rejonie SP nr 19  
w Kłokocinie, gdzie przejście dla pieszych 
znajduje się na łuku bardzo ruchliwej  
ul. Włościańskiej. Parę lat temu miał tam 
miejsce groźny wypadek z udziałem dziecka. 
Prezydent wyjaśniał, że miejsc, w których ta-
kie aktywne przejścia należałoby zastosować 
jest więcej, ale decyzja będzie zależała od 
analizy miejsc wypadkowych, którą opraco-
wuje policja. Jednak radny IO „Nasz Rybnik” 
przekonywał, że Rada Dzielnicy Kłokocin 
już niejednokrotnie słała pisma w sprawie 
sygnalizacji na tym przejściu. Stajer zastana-
wiał się również czy wybudowanie rond na ul. 
Żorskiej nie spowoduje spowolnienia ruchu na 
odcinku Rybnik – węzeł w Rowniu. Prezydent 
wyjaśniał, że ruch może być spowolniony, ale 
będzie bezpieczny, a zastosowanie lewoskrę-
tów nie przyniosłoby pożądanych rezultatów.  
A. Fudali odpowiadał też na pytania St. Sta-
jera o fundusze inwestycyjne w dobie pogłę-
biającego się kryzysu i uspokajał, że finanse 
miasta są bezpieczne, jeżeli oczywiście można 
mówić o bezpieczeństwie, kiedy słyszy się, że 
Ukrainie grozi bankructwo.

Sporo uwag radnych wzbudziła też in-
formacja o przeznaczeniu 30 tys. zł na 
wykonanie ekspertyzy stanu technicznego 
oraz dokumentacji projektowej związanej  
z kładką nad torami w dzielnicy Boguszowice 
(o sprawie szerzej pisaliśmy w poprzednim 
numerze). Radny W. Brzózka pytał kiedy 
można się spodziewać, że kładka zostanie 
wyremontowana, a B. Drabiniok apelował, 
by miasto „...zlitowało się nad mieszkańcami”. 
— Zlitowaliśmy się, a właściwie wzięliśmy za 
nich odpowiedzialność — mówił prezydent 
i zapewnił, że działania już ruszyły, a kład-
ka powinna być wyremontowana w ciągu 
miesiąca. B. Kołodziejczyk zastanawiał się 
skąd trudność w ustaleniu właściciela kładki 
i apelował o jego odszukanie: — To obiekt 
budowlany i winien być poddawany okresowej 
kontroli. Trzeba więc znaleźć właściciela. — To 
oczywista oczywistość, jak powiedziałby klasyk 
— odpowiadał A. Fudali. J. Mura informo-
wał, że nadzór budowlany szuka właściciela,  
a W. Brzózka odesłał wszystkich zaintereso-
wanych tematem kładki na stronę internetową 
www.boguszowice.pl. 

W dalszej części dyskusji Henryk Ryszka 
(BSR) zastanawiał się, jaki wpływ na budżet 
miasta i budowę kanalizacji będzie miał ro-
snący kurs euro i co z dotacją do modernizacji 
Domu Kultury w Niedobczycach. — Zgła-

szaliśmy ten projekt o dofinansowanie razem  
z projektem bazyliki, ale na ten cel ministerstwo 
kultury środków nie przyznało. Będziemy jed-
nak aplikować o środki w ramach RPO, choć 
ze względu na zmiany, o których mówiłem, nie 
wiemy czy to się uda — odpowiadał prezydent. 
H. Ryszka nawiązał jeszcze do termomoder-
nizacji budynków, a B. Drabiniok odniósł 
się do zwiększenia deficytu miasta, o którym 
mowa była w omawianej uchwale. A czyta-
my w niej również o zmianach w Gminnym,  
a także Powiatowym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz o zmianach  
w wydatkach związanych z wieloletnimi pro-
gramami inwestycyjnymi (zwiększono m.in. 
nakłady na kanalizację deszczową ulic Su-
deckiej i Bieszczadzkiej w dzielnicy Meksyk,  
a o dofinansowanie ze środków RPO ubiegać 
się będzie budowa boiska piłkarskiego na tere-
nie ośrodka w Kamieniu, jednak bez zaplecza 
szatniowego, którego wartość kosztorysowa 
okazała się znacznie wyższa od szacunkowej). 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

  

Z próżnego…
Radni określili zadania z zakresu 

zatrudniania i rehabilitacji zawodowej 
oraz rehabilitacji społecznej osób niepeł-
nosprawnych, na które mogą być prze-
znaczone środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przewidziane dla Rybnika w roku 2009. 
— Wszystko byłoby dobrze, gdyby w ślad za 
tym szły środki — mówiła referująca uchwałę 
wiceprezydent Ewa Ryszka. Co roku prezes 
PFRON–u przekazuje fundusze, a samorządy 
w formie uchwały określają zadania, na które 
są one przeznaczane. Jednak tym razem nie 
będzie to takie łatwe: — W ub. r. otrzymaliśmy 
2.614.660 zł, w tym roku z PFRON–u przy-
znano miastu kwotę 1.954.274 zł — mówiła  
E. Ryszka. — Z tej kwoty musimy przeznaczyć 
1.228.068 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 
nr 1 i 2, z których korzysta 83 uczestników. 
Tym samym na pozostałe zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz te 
zlecone zgodnie z art. 36 ustawy, zostaje nam 
jedynie 726.206 zł. Co zatem zrobić z turnusami 
rehabilitacyjnymi, ze sprzętem ortopedycznym,  
z dofinansowaniem do likwidacji barier archi-
tektonicznych i przystosowaniem stanowisk 
pracy przez pracodawców? Pozostawiam te 
pytania bez odpowiedzi… I, jak mówiła wice-
prezydent, raczej nie należy się spodziewać, by  
z PFRON–u wpłynęły później jakieś dodatko-
we środki. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Statut z korzyściami  
Równie jednomyślni byli radni za-

twierdzając zmiany w statucie Ośrodka 
Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo 
im. Jana Pawła II. Jak wyjaśniała E. Ryszka, 

to jedynie zmiany formalne, dostosowujące 
zapisy do tego co już funkcjonuje. Zmiany są 
związane z określeniem wieku dzieci korzysta-
jących z usług w poszczególnych placówkach 
prowadzonych przez Ośrodek. Częściowo 
usługi te są kontraktowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia – w ubiegłym roku była to 
kwota ok. 505 tys. zł, w tym ok. 748 tys. zł, a być 
może uda się jeszcze tę kwotę renegocjować.  

Po zmianach w statucie Ośrodka Leczni-
czo–Rehabilitacyjnego …, do placówki pobytu 
dziennego przyjmowane są dzieci w wieku 
od 2 do 7 lat, do poradni rehabilitacyjnej  
– od 0 do 18 roku życia, a do poradni logope-
dycznej – od 3 do 18 roku życia.   

Strategia tak, ale… 
Przyjęcie celów strategii zintegrowanego 

rozwoju miasta i wskaźników ich realiza-
cji na lata 2009–2010 wywołało ożywioną 
dyskusję. Radni wytykali dokumentowi 
ogólnikowość i nieprecyzyjność. Nad stra-
tegią, która co dwa lata jest aktualizowana 
i dostosowywana do obecnie realizowanych 
zadań, wytyczonych celów i stojących przed 
Rybnikiem wyzwań, pracował zespół złożony  
z przedstawicieli klubów radnych i pracow-
ników UM. Jak wyjaśniała wiceprezydent  
E. Ryszka, dzięki strategii miasto może apli-
kować o środki zewnętrzne, a zawarto w niej 
najróżniejsze cele, m.in. tworzenie warunków 
rozwoju biznesu, podnoszenie jakości życia  
i poziomu wykształcenia, utrzymanie niskich 
kosztów zamieszkania, tworzenie pozytywnego 
wizerunku miasta czy zwiększenie efektywno-
ści wydatkowania środków na rozwój miasta. 
Do zaktualizowanej strategii wpisano też nowe 
cele i działania – analizę struktury wodocią-
gowej i kanalizacyjnej dla Kłokocina, Stodół, 
Chwałęcic i Grabowni, stworzenie platformy 
energetycznej dla miasta i opracowanie planu 
zaopatrzenia Rybnika w ciepło, gaz i energię 
elektryczną, realizację programów edukacyj-
nych i profilaktycznych skierowanych do dzieci 
i młodzieży pod hasłem „Rybnik bezpiecznym 
miastem dla dzieci” czy rozbudowę systemu 
monitoringu miejskiego, która, zdaniem  
H. Ryszki, winna być konsultowana z radami 
dzielnic. Radny BSR–u odniósł się również do 
opracowania programu ograniczenia niskiej 
emisji i wskazał na konieczność współpracy 
z elektrociepłowniami, a St. Stajer przekony-
wał, że czuje niedosyt jeżeli idzie o wskaźniki 
realizacji zadań przedstawionych w strategii: 
— Mamy na przykład podane, że aby stworzyć 
warunki dla rozwoju biznesu, planujemy na lata 
2009–2010 sprzedaż gruntów pod inwestycję, 
ale nie zostały one podane, a przecież to wiemy. 
(…) Przy rozbudowie systemu monitoringu też 
można było wpisać w rubrykach, gdzie będzie on 
budowany, zarówno w tym, jak i przyszłym roku 
— mówił. — To strategia na odczepnego, bo 
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musi być zrobiona, ale nie przejmujemy się tym, 
co zapisujemy. A może ukrywamy jakieś fakty? 
Przeciwko takiemu stanowisku ostro zaprote-
stowała E. Ryszka: — Obraża pan urzędników 
stwierdzeniem, że strategia jest zrobiona byle jak 
— mówiła, przekonując, że gdzie tylko było to 
możliwe informacje zostały podane i oszaco-
wane. — Mogliśmy założyć, że chcemy sprzedać 
jakąś ilość gruntów, ale byłyby to tylko pobożne 
życzenia… E. Ryszka przekonywała ponadto, 
że prawie na każdej sesji wprowadzane są 
zmiany do budżetu i podobna konieczność 
zaistniałaby w przypadku zmian w strategii. 
Stąd jej ogólność, co więcej, strategia została 
opracowana pod okiem fachowców, o czym 
mówił też A. Fudali, zapewniając radnych, 
że jest ona zgodna z zasadami opracowań 
planistycznych i powstała przy współudziale 
eksperta w tej dziedzinie. — Jest modelowa  
i wzorowa — mówił, z czym nie zgodził się  
B. Kołodziejczyk, a B. Drabiniok komentował, 
że radni mieli zbyt mało czasu na pracę nad 
strategią. Radził też jak należało przygotować 
wskaźniki: — Po co planowaną ilość sprzedaży 
gruntów pod inwestycje podawać w hektarach, 
kiedy można napisać „ile się da”, przecież – ile 
się da, tyle się sprzeda. A. Fudali i E. Ryszka 
przypominali, że strategia to tylko wizja  
i plany, a St. Jaszczuk, że przedmiotem 
uchwały są jedynie cele strategii. St. Stajer 
zapewniał, że nie chciał nikogo obrazić, a je-
dynie zwrócił uwagę na rubryki, które można 
było uszczegółowić, wykorzystując budżet 
miasta: — Tam dokładnie zapisane jest co 
chcemy sprzedać. W strategii udało się podać na 
przykład, że z 4% na 3% spadnie przestępczość  
w stosunku do roku poprzedniego, a przecież to 
również jest niewiadoma. Ktoś jednak poczynił 
pewne założenia. — Są kryteria mierzalne  
i niemierzalne  — tłumaczył prezydent.  
O stopniu ogólnikowości strategii mówił 
również P. Kuczera, a H. Cebula powrócił do 
pracy radnych nad strategią. Wywiązała się 
jeszcze dyskusja na ten temat, a ostatecznie 
w głosowaniu strategię przyjęto przy 7 głosach 
wstrzymujących się. 

Szkoła zamiast szkoły
Łatwo nie było, ale ostatecznie zamiar 

likwidacji placówek tworzących Zespół 
Szkół nr 4 w Boguszowicach, z którą nie 
godzą się mieszkańcy, stał się faktem.  
Z pewnością nastroje uspokoiła nieco 
propozycja wyjścia z impasu, a nie bez 
znaczenia jest też fakt, że w budynku 
znajdzie siedzibę placówka, która posłuży 
również mieszkańcom Boguszowic. — Li-
kwidacja podyktowana jest głównie faktem, 
że szkoły tej nie wybiera młodzież — mówiła 
referująca uchwałę Joanna Kryszczyszyn, 
wyjaśniając, że w ostatnich latach zainte-
resowanie placówką radykalnie malało, a 

w roku szkolnym 2008/2009 w pierwszym 
naborze szkołę wybrało jedynie 32 uczniów, 
a po naborze dodatkowym, z 4 planowanych 
klas udało się stworzyć tylko dwie – w VI LO  
i w Technikum nr 6, a Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa w ogóle nie przeprowadziła naboru. 
— Młodzież wybiera szkoły w centrum Rybnika 
— podkreślała J. Kryszczyszyn wyjaśniając, 
że niebagatelny wpływ na likwidację bogu-
szowickiej placówki ma niż demograficzny, 
a co za tym idzie zdecydowany spadek liczby 
absolwentów gimnazjów. Proces ten będzie 
trwał jeszcze co najmniej 10 lat. — Ta dzielnica 
się starzeje — mówiła J. Kryszczyszyn, przed-
stawiając sytuację demograficzną Boguszo-
wic. — W całym Rybniku spadek liczby dzieci  
w szkole kształtuje się na poziomie 36%,  
a w Boguszowicach na poziomie 51%. Co wię-
cej, okazuje się, że na 282 absolwentów dwóch 
boguszowickich gimnazjów, w ubiegłym roku 
chęć kontynuacji nauki w tamtejszym liceum 
wyraziło niespełna 30 młodych ludzi. A ci, 
którzy jednak tam trafili zrobili to nie dlatego, 
że chcieli, ale dlatego, że nie dostali się do 
innych szkół. — Średnio do rybnickich liceów 
dostają się osoby, które mają ok. 100 punktów 
uzyskanych podczas egzaminu gimnazjalnego, 
dla przykładu do II LO trafiają zdobywcy 120 
punktów. Tymczasem boguszowicka placówka 
przyjmowała uczniów z 30 punktami. Niejedna 
zawodówka miała taką samą, dolną granicę 
punktów — wyjaśniała J. Kryszczyszyn. 

Te wszystkie argumenty wpłynęły na decy-
zję o likwidacji ZS nr 4, która rozpocznie się  
1 września br. poprzez zaprzestanie naboru,  
a zakończy 31 sierpnia 2010 r. Siedziba Ze-
społu pozostanie nadal budynkiem szkolnym, 
gdyż po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych 
zostanie tam przeniesiony Specjalny Zespół 
Szkolno – Przedszkolny, który boryka się ze 
sporymi problemami lokalowymi – obecnie  
w SZSP funkcjonują 22 klasy, a dla porówna-
nia w budynku ZS nr 4 tylko 9. J. Kryszczyszyn: 
— 13% dzieci w Specjalnym Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym to mieszkańcy Boguszowic. 
Tak więc placówka nadal służyć będzie dzie-
ciom z tej dzielnicy. A one potrzebują większego 
wsparcia, opieki i przestrzeni.

Decyzja o likwidacji szkoły nie była ła-
twa, szczególnie dla radnych emocjonalnie  
z nią związanych. Szef Komisji Oświaty, były 
nauczyciel tej placówki Władysław Horabik 
(BSR) wyraził nadzieję, że osoby dotychczas 
tam zatrudnione znajdą pracę, a mieszkający 
na co dzień w Boguszowicach W. Brzózka nie 
ukrywał, że to jedna z najtrudniejszych de-
cyzji, jaką przyszło mu podjąć. Przekonywał,  
że szkoła ma ogromne znaczenie dla tak specy-
ficznego środowiska: — To nie tylko placówka 
oświatowa, ale i instytucja kulturalna — mówił. 
— Gdyby wcześniej władze miasta inaczej 
poprowadziły politykę naboru do szkół śred-
nich, ta szkoła nie musiałaby umrzeć. Przecież  
I i II LO nie dają sobie rady z ilością uczniów… 

J. Mura: — Przez całe zawodowe życie w tej 
szkole pracował mój ojciec. Ja również tam się 
uczyłem i gdybym był zwykłym mieszkańcem 
może podpisałbym wniosek o jej utrzymanie, 
ale jestem radnym miasta. A to sprawia, że 
rośnie poczucie odpowiedzialności. Rad-
ny przypomniał, że 4 lata temu w wyniku 
przeprowadzonej w Boguszowicach reformy 
szkolnictwa z trzech gimnazjów pozostały dwa, 
a teraz ponownie życie weryfikuje sytuację. 
— Uważam, że młodzi ludzie sami winni decy-
dować o swojej przyszłości — mówił J. Mura. 
— Co takiego się stało, że młodzież nie chce 
się uczyć w tej placówce? Chciałem poznać te 
powody i zapytałem jednego z byłych uczniów, 
który dziś kończy architekturę. Powiedział mi,  
że poszedł do tej szkoły, bo tak zrobili jego 
koledzy, ale gdyby drugi raz miał wybierać, nie 
popełnił by już tego błędu. To opinia młodzie-
ży. Dlatego nie mamy prawa, by ograniczyć 
nabór w renomowanych liceach nr I, II czy 
IV i nakazać młodzieży iść do boguszowickiej 
placówki! W. Brzózka choć chwalił wielość 
inwestycji realizowanych w swojej dzielnicy, 
przypomniał, że powtarza się trauma wyga-
szenia kolejnej po Gimnazjum nr 8 placówki 
oświatowej w Boguszowicach. — Boleję nad 
tym, że szkoła musi być zlikwidowana — mówił 
z kolei J. Mura, ale nie krył wątpliwości, czy 
warto walczyć o szkołę, do której przyjmuje 
się uczniów z tak niewielką ilością punktów 
z egzaminu gimnazjalnego. Może więc jak 
mówił „...lepiej być zadowolonym drwalem niż 
niedouczonym inżynierem”. Radny zastanawiał 
się również, dlaczego w Boguszowicach nie 
udało się powtórzyć sukcesu IV LO z Chwa-
łowic. A wspólnie z W. Brzózką przekonywał, 
że nie można lekceważyć głosu mieszkańców 
Boguszowic, którzy nie godzą się z zamknię-
ciem ZS nr 4. — Skoro w Boguszowicach są 
ambicje, by w dzielnicy było liceum, mimo że 
niż demograficzny będzie postępować, mam po-
mysł, który mogłaby zaakceptować Rada Miasta 
i mieszkańcy — mówił J. Mura o inicjatywie 
stworzenia w jednym z boguszowickich gim-
nazjów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,  
w którym miałoby również działać liceum. 
— To idealne wyjście z tej sytuacji — komen-
tował prezydent. — Spróbujemy na bazie 
Gimnazjum nr 7 stworzyć zespół szkół, w skład 
którego weszłoby VI LO. Podniesie to prestiż 
dzielnicy, a być może zachęci gimnazjalistów do 
kontynuacji nauki w tym liceum. Głos w dysku-
sji zabrał również St. Stajer, który zarzucał, że 
błąd został popełniony dużo wcześniej, kiedy 
zamiast techników górniczego czy lotniczego, 
w Boguszowicach zdecydowano się stworzyć 
liceum, a Romuald Niewelt (BSR) radził, by 
postępować roztropnie, ale zdecydowanie: 
— Skoro idzie niż demograficzny i nie ma chęt-
nych, trzeba podjąć racjonalne decyzje. Szkoła 
jest dla uczniów, a nie tylko dla nauczycieli,  
a przecież skoro nie ma uczniów, to nie 
potrzeba szkoły. Popieram decyzję władz.  
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Radni zastanawiali się również, jaka przyszłość 
czeka zatrudnione tam osoby. — Nie gwaran-
tujemy, ale możemy zapewnić, że postaramy się 
połączyć etaty i znaleźć nauczycielom miejsce 
pracy w innych rybnickich szkołach. Tam jest 
dobra kadra… — mówiła J. Kryszczyszyn. 
— Teraz w szkołach ponadgimnazajalnych 
mamy jeszcze roczniki wyżowe, ale gdybyśmy 
zamykali placówkę dopiero za 2, 3 lata kiedy 
niż będzie bardziej odczuwalny, takiej pracy 
nie moglibyśmy nauczycielom zagwaranto-
wać. Również prezydent mówił, że dobrzy 
pracownicy nie mają się czego obawiać,  
a P. Kuczera, na co dzień nauczyciel w cie-
szącym się niesłabnącym zainteresowaniem  
II LO, podkreślał, że obecnie młodzi ludzie 
mają sporą wiedzą o świecie, biegle mówią 
językami obcymi, dlatego mają ogromne wy-
magania wobec szkoły. Przy tej okazji radny 
zauważył, że warto rozmawiać o oświacie, 
choć ta staje się coraz bardziej „kosztowna”, 
a decyzja, którą przyjdzie radnym podjąć do 
łatwych nie należy, również dla uczniów, któ-
rzy rozpoczęli naukę w liceum, a teraz muszą 
skończyć edukację w innej szkole. Temat 
podjęli również W. Brzózka, który apelował, 
by uczniowie ostatniego rocznika mogli do-
kończyć szkołę w starych murach i Andrzej 
Oświecimski (BSR), który wypowiadał się 
w imieniu matki jednego z boguszowickich 
uczniów, aby dać im możliwość ukończenia 
szkoły. St. Stajer zaproponował nawet wy-
cofanie uchwały i konsultacje z rodzicami  
w tej sprawie, ale ostatecznie projekt poddano 
pod głosowanie w pierwotnym brzmieniu. Za 
jego przyjęciem opowiedziało się 16 radnych, 
przeciw było 2, a 6 wstrzymało się od głosu.  

Tak dla terapii
Radni wyrazili jednogłośnie zgodę na 

objęcie mieszkańca powiatu wodzisław-
skiego terapią integracji sensorycznej 
(SI), do której przeprowadzenia specja-
listyczny sprzęt i wyspecjalizowane kadry 
posiada rybnicka Poradnia Psychologicz-
no–Pedagogiczna. Terapia ta ma za zadanie 
scalenie wrażeń zmysłowych dziecka czyli 
spowodowanie, by przy wykonywaniu jakiegoś 
zadania wszystkie zmysły (potocznie przyjmu-
je się, że jest ich 5: wzrok, słuch, dotyk, węch  
i smak) działały razem. Na prośbę zaintereso-
wanych osób refundacji kosztów terapii podjął 
się starosta wodzisławski.

ZGM a reklama
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 

kierowany od niedawna przez dyrektor 
Danutę Kolasińską, przejął prowadzenie 
spraw oraz zawieranie umów związanych 
z umieszczaniem reklam i tablic informa-
cyjnych na budynkach gminnych i przyle-
głych do nich gruntach. Dotąd wchodziło 
to w zakres kompetencji Wydziału Mienia 

UM. W związku z tym statut ZGM należało 
uzupełnić o stosowny zapis, co było przedmio-
tem projektu uchwały przedstawionej przez 
wiceprezydent J. Kryszczyszyn. Radni przyjęli 
zmianę bez dyskusji.

Nie chcą, ale muszą...
Czyż nie jest paradoksem, że ożywioną 

dyskusję wzbudza projekt uchwały, której 
treść wchodzi w życie niezależnie od tego, 
jak zagłosują radni? A tak jest w przy-
padku wprowadzenia nowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzenia ścieków.  Rybnickie (i każde inne) 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
ma ustawowy obowiązek przedkładania RM 
nowych stawek i obojętnie czy radni wyrażą 
na nie zgodę czy nie, wejdą one w życie po 
70 dniach od przedstawienia wniosku pre-
zydentowi miasta. Fikcyjne „zatwierdzanie” 
przez RM taryf wzbudza kontrowersje od 
wielu lat, dlatego rybniccy radni, zarówno 
koalicyjni jak i opozycyjni, na znak protestu 
zapowiedzieli sprzeciw wobec tej uchwały.  
W ub. roku wszyscy radni planowali wstrzy-
manie się od głosu, lecz z powodu „usterek 
na łączach”, uchwała przeszła jednym głosem 
za. Wtedy jednak sytuacja była jeszcze inna, 
bo taryfy pozostały niezmienione od 2007 r. 
Ceny wody i odbioru ścieków są od wielu lat 
wdzięcznym pretekstem do politycznej polemiki, 
nawet w przypadku braku zmian. Podobnie jak 
w latach poprzednich, nowe taryfy i zasady 
ich zmiany przedstawił prezes PWiK Janusz 
Karwot, przybliżając przy okazji kondycję 
spółki, której głównym udziałowcem jest miasto.  
W roku 2009 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków nie doko-
nano podziału odbiorców na grupy taryfowe  
i w obu przypadkach ustalono jednolitą cenę 
na 1 m3. Od 1 kwietnia br. do 31 marca 2010 r. 
cena 1 m3 wody kosztować będzie brutto 4,60 zł  
(cena obecna 4,28 zł), zaś odprowadzenie  
1 m3 ścieków – 6, 56 zł (obecnie 5,70 zł). Ła-
two więc obliczyć, że w sumie zapłacimy więcej 
o 1,18 zł, podwyżka nie jest zatem porażająca, 
co przyznali również radni, nawet opozycyjni. 
Ich niepokój wzbudziła natomiast druga skła-
dowa taryfy czyli opłata abonamentowa za 
punkt poboru wody lub punkt odbioru ścieków 
czyli za utrzymanie w gotowości urządzeń 
wodociągowych. I tak opłata abonamento-
wa np. w grupie 1 odbiorców (przepływ do 
5m3/h) wyniesie 3,67 zł (dotychczas 2,31 zł). 
Pozostałe dwie grupy (podmioty gospodarcze, 
duże skupiska mieszkalne) za gotowość za-
płacą odpowiednio więcej. Dochodzi do tego 
opłata za każdorazowe rozliczenie należności 
(tj. wystawienie faktury) w wysokości 4,62 zł, 
która dla wszystkich odbiorców jest jednakowa 
i pozostała na dotychczasowym poziomie. 
(Nowe taryfy publikujemy na stronie 44).  Nim 
jednak doszło do dyskusji, prezes J. Karwot 

zaprezentował szereg działań w zakresie 
zarządzania, które wpłynęły na polepszenie 
kondycji ekonomicznej firmy. Mimo wydłu-
żenia sieci z niespełna 120 do prawie 500 km, 
zdecydowanie zmniejszyła się jej awaryjność. 
Cieszy też bardzo znaczne, bo z 27,2% do 
14,42% obniżenie strat wody. Spółka stara 
się również o zwiększenie dostaw wody  
z innego niż monopolistyczne GPW źródła,  
tj. z podziemnych zasobów elektrowni „Ryb-
nik”. Pochodzi z niego 15% całości dostaw 
czyli o 100% więcej w stosunku do roku 2007. 
Dobra współpraca z ER sprawiła, że cenę  
z 1,27 za m3 można było obniżyć do 1,20 zł. 
Prezes odniósł się też do modelu finansowe-
go przedsiębiorstwa sporządzonego w 2001 
roku na okoliczność zaciągnięcia pożyczki  
w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju 
na sfinansowanie wkładu własnego miasta na 
budowę sieci kanalizacyjnej z udziałem środ-
ków z UE. Model ten przewidywał, że cena  
1 metra3 wody w br. będzie oscylowała wokół 
7 zł. Okazało się więc, że dzisiejsza, realna 
cena jest zdecydowanie niższa i w porówna-
niu z innymi gminami, mieści się w „strefach 
średnich”, biorąc pod uwagę oczywiście te 
gminy, które nie mają własnych, zasobnych 
źródeł i ujęć. Prezes Karwot podkreślił też, że 
dzięki aneksowi, jaki zarząd spółki podpisał  
z EBOR–em, uniknięto przy spłacie zacią-
gniętej pożyczki ryzyka kursowego, co dało 
konkretne oszczędności.  

Przyjmując ze zrozumieniem podwyżkę 
opłat za wodę i ścieki, radny Fr. Kurpanik 
zwrócił uwagę na zbyt, jego zdaniem, wy-
sokie koszty stałe, sugerując prezydentowi, 
by miasto, jako główny udziałowiec PWiK, 
podjęło działania w celu ich obniżenia. Pre-
zydent Fudali tłumaczył, że choć oczywiście 
żadna podwyżka nie jest powodem do radości, 
wniosek spółki o zmianę taryf został złożony  
z poszanowaniem wszelkich procedur, a doce-
nić należy dobre wyniki przedsiębiorstwa wy-
nikające z profesjonalnego nim zarządzania. 
Mechanizm wyliczenia kosztów stałych czyli 
opłaty abonamentowej przedstawiła dyrektor 
ds. finansowych PWiK Stefania Markiewicz, 
informując też o planach poszerzania systemu 
zdalnych odczytów licznikowych. Łączy się 
to wprawdzie z jednorazowym wydatkiem 
dla odbiorcy usług PWiK, ale jest wielkim 
udogodnieniem, pod warunkiem, że w wielo-
rodzinnym budynku zdecydują się na to wszy-
scy lokatorzy, co podkreślił  przewodniczący  
St. Jaszczuk. Nowe liczniki są również dokład-
niejsze i wyłapują najmniejsze nieprawidłowo-
ści. Radny A. Oświecimski pytał o możliwości 
większej jeszcze dywersyfikacji wody poprzez 
np. szukanie zasobów własnych, lecz według 
słów prezesa Karwota, niewielkie źródła  
w okolicy ul. Tęczowej nie są warte ceny, za 
jaką spółdzielnia mieszkaniowa chciała ten 
teren PWiK sprzedać.
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Do decyzji prezydenta i RM sprzed kilku 
lat o przystąpieniu do budowy sieci kanali-
zacyjnej z udziałem środków europejskich 
wrócił P. Kuczera, zadając prezydentowi 
miasta pytanie, czy miał on wtedy świado-
mość kosztów społecznych tej inwestycji. Nie 
negując jej idei wyraził opinię, że ze względu 
na zbyt dużą skalę przedsięwzięcia koszty te 
są znaczne, a konieczność spłaty pożyczki 
ma wpływ na kondycję finansową miasta. 
Zarzucił radnym BSR niekonsekwencję 
– skoro wtedy poparli tę inwestycję, dla-
czego dziś zapowiadają głosowanie przeciw 
podwyżce taryf, skoro jest ona, jak uważa 
radny, efektem tamtej decyzji. Skierował 
tym samym dyskusję na polityczne tory  
i tak już pozostało do jej końca. Prezydent 
Fudali tłumaczył po raz kolejny, że dzięki tej 
inwestycji Rybnik, jeśli chodzi o gospodarkę 
wodno–ściekową, wyprzedził wiele innych 
miast, a spodziewany efekt ekologiczny 
zapewni mieszkańcom wyższy poziom życia 
oraz zainteresowanie miastem inwestorów, 
a tym samym jego rozwój. Po 2010 r. opłata 
środowiskowa dla gmin nie posiadających 
sieci kanalizacyjnej drastycznie wzrośnie przy 
równie wysokich taryfach za odprowadzenie 
ścieków. Prezydent wskazał na nauczycielski  
ton radnego Kuczery i wypowiedzi w formie 
pouczeń, odniósł się też do destrukcyjnych 
według niego działań opozycji, przypomina-
jąc ubiegłoroczne bezzasadne zaskarżenie 
uchwały budżetowej do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej czy próbę odwołania prze-
wodniczącego RM, co czyni opozycję mało 
wiarygodnym partnerem w dyskusji. Swojego 
partyjnego kolegę w krytyce radnych BSR, 
którzy zapowiedzieli głosowanie przeciw 
uchwale, a wcześniej jako ugrupowanie gło-
sowali za budową kanalizacji (radnych BSR  
z ówczesnej kadencji pozostało pięciu) wsparł 
radny B. Drabiniok, miał on też wątpliwości 
co do sposobu realizacji inwestycji kanaliza-
cyjnej i kolejności robót. Ale polemizował 
też z wystąpieniem prezydenta, sugerując, że 
jest on w sali posiedzeń gościem i w takiej roli 
powinien pozostać. W odpowiedzi prezydent 
przypomniał, że jest „u siebie” i nawet w cza-
sie sesji RM pozostaje gospodarzem sali po-
siedzeń, która jest integralną częścią budynku 
Urzędu Miasta. Radny Drabiniok wspomniał 
też o awarii sieci wodociągowej w Zebrzy-
dowicach i zarzucił służbom PWiK zbytnią 
opieszałość w zabezpieczaniu wypływu wody. 
Prezes J. Karwot tłumaczył, że wszystkie 
działania awaryjne są hierarchizowane, a za 
szkodę powinien zapłacić jej sprawca, praw-
dopodobnie firma budująca kanalizację. Do 
opłaty za wystawienie rachunku wrócił radny 
J. Skrzypiec, wysuwając sugestię, by odczytów 
dokonywać rzadziej. Wyraził też pogląd, by 
opłaty za odbiór ścieków dla mieszkańców, 
których posesje sąsiadują z oczyszczalnią były 

niższe, jednak prezes J. Karwot wykluczył 
podział na strefy. Radny B. Kołodziejczyk 
nawiązał natomiast do niedawnego przy-
znania firmie Platynowego Lauru Fair Play, 
wyróżnienia Krajowej Izby Gospodarczej.  
Z powodu konfliktu zarządu firmy z załogą  
i wieloma zarzutami strony związkowej, część 
opinii społecznej uważa, że na taką nagrodę 
firma nie zasłużyła. Szczególnie krytycznie 
do sprawy podeszli związkowcy, którzy swo-
je obiekcje skierowali do biura programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”, a sprawa jest 
w toku. Dodatkowo radny Kołodziejczyk 
wyliczył, że koszt takiej nagrody to kwota 
rzędu 50–100 tys. zł, a przecież PWiK jako 
(naturalny) monopolista nie musi konku-
rować z innymi firmami. Prezes tłumaczył, 
że promocja jest elementem polityki każdej 
firmy działającej na rynku, a koszty promo-
cji nie wpływają na wysokość cen usług, bo 
środki te pochodzą z dodatkowej działalności 
spółki. Dzięki obecnemu na sali komputero-
wemu urządzeniu do zdalnego sprawdzania 
ciśnienia wody w sieci, zapewnił, że ciśnienie 
na ul. Brzezińskiej jest w normie, odpowiada-
jąc w ten sposób radnemu Kołodziejczykowi, 
który miał co do tego wątpliwości. Decyzji 
prezydenta i ówczesnych radnych dotyczącej 
realizacji tak ważnej dla miasta inwestycji 
jak sieć kanalizacji sanitarnej oraz polityki 
PWiK bronili radni BSR. Michał Chmieliński 
(BSR) podkreślił efekty dobrego zarządzania 
tym przedsiębiorstwem, korzyści wynikające 
z wynegocjowanego stałego kursu euro jeśli 
chodzi o spłatę pożyczki oraz bardzo precy-
zyjną informację przekazaną przez prezesa 
spółki, z której jasno wynikały składowe 
kosztów, a tym samym ceny wody i odbioru 
ścieków. Podobne argumenty przedstawił 
Kazimierz Salamon (BSR), któremu trudno 
było zrozumieć, dlaczego radni opozycji „...
chcieliby cofnąć miasto do XIX w.” Zdecy-
dowanie stwierdził, że głosowanie przeciw 
uchwale podwyższającej taryfy ma na celu 
jedynie zamanifestowanie sprzeciwu wobec 
absurdalnych przepisów. Radny R. Niewelt 
wrócił do początków potężnej i trudnej  
w realizacji inwestycji, jaką jest skanalizowa-
nie dużej części miasta i wskazał na determi-
nację prezydenta oraz radnych tamtej kaden-
cji, by decyzję o budowie, złożeniu wniosku  
o środki unijne i zaciągnięciu kredytu podjąć. 
— Kto takich ryzykownych decyzji nie podej-
muje, nie może liczyć na sukces — mówił rad-
ny. A nawiązując do opinii P. Kuczery o zbyt 
dużej skali przedsięwzięcia, przypomniał, że 
im większa inwestycja, tym mniejszy koszt 
jednostkowy. Prezydent przypomniał, że  
R. Niewelt był jednym z przedstawicieli 
miasta podpisujących w Londynie  umowę 
kredytową z EBOR–em, zaś drugą stronę re-
prezentowała aktualna prezydent Warszawy 
z ramienia PO Hanna Gronkiewicz–Waltz, 
bardzo podobnym inicjatywom przychylna. 

Radny St. Stajer nawiązał do zwiększonej 
od 2010 r. opłaty środowiskowej pytaniem, 
czy będzie ona dotykać mieszkańców dziel-
nic, które nie zostały objęte programem 
ISPA/Fundusz Spójności. Był on również 
zainteresowany planami ich ewentualnego 
skanalizowania, tak więc dla tego radnego 
skala realizowanego przedsięwzięcia nie 
jest za duża.

— I przez trzy godziny dyskutowaliśmy  
o problemie, który dla mieszkańców zamyka się 
kilkuzłotowym skutkiem finansowym — z lekką 
irytacją debatę podsumował radny H. Cebu-
la… Zgodnie z zapowiedzią radni odrzucili 
uchwałę przy jednym głosie wstrzymującym 
się. Mimo to taryfy wejdą w życie 1 kwietnia. 
I nie będzie to prima aprilis…

Uchwały „terenowe”
Po długiej i wyczerpującej dyskusji 

„wodnej”, radni bez zbędnej polemiki 
przyjęli pakiet uchwał związanych z gospo-
darką terenami. W ramach ubiegłorocznych 
prac nad zmianami Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego przyjęto wiele wniosków mieszkańców,  
a w związku z tym pojawiły się wnioski o zmia-
nę planów miejscowych, które stworzyłyby 
podstawę prawną uwzględnionych przekształ-
ceń. Przedstawiona przez wiceprezydenta  
Michała Śmigielskiego uchwała dotyczyła przy-
stąpienia do sporządzenia zmian miejscowych 
planów zagospodarowania obszaru, ogólnie 
mówiąc, między ulicami Mikołowską i Rudzką. 
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Rada Miasta przyjęła też zasady wy-
dzierżawiania nieruchomości gminnych, 
gdy po umowie zawartej na czas ozna-
czony do 3 lat, strony zawierają kolejne 
umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. W takim przypadku i pod 
pewnymi warunkami umowę zawrzeć może 
prezydent miasta, nie angażując w kolejne 
umowy radnych. 

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawie-
nie nieruchomości do trzech lat osobom 
fizycznym, które zamierzają w przyszłości 
dzierżawę kontynuować. Uchwała dotyczy-
ła m.in. placu manewrowego przy ul. Pod 
Lasem, terenu zabudowanego garażami przy 
ul. Pośpiecha czy też działki pod ogródki 
przydomowe lub uprawy warzywne.

Przyjęto również uchwałę wyrażającą zgodę 
na nabycie m.in. nieruchomości stanowiącej 
aktualnie użytkowaną drogę publiczną wraz 
przystankiem autobusowym przy ul. Żor-
skiej. 

Skarga za skargą 
Radni rozpatrzyli trzy skargi (na dzia-

łalność dyrektora ZGM, komendanta 
Straży Miejskiej oraz prezydenta), które, 
zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyj-
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nej, odrzucili jako bezpodstawne. Pierwsza 
z nich dotyczyła nieprzedłużenia przez ZGM 
umowy najmu na lokal socjalny ze skarżącym, 
przebywającym aktualnie w zakładzie karnym. 
Będzie on mógł skorzystać z przysługującego 
mu pierwszeństwa najmu lokalu socjalnego, 
ale po wyjściu na wolność. 

Adresatem drugiej skargi jest komendant 
Straży Miejskiej – jej autor uważa, że za-
niechał on działań leżących w zakresie jego 
kompetencji. Z ustaleń Komisji wynika, że SM  
w przedstawionych przypadkach interwenio-
wała prawidłowo.

W obu powyższych przypadkach radni nie 
mieli wątpliwości co do wyjaśnień przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej Józefa Skrzypca. 
Ze względów osobistych referowanie trzeciej 
skargi przekazał on wiceprzewodniczącemu 
KR Jackowi Piesze. Nie da się ukryć, że przy-
padek ten był nieco bardziej skomplikowany. 
Skarżący domagał się od miasta odszkodowa-
nia za nieruchomość zajętą pod drogę gmin-
ną (ul. Strąkowska), zgodnie z przepisami  
o obowiązku jego wypłacenia, jeśli nieru-
chomość ta pozostawała w dniu 31 grudnia 
1998 we władaniu Skarbu Państwa. Ponieważ 
sąd ustalił, że skarżący nie jest właścicielem 
działki, organ administracyjny czyli Urząd 
Miasta odpowiedział pisemnie, że odszko-
dowanie mu się nie należy. Skarga nie do-
tyczy jednak meritum sprawy czyli samego 
odszkodowania, ale trybu postępowania 
– skarżący zarzuca prezydentowi brak wy-
dania ostatecznej decyzji lub postanowienia 
kończącego sprawę, co, według skarżącego, 
dałoby mu możliwość odwołania się do sądu 
w sprawie własności. W tej sytuacji Komisja 
Rewizyjna nie czuje się kompetentna ani 
nie ma takich uprawnień, by rozstrzygać, 
jaki tryb postępowania – przepisy prawa 
cywilnego czy postępowanie administracyjne 
– w tej sprawie zastosować. O tym powinien 
rozstrzygnąć sąd. Komisja była niejako 
zmuszona uznać skargę za bezzasadną, jeśli 
jednak w przypadku uznania przez sąd, że 
sprawa ma charakter postępowania admini-
stracyjnego, organ administracyjny czyli UM 
zostanie zobowiązany do zakończenia sprawy 
we właściwy sposób. Pod sprawozdaniem Ko-
misji Rewizyjnej rekomendującej odrzucenie 
skargi podpisał się J. Piecha, jednocześnie ten 
sam radny, jako członek klubu PO, postano-
wił głosować niezgodnie z tą rekomendacją, 
co wzbudziło sporą konsternację radnych.  
J. Piecha przekonywał, że w tej „schizo-
frenicznej sytuacji” nie ma sprzeczności, 
co znaczy, że kilku radnych dopatrzyło się  
w działaniach administracji jakichś uchy-
bień. Po krótkiej dyskusji wyjaśniającej 
nieco zagmatwaną sprawę, skargę odrzuco-
no 15 głosami, przy 5 głosach  przeciwnych  
i 1 wstrzymującym się. 

Głosy przed północą 
I chociaż zbliżała się północ, radni 

nie zrezygnowali z „wolnej trybuny”.  
O zbliżającej się 70. rocznicy śmierci Wojcie-
cha Korfantego przypomniał radnym marsza-
łek woj. śląskiego i apelował w stosownym pi-
śmie o jej uczczenie. R. Niewelt zaproponował 
uhonorowanie orędownika „sprawy śląskiej” 
popiersiem umieszczonym na skwerku na-
przeciw poczty, na końcu biegnącej od Rynku 
ulicy Korfantego (przez wielu rybniczan nazy-
wanej błędnie „Pocztową”). Przewodniczący 
St. Jaszczuk przedstawił też pismo członków 
Stowarzyszenia Obrony Lokatorów z Bogu-
szowic, którzy oczekują wyjaśnień dlaczego 
nie mogli w czasie sesji RM, gdzie toczyła się 
debata o interesujących ich sprawach, wejść 
do sali posiedzeń. St. Jaszczuk zapowiedział,  
że w imieniu RM takich wyjaśnień udzieli. 
Radny A. Oświecimski podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do uświetnienia 
otwarcia przedszkola w Paruszowcu–Piaskach. 
St. Stajer poruszył sprawę nowej ekspertyzy 
technicznej czekającego na remont wiaduktu 
na ul. Włościańskiej. Jak tłumaczył wiceprezy-
dent M. Śmigielski, po pierwszej ekspertyzie 
należało dokonać pewnych zabezpieczeń, 
zaś druga służyła sprawdzeniu, czy zalece-
nia zostały wykonane. Radny Stajer wrócił 
też do głośnej sprawy konfliktu prezydenta  
z T. Dybałą, sugerując polubowne załatwienie 
sprawy i „... niewytaczania ciężkich dział”  
w postaci pozwów sądowych. „Odkrył” też 
niebezpieczną dziurę na ul. Żorskiej w okolicy 
CH „Tesco”. I zapewne nie była to ostatnia 
dziura tej wiosny... 

Radny Kołodziejczyk wrócił do sprawy 
prowadzonej przez miasto modernizacji geo-
dezyjnej ewidencji gruntów i budynków i zwią-
zanych z tym odwołań mieszkańców Kamienia 
od wyliczonego wymiaru podatków. Ze wzglę-
du na przechodzenie Wydziału Geodezji UM 
z analogowego na elektroniczny system pracy, 
zaszła konieczność takiego zmodernizowania 
ewidencji, w tym rozliczania aktualnego spo-
sobu użytkowania gruntu, by zapis w ewidencji 
był zgodny ze stanem rzeczywistym. Wiadomo, 
że za tereny rolne podatek jest zdecydowanie 
niższy niż za tereny tzw. mieszkaniowe, do 
których zalicza się m.in. działki pod domem 
czy garażem i innymi obiektami jak basen czy 
altana, a także drogi dojazdowe, przydomowy 
plac i ogródek itp. I choć właściciel terenu po-
winien wszelkie zmiany, np. budowę altany czy 
wykorzystywanie części dawnego pola ornego 
na przydomowy ogródek, zgłosić do UM, nie 
zawsze się tak dzieje, bo jak wiadomo, rodzi to 
konsekwencje finansowe. A mieszkańcy mieli 
okazję, by to zrobić, bo modernizacja ewiden-
cji poprzedzona była podobnymi procedurami 
jak zmiany w planie przestrzennego zago-
spodarowania, z konsultacjami społecznymi 
włącznie. Modernizacją ewidencji gruntów 

w terenie zajmuje się wyłoniona w przetargu 
firma geodezyjna, korzystająca również ze 
zdjęć lotniczych, na których doskonale widać 
jak grunt jest użytkowany. Jeśli okaże się, że 
teren jest zagospodarowany niezgodnie z za-
pisem, jest on korygowany, a wymiar podatku 
zmieniany. Jak mówił radny Kołodziejczyk, 
wielu mieszkańców Kamienia nie zgadza 
się z nowym zapisem sposobu użytkowania 
działki i składa odwołania. W wyjaśnianie tej 
kwestii włączył się skarbnik B. Paszenda, przy-
pominając, że mieszkańcy mieli możliwość 
zgłoszenia zmian, a każdy z nich otrzymał 
pisemne postanowienie o wszczęciu postępo-
wania podatkowego. Nie jest więc prawdą, że 
urzędnicy działali bezpodstawnie.

Nawiązując do utarczek prezydenta oraz 
koalicji z radnymi PO, P. Kuczera podkreślił, 
że ugrupowanie to będzie wykorzystywało 
wszystkie dozwolone prawem środki, by speł-
niać rolę prawdziwej opozycji. B. Drabiniok 
poruszył temat oświetlenia ul. Zebrzydowic-
kiej przy jej granicy z gminą Jejkowice, a także 
kwestię pilnego zabudowania sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zebrzydowic-
kiej i Buhla ze względu na bezpieczeństwo 
dzieci uczęszczających do pobliskiej SP 12. 
Oświadczył, że dzielnicowi samorządowcy są 
tak zdeterminowani, ze rozważają zwrócenie 
się do ministerstwa spraw zewnętrznych o zgo-
dę na publiczną zbiórkę na ten cel. Prezydent 
równie uszczypliwie odparł, że on ma również 
takie uprawnienia... I tak już gorącą polityczną 
atmosferę podgrzał radny Andrzej Woja-
czek, przedstawiając stanowisko radnych PiS  
w sprawie próby odwołania przez opozycję St. 
Jaszczuka z funkcji przewodniczącego Rady 
Miasta. Czytamy w nim m.in., że „...marzeniem 
radnych PO oraz Naszego Rybnika jest wbicie 
klina w rządząca koalicję na wszelkie możliwe 
sposoby”. Według radnych PiS, od początku 
istnienia koalicji z BSR opozycja psuje wi-
zerunek miasta i realizuje zasadę „im gorzej 
tym lepiej”. W piśmie krytycznie odniesiono 
się do destrukcyjnych działań radnych PO, 
jak zaskarżenie budżetu do RIO, wypowiedzi 
o „tonięciu miasta w długach” czy wniosku  
o odwołanie St. Jaszczuka nie mającego 
gwarancji powodzenia, choćby ze względu na 
prostą arytmetykę. Z opinią tą nie zgodził się 
radny Kuczera. Tarcia na kilku ostatnich se-
sjach nie wróżą dobrze nikomu, a już najmniej 
miastu. A do wyborów jeszcze daleko...

Do rzeczywistości, i to zimowej, poprzez 
poruszenie problemu odśnieżania przywró-
cił radnych J. Lazar, a także konieczność 
rozmrażania aut przed nocnym powrotem  
z posiedzenia.

S, r 

Kolejna sesja RM
odbędzie się 18 marca br., 

o godz. 16.00. 



Gościom z Francji, Finlandii i Holandii 
oraz polskim europarlamentarzystom: 
organizatorowi spotkania, a także Grażynie 
Staniszewskiej, Stanisławowi Jałowieckiemu 
i Wojciechowi Roszkowskiemu towarzyszyli 
prezydent Adam Fudali ze współpracownikami, 
a także senator Antoni Motyczka i poseł Marek 
Krząkała.

Celem wizyty europosłów było zapoznanie 
się z projektami współfinansowanymi z fun-
duszy europejskich, które w ostatnich latach 
zostały zrealizowane w regionie. — Oglądamy 
najciekawsze projekty mogące być bazą do roz-
mów na temat wykorzystania pieniędzy europej-
skich i dyskusji o unijnych przepisach — mówił 

J. Olbrycht. — Na liście tej znalazły się również 
interesujące projekty rybnickie, ale na kilku 
niekonwencjonalnych przykładach chcieliśmy 
też uświadomić zachodnim politykom, że nie 
wszystko co w Polsce dzieje się ciekawego, jest 
realizowane za środki unijne... Przykładem jest 
choćby rewitalizacja poszpitalnych zabudowań 
przy ul. Rudzkiej dla potrzeb szkolnictwa 
wyższego wykonana głównie siłami miasta  
i podmiotów lokalnych, przy niewielkim tylko 
udziale pieniędzy europejskich. Prezydent  
A. Fudali przedstawił tę inwestycję jako ele-
ment wizji przekształcenia Rybnika z ośrodka 
o monokulturze górniczej w miasto nastawione 

na usługi: nie tylko handlowe, ale również 
edukacyjne, administracyjne i kulturalne. 
Poseł Olbrycht podkreślił pozycję swojego 
rodzinnego miasta w ogólnopolskich rankin-
gach, w tym jako lidera w pozyskiwaniu środ-
ków europejskich i przykłady wielu cennych 
inicjatyw. Na terenie kampusu europosłowie 
zwiedzili Laboratorium Nowoczesnych Tech-
nologii Przemysłowych oraz Centrum Upo-
wszechniania Technologii Informatycznych,  
a w auli Akademii Ekonomicznej wiceprezy-
dent  Michał Śmigielski przybliżył im realizację 
unikalnej idei powstania w mieście zespołu 
trzech prestiżowych śląskich uczelni. Po pre-
zentacji goście, zaopatrzeni w imienne e–bilety, 

przesiedli się z VIP–owskiego autokaru do 
autobusu komunikacji miejskiej, gdzie zapo-
znali się z funkcjonowaniem e–karty. Trzeba 
przyznać, że ta wsparta unijnymi pieniędzmi 
inicjatywa wzbudziła żywe zainteresowanie 
e–pasażerów, którym wyjaśnień udzielał m.in. 
dyrektor ZTZ Kazimierz Berger. Kolejnym 
etapem wizyty było Rybnickie Centrum Kultu-
ry, zmodernizowane kosztem ponad 12 mln zł, 
z czego ponad 9 mln pochodziło z unijnej kasy. 
Po obiekcie oprowadził gości dyrektor Adam 
Świerczyna, przedstawiając efekty remontu  
i rolę RCK jako wiodącej placówki kultury. 

Imienne e–karty, jakie otrzymali europarlamentarzyści, okazały się hitem wizyty. Na zdj. goście i gospodarze po prezen-
tacji w auli AE Zespołu Szkół Wyższych.                                                                                                    Zdjęcia: r
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Europarlamentarzyści 
w Rybniku

Eurodeputowany rodem z Rybnika Jan Olbrycht był inicjatorem wizyty na 
Śląsku grupy posłów Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, 
której jest wiceprzewodniczącym. W programie nie mogło zabraknąć rodzinnego 
miasta posła – delegacja odwiedziła Zespół Szkół Wyższych, Rybnickie Centrum 
Kultury oraz szkołę muzyczną Szafranków, a jej członkowie zapoznali się również 
z funkcjonowaniem rybnickiej e–karty. 

c.d. na stronie obok



Wyróżnieni w rankingu tygodnika 
Newsweek prezydenci 15 polskich miast, 
w tym prezydent Rybnika Adam Fudali, 
zebrani na Szczycie N 15 w Świdnicy, 
uzgodnili oficjalne stanowisko, będące 
efektem dyskusji o sposobach radzenia 
sobie samorządów z kryzysem.  

Oto treść oświadczenia:
Zebrani w Świdnicy prezydenci miast 

wyróżnieni w rankingu tygodnika „Newsweek” 
(N15) uznali, że ich aktywne działania, chociaż 
dotyczą lokalnych społeczności, mają duże 
znaczenie dla przezwyciężenia skutków kry-
zysu gospodarczego w kraju. Postanowili więc 
upowszechnić wiedzę o stosowanych „dobrych 
praktykach”, które są konkretną odpowiedzią 
samorządów na recesję. 

Pełne wykorzystanie doświadczeń i możliwości 
samorządu wymaga jednak bardziej partnerskich 
relacji z władzą centralną. W szczególności 
oczekiwane jest:

• pełne, wiarygodne i szybsze informowanie  
o konsekwencjach sytuacji gospodarczej państwa 
dla dochodów samorządów,

• wsparcie inwestycj i  real izowanych  
z udziałem środków Unii Europejskiej poprzez 
stworzenie efektywnego systemu zapewniającego 
płynność ich finansowania (zaliczkowanie, pre-
finansowanie, szybkie przekazywanie należnych 
płatności),

• usunięcie przepisów krępujących inicjatywę 
i kreatywność samorządów lub zmuszających do 
wykonywania prac o wątpliwej przydatności,

• dynamiczne tworzenie realnych instrumentów 
prawnych dostosowanych do zmieniającej się 
rzeczywistości na rynku pracy, w szczególności 
ustawy o promocji zatrudnienia,

• rozważenie zasadności naliczania podatku 
VAT przy realizacji inwestycji samorządowych  
z udziałem środków unijnych.

Prezydenci grupy N15 biorąc pod uwagę ilość 
i wielkość realizowanych zadań oraz zakres 
odpowiedzialności wobec obywateli, wskazują 
na zasadnicze znaczenie roli samorządu lo-
kalnego dla funkcjonowania państwa. Dlatego 
wyrażają przekonanie, że zbędne obowiązki  
i istniejące ograniczenia dotyczące aktywności 
samorządu powinny być przedmiotem troski 
obywateli, Rządu i Sejmu RP w stopniu 
porównywalnym z uwagą, jaką przywiązuje się 
do wprowadzenia ułatwień funkcjonowania sfery 
przedsiębiorczości.

Prezydenci grupy N15 doceniają rolę 
istniejących ogólnokrajowych i lokalnych 
przedstawicielstw gmin, miast, powiatów  
i województw samorządowych. Za konieczne 
jednak uznają większą integrację środowiska, 
także poprzez ścisłą współpracę istniejących kor-
poracji samorządowych, której efektem powinno 
być zainicjowanie we współpracy z uznanymi 

autorytetami w dziedzinie samorządu zmian 
ustawowych oraz ustrojowych, tworzących nowe 
możliwości rozwoju samorządu terytorialnego, 
łącznie z dyskusją o możliwości przekształcenia 
Senatu RP w Izbę Senacko-Samorządową. 
Dążenie do tego celu jest ważnym powodem, 
dla którego zebrani w Świdnicy zamierzają 
kontynuować swą współpracę.

Prezydenci zebrani w Świdnicy wyrażają 
nadzieję na dalsze życzliwe zainteresowanie 
wszystkich mediów problematyką samorządową 
i liczą na wsparcie działań poprawiających 
jakość funkcjonowania samorządu terytorial-
nego, a w szczególności opisanych w niniejszym 
wystąpieniu.

Swój krytyczny stosunek do polityki państwa 
jeśli chodzi o zarządzanie środkami unijnymi 
prezydent A. Fudali przedstawił też na sesji 
RM (patrz str. 4). Podsumowując spotkanie  
w Świdnicy, prezydent uznał je za wartościo-
we, a najlepszym lekarstwem na kryzys jego 
uczestnicy uznali inwestycje dające pracę. 
W dyskusjach wrócono również do pomysłu 
powołania izby senacko–samorządowej, która 
byłaby dobrym forum dyskusji między rządem  
i samorządem. Prezydent Fudali wspomniał też 
o zaproszeniu do Rybnika najlepszych samo-
rządowców na kolejną debatę o problemach 
kryzysu, która miałaby odbyć się w maju.

(r)

Kolejnym przedstawionym europosłom 
przykładem działań miasta na rzecz edukacji, 
w tym przypadku artystycznej, była adaptacja 
szpitala na szkołę muzyczną. Goście zwiedzili 
szkołę oprowadzani przez dyrektor Romanę 
Kuczerę oraz wysłuchali barkaroli Frydery-
ka Chopina w wykonaniu utalentowanego 
ucznia Aleksandra Mocka z klasy fortepianu 
prof. Marii Warchoł–Sobiesiak.

Wprost z Rybnika posłowie udali się do 
gminy Marklowice, a następnie do Pszczyny. 

— To bardzo pożyteczna i udana inicjatywa 
— ocenił europoselską wizytę na Śląsku, w tym 
w Rybniku, prof. W. Roszkowski. — Pokazała 
posłom z innych krajów, jak w Polsce wykorzy-
stywane są środki unijne i jak wpływają one na 
rozwój lokalnej gospodarki i kultury. Przykłady 
rewitalizacji poszpitalnych obiektów zrobiło na 
kolegach z Komisji Rozwoju Regionalnego duże 
wrażenie, podobnie jak unikatowa e–karta, 
której pomysłu władzom Rybnika gratuluję. 
Zadowolony był również organizator przed-
sięwzięcia, poseł Olbrycht: — To była bardzo 

dobrze przygotowana, robocza, merytoryczna 
wizyta, nie mająca nic wspólnego z tzw. turystyką 
polityczną. Myślę, że  pozwoli ona na wyciągnię-
cie bardzo ciekawych wniosków... 

Powody do zadowolenia miał również 
żegnający gości prezydent miasta, które przy-
najmniej dla niektórych europarlamentarzy-
stów przestało być anonimowym punktem 
na mapie Europy, ale stało się przykładem 
„dobrych praktyk”, realizowanych zarówno 
za unijne, jak i własne pieniądze.

(r)
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Na szczycie o kryzysie
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 — Co więcej, gwaran-
tujemy, że przez trzy pierw-
sze lata nauki klasa sze-
ściolatków pójdzie swoim 
torem i nie będzie łączo-
na z innymi oddziałami 
— zapewniała obecna na 
spotkaniu wiceprezydent 
miasta Joanna Kryszczy-
szyn. Co jednak się sta-
nie, jeśli w ramach jednej 
szkoły nie uda się zebrać 
tak dużej liczby dzieci 
sześcioletnich, których 
rodzice zdecydują o roz-
poczęciu wcześniejszej 
edukacji ich pociech? 
Obawy przed „wymie-
szaniem” siedmiolatków 
z sześciolatkami oraz 
o zapewnienie bezpie-
czeństwa maluchów w placówkach, do których 
uczęszczają również dzieci trzynastoletnie, 
były najczęściej przywoływane przez obecnych 
na spotkaniu rodziców. Dyrektor B. Fros 
uspokajała, mówiąc, że nauka w pierwszych 
trzech klasach podstawówki ma przypominać 
edukację przedszkolną. Nowa podstawa pro-
gramowa gwarantuje bowiem przeplatanie 
zajęć dydaktycznych odpoczynkiem i zabawą. 
— Na parterze przygotowaliśmy już osobną salę 
dla sześciolatków, z miejscem do nauki i zaba-
wy. Najmłodsi nie będą mijać się ze starszymi 
dziećmi na korytarzach, bo nawet posiłki będą 

jadły wtedy, gdy inni będą siedzieć w klasach 
na lekcjach. Będzie też łazienka i mała szatnia. 
Chcemy zainstalować specjalne szafki, w których 
sześciolatki będą mogły zostawić stroje gimna-
styczne, teczki, czy cięższe książki. Dzięki temu 
nie będą musiały dźwigać przeładowanych tor-
nistrów — wyliczała dyrektor Fros. Z kolei na-
uczyciele zyskać mają większą swobodę w pracy 
dydaktycznej, co umożliwi im dostosowanie 
sposobu nauczania do indywidualnych potrzeb 
uczniów mniej i bardziej zdolnych. Bożena Fros 
zadeklarowała również, że jeśli tylko rodzice 
wyrażą taką wolę, to szkoła – podobnie jak 

obecnie przedszkole – zorganizuje dla sześcio-
latków opiekę do godzin popołudniowych. Nie 
bez znaczenia jest również aspekt materialny, 
bo nauka w szkole jest bezpłatna, podczas gdy 
pozostawienie dziecka w przedszkolu wiąże 
się z koniecznością wnoszenia comiesięcz-
nych opłat. — To wszystko brzmi nieźle, ale 
wciąż mamy sporo wątpliwości. Podjęcie takiej 
decyzji nie jest łatwe, tym bardziej, że posłanie 
dziecka do szkoły w wieku sześciu lat skraca jego 
dzieciństwo. Poza tym nie każdy sześciolatek 
jest na tyle dojrzały, by usiąść w szkolnej ławie 
— zauważali rodzice świadomi tego, że to od 

By ułatwić rodzicom rozstrzygnięcie tego 
iście hamletowskiego problemu, miasto zor-
ganizowało we wszystkich szkołach podsta-
wowych zebrania z udziałem przedstawicieli 
odpowiedzialnych za oświatę służb, nauczycieli, 
pedagogów szkolnych oraz nauczycieli przed-
szkolnych. Celem spotkań było przedstawienie 
aktualnego stan prawnego dotyczącego moż-
liwości skierowania sześciolatków do szkół oraz 
omówienie zmian w podstawie programowej, 
jakie nastąpią od 1 września br., zarówno  
w przedszkolach, jak i w klasach pierwszych.  

Rodzice mogli się również zapoznać z ofertą szko-
ły i zgłosić własne propozycje czy wątpliwości.  
A tych ostatnich rodzice sześciolatków, ale i sied-
miolatków, mają sporo – wokół problemu naro-
sło bowiem sporo nieporozumień wynikających  
z nieznajomości faktów i przepisów, jest dużo 
szumu informacyjnego i krańcowych opinii,  
co podjęcia decyzji nie ułatwia. 

Władze miasta zwracają się do rodziców  
z prośbą, by decyzję w formie wniosku 
(wzór wniosku rodzice otrzymali na zebra-
niach) o przyjęcie 6–latka do szkoły podjąć  

do 1 kwietnia br., by odpowiednie służby 
mogły organizacyjnie przygotować się do 
naboru do przedszkoli, mając orientację iloma 
miejscami w tych placówkach dla młodszych 
dzieci dysponuje. Jednak złożenie wniosku 
po tym terminie nie zamyka przed 6–latkiem 
drzwi do pierwszej klasy. Ale należy się wte-
dy liczyć z możliwością dołączenia dziecka  
do klasy 7–latków.

Cała sprawa będzie oczywiście aktualna 
tylko w przypadku odrzucenia przez sejm 
prezydenckiego weta. 

Rodzice sześciolatków stoją przed trudną decyzją – czy moje dziecko powinno zostać od września 
pierwszakiem, czy jeszcze nie? Wprawdzie obowiązku nie ma, ale niektóre gminy, w tym Rybnik, są na taką 
możliwość przygotowane. Jeśli będą chętni, maluchy znajdą w szkołach odpowiednie warunki i opiekę.

Iść czy nie iść do szkoły?
I ty (sześciolatku) możesz zostać uczniem

Będą bezpieczne
— Jeśli uda nam się zebrać odpowiednią grupę sześciolat-

ków, powstanie osobna klasa wyłącznie dla nich — przeko-
nywała rodziców obecnych na spotkaniu zorganizowa-
nym w Szkole Podstawowej nr 6 w Zamysłowie dyrektor 
placówki Bożena Fros.   
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Wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn tłuma-
czy rodzicom zebranym  
w SP 6 nową podstawę 
programową.

Obecni na spotkaniu 
obawiali się głównie  
o  b e z p i e c z e ń s t w o  
sześciolatków.

Zdjęcia: d



Przy podejmowaniu decyzji o posłaniu do 
szkoły rodzice 6–latka powinni zwrócić uwagę 
głównie na dojrzałość emocjonalną dziecka  
i jego możliwości adaptacyjne do nowych wa-
runków. — To sprawa ogromnie indywidualna, 
a państwo swoje dzieci znacie najlepiej — uważa 
dyrektor szkoły Aleksandra Morgała, podob-

nie jak pedagog Joanna 
Guderley–Sitarska, Mi-
rosława Szklanny, która 
w przypadku utworzenia 
klasy 6–latków, będzie ją 
prowadzić, a także prowa-
dząca prezentację wicedyrektor Mariola Kras. 
Nauczyciele, a także nauczyciele przedszkolni 
są zgodni, że intelektualnie, dzięki zmianom  
w podstawie programowej, 6–latki sobie 
poradzą bez problemu i takie komunikaty 
wysyłają rodzicom, którzy bardzo licznie przy-
byli na spotkanie. — Mamy już doświadczenie  
z 6–latkami w pierwszej klasie — mówi dyrektor  
A. Morgała. — I są one bardzo pozytywne. Nie 
odbiegają one od starszych o rok kolegów pod 
żadnym względem. Decyzja o wysłaniu swo-
jego dziecka do szkoły należy do rodziców, bo 
oni znają je najlepiej od strony emocjonalnej.  
My ze swej strony zrobimy wszystko, by miały  
u nas jak najlepsze warunki i opiekę. I to możemy 
zagwarantować.  

Nim jednak szkoła przymierzy się do stwa-
rzania odpowiednich warunków maluchom, 
musi być znana liczba chętnych. Kilkoro rodzi-
ców uważa jednak, że nie może podjąć takiej 
decyzji „w ciemno”, bez sprawdzenia, w jak 
wyposażonych pomieszczeniach dzieci będą 
przebywać. Pytają o wieszaczki, szafki, gdzie 

można będzie zostawić cięższe podręczniki, 
liczbę dzieci w klasach, możliwości zjedzenia 
posiłku itp. Pytania mają też rodzice 7–sied-
miolatków, absolwentów „zerówki”, które 
pójdą do klasy pierwszej. — Czy ich rozwój 
nie będzie zahamowany, bo przecież one już 
uczyły się cyfr i literek? Nauczyciele odpowia-
dają, że ta wiedza im pozostanie i się utrwali. 
Niestety, w każdej reformie jeden rocznik jest 
przejściowy i trzeba to zrozumieć, mając na 
uwadze dobro większości dzieci. By zmniejszyć 
stres maluchów, pani dyrektor myśli nawet  
o zmianie dzwonka (który w klasach o naucza-
niu zintegrowanym odzywa się rzadziej niż co 
45 minut) na bardziej subtelny. I zapewnia,  
że w jej szkole maluchy będą bezpieczne. 

Co rodzice 
6–latka 

wiedzieć powinni?

w Po pierwsze i najważniejsze – do 
2011 r. o wysłaniu 6–latka do szko-
ły decydują rodzice. 
w Wszystkie sześciolatki do szkoły 

podstawowej obowiązkowo mają 
trafić od 2012 r. 
w Od roku bieżącego prawo do 

przedszkola mają wszystkie 5–latki,  
od 2011r. zostaną one objęte 
wychowaniem przedszkolnym 
obowiązkowo. 
w W przypadku, gdy sześciolatek nie 

był dotąd objęty żadną formą wy-
chowania przedszkolnego, a rodzi-
ce chcą, by poszedł do szkoły, musi 
posiadać pozytywną opinię porad-
ni psychologiczno–pedagogicznej  
o możliwości rozpoczęcia spełnia-
nia obowiązku szkolnego. 
w Do szkoły zostaną przyjęte sze-

ściolatki, których rodzice o to 
wystąpią, bez względu na miesiąc 
urodzenia.
w Z przedszkoli znika pojęcie „ze-

rówki”.
w W większości krajów europejskich 

szkoła obowiązuje od lat 6.
w Rodzice powinni podjąć decyzję  

do 1 kwietnia br.
w Klasa pierwsza może liczyć około 

25 dzieci.
w Dzieci mogą liczyć na opiekę 

świetlicową, w zależności od zgło-
szonych potrzeb, do godz. 16.00 
lub 17.00. 

ich oceny dojrzałości dziecka zależeć będzie, 
czy maluch włoży mundurek i założy tornister 
na plecy, by z przedszkolaka przeobrazić się  
w pierwszaka. — Zgodnie z nowym programem, 
który MEN wprowadza już od września tego 
roku, sześciolatki, które pozostaną w przedszkolu 
nie będą uczyły się czytania, pisania czy pojęć 
matematycznych. Przyswajanie tego typu wiedzy 
i umiejętności rozpocznie się w pierwszej klasie. 
Dlatego zahamowanie aspiracji i talentów dzieci 
już na starcie byłoby nie do wybaczenia — wy-
jaśniała wiceprezydent J. Kryszczyszyn. Czy te 
argumenty przekonają rodziców? Wszystko 
okaże się po pierwszym kwietnia, kiedy to mija 
termin składania deklaracji o zamiarze rozpo-
częcia edukacji szkolnej ich sześciolatków. 

Intelektualnie sobie poradzą

Po spotkaniu w SP 11, in-
dywidualnych „konsultacji” 
udzielała dyrektor Aleksandra 
Morgała. 

„Jedenastka” to szkoła wyjątkowa, bo klasy pierwsze i drugie mają do swojej 
dyspozycji osobny budynek przy ul. Winklera. Parterowy, bez barier architektonicznych, 
z możliwością bezpośredniego wyjścia na szkolny plac.  
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Dzieci z Boguszowic Osiedla mają tę przewa-
gę, że będą się uczyć w filii SP nr 18. O zaletach 
takiego rozwiązania mówił rodzicom dyrektor pla-
cówki Roman Pinoczek. — W filii mamy kolorowe, 
przyjazne pomieszczenia, jest salka gimnastyczna, 
a we wrześniu ruszy zmodernizowana kuchnia, 
więc dzieci nie będą już musiały, tak jak to było 
dotychczas, przechodzić do drugiego budynku, 
by zjeść posiłek — wyjaśniał. — Panuje taki mit, 
że dzieci w najmłodszych klasach wciąż się uczą,  
a to nieprawda. W filii nie ma klasycznych dzwon-
ków, co jest bardzo korzystne, bo to nauczyciel 
sam decyduje kiedy dzieci się bawią, a kiedy uczą. 
Dyrektor mówił również o wielu kołach zainte-
resowań, z jakich dzieci mogą korzystać – zuchy, 
zespół „Perła”, Koło Kubusia Puchatka, a nawet 
z pracowni komputerowej czy współpracy między-
narodowej, bo choć maluchów w pierwszej klasie 
nikt za granicę raczej by nie wysłał, to wystarcza 
im nauka piosenek, poznawanie bajek czy wier-
szyków z krajów, z którymi kontakty nawiązuje  
SP nr 18. — To nie była fajna filia. Ciekło z da-
chu… — wspominała jedna z mam nie najlepszy 
stan techniczny filii. — Ale na prezentowanych 
tutaj zdjęciach wygląda to dużo lepiej. Rodzice 
żałowali nawet, że spotkania nie zorganizowa-
no w filii, ale przesądziły względy praktyczne 
– brak odpowiedniej wielkości krzeseł. Niestety,  
w spotkaniu wzięło udział jedynie ok. 30 rodziców,  
a wysłano ponad 100 zaproszeń. R. Pinoczek 
mówił również o bezpłatnej opiece świetlicowej, 
dwóch pedagogach, z pomocy których zawsze 
można skorzystać i zapewniał: — Jestem ojcem 
trzech synów i staram się spoglądać na sprawy 

szkoły również jako rodzic i zawsze zastanawiam 
się czy oni byliby zadowoleni z moich decyzji. I na 
to właśnie zwracała uwagę obecna na spotkaniu 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn: — To na 
wasze barki spadła odpowiedzialność. Musicie 
zdecydować: czy chcecie, by wasze dzieci zostały 
w przedszkolu, ale musicie mieć świadomość,  
że będzie to już zupełnie inne przedszkole, czy 
może chcecie, aby wasze dziecko poszło do szkoły 
i otrzymało tego, nazwijmy to „kopa”, do rozwoju 
intelektualnego. My możemy wam pomóc, ale to 
wy musicie zdecydować. Wiceprezydent prze-
konywała, że trzeba przede wszystkim myśleć  
o dobru dzieci: — Przedszkole jest dobre, ale szkoła 
też — mówiła J. Kryszczyszyn. Zgodnie podkre-
ślano jednak, że dla 6–latków, które zostaną  
w przedszkolach nie ma odpowiedniego progra-
mu nauczania. Jednak jak zapewniały obecne na 
spotkaniu przedstawicielki przedszkola, nie zna-
czy to, że dzieci pozostawione w takiej placówce 
będą się uwsteczniać: — My dzieci rozwijamy,  
a nie uwsteczniamy — mówiły.

v

Najważniejsze
zmiany 

w podstawie 
programowej

Przedszkole
w Wychowanie przedszkolne 

włączone jest w cały proces 
dydaktyczny.

w Sześciolatki nie uczą się liter  
i cyfr – liczą przedmioty, do-
dają i odejmują na zasadzie 
zabawy z konkretami.

w Nie ma typowych zajęć dy-
daktycznych, dzieci uczą się 
okazjonalnie podczas za-
bawy, eksperymentowania, 
doświadczania pewnych zja-
wisk.

w Duży nacisk kładziony jest na 
rozwój emocjonalny i społecz-
ny dziecka oraz na stopień 
samodzielności i kształtowa-
nie umiejętności myślenia 
oraz klasyfikowania pewnych 
zjawisk. 

Szkoła
w Dzieci po raz pierwszy uczą 

się czytania i pisania.

w Kształtowanie myślenia mate-
matycznego i wprowadzenie 
monografii liczb.

w Nauczanie prowadzone jest 
w formie zintegrowanej,  
w III kl. zalecany podział na 
przedmioty; dopuszczenie 
nauczyciela specjalisty do 
zajęć z muzyki, plastyki, WF 
czy techniki.  

W nowej podstawie progra-
mowej, zarówno w przedszkolu 
jak i szkole, sformułowania mają 
formę wymagań, a nie, jak po-
przednio, oczekiwań. Znaczy to,  
że dziecko „zna” jakiś fragment 
przerobionego materiału, a nie 
„powinno” go znać.

Nauczyciele opiniują nową 
podstawę programową pozy-
tywnie, jako dostosowaną lepiej 
niż poprzednia do możliwości 
intelektualnych dzieci i stopnia 
rozwoju emocjonalnego. 

Chciałabym, a boję się…

W SP nr 18 wątpliwości rodziców starał się rozwiać dyrektor Roman Pinoczek.                                             Zdj.: s

— Po co już od najmłodszych lat stresować dziecko? — zastanawiała się jedna z matek. — Od-
bieramy im dzieciństwo — mówił zatroskany tata. Rodzice maluchów z Boguszowic Osiedla 
mają wątpliwości czy posłać swoje 6–latki do szkoły. Część z nich udało się rozwiać, czy 
jednak wszystkie?
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Jakie warunki?
Przejście z przedszkola do szkoły jest 

o wiele bardziej „miękkie”, bo w klasie 
pierwszej, czy to 6–latków, mieszanej czy 
7–latków, więcej będzie form zabawowych, 
a mniej szkolnego obowiązku. Dlatego 
szkolna sala dla pierwszaków musi zostać 
podzielona na część dydaktyczną oraz re-
kreacyjną. Miasto w tym roku zapewniło 
szkołom dla każdego otwartego oddziału 
6–latków dodatkowe 15 tys. zł z budżetu 
na przystosowanie sali i jej doposażenie  
w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

Najmniejszy problem (obok zespołów 

szkolno–przedszkolnych w Wielopolu,  
Niewiadomiu, Golejowie i Ochojcu) z przy-
stosowaniem sal do wymogów pierwszokla-
sistów będzie miała Szkoła Podstawowa nr 
22 na osiedlu Wrębowa w Niedobczycach. To 
jedna z 2 placówek w Rybniku, w której funk-
cjonuje oddział „zerowy”. Tu już istnieją mo-
delowe warunki dla 6–letnich pierwszaków. 
Duża sala podzielona jest na dwie części – dy-
daktyczną ze sprzętem audiowizualnym i za-
bawową, obok przystosowane dla dzieci WC  
i zamykana szatnia, a w niej imienne półeczki. 
Do takiego modelu, w miarę możności dążyć 
będą inne szkoły. 

c
— To nauczyciel mojego dziecka powinien 

mnie przekonać. Przecież on najlepiej wie, 
czy moje dziecko już kwalifikuje się do nauki  
w szkole czy nie, ale nikt w przedszkolu nie 
chce mi pomóc — mówiła jedna z mam.  
— Bo potem będzie pani miała do nas pre-
tensje, bez względu na to czy zachęcimy czy 
odradzimy — mówiły przedstawicielki przed-
szkola. — To musi być państwa decyzja. Wice-
prezydent J. Kryszczyszyn zwróciła uwagę nie 
tylko na emocjonalne przygotowanie dziecka, 
ale i aspekt finansowy – szkoła jest bezpłat-
na. Podkreślała też, że 6–latki znajdą się  
w osobnym budynku, co sprawi, że nie będą 
miały kontaktu ze starszymi dziećmi, a szko-
ła zadba o ich kręgosłupy, bo w placówce 
znajdą się szafki, w których zostawią książki.  
— A już myślałam, że dzieci będą musiały chodzić  
z ciężkim tornistrem. I wyobrażałam sobie 
mojego malucha, jak po drodze do szkoły 
kilka razy się wywraca — mówiła jedna  
z mam. J. Kryszczyszyn radziła też, by pamię-
tać, że klasa będzie szkolno – przedszkolna,  
a więc należy przełamać stereotyp maluszka 
siedzącego w ławce. Zachęcała też do stwo-
rzenia klasy liczącej od 16–25 osób, zresztą 
rodziców nie zachwyciła perspektywa ko-
nieczności łączenia 6– i 7–latków. W trakcie 
spotkania zastanawiano się też co będzie, gdy 
zgłosi się więcej chętnych dzieci, jakie będą 
obowiązywały podręczniki, a jakie będzie 
obciążenie maluchów programem i materia-
łem. — Mniejsze niż dotychczas — zapewniał 
R. Pinoczek, który mówił też rodzicom  
o wykwalifikowanej kadrze nauczycieli, jaką 
dysponuje SP nr 18. — W naszej szkole nie ma 
osoby pracującej mniej niż 10 lat, a niektóre 
nauczycielki pracowały wcześniej w przedszko-
lach czy w świetlicy. Wyjaśniał również rodzi-
com, że dzieci, które nie chodziły wcześniej 
do przedszkola, przed pójściem do 1 klasy 
muszą odwiedzić Poradnię Psychologiczno 
– Pedagogiczną. W trakcie dyskusji dało się 
słyszeć różne głosy – jednego z rodziców 
skutecznie odstrasza pora, w której dziecko  
będzie mogło rozpocząć zajęcia. — 7.30 to 
dla mnie zbyt późno, do przedszkola mogę 
zawieźć dziecko dużo wcześniej — mówił 
jeden z ojców. Z pewnością decyzja nie jest 
łatwa, trzeba jednak ją podjąć, a przeważą 
jak zwykle najróżniejsze czynniki. 

D, (r), (S)

Lęk rodziców przed stykaniem się maluchów  
ze starszymi rocznikami, choć zrozumiały, jest nieco 
irracjonalny. Nie jesteśmy przecież w stanie uchro-
nić przed tym dzieci w wielu innych miejscach,  
np. na podwórku, gdzie nie ma dyżurującego nauczy-
ciela. Dodać warto, że decyzja o wysłaniu 6–latka 
do szkoły wiąże się z oszczędnością dla domowego 

budżetu – w odróżnieniu od przedszkola, w tym  
w „0”, nie trzeba wnosić żadnych opłat stałych. Kosz-
tować może co najwyżej sam posiłek. Może warto 
przemyśleć sprawę i dać dziecku możliwość szybszego 
rozwoju? Przecież polskie dzieci nie mają mniejszego 
potencjału intelektualnego od swoich rówieśników  
w innych krajach. Warto to udowodnić...  

Oddz ia ł  „ ze -
rowy” w SP 22 
może być przy-
kładem dobre-
go rozwiązania 
przestrzennego 
sali dla pierw-
szaków. 

Zdj.: r

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 15



Ponieważ koordynatorem całego projektu jest Katarzyna Janusiewicz, 
nauczycielka języka angielskiego w naszej szkole, pierwsze spotkanie 
odbyło się u nas w październiku 2008 roku. Nasi goście poznali Rybnik, 
spotkali się z prezydentem miasta, zwiedzili Kraków, zachwycili się 
Wieliczką, zadumali w Oświęcimiu… Pokazaliśmy im oczywiście naszą 
szkołę, niedobczyckie przedszkole i gimnazjum, rybnicki „Ekonomik”, 
bibliotekę i teatr… Pełni wrażeń wrócili do swoich miast i szkół…

Ponownie – tym razem w Enfield, dzielnicy Londynu – spotkaliśmy 
się w lutym tego roku. Trzydniowe zwiedzanie stolicy Wielkiej Brytanii  

było oczywiście dużym przeżyciem, 
ale tak naprawdę największe 
wrażenie zrobiła na nas angielska 
szkoła partnerska – FREEZYWA-
TER ST. GEORGES SCHOOL, 
katolicka szkoła podstawowa 
w Enfield, dawniej samodziel-
nym miasteczku, wchłoniętym 
później przez metropolitarny 
Londyn. Parterowy, zbudowa-
ny z czerwonej cegły budynek  
w kształcie litery „T”. Do każdej 
z 8 sal lekcyjnych wchodzi się bez-
pośrednio z podwórka szkolnego. 
Cały plac szkolny zagospodarowa-
no do ostatniego centymetra kwa-
dratowego jako plac zabaw, boiska 
sportowe, przestrzeń rekreacyjną, „stanowiska” służące rozwojowi 
umiejętności manualnych i sprawności fizycznej i intelektualnej… 

Wchodzimy do środka. Musimy wpisać się do „księgi wejść”, dosta-
jemy znaczki „Visitor” i idziemy w kierunku pokoju nauczycielskiego.  
W korytarzu nagromadzenie „pomocy dydaktycznych”, ale także 
gazetek, plakatów, pucharów, dyplomów, nagród, a przede wszystkim 
książek (właściwie książeczek) stojących na półkach wzdłuż korytarza 
przy poszczególnych salach. To podręczna biblioteka dla poszczególnych 
klas. Szkoła jest mała – niecałe 150 uczniów w 7 oddziałach i 7 grupach 
wiekowych od 4 (sic!) do 11 lat. Tak, od czwartego roku życia!

Godz. 8.45 – uczniowie ustawiają się pod swoimi salami (klasami) na 
podwórku przy zewnętrznych drzwiach. Widać 7 „kolejek” do 7 drzwi. 
Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, żegnają się z dziećmi przy bramie… 
Dzwonek – można wejść do sal. Dopiero, kiedy dzieci zdjęły wierzchnie 
okrycia, przeistoczyły się w prawdziwych uczniów… Pojawiają się w całej 
okazałości szaroniebieskie mundurki… Nie fartuszki, blezery, kamizelki 
narzucone no coś tam, czy inne jednoczęściowe „udawacze” mundurków, 
ale pełne wieloczęściowe prawdziwe mundurki: spódnica lub spodnie (sza-
re), koszula biała, krawat czerwony, sweterek niebieski, marynarka/żakiet 
niebieski, skarpety/pończochy szare, półbuty czarne, torby niebieskie. A 
na wszystkim logo szkoły. Całe Enfield wie, że  niebieskoszare mundurki 
noszą uczniowie katolickiej szkoły „Św. Jerzego z Freezywater”.

Zaczynamy naszą wędrówkę po szkole od „reception”, czyli od-
działu dzieci czteroletnich. To taka nasza „zerówka”. Właściwie to 
przedszkole, ale tego określenia się tutaj używa tylko dla 2–3 letnich 
dzieci, a „reception” to już podstawówka! Salę wypełniają zabawki, gry 
i  układanki, klocki, ołówki, malowanki, książeczki... Są też stoliczki, 
przy których odbywają się króciutkie „lekcje” – pani czyta książeczkę  
i rozmawia z dziećmi o jej treści… Większość czasu czterolatki spędza-
ją na zabawach w sali, a kiedy tylko angielska pogoda na to pozwala, 
wychodzą na odpowiednio wyposażony, „swój” plac zabaw, gdzie każde 
dziecko może  znaleźć coś dla siebie. Wszystko pod okiem osób zapew-
niających dzieciom bezpieczeństwo i notujących spostrzeżenia na temat 
zachowania, umiejętności pracy w grupie, ulubionych zabaw i zabawek, 
relacji z innymi dziećmi i dorosłymi. Powstaje potem coś na kształt ra-
portu rozwoju indywidualnego każdego dziecka, z którym zapoznaje się 
rodziców podczas cyklicznych spotkań. W grupie jest do 30 dzieci.

Klasa I to pięciolatki… Opiekuje się nimi pan. Szaleją za nim, 
bo jest wesoły, zawsze 
uśmiechnięty, gra na gi-
tarze, doskonale zna się 
na komputerach, śpie-
wa, świetnie czyta i umie 
liczyć, a na dodatek pró-
buje ich tego wszystkiego 
nauczyć… W klasie pię-
ciolatków jest tylko jeden 
asystent nauczyciela. Też 
fajny! W tornistrze ucznia 
tylko jeden, przygotowa-
ny przez szkołę osobisty 
organizator, w którym 
można znaleźć wszystkie 
potrzebne informacje o 
szkole, nauczycielach, 
zasadach, prawach i obo-
wiązkach ucznia i rodzi-

ca, można w nim notować, ale  trzeba „zapisywać” codziennie coś na 
kształt pamiętnika. Oprócz organizatora teczka foliowa z „zadaniem 
domowym” podobnym do naszych „kart pracy” i śniadanie–lunch w 
plastikowym pudełku. Wszystko inne potrzebne do zabawy i nauki jest 
w szkole. O przerwie w „pracy” decyduje nauczyciel, bo może w każdej 
chwili wyjść z dziećmi na podwórko szkolne lub przejść z nimi do „ką-
cika zabaw” w swojej sali. Pod koniec pierwszej klasy tylko niektórzy 
uczniowie potrafią czytać (około 20%). Reszta nauczy się w II lub III 
klasie. Nie ma pośpiechu, przecież w angielskiej szkole podstawowej 
nie można zostać na drugi rok w klasie…

Z Comeniusem w Anglii
Szkoła Podstawowa nr 22 w Rybniku uczestniczy już  

w trzecim projekcie w ramach programu „Comenius – Uczenie 
się przez całe życie”. Tym razem próbujemy udowodnić,  
że „Różnorodność oznacza brak nudy”. Pomagają nam w tym 
szkoły partnerskie z Anglii, Austrii, Hiszpanii i Rumunii. 
Wzajmene kontakty mają i dla nas edukacyjny charakter: 
wizyta w angielskiej szkole rozwiała wiele naszych wątpliwości, 
jakie dziś mają rodzice sześciolatków: do szkoły czy nie?

Czterolatki w szkole
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O 12.00 przerwa na lunch. Prawie wszystkie 
dzieci idą do szkolnej stołówki zjeść posiłek 
– mają na to godzinę i kwadrans. Dzwonek na 
popołudniową część zajęć o 13.15. Najstarsi 
pozostają w szkole do 15.15. O tym czasie 
rodzice przychodzą po swoje pociechy i za-
wsze zamienią kilka słów z nauczycielem lub 
asystentem.

To tylko kilka refleksji na temat angielskiej 
szkoły, którą dane nam było obserwować. 
Angielskiej szkoły widzianej oczyma przybysza 
z kontynentu. Opowiedziałem o cztero– 
i pięcioletnich uczniach podstawówki w Fre-
ezywater, bo właśnie teraz w naszym kraju 
zastanawiamy się, czy posłać nasze sześciolatki 
do szkoły. Moim zdaniem słusznie. Ale ważnym 
jest też do jakiej szkoły one pójdą, czego będą 
się uczyć i w jakich warunkach. Ministerstwo 

Edukacji zmieniło podstawę programową 
w nowej „zerówce” i klasach I–III. Nasze dzieci 
również będą stymulowane do rozwoju poprzez 
zabawę, stopniowe i adekwatne do ich rozwoju 
zdobywanie doświadczeń, uczenie się. Nasze 
szkoły już są dość dobrze wyposażone i przy-
gotowane do przyjęcia sześciolatków, a dodat-
kowe środki przeznaczone na doposażenie klas 
pierwszych, dobrze wykorzystane przez szkoły 
jeszcze tylko tę sytuację  polepszą. Sześciolatki 
w szkole – to nie jest takie straszne!

Tekst i zdj.: Marek Lipiński, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 

Zdjęcia prezentują szkołę św. Jerzego 
z Freezywater w Enfield, dzielnicy Londynu.

Nowe godziny emisji MPI
Zmieniły się godziny emisji Miejskiego Programu Informacyjnego (MPI). Emisja 

programu będzie miała miejsce w każdy wtorek i piątek o godz. 18.00. Programy 
będą powtarzane w dniu ich premiery o godz. 21.00 i północy oraz następnego dnia 
o 7.00, 10.00 i 13.00. Oba odcinki razem będzie można oglądać również w niedziele, 
o godz. 7.00, 10.30, 15.45 i 23.00.

Przypominamy, że program można oglądać za pośrednictwem Telewizji TVT, we 
wszystkich sieciach kablowych na terenie miasta, na następujących kanałach:

• Vectra S.A. – kanał S4
• UPC Polska – kanał K59 
Ponadto, MPI można również odebrać „z anteny” – odbiornik należy ustawić na 

kanał C22.
Program jest też dostępny na stronie internetowej miasta www.rybnik.pl, na której 

oglądać można zarówno aktualne jak i archiwalne odcinki programu (archiwum pro-
gramów sięga początku 2006 roku).

Polecamy i życzymy miłego odbioru.

Rybnik z lotu ptaka
Nowe, wysokiej jakości zdjęcie lotnicze Rybnika można zobaczyć na interneto-

wym planie miasta.
Ortofotomapa dostępna jest na stronie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 

(RSIP), pod adresem: www.rsip.rybnik.eu. Zdjęcie lotnicze, obejmujące swoim zakre-
sem całe miasto, wykonane zostało w sierpniu 2008 roku. W ramach internetowego 
planu miasta dostępne są w tej chwili również ortofotomapy z roku 2006 (w kolorach 
naturalnych i podczerwieni) oraz z 1997.

Szczupaki 
promują 
miasto

Pięć kolorowych 
szczupaków w serii 
skoków i hasło „Rybnik. Miasto z ikrą” 
– to nowe logo promujące Rybnik.

Nowy znak promocyjny został po raz pierw-
szy zaprezentowany na początku marca pod-
czas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent 
Adam Fudali oraz Bartosz Sapota z rybnickiej 
firmy „House of PR”, która zaprojektowa-
ła logo. — Zależało nam na uzupełnieniu 
graficznej formy hasła „Rybnik. Miasto z ikrą”, 
które funkcjonuje od kwietnia ubiegłego roku 
i zaistniało choćby na antenie TVN 24 i TVN 
Meteo przy okazji bezpośrednich transmisji 
prognozy pogody z Rybnika — mówił Krzysz-
tof Jaroch, p.o. naczelnika Wydziału Promocji 
i Informacji UM, a zarazem autor hasła. Do 
tej pory graficzna forma hasła „roboczo” 
występowała w połączeniu ze szczupakiem, 
zaczerpniętym z logo serwisu internetowego 
miasta www.rybnik.pl. 

Promujące miasto wielobarwne szczupaki 
przedstawione zostały w serii skoków nad 
wyimaginowaną powierzchnią wody. Zgod-
nie z „Księgą znaku”, opisującą nowe logo, 
skoki szczupaka symbolizują „dynamikę, 
energię, pracę, stawianie czoła wyzwaniom 
i pokonywanie barier”. Użycie w znaku wielu 
żywych kolorów ma wyrazić niebanalność, 
różnorodność i niepowtarzalność Rybnika. 
I tak, wg autorów, kolor niebieski nawiązuje 
do oficjalnej kolorystyki stosowanej w miej-
skich insygniach, zielony aktywność, ekologię 
oraz charakterystyczne dla miasta tereny 
zielone, żółty wartości duchowe i społeczne, 
czerwony edukację i twórczość, zaś poma-
rańczowy otwarcie na to, co nowe i rozwój. 
Projektanci promocyjnego znaku nawiązali do 
górniczych korzeni miasta. Stosując kolor czar-
ny w napisie: „Rybnik. Miasto z ikrą” odwołali 
się do śląskiej, górniczej tradycji, szacunku 
dla pracy i ojczystej ziemi. — Przystępując do 
pracy nad nowym logotypem miasta, wyszli-
śmy od hasła: Rybnik. Miasto z ikrą, na bazie 
którego przedstawiliśmy Urzędowi Miasta 
szesnaście najciekawszych, naszym zdaniem, 
propozycji. Spośród nich wybrany został ten 
projekt — wyjaśnia B. Sapota. 

Nowe logo pojawi się wkrótce na materia-
łach promocyjnych wydawanych przez Urząd 
Miasta. Będzie również towarzyszyć wszelkim 
działaniom promocyjnym prowadzonym 
przez UM, jednostki organizacyjne miasta 
oraz instytucje bądź stowarzyszenia, których 
działania są wspierane przez miasto. Opra-
cowanie projektu nowego logotypu Rybnika 
kosztowało miasto tysiąc złotych.

(D)

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 17
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W 80. roku życia i 55. roku kapłaństwa 
zmarł ks. prałat Alojzy Klon, wieloletni 
proboszcz parafii św. Antoniego, zasłu-
żony, cieszący się wielkim szacunkiem 
kapłan.   

Kiedy kilka lat temu ks. prałat ciężko za-
chorował, rybniczanie wstrzymali oddech. 
Kiedy po wielu miesiącach ponownie stanął 
przed ołtarzem, odetchnęli z ulgą. Potwier-
dziło to powszechną sympatię dla osoby 
księdza Alojzego nie tylko Jego parafian, ale 
i wszystkich, którzy się z Nim zetknęli. Był 
bowiem przykładem skromnego i pełnego 
życzliwości kapłana, któremu najbliższy był 
człowiek potrzebujący wsparcia. To bazylika 
św. Antoniego została siedzibą powołanego 
spontanicznie po ogłoszeniu stanu wojenne-
go komitetu pomocy internowanym i repre-
sjonowanym, a ks. Klon został duszpasterzem 
ruchu. Za czasów Jego „proboszczowania”  
w bazylice św. Antoniego, w domu kateche-
tycznym powstała jadłodajnia dla ubogich. 
Dbał również o powierzoną Mu świątynię, 
m.in. konsultując się w sprawach związanych 
z architekturą obiektu z prof. Wiktorem Zinem. 
Ks. proboszcz A. Klon był również inicjatorem 
ozdobienia wież bazyliki koronami. 

Jednym z najważniejszych momentów 
w Jego kapłańskim życiu, szczególnie jako 
proboszcza kościoła św. Antoniego, było 
podniesienie tej świątyni do rangi bazyliki 
mniejszej przez Ojca Świętego Jana Pawła 
II. — To było moje marzenie — zwierzył się 
ks. Klon przy jakiejś okazji. Wcześniej, tak jak 
my wszyscy, cieszył się z wyboru kardynała 
Wojtyły na papieża, na którego wykłady  
w Krakowie uczęszczał. Za czasu pontyfi-
katu papieża–Polaka, ks. Klon wielokrotnie 
uczestniczył w pielgrzymkach do Rzymu, 
jednak najbardziej utkwiła Mu w pamięci 
ta z roku 1994 r., kiedy przekazywał Ojcu 

Świętemu podziękowania wszystkich ryb-
niczan za uhonorowanie naszej świątyni.  
Ks. A. Klon będzie już zawsze kojarzony z posłu-
gą w tej najważniejszej w mieście świątyni.

Po przejściu na emeryturę ks. Alojzy 
przebywał w parafii św. Jadwigi Śląskiej na 
Nowinach, ale prawie do końca uczestniczył 
w celebrowanych w rybnickich kościołach 
nabożeństwach, odprawianych z ważnych 
okazji – świąt czy rocznic, zawsze darzony 
szacunkiem przez kapłanów i wiernych...

Ks. Alojzego Klona tak wspomina prezy-
dent Adam Fudali: — Ksiądz prałat Alojzy 
Klon był przed laty proboszczem mojej para-
fii – kościoła pod wezw. św. Antoniego. Przy-
pominam sobie czasy już odległe – 1981 rok,  
kiedy w Polsce wprowadzony został stan 
wojenny. Pamiętam inicjowane przez księ-
dza prałata pierwsze msze za ojczyznę,  
w których przez wiele lat uczestniczyłem. 
Były one również okazją do skupienia 
wszystkich tych, którym sprawy ojczyzny były 
bardzo bliskie. Pamiętam ks. Klona również 
jako troskliwego proboszcza, który intereso-
wał się ludźmi najbardziej potrzebującymi.  
W latach osiemdziesiątych uczestnicy ze-
społu charytatywnego organizowali pomoc, 
która napływała do miasta z kraju i zagranicy. 
To wszystko odbywało się na terenie parafii 
św. Antoniego. Za te działania ksiądz prałat 
był odpowiedzialny. Był otwarty na sprawy 
swojej parafii, ale również na sprawy oj-
czyzny. Zawsze służył pomocą, udostępniał 
pomieszczenia kościelne grupom, które przy-
szły do niego z jakąś inicjatywą. Zależało mu 
na tym, by życie parafialne było autentyczne. 
Ksiądz prałat był uczestnikiem ruchu neoka-
techumenalnego, ja również przez jakiś czas 
byłem członkiem tego ruchu i wtedy mogłem 
Go lepiej poznać. To był dobry proboszcz  
i dobry gospodarz.

Alojzy Paweł Klon urodził się 28 listopada 
1929 roku w Pszowie, jako dziesiąte dziecko 
Józefa Klona i Franciszki z domu Nowak. Maturę 
zdał w 1949 roku w Gimnazjum w Rybniku.  
W 1954 ukończył Śląskie Seminarium Du-
chowne w Krakowie, a w czasie studiów ko-
rzystał również z wykładów na niebawem 
zamkniętym Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie 
przyjął 29 czerwca tegoż roku w bazylice Matki 
Bożej w Piekarach Śląskich, a dzień później,  
w bazylice Uśmiechniętej Pani w Pszowie odbyły 
się Jego prymicje. Od tej pory ks. Klon pełnił ka-
płańską posługę w wielu śląskich parafiach jako 
wikary i katecheta: w Załężu, Tarnowskich Górach, 
Rydułtowach, był również rekolekcjonistą w Die-
cezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach  
i proboszczem tamtejszej parafii. Od sierpnia 1975 
został proboszczem parafii św. Antoniego w Ryb-
niku, a wkrótce objął funkcję dziekana Dekanatu 
Rybnickiego. W czerwcu 1993 r. papież Jan Paweł II  
specjalną bullą podniósł kościół św. Antoniego do 
godności bazyliki mniejszej. Uroczyste ogłoszenie 
tego faktu miało miejsce w grudniu 1993 r.,  
a papieskie breve odczytał ks. Alojzy Klon, wkrótce 
mianowany prałatem.  

W sierpniu 1998 roku ks. A. Klon przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał na probostwie 
parafii św. Jadwigi w Rybniku w dzielnicy Ma-
roko–Nowiny.

Ks. Alojzy Klon o sobie 
Gdy przyszedłem na świat jako ostatnie dziecko w rodzinie, w której 

było nas dziesięcioro rodzeństwa, nasz ojciec Józef miał lat 48, a nasza 
matka Franciszka miała 44 lata. Warunki bytowe były trudne, bo był to 
czas wielkiego kryzysu i bezrobocia w Polsce i na całym świecie. Silna 
wiara rodziców i ich zaufanie do Boga i Uśmiechniętej Pszowskiej 
Pani była fundamentem ich życia w małżeństwie i w rodzinie tak, że 
trudne warunki ich nie zmogły. W końcu było dane im i rodzinie prze-
żyć prymicje kapłańskie „najmłodszego”. Dane też było i rodzicom,  
że nazajutrz po prymicjach odbyły się ich Złote Gody (…). Dziesięć lat 
później, tj. w 1964 r przypadło nam razem przeżywać swoje jubileusze: 
oni obchodzili sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego czyli Diamen-
towe Gody Małżeńskie, a ja składałem Bogu dziękczynienie za pierwsze 
dziesięciolecie posługi kapłańskiej. Opatrzność Boża sprawiła, że to 
wszystko działo się tam w pięknym barokowym kościele w Pszowie, 
przy tym samym ołtarzu, na oczach Uśmiechniętej Pszowskiej Pani, 
Najlepszej i Najpiękniejszej Matki.

Wizyta ks. Alojzego Klona i mieszkańców dzielnicy  
Paruszowiec–Piaski w Rzymie w 1988 roku.

Ks. prałat Alojzy Klon 
Wspomnienie
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Śp.
Ks. Prałata 

ALOJZEGO KLONA
wieloletniego proboszcza Bazyliki Mniejszej 
pw. św. Antoniego Padewskiego w Rybniku 

RODZINIE, PRZYJACIOŁOM 
I ZNAJOMYM 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



Wiadomość o nagłej śmierci Jana Sebastiana poru-
szyła obywateli miasta Dorsten, pracowników urzędu 
i mnie osobiście. Związek Przyjaciół Rybnika w Dorsten 
i Rada Związku Rybniczan w Niemczech również utracili 
dobrego przyjaciela.

Jeszcze niedawno – w grudniu ub. roku spotkałem się 
z moim kolegą Adamem Fudalim w Rybniku, aby wspólnie 
z Janem Sebastianem omówić możliwości dalszej współ-
pracy w zakresie projektów między naszymi miastami. Jan 
Sebastian patrzył optymistycznie i z dużym zaangażowaniem 
na naszą przyszłą współpracę. 

Był on dobrym przyjacielem nas wszystkich. Z jego 
odejściem tracimy imponującą osobowość. Zasługi Jana 
Sebastiana obejmują nie tylko zakres stosunków partner-
skich naszych miast. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
również jego zaangażowanie w działania Związku Rybni-
czan w Niemczech, Związku Przyjaciół Rybnika w Dorsten 
oraz w Stowarzyszeniu Współpracy Międzynarodowej Ryb-

nik–Europa. Jego imię pozostanie na zawsze związane ze 
stosunkami partnerskimi miast Rybnika i Dorsten.

Lambert Lütkenhorst
Burmistrz Miasta Partnerskiego Dorsten

Dorsten, luty 2009

Dorsten opłakuje 
śmierć Jana Sebastiana

Jan Sebastian oraz burmistrz Dorsten Lambert Lütkenhorst.

Motocykl ratowniczy dla Rybnika

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

Wyłoniono spośród nich grupę liderów, która występować bę-
dzie pod nazwą zespół realizujący, a jego członkowie to osoby 
fizyczne lub reprezentujące organizacje, które dobrowolnie i nie-
odpłatnie podjęły się przeprowadzenia przedsięwzięcia od jego 
początku do zakończenia. Zespół ten wspierać będą osoby lub 
organizacje podejmujące się wykonania poszczególnych zadań. Ko-
ordynatorem prowadzącym zespołu wybrano Lecha Gęborskiego, 
a w jego skład weszli również: dr Krzysztof Paruzel (WSS nr 3), Andrzej 
Polaczy (Cech Rzemiosł), Józef Klink i Sławomir Sikora (obaj Bractwo 
Kurkowe), Urszula Liszka (PiMBP), Sylwester Wróbel (firma „ORTH 
Multimedia”), Marek Wawrzyniak (firma „top project”) i Łukasz 
Trzebunia (Hufiec Ziemi Rybnickiej ZHP). Na spotkaniu przyjęto 
również dokument regulujący działalność zespołu we wszystkich jego 
przejawach. Honorowym patronem akcji jest prezydent Rybnika.

Przypomnijmy, że celem zbiórki środków finansowych jest zakup 
motocykla ratowniczego, który łatwiej porusza się po zatłoczonych 
ulicach miasta niż tradycyjna karetka. Akcja ta jest obywatelskim wkła-
dem Bractwa Kurkowego w podnoszenie standardów życia w naszym 
mieście, a może stać się również elementem integracji społeczności 
Rybnika wokół użytecznego celu i rozpoczyna kampanię zmierzającą 
do systemowego podnoszenia wiedzy związanej z szeroko pojętym 
ratownictwem medycznym.

Działa już strona internetowa: www.motocykl.rybnik.pl, na 
której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami. Wpłat 
można dokonywać na konto: 02 1500 1214 1212 1006 5149 0000 
z dopiskiem Motocykl ratowniczy dla Rybnika.

Dokument podpisali dyrektor szpitala dr Tomasz Zejer (pierwszy z lewej) oraz hetman 
Bractwa Kurkowego Piotr Kurek (trzeci z lewej). Na zdj. również naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich UM Andrzej Mizioch i wiceprezes Bractwa Piotr Kulik.

Zdj.: B.M.

Akcja „Motocykl ratowniczy dla Rybnika” otrzymała 
formalne ramy. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej jej inicjatorzy, członkowie rybnickiego Bractwa 
Kurkowego, spotkali się z osobami, które zadeklarowały 
chęć współpracy.

„Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim 
również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, 
już więcej nie umiera, śmierć nad nim nie ma już władzy”.  

 (Rz 6,8-9) 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

ks. Prałata 

ALOJZEGO KLONA
Rodzinie oraz Najbliższym

najszczersze wyrazy współczucia

składają 
Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Rybnickiej

Poseł na Sejm RP Bolesław Piecha
Poseł na Sejm RP Grzegorz Janik

Senator RP Tadeusz Gruszka



Cogito Noster po modernizacji

Ich dom, ich myślenie
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Tuż przed przecięciem symbolicznej wstęgi, dyrektor Danuta Szosta-
kowska przypomniała zadania placówki: — Łatwiej zauważyć i wspomóc 
dziecko pozbawione rodziców czy osoby z widoczną niepełnosprawnością. 
Nasi podopieczni nie wyróżniają się z tłumu, ale ich choroba sprawia, że 
brakuje im aktywności i motywacji do działania, słabną więzi społeczne, 
a często kontakty z najbliższymi. Tu znajdują pomoc naszych specjalistów, 
uczymy ich również jak mogą pomóc sobie sami. Szpital leczy ich chorobę, 
my z nimi jesteśmy, kiedy tego potrzebują...   

Podziękowania za finansowy wkład miasta w prace modernizacyjne 
D. Szostakowska przekazała prezydentowi Adamowi Fudalemu, który 
przyznał, że wysokość środków z miejskiego budżetu przeznaczanych na 
realizację polityki społecznej świadczy o tym, że Rybnik przywiązuje do 
niej dużą wagę. Po Miejskim Domu Opieki Społecznej i Domu Dziecka, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Niedobczycach jest kolejną zmoder-
nizowaną placówką opiekuńczą w mieście na przestrzeni kilkunastu mie-
sięcy. Prezydent podkreślił, że w realizację tych przedsięwzięć szczególnie 

zaangażowana była wiceprezydent Ewa Ryszka. Dyrektor D. Szostakowska 
podziękowała też lokalnym firmom, które remont wsparły oraz senatorowi 
Antoniemu Motyczce z małżonką, na których pomoc placówka może za-
wsze liczyć. Z zaproszenia na uroczystość, obok wymienionego już senatora, 
skorzystali również posłowie Bolesław Piecha i Marek Krząkała, Grzegorz 
Rak z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, a także wielu 
radnych, samorządowcy z dzielnicy Niedobczyce oraz przedstawiciele za-
przyjaźnionych rybnickich placówek opiekuńczych. Wszystkich zachwyciła 
estetyka i wysoki standard wyremontowanych pomieszczeń, szczególnie 
gruntownie zmodernizowanego hostelu. 

Dekoracyjnym motywem przewodnim wnętrza Domu jest drzewo 
– jego wizerunek pojawia się w kilku miejscach: raz powalone, następ-
nie z koroną pnąca się ku górze. — To drzewko jest symbolem stanu 
psychicznego naszych podopiecznych. Leżące drzewko oznacza chorobę, 
prostujące się – powrót do zdrowia, również dzięki zajęciom w naszej pla-
cówce — tłumaczy dyrektor D. Szostakowska.                                  (r)

Bardzo ciekawa jest historia budynku przy ul. Andersa, w którym dziś mieści 
się Środowiskowy Dom Samopomocy. Został on zbudowany w 1938 roku 
przez rodzinę  Nowaków. W połowie lat ‘70 ub. wieku właściciele z przyczyn 
losowych sprzedali go miastu, które umieściło w nim na długie lata przy-
chodnię lekarską (pracował tu m.in. B. Piecha, kiedy jeszcze był „czynnym” 
lekarzem). Po wyprowadzeniu przychodni na Wrębową, budynek stał kilka 
lat niezagospodarowany, do czasu kiedy miasto zdecydowało się przezna-
czyć go na dom samopomocy dla osób z zaburzeniami umysłowymi. Dzisiejsi 
użytkownicy budynku nie zapomnieli o jego historii, o czym świadczą stare 
fotografie. Na ich tle dr Jerzy Nowak, którego rodzice dom budowali, a on 
sam jako przedstawiciel rodziny wziął udział w uroczystości. 

Obudowany taras stał się pracownią ceramiczną.

Po prezydencie 
oraz przedstawicie-
lu Urzędu Wojewó-
dziego przecinanie 
symbolicznej wstę-
gi zakończyła dy-
rektor placówki.

Po trwającym kilka miesięcy remoncie oddano ponownie 
do użytku Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster 

w Niedobczycach. Licznie zgromadzeni na uroczystym otwarciu 
goście nie kryli, że efekty modernizacji robią duże wrażenie...

Wiceprezydent Ewa Ryszka zaprasza do pracowni wiklinarskiej.

Duże wrażenie zrobił wyskoki standard wyremontowanych pomieszczeń.
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Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito No-
ster” w Rybniku – Niedobczycach jest dziennym 
ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Z usług Domu może skorzystać 36 osób mających 
problemy ze zdrowiem psychicznym. W ramach 
ośrodka działa również hostel zapewniający cało-
dobowa opiekę dla 6 osób będących w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej. Działania placówki mają na 
celu pomoc osobom chorym w podtrzymaniu efektów 
leczenia szpitalnego oraz integrację ze środowiskiem 
lokalnym. Użytkownicy mogą też liczyć na pomoc 
w rozwijaniu umiejętności samopomocy w dążeniu 
do życiowego usamodzielnienia. Formą wsparcia 
są również zajęcia grupowe, indywidualny kontakt 
z terapeutami, psychologiem i lekarzem psychiatrą.

W zależności od potrzeb i zainteresowań, użyt-
kownikom proponowane są treningi umiejętności 
społecznych, terapia zajęciowa i muzykoterapia, psy-
choedukacja, udział w grupie terapeutycznej i grupie 
wsparcia, a także zajęcia kulturalno–rekreacyjne. Po-
moc znajdą tu również rodziny osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

W Domu funkcjonuje też Zespół Psychiatrii Środo-
wiskowej świadczący usługi terapeutyczne w miejscu 
zamieszkania klienta.

Więcej o ośrodku na stronie: http://cogitonoster.
org

Koszt remontu i wyposażenia miejskiej placówki 
wyniósł prawie 288 tysięcy złotych. Prace wykonane 
w ciągu 8 miesięcy objęły między innymi: obudowę 
istniejącego tarasu z przeznaczeniem na pomieszcze-
nia pracowni ceramicznej; wymianę drzwi ogniood-
pornych; remont schodów wewnętrznych wraz balu-
stradą i poręczą; wymianę instalacji grzewczej w po-
mieszczeniach kuchennych; wymianę instalacji wody. 
Wartość wykonanych prac wyniosła 150.261,56 zł, 
z tego 50.000 zł pochodziło ze środków rezerwy 
celowej budżetu państwa.

Zmodernizowano również pomieszczenia hostelu 
(2 łazienki, 3 pokoje) – na zadania te z budżetu 
miasta przeznaczono 63.800 zł. Natomiast ze środ-
ków z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
w wysokości 55.000 zł, zakupiono meble do hostelu. 
Ponadto, ze środków z dotacji Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w wysokości 18.490 zł, zakupiono piec 
do wypalania ceramiki i gliny, koło garncarskie oraz 
meble do pracowni ceramiki. 

Zima dobiega końca i już widać, 
jak wiele spustoszeń poczyniła na 
drogach. Każdego roku mróz, śnieg 
i deszcz bezlitośnie obnażają słabe 
punkty rybnickich traktów. Wiedzą 
o tym przede wszystkim kierowcy, 
którzy każdego dnia usiłują bez 
szwanku przejechać ulicami 
pełnymi pozimowych przełomów.

Odpowiedzialne za utrzymanie dróg 
Rybnickie Służby Komunalne, starają 
się na bieżąco łatać największe przełomy 
– niebezpieczne, często bardzo głębokie 
i mające ostre krawędzie dziury. — Mo-
żemy zabezpieczać drogi tylko wtedy, gdy 
jest w miarę sucho – nie pada intensywny 
deszcz ani śnieg. Gdyby całą zimę trzymał 
mróz, nie mielibyśmy aż takich proble-
mów. Niestety, skaczące temperatury, mróz 
i woda zrobiły swoje — mówi Przemysław 
Grycman, kierownik działu utrzymania 
dróg RSK. Dodaje, że służby na bieżąco 
reagują na sygnały, jakie otrzymują np. 

od mieszkańców. — Wszystko robimy 
własnymi siłami. Łatamy dziury, przetwa-
rzamy starą masę z ubiegłych lat i ponow-
nie ją wykładamy — dodaje P. Grycman. 
Drogowcy objeżdżają miejskie drogi, 
sprawdzając czy nie pojawiły się kolejne 
wyrwy. Prace modernizacyjne ruszą 
pełną parą w połowie marca, kiedy to 
zakłady wytwarzające masę bitumiczną, 
niezbędną do przeprowadzenia remon-
tów dróg, wznowią produkcję po zimowej 
przerwie. Wtedy będzie można wypełnić 
dziury pełnowartościowym asfaltem. 
W pierwszej kolejności odnowione 
zostaną drogi krajowe i wojewódzkie. 
Tam, gdzie zakres prac przerasta możli-
wości RSK, miasto organizuje przetargi. 
— Liczymy na to, że w przeciągu dwóch 
miesięcy uda nam się wyremontować 
większość uciążliwych odcinków — za-
powiada P. Grycman.

(D)

Jeszcze pamiętamy akcję 
zrzucania śniegu, a już 
t r z eba  ła tać  z imowe 
przełomy. Na zdjęciu 
powyżej pracownicy RSK 
w trakcie pracy na ulicy 
Rudzkiej.

Zdj.: D, L.T.

Pozimowe łatanie



dzielnica data spotkania godzina dzień tygodnia

Ochojec 16 marca 16.00 poniedziałek

Golejów 16 marca 18.00 poniedziałek

Kłokocin 19 marca 16.00 czwartek

Gotartowice 19 marca 18.00 czwartek

Grabownia 23 marca 16.00 poniedziałek

Wielopole 23 marca 18.00 poniedziałek

Kamień 24 marca 16.00 wtorek

Paruszowiec Piaski 24 marca 18.00 wtorek

Ligota–Ligocka Kuźnia 25 marca 16.00 środa

Śródmieście 25 marca 18.00 środa

Maroko–Nowiny 26 marca 17.00 czwartek

Niewiadom 30 marca 16.00 poniedziałek

Niedobczyce 30 marca 18.00 poniedziałek

Rybnicka Kuźnia 31 marca 16.00 wtorek

Orzepowice 31 marca 18.00 wtorek

Popielów 1 kwietnia 16.00 środa

Radziejów 1 kwietnia 18.00 środa

Zebrzydowice 2 kwietnia 16.00 czwartek

Rybnik–Północ 2 kwietnia 18.00 czwartek

Meksyk 3 kwietnia 16.00 piątek

Chwałowice 3 kwietnia 18.00 piątek
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Zebrania sprawozdawcze 
w dzielnicach

Rozpoczął się doroczny cykl spotkań mieszkańców z członkami rad dzielnic, na 
których dzielnicowi samorządowcy przedstawiają sprawozdania ze swojej działal-
ności i poddają się ocenie. W zebraniach uczestniczą również przedstawiciele władz 
samorządowych Rybnika, co jest okazją do szerszej dyskusji o problemach miasta.

Dotąd spotkania takie odbyły się w Boguszowicach Starych i Osiedlu, Stodołach, Chwa-
łęcicach, Smolnej i Zamysłowie. Poniżej podajemy harmonogram kolejnych spotkań, które 
potrwają do początków kwietnia. Relacje z wybranych zebrań zamieścimy w kolejnych 
numerach „GR”.

TARGI PRACY
2009

Pomimo napływających informacji, 
iż sytuacja na rynku pracy ulega pogor-
szeniu, do Powiatowego Urzędu Pracy 
w dalszym ciągu docierają sygnały, iż pra-
codawcom trudno pozyskać pracowników 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych. Uczestnictwo w organizowanym 
przedsięwzięciu będzie więc szansą na 
bezpośredni kontakt z potencjalnymi 
kandydatami na pracowników i pomoże 
rozwiązać problemy kadrowe firm.

Pracodawców zainteresowanych udzia-
łem w Targach Pracy prosimy o pobranie, 
wypełnienie oraz odesłanie do 20 marca 
br. na adres urzędu ankiety uczestnictwa 
(dostępna na stronie www.pup-rybnik.pl 
oraz w siedzibie PUP, ul. Jankowicka 3, 
pok. 01).

Osoby bezrobotne lub zainteresowa-
ne zmianą pracy zapraszamy na Targi, 
które odbędą 26 marca br.  w godzinach 
od 10.00 do 12.00.

Targi Pracy tradycyjnie już organizowa-
ne są pod patronatem Prezydenta Miasta 
Rybnika. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Dziale Pośrednictwa Pracy tel. 
0–32/42 216 23, 42 600 36 w. 226.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 
serdecznie zaprasza do udziału 
w  X  Targach  P racy  d la  osób 
bezrobotnych i  poszukujących 
pracy, które odbędą się w siedzibie 
Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości przy 
ul. Wysokiej („Okrąglak”).



Od początku listopada ub. roku 
do połowy stycznia br. w Rybniku 
gr untownie  zmodernizowano 
oświetlenie uliczne. 

Na terenie miasta wymieniono 7.339 
lamp oświetleniowych, czyli 75 proc. 
wszystkich zainstalowanych tu punktów 
świetlnych. W miejsce starych lamp 
zainstalowano bardziej ekonomiczne 
i ekologiczne urządzenia. — Dotychczaso-
we oświetlenie nie było w najlepszym stanie 
technicznym. Nowe lampy to urządzenia 
najnowszej generacji, o dużo mniejszej 
mocy, a dające tyle samo lub więcej światła. 
Wyposażone są w sterowniki, które między 
godzinami 23 a 4 w nocy dodatkowo ob-
niżają moc żarówek. Wszystko w oparciu 
o unijne normy natężenia światła — wyja-
śnia Krzysztof Wiśniewski, wicedyrektor 
ds. Oświetlenia Ulicznego firmy Vattenfall 
Distribution Poland S.A., która sfinanso-
wała projekt wart 5,2 miliona złotych. 

Po ukończeniu inwestycji rachunki 
za  energię elektryczną wykorzystywa-
ną do oświetlania ulic Rybnika spadną 
o około 35%. Dzięki tym oszczędnościom 
miasto spłaci całą inwestycję w ciągu 44 
miesięcy. Po tym czasie, dzięki mniejszym 
kosztom zużycia prądu, budżet miasta 
odczuje wyraźną ulgę. Podczas spotkania 
w Urzędzie Miasta (na zdj. powyżej), 
na którym przedstawiono zakres przepro-
wadzonej modernizacji, prezes Vattenfall 
Distribution Piotr Kołodziej przyznał, 
że współpraca z miastem układała się 
modelowo. Dodał, że firma odnawia 
również sieć energetyczną wokół Ryb-
nika, a w przyszłym roku na terenie 
miasta powstanie jeden z najnowocześniej-
szych punktów zasilających w Europie. 
— W ciągu kilku ostatnich lat, w systemie 
energetycznym wysokich napięć Rybnik nie 
był najlepiej zasilany. Dzięki przedsięwzię-
ciu, które realizujemy wspólnie z ośrodkiem 
rozwojowym w Szwecji, znacznie poprawi 
się jakość zasilania — zapowiada. O dobrej 
współpracy z dystrybutorem energii mówił 
również prezydent Adam Fudali, który 

ocenił projekt: — Udało nam się wspólnie 
osiągnąć dwa, niezwykle istotne dla mia-
sta, cele. Mamy ekologiczne i nowoczesne 
oświetlenie uliczne, z drugiej zaś strony, 
w niedalekiej przyszłości koszty oświetlania 
miasta spadną o jedną trzecią. 

Korzyści płynących z modernizacji jest 
zatem kilka. Nowe lampy są mniej awa-
ryjne, koszty ich eksploatacji są mniejsze, 
a ulice stają się bardziej przyjazne. Nie bez 
znaczenia pozostaje tzw. efekt ekologicz-
ny, bowiem każda nowoczesna oprawa re-
dukuje zużycie energii, dzięki czemu spada 
emisja gazów cieplarnianych, w tym dwu-
tlenku węgla – głównego winowajcy zmian 
klimatycznych. Dzięki modernizacji oświe-
tlenia ulicznego w Rybniku rocznie zmniej-
szy się emisja CO2 (o ponad 2.700 ton), 

dwutlenku siarki (o 22 tony), tlenku wę-
gla (o 10 ton), a także dwutlenku azotu 
(o ponad 8 ton) i innych pyłów (o 5 ton). 

Część zdemontowanych lamp została 
zdeponowana na terenie należącym do 
Rybnickich Służb Komunalnych. Zostaną 
one wykorzystane przy rozbudowie sieci 
lub wymianie lamp w poszczególnych 
dzielnicach. — Wymiana lamp ulicznych 
to logiczny ciąg działań prowadzonych 
w mieście. Modernizujemy również oświetle-
nie w placówkach oświatowych i zachęcamy  
mieszkańców do wymiany źródeł światła 
w ich domach na energooszczędne — do-
daje prezydent. 

Rybnik jest pierwszym miastem na Ślą-
sku, w którym firma Vattenfall na tak dużą 
skalę zmodernizowała oświetlenie uliczne. 
Projekt realizowany jest również w innych 
miastach regionu. W ciągu trzech najbliż-
szych lat dystrybutor energii elektrycznej 
chce zainwestować w oświetlenie śląskich 
miast 65 mln. zł. 

(D)
Zdjęcia: d, arch. Vattenfall 

Mieszkańcy Rybnika już teraz mogą cieszyć się jaśniejszymi, a przez 
to bardziej  bezpiecznymi ulicami.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 23

W lepszym 
ocenił projekt: — Udało nam siło nam sił ę wspólnie 

W lepszymW lepszym



Drugie w tym roku „Spotkanie przy kawie”, 
które tradycyjnie już zorganizowała Izba 
Przemysłowo – Handlowa, poświęcone było 
prezentacji projektów inwestycyjnych miasta na 
2009 r. Do udziału w nim zaproszeni zostali na-
czelnicy wydziałów: dróg, inwestycji i zamówień 

publicznych Urzędu Miasta, którzy omówili 
planowany zakres miejskich inwestycji. 

Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o za-
mówieniach publicznych wprowadziła szereg 
zmian, które przedsiębiorcom przybliżyła na-

czelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Ewa 
Szwelengreber. Chodzi głównie o możliwości 
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, sposoby uzupełniania ofert, czy 
zapisy uniemożliwiające zmiany terminów re-
alizacji umów. Z kolei kierujący od grudnia ub. 

roku Wydziałem Dróg Jacek Hawel, omówił 
największe planowane inwestycje, wśród których 
wymienił m.in. budowę obwodnicy północnej, 
wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Raciborskiej 
oraz przebudowę ul. Żorskiej. W tym roku mia-

sto zamierza również wykonać lub przebudować 
kilka sygnalizacji świetlnych. Chodzi głównie  
o skrzyżowania ulic: Wyzwolenia z Różańskie-
go, Prostej z Ogrodowskiego i Budowlanych  
z Kominka. Jak co roku planowane jest rów-
nież przeprowadzenie doraźnych remontów 
dróg, mających usunąć tzw. przełomy zimowe.  
W budżecie miasta na ten rok przewidziano 
także środki na budowę zatoki autobusowej przy 
ul. Kościuszki oraz drogi łączącej ul. Chrobrego 
z ul. Powstańców Śląskich. 

Z kolei Katarzyna Konsek poinformowała  
o projektach przygotowywanych przez kierowa-
ny przez nią Wydział Infrastruktury Miejskiej  
i Inwestycji. Wśród wymienionych zadań znala-
zły się inwestycje, na realizację których miasto 
otrzymało środki pozakonkursowe w ramach 
sektorowych programów operacyjnych. Sprawa 
dotyczy rozstrzygniętych już przetargów na 
budowę drugiego etapu monitoringu wizyj-
nego oraz rozbudowę kompostwni, a także 
przygotowywanego remontu hali sportowej  
w Boguszowicach, budowy zakładu odzysku 
odpadów asfaltowych i gruzowych oraz likwi-
dacji azbestu w Zespole Szkół nr 3, Szkole Pod-
stawowej nr 22 i przychodni przy ul. Orzepo-
wickiej (likwidacja azbestu ma być uzupełniona  
o termomodernizację tych obiektów, sfinan-
sowaną z miejskiej kasy). Ponadto miasto 
starać się będzie o uzyskanie zewnętrz-
nego dofinansowania na budowę boiska 
ze sztucznym oświetleniem i trybunami  
w dzielnicy Kamień, targowiska miejskiego 
oraz boisk przy Gimnazjum nr 4, SP nr 2 oraz 
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2. Na 
bieżąco ogłaszane będą również postępowania 
na modernizację placówek oświatowych.

(D)

Inwestycje na kryzys

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się 
zorganizowane pod koniec lutego w Rybnickim Inkubatorze 
Technologicznym pierwsze warsztaty poświęcone nowocze-
snym technologiom dla branży drogownictwa oraz możliwo-
ściom współpracy firm ze sferą badawczo–rozwojową.

— Dzięki realizacji tego typu inicjatyw można skutecznie łączyć biznes  
z nauką i naukę z biznesem oraz podnosić świadomość na temat roli nauki 
w rozwoju gospodarczym — mówiła podczas prezentacji projektu jego me-
nadżer Izabela Galbas. Bezpłatne warsztaty zorganizowano w ramach pro-
jektu ,,Nauka dla biznesu – biznes dla nauki”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego 
realizacji podjęła się Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw,  
a uczestnicy warsztatów wysłuchali nie tylko ciekawych prezentacji, 
ale poznali również innowacyjne technologie stosowane przez przed-
siębiorstwa. W programie znalazły się bowiem wystąpienia dotyczące 
stosowania nowych rozwiązań na drogach miejskich, błędów popełnia-
nych przy projektowaniu, budowie i eksploatacji dróg oraz konsekwencji 
nowelizacji prawa zamówień publicznych dla branży drogownictwa. 
Uczestnicy warsztatów zgodnie stwierdzili, że takie spotkania przybliżają 
do budowy partnerstwa na rzecz promocji nauki w rozwoju gospodarczym.  
A gra jest warta świeczki – przecież województwo śląskie dysponuje 
znaczącym potencjałem naukowo–badawczym – uczelnie techniczne, 

centra badawczo–wdrożeniowe, kilkadziesiąt instytutów… Warto te 
możliwości wykorzystać w praktyce. W jaki sposób? Odpowiedź może 
przynieść projekt „Nauka dla biznesu – biznes dla nauki” (www.nauka-
dlabiznesu.pl). 

— W dobie kryzysu to inwestycje samorządowe dają szansę na zachowanie ciągłości 
funkcjonowania firm — mówił Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo–Handlowej 
ROP podczas spotkania z przedstawicielami działających w mieście i regionie 
przedsiębiorstw, jakie pod koniec lutego odbyło się w kawiarni „Na poddaszu”. 

Warsztaty poświęcone nowoczesnym technologiom dla branży drogownictwa cieszyły się 
dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.                                          Zdj.: arch. org.  

Nauka dla biznesu – biznes dla nauki
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Podczas „Spotkania przy kawie” o miejskich inwestycjach mówili naczelnicy wydziałów: inwestycji, dróg i zamówień 
publicznych oraz prez 

http://www.naukadlabiznesu.pl
http://www.naukadlabiznesu.pl


W rybnickim urzędzie 
miasta odbyło się spotkanie 
inauguracyjne zespołu spe-
cjalistów do spraw polityki 
energetycznej. 

Powołanie przez prezydenta 
Adama Fudalego grupy osób 
do prac nad nowelizacją „Planu 
Energetycznego Miasta Rybnika”, 
to jeden z wymiernych efektów 
konferencji „Dywersyfikacja do-
staw ciepła dla miasta Rybnika 
– szansa czy konieczność?”, która 
odbyła się w listopadzie ubiegłego 
roku. Celem prac zespołu jest 
rekomendacja optymalnego roz-
wiązania w zakresie dostaw ciepła 
dla miasta. W spotkaniu, obok 
przedstawicieli Urzędu Miasta, 

odpowiedzialnych za zagadnienia 
związane z energetyką w mieście, 
wzięli również udział specjaliści  
z elektrowni „Rybnik”, którzy 
omówili możliwe scenariusze do-
staw ciepła po 2015 roku. 

Przedstawiono też dotychcza-
sowe projekty założeń do pla-
nu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe 
Rybnika. Dyskutowano również  
o działaniach, związanych ze 
zmianą dotychczasowego systemu 
dostaw ciepła, choćby poprzez 
zwiększenie wykorzystania bio-
paliw i nowoczesnych technologii 
energetycznych czy rozwój energe-
tyki odnawialnej.

O energetyce w urzędzie...

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 25

— Polska leży na wulkanie energii termalnej, którą z powodzeniem 
można wykorzystać na energię elektryczną — mówił prof. Ryszard 
H. Kozłowski podczas spotkania poświęconego odnawialnym 
źródłom energii. 

Dzisiaj jedynie 15% wykorzystywanej w Polsce energii pochodzi 
z zasobów odnawialnych. Tymczasem, dzięki olbrzymim pokładom 
geotermalnym nasz kraj może być samowystarczalny energetycz-
nie. Co więcej, choć dla wielu brzmi to nieprawdopodobnie, Polska 
może stać się eksporterem energii. Tak twierdzi prof. Ryszard Ko-
złowski z Politechniki Krakowskiej, specjalizujący się w badaniach 
geotermalnych, który na zaproszenie senatora Tadeusza Gruszki,  
w auli Uniwersytetu Śląskiego wygłosił prelekcję poświęconą możli-
wościom wykorzystania czystych technologii energetycznych. — To dla 
Polski ogromna szansa rozwoju gospodarczego — uważa prof. Kozłow-
ski, który przekonywał, że energetyka jądrowa nie stanowi panaceum 
na problemy energetyczne kraju. Według najnowszych badań, zasoby 
niezbędnego do funkcjonowania elektrowni atomowych uranu skończą 
się za 30 lat, co przy czterdziestoletnim zwrocie kosztów budowy elek-
trowni, czyni tego rodzaju inwestycje wręcz nieopłacalnymi. Do tego 
dochodzi szacowana na 250 tys. lat konieczność składowania odpadów 
nuklearnych, dlatego tak ważne, zdaniem profesora, staje się skierowa-
nie uwagi na możliwości płynące z wykorzystania energii wody, wiatru  

i słońca. — Zasoby geotermalne znajdują się na 80% powierzchni Polski. 
To czyni nasz kraj szczególnie uprzywilejowanym. To bogactwo, dzięki 
któremu całą Polskę możemy ogrzewać wodą termalną — twierdzi prof. 
Kozłowski. W swojej prelekcji gość przybliżył również sposoby odbioru 
energii gorących skał, zaprezentował także technologie umożliwiające 
wydobycie pokładów węgla, do których dotarcie za pomocą stosowanych 
dotąd metod nie było możliwe. 

Spotkanie było wstępem do dyskusji na temat założeń do planu 
zaopatrzenia Rybnika w energię cieplną, elektryczną i paliwo gazowe. 
Prelekcji towarzyszyła wystawa plakatów oraz prezentacji multime-
dialnych, wykonanych przez uczniów Gimnazjum nr 1 pod opieką 
Anny Sorychty i Agnieszki Alamy. Realizację projektu w ramach 
programu „Comenius” rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku, przy 
współpracy szkół z Włoch, Bułgarii, Turcji i Portugalii. Przedsięwzięcie 
pod hasłem: „Prawo do bycia obywatelem ziemi: nowoczesne techno-
logie dla bezpiecznego rozwoju” dotyczy problemów ekologicznych, 
a w szczególności wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Pod 
koniec 2008 r. w G1 odbyło się spotkanie inauguracyjne, zaś w marcu 
tego roku uczniowie gimnazjum wyjeżdżają na spotkanie robocze do 
Portugalii, gdzie przedstawią efekty dotychczasowych działań. Młodzi 
Portugalczycy poznają m. in. wyniki ankiety o stanie naszego środowiska 
naturalnego, zobaczą również prezentacje multimedialne oraz plakaty 
poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii.

(D)

Polska na wulkanie

Uczniowie Gimnazjum nr 1 wraz z senatorem Tadeuszem Gruszką, prof. Ryszardem Kozłowskim i prezydentem 
Adamem Fudalim.            

— Zasoby geotermalne to bogactwo, dzięki któremu Polska 
może stać się eksporterem energii — twierdzi prof. Ryszard 
Kozłowski.                                                               Zdj.: d



Śnić o Narnii…
— Mam nadzieję, że ten temat będzie inspiracją do głębszych 

refleksji nad tym, co w naszym życiu najważniejsze — mówiła 
dyrektor Zespołu Szkół Urszulańskich siostra Iwona Filipczak 
o „Opowieściach z Narnii” C.S. Lewisa, którym poświęcony był 
międzyszkolny konkurs dla gimnazjalistów subregionu. 

Konkurs miał dwie odsłony. W plastycznej, pod hasłem „Mój sen 
o Narnii”, ocenie poddano 57 prac nadesłanych przez uczniów 
13 gimnazjów m.in. z Rybnika, Orzesza, Żor, Czerwionki–Leszczyn, 
Wodzisławia Śl., Radlina i Czyżowic. Młodzi plastycy najchętniej się-
gali po motyw lwa i … starej szafy, a jury najwyżej oceniło rysunek 
Magdaleny Wasiak z Czerwionki–Leszczyn. Drugie miejsce przy-
znano Ewelinie Langrzyk z Czyżowic, a trzecie – Dominice Mrozek 
z rybnickiego Gimnazjum nr 12 (prace i pełna lista nagrodzonych 
– www.rybnik.pl/bsip/Narnia/plastyczny.htm). 

W kolejnej odsłonie konkursu sprawdzano znajomość książek, 
ekranizacji filmowych oraz życia C.S. Lewisa. Po części pisemnej 
4 najlepsze ekipy przeszły do ścisłego finału, gdzie odpowiadały 
na pytania ilustrowane slajdami. Zespoły musiały wykazać się 
różnorodną wiedzą – jak wyglądał posiłek centaura, czyimi gło-
sami władały bobry w polskiej wersji filmu „Lew, czarownica i…”, 
w jakiej bitwie ranny był C. S. Lewis? Ostatecznie okazało się, 
że największą wiedzą wykazały się Kornelia Pawliczek, Beata Wita 
i Anna Ślosarek z Gimnazjum w Gogołowej. Kolejne miejsca zajęły 
drużyny z Gimnazjum Dwujęzycznego z Rybnika i Gimnazjum 
z Czerwionki–Leszczyn. Konkursy wymyśliła nauczyciel–bibliotekarz 
ZSU Gabriela Bonk, gdyż zauważyła, że książki C.S. Lewisa cieszą 
się sporym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. A młodzież 
potwierdziła fascynację „Opowieściami z Narnii”: — To świat, 
w którym niemożliwe staje się możliwe… — mówiły uczennice ZSU. 
— Powieści Lewisa ukazują świat głębokich wartości chrześcijań-
skich, w których Aslan jest symbolem Chrystusa i jedynie zaufanie 
jemu pozwala pokonać zło i odnaleźć prawdę o sobie. Literatura 
Lewisa stała się wyzwaniem również dla Koła Teatralnego Zespołu 
Szkół Urszulańskich „GiL”. Pod okiem siostry Ewy Pyzik uczestnicy 
konkursu obejrzeli spektakl „Klucz”, którego bohaterka odnalazła 
swoją Narnię i przekonywała innych, że również mogą to zrobić. 

Na temat „Opowieści z Narnii” rozmawiano także w trakcie 
konferencji, jaka odbyła się w szkole kilka dni po podsumowaniu 
konkursów. Do udziału w konferencji zgłosiło się 70 nauczycieli 
z całego regionu – poloniści, bibliotekarze, plastycy i katecheci, 
a zorganizował ją wspólnie ZSU oraz  Oddział Rybnicki Towarzystwa 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 
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Polski w modzie
W sali Sejmu Śląskiego w Katowicach 

odbyła się uroczysta inauguracja ogólno-
polskiego projektu „Moda na polski”. 

W spotkaniu z minister Katarzyną Hall 
i zmaganiach ortograficznych młodzieży 
licealnej wzięły udział uczennice II LO im. 
A. Frycza Modrzewskiego – Justyna Iwanisz-
czuk, Agnieszka Wąglorz, Natalia Flajszok, 
Paulina Szromek, Danuta Materzok, pod 
opieką dr Justyny Mikuły. W trakcie spotka-
nia licealiści napisali dyktando ułożone przez 
przewodniczącego Rady Języka Polskiego 
prof. Andrzeja Markowskiego. Gościem 
specjalnym imprezy była aktorka Grażyna 
Barszczewska, która odczytała uczniom 
tekst dyktanda, a kolejnym elementem 
uroczystości było otwarcie wystawy zaty-
tułowanej „Uroda polszczyzny”, na której 
zaprezentowane zostały fotogramy Zbi-
gniewa Sawicza. Wystawę otwarli minister 
K. Hall, wicemarszałek Senatu RP Krystyna 
Bochenek, wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, 
prof. A. Markowski oraz dyrektor Biblioteki 

Śląskiej prof. Jan Malicki, który wygłosił 
wykład, a później odbyło się spotkanie ze 
znanym pisarzem Wojciechem Kuczokiem. 
Uroczystość została zorganizowana z inicja-
tywy wicemarszałka senatu, a honorowym 
patronatem objęli ją minister edukacji 
i wojewoda Śląski.

Promują zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 22 otrzymała 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 
Wręczyła go koordynator Śląskiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie Barbara Dobias–Mola 
w obecności Zofii Golińskiej z Kuratorium 
Oświaty, Katarzyny Fojcik z Wydziału Edu-
kacji UM, radnego Henryka Cebuli, a także 
przedstawicieli Rady Rodziców, a przede 
wszystkim uczniów, którzy zaprezentowali 
krótki program artystyczny promujący zdro-
wy styl życia.  

W SP nr 22 program ruszył we wrześniu 
2007 r. i będzie realizowany do czerwca 
przyszłego roku. Najpierw tematem wiodą-
cym było bezpieczne zachowanie uczniów 

w szkole, w domu i na ulicy, obecnie reali-
zowane są zagadnienia z zakresu zdrowego 
stylu życia, a w kolejnym roku szkolnym 
tematem będą prawidłowe relacje między 
uczniami. Warto dodać, że dzieci z tej pla-
cówki dodatkowo biorą udział w innych pro-
gramach, które również promują zdrowie, 
jak „Stop lekomanii”, „Przyjaciele Zippiego”, 
„Trzymaj formę”, „Smak zdrowia” oraz 
„Jem kolorowo”. A celem, jaki wyznaczyli 
sobie szkolni koordynatorzy programu jest 
przystąpienie do Krajowej Sieci Szkół Pro-
mujących Zdrowie.

Laureatki konkursu pla-
stycznego i nagrodzo-
ne prace.

Najlepsi znawcy świata 
Narnii i jego autora...

Zdjęcia: s
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Pracę mają zapewnioną
Uczestnicy projektu współfinansowa-

nego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego „Szkolenie – Praktyka 
– Zatrudnienie – Rozwój”, realizowanego 
przez rybnicki Hufiec Pracy, nie muszą się 
martwić o zatrudnienie.  

Po przeprowadzeniu szczegółowych ba-
dań rynku pracy okazało się, że najbardziej 
rozchwytywani są operatorzy obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC. I w tej wła-
śnie specjalności kształciła się 15–osobowa 
grupa młodzieży w wieku od 18 do 24 lat, 
której dotychczasowy zawód nie gwaranto-
wał podjęcia pracy. Ta sytuacja właśnie się 
zmieniła. — Wszyscy uczestnicy naszego 
projektu znajdą zatrudnienie. Część już podpisała umowy o pracę, 
pozostali otrzymali propozycje — mówi koordynator projektu, ko-
mendant 12–20 Hufca Pracy w Rybniku Magdalena Szrek–Moroń. 
W projekcie, który ruszył w listopadzie ub. roku, wzięło udział 30 
beneficjentów. 15–osobową grupę stanowiła również młodzież 
w wieku od 15 do 18 lat (poziom gimnazjum dla dorosłych), 
wymagająca wsparcia edukacyjnego, która uczestniczyła m.in. 
w zajęciach z prawnikiem, psychologiem i lekarzem, szkoleniach 
z zakresu przedsiębiorczości oraz w kursie języka angielskiego, 
a formą nagrody był nieodpłatny kurs prawa jazdy. Podobne wyróż-
nienie czekało na najlepszych uczestników kursu obrabiarek, który 
zrealizowało Centrum Edukacji Zawodowej „Cargo” z Jaworzna, 
a dla potrzeb młodych ludzi podnajęto pracownię Rybnickiego 
Centrum Edukacji Zawodowej. Młodzież otrzymywała też posiłek 
i dojeżdżała na zajęcia za darmo. 

Podczas uroczystego podsumowania projektu „Szkolenie – Prak-
tyka – Zatrudnienie – Rozwój”, które odbyło się w siedzibie rybnic-
kiego Hufca Pracy, wszyscy beneficjenci otrzymali zaświadczenia 
potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. A Magdalena Szrek 
– Moroń nie kryje dumy ze swoich podopiecznych, bo ze wzglę-
du na pewne zawirowania, projekt ruszył później niż zakładano. 

W związku z tym, to co pierwotnie miało trwać 9 miesięcy, zrealizo-
wano w 4: — Wymagało to od młodzieży sporego zaangażowania, 
bo w ciągu jednego dnia odbywały się zajęcia wyrównawcze, lekcje 
lub praktyczna nauka zawodu, a po południu szkolono jeszcze język 
angielski. Był to więc dla nich spory wysiłek, szczególnie, że jest to 
młodzież, która dotychczas, co tu dużo ukrywać, nie była objęta 
jakimś obowiązkiem. Dla nich było to spore wyzwanie. Dlatego 
jestem z nich dumna, szczególnie z młodszej grupy. 

Wiadomo już, że w maju ruszy 6 edycja projektu współfi-
nansowanego ze środków EFS, bo jak mówi komendant hufca 
M. Szrek–Moroń, zajęcia cieszą się sporym powodzeniem: — Re-
alizujemy podobne zadania jak urzędy pracy i agencje zatrudnie-
nia, ale nasze projekty nieco się różnią. Trwają nie 2, 3 godziny 
dziennie, ale paręnaście. Poza tym biorą w nich udział nasze dzieci 
i młodzież, a my znamy ich przeróżne sytuacje rodzinne. Wiemy 
więc, gdzie skierować pomoc, by wyprostować ich ścieżki i znaleźć 
dla nich najlepsze rozwiązanie — podsumowuje M. Szrek–Moroń. 
Nie dziwi zatem taka popularność projektów realizowanych przez 
rybnicki Hufiec Pracy. rybnicki Hufiec Pracy. 

„Urszulanki” 
otwarte na młodych

Nie wiesz jaką szkołę wybrać? Sprawdź 
i weź udział w dniach otwartych w Ze-
spole Szkół Urszulańskich.  

Placówka (szkoła katolicka, publiczna, 
koedukacyjna) zaprasza na dni otwarte 
w soboty o godz. 10.00. Osoby zaintereso-
wane nauką w Gimnazjum mogą odwiedzić 
szkołę 4 kwietnia, a dla potencjalnych lice-
alistów placówka otworzy swoje podwoje 
21 marca i 18 kwietnia. Wiadomo już, 
że w roku szkolnym 2009/2010 w Publicznym 
Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszula-
nek utworzone zostaną trzy klasy: humani-
styczno–językowa (j. angielski, j. francuski), 
matematyczno–fizyczna/geograficzna oraz 
biologiczno–chemiczna (język angielski, 
j. niemiecki lub zaawansowany j. francuski). 
Z kolei w Gimnazjum Sióstr Urszulanek we 
wrześniu ruszą dwie klasy z językiem an-
gielskim oraz francuskim (www.urszulanki.
rybnik.pl.).

Czar par z matematyką
i przyrodą
Szukali skarbu, rozwiązywali krzyżówki 

i sudoku, układali tangramy, wykonywali 
doświadczenia chemiczne i zaglądali do 
mikroskopów – wszystko w trakcie kolej-
nej edycji międzyszkolnego konkursu pod 
hasłem: „Matematyczno–Przyrodniczy 
Czar Par”, zorganizowanego w rybnickim 
Społecznym Gimnazjum. 

W przygotowanym przez Małgorzatę 
Woronowicz oraz Anetę Norek konkursie, ry-
walizowali uczniowie klas szóstych rybnickich 
szkół podstawowych. Uczestnicy przyrodni-
czo–matematycznej zabawy reprezentowali 
13 rybnickich placówek. Konkurs miał cha-
rakter interdyscyplinarny, bo obejmował za-
gadnienia z zakresu matematyki, informatyki, 
techniki i przyrody. W niezwykle wyrównanej 
rywalizacji zwyciężyli Karolina Antoniak i 
Robert Ostrowski z SP 32, zaś drugie miejsce 
zajęli Zuzanna Andrzejewska i Aleksander 
Orlikowski (SP 11). Trzecią nagrodę wywal-

czyli Maria Wolna i Szymon Zimoń z SP 34. 
Zwycięzcy otrzymali interesujące książki oraz 
dyplomy ufundowane przez Stowarzyszenie 
Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”, prowadzą-
ce Społeczne Gimnazjum i Społeczną Szkołę 
Podstawową. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
kalendarze ze zdjęciami uczniów SG i SSP. 
— Konkurs był bardzo udany, dlatego już 
dzisiaj zapraszamy przyszłorocznych szósto-
klasistów do wzięcia udziału w szóstej edycji 
tej ciekawej, interdyscyplinarnej rywalizacji 
— zachęcają organizatorzy.

S, D



Od nagości do świętości 
Jak zatem znajduje czas na swoje różnorod-

ne pasje? Zwyczajnie – nie ma go w domu… 
Gdzie zatem jest? Ot choćby w teatrze. Seba-
stian Fus od dawna dokumentuje poczynania 
rybnickich teatrów i realizuje multimedialne 
projekty z teatrem tańca „Navras”. — Scena 
jest fascynująca, szczególnie w przypadku teatru 
amatorskiego, którego każdy występ jest inny… 
Teatr to mój konik — mówi S. Fus. — Staram 
się zatrzymać nastrój i oddać ulotną atmosferę 
przedstawień. Blisko współpracuję z aktora-
mi, dostrzegam ich emocje, wysiłek, oddanie  
i zaangażowanie, które oni zauważają dopiero 
kiedy oglądają moje zdjęcia. Aparat jest też 
przepustką do teatralnych zakamarków – tak 
powstają zdjęcia z garderób czy scenicznych 
przygotowań. Jednak każda fotografia, którą 
wykonuje, musi mieć cel – skoro tematem jest 
teatr tańca należy pokazać ruch, by postacie 
nie były manekinami, skoro są aktorzy należy 
ukazać ich emocje, skoro decyduje się na akt 
musi pokazać piękno: — W świecie zdomino-
wanym przez brzydotę i pośpiech, w którym skala 
wartości przewrócona jest do góry nogami, nikt 
nie kształtuje pojęcia piękna — zauważa  foto-
grafik. Jego akty zawsze są intymne, z ciekawą 
grą świateł, często opowiadają jakąś historię, 
zainspirowaną choćby flamandzkim malar-
stwem: — Akt to najatrakcyjniejsza dziedzina 
fotografii. To fantastyczna przygoda zarówno 
dla modelki, jak i fotografa — mówi. Zdaniem 
S. Fusa dziś każdy może być fotografem – wy-

starczy kupić cyfrówkę. Dawniej nie było tak 
łatwo, ale on miał to szczęście, że w Domu Kul-
tury w Niewiadomiu trafił na człowieka, który 
zaszczepił w nim pasję i nauczył otwartości na 
świat. — Fotografia bez tematu nie istnieje. To on 
warunkuje użycie środków fotograficznego prze-

kazu. Dlatego jest ona tak różnorodna i niemal 
nieskończona, bo dany temat możemy różnora-
ko przedstawiać i jednocześnie pokazać siebie 
i podzielić się własną wrażliwością — mówi. 
Tak jak w przypadku polskich kalwarii, które 
zainspirowały S. Fusa do realizacji kolejnego 
fotograficznego projektu. Tym razem zafascy-
nowali go nie ludzie, ale architektura zatopiona 
w krajobrazie. — Ciekawe jest samo umiejsco-
wienie kalwarii, dla których wybierano tereny 
zbliżone wyglądem do Jerozolimy — mówi. 
— To małe dzieła sztuki. Zdaniem rybniczanina 
jego zdjęcia pomogą rozpropagować polskie 
kalwarie, bo to miejsca wyjątkowe, w których 
spotkać można wielu pątników i przeżyć nie-
zapomniane, wzniosłe chwile. — Zrobiłem tam 
mnóstwo zdjęć, ale nie mam jeszcze pomysłu, 
jak je pokazać — zastanawia się S. Fus. Może 
z każdej kalwarii wybierze jedną stację, być 
może sięgnie po podczerwień, by były jeszcze 
bardziej „uduchowione”. Musi jeszcze nad 
nimi popracować, ale nigdy nie przekroczy 
pewnej granicy. — Jestem ortodoksem – lubię 
fotografować, a nie siedzieć przed komputerem. 
Kiedyś spędzałem przy nim 90% czasu, jedynie 
resztę poświęcając na fotografowanie — mówi. 
Jednak w porę dostrzegł, że zachłystując się 
technicznymi nowinkami traci coś istotnego 

– samą przyjemność fotografowania. — Trzeba 
obrabiać, a nie przerabiać, bo dobre zdjęcie jest 
dobre od razu. Po to w aparacie jest tyle opcji, 
by zrobić idealną fotografię, co oczywiście nie 
zawsze się udaje. Czasami trzeba sobie pomóc  
w „cyfrowej ciemni” – coś zmienić nie zmieniając 
jednak charakteru zdjęcia, bo mądry odbiorca 
zawsze dostrzeże fałsz — mówi. S. Fus. Jego 
zdaniem dobra fotografia musi porywać – cza-
sem robimy zdjęcie najzwyklejszym aparatem 
i udaje nam się uchwycić coś czego później, 
mimo większych doświadczeń, doskonalszego 
sprzętu i nowinek technicznych, już nie zdo-
łamy powtórzyć. Bo właśnie wtedy udało nam 
się zatrzymać niepowtarzalną chwilę, w której 
twarz osoby na zdjęciu miała wyjątkowy blask 
czy spojrzenie. Jest w tym coś filozoficznego, 

co dostrzegł już pewien francuski fotograf por-
trecista: — Felix Nadar mawiał, że człowiek ma 
na sobie kilka warstw i każde zdjęcie zdejmuje 
jedną z nich. Stąd określenie zdjęcie… — tłu-
maczy S. Fus. Jest też inna historia – podobno 
kiedy w Ameryce pali się dom ludzie ratują  
z niego jedynie album ze zdjęciami. Wszystko 
inne można przecież odtworzyć… 

W górę i w dół
Sebastian Dawid Fus z wykształcenia jest 

grafikiem komputerowym o specjalności mul-
timedialna kreacja obrazu. Nie pracuje jednak 
w swoim zawodzie – na co dzień związany jest 
z kopalnią „Rydułtowy”. Mieszka w Niewia-
domiu, ale, co już ustaliliśmy, „… w domu 
nie siedzi”. Po co, przecież są góry. — Kiedyś 
w ramach zajęć fotograficznych pojechaliśmy 
zimą w Tatry. Oczywiście żadne zdjęcia nam 
nie wyszyły, ale odkryłem kolejną miłość – do 
turystyki, gór, krajobrazu, otwartej przestrzeni, 
samotności, zmagań z samym sobą. Bo góry są 
kuźnią charakteru. S. Fus wspina się nie tylko 
na polskie szczyty, ale i alpejskie. Ostatnio był  
w Szwajcarii, gdzie atakował jedną z niebez-
piecznych grani. Mówi, że było „fajnie”, może 
więc przyszła pora na Himalaje? — Być może… 
— zastanawia się. — Choć w świecie obrazkowym  

Pasjonaci są wśród nas

Ciągle narzekamy na brak cza-
su. Jak zatem znaleźć chwilę na 
realizację swoich pasji – fotogra-
fowanie, teatr, wspinaczkę górską, 
podróże i taternictwo jaskiniowe. 
Szczególnie, kiedy nie są to zain-
teresowania kilku osób, a jednej? 
Odpowiedź zna rybniczanin Seba-
stian Dawid Fus. 

Grotołaz z artystycznym spojrzeniem
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i dobie internetu, człowiek już wszędzie 
był i wszystko widział. To trochę takie 
„second life”. S. Fus idzie w góry,  jak 
mówi, dla siebie. Jest w tym coś z chęci 
sprawdzenia się. — Czasem budzi się 
potrzeba, by poczuć wiatr we włosach. 
Człowiek szuka też potwierdzenia,  
że jest jeszcze coś wart, że nie umarł… 
— mówi.   

 
Podróż do wnętrza ziemi
Skoro są szczyty, na które można 

się wspiąć, są i „dziury”, w których 
można się zagłębić, po to, by odna-
leźć zupełnie inny, nieznany dotąd 
świat, gdzie rolę grają zupełnie inne 
bodźce. Taternictwo jaskiniowe, które 
uprawia nasz pasjonat, to połączenie 
sportu, turystyki i nauki. Popularnie 
nazywane bywa „grotołażeniem”. Na 
terenie Polski jest ponad 3000 jaskiń, 
ale przeważają małe obiekty. Jaskiń po-
wyżej 100 metrów długości jest ok. 120, 
a najdłuższe i najgłębsze znajdują się 
w Tatrach Zachodnich. Największego 
„kopa” daje pokonywanie pionowych 
studni i kominów, w których wyko-
rzystuje się wyposażenie podobne do 
alpinistycznego: liny, rolki z shuntem 
do zjazdu i przyrządy samozaciskowe 
do wychodzenia. — Niektóre korytarze 
trzeba pokonać „na wdechu” — mówi 
S. Fus. Już samo zanurzenie się w mały 
otwór, gdzie panuje ciemność, chłód 
i kapie woda, może rodzić lęki, które 
trzeba przełamać. — W alpinizmie ja-
skiniowym zdarzają się nieprzewidywalne 
sytuacje, a skala ryzyka jest dużo większa, 

bo w razie wypadku pomoc może nie 
nadejść szybko. Czasem gwałtownie 
załamuje się pogoda i woda zalewa 
korytarze, czasem wysiada oświetlenie  
i człowiek musi liczyć wyłącznie na sie-
bie — opowiada S. Fus, który w czasie 
swoich podziemnych wypraw już nieraz 
przeżywał groźne chwile. Wtedy jest 
pewny, że nigdy więcej nie wejdzie do 
jaskini i przerzuci się na … wędkowanie. 
Szybko jednak zmienia zdanie i planuje 

kolejną wyprawę, w której kluczowe jest 
odpowiednie przygotowanie – trzeba 
wykonać pomiary jaskiń i wytyczyć 
strategię. Rybniczanin eksplorował 
głównie europejskie jaskinie, które za-
liczane są do światowej czołówki. — Nie 
trzeba daleko jechać – wystarczy wypad 
do Austrii czy Słowenii, by zapuścić się 
naprawdę bardzo głęboko — mówi. Do 
lat 60. czwartą najgłębszą jaskinią świata 
była polska „Wielka Śnieżna”, w której 
był. Wspomina też eksplorację „Jaskini 
Jubileuszowej” w Austrii, ale mówi, że 
nie jest grotołazem wyczynowym. Pod 
ziemię pcha go ciekawość i przeświad-
czenie, że tylko jaskinie wciąż pozostają 
najbardziej niezbadanymi obiektami 
współczesnego świata: — Tylko tam 
można poczuć się prawdziwym odkrywcą, 
pionierem w podróży do wnętrza ziemi 
— mówi. Czasem jednak to tylko wra-
żenie: — Kiedyś weszliśmy do jaskini, 

która okazała się nie 
do końca skatalogo-
wana, mogliśmy więc 
przedłużyć dotychcza-
sowe korytarze. Okaza-
ło się jednak, że nasze 
przekonanie, o tym, 
że jesteśmy pierwszy-
mi było błędne, bo na 
końcu korytarza zna-
leźliśmy… legowisko 
borsuka. Ale palmę 
pierwszeństwa udało 
mu się zdobyć na innej 
niwie. W ubiegłym 

roku wspólnie ze swoim 10–letnim 
synem był na dwutygodniowym, od-
krywczym spływie kajakowym na Litwie. 
Niewielu Polaków płynęło dotąd tym 
szlakiem. Ale Sebastian Fus wciąż pły-
nie – z prądem swoich zainteresowań  
i pod prąd nudzie i bylejakości życia… 

(S)
Zdjęcia: arch. Sebastian Fus

Boguszowice przed… 
Dom Kultury w Boguszowicach organizuje spot- 

kanie dla najmłodszych, poświęcone metodom 
zdobienia pisanek. Ale to nie jedyne atrakcje, jakie 
szykuje placówka. 

W trakcie warsztatów pod hasłem: „Nauka dekoracji 
wielkanocnych pisanek”, które odbędą się 20 marca, 
dzieci poznają różnorodne techniki zdobienia jajek. Za-
interesowani mogą zgłaszać się w sekretariacie Domu 
Kultury w Boguszowicach – osobiście lub pod numerem 
telefonu: 32/ 42 52 016. Zajęcia są bezpłatne, ale zapisy 
prowadzone będą do 18 marca! Placówka ogłasza 
również wielkanocny konkurs plastyczny dla dzieci  
i młodzieży na pocztówkę i figurkę pt. „Wielkanocny 
kurczaczek”. Prace przyjmowane będą do 20 marca. 
Regulamin konkursu dostępny jest na afiszach oraz  
w sekretariacie DK.

…i poświąteczne
Placówka przygotowuje się również do X Jubileuszo-

wego Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych „Złota Kotewka”, który odbędzie się 25 
kwietnia.

Do udziału mogą zgłaszać się dziecięce zespoły śpie-
wacze a capella i z akompaniamentem, zespoły tańca 
ludowego, małe formy widowisk obrzędowych oraz 
soliści. Jurorzy przeglądu będą oceniali dobór pieśni i in-
terpretację, zgodność elementów tanecznych z tradycją 
własnego regionu, stroje ludowe, walory artystyczne… 
Zgłoszenia należy przesłać do 3 kwietnia, a szczegóły 
u organizatora.  

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 29

W piecu, u Tiffaniego… 
Postarajmy się, by wiosną rozkwitły nie tylko kwiaty, 

ale i… nasze talenty. Pomocne mogą okazać się warsz-
taty twórcze.  

Pracownia Działań Artystycznych „Piekarnia”, mieszcząca 
się przy ul. Mickiewicza w Rybniku (tył biurowca przy ul. 
Białych) zaprasza na warsztaty witrażowe w technice Tiffany. 
Zajęcia odbędą się 21 marca i 22 marca, początek o godzinie 
10.00. Szczegóły na stronie www.stainedglass.com.pl.

Z kolei Grupa Artystyczna „Konar” zaprasza na warsz-
taty „Sztuka z pieca”, w trakcie których można poznać tajniki 
rysunku i malarstwa, ceramiki, decoupage’u i fotografii. 
Projekt dofinansowany jest z budżetu Rydułtów i Rybnika, 
a zajęcia zainaugurowane w połowie lutego odbywają się we 
wtorki, środy, piątki i soboty w „Galerii w piecu” w Gaszowi-
cach (informacje na www.artgroupkonar.com, tel. 696 393 
400, 698 680 185). Warto się rozwijać, nie tylko wiosną… 

(S)

„Ratuję – Czuję”
Rusza konkurs skierowany do dzieci i młodzieży, poru-

szający tematykę ratownictwa medycznego, realizowany 
przez Fundację Świat Dzieciom w ramach I Ogólno-
polskiego Festiwalu Pierwszej Pomocy i Ratownictwa 
„Ratuję – Czuję”.

Jego celem jest popularyzacja działań związanych z pierw-
szą pomocą i ratownictwem przedmedycznym, a konkurs 
skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat. 
Regulamin dostępny jest na stronie Fundacji Świat Dzieciom 
www.swiat-dzieciom.pl. 
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Do 31 marca w TeleGalerii przy ul. 
Pocztowej prezentowana jest wystawa 
fotografii Tomasza Sobieraja „Masy 
kompozycyjne”. Przedstawione na nich 
kobiece ciało zostało zredukowane do 
roli równorzędnej z kamieniem, liściem 
czy… deską, a połączenie elementów 
całkowicie pozbawionych wizualnego 
podobieństwa stworzyło całkiem nową 
jakość. Zabieg ten pozwolił uniknąć 
częstej, w przypadku aktu, banalizacji 
i sprawił, że obrazy nabrały wielowar-
stwowego, metafizycznego wymiaru. 
Prace powstały na błonie fotograficznej, 
bez późniejszego kadrowania i kompute-
rowej obróbki, co jest charakterystyczną 
cechą warsztatu urodzonego w Łodzi  
T. Sobieraja, który zajmuje się fotografią 
komercyjną, artystyczną, sztuką wideo, 
diaporamą i grafiką użytkową. Jest też 
autorem esejów, wierszy, opowiadań  
i monodramów (www.sobieraj.art.pl). 

Z kolei w Galerii Sztuki Teatru Ziemi 
Rybnickiej jeszcze do 30 marca prezen-
towana będzie inna wystawa fotografii 
– „Żaglowiec – kraina dzieciństwa” Macie-
ja Stobierskiego (www.stobierski.art.pl). 
Uczestnik wielu wypraw eksploracyjnych 
oraz wspinaczkowych w rozmaite regiony 
i góry świata, członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików, pasjonat plene-
ru, autor wielu wystaw indywidualnych  
i zbiorowych, „zabrał” rybniczan w mor-
ską podróż „Darem Młodzieży”. Jest ona 
efektem dwóch wielotygodniowych rej-
sów po Morzu Północnym i Zatoce Biskaj-
skiej, w których M. Stobierski towarzyszył 
załodze żaglowca: — Przestrzeń „Daru 
Młodzieży”, jego geometria lin i żagli, 
obecność na morskiej pustce sprawiły, 
że każdy kadr był nowym wyzwaniem. 
Wstawałem przed świtem, by nie tracić 
miękkiego, rozproszonego światła. Szu-
kałem nietypowych ujęć, wspinając się na 
sam wierzchołek grotmasztu czy stojąc na 
najbardziej wysuniętej części bukszprytu. 
Traktując żaglowiec jako obiekt martwej 
natury znalazłem także fascynującą prze-
strzeń do makrofotografii — wspomina 
M. Stobierski. Osobnym bohaterem zdjęć 
stało się oczywiście morze. — Seriami 
fotografowałem jego zmienną strukturę 
i fakturę — opowiada. — Panta rei… 
Pozostały fotografie. No i wspomnienia, 
a w morskie klimaty wprowadził uczest-
ników wystawy również zespół szantowy 
„Ryczące dwudziestki”. 

Wcześniej w Galerii Sztuki królowały 
też baletnice Małgorzaty Lehmann, 
a swoją artystyczną duszę odkrywała 
przed nami Nina Pukowiec. 

Z kolei w Galerii Jasna w Powiato-
wej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
swoje malarstwo prezentuje rybnicki 
artysta Maciej Kozakiewicz. Krakowia-
nin z pochodzenia, od lat związany  
z Rybnikiem, jest absolwentem Wydzia-
łu Artystyczno–Pedagogicznego UŚl.  
w Cieszynie. Swoje pasje twórcze reali-
zuje w wieloraki sposób, a jako nauczy-
ciel przekazuje je również młodszemu 
pokoleniu, choć dość zdecydowanie 
oddziela swoją twórczość plastyczną od 
działalności pedagogicznej. Wystawa  
w PiMBP „Rozmowa z księżycem”, 
pokazuje refleksyjną, filozoficzną 
naturę artysty. Delikatne w kresce  
i kolorystyce akwarele niosą bardziej 
drapieżne treści, choć złagodzone 
odrealnioną formą. Na wernisażu ar-
tysta–plastyk Marian Rak przyznał,  
że w pracach M. Kozakiewicza widzi od-
bicie wielowarstwowej osobowości swo-
jego ucznia, która godzi refleksyjność  
i łagodność z niepokojem i drapieżno-
ścią. Część prac należy do nowego cyklu  
pt. „Opus”, gdzie motywem przewodnim 
jest muzyka i jej personifikacja poprzez 
strachy. M. Kozakiewicz podkreśla wpływ 
na swoją twórczość zarówno muzyki, jak 
i poezji, co znalazło odbicie w „oprawie” 
dźwiękowej wernisażu. Stałym elemen-
tem spotkań ze sztuką Macieja Koza-
kiewicza jest wiersz Aleksandry Pesty,  
z którego treścią autor wystawy się 
identyfikuje (wiersz można przeczytać 
na stronie www.viseti.pl, gdzie również 
więcej o M. Kozakiewiczu). Przypomnij-
my, że M. Kozakiewicz był autorem nie-
dawnej wystawy w Muzeum ilustrującej 
dzieje rybnickiej „Solidarności”, wcze-
śniej napisał monografię Szkoły Podsta-
wowej nr 2, wydanej z okazji jubileuszu 
jej 125–lecia. Wystawę można oglądać 
jeszcze tylko do 23 marca. 

W PiMBP pokazano również grafiki 
uczniów Gimnazjum nr 12. Młodzi lu-
dzie wykonywali swoje prace pod okiem 
Magdaleny Procek, a wernisaż zatytuło-
wano „Pejzaże snów”. Zachęcamy zatem 
do zwiedzania wszystkich rybnickich 
wystaw. Jest co oglądać… 

(S)

Akty, fakty i rozmowy
Galerii moc

Nie tylko nagie kobiece ciało w metafizycznym wymiarze, ale nawet piękne linie 
żaglowca mogą zachwycać. Przekonują się o tym goście rybnickich galerii.  

G r a f i k i 
u c z n i ó w 
G i m n a -
zjum nr 12.

Metafizyczne akty Tomasza Sobieraja.

Żaglowce w fotografii... Macieja Stobierskiego.

Baletnice Małgorzaty Lehmann.

Maciej Kozakiewicz i jego prace.

http://www.sobieraj.art.pl


Babski comber organizowany od kil-
ku już lat na wzór górniczych gwarków  
w niedobczyckim Domu Kultury, wyrósł 
na ulubioną imprezę kultury masowej w 
naszym mieście.

Masową nie od sumy zebranych na sali kilo-
gramów, ale od masowego udziału w nim kobiet. 
Trzy wieczory (!), tym razem na „góralską nutę”, 
zgromadziły ponad 550 pań, które świetnie się 
bawiły przy dźwiękach autentycznej góralskiej 
kapeli ze Szczyrku „Zbójnicy” i  pod okiem 
gaździn Zosi z Piasków i Teresy z Grabowieckiej 
Hali, które zastąpiły niegdysiejsze podstoliny. 
Przez oceniające konkursy Wysokie, a w Spra-
wach Babskich Nigdy Nieomylne Prezydium 
„przewinęły się” wiceprezydent Ewa Ryszka, 
szefowa nauczycielskiej „Solidarności” Urszula 

Grzonka, szefująca kiedyś Warsztatom Terapii 
Zajęciowej Danuta Reclik, dyrektor SP 21 Ilona 
Czaja, wicedyrektor Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej Stanisława Adamek, rzecznik 
Komendy Miejskiej Policji Aleksandra Nowara, 
naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM 
Joanna Wilaszek, dyrektor DK w Niewiadomiu 
Aleksandra Liniany–Zejer, dyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury Barbara Zielińska  
i, w trybie awaryjnym, niżej podpisana.

Niezastąpionym wodzirejem o niespożytej 
energii była tradycyjnie Aleksandra Harazim, 
tym razem jako ciotka Maryna, znana m.in.  
z kabaretu Trzy Ofiary Drogi do Europy. Poma-
gali jej górole–samorządowcy jako członkowie 
Hajduckiego Urzędu Ochrony Prezydium 
(HUOP), zaś najwyższą wyrocznią (ale tylko 

dla męskiego grona pomagierów!) był harnaś 
Marian Wolny. 

Bojowo nastawione panie z czerwonego  
i żółtego szałasu z poświęceniem rywalizowały 
w rżnięciu kuloka, sztafecie z nosidłami na 
wodę, z której ledwie z życiem uszła jedna  
z zawodniczek, nawijaniu motka z włóczki, 
jedzeniu na czas i wielu innych. Uczestniczki 
dostały też instrukcje, jak kisić kapustę, co 
jedna z pań zademonstrowała, po obcięciu jej 
paznokci, ogoleniu i umyciu nóg przez samego 
harnasia. Jednak hitem wieczoru był ogromny, 
brunatny niedźwiedź, któremu panie wybaczyły 
wszystkie wyczyniane swawole i na koniec 
ustawiły się w kolejce, by się z misiem sfotogra-
fować. Na tle Giewontu zresztą... Hej!

(r)

Hej,  górolki,  nie bijta się! 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 31
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Lubię moje „zacisze”
Na taką poufałość z tegoroczną laureatką 

Kazimierą Drewniok pozwala nam, mamy 
nadzieję, długoletnia z nią znajomość  
i współpraca z „GR”. Pani Kazia od wielu lat 
jest autorką naszych świątecznych konkursów, 
które sama wymyśla i rysuje. Ich forma i treść 
odzwierciedlają pasje pani Kazi: malarstwo  
i rysunek oraz propagowanie historii, kultury  
i tradycji regionu, a także upowszechnianie gwa-
ry śląskiej. Czyni to poprzez swoje publikacje,  
w których przybliża zabytki i ciekawe zakątki 
Rybnika i okolic, ale także bezpośrednie spo-
tkania z młodzieżą i udział w niezliczonych kon-
kursach regionalnych w roli znawczyni tematu  
i jurora. Jako malarka i rysowniczka ma na swo-
im koncie wiele indywidualnych i zbiorowych 
wystaw w kraju i za granicą. Jest autorką i redak-
torką kilkudziesięciu publikacji (m.in. „Kościół-
ki Ziemi Rybnicko–Wodzisławskiej”, „Kapliczki 
śląskie”), ma również na swoim koncie swoiste 
graffiti na ścianach kilku budynków. Po odebra-
niu statuetki z rąk ubiegłorocznego laureata, 
przedstawiciela Kabaretu Młodych Panów, 
powiedziała: — Jestem zaskoczona zwycięstwem, 
bo wśród nominowanych byli wspaniali, młodzi 
ludzie. Ale to ludzie bardzo zabiegani... Może 
warto niekiedy przystanąć, a nawet odwrócić się 
do tyłu? Życzę im, aby pośród wszystkich swoich 
spraw znaleźli czas na to, by poznać i uszanować 
pamięć naszych przodków.

Jak wszyscy nominowani, zdradziła swoje 
ulubione miejsce w Rybniku, a jest nim ul. 

Klasztorna, niewielka i zaciszna, pod parasolem 
starych drzew, do której przylegają budynki 
zabytkowego kompleksu po szpitalu „Juliusz”. 
Jej marzeniem jest, by wróciło tam życie... Pani 
Kazimiera nie lubi zamieszania wokół własnej 
osoby i ceni sobie własne „zacisze”, ale nagroda 
bardzo ją ucieszyła: — Może wybór padł na mnie 
z racji wieku? A może dlatego, że to co robię, jest 
tak dalekie od tego co dziś modne? Byłoby dobrze, 
gdyby ta wieloletnia pasja przyniosła teraz efekty  
i było mi jeszcze łatwiej trafić do młodzieży, z która 
zresztą zawsze miałam niezły kontakt...

Rybnik jest moim miejscem...
Mimo międzynarodowych sukcesów firmy 

Ice Group Sp.zo.o., dla jej współwłaściciela  
i prezesa oraz laureata konkursu w katego-
rii biznes Arkadiusza Geratowskiego Ryb-
nik pozostał miejscem pracy i życia. Spółka 
wytwarza maszyny dla przemysłowej produkcji 
lodów, a 95% jej produkcji przeznaczona jest 
na eksport do 50 krajów na 5 kontynentach. 
Od tego roku firma jest jednym ze sponsorów 
Rybnickiego Klubu Motorowego. — Cieszę się, 
że zauważono firmę, która wychodzi poza Rybnik. 
W związku z jej działalnością wiele podróżuję, ale 
zawsze z radością tu wracam. A moim ulubionym 
miejscem jest plac Wolności, który pamiętam  
z dzieciństwa i mam do niego duży sentyment. 
To miejsce, gdzie dziś zresztą mieszkam, jest 
przykładem jak Rybnik się „przepoczwarza”, staje 
się bardziej europejski.

Kolekcjoner statuetek
W trzyletniej historii plebiscytu  najwięcej 

statuetek zdobył młody bokser Rybnickiego 
Młodzieżowego Klubu Sportowego Mateusz 
Mazik. Dwie tegoroczne dołączy do tej zdobytej  
w kategorii sport w 2006 r. Ubiegły rok był dla 
sportowca wyjątkowo udany: został mistrzem 
Polski młodzieżowców i seniorów, a także wicemi-
strzem Unii Europejskiej seniorów, zaś na mistrzo-
stwach Europy seniorów zajął 5 miejsce. Trening 
czyni mistrza, nic więc dziwnego, że z wszystkich 
miejsc w Rybniku, to właśnie hala sportowa jest 
mu najbliższa i tu spędza najwięcej czasu. Dzięki 
tym sukcesom zdobył uznanie zarówno kapituły  
w swojej kategorii, jak i internautów – kibiców. 
Wraz ze swoim trenerem Anatolem Jakimczukiem 
ten wyjątkowo skromny młody człowiek cieszył się, 
że dzięki jego postawie boks staje się w Rybniku 
coraz bardziej popularną dyscypliną sportową,  
a największa ilość głosów oddana przez internautów 
świadczy, że jego fan–klub jest bardzo aktywny. 

Nagrody w Konkursie Człowiek Roku Ryb-
nik.com.pl przyznawane są w 4 kategoriach: 
kultura, sport, biznes i nagroda internautów. 
W pierwszych trzech kategoriach laureatów 
wybiera kapituła konkursu, w której zasiadają: 
prezydent Adam Fudali jako przewodniczący 
oraz red. nacz. rybnik.com.pl Wacław Wrana, 
przewodnicząca Rady Nadzorczej Klubu Ko-
szykarskiego ROW Rybnik Gabriela Wystuba, 
prezes Fundacji Elektrowni Rybnik Stanisław 
Wójtowicz, dyrektor RCK Adam Świerczyna, 
dyrektor DK w Chwałowicach Michał Wojaczek, 
prezes Izby Przemysłowo–Handlowej ROP 
Andrzej Żylak, prezes KS „Energetyk”, poseł 
Grzegorz Janik, prezes OS3 Multimedia Tomasz 
Pruszczyński, a także starszy Cechu Rzemiosł 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości Woj-
ciech Pfeifer. 

O nagrodzie internautów decydują w głoso-
waniu sami czytelnicy Rybnik.com.pl.

(r)

Człowiek Roku Rybnik com. pl

Nominowani w kategoriach:
Kultura
Izabela Barska–Kaczmarczyk – reżyserka i choreograf 

teatru tańca • Jadwiga Demczuk–Bronowska – reżyser-
ka teatralna , konferansjer i animator kultury • Kazimiera 
Drewniok – literatka, piewczyni śląskiej tradycji i kultury 
• Adrian Grad – organizator imprez kulturalnych dla 
młodzieży • Kabaret Noł Nejm.

Biznes
Leszek Arkadiusz Geratowski – współwłaściciel ICE 

Group Sp z o.o. • Michał Komraus – właściciel zakładu 
szklarskiego • Jerzy Król – właściciel cukierni • Maria 
Margońska – właścicielka szkoły językowej „Logmar” • 
Stanisław Słowik – właściciel i prezes Aksel Sp. z o.o.

Sport
Mateusz Mazik – bokser • Michał Mitko – żużlowiec 

• Agata Perenc – dżudoczka • Mariusz Prudel – siatkarz 
• Wojciech Sworowski – szermierz.

W trzeciej edycji konkursu organizowanego przez popularny portal internetowy, 
bokser Mateusz Mazik zdobył zarówno tytuł Człowieka Roku w kategorii sport, 
jak i wyróżnienie internautów. W kategorii biznes zwyciężył prezes firmy Ice Group 
Leszek Arkadiusz Geratowski, nas zaś cieszy najbardziej zwycięstwo w kategorii 
kultura naszej pani Kazi!

Cztery kategorie, trzy osobowości

Zwycięzcy konkursu: Mateusz Mazik, Kazimiera Drewniok i Leszek Arkadiusz Geratowski.         Zdj.: r 



… oto jest pytanie, jak powiedziałby klasyk. Pytanie, na 
które odpowiedź poznali uczestnicy kolejnego „Wieczoru 
sztuk” w Domu Kultury w Chwałowicach.       

— To specyficzny rodzaj fotografii, który możemy nazwać sztuką 
— mówił artysta fotografik Mieczysław Wielomski. Dlaczego? Przede 
wszystkim ze względu na jej twórcze podejście – nie odwzorowuje, 
ale interpretuje. — Nie jesteśmy 
piktorialistami sensu stricte – nie 
uprawiamy technik szlachetnych, 
tak jak to było ponad 100 lat temu, 
ale odwołujemy się do współcze-
sności i zapisu cyfrowego — mówił 
Wielomski. — A dzisiejsza krytyka 
fotograficzna stanęła pod ścianą 
i nie wie jak interpretować nasze 
prace – czy to jeszcze fotografia, 
a może już coś więcej? Pytanie to 
wielokrotnie powracało podczas 
„Wieczoru Sztuk”, w trakcie 
którego swoje prace pokazało 
14 artystów skupionych w „Pic-
torial Team” (www.wielomski.
pl). Jednak piktorialiści uważają, 
że odpowiedź nie jest ważna. Dla nich istotny jest finał, czyli obraz i 
zgodność z założeniami platońskimi. Grupa powstała, by popularyzować 
tę mało znaną dziedzinę fotografii, którą w Polsce uprawia niewiele 
osób. Zdaniem Wielomskiego, który jest twórcą legendarnych już 
formacji fotograficznych, laureatem wielu nagród i wyróżnień, zadanie  
to z powodzeniem udaje się realizować. Potwierdzają to liczne sukcesy 
na rynku fotografii krajowej i europejskiej. Ich prace dostrzegł również 
Piotr Dmochowski, znany z upowszechnia sztuki Zdzisława Beksińskie-
go na świecie. I to może być dla nich spora szansa na wypłynięcie na 
szerokie wody. Jednak dla Wielomskiego najistotniejszy jest fakt, że ten 
rodzaj fotografii zaczyna trafiać do polskich galerii, a coraz więcej osób 
postrzega ją jako sztukę. Fotografia piktorialna zbliża się charakterem 
do malarstwa, rysunku czy grafiki, a w przypadku Pictorial Teamu, 

również literatury. Na wystawę 
składają się bowiem fotografie  
z dwóch cykli „Ulicy Krokodyli” 
i „Sklepów Cynamonowych” i są 
efektem fascynacji prozą Bruno 
Schulza, znakomitego literata  

i grafika. A dotychczas nie zdarzyło się, by literatura zainspirowała fo-
tografików. — To próba przełożenia języka literackiego na język fotografii. 
Każde zdjęcie jest swego rodzaju mini – opowiadaniem, malutkim esejem 
powstałym z inspiracji jakimś fragmentem prozy Schulza — wyjaśnia 
Wielomski. — Nasze fotografie też oscylowały wokół mroczności, które 
towarzyszyły jego życiu. „Sklepy Cynamonowe” uwydatniają obsesyjny  
u Schulza motyw manekinów, a te z witryn sklepowych przy Ulicy Kro-
kodyli symbolizują oprócz bezdusznej zmysłowości również nowoczesny 
komercjalizm. 

Fotografia piktorialna czyli jaka? Sprawdź sam – wystawa czynna 
do 30 kwietnia. 

(S)

Piktorialne czyli jakie?

Na chwałowickiej wystawie pokazano 
fotografie piktorialne z cykli „Ulica 
Krokodyli” i „Sklepy Cynamonowe” 
będące efektem fascynacji prozą Bru-
no Schulza. 

Zdjęcia: s i arch. Mieczysław 
Wielomski. 
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„Bo widzisz, prawdziwa przyjaźń nie kończy 
się nigdy. Nic nie jest w stanie jej zachwiać 
- żadne kłótnie, wątpliwości czy inne problemy. 
Nawet odległość nie może być przyczyną do jej 
zerwania. Kilometry nie są dobrą wymówką do 
zakończenia znajomości. Bo gdy zależy ci na 
kimś, starasz się, niezależnie od tego, co was 
dzieli. Najważniejsze jest to, co was łączy...” 

(autor nieznany)
Słowa te przyświecały spotkaniu harcerskich 

pokoleń zorganizowanym w jejkowickiej szkole 
przez Hufiec Ziemi Rybnickiej im. hm. Józe-
fa Pukowca z okazji Dnia Myśli Braterskiej 
przypadającego 22 lutego. Ten dzień harcerze 
spędzają w swoim gronie, zapraszając osoby, 
które harcerstwo wspierają. W przeddzień 
święta członkowie Hufca Ziemi Rybnickiej 
spotkali się na mszy św., celebrowanej przez 
kapelana hufca, druha Rafała Śpiewaka.  
W kazaniu ksiądz Rafał podkreślał, że prawdzi-
wa przyjaźń, to rzecz, o którą warto zabiegać. 
Po nabożeństwie zorganizowano kominek in-
tegracyjny dla zuchów, harcerzy, instruktorów, 

seniorów i przyjaciół naszego hufca. Ogień 
rozpalili komendantka hufca phm. Ilona Sta-
siak, ks. Rafał Śpiewak i wójt Gminy Gaszowice 
Andrzej Kowalczyk, który reprezentował Radę 
Przyjaciół Harcerstwa W radosnej atmosferze 
harcerze śpiewali, pląsali i słuchali opowieści.

 Z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej 
ZHP Komenda Huf-
ca Ziemi Rybnickiej 
pragnie złożyć ży-
czenia oraz serdecz-
nie podziękować 
wszystkim sympaty-
kom i przyjaciołom 
rybnickiego hufca.  
Szczególne podzię-
k o w a n i a  s k ł a d a 
Urzędowi Miasta 
Rybnika za współ-

pracę, pomoc i wsparcie finansowe realizo-
wanego programu „Czas na zdrowy styl życia 
bez nałogów”, a także sponsorom, współor-
ganizatorom zbiórki ulicznej oraz wszystkim, 
którzy przekazali swój 1% podatku na rzecz 
naszego hufca.

Dzień myśli harcerskiej 



Antoni Szafranek: In Memoriam  
 W 30. rocznicę śmierci twórcy rybnickiej 

orkiestry filharmonicznej Antoniego Szafran-
ka, 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” wystąpią: 

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 wykonaniu 
znakomitej Hanny Śleszyńskiej jako „Kobiety pier-
wotnej” w spektaklu w reż. Arkadiusza Jakubiaka. 

Aktorka w sposób nieodparcie zabawny, ale wiarygod-
ny 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 Oktet Gitarowy to jedyny taki zespół na 

świecie, grający w stałym składzie. Tworzą go 
Tomasz Spaliński, Jacek Płosa, Franciszek Wieczorek, 
Katarina Wieczorek, Mariusz Bury, Jan Kudełka, Piotr 
Kudełka i Krzysztof Kołodziej – pedagodzy, absol-
wenci i studenci Akademii Muzycznej w Katowicach. 
W repertuarze transkrypcje dzieł m.in. Bacha, Mo-

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

Premierowe „Wdowy” 
Nowo powstały w RCK Teatr „Rondo”, zespół teatralny zło-

żony z osób dorosłych, zadebiutuje sztuką Sławomira Mrożka 
„Wdowy”. To czarna, „egzystencjalna” komedia, poruszająca 
w sposób niekonwencjonalny temat śmierci. Inicjatorką powstania 
nowej grupy teatralnej jest Izabela Karwot, która również spektakl 
wyreżyseruje.

28 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

Nocne prowokacje…
… po raz czwarty! Ta cykliczna, interdyscyplinarna, kameralna  

impreza dla bardziej wymagających „konsumentów” kultury ma 
swoje grono wiernych odbiorców. W programie m.in. Noce Sze-
herezady.

23 kwietnia, godz. 20.30 

Popek międzynarodowy
Krzysztofa Popka, znakomitego flecistę 

jazzowego rodem z Rybnika, przedstawiać 
nie trzeba, warto jednak przedstawić jego 
nowy projekt muzyczny. Obok K. Popka, pro-
jekt Krzysztof Popek International Quintet re-
alizują: trębacz Piotr Wojtasik oraz Amerykanie 
perkusista Victor Lewis, basista Cameron Brown 

i znany ze współpracy z Wyntonem Marsalisem i Sonny Collinsem, 
pianista Stephen Scott. Ekskluzywne tournée zespołu wiedzie przez 
Nowy Jork, Los Angeles oraz… Łódź i Katowice do Rybnika.

24 kwietnia, godz. 20.00    
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54 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

W roku 
Juliusza Słowackiego…

Jeszcze tylko do 18 marca przyjmowane są zgłoszenia 
do przesłuchań miejskiego i powiatowego etapu Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Odbędą się one 
23 i 24 marca br. w Rybnickim Centrum Kultury. Ogłasza-
nemu przez Towarzystwo Kultury Teatralnej konkursowi pa-
tronują tradycyjnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz Ministerstwo Edukacji. Konkurs, kierowany 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, 
jest prowadzony w formie czterech odrębnych turniejów: 
recytatorskiego, pod hasłem „Wywiedzione ze słowa”, Te-
atru Jednego Aktora oraz turnieju poezji śpiewanej. Kartę 
zgłoszenia można pobrać w Dziale Artystycznym RCK 
oraz na stronie www.kultura.rybnik.pl, gdzie można 
również zapoznać się ze szczegółami regulaminu.



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. 

DKF „Ekran” wszedł w 45 rok swego istnienia.
Więcej o jubilacie w jednym z kolejnych numerów „GR”.

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

Poniedziałek, 6 kwietnia, godz. 19.00
GORĄCZKA ZŁOTA, reż. i rola gł. Charlie Chaplin; 

ONCE
prod. Irlandia, 2006 r., dramat/romans/muzycz-
ny, reż. John Carney, wyk. Marketa Irglova, Glen 
Mansard.
Inspirująca opowieść o dwóch pokrewnych du-
szach, które odnalazły siebie na pełnych wrzawy 
ulicach Dublina. On jest ulicznym muzykantem, 
który stracił wiarę w to, że jeszcze jest w stanie coś 
stworzyć. Ona to młoda matka próbująca znaleźć 
sobie miejsce w nieznanym mieście. Ich przypadko-
we spotkanie odmieni życie obojga, zainspirują się nawzajem do 
spełniania swoich marzeń.

Na koncercie obecny był m.in. Wojciech Kilar.
Zdjęcia: Krzysztof Lisiak

Z tej okazji Filharmonia Śląska w Katowicach, której maestro Błaszczyk 
jest od 10 lat dyrektorem artystycznym, przygotowała specjalny uroczysty 
koncert, którego pierwszą część poprowadził jeden z nauczycieli jubilata 

Jan Wincenty Hawel, zaś drugą sam 
solenizant, prezentując razem z or-
kiestrą dzieła Góreckiego i Kilara. 
Niespodzianką dla publiczności 
był udział w koncercie najlepszych 
polskich solistów – wiolinistów, 
którzy zasiedli za pulpitami razem 
z innymi członkami orkiestry. 

List gratulacyjny podpisany 
przez prezydenta Rybnika Adama 
Fudalego wręczyła jubilatowi wice-
prezydent Ewa Ryszka, a w imieniu 

rybnickiego środowiska muzycznego życzenia złożyli dyrektor Filharmonii 
Rybnickiej Antoni Smołka oraz prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola 
i Antoniego Szafranków Norbert Prudel. 

Rozmowę z jubilatem przedstawimy w świątecznym wydaniu „GR”.  

„Abraham” maestro Błaszczyka

Mirosław Jacek Błaszczyk, 
dyrygent związany z Ryb-
nikiem poprzez miejsce za-
mieszkania oraz pracę i kon-
certy z Filharmonią Rybnicką, 
obchodził 50. urodziny.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 35

Jubileuszowy koncert 6 na 6!
TZR, 21 marca, godz. 18.00.

„Carrantuohill” na żywo w TV!
Dzień św. Patryka, patrona Irlandii, zespół „Carrantuohill” 

spędzi na wizji i fonii! Świętowanie 17 marca rozpocznie już 
o 6.00 rano w programie „Kawa, czy herbata?” w TVP1. 

Po „irlandzkim” śniadaniu będzie okazja do spędzenia wieczoru 
z muzyką „Carrantuohill” – w TVP Kultura godz. 19.00, retrans-
misja koncertu „Touch of Ireland’’, a o godz. 20.05 w Programie 
III Polskiego Radia w Studiu im. Agnieszki Osieckiej „Carrantu-
ohill” zagra długo oczekiwany koncert z gościnnym udziałem 
Boba Bales’a. 

Zaś 21 marca – akcja ekologiczna oraz niesamowita im-
preza muzyczno–taneczna „Zielona Wyspa Śląsk” w Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu, łącząca śląskie tradycje muzyczne 
z irlandzkimi. Z okazji święta „Zielonej Wyspy” zespół wydał 
singel zapowiadający nową płytę.

Więcej na stronach www.carrantuohill.art.pl 
oraz www.dmit.com.pl.



Tegoroczna, 13 edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Artystycznej okazała 
się szczęśliwa dla jednego z najmłodszych 
uczestników konkursu. Jakub Blokesz, uczeń 
wodzisławskiego Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. prof. Józefa Tischnera, pokonał 

k i lkunastu  współuczestników tego 
artystycznego turnieju i powrócił do 
rodzinnego Pszowa z tytułem zdobywcy 
Grand Prix i nagrodą dziesięciu tysięcy 
złotych. 

Pozostałymi laureatami tegorocznej OFPY zostali: 
Dominika Barabas z Lądka Zdroju (I miejsce), Ka-
rolina Cicha z Białegostoku (II m.) oraz Alicja Pyziak 
z Bielawy i Marty Wachowicz z Rybnika (ex-aequo 
III m.), a najlepszym (i najmłodszym) akompaniato-
rem – Jasiek Kusek. Wyróżnienia przyznano Pawłowi 
Brożkowi z Czechowic–Dziedzic i Emilii Kudrze 
z Łodzi. Na wieńczącym tradycyjnie OFPĘ koncercie 
galowym w Teatrze Ziemi Rybnickiej zwycięzcy dali 
próbkę swojego talentu i odebrali nagrody m.in. z rąk 
wicemarszałka województwa śląskiego Zbyszka Za-
borowskiego, prezydenta Rybnika Adama Fudalego, 
przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Rybniku 
Grzegorza Potysza i członka zarządu elektrowni 
„Rybnik” Walentego Sasima.  

Z krótkim, za to niezwykle energetycznym recita-
lem, wystąpiła również Gabriela Lencka, ubiegłorocz-
na laureatka OFPY, a ostatnim akcentem koncertu 
galowego była premiera spektaklu muzycznego „Sło-
wa, słowa, słowa...” w reżyserii Andrzeja Strzeleckie-
go. — To koncert, do którego słowa napisali mistrzowie 
— mówił A. Strzelecki. Reżyser sam poprowadził 
koncert, a bawiąc się tytułowym „słowem”, odnajdy-
wał polskie tropy uznanych w świecie wykonawców. 
Parakabaretowe widowisko powstało w oparciu o tek-

sty wybitnych autorów: Agnieszki Osieckiej, Jonasza 
Kofty i Jeremiego Przybory. — Jakże ubogo wyglądał-
by nasz język, gdyby nie twórczość Agnieszki, Jeremiego 
i Jonasza — mówił A. Strzelecki, który na scenę 
TZR zaprosił „...artystów z uniwersalnym terminem 
ważności”, a wśród nich Dianę Ross, Joe Cockera. 
Edith Piaf, Marlenę Dietrich, Marylin Monroe, De-
misa Roussosa, Barbrę Straisand czy grupę „ABBA”. 
W role światowych gwiazd estrady wcielili się m.in. 

Piotr Machalica (który na scenie pojawił się m.in. jako 
Joe Cocker), Marian Opania (entuzjastycznie przyjęty 
jako Demis Roussos), Joanna Liszowska (m.in. jako 
Marlena Dietrich), Katarzyna Zielińska (gromko 
oklaskiwana jako Edith Piaf), Aneta Teodorczuk 
i Stefan Każuro. 

Nim jednak Kuba i pozostali laureaci stanęli 
przed liczną widownią TZR, w świetle reflektorów 
i pod okiem kamer TV3, która prowadziła bezpo-
średnią transmisję z koncertu galowego, uczestnicy, 
jurorzy i publiczność mieli za sobą trzy pracowite 
dni przesłuchań w Klubie Energetyka, każdy 
zakończony znakomitym widowiskiem poetyc-
ko–muzycznym. Po finałowym konkursie turnieju 
regionalnego zobaczyliśmy spektakl „Artystów 
nie robi się w fabryce” z udziałem Janusza Radka 
i artystycznej młodzieży, w tym przyszłego zdobywcy 
Grand Prix i dwóch rybniczanek: Malwiny Klimek 
i Marty Wachowicz oraz Małgorzaty Oleś z Jejko-
wic, uczennicy ZSM–E w Rybniku. Ich obecność 
w konkursie i nagroda dla Marty Wachowicz dowo-
dzi, że rybnickie talenty zostały zauważone. Marta 
jest uczennicą IV LO w Chwałowicach, aktualnie 
współpracuje ze znanym, również z poprzednich 
edycji OFPY, muzykiem Jarosławem Hanikiem, 
a wyłowił ją w „Pojedynku na Słowa” Wojciech Bro-
nowski. Nie spodziewała się tak wysokiej pozycji, 
ale w OFPIE, podobnie jak Malwina Klimek, nie 
jest debiutantką. Nic dziwnego, że swą przyszłość 
wiąże z muzyką...     

Czy do grona laureatów OFPY, 
którzy osiągnęli sukces artystycz-
ny, dołączy nie kryjący zaskocze-
nia z werdyktu jury Kuba Blokesz? 
Pierwsze podziękowania laureat 
Grand Prix skierował do Stefana 
Brzozowskiego, swojego mento-
ra na warsztatach artystycznych 
w Pęzinie, który zachęcił go do za-
interesowania się twórczością cze-
skiego barda Jaromira Nohavicy. I to 
jego piosenka „Panie prezydencie” 
(z częściowo przystosowanym do 
polskich realiów tekstem Krzysztofa 
Daukszewicza) oraz utwór „Ja tonę” 
Tomasza Korteusza („Czerwony 
Tulipan”), wyśpiewane przez Kubę 
przyniosły mu zwycięstwo. — Po-
znałem Nohavicę osobiście, miałem 
nawet okazje przedstawić mu swoje 
interpretacje jego utworów. Podo-
bało mu się! To mnie zmotywowało 
nie tylko do dalszego śpiewania, 
ale i do nauki czeskiego. Ze swo-
jego okna w pogodny dzień widzę 
Ostrawę — zdradza Kuba.

18–letni Jakub Blokesz jest muzycz-
nym samoukiem. Jego specjalność 
to, jak mówi, muzyka chrześcijańska, 
gospel i blues, ale również ballada 
i... psychodeliczny rock. Śpiewa 
i gra w kilku zespołach muzycznych, 
ale lubi też występować sam z gitarą 
i interpretować piosenki poetyckie 
i artystyczne. Mimo młodego wieku 
może pochwalić się już kilkoma 
muzycznymi sukcesami. W ub. roku 
otrzymał m.in. pierwszą nagrodę 
w 21. Ogólnopolskim Festiwalu Pio-
senki Turystycznej, Poezji Śpiewanej 
i Sztuk Różnych „Wrzosowisko” 
w Kędzierzynie–Koźlu. Zajął też 
drugie miejsce w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Mu-
zyczne spotkania kultur” w Piotrko-
wie Trybunalskim. Życzymy dalszych, 
„poofpowskich” sukcesów.

Szczęśliwa „13” Kuby 

Przewodniczący jury Jan Poprawa odczytuje werdykt. Zwycięzcy już go znają...
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• 2.04., czwartek, godz. 11.00 – Moda na bestsellery – Alicja Go-
dlewska;

• 6.04., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – Sędzia 
Janina Kubasa;

• 6.04., poniedziałek, godz. 12.00 – Impresja – prowadząca Maria 
Malczewska;

od 9.04. (czwartek) do 14.04. (wtorek) – przerwa wielkanoc-
na;

• 16.04., czwartek, godz. 11.00 – Historia malarstwa – Helena 
Kisielewska;

• 18.04., sobota, godz. 14.00 – Spotkanie wielkanocne;
• 20.04., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – Sędzia 

Janina Kubasa;
• 20.04., poniedziałek, godz. 12.00 – Medycyna niekonwencjonalna 

– prowadzący Ludwik Semeniuk;
• 22.04., środa, godz. 13.30 – Odżywianie w profilaktyce miażdży-

cowej i chorobach nowotworowych – dr Stanisław Gouba;
• 23.04., czwartek, godz. 11.00 – Spotkanie z Wicemarszałek Senatu 

Krystyną Bochenek;
• 27.04., poniedziałek, godz. 12.00 – Medycyna niekowencjonalna 

– prowadzący Ludwik Semeniuk;
• 28.04., wtorek, godz. 14.00 – Spotkanie solenizanckie;
• 30.04., czwartek, godz. 11.00 – Nowe technologie cz. II – mgr 

inż. Zdzisław Mencel

Dla chcących wspomóc UTW 
– 1% KRS 0000108669 

Pierwsza część konkursu krajowego za-
kończyła się... śpiewanym Szekspirem czyli 
spektaklem „Królowa Mab” z udziałem m.in. 
Kingi Preis, Magdy Kumorek i Jacka Bończy-
ka, który był również głównym animatorem 
trzeciego wydarzenia – „Impresji na temat 
raju” do m.in. tekstów biblijnych i wierszy 
Zbigniewa Herbarta. Spektakl ten nawiązywał 
do programu „Raj” Przemysława Gintrow-
skiego, Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa 
Łapińskiego z 1981 roku. Bończaka wspomagał 
Mirosław Czyżykiewicz oraz grupa młodych 
wykonawców. Wszystkie „pokonkursowe” 
spektakle zaprezentowały w Rybniku zwykle to, 
co w tzw. artystycznej piosence powstało ostat-
nio w kraju najelpszego. W tym roku wyróżniały 
się oryginalnymi wizualizacjami pełniącymi 
rolę swoistej scenografii. 

Zasługą organizatorów, w tym prezesa Sta-
nisława Wójtowicza i „dyrekcji” artystycznej 
czyli Jadwigi Demczuk–Bronowskiej i Woj-
ciecha Bronowskiego jako inicjatora imprezy, 
jest nadanie jej wysokiego prestiżu, m.in. 
poprzez udział w jury artystów liczących się 
w środowisku piosenki artystycznej, których 
kompetencje są niepodważalne jak Zygmunt 
Konieczny, Jerzy Satanowski czy Stefan Brzo-
zowski. O  Janie Poprawie nie wspominając, 
bo on jest tu niemal domownikiem. Swój wer-
dykt jurorzy zdradzili mediom i uczestnikom 
na dzień przed koncertem galowym, podzielili 
się też kilkoma refleksjami. — Decyzja jury jest 
wypadkową gustów wszystkich jego członków 
i sztuką kompromisu — mówił J. Satanowski. 
— Zawsze się boję, że pominęliśmy kogoś 
wartościowego. Może w innych warunkach czy 

innym dniu lepszy byłby ktoś inny? Dlatego nie 
należy zbytnio jury przejmować i robić swoje 
— zauważyła jurorka Ewa Kornecka. — Je-
steście na pięknej drodze. Idźcie nią dalej... to 
pełne otuchy słowa Stefana Brzozowskiego. 
— OFPA to nie tylko konkurs, ale impreza, 
która wpływa na poziom piosenki artystycznej 
w całej Polsce — mówił przewodniczący jury 
J. Poprawa. — A poziom konkursu i wybory 
jury chyba niezłe, skoro wielu laureatów OFPY 
to uznani dziś artyści — podsumował W. Bro-
nowski, podkreślając szczególnie poziom kon-
kursu regionalnego, który się bardzo rozrósł. 
— Tak piękne wyniki pracy z młodzieżą w czasie 
warsztatów, to dla nas duża satysfakcja. 

(r), D

Zdjęcia również na II stronie okładki.

Inicjatorzy, organizatorzy i wysokie jury.

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 37

Program zajęć na kwiecień 2009

Zaprosili nas:
• Empik Rybnik Focus na spotkanie z pisarzem Jerzym Buczyń-

skim (28 lutego i 1 marca). 
• Gaszowicka „Galeria w Piecu” na wernisaż wystawy „Trzy 

punkty... odniesienia” (2 marca). 
•Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie na wernisaż wystawy gra-

fiki i fotografii Mirosława Pilarza i koncert piosenki francuskiej 
w wykonaniu Doroty Lanton (6 marca).

• I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich na XV 
Festiwal Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka (12 
marca, więcej w następnym numerze).

• Kabaret Noł Nejm na premierę nowego programu „Występek” 
(13 marca).

• Senator Tadeusz Gruszka na konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 
w auli Uniwersytetu Śląskiego, pod patronatem posła do Parlamen-
tu Europejskiego prof. Wojciecha Roszkowskiego (13 marca).  

• Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów „Silesia” na spotkanie 
z okazji „Dnia Kobiet” w siedzibie świetlicy środowiskowej 
w Paruszowcu–Piaskach (14 marca).

• Kulturalnyclub na cykl koncertów – Renton (15 marca), World 
Trio – Jorgos Skolias, Bronisław Duży, Przemysław Borowiecki (21 
marca, godz. 18.00), Artur Dutkiewicz Trio (utwory z repertuaru 
Czesława Niemena, 29 marca, godz. 20.00), Bajzel (3 kwiecień, 
godz. 20.00). Bilety i rezerwacje: klub@kulturalnyclub.eu 

• Galeria handlowo–rozrywkowa Focus Mall na X edycję akcji 
„Zadbaj o swoje serce!” (15 marca).

• Dom Kultury Chwałowice na występ Gruzińskiej Grupy Folk-
lorystycznej „Gurjaani” (15 marca, godz. 17.00). 

•Galeria „Ciasna” w Jastrzębiu Zdroju na wernisaż zbiorowej 
wystawy fotografii „Światłodruk broniszowski” (19 marca). 

• Gimnazjum Dwujęzyczne na II edycję 5–etapowego współ-
zawodnictwa pod nazwą „Międzyszkolna Liga Języka Angiel-
skiego” (27 marca). 



— Rybnik został wzięty zdradą. Ktoś zabił 
polskich saperów, którzy mieli wysadzić 
wiadukt na szosie raciborskiej — twierdzi 
Janusz Ryt, znany badacz historii II Wojny 
Światowej, który w trakcie zorganizowanej 
w Muzeum konferencji mówił o kulisach 
wkroczenia wojsk niemieckich do Rybnika, 
we wrześniu 1939 r.

O wielu nowych, nieujawnionych dotąd 
wydarzeniach, jakie miały miejsce w Rybniku 
i powiecie rybnickim w okresie II Wojny Świa-
towej mówili podczas konferencji niezależni 
badacze historii oraz prelegenci reprezentujący 
różne środowiska naukowe. — To wyjątkowe 
spotkanie, bo w wystąpieniach prelegentów 
pojawiły się nowe fakty dotyczące przebiegu II 
Wojny Światowej w naszym mieście — podkreśla 
Bogdan Kloch, dyrektor rybnickiego Muzeum. 
Choć od wybuchu wojny minęło niemal 70 lat, 
nadal wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych. 
Na solidne opracowanie wciąż czeka proble-
matyka związana z tragicznym losem Żydów 
mieszkających w gminach na terenie powiatu. 
Białą plamą są dzieje rybnickich harcerzy, 
szkolnictwa i rzemiosła. Niewyjaśnioną dotąd 
zagadką jest to, kto na polecenie generała Szy-
linga wybudował znajdujące się pod Rybnikiem 
trzy schrony żelbetowe. Nadal nieznane są losy 
mieszkańców Rybnika, którzy nie podpisali 
volkslisty, a wciąż nieodkrytą kartą jest skala 
udziału rybniczan i mieszkańców powiatu  
w działaniach wojennych na rzecz III Rzeszy 
Niemieckiej. 

Problematykę wydarzeń wrześniowych 1939 
roku przybliżył uczestnikom konferencji Grze-
gorz Bębnik z Instytutu Pamięci Narodowej  
w Katowicach, który mówił o działaniach 
dywersyjnych oraz reakcjach mieszkańców 
Rybnika na zajęcie miasta przez wojska nie-
mieckie. — Obrona narodowa tworzona była 
w oparciu o miejscowych żołnierzy. Jednak to, 
co miało być ich siłą – znajomość terenu i spe-
cyfiki regionu – często okazywało się słabością, 
bo wśród nich znaleźli się i tacy, którzy przeszli 
na stronę wroga — wyjaśniał G. Bębnik. Ja-
skrawym przykładem tego typu postaw była 
osoba Waltera Wollnego – rybniczanina, syna 
właściciela tutejszego młyna, który po ukoń-
czeniu Państwowego Gimnazjum w Rybniku 
(dzisiejsze I LO) i otrzymaniu solidnego wy-
kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wstąpił w szeregi polskiej armii. 
Już jako dowódca batalionu Obrony Narodo-
wej „Rybnik” razem z całą kompanią przeszedł 
na stronę Niemiec. — Najprawdopodobniej 
likwidacja saperów mających zniszczyć wiadukt 
była dziełem Wollnego i jego żołnierzy, których 
udało mu się przeciągnąć na niemiecką stronę. 

Takich przypadków, będących jednak na margi-
nesie ogólnych zachowań, można doszukać się  
w niemieckich raportach — zaznaczył G. Bęb-
nik. Obecni na konferencji prelegenci mówili 
także o cywilnych stratach wojennych, konfi-
skatach majątku polskiego na terenie miasta i 
powiatu, a także o doświadczeniach wojennych 
znanych rybniczan – Maksymiliana i Mie-
czysława Basistów. — Wojenna rzeczywistość 
na Śląsku, w tym również na terenie powiatu 
rybnickiego nie wyglądała jednoznacznie. Skom-
plikowane, wielowątkowe dziedzictwo, zagma-
twane dzieje sprawiły, że na tych terenach wojna 

miała wiele odcieni. I niejednokrotnie trudno jest  
o jedną, zdecydowaną ocenę — podsumowują 
organizatorzy spotkania, którego pokłosiem 
jest publikacja „Rybnik i powiat rybnicki  
w okresie II wojny światowej”. Książka zawiera 
teksty wystąpień uczestniczących w konferencji 
historyków. 

Zarówno imprezę jak i publikację można 
uznać za prolog obchodów 70. rocznicy wy-
buchu II Wojny Światowej, która przypada  
w tym roku.

(D)
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Wartości tkwiące w przeszłości, tradycji  
i kulturze małej ojczyzny stały się podstawą 
utworzenia w tej dzielnicy ścieżki dydaktycznej. 
— Jest ona szansą na dotarcie przez młode po-
kolenie do źródeł, z których się wywodzi i miejsc, 
w których muszą szukać swoich korzeni — mówi 
koordynator projektu Maria Stachowicz – Po-
lak ze Stowarzyszenia Korzenie.pl, które na jego 
realizację pozyskało grant w wysokości 3.800 
zł w ramach konkursu „Działaj Lokalnie VI”. 
Konkurs realizowany jest przez Polsko–Ame-
rykańską Fundację Wolności we współpracy 
z Akademią Rozwoju Filantropii i Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych, a jego celem 
było aktywizowanie społeczności wokół lokal-
nych problemów, próba ich rozwiązywania oraz 
pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców. 
Adresatami konkursu były stowarzyszenia, gru-
py obywatelskie, lokalne instytucje publiczne 

– szkoły, domy kultury, biblioteki, kluby sporto-
we, a partnerem był Związek Gmin Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego oraz 
starostwa powiatu rybnickiego i raciborskie-
go. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2008 r.  
i zbiegł się z obchodami 60–lecia istnienia Bo-
guszowic Osiedla i 30–lecia tamtejszej parafii. 
Na ścieżce dydaktycznej „W poszukiwaniu 
korzeni…” znajdują się najważniejsze miejsca 
Boguszowic wpisane w historię i teraźniejszość 
dzielnicy, m.in. Boguszowicka Skarbnica Dzie-
dzictwa Kulturowego Małych Ojczyzn, kościół 
pod wezwaniem św. Barbary, SP nr 18, była 
piekarnia „U Kuli”, Dom Kultury, Gimnazjum 
nr 5, działki POD Rozkwit, Las Blicherski, 
familoki i kopalnia „Jankowice”. W aktywnych 
zajęciach na ścieżce dydaktycznej biorą udział 
młodzi ludzie z placówek oświatowych dzielni-
cy, ale pierwszymi piechurami byli uczniowie 

— 1 września 1939 r., w wyniku działań wojennych w Rybniku zginęło ok. 10 cywilów — mówił Bogdan Kloch, 
 dyrektor rybnickiego Muzeum 

Czas wojny, 
czas próby...

Odnaleźć korzenie
„Nie będziesz wiedział dokąd pójść, jeśli nie wiesz skąd idziesz” — mówi jedno z lu-

dowych powiedzeń, które jak ulał pasuje do zakończonego w lutym interdyscypli-
narnego projektu działania lokalnego „W poszukiwaniu korzeni”, realizowanego 
w Boguszowicach Osiedlu.



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

Znane z urokliwego położenia nad Zalewem Rybnickim Stodoły, raj 
dla uprawiających  nie tylko sporty wodne i wędkarzy, ale i dla amatorów 
pieszych i rowerowych eskapad, są miejscowością o długiej historii.

Stodoły należą do miejscowości odnotowanych w źródłach z wieku 
XIII. Przy okazji fundacji klasztoru cystersów w Rudach w 1258 r 
.wymieniono wieś Stodol. Prawdopodobnie był to przysiółek leśny, 
z którego z czasem wyrosła wieś lokowana na prawie niemieckim. Cy-
stersi, do których należały Stodoły, wykorzystując lokalne pokłady rudy 
darniowej założyli tu kuźnice. Produkowano tu żelazo od wieku XVI 
aż do roku 1884 – wówczas uległy likwidacji ostatnie fryszerki.

Stodoły były własnością klasztoru w Rudach do jego sekularyzacji, 
czyli przejęcia majątku kościelnego przez władzę świecką, w roku 
1810. Później weszły w skład dóbr księcia raciborskiego rezydującego 
w Rudach. W roku 1818 znalazły się na przeszło sto lat w granicach 
utworzonego wówczas powiatu rybnickiego. Granica polsko–niemiecka 
ustanowiona po Plebiscycie w 1921 roku, pozostawiła Stodoły po stronie 
niemieckiej. W roku 1937 nazwę wsi zmieniono na Hochlinden. Do 
dawnej nazwy wieś wróciła w 1945 r. W tym samym roku Stodoły zostały 
włączone do zbiorczej gminy Rudy. Od stycznia 1973 r., jako sołectwo, 
podlegały gminie w Chwałęcicach. Kolejna reforma administracyjna 
z 1 lutego 1977 r. włączyła sołectwa Stodoły i Chwałęcice do Rybnika. 

Jeszcze do niedawna dzielnica Stodoły nie miała własnego znaku 
wspólnoty. W 2004 r. zapobiegliwi działacze samorządowi, uchwałą 

Rady Dzielnicy podjęli decyzję o jego ustanowieniu. Projekt znaku, 
po licznych konsultacjach, przygotował Romuald Kubiciel. Tworzy go 
w błękitnym polu stodoła z bali z otwartymi wrotami, pod nią srebrna 
ryba.

Autorowi tej wersji graficznej znaku nie była jeszcze znana pieczęć 
gminna, użyta do uwierzytelnienia dokumentów w Katastrze Karoliń-
skim w latach 1722–1723. Natrafiłam na nią podczas badań w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu. Znakomicie zachowana owalna pieczęć 
o wysokości 27 mm i szerokości 23 mm, odciśnięta w czerwonym laku, 
przedstawia stodołę z mocnych bali z zamkniętymi wrotami. Wokół, 
w podwójnym otoku, rytownik umieścił łacińską inskrypcję: SIGILLVM 
COMMVN [ITAS] : STODOLIEN [SI] :

Pieczęć Stodół, podobnie jak pieczęcie Boguszowic, Chwałęcic, 
Zwonowic, Rud z początku XVIII wieku, czyli wsi wchodzących 
w skład majątku klasztoru cystersów w Rudach, sporządzono w jednej 
pracowni grawerskiej. I była to bez wątpienia pracownia znakomita. 
Wyszły z niej maleńkie dzieła sztuki charakteryzujące się precyzyjnym, 
lekkim rysunkiem i kompozycją harmonijnie łączącą wyobrażenie 
napieczętne z legendą.

Pochodzący z 2004 r. znak wspólnoty, zaprojektowany przez 
R. Kubiciela, w swym założeniu wyszedł od nazwy wsi związanej z ży-
ciem materialnym człowieka. Odnosi się do miejsca z zabudowaniami 
gospodarczymi, sugerując silne związki z gospodarką rolną i leśną.

E. Bimler–Mackiewicz

Znaki wspólnoty
Stodoły
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klasy 5c ze SP nr 18, 
którym w 3–godzinnej 
wyprawie towarzyszyli 
nauczyciele i przewod-
nik – instruktor z 5 
Drużyny Harcerskiej 
„Młode Wilki” phm 
Piotr Polak. To właśnie 
on opowiadał dzieciom 
o historii Boguszowic Osiedla oraz przybliżył 
ważne wydarzenia związane z poszczególnymi 
miejscami, a w Boguszowickiej Skarbnicy… 
dzieci napisały test dotyczący wiedzy, jaką 
właśnie poznały. 

W czasie trwania projektu zorganizowano 
też kilka konkursów, dzieci spotkały się ze star-
szymi mieszkańcami dzielnicy, pozyskano ma-
teriały z archiwów państwowych i zakładowych, 
dokładnie opracowano stanowiska (przystanki) 
znajdujące się na ścieżce i wykonano tablicę 
edukacyjną oraz folder. A wszystko po to, by 
przyczynić się do uświadomienia najmłodszym 
wartości i znaczenia własnej tożsamości i dzie-
dzictwa kulturowego. 

(S)

Znak wspólnoty Stodół 
wg projektu R.Kubiciela

Pieczęć Stodół z 1723 r.

Wyruszając na ścieżkę dydaktyczną warto zabrać ze sobą folder... — przekonują młodzi mieszkańcy Boguszowic 
Osiedla.

Zdj.: arch. org.
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Abecadło Rzeczy Śląskich

W marcu jak w garcu?

Rok 1811. Pojawiła się wtedy na niebie olbrzymia świecąca nocą 
kometa. Ludzie mówili potem, że była zapowiedzią trwającej tego roku 
wielkiej suszy i wojny francusko–pruskiej. Dotknęła również Śląska, 
który był w granicach Królestwa Prus.  

Rok 1839. Na Śląsku i w Rybniku panowała wtedy epidemia cholery. 
W straszliwych bólach zmarły tysiące mieszkańców Śląska. W samym 
tylko Rybniku – kilkudziesięciu. 

Lata 1844–1848. Z powodu obfitych opadów deszczu w latach 
1844–1846 nie udały się na całym Górnym Śląsku zbiory. Zgniły pra-
wie wszystkie ziemniaki. Ludzie zmuszeni byli jeść trawę i korę drzew.  
Doprowadziło to do wybuchu epidemii. W 1846 roku pojawiły się pierw-
sze objawy tyfusu. Choroba oraz powszechny wtedy głód zdziesiątkowały 
mieszkańców Rybnika. Zmarło około 400 osób (15%), zaś około 800 
dzieci zostało sierotami, dla których trzeba był szybko zorganizować 
przytułki. Wśród zmarłych na tyfus był również ówczesny burmistrz 
Alojzy Preuss. 

Rok 1858. Na obszarze od Opola do Pszczyny i od Raciborza do 
Gliwic 15 stycznia 1858 roku nastąpiło trzęsienie ziemi – a zdarzenie 
to opisuje rybniczanin Franciszek Idzikowski w książce „Dzieje miasta 
Rybnika…”. Zdarzyło się to pomiędzy godziną 20.30 a 20.45, kiedy 
ludzi kładli się spać. Nagle poczuli jakby ziemia się pod nimi dźwignęła. 
Przerażeni wyszli przed domy, a dzieci pobudziły się, uciekając z płaczem 
do rodziców. To przerażające wydarzenie składało się z dwóch wielkich 
wstrząsów, trwających dwie lub trzy sekundy. Niektórzy wiązali to trzę-
sienie ziemi z długą i ostrą zimą, która trwała tego roku do kwietnia.

Rok 1860. Od wiosny do jesieni codziennie padał deszcz. Ziemniaki 
zgniły na polu już w lipcu, zaś zboże zwożono do stodół mokre. Zbiory 
tego roku zmniejszyły się o 75% i ludzie przez cały następny rok cierpieli 
z powodu głodu i niedostatku.

Rok 1921. Prawdopodobnie z powodu upałów 22 czerwca 1921 roku, 
na rybnickim dworcu kolejowym doszło do katastrofy. Wyleciały tam  
w powietrze cztery wagony, wiozące materiały wybuchowe do okolicz-
nych kopalń. Zginęło 7 lub 8 osób, zaś w promie-
niu kilkuset metrów powylatywały szyby z okien 
oraz zawalił się dach kościoła św. Antoniego. 
Drugie nieszczęście nastąpiło w nocy z 12 na 
13 sierpnia 1921 roku, kiedy od iskry parowozu 
zapaliły się rybnickie lasy. Największe znisz-
czenia powstały w Orzepowicach i Grabowni. 
Ogień zagrażał już prawie całemu miastu i wtedy  
w kościołach rozpoczęto gorące modły do  
św. Antoniego. Po tygodniu pożar opanowano, 
w czym pomógł wyczekiwany od dawna deszcz. 
Spaliło się około 320 hektarów lasu.

Rok 1927. Niespodziewanie w piątek 13 
maja 1927 roku w Rybniku spadł śnieg. Pod 
jego naporem łamały się w ogrodach pełne liści  
i kwiatów drzewa. To nietypowe zjawisko zostało 
sfotografowane – patrz zdjęcie obok.

Rok 1929. W pierwszej połowie lutego 1929 roku na całym 
Górnym Śląsku były bardzo silne mrozy i obfite opady śnie-
gu, z powodu których większość ludzi nie wychodziła z domów.  
W Rybniku termometry zarejestrowały najniższe od niepamiętnych 
czasów mrozy: 2 lutego – minus 28 stopni; 10 lutego – minus 40 stopni, 
a 11 lutego aż minus 42 stopnie. 

Rok 1992. Od maja do września 1992 roku nie spadła ani kropla 
deszczu. Upały w tym czasie prawie codziennie osiągały 36 stopni  
w cieniu. Dokładnie 8 sierpnia o godzinie 14.05 przez Kuźnię Raciborską 
przejeżdżał pociąg z Raciborza do Katowic. Najprawdopodobniej z po-
wodu niedopałka papierosa wyrzuconego przez bezmyślnego pasażera, 
już kilka minut później płonął las. W niedzielę 30 sierpnia duszący dym 
pożaru dochodził już do Rybnika. Pierwszy deszcz spadł we wtorek  
1 września o godzinie 10.00. Tego też dnia pożar opanowano, ale spło-
nęło około 9 tysięcy hektarów lasu.  

Zima 1995/96. Od początku listopada 1995 roku do kwietnia 1996 
roku utrzymywały się mrozy poniżej 10 stopni. Ludzie masowo chorowali 
na grypę. W niektórych domowych kotłowniach do stycznia spalono 
już taką ilość węgla, jaka zwykle wystarczała na cały rok. Natomiast 
lato 1996 roku z powodu chłodnych i deszczowych dni było również 
bardzo nieprzyjemne.

Rok 1997. W lipcu 1997 roku na południu Polski padał obfity deszcz, 
który stał się przyczyną powodzi. Zalało prawie całkowicie Racibórz, 
Opole, Wrocław... W Rybniku podtopiło domy w okolicach rzeki Rudy  
i Nacyny, natomiast 21 i 23 lipca obsunęła się dwukrotnie skarpa na 
rybnickim cmentarzu przy ul. Rudzkiej, odsłaniając 298 grobów. Urwi-
sko zasypano, stawiając w tym miejscu zbiorową mogiłę.

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

Dawniej to były na Śląsku takie zimy – tak często wspominają 
starsi – że zumiynta aże przikrywały płoty i drzewa we zogrodach. 
A dzisiaj? Dzisiaj już nawet młodsi nie wiedzą, co to po śląsku 
znaczy zumiynta – a są to zaspy śnieżne. Czy jednak dawniej 
pogoda była przewidywalna, a tylko dzisiaj płata figle – jak w 
garcu? Przeczy temu kronikarz Jan Długosz pisząc, że w naszej 
części Europy w lutym 1412 roku było tak ciepło, że rosła trawa 
i kwitły kwiatki, zaś o roku 1474 czytamy, że „...był niezwykły 

w całej Europie, ponieważ słońce grzało mocniej niż zwykle  
i nie dopuszczało żadnego deszczu (…)”. Skupmy się jednak na 
pogodzie na Śląsku i w Rybniku. Zatem już od jesieni 1241 roku 
przyszły na Śląsk niezwykle ostre mrozy. Zapisał to przy okazji 
kronikarz krytykujący księcia śląskiego Bolesława Rogatkę, że 11 
listopada 1241 roku urządził turniej rycerski, mimo siarczystych 
mrozów i żałoby po ojcu Henryku Pobożnym. A oto kilka innych 
„opowieści pogodowych” dotyczących Śląska:

Zdjęcie majowej śnieżycy z 1927 roku pochodzi z rodzinnego albumu rodziny Klugerów 
pochodzących z Rybnika-Gotartowic.
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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. 69)
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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. 

z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, rze czy

Wielki album Rybnika

69/1

Zdjęcie nr 69/1:
To cenne zdjęcie udostępnił nam Norbert 

Frai z Rybnika z ulicy Raciborskiej. Fotografia 
przedstawia nieistniejący już dom przy zbie-
gu dzisiejszych ulic Wodzisławskiej i Hallera. 
Dzisiaj oczywiście ta okolica to dzielnica 
Smolna, ale gdy ten dom był budowany 
– prawdopodobnie w XVIII/XIX wieku – to 
była to jeszcze osobna wieś Smolna. 

Mieszkał w nim rzemieślnik Józef Sabisch 
(Sabisz) specjalizujący się w kowalstwie 
miedzi, czyli wyrabiał miedziane przed-
mioty, np. garnki, patelnie, nierdzewne 
okucia do drzwi, świeczniki itp. Adres tego 
domu to ulica Raciborska 13. Natomiast 
rodzina Sabiszów w 1945 roku opuściła 

Rybnik i najprawdopodobniej wyjechała 
do Niemiec. Czy ktoś ma może kontakt 
z ich potomkami?

Zdjęcie nr 69/2:
Fragment zdjęcia przedstawiający piękny, 

malowany na blasze dawny szyld rzemieśl-
niczy z napisem: Josef Sabisch. Kupfersch-
miedemeister, czyli – Józef Sabisz. Mistrz 
kowalstwa miedzi.

Zdjęcie nr 69/3:
Na powiększonym zdjęciu nad drzwiami 

widoczny jest numer domu „13”, po prawej 
wisi – reklamujący warsztat – miedziany gar-
nek. Takie garnki były prawie dziełem sztuki. 

Do dzisiaj widuję takie w sklepach we Francji 
lub we Włoszech, gdzie są bardzo drogie, 
a niektórzy mistrzowie patelni tylko w takich 
cackach przygotowują swoje potrawy.

Zdjęcie nr 69/4:
Jeżeli przyjrzymy się schodom do tego 

starego domu, zobaczymy dawną kamieniar-
ską robotę. Takie schody z piaskowca były 
kiedyś normą. A produkcją takich schodów 
zajmowali się dawniej śląscy kamieniarze. 
Natomiast kamień, piaskowiec, wydobywano 
kiedyś metodą odkrywkową m.in. na terenie 
piaszczystych ziem dzisiejszego Rybnika-
-Kamienia. Stąd zresztą nazwa tej dzielnicy 
i postać kamieniarza w tamtejszym herbie.

69/2 69/3 69/4



Wygwizdali werdykt
W Knurowie odbyły się Mistrzostwa Śląska Ju-

niorów i Kadetów w boksie, w których startowali 
również zawodnicy sekcji bokserskiej RMKS–u 
Rybnik. W grupie kadetów złote medale i tytuły mi-
strzów Śląska zdobyli: Kamil Pierchała (waga do 46 
kg) i Miłosz Laskowski (waga do 80 kg). Startujący w 
wadze 52 kg Rafał Rdzeń oraz Karol Łach (waga do 
60 kg) wywalczyli medale koloru brązowego. 

W grupie juniorów rybniczanie zdobyli 3 srebr-
ne medale: Piotr Filipowski w wadze 54 kg, Daniel 
Mętlewicz w wadze do 69 kg oraz w wadze do 
75kg – Kamil Romański. Ten ostatni w stosunku 
1:2 przegrał walkę finałową z zawodnikiem klubu 
„Cios Adamek”. Sędziowski werdykt widownia 
przyjęła  gwizdami, gdyż zdaniem kibiców, w każ-
dej rundzie o klasę lepszy był bokser z Rybnika. 
W narożniku pięściarzom RMKS–u sekundowali 
Zbyszek Gąsiorowski i Anatol Jakimczuk.

29 marca w hali sportowej w Rybniku–Bo-
guszowicach o godz. 12.00 rozpocznie się 
X. Turniej  Bokserski o Puchar Dyrektora 
MOSiR–u. Wstęp wolny. 

Reprezentowali Śląsk
W Indywidualnych Mistrzostwach Pol-

ski Seniorów w boksie, które odbyły się  
w Pniewach koło Poznania, wśród ponad 
150 zawodników z kraju, w reprezentacji 
Śląska wystartowało trzech zawodników 
z RMKS–u Rybnik: Piotr Buchta w wadze 
ciężkiej (91kg), Patryk Cichocki w wadze 
piórkowej (57kg) oraz Mateusz Mazik  
w wadze do 57kg.

Zwyciężyli zawodnicy z Podlasia przed 
Wielkopolską, a Śląsk uplasował się na 3 
miejscu. M. Mazik doszedł do finału, przegry-
wając na punkty z zawodnikiem z Poznania 
Michałem Chudeckim, zdobywając srebrny 
medal i tytuł wicemistrza Polski w wadze 
piórkowej. Mateusz był w ub. roku mistrzem 
Polski, ale w niższej, koguciej wadze, do 54kg. 
Natomiast Michał Chudecki to trzykrotny 
mistrz kraju w tej wadze i w Polsce od trzech 
lat niepokonany. P. Buchta w walce o medal 
po wyrównanym pojedynku przegrał z za-
wodnikiem gospodarzy Tomaszem Dusza-

kiem, który zdobył później srebrny medal. 
P. Cichocki, po bardzo kontrowersyjnym 
werdykcie sędziowskim przegrał w elimi-
nacjach (5 sędziów punktowało zwycięstwo 
Cichockiego natomiast komputer wskazał 
zwycięstwo jego rywala), Patryk był wicemi-
strzem w swojej wadze w ub.roku. W ringu 
rybniczanom sekundował Anatol Jakimczuk. 
Teraz zawodnicy przygotowują się do meczu 
z Węgrami w ramach Euroligi. Spotkanie 
z Gladiatorem KO Boxing z Węgier 
zostanie rozegrane w hali sportowej  
w Boguszowicach 22 marca br. o godzinie 
11.00. Natomiast Mazik – z kadrą do turnieju 
im. Feliksa Stamma w Warszawie. Kadeci  
z RMKS w dniach 14–15 wzięli udział  
w eliminacjach do Olimpiady Młodzieży, 
a juniorzy od 19 do 22 marca w Zawierciu 
będą walczyć o Mistrzostwo Polski Juniorów. 
Udział w tych mistrzostwach zapewnili sobie 
Piotr Filipowski (waga 54 kg), mistrz Polski 
kadetów w 2008 r. Daniel Mętlewicz (waga 
69 kg) oraz w wadze średniej do 75 kg Kamil 
Romański.

Jest medal
Po trzech latach przerwy medal Mi-

strzostw Polski zdobyła zawodniczka 
sekcji pływackiej RMKS Rybnik. 14-
-letnia Marta Pawlas, uczennica Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na 
rozegranych w Gorzowie Mistrzostwach 

Polski juniorów zdobyła brązowy medal 
na dystansie 50 m stylem klasycznym. Na 
dystansie dwukrotnie dłuższym była 10.  

Jej dwie młodsze klubowe koleżanki: 
Daria Warmińska oraz Wiktoria Musioł 
również zdobyły medale, ale na rozegra-
nych w Radlinie pierwszych zawodach 
w ramach Ligi Klubów Śląskich. D.War-
mińska (uczennica klasy sportowej) była 
2. na dystansie 200 m stylem klasycz-
nym oraz 3. na 100 m stylem zmiennym.  
W. Musioł zwyciężyła na dystansie 200 m 
stylem grzbietowym, a druga była na 100 
m stylem zmiennym. Kolejne zawody Ligi 
Klubów Śląskich odbędą się maju, paź-
dzierniku oraz grudniu również na basenie 
w Radlinie.

Aktualnie pływanie w RMKS–ie trenuje 80 
zawodników, klub prowadzi dwie klasy spor-
towe w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku 
oraz jedną w Gimnazjum nr 1. Trenerami 
klubowymi są Rafał Tymusz i Mirosław Kubis, 
szkolenie w klasach sportowych prowadzą 
Agnieszka i Damian Grzegorzyca.

Srebrna kula
Na rozegranych w Spale Halowych Mistrzostwach Polski juniorek młodszych 

lekkoatletka RMKS–u Rybnik Agnieszka Pyrtek (na zdjęciu) zdobyła srebrny medal  
w pchnięciu kulą. Z 6 prób tylko dwie zostały zaliczone. Wynik 11,61 m pozwolił rybniczance 
na zajęcia drugiego miejsca w konkursie, którego zwycięzcą, z wynikiem 13,45 m, została za-
wodniczka z Poznania Martyna Losa. Przy życiowym rekordzie Pyrtek 12,40, wynik jej rywalki 
naprawdę robi wrażenie. Wcześniej podopieczna klubowego trenera Piotra Stochaja zdobyła 
wynikiem 12.01 m tytuł mistrzyni Śląska. Aktualnie rybniczanka przygotowuje się do udziału  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbędzie się w sierpniu w Krakowie. 

Niepewni siatkarze
Siatkarze TS Volley Rybnik dwukrotnie przegrali  

z TS Hejnał Kęty w grupie drużyn walczących o utrzy-
manie w II lidze. Po przegranej w Rybniku 0:3, rybniccy 
siatkarze przegrali również na terenie rywala 2:3. Tym 
samym Kęty, które w rundzie zasadniczej dwukrotnie prze-
grały z Volleyem, zapewniły sobie byt w II lidze na przyszły 
sezon, a rybniczanie staną przed kolejną szansą utrzymania 
się. W ostatniej rundzie rywalem Volleya będzie przegrany 
z pojedynku AZS Politechnika Krakowska – Resovia II 
Rzeszów. W meczach, które odbędą się 28 marca i 4 
kwietnia rozstrzygnie się, który zespół opuści ligę, a który 
o pozostanie w niej grać będzie jeszcze w barażach.

Daria Warmińska ma już na swoim koncie pierwsze 
sukcesy. Na zdjęciu z trenerem M.Kubisem. Skuteczna gra blokiem zapewniła siatkarzom z Kęt pozostanie  

w II lidze.  

42 Nr 3/453; marzec 2009

St
ro

ny
 s

po
rt

ow
e 

re
da

gu
je

 M
ar

ci
n 

Tr
os

zk
a.



ACTIVE o sporcie
Przedstawiciele 10 rybnickich klubów 

sportowych: MKKS, RMKS, UKS „Osiem-
nastka”, Volley, Aikido, Ju Jitsu, Sygnały 
Gotartowice, Jedność Grabownia – Gole-
jów, Zuch Orzepowice oraz  Terenowa Sek-
cja „Promyk” Olpmiad Specjalnych wzięli 
udział w spotkaniu zorganizowanym przez 
Centrum Promocji Sportu ACTIVE. Pod-
czas dwugodzinnego spotkania dyskutowano o 
wynikach ankiet przeprowadzonych przez AC-
TIVE wśród rybnickich klubów i problemach 
z jakimi kluby się borykają. — Nie ukrywam, że 
to co wyszło w ankietach, potwierdziło się pod-
czas naszego pierwszego spotkania. Większość 
klubów boryka się z kłopotami finansowymi, 
narzeka na brak zainteresowania ze strony 
sponsorów. Postaramy się te dwa środowiska ze 
sobą jakoś zapoznać, będziemy chcieli ze swojej 
strony pomagać klubom w różnoraki sposób, 
w zależności od ich potrzeb. Jednym pomożemy 
stworzyć ofertę sponsorską czy reklamową, 
a innym zorganizować imprezę sportową. Cie-
szymy się, że spotkanie z klubami w ogóle się 
odbyło i chcemy to kontynuować przynajmniej 
raz na kwartał. Mam nadzieję, że chętnych do 
współpracy klubów będzie przybywało… — pod-
sumowała przedstawicielka ACTIVE Jagoda 
Lewandowska.   

„Laura” zaprasza
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy 

„LAURA” w Rybniku, prowadzący szko-
lenie w baseballu, to aktualny wciąż wice-
mistrz Polski oraz mistrz Śląska w grupie 
młodzików. Nieformalne dla tej kategorii 

wiekowej mistrzo-
stwa naszego kraju 
odbywają się co roku 
na obiektach Małej 
Ligi Baseballowej 
w Kutnie. Na nich też 
rybniccy miłośnicy 
tej amerykańskiej 
gry od kilku sezonów 
zdobywają najwyższe 
laury. Od kwietnia 
br. treningi prowa-
dzone będą już na 

boisku w Rybnickiej Kuźni przy ul. Partyzantów. 
Wtedy też na dobre rozpocznie się kolejny base-
ballowy sezon zawodników „Laury”. 

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu 
klub prowadzi nabór do sekcji dzieci 
urodzonych w 2001 i starszych. W marcu 
zajęcia odbywają się w poniedziałki w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 
w dzielnicy Piaski. Początek zajęć o godz. 
16.00.  

Zwycięstwo koszykarzy
Koszykarze MKKS–u Rybnik przerwali 

serię porażek. Po 6 przegranych spotkaniach 
podopieczni Łukasza Szymika pokonali we 
własnej hali AZS Politechnikę Big Plus Poznań 
94:83. Po pierwszej kwarcie wygranej przez 
MKKS 21:10, w dwóch kolejnych górą byli go-
ście, którzy prowadzenie rybniczan zmniejszyli 
do 5 punktów. W ostatniej odsłonie meczu przy-
jezdni objęli na chwilę prowadzenie, jednak dość 
szybko przeszło ono na stronę Rybnika i tak już 
pozostało do końca spotkania. W meczu punkty 
dla MKKS Rybnik zdobyli: Stanisław Grabiec 
21, Łukasz Ochodek 21, Janusz Szymura 16, 
Adam Białdyga 16, Marcin Marczyk 11, Szymon 
Wziętek 5, Paweł Rajnhold 4. Na zdjęciu jedna 
z akcji MKKS–u Rybnik z AZS–em Poznań.

Teraz play–offy
Spotkaniem w Rybniku 15 

marca z Dudą Leszno koszykar-
ki Utex–u ROW–u Rybnik za-
kończą rundę zasadniczą Ford 
Germaz Ekstraklasy. Wynik tej 
potyczki jak i kilka dni wcześniej rozegranego 
spotkania z beniaminkiem w Pabianicach zade-
cyduje, z którego miejsca podopieczne Mirosława 
Orczyka przystąpią do fazy play–off i kto będzie 
ich pierwszym rywalem. Miejsce po rundzie 
zasadniczej decyduje o kolejności rozgrywania 
meczy w dalszej fazie play-off, już w grupie drużyn 
walczących o miejsca 5–8. O takie miejsca koszy-
karki Utex–u będą prawdopodobnie walczyły 
w I rundzie (18 marca), gdzie ich rywalem będzie 

któraś z drużyn 
z pierwszej trójki: 
Gdynia, Kraków 
lub Gorzów. W ry-
walizacji z tymi ze-
społami w obecnej 
dyspozycji UTEX 

raczej szans nie ma, tym bardziej, że rywalizację 
do trzech zwycięstw rozpocznie od stanu 0:2 i to 
na terenie rywala. 

Niestety, wciąż trwa seria porażek. Po prze-
granej w zaległym spotkaniu z Lotosem PKO 
BP Gdynia 45:72, rybniczanki przegrały również 
w Łodzi z miejscowym ŁKS–em 57:61. W tych 
dwóch spotkaniach najskuteczniejszą koszykarką 
ROW–u była Aleksandra Chomać (na zdjęciu), 
która zdobyła odpowiednio 12 i 21 punktów. 

Sukces w debiucie
Działający od 2007 roku Uczniowski Klub 

Sportowy „Jedynka”, rok później wzbogacił 
się o sekcję piłki siatkowej dziewcząt. Z po-
czątkiem roku szkolnego 2008/09 w Gimnazjum 
nr 1 w Rybniku powstała pierwsza klasa sportowa 
o profilu siatkówki dziewcząt. 14 zawodniczek 
wyselekcjonowanych z grupy 40 kandydatek 
z początkiem września rozpoczęło naukę w klasie 
sportowej oraz zainaugurowało rozgrywki ligowe 
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w kategorii 
młodziczek. W swoim ligowym debiucie osiągnę-
ły duży sukces, kwalifikując się z 40 zgłoszonych 
drużyn do 16 najlepszych ekip województwa 
śląskiego. To efekt dobrej gry w pierwszych dwóch 
etapach rozgrywek, podczas których drużyna 
„Jedynki” pięła się w górę klubowej klasyfikacji. 
Aktualnie podopieczne Antoniego Adamczyka 
rywalizują z 3. innymi zespołami o miejsca 13–16. 
W pierwszym turnieju, który odbył się w Pieka-
rach, rybniczanki przegrały z MKS PRO Bielsko 
Biała 0:2 i UKS–em „Net” Piekary Śląskie 1:2. 
Kolejne turnieje tej grupy odbędą się w Rybniku, 
Bielsku i w Katowicach.   

Ponadto do kadry wojewódzkiej nadziei 
olimpijskich powołane zostały 3 zawodniczki: 
Sylwia Czajkowska, Sabina Szmajduch i Alek-
sandra Oszek.  Kierownikiem drużyny jest 
były trener GKS Jastrzębie, klubów czeskich 
i niemieckich Erwin Michalik. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 43

VII edycja RALPNH 
8 marca odbyły się ostatnie mecze rozgry-

wek VII edycji Rybnickiej Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej Halowej w sezonie 2008/2009. 
Najlepszym zespołem tej edycji okazał się 
„MAX–BUD”, który już po przedostatniej ko-
lejce zapewnił sobie I miejsce. W 21 rozegranych 
spotkaniach mistrzowie ligi zdobyli 50 punktów, 
strzelając rywalom 91 bramek, a tracąc 24. Zu-
pełnie inaczej przedstawiała się sytuacja jeśli 
chodzi o II i III miejsce. Minimalne różnice 
punktowe w tabeli sprawiły, iż do ostatniego 
meczu trwała rywalizacja o środkowy stopień 

podium. Ten wywalczyli piłkarze „Spełnionego 
Elementu”, którzy lepszym bilansem bramek 
wyprzedzili trzeci w lidze „Dżoga Team”. 

Skład zwycięskiej drużyny „MAX–BUD”: 
Waldemar Hojan, Krystian Kowalczyk, Marcin 
Moskal, Michał Riemel, Grzegorz Frystacki, 
Marcin Paleń, Sławomir Lupa, Wojciech 
Motyka, Adam Stanek i Jakub Czarnecki. 
Najlepszym strzelcem VII edycji rozgrywek 
RALPNH został Marcin Moskal z drużyny 
MAX–BUD – 38 bramek, a za najlepszego 
bramkarza uznano Mariusza Koja z drużyny 
Dżoga Team. W rozgrywkach udział wzięło 
12 drużyn. 



Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 
2006 r. nr 123 poz. 858)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Ko-
misję Gospodarki Komunalnej

Rada Miasta Rybnika uchwala :
§ 1.

Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie działania Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku w okresie 
od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. opracowaną przez tą Spółkę, 
stanowiącą załącznik do niniejsze uchwały.

§ 2.
Wykonanie w uchwały powierzyć Przedsiębiorstwu Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku ul. Pod Lasem 62.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku nr 123 poz. 
858 ) w art. 24 zobowiązuje przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 
do przedkładania Radzie Miasta taryfę cen i opłat za dostawę wody i 
odprowadzanie ścieków.

Przedstawione taryfy opracowane zostały na podstawie zasad okre-
ślonych w art.20 – 23 Ustawy z dnia 7.06.2001 roku o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 
2006r. roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków /Dz.U. z 2006r. Nr 127, poz. 886/.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług 
wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez PWiK w Rybniku, 
z wyłączeniem odbiorców hurtowych oraz dostarczających nieczystości 
płynne z terenów nie skanalizowanych.

W roku 2009 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie doko-
nano podziału odbiorców usług na  grupy taryfowe. Ustalono jednolitą 
cenę 1m3 wody dla wszystkich odbiorców.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków również nie doko-
nano podziału odbiorców na taryfowe grupy, ustalając jednolitą ceną 
1m3 odprowadzanych ścieków. 

W zakresie opłat abonamentowych dokonano ich zróżnicowania 
biorąc pod uwagę poziom zapotrzebowania na usługi określonym 
przepływem i tak:
– niskie natężenie przepływu (do 5m3/h) wodomierz fi 20mm – grupa 

taryfowa 1
– średnie natężenie przepływu (od 5m3/h do 30m3/h) wodomierz fi 

25–50mm – grupa taryfowa 2
– duże natężenie przepływu (powyżej 30m3/h) wodomierz pow fi 50mm 

– grupa taryfowa 3 
Wysokość cen i stawek z wyłączeniem odbiorców hurtowych oraz 

dostarczających nieczystości płynne z terenów nie skanalizowanych 
przedstawia się następująco:

Wysokość cen za dostarczaną wodę:

Cena 
1m3 

wody

Netto Cena 
z VAT

Jednostka 
miary

Obecna 
cena 

z VAT
Wzrost

4,30 4,60 zł/m3 4,28 + 0,32 zł

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Cena 
1m3 

wody

Netto Cena 
z VAT

Jednostka 
miary

Obecna 
cena 

z VAT
Wzrost

6,13 6,56 zł/m3 5,70 + 0,86 zł

Opłata abonamentowa za punkt poboru wody lub punkt odprowa-
dzania ścieków:

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena 
z VAT

Jedn.
miary

1.

Za utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych
– grupa 1
– grupa 2
– grupa 3

3,43
46,49

325,98

3,67
49,74

348,80

zł/m–c/
odbior.
usług 

2.

Za utrzymanie w gotowości
urządzeń kanalizacyjnych
– grupa 1
– grupa 2
– grupa 3

3,80
48,52

520,47

4,07
51,92

556,90

zł/m-c/
odbior.
usług

3.
Za każdorazowe rozliczenie 
należności (wystawienie 
rachunku) grupa 1–3

4,32 4,62 zł/
rozliczenie

Dotychczasowa opłata abonamentowa przedstawiała się następu-
jąco:

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena 
z VAT

Jedn.
miary

1.

Za utrzymanie w gotowości 
urządzeń wodociągowych
– grupa 1
– grupa 2
– grupa 3

2,16
32,81

229,46

2,31
35,11

245,52

zł/m–c/
odbior.
usług 

2.

Za utrzymanie w gotowości
urządzeń kanalizacyjnych
– grupa 1
– grupa 2
– grupa 3

2,15
38,18

381,12

2,30
40,85

407,80

zł/m-c/
odbior.
usług

3. Za każdorazowe rozliczenie 
należności grupa 1–3 4,32 4,62 zł/

rozliczenie

Wnioskowane stawki taryf zostały obliczone zgodnie z zasadami 
ustalonymi w rozporządzeniu.

Przedstawione taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Rybnik na okres 12 miesięcy od dnia  1 kwietnia 2009 
roku do dnia 31 marca 2010 roku.

Materiały uzasadniające wniosek o zatwierdzenie Taryf oraz sprawoz-
danie z badania zasadności ich opracowania i przedłożenia, dokonane 
na polecenie Prezydenta, znajdują się w biurze Rady Miasta.

44 Nr 3/453; marzec 2009



Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 45

Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali ogłasza nabór wnio-
sków o przyznanie stypendium dla studentów w projekcie realizo-
wanym przez Miasto Rybnik w partnerskiej współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego pt. „EUROSTYPEN-
DIUM DROGĄ DO DYPLOMU” finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Do udziału w projekcie wspierającego rozwój edukacyjny studentów 
Prezydent zaprasza studentów zameldowanych w Rybniku, studiujących 
w państwowych lub niepaństwowych szkołach wyższych w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym na podstawie 
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Warunkiem przyznania stypendium na okres 9 miesięcy roku aka-
demickiego 2008/2009, w maksymalnej wysokości 350 zł miesięcznie, 
będzie udokumentowanie:
1. posiadania statusu studenta w roku akademickim 2008/2009, potwier-

dzonego zaświadczeniem z uczelni (na druku stanowiącym załącznik 
do wniosku o przyznanie stypendium),

2. stałego lub czasowego zameldowania (w przypadku braku możliwości 
stałego zameldowania) w Rybniku – kserokopia dowodu osobistego 
lub zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 
Rybnika),

3. dochodu netto na osobę w rodzinie za 2007 r. w wysokości nie prze-
kraczającej 504 zł (583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orze-
czeniem o niepełnosprawności), na podstawie zaświadczeń z Urzędu 
Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu za 2007 rok 
wszystkich członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodar-

stwie domowym oraz oświadczeń o dochodach nie podlegających 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (na druku stanowiącym 
załącznik do wniosku o przyznanie stypendium) i innych dokumen-
tów poświadczających wysokość dochodu w rodzinie, określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 
r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia 
rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz.881, z późn. zm.). 
Druki wniosków o przyznanie stypendium wraz z załącznikami oraz 

wykaz pozostałych dokumentów są dostępne:
• w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2;
• w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5, pokój 23;
• na stronie internetowej miasta: www.edukacja.rybnik.eu, zakładka 

stypendia.
Wypełnione wnioski wraz z dokumentami wymienionymi 

w punktach 1–3 przyjmowane będą wyłącznie w Wydziale Edukacji 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5 (pokój nr 23), w okresie 
od 3 do 27 marca 2009 r., w godzinach pracy urzędu.

Uwagi: 
1. liczba i ostateczna wysokość stypendiów dla studentów z Rybnika jest 

uzależniona od wysokości przyznanego Miastu Rybnik dofinansowa-
nia przez Lidera Projektu, tj. Samorząd Województwa Śląskiego,

2. w przypadku nie uzyskania środków na realizację projektu stypendium 
może nie zostać wypłacone.
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie (27 marca 2009 r.) 

nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje na www.edukacja.
rybnik.eu oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika tel. 
032 4392282, 032 43922823 lub 032 4392284.

Eurostypendia dla studentów

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

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



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

Foto–zagadka

Lubisz i znasz swo-
je miasto? Jesteś spo-
strzegawczy, znasz hi-
storię i interesujesz się 
również zachodzącymi 
w Rybniku zmianami? 
Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. Wystarczy 
obejrzeć publikowane 
niżej zdjęcie i odgadnąć 
gdzie w Rybniku znaj-
duje się taka urokliwa 
wieżyczka.

Na odpowiedzi na kart-
kach pocztowych czeka-
my do 2 kwietnia br. 
Wśród osób, które przyślą 
lub przyniosą do redakcji 
(Rynek 12 a) kartkę pocz-
tową z prawidłowym roz-
wiązaniem, rozlosujemy 
nagrody:    

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miej-
skim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2009

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) informuję, że 
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej 
w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w roku 2009 wynosi 2 462,47 zł.

W dniu 16 lutego br. weszły w życie przyjęte na sesji w dniu 19 listopada 2008 
roku uchwały zmieniające statuty dzielnic. Istotną zmianą do statutów dotychczas 
obowiazujących jest zrezygnowanie z wykazu ulic wchodzących w skład dzielnicy 
(taki wykaz był dotychczas załącznikiem do statutów). Ciekawostką jest także to, że 
mapy wskazujące teren dzielnicy wykonane zostały cyfrowo i dostępne są na stronie 
internetowej www.rsip.rybnik.eu. 

Cyfrowe mapy dzielnic
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Hity na marzec

M a g d a  U m e r,  A n d r z e j 
Poniedzielski, Jak trwoga, 
to do bloga. Wydawnictwo Trio, 
Warszawa 2009. 

Inspiracją najpierw blogowej wymiany 
myśli w Internecie i potem ich książko-
wego zapisu był spektakl (znany również 
w Rybniku) „Chlip–hop”. Jeśli luźna (z 
pozoru) wymiana myśli może udać się na 
scenie, może i w Internecie… Portal Wir-

tualna Polska zaproponował autorom swoisty dialog i… sprawdziło się. 
Do czytania jednym tchem dla wrażliwych na SŁOWO…

•••
Historia PRL. Wielka kolekcja 

1944 - 1980 Dziennika Polska 
i Newsweek.

Popularnonaukowa (w dobrym tego 
słowa znaczeniu) seria ukazująca dwoistość 
PRL–u: z jednej strony atmosfera masowego 
awansu i powojennej odbudowy, z drugiej 
– groza komunizmu i dezintegracja narodu. 
„Czar wspomnień” śmiesznych i strasznych 
zarazem, na tle wielkiej polityki, ilustrowany 
unikatowymi fotografiami… 

•••
CD Paulla, Nigdy nie mów za-

wsze. Universal Music Polska.
Tylko unikalna skala i piękna barwa 

głosu tej coraz bardziej popularnej woka-
listki jest w stanie usprawiedliwić jej nieco 
pretensjonalny pseudonim. Płyta, mająca 
już status „złotej”, zawiera 13 piosenek 

autorstwa Adama Konkola, dzięki któremu, pochodząca z Wielkopolski, 
Paulla, jest mieszkanką… Rybnika. Droga do sukcesu Paulli prowa-
dziła m.in. przez „Szansę na sukces”, „Idola” oraz polskie eliminacje 
do konkursu Eurowizji. Życzymy szczęścia następnym razem…

•••
D V D  C e n t r a l n e  b i u r o 

uwodzenia.
Film ku pokrzepieniu serc pań z radością 

obchodzących i absolutnie ignorujących 
święto 8 marca. Jeśli bohaterkę gra Meg 
Ryan, a jej tajemniczego adoratora Antonio 
Banderas, możemy być pewni dobrej zabawy 
i wielu wrażeń.   

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 2 – Miejsce w zimowej aurze to Zieleniec Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej u zbiegu ulic Kościuszki i Powstańców Śl.
 Nagrody za prawidłowe odpowiedzi otrzymują: • Empik – Krzysztof Stempniak z Żor. 
i Sebastian Cieślik z Rybnika • Pizzeria – Justyna Iwanek z Rybnika.

Po odbiór nagród należy się zgłosić w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.
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Z notatnika strażnika miejskiego

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

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

NIERUCHOMOŚCI
CHCESZ SPRZEDAĆ DOM,  DZIAŁKĘ ?

ZADZWOŃ ! PRZYJEDZIEMY!

www.ibon.pl

Znajdziemy klienta 
na Twoją nieruchomość

Libra 032-4238556
Manager 032-4153416
Betta 032-4260124
Posesor 032-7557621
Perfekt 032-4344105 
DaWiMa 032-4236241
Domar 032-7559880

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

Jak Kargul z Pawlakiem
Do nietypowego zdarzenia doszło w dzielnicy Ochojec. 23 lu-

tego do SM wpłynęło zgłoszenie z pozoru jak z filmu o Kargulu i 
Pawlaku. Poszkodowana kobieta zwróciła się o podjęcie interwen-
cji wobec sąsiada, który umyślnie wrzucał odgarnięty śnieg na jej 
posesję. W wyniku mediacji strażników kobieta zrezygnowała z 
oficjalnego wniesienia skargi przeciwko sprawcy. Jak się zorien-
towaliśmy, straż dość często otrzymuje tego typu zgłoszenia. Nic, 
tylko kręcić kolejną część „Samych swoich”.

Nie wszystkie bezdomne…
Dwa dni później, w porozumieniu ze schroniskiem dla zwierząt, 

strażnicy miejscy interweniowali w sprawie bezpańskich psów. 
Grupy zwierząt biegające bez nadzoru stały się od pewnego czasu 
zmorą mieszkańców ul. Andersa w Niedobczycach. W obawie o 
bezpieczeństwo dzieci wracających ze szkoły, schronisko zwróciło 
się z prośbą do straży miejskiej o kontrolę  wspomnianego rejo-
nu. Okazało się, że nie wszystkie psy były bezpańskie. W wyniku 
akcji nałożono jeden mandat karny oraz pouczono dwie osoby, o 
konieczności stosowania się właścicieli psów przepisów.

Śpiący w budce
27 lutego jeden z przechodniów poinformował dyżurnych SM 

o niepełnosprawnym mężczyźnie śpiącym w budce telefonicznej. 
Przybyli na miejsce strażnicy wyczuli od delikwenta alkohol. Nie-

trzeźwy mężczyzna okazał się bezdomny, a ponieważ wezwany le-
karz nie stwierdził potrzeby hospitalizacji, strażnicy zaczęli szukać 
dla niego miejsca. Jednak żadne ze schronisk nie chciało przyjąć 
go pod swój dach. Ostatecznie udało się „namierzyć” ciotkę nie-
trzeźwego, gdzie „śpiocha” niezwłocznie przewieziono.

Zapach szamba zdradził…
2 marca SM otrzymała anonimowe wezwanie od mieszkańca ul. 

Zebrzydowickiej, który skarżył się na odór wylewanego szamba. 
Przybyły na miejsce patrol szybko ustalił posesję, z której okolic 
wydobywała się niezwykle mocna woń fekaliów, wyczuwana 
w promieniu kilkuset metrów. Właściciela złapano na gorącym 
uczynku, więc nie miał żadnej innej możliwości, jak tylko przy-
jąć mandat w wysokości 500 zł. Potwierdziło się, że smród jest 
zdradliwy… 

Pobił i nie uciekał…
Natomiast 3 marca na komendę SM przybył mężczyzna, który 

zgłosił bójkę w jednym z mieszkań przy ul. Rzecznej. Na miejsce 
udał się dyżurny patrol. Na miejscu wydarzenia znaleziono ofiarę 
i sprawcę pobicia, który spokojnie oczekiwał strażników. Pobitego 
do szpitala zabrało pogotowie, zaś zatrzymany sprawca został 
przekazany policji.

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

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

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

K U R S Y

GABINETY LEKARSKIE

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

DO WYNAJĘCIA

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

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

Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

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

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

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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Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 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.
Spotkania „Amazonek” w każdy 2 poniedziałek miesiąca o 15.00

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

ul. Kościuszki 17, tel. 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 10.00–12.00, czwartek 16.00–18.00 i w piątek 15.00–17.00, 

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



NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15, 0667 030 353
www.republika.pl/centrummuzyczne

ZESPOŁY WOKALNE: DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT
Kursy taneczne: 
tańce latynoamerykańskie i standardowe

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

SMERFETKOWO
2, 3, 4-latki ćwiczą 

z opiekunem
(muzyka i plastyka)

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

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

NIKI Centrum Dziecięce

MODNA
ODZIEŻ
CIĄŻOWA

Rybnik ul.Kościelna 15 (w pasażu)

I SZKOŁA
MATEMATYKI

Jak zdać egzamin i dobrze się do niego przygotować

Jak udział w zajęciach sprawi, że oceny będą lepsze
Jak nadrobić materiał po nieobecności w szkole

Rybnik, ul. Powstańców Śl. 21
Tel. 604966488, 600226612

©

Kwiaciarnia Dziwoki - Ryszka
ul. Raciborska 2, 032 42 38 228
Pl. Kopernika 1, 032 42 24 312
www.dziwoki.pl

Polecamy:
- bukiety ślubne
- dekoracje sal, kościołów
DOSTAWA KWIATÓW W KRAJU I NA ŚWIECIE

Szeroki wybór niepowtarzalnych artykułów 
dekoracyjnych!!!
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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

KSIĘGARNIA
JĘZYKOWA

ANGIELSKI, NIEMIECKI,
FRANCUSKI, HISZPAŃSKI,
WŁOSKI, ROSYJSKI, INNE.

RYBNIK
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 25A
/ 100 M PONIŻEJ BAZYLIKI – BOCZNY PLAC /

TEL. 032 422 58 06
www.ksiegarniajezykowa.rybnik.pl

www.ksiegarniagreg.pl

GREG

BIKE-SYSTEM
największy sklep rowerowy 

w regionie!

czynne od 900 do 1800

raty serwis

Rybnik-Zamysłów 
(skręt przy kaplicy na ulicy 

Wodzisławskiej)
ul. Nacyńska 25

tel. (0-32) 424 87 50
sklep@bike-system.com.pl

www.bike-system.com.pl


